WMk nwnber A sefftf.

rinasl lehte B kOlge.
PÜHAPÄEVAL HINNATA KAASANDED
pilke-ia nallaieht,, KRATT'* ia kunsti
erilisa ..KUNST ia KIRJANDUS".
Toimetes ja talitus: Pikk täiv. 2. Kontor avatud 9—5.
Xri juhatuse kõnetunnid 9—ll. Aadress: ..Päevaleht", Tallinn,
postkast 433.
Telefonid: Keskjaama väljakutse nr. 428-83 töö
päeval kella 9—15. Kella 15-nest alates kuni kella 9-ni teisel
hommikul ja pühapäeviti on kasutada järgmised numbrid:
nr. 428-84 lehe kontor, uksehoidja ja Pika tän. raamatukauplus;
nr. 428-85 lehe ekspeditsioon; nr. 428-86 trükikoja kontor;

Päewaleht

TELLIMISE HINNAD:

[ 1 kuu postita 1 kroon 35 amt«
2 kuud „ 2 M 70 n
2 kuud m 8 „ „
3 kuud „ 3 „ 25 „
3 kuud „ 3 „ 70 „
Üle 3 kuu korraga tellides iga
Üle 3 kuu korraga tellides ix»
järgneva kuu eest 1 kr. 20 s.
järgneva kuu eest 1 kr. S s
| Aadressi muutmine 30 s.
Välismaale 4 kr. kuus.
Kuulutuste hinnad: kuulutuse küljel 6 senti, teksti ees 12 senti,
teksti sees 15 senti ja tekstis teksti kirjaga 18 senti mm. veeru
laiuses. Kohaotsimise kuulutused kuni kr. 3 poole hinnaga.
Kuulutuste koha valikut ei kindlustate.
1 kuu postiga 1 kroon 59 senti.

Kuulutusi võetakse vastu lehe jooksvasse numbrisse igapäev kl. 12-ni,

nr. 428-87 peatoimetaja Tammer; nr. 428-88 toimetuse kaugekõned

laupäeva] kL 11-ni.

ja nr. 428-89 ärijuhatus. Jaani tän. raamatukpl. tel. nr. 446-11
Peatoimetajad: 6. E. LUIGA ja H. TAMMER.
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Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soovil.
XXIX QUStnKinK

Neljnpnemnl, 16. augustil 1?34.

Osa Hindenburgi poliitilisest testamendist avaldati.
Jlosioran „&sforia"

Testament esitati HWerile ja on adresseeritud Saksa rahwale. Hindenburg ütleb, et kaitse
ivägi peab jääma ülema riigijuhtimise instrumendiks ja puutumatuks kõigist sisepoliitilistest
muutustest.

JKaYfii 10. (Telefon %37-©©.

Rahvuslikule, hitlerlikule liikumisele peab järgnema lepitus.
Obersalzberg (Ülem.BaieriS), 15.: 8.
Surnud riigipresidendi. poja. kolonel von Hinden
burgi ülesandel asekantsler van Papen esitas Hit
lerile kinnipitseeritud kirja,. mis' sisaldas
Hindenburgi poliitilise testamendi.
Hitleri ülesandel Papen awaldaS selle dokumendi,
mis on ardesseeritud Saksa rahwale.
Testamendi esimeses osas. mis on

kirjutatud juba ISIS. aaStal. tõstetakse esile Saksa rah

wa meelehitmist pärast koSumarisemist. „Rüüd oli

tarwis päästa sõjamäe ülejäänud jõud isamaa hilise
makS ülesehitamiseks". Hindenburg tuletab meele, kui
daK 100 aasta eest mehed, keS uSkusid oma aSja püha
dvSse, lõid uue isamaa

üksikisiku waba arenemise alusel
ühiskonna heaolu raamides. Seda teed Saksamaa. hak
kab uuesti käima, kui ta jälle käia suudab. Hindenburg
nsub kindlasti, et Mana Saksa tvaim tõuseb uuesti, kan
natuStega puhastatud Kraedest. WaStased ei tunnud

Minu kantsler Adolf Hitler
ja tema liikumine on teinud ajaloolise ulatusega ot
sustama sammu suure eesmärgi poole, mis wiib

selle raske ameti kõikumatuks täitmiseks.

misele ühtlusele. Mina tean, et palju jääb wcel

Paljud ei saanud aru minu ainsast murest
lõhkikistud ja julgusekaotanud Saksa rahwas
Miia uuesti iseteadlikule ühtlusele. Mina olin tead
lik selleks, et riigi põhiseadus ja walitsuSkord, mis
rahwas endale oli annud suure häda ja sisemise nõr

kuse silmapilgul, ei wasta rahwa tarwidustele ja
omadustele. Pidi tulema tund, kus see teadmine
sai üldiseks. Selle ülesehituse sümboliks ja . kind
laks aluseks pidi saama kaitsewägi, kes on riigi
hoidja. Kõigil aegadel
kaitsewägi pead jääma ülema riigijuhtimise
instrumendiks.

selle maimu jõudu. Remad vüöawad meie tugemust
oma rahwaStele arusaadawaks teha tühja sõnaga. See
sõna on ..organisatsioon". Saksamaa. mjS on nii val
jude ja ammutamatute kultuurimäärtvSte keSkuS. ei
huSu kunagi, niikaua kui. ta usub oma maailmaajaloo
lipse ülesandesse. Hindenburg on tveendunud, et isa

Tema peab jääma puutumata kõigist sisepoliitilis
test muudatustest. Kui mina olen tagasi tulnud
oma langenud seltsimeeste juure, siis mina hüüan

maa paremate poegade mõttesügawuS tpõimaldab uued
ideed ühte sulatada waremate aegade kallite waradega.

kui teie tahate kindlustada rahu. Olge walmis

Hindenburg konstateerib, et metsikute kirgede ia kõla
ttate sõnakõlksude marulained lämmatasid kogu endise

Ärge unustage, et ka teie teod saawad kord tradit

noorele sugupõlwele: Olge oma esiisade wäärilised,
andma selle rahu ja maa au eest oma wiimane wara.

rirkljku arusaamise ja häwitasid pühad traditsioonid.
Reed marulained waibuwad, ja siis tõuseb rahmaelu
igaweSti liikumast merest jälle kqlju, millele meie isad

siooniks".

rajasid kord oma lootuse ja millele nad poolesaja aaSta

denburg jatkab: „Meid ümbritsetv maailm ei saanud kaua
aru. et Saksamaa läänemaise kultuuri lipukandjana peab

eest põhjendasid isamaa tulewiku.

luues Saksa keiserriigi.
Kui rahwuSlik iseteadmuS on uueSti ärganud, siiS suu
rest sõjast, millele LkSkj rahwaS ei wöi tagasi maadata
õigustatuma uhkusega ia puhtama südametunnistusega,

kui Saksa rahwaS, malmib meile kõlbliselt wäärtuSlik
Mili. Nende sõnadega Hindenburg lõpetab oma teStä
' «endi esimese osa.

> Testamendi teine osa on kirjutatud maikuus 1934.
' Selle osa sissejuhatuses Hindenburg ütleb: „Need
sõnad mina kirjutasin kõige tumedamal tunnil ja
teadmises, et minu teenistus isamaale on jõudnud

Weinibaaris wälismaa tantstrio

lõpule. Saatus määras aga teisiti. Kewadel 1923
algas uus peatükk minu elus. Ainult kindel usk
Saksamaa kuiwamatuisse jõuallikaisse andis mulle
julguse riigipresidendi ameti wastuwõtmiseks ja

Olles tänanud kaitsetväge ja ülesehitatvaid mehi ja
olles kirjeldanud rahulepingu hirmsaid koormaid, Hin

elama ka Euvoopa pärast. Ainult samm-sammult, liiga
tugemat Mastupanu äratamata, oli tvõimalik lõdwendada
köidikuid, mis meid sidusid. Kui mõned Manad seltsime
hed ei saanud aru selle tee paratamatusest, siis ajalugu

otsustab õiglasemalt, kui tartvilik oli mõni riiklik akt,
millele mina alla kirjutasin".

Olles juhtinud tähelepanu Saksamaa õnnis
tusrikkale ja edasiarenewale koostööle küsimustes,

mis hoiawad ärewil kogu Euroopa, Hindenburg lv
petab sõnadega: „Mina tänan saatust, et ta laskis
mind minu eluõhtul näha uuestitõusmise tundi.

Saksa rahwa üle kõigi seisuse- ja klassiwahede sise
teha, ja soowin südamest, et rahwuslikule ärkamisele
ja tõulisele kokkuliitumisele

järgneb lepitus, mis haarab kogu Saksa isamaa.
Mina lohkun oma rahwast kindlas lootuses, f see.
mida mina 1919. aastal igatsesin ja mis pikkamisi
wiis 1933. aasta 30. jaanuarile, saab meie rahlva
ajaloolise ülesande täielikuks ja lõplikuks täitmi
seks. Selles kindlas usus isamaa tulewikku mina
wõin rahulikult sulgeda oma silmad. von Hin
See ott kõik, mis ametlikult on awaldatud Hin
denburgi poliitilisest testamendist.

„Teatrieffekt rahwuhääletuse
eelõhtul".
Pariis, 16. 8. Prantsuse ajakirjandus on
üllatatud Hindenburgi poliitilise testamendi awal
damisest Saksa rahwahääletuse eelõhtul. Lehed
tõlgitsewad seda dokumenti mitmeti. „Matin" ar>
wab, et see ei ole mitte rahwuSsotsialistlik testa
ment. Leht kirjutab: „Marssali wiimane mõte on,
et tarwis on kannatust keiserriigi jalaleseadmiseks
keisriga. Keiserriigi poole kaitsewäe abiga, see on
Hindenburgi testamendi mõte."

„Journal" arwab, et Hindenburgi testament on
awaldatud just selleks, et kindlustada rahwahääle

Meel suure tähenduse ka praegu päewakorral olewa

Jda-Locarup lepingu sõlmimise tingimuste

Eesti aga ei ole wöimalnft
juba nii peatselt selle nõupidamise korraldamiseks,

kuni 18. skp. saabub siia Soome president S v i u hufp u d. Samuti pole wõimalik selleks päewaks
siia sõita Läti wälisministeeriumi peasekretäril
Muntersil, kes siis saadab peaminister Ulma
nist tawalisel ringreisil. Seepärast kuuldub, et
EeSti-Läti-Leedu nõupidamine tuleb toime alles kuu

lõpul Tallinnas.

Haller-rewüüst, Berliinis.
Algus kl. 9. Muusika. Lõpp kl. 6 hommikul.

Kino „SKANDIA"9 Wiru 10, tel. 436-70
*
I Neljapflewšst alates! Suuraiooneline kahekordee eeskawal I
I 2 löökfilmi ühes eeskavas! I. FftANZiSCA 2) Ta laaLh aaaai**s I
ToSl TP" il 1601 SIIS! lillil
Nii palju naija ta meelelahutust nagu see helifilm pole Suurejooneine kaasakiskuv eluline helifilm 10 iaos. I

I ükski teine film weel suutnud pakkuda. Kaastege- Peaosades Clai*ic Gabie ja CafO a I
| lased: Herman Thlmig, Tibor V. Halmay j. t. Lombard. Kassa avatud äripäevadel kl. Vz6. I
(Estonia Gumeaed.

Ülikülm wastuwõtt Papenile Wiinis

Itotell-RsMi-liur

Telefon 4*2-23

NellapSewal, 18. augustil
traditsiooniline
Tallinna 1934. a.

„EUROPA",

dis kiidab heaks Hitleri toö. Lehe arwates see do
kument ei tähenda aga sugugi Hindenburgi tingi
musteta ühinemist Hitleri poliitikaga.
„Petit Journal" arwab, et selle dokumendi
awaldamisega on tahetud teha teatrieffekti rahwa

SBoekuninpiM

Wiru 24 telef. 467-OI

hääsetuse eelöhwl.

Läti sõjalaewad sõidawad
Lahkuwad Tallinnast pärast kella-wiie-teed
õhtul kell 9.
Neljapäetya õhtul kell 9 lahkub Tallinna sada
mast- Läti sõjalaewastik, kes sõidab edasi Soome.
Ärasõidu eel pidi olema jumalagajätuks kella-tviie
tee läti sõjalaevadel.

soovitab

ja tema

maifserihhaid lõunaid

nffltslkute (Mllmlne.

hella I—6 ja elehtripliidiit suures vali
kus igasuguseid hooajatoite, mis Tal
linnas uudis Iga päev hella 9—2

Jury austatud külalised.
Wlhmasa Ilmaga ora waltmlne
Walges saalis.

SSsel.

Kontsert-kabaree

Caudade ettetellimine telefonil 462-25.

Igal õhtul kella 10-1 SSsel.
Csinevad härrad Wassermann J*
Mlhailow ja pr. Saar soolos.

Kesknädalal SŽatt ohwitseridele oli korraldatud

eine Läti saatkonnas. Madrused lõbustasid end
koos meie merewäelastega teisipäetva õhtul Sõdu
rite Kodus, kus oli korraldatud õhtusöök ja tantsu,

TEADAANNE.

waja I
Eesti maasaaduste kokku- I

Teatan Ipg. ostjaskonnale, et on kohale jõud

nud odawad pliiatsid

PENCIL TRUST Nr. 2

ostmiseks. I

Saare- sa Hiiumaa Sngltsmaale
renötwö?!
SakPa leksikoni üllatab üllatav,
märkus Eesti saarte kohta.
„Gutenbergs Konwersations Lexikon'"i sarjaS
1930./31. aastal ilmunud atlasis asetseb Eesti
saarte Saaremaa ja Hiiumaa juures igaie eest
lasele üllatawana tunduw märkus: „von England
gepachtet". Kuna fiin on tegemist moodsa ja au
toriteetse teosega ja muud andmed selles meie kohta

on kõigiti täpsed ja usalduswäärsed. jah, isegi kõik
kohanimetused toodud Eesti emakeeles (Tallinn,
Tartu. Saaremaa jne.) siis tekitab leksikoni mär
kus, Eesti praegusel momendil Inglismaa alla
kuuluwusest, tõelist wõõrastust ja tuleb igale eest

J

WMW

õhtu.

selgitamise seisukohalt.

>

tuse kordaminekut, sest Hindenburg oma testamen

Helsingisse.
e Leedu walitsuS on aw aidanud soowi, et hiljutist
Eesti, Läti ja Leedu waliSminiSteeriumide esinda
jäte uõupidamist, mis oli. kuu aja eest Kaunases,
jatkatakse Tallinnas juba 17. augustil. Nõupida
misel tuleksid edasi selgitamisele EeSti-Läti-Leedu
koostöö laiendamise küsimused ja Leedu liitumise
wõimalus EeSti-Läti liiduga, nagu need olid aru
tusel Kaunaseski. Peale selle omaks nõupidamine

Jenny Isumrudona

denburg".

Tuleb Eesti-Läti-Leedu nõupidamine Tallinnas.
Kolmikkonwerents tuleb ko kku crrivatawaSti kuu lõpul.

J€CS ffents föattet

U&ldlS I Piiiatseile on trükitud seubmeetr mõõt
KAUBAKONTOR
Ed. PROMMER
Tallinn, Pikk t. 36, tel. 436-41.

Esineda kohe, aga ainult esma- I
järgu soowitustega isikuil. I
Albrecht «Kuld-Lõwis». I
la————i r

ODAV lõplik vniimllk"

Puul Sepp'a Teatrikunsti ]a
Fi mistuudlosse

kestab veel anu t

uute vpilaste registreer. alates 6. aug. iga päew kel a

| S phewa |

4-6 Shtul Wiru täil 11-4 „Eesti Kult uu filmi** büroos, telefon 433-72.

Kasutage juhust! Kosmeetika- ja tu ilett kaubad.

Rohukauplus A. K.RHMTSCHHT3ICY

Apetbb stuudios on kolm korda nädalas kella 6—lo Sht.

:a algab 3. septembril. Stuudiosse wõetakse
Ita wabakuuiajaid.

Kuilasepa 14. Müüa peale selle ärisissesead
>

lasele. meel enam saarlastele enestele, ette ülima)

määral üllataw.
Wenemaa astumine Rahwasteliitu

Inglise turistid uutobusel Eestis
Neljapäewal enne lõunat saabusid Tallinna 5
inglise turisti autobusel. See on esmakordne ju
hus, kus inglased külastawad Eestit autobusel.
Inglased tellisid Eesti Reisibüroost juhi ja asu
sid kohe linna waatlemisele.

Gandhi nälgis enese päris
nõrgakeseks.
Bombay, 14. 8. Gandhi paastumise lö
petamise puhul pandi siin toime usulisi meele
awaldusi mahatma auks. Oma paastumisnädala
jooksul Gandhi on jäänud nii nurgaks, et ta
ei suutnud sõnadega tänadagi oma austajaid.
Wiin, 16i 8. Uus Saksa saadik von Pa
pen saabus lennukil Viini täna kel! 17.30. Teda
oli lennutväljal wastu wötmas Saksa saatkon
na personaal. Vahetati hitlerlikke terwitusi.
Austria walitsuse poolt ei olnud kedagi was
tas.
Viin, 15. 8 Viini lehed on walmistanud
wäga jaheda wastuwötu uuele Saksa saadiDon Gonzalo maeti.

kule von Papenile. kes täna peab saabuma Vii
ni. Ainuke ajaleht, kes toob von Papeni pil
di, on köiksakslaste „Neue Wiener Nachrich

ten".

Pildil Papen asumas lennukisse söi
duks Viini. .Vasakult v. Papen, pr. Pa
pen, pr. Tschirsky, nõunik TschirsKy.

disc kuninga ja kuinganna ja kogu kuningliku perekonna

Miilas. Turnuwankri ees marssis ..Heimwehri" patal
jon ja Austria regulaarwäe kompanii. Oli ilmunud ka
palju Hispaania ja Prantsuse aristokraate. Kuningan
na Ena oli poja surmast nii löödud, et ta waewalt suu
tis kaia, ja kui kirst lasti hauda, siis ta oleks kokku wa

juuresolekul. Austria walitsuse esindajana tvõttis ma

risenud, kui endine kuningas Alfonso teda ei oleks toe

tuStest osa major Fey. Austria presidenti esindaS proua

tanud.

Pörtschach (Kärnienis) t 5. 8. Hispaania
primsi T-on Gonzalo muldasängitamine sündis siin en

30 brasiillast uppus.
Parl! s. 15. 8. Havas teatab Bahiast. et
Sao Francisco jõel läks põhja Brasiilia aurik,
mille pardal oli umbes 30 isikut. 30 neist
olewat uppunud.
Jaapani karm käsi Nõukogude
ametniku wastu Maudshuurias.
Harb i i n, 15. 8. Ühenduses kallaletungi
dega, mis wiimasel ajal on toime pandud raudtee
rongidele Jda-Hiina raudteel, wangistati 20 raud
teeametnikku, kes on Nõukogud e-Wene kodanikud.

Wangistawte hulgas on kolm jaamaülemat ja kaks
telegrafisti. Wangistatuid süüdistatakse ka kihu
tustöss Jaapani ja Mandshukuo wastu.

poliitiliselt kindel.
On aga lahendada weel mitmed wormilised küsimused.
Genf. 13. 8. (Reuter.) Suured poliitili
sed küsimused, mis on seotud Wenemaa Rah
wasteliitu astumisega, on kuuldawasti juba kor
raldatud. lääwad lahendada ainult wormili
sed küsimused ja müned üksikasjad, kuigi ka
need on wäga tähtsad. Esimene neist küsi
mustest on teatawate riikide soow saada 'endile
alatist kohta Rahwasteliidu nõukogus. Wene
maal: kui suurriigil on õigus nüuda endale
alatist kohta Rahwasteliidu nõukogus. Kui

Wenemaa selle koha saab. siis mitmed teised
riigid tuleivad ka oma nõudmistega, et säili
tada oma mõju Rahwasteliidu nõukogus. Wii
maste hulgas on Poola. Wäikeliidu riigid ja
India. Teiseks komistuskiwiks on küsimus,
kuidas Helweetsia walitsus waatab sellele» et
Nõukogude delegatsioon tuleb Helweetsia terri
tooriumile. Helweetsia näib wäga kartwat MosK
wa kihutustööd.

Loodetaw ilm

Tulekahju Tartu kinos.

reedel. 17. augustil.
Kestmise kiirusega edelapoolseid tuuli, öösi selgemonu.

päerval rünkpiltvitus ja kohati kerget hoowihma, tempe
ratuur 8 kr. öösi kuni 23 kr. päetval.

Jlmade-ülewaade neljapäewal, 16. augustil: Eilne
Poola ja Jda-Balkani madalrõhkkond on siirdunud ühes
wihmasadudega Lääne-Wenesse. Islandi madalrõhkkond
on wallutanud Norra mere ja suundub SkandinaawiaswNõrgaMõitu kõrgrõhkkonnad wäldawad Kesk- ja LõunaEuroopa, Läänemere ühes idarannikuga. Toome ja PSH
ja-Jda- ning Lõuna-Wene.
Eestis oli eile päetval 19—24 h.f öösi 7-—l5 kr. sa
täna hommikul 15—19 kr. sooja ja sadas eile ning oosl
kohati äikese- ja hoowihma.

Publikut see ei häirinud.

Tartu. 16. 8. Ööl wastu ncljapäctra kell %12
süttis kino ..Metropolis" filmilint. Põles ära rull fil
mi: ..Kui ämm tuleb majja".
Kinoteenijail ja tuletõrje walivel õnnestus tuld kub
tutada kusjuures põletishaawu said näole ja kätele Ed-

NussSerg ja Johannes Nagipuu. ka riided m*
besid neil.

Publikut tuleõnnetus ei häirinud, iest filmiruumi

ja kinosaali wahelised klapid iulgund automaatselt. Eten
dus lõppes pisut warem kui harilikult.
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Neljapäewal, 16. augustil 1934

Päewa l eh t

Demokraatia ja kutsewalitsus.
Arusaamatul põhjusel wähemalt wäliselt
on meil hakatud wiimasel aja! mõnelt poolt
nõudma demokraatliku riigikorra kõrwalehest
mist jo kutsewalitsuse ehk korporatiiwse korra
sisseseadmist. Ei ole isegi läbetud oodata» mil
liseid tulemusi annab meie tuli-uus riigikord»
milles demokraatluse põhimõtted on juba mut
dugi tugewasti kitsendatud.
Demokraatia tähendab wastasusena aris
tokraatiale ehk parimate walitsufele rah
wa walitsust. laialiste rahwahulkade
ofawõttu riigiasjade otsustamisest ühel wõi tei
sel wiisil. Harilikult sünnib see osawött wali
mlste kaudu ja oma esindajate saatmise läbi
maa seadusandlikesse asutustesse, ja osalt ka
rahwahääletuse läbi.
Demokraatliku korra üheks tähtsamaks tun
nuseks on wabadus. mis on suhteliselt õige
suur niihästi kodaniku isiklikus elus kui ka
jild- poliitilises asjus. Demokraatlik
Kord jätab kodanikele täielise wabaduse ühine
miseks oma huwide ja maailmawaate alusel poUitilisi sihte taotlewaids organisatsioonideks, nii
palju kui need ei seisa wastolus awaliku rahu
ya ja riikliku julgeolekuga.
Ei saa milgi tingimusel kõnelda demokraa
'tia põhimõtteist seal. kus üks rahwakiht, kutse
wõi erakond püüab saada wõimu üksi enda
kätte ja walttseda siis Üksi, eemaldades kõtk
teised kihid ja erakonnad. Muidugi, kus sella
n< püüd teostatakse hääletamise teel, on seisu
kord täiesti loomulik, sest demokraatias walit
seb alati enamus, kelles seisabki ühelt poolt
tema tugewus rahwa suurema hulga tah
te awaldus teiselt poolt ka nõrkus po
littiliselt sageli wähearenenud hulkade mõju
riigiasjade otsustamisel. Mimase pahe alusel
wõrsud tihti demag o o g i a rahwahulkade
pimesi kasutamine oma sihtideks üksikute oma
kasupüüdlike ja sageli wähewäärtuslike tst
kute ja rühmade poolt.
Oige ja hea demokraatliku korra üheks täht
samaks eeltingimuseks on hästt-arenenüd era
konnaelu. Demokraatliku korra pahe ei seisa
sugugi erakondade olemasolus, nagu
seda wiimasel ajal nii laialt waidetakse, waid
erakondade seesmises nõrkuses ja lkd
haste, oma suurte ülesannete kõrgusel olewate
juhtide puuduses. Demokraatlik kord wa
jab nimelt palju enam häid rahwajühte kui
ükski teine poliitiline kord. kuigi need juhk»
et pea olema kõikwõimsad seaduslikult,
waid kölbliselt.
Eestis püsis kaunis puhas demokraatlik wa
litsus wiistesit aastat. Ta töötas mitte sugugi
soodsail wälis- ja sisepoliitilist! tingimusil, kuid
siiski kaunis hästi. Wäliselt andis end kõige
raskemini tunda majanduslik surutis, seesnn
selt gga takistas palju poliitiliste erakondade
puudulik wäljakujunemtne ja wähene wilumus
riigitöös.
"Ei saa ometi tõsiselt kõnelda mingist era
konnast, kui poliitilise organisatsiooni nimekir
jas seisab mõnisada inimest, vmeti wõtab sar
nane organisatsioon osa poliitikaelust ja wali
mistest, ning saadad oma asemikud rahwa estn
dusasutusse riigikokku. Walijad, Kes teda
toetawad, on siin peagu kõik amult juhusliKud, keda et seo organisatsiooniga midagi kind
lamat ja kes wõiwäd Vastamast tingimusil,
eriti osawa demagoogia korral, kergesti minna
mujale. Niikaua, kui erakonnad ei seisa nii
palju maailmawaate kui tegelike huwide
alusel, wõidakse poliitiliselt alles wähearenenud
seltskonnas mõne erakonna lohid pooldajad suu
remate lubadustega kergesti ära meelitada.
Ei ole kuskilt näha. mille poolest oleks

kutseorganisatsioonil ine riigikord
meie praegusest parem.
'Kõigepealt on selguseta, kas mähutataks
ühte ja samasse organisatsiooni niihästi töö
andjad kui ka töölised teatud alalt. Kui
on lugu nõnda, siis tuleb organisatsioonis ar
westada alatist suuri seesmisi wastolusid
lahkuminewate huwide alusel. Kuigi igas kut
ses on olemas ka ühised huwid tööandjaile ja
töölistele, kipuwad lahkuminewad huwid ometi
olema peagu kõikjal mõöduandwad küsimuste
otsustamisel.

llga milline ka oleks poliitiliste kutjeorga
nisatsioonide korraldus, nemad toonitaksid ik
kagi kõigis asjus oma erihuwifid, puht
kutsekasusid ja oleksid weel wähem suutelised
kut erakonnad seadma esikohale üldhuwisid.
kuna nende enda aluspõhjaks ei ole mitte po
liitiline maailmawaade, waid sumptikasud.
Igatahes ei ole meil wähematki mõtet ha
kata tegema järele seda, mis on loodud mujal
hoopis teistes oludes ja teistes tingimustes,
ja mille tulemuste kohta on alles lng warä
midagi öelda. Mõnes maailmanurgas leidub
wee» ka despootilisi walitsuskordi, mis wõi
wad olla sealseile rahwaile ja tingimusile wäga
sobiwad, kuid mida meie ei tarwitse hakata
ihaldama ka endale.
Selle wastu peame jatkama omaenda
korra arendamist wõimalikule täiusele,
wastawalt rahwa iseloomule ja maa omaPärale. Waewalt saab küll olla kahtlust, et
sarnaseks karaks on sobiwaim demokraat
lik. wöimalikult awaral rahwa osawõ
tul maa üldasjade ajamisest ja wöimalikult
suure kodaniku wabaduse ning tseteŽewuse alusel. Ei ole õige wäita. riik on
õik ja isik ei ole midagi. Samuti oleks
ekslik kinnitada wastupidist. Aga on selge, et
kodanike suurte wabaduste maades leiab riik
harilikult palju enam hindamist kodanike poolt
ja on soltdariteet ning üldhuwide mõistmine ja
ka nende j kaitsmine palju jõulisem kui
diktaatorlikes ja pooldiktaatorlikes maades,
muidugi teatud määral sõltumast rahwa iseloo
must.

Meil on üheks põhjenduseks korporatiiwse
korra eelistamiseks nimetatud asjaolu, et tema
waral wõtdaks wältida sellaseid demagoogilisi
nähteid, nagu tulid ilmsiks riigiwanema-kandi
daattde ülesseadmisel. Kuid see põhjendus ei ole
küllalt usutaw.
Kõigepealt ei saa demagoogiat takistada ka
korporatiiwne riigikord, ehk olgu siis sandar
meeria põhimõtete tarwitusele wõtmise waral,
mis aga peaks jääma Eesti wabariigist eemale,
sest talle ei ole kasuks ajada peagu kogu oma
poliitiline elu põranda alla. Teiseks ei saa õlu
korda, mis tuli ilmsiks riigiwanema-kandidaa
tide ülesseadmisel, pidada meil harilikuks
ja loomulikuks, waid fee oli täiesti erakord
ne, tingitud iseäralisist ja ajutisi st asjaoludest.
Eestis on peetud hulk poliitilisi walimist ja
mitu rahwahääletust, aga kunagi ei ole nähtud
midagi sarnast, kui tookord, mis tahtis õieti
olla korporatiiwse korra toomise awamänguk».
3a wiimaks, poliitikat ei saa teha wana
piigade ..kräntsheni" magususe õhkkonnas, waid
poliitika on wõitlus ja wöitlus nõuab hoo
pide andmist. Kuid need hoobid ei saa kul
tuurrahwa keskel seda oga tahame ometi
olla kunagi hädaohtlikuks, waid on ainult
terwifeks.
Muidugi võib olla, et muuseas nõuab riigi
wanema-kandidaatide ülesseadmise kord tehni
liselt muutmist, nagu on majalised vahest
mõned teisedki parandused. Aga see kõik ei

Kuldsed
wõtmed

H. L. Rnmpfi romaan.
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WõõraS lõi talle kõvasti õlale, ja Fritz märkas
imestusega, et see ei sobinud häSti kokku sõbraliku

hoolimawsega. «Pagan võtaks," naeris võõras, «sa
näid tõepoolest asjatundja! Kas ma wõin seda
lubada endale? Täna kahjuks enam mitte.
Neljateistkümne päeva eest oli veel aktiva Water
laoplatsi varakambris, aga nüüd on neetud röövlid
ara viinud kogu varanduse, wõib-olla olete teiegi
siin kuulnud midagi sellest!"
«Kuidas võib ometi keskööst nii rikkalikult tea
teid anda," ütles Fritz ja avas ruttu ühe auto
kuuri ukse. «Pesemiseks pead minema juba sinna
siSse. Meie inimesed oi vaimustaks hommikul
kunstliku liuvälja Ae."
Teine mõtles järele. «Sellele ma ei mõtelnudki,"
orvas ta pikkamisi, „ei, see ei lähe tõepoolest, mui
du on auto väljastpoolt samasugune nagu minu
armuline seestpoolt. Noh, olgu pealegi. Käib nii
sama." Ta maksis ja Fritz võttis raha vastu.
«Muide." ütles viimane sülitades, «soovitan sul
siit oma oivalise lõhnaga kaduda nii ruttu kui
saad. ümbruskond on nimelt tumedam km sa
arvad, eriti inimestÄe kadunud pangakontoga."
Juht istus juba oma kohal ja keeras akna
alla. ..Väga sõbralik." naeris ta. ..wöib-olla
näeme jälle, kui on valge!" Ta andis gaasi
ja pehmelt hakkas masin käima. Fritz vaatas
talle kortsutatud otsaesisega järele ja silmitses
sus üles esimese korra akna poole, kus kogu
aeg oli seisnud härra Dierlamm. garaashi
omanik.

..Mis sa seletad nii kaua tolle poisiga?"
hüüdis Dierlamm tasa, „Kui ta tahtis nuhkida,
miks sa siis ei Ajendanud temaga arwed?"
Fritz sülitas weel kord ja läks wärawa
poole. ..Sellega polnud nii kerge, meister. Kas
sa siis ei näinud teda tulewat?"

»,Ptdi sõitma kuradi ruttu," wastas Dier
lamm pahaselt, „oftn waewalt kolm minutit
all." Urisedes sulges ta akna, kuna Fritz süü
tas tule wärawa juures, kuhu Baugham ja
Spoor olid enne kadunud. Ta läks kuni tä
nawani paksude kiwiseinte wahel, milles pol
nud aknaid ega uksi.
Võõras auto oli.juba kaugel lennujaama
läheduses. Fritz vaatles hiigelsuurt lumist la
gendtkku. Võimatu oli läheneda majale, ilma
et juba ammu poleks märgatud, ja Dierlamm
oli peagu alati valvepostil. Lincoln oli juba
nii kaugel, et polnud wöimalik näha. kas ta
tõepoolest peatus lennujaamas wüi sõitis edasi.
Pahaselt trampis Fritz jalgu.
Neetud veider lugu oli praegu käimas.
Ta vajutas peidetud nupule seinal, silmapilk
langesid rasked raudväravad ette. muutes ko
gu ehituse sissepääsmatuks kindluseks. Ainult
härra Dierlammi erakontorist võis neid eemal
dada elektri jõul.
Fritz kuulatas veel hetke. Kõik oli vaik
ne. ..Neetud." ümises ta. Kes peaks hiilima
härra Dierlammi garaashi? Too muretu poiss
oli teinud ta närviliseks.
Siis läks ta mingisuguse käigu umbes kesk
paika ja liigutas teatud kiwi seinas. Pikkamisi
taganes neljanurgeline tükk seinast ja moodustas
peidetud sissekäigu. Fritz astus awausse ja
keeras jälle tule põlema. Mädanenud puu lehk
tuli wastu aga weel midagi magusast ja
mörudast segatud lõhnaõli haju! Fritz needis.
Kas see ärritaw ei tahtnudki tal kaduda
ninast? Ta astus pahemat-kätt kitsasse käiku.
See käik, mida ta wähesed teadjad nimetasid
..toruks", oli neliteistkümmend meetrit pikk.
aga mitte meetritki lai: ta ei seisnud ühenduses
maja ja kuuriga. Mitte keegi ei oleks sealt
lgÄmud jäsgegi salauksest. Muide, sakk Aku

tarwitse ega tohi muuta aluseid, demokraat
luse põhimõtet.
Niisama mähe. nagu on õige nõuda, et maa
walitsemine antaks ühe kihi kätte, peamiselt
kehalist tööd tegema rahwa kätte, ei tohita teda
anda ka maid üksikute wäljawalitute kätte.
Kogu rahwas peab määrama maa üidas
iade juhtimise, awaldades oma tahet walimiste
ja hääletamiste kaudu. Sarnane kord üksi wõib
kindlustada meil suurima seesmise! ja
wälise julgeolu tingimused, mis on
wäikerahwale erakordselt tähtis.
Kuna aga demokraatlik kord on rahwawalit
suslik kord. siis peaksid ka rahwa laialised
hulgad olema poliitiliselt wöimalikult tead
tikub ja selge ning awara arusaami
sega, sest siis wõib olla julge, et kitsast oma
kasu püüdlik demagoogia ei pääse mõjule. Rah
mast tuleb lihtsalt poliitiliselt kaswa
tada.
Kõigepealt kuulub see ülesanne erak o n dadele, mis peaksid muidugi seisma riikluse
alusel ega mitte uskuma, et riik on loodud waid
nende erihuwide kaitseks.
Isegi kus erakonnad seisawad mitte maa
ilmawaate, waid kihi ja kutsekasude alusel,
peaksid eeskätt erakonnajuhid olema täiesti tead
libud sellest, et lõpuks kannatawad ka nende
erihuwid, kui jäetakse hooletusse terwiku hu
wid. Selle teadmise peaksid nad püüdma sisen
dada sllgawalt oma pooldajaisse. Kui jõutakse
wiia kogu seltskonnas riik l i k u lt, üld h u wilis e l t, mõtlemine kõrgele tasemele, siis ei
maiata enam karta ega kurta, et erakondlikud
eriyuwid teemad rahwak liiga. Sarnase seisu
korra saawutamine ei ole meil eriliselt raske,
sest rahwa hariduslik tasapind on kaunis kör
qe ja rahwa huwi poliitika wastu Ka rahuldaw.
Ainult teadmised ja selgus poliitika as
jus on alles nõrgad. Siin wõiksid poliitiliste
rühmituste ja woolude juhtiwad jõud palju teha,
jamuti ka haridus- ja kultuurkorraldused ja
-tegelased.

Warsti on suwi möödas ja algab jälle mi
nimetatud hooaeg. Kas ka wabas poliitika
elus. on Küsitaw, sest selleks ei näi olewat
weel küllalt soodsaid eeltingimusi. Seda enam
tuleks teha poliitilist kas matust ööd.
milleks leidub küllalt wõimalusi. Demokraatia
nõuab, et töötada hästi tagajärjekalt, poliitili
selt haritud ja teadlikke inimesi, kes et ole
malmis jooksma iga kümina peale, waid kes
fuudawad kaaluda ja iseseiswalt otsus
tada.

. H.
&a£ „NiPPon" wSi Jaapan"?
Doki ost teatatakse, et Jaapani parteid on par
lamendis otsustanud Jaapani ametlikuks nimeks
wõtta «Ntppon". Üksikasju neist wäga pikkadest
waidluStest pole awaliökussle teada antud, kuid
Jaapani koloonia leht Schcmghats leiab, et see otsus
on waga imelik, oAes Waswlüs vahwusluse tõusuga

praeguses Jaapanis. „Nippon" pole nimelt sugugi
mitte jaapani päritoluga nimetus, waid on tulnud
sõna- «Jaapani" hiinakeelsest hääldamisest. Nii
räägitakse «Jaapanit" Walja Hiina Fukieni ja
Cantoni piirkondades, kust see hiljem pääsenud

Teised lehed

Wõikaubanduse korraldamisest

kirjutab ka ..Kaja":
..Tõsine eesti wõi sissetöötamine inglise turul ja Mõi
malikult parema hinna saamine tvöib alata siis, kui seda
tvõid pakub üks keskkorraldus. Niisugusel korral oleks
wõimalik mööda minna spekulantidest, saaks reguleerida
ja ühtlustada müüki ning poleks tartuis haltva konjunk
tuuri ajal tõtata kaubast lahtisaamisega ega karta, et
keegi teine tuleb ja pakub sinust eesti wõid odawamalt.
üle tosina aasta on eesti wõikaubandus liikunud juhus
likkuse tähe all. Olud on niisugused olnud, et seltskond
ja elu ei ole suutnud asja õieti korraldada. Waated on
niisugused olnud, et riik ei ole tohtinud kaugemale ma
hele segada. Aga meie oleme saanud seepärast kahju ja
saame praegu ikka tveel kahju.
Riigiwöinm suhtumist eramajandusele ei juhi kuskil
enam kuulus lause: „las' minna, nagu läheb!" Ka meil
on riik wõtnud tviimasel ajal wõiekspordi küsimuse kor
ralduse päewakorda ja on awalrkkusele teatamaks teinud
senise korra puudused. Riik maksab praegu wõile suu
red summad juure ja tal on õigus järele waadata, kas
kõik on ka selleks tehtud, et wõi eest Mälismaal wöima
likult paremat hinda saadaks. Senine wõiekspordi kor
raidus ei ole wõimaldanud parema hinna saamist,' maid
tema puuduste tõttu on riigikassa pidanud suured sum
mad preemiate näol rohkem wälja maksma kui see õige

korralduse juures oleks olnud tarwiline. Asju ei. wõi
enam nõnda minna lasta, nagu nad lähemad."

Sotsialistid pudeuewad Meelgi?
Nähtawasti wastumüksu andmisÄs sotsialistide

«Rahwa Sõnale", kes kirjutas asunike rühma liik
mete üleminekilst wanapõllumeeste leeri, kirjutab
nüüd asunike „Maaleht" omakorda:
«Sügise lähenedes on märgata juba n.*3. poliitilise
baromeetri tõusu. Eriti kihettule näitvad olewat läinud
sotsialistid. Partei juhtiwate isikute tegewuse wasw on
rahulolematuse märke olnud amniugi. Pudenemine tuli
peale Mihkel Martna surma, millal N. Andreeseni ja A.
Jõeääre algatusel loodi uus n.-n. marksistliku töörahwa
esindus.

Marksistlikku rühma kuulub praegu peale kahe eel
nimetatu tveel Pärnu sotsialist M. Uut. Aaa kuulub, et
sellega senise rühma pudenemine ei olewat kaugeltki weel

lõpul. Omal ajal ühinesid praeguse sotsialistliku partei
ga iseseiswad sotsialistid (eesotsas J. Puskari, Joonast

ja GuStawsoniga). Rahu oli tükk aega majas. Miid

osa endisest ..iseseiswast" rahwast leidwat, et ühinemine
pole toonud neile õnne, nad on pidanud laskma n.«ö. sot
sialiseerida kõik oma käredamad programmipnnktid iue.

Aga mitte ainult seda. Isegi rida wanemaid ja juhti

tvamaid parteitegelast tegewat praegu plaane, kuidas
.uue näoga" minna rahwa ette. Seisukord sotsialistide

Leht teÄ kindlaks, st algeline nimetus ~Ni
Pon" on muutunud jaapani rahwa suu? ~Erh
Pen'iks" ja „Jih-Pen'ikS", millest wletatud prae
gune inglise keele ja sealt teistesse lääne-keeltesse

üle läinud nimetus «Japan". Kui nüüd Jaapani
relegraafi-agentuur „Rengo" teatas, et nüüdsest
peale «Jaapan muudetakse oma ürglise jaapani ni
metuse järgi Nippomks", siis oli see suur eksitus.
Rengo oleks pidanud teatama: oma ürglise
hima nimetuse järgi
Detektiiw doktori aukraad.

moodsa hääldamisena Jaapanisse. Üldse pole sõna

«Nippon" jaapani etümoloogiast.
Kui Jaapani saadikud, nii jutustab Schanghai
jaapanikeelne leht, umbeS enne 1300. aastat saa
busid Tangi dünastia walitssjakotta, siis kõlas
nende kõrwadele nimetuS „Ni-Pon", mis tähendab
päikese tõusu, wäga meeldiwalt. Nad tõid selle
nimetuse oma saartele kaasa za Aamato keisrikoda,

kes püüdis kõigest wäest jõuda oma suuve naabri
kõrgusele, hakkas seda nimetust tarwitama koja
keeles.

tarwitatitzi peagu ainult talwel. Kui wärske tuini
takistas käimast teistel teedel.
Fritz liikus hääletult käigus, et teha fees
sama teekonda, mille natukese aja eest oli soori
tanud wäljas. kuid waewalt kolm sammu enne
käänakut paremat kätt kuulis ta kaugelt Dier
lammi käält ta kõhkles silmapilgu, pöördus
siis pahaselt ja rahutult. Selles pidi olema
süüdi uimastaw lõhn, mis ei tahtnud kaduda
ta ümber.
Fritz kustutas tule sa awas jälle salaukse.
Selleks kulus pool minutit, kuid kära suuren
damata ei saanud edendada ka Kiirust. Harili
kult waatas Fritz huwiaa ja poisikeseliku rõõ
muga wägewat nõidust. Nüüd aga oli ta närwi
line ja muutus üha pnhasemaks. Veel kunagi
polnud kedagi kahtlast Dierlammi õues, nüüd
ei olnud aga kõik korras.
..Mis on siis, Fritz?" hüüdis Dierlamm
wihaseit ülal. Fritz mastas tugema sõimusõ
naga. ..Mina ei tea kah, meister, kõik näib
korras."
..No-jah. mis siis peakski olema?. Võid
minna oma tuppa, aga ma arwan, et nad maja
wad weel sind." Ta sulges akna ja Fritz läks
oma tuppa, mis asetses otse toru kohal.
Ainult kolm sammu ott ta eemal oma elu
suurimast üllatusest kolm sammu käigu kää
nakust.

Seal, kus käik lõppes, seisis naine Fno
Bess lMehe teraw nina ei olnud teda petnud
magusa- ja mömda-seguline lõhn hoomas
naisest. Ta seisis seal tumedas nahkmantlis,
kindlas käes wätke rewolwer.
Kui sammud eemaldusid. wäl'e7,e) xiagutus ta
näos, ja kui käik jäi pimedaks, wahetas ta
rewolwri taskulaternaga.
Juhuslikult oli ta awastanud teda juba am
mu huwitawa garaashi saladuse. Ta oli peata
nud auto wiiskümmend meetrit majast eemal
ja joosnud jala wärawani. Parajasti wiidi
kuuri Baughami auto. Rutulise otsustusega hii
lis ta edasi wäljasöidu-wärawa poole, paremas
käes rewolwer, pahemaga kobades mööda seina.
Järsku sattus käsi tühja.
Arwates. et oli tulnud kuhugi müüriõna
tusse, surus ta end sisse, tundis wöpatudes
müüri liikumist enda seljataga ja taipas silma
pilkselt iseäraliku müra põhjuse: õnaruse tagu
mine sein libises ette. õnarus oli sulgumas!
Naine oli nii lähedal tagaaetawatel, et jöu
dts neile awatud müürist sisse. Sügama rahul
dusega teadis ta. et oli awastanud Dierlammi
garaashi saladuse. Hetketki mõtlemata lipsas
ta edasi, wiimasel silmapilgul ! Tema taga
fufcgnes raske uks tasase kriginaga, MK D

Lioni ülikooli juures asutati doktori aukraad
„detektiiwteaduste" eest. See aukraad antakse isi
kuile, kes kaitsewad edukalt wäitekirja roimade awaZ
tamise tehnikaga seotud küsimustes.

Neil päewil anti seal esimesed doktoriaukraadid

kolmele wäitekirja kaitsjale. Üks neist on Paul Ro
chat, Rahwasteliidu detektiiw, keS saanud kuulsaks
hulga keeruliste kriminaalasjade omastamisega. Te

ma wäitekiri oli ainel „Sõrmemärkide ülekanne".
Teiseks isikuks, kellele määrati dstektiiwteaduSte

läinud nii ruttu, et Baugham ja Phillipp Spoor
alles sel silmapilgul jõudsid käigu lõppu. Se
kuudiks süütas Baugham tule. et leida käigu
omamiseks peidetud nupu. kuid sellest sekundist
oli küllalt sissetungijale.
See oli ammutuntud ümbruskond iialgi
ei unustatud siin kohanemist.
Hinge kinni pidades ootas tä. kuni uks oli
langenud meeste taga kinni ja käigus walitses
täielik waikus, sammus siis kergejalgselt edasi,
«valgustades taskulambiga põrandat, seinu, lage.
Pööre, kitsas käik. meel pööre ja ta sei
sis käigu lõpus, kus pidi olema mehanism,
mis awas seina. Raudse rahuga hakkas naine
seda otsima. Ta kobas, koputas, wajutas kime,
süstemaatiliselt ülalt alla ikka asjatult.
18. peatükk.
Buddha lennujaama all.
Euroopa liwrees ja pikkades saabastes hiin
lane astus sisse ja palus Phillipp Spoori talle
järgida. Phil kustutas sigareti ja tõusis, et
lasta end wiia tema elu kõige iseäralikumal
kohtamisele.

Ootamist määrdunud ruumis oli ta kasu
tanud selleks, et küsida endalt tuhat korda:
mis nad tahawad minust?
Vastusel oli kaks külge, mis mõlemad olid
ühewõrra ebasõbralikud. Kas Baugham teadis
Margusest kohwikus wõi mitte, käitumine jäi niisa
ma mõistatuslikuks ja hädaohtlikuks. Varguse
awastumine pidi tooma endaga katastroofi. Kas
ott üldse mingit seletust maledele, millesse Phtl
end üha rohkem mässis? Miks ei ütelnud
ta kohe, et ese oli temalt warastatud? Jah,
mispärast? Kui ta teaks seda isegi.
Fa nüüd? Talle näidati selle ehitise sala
dust! Kas oldi nii kindel, et ta ei kasuta esi
mesel wöimalusel oma teadmisi? Või oldi kin
del, et seda wöimalust ei saa kunagi olema?
Kas loodeti teda panna rahaga waikima,
wõi taheti kuidagi teisiti sulgeda ta suu?
Kurat wõtaks, ta oleks tahtnud näha kedagi,
keda need küsimused ei oleks teinud närwili
seks!

Ott õnn. et keegi ei wastanud neile, mähe
malt mitte Phil ise, muidu poleks ta järginud
nii alistunult hiinlasele.
'Töötu bürookirjutaja juhiti läbi maa-aluse
labürindi. Uksed awati ja suleti waikselt, trepi
astmed musid üles ja alla. Vöib-olla käidi sa
dandeid meetreid, wõib-olla liiguti edas-tagasi,
wöib-olla jalutati ringi ta ei teadnud seda.
Ohk ott täidetud mullalõhnaga. Phil tahtis en
dal haarata otsaesisest. Kas see oli wöimalik
mooW lenmuvälja all neljamiljonilise e.lanikkon-

parteis on praegu umbes wÄreldaw hauduja kana olu

korraga kes wälja haudunud pardipojad. .

Ei tea ühegi kohta olla kindel, kas wilmati et ptšta

wette, jättes kasuema kus seda-teist. u. .....
Nii teatakse rääkida, et endist iieseiswat sotstali-n
ja pandimaja abiderktorit J. Piiskarit huwitawat oig

mähe parteipoliitika. Leopold Johanson, _ parrel oma»
aegne tooniandwam juht praegu partei kaudu paa»-

nud Töölisteatris palgaliseks asjaaiaiaks olewar

praegu õige kahetvahel, mis teha. ühelt poolt teda Mu
dugi seoivad kohustused partei wasru. Renelt poolt on
aga ka ammugi teada, et Johanson pole laanud kullal

rahul olla parempoolsete juhtide Rer ja Omase takti»
kaga. Mis ta teeb, selgub wahest sügises üleminek uude
parteisse ei olewat sugugi wõimatu. _ Sns on weel riva
teisi „Mähemaid wendi", kes samuti kõhklewad,
teha. Igatahes on Tõnismäel smsialistide PeastaaMv
praegu päris baabellikud päewad. Ehitatakie ja hoita 1®
partei torni ikka kuidagi ülal, kuid peagu igal mehel on
kahtlus südames, kas teine mute alt ära ei karga
torni alla ei lase sadada."

Mure kartuli pärast.
Teisal kirjutab «Maaleht":

„Et meil puudutvad suuremad wõimalused kartulite
Mäljaweoks, siis tahes ehk tahtmata peame leidma wor

maiusi, kuidqs kartulisaaki realiseerida siseturul. Sel

alal on ka wäljawaateid. Kõne alla wõiks tulla purr

tuse segamine bensiini hulka. On wajaline mnna maks
ma piirituse bensiinisse segamise sundus. Selle induse
maksmapanekut on põllumeeste kongresside! nõutud juba

ammugi. Kuid asi millegi pärast ei näi nihkuwat. WaS-tu seisawad eeskätt just tööstusringkonnad. Et pnrnuse
segamine bensiinisse on teostataw, selle kohta wõime lei»

da küllalt eeskuju wälismaalt.
Wirumaa kariulikaswatajad kurdawad, et juba lige
male kümme aastat neile teeb suurt peawalu Soomega
sõlmitud konwentsioon. mis takistab Piirituse walrmsta
mise suurenemist. Et see konwentsioon pidurdab meie
põllumeestel kartulisaagi realiseerimist, sellest on kõneldud

alati maarahwa koosolekutel ja kongressidel, kus on wõe

tud wastu resolutsioonid, Helsingis 1925. a. sõlmitud
konwentsiooni ülesütlemise asjus. Kuid kõrgemal pool
pole seda kartulikaswatajatele tvajalist küsimust mitte
lahendatud.

Seni on ka randades wähemate laewade omanikud
kartuliekSpordi alal üsna tragilt töötanud ja toimeta
nud oma tveoabinõudega kartuleid Soome randa. Nüüd
aga äbwardab sellele rannakaubanduse alla kuuluwale
tegewufele lõpu teha uus Eesti-Soome kaubaleping, mille
maksmahakkamist on oodata sügisel, niipea kui aStud

kokku Soome parlament ednskund. Kuigi rannakau
banduse ärakeelamine annab kõige walusama hobi wä

hemate laewade omanikele-rannameestele, kes kartuleid,

õunu j. m. kaupa Soome wedades teenisid endale ülei
pidamist, kannatawad selle all ka põllumehed."

doktori aukraad, oli Henry Rode, Londoni salapolit
seinik, kes andis mõne aja eest trükis wälja soliidse

töö «Geniaalsus ja kuritegewus". Tema wäitÄiri
oli koostatud ainel «Roimarite käekiri".
Kolmandaks detektiiwdoktoriks tuli endine Sin
gaporest politsei laboratooriumi ülem William
Stirling, kes kaitses wäitekirja ainel «Degeneraattde
ja roimarite käejooned".

Wiimane wäitekiri on teaduslikult waga huwi
taw. Stirling annab temas hiromantiale soliidse
eksperimentaalse aluse. Kõikjal maailmas kogutud
käejoonte äratõmmete järgi tema tõestab, et aju
kooriku riKed, mis iseloomustavad roimarikaldu
wustega inimesi, on alati saadetud kaasaskäivatest

muudatustest peopesal, et peopesa järgi järelikult
wõib otsustada inimese kuritegelikkuse üle. Igale
psühhilisele haigusele wõi anomaaliale wastab ise
laomustaw joon peopesal, mis kõigil inimestel aset
seb ühek ja samal kohal.

Stirlingi töö tõsidust näitab, et õpetatud jury
teda pärast wäitekirja kaitsmist õnnitles ja sõna „õn

nitkus" kanti doktori-diplomile, mis on Prantsuse
ülikooli kõrgemaks auawalduseks.

naga linnas kahekümnendal sajandil?. Hiinlane
näitas iseendast awanewale ja sulgnewale au
gule maas ja seljataha käidud teele, tõstis lam
bi, näitas kaks korda wiis ja weel kolm sõrme
kolmteistkümmend! Tähendab kolmteistküm
mend lõksu!
ütles Phil natuke waljusti, ja
hiinlane irwitas.
Viimane uks wiis halwasti walgustatud
paljasse ruumi, sarnasesse, kus Phil ootas.
Kaks tekkidesse mähitud meest kükitas pbran
dal. Phil silmitses neid kahtlustawalt ja pöör
dus siis ehmunult, kuna tundis tuulepuhan
gut.. Uks. mille kaudu nad olid tulnud, oli ka
dunud, jättes järele awause, ka hiinlane oli ka
dunud, tema asemel seisis Baugham Phili ees.
Viimase pea käis ringi. Kui ma siit terwelt
pääsen, siis ei wõi mulle enam midagi juhtuda,
arwab ta. Baugham näib olewat sama kodune
kui hotell Belmontes.
..Palun!" ütleb ta. ja noormees sammub
pimedusse.

Nende taga sulgneb sein hääletult. Phil ei
näe alguses midagi, lääge soojus rõhub üm
berringi, õhupuhastusele ei näi siin pandawat
rõhku. Pikkamisi harjudes pimedusega
näeb ta oma pea kohal kitsast punast joont, ja
järgides sellele...
Phil tunneb wastumeelsust. kui näeb joone
lõpus sirbikujulist hobetükki, mis pikapeale osu
tub wõõrapäraseks pistodaks. Naeruwäärt!
Aga peab möönma, et see on küllalt mõjuw.
Kõik on must ja pime ja rõhuw.
«Müstikat armastatakse siin," sosistab Vang
ham irooniliselt. Phil on seda isegi märganud, kuid
talle ei meeldi see.
Kui walgus äkki katkestab pimeduse, astub ta
paar ebakindlat sammu, hingab wärskemat õhku
— mis nüüd on? ainult mitte lasta end nina
pidi wedada energiliselt awab ta silmad.
Keskmise suurusega madalas ruumis seisis Phil.

lipp Spoor mehe wastas, keda Vaugham oli nime
tanud oma schefiks, kes oli maa-aluse organisatsioo»

ni juht, mis naeris kogu moodsa elu reaalsuse üle.
Phil terwitas wabastatult. Siin oli tvalge, ja
mees oli küll hiinlane, kuid mitte askeet, nagu
wyis arwata pistoda järele, waid mugaw, tüse
paljaspea täiesti tsiwiliseeritud käitnmisega ja
sõbraliku naeratusega.

Ruum, kus nad wiibisid, oleks wõinud kuuluda
igale elegantsele restoranile. Heledad waibad sein
tel, nurgas mustkullast Buddõa kuju, diiwanil hiina
riided, paar-kolm istet, wäikescd ümmargused lauad,

elektriahi ja -lambid kõik wäga moodne ja
rahulik.

V«-w« l e « ?
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Balti jaama kassapidaja ilmus ise politseisse.
aWeti korterist saadi lätte 70(00 l*. wSärtuses kõttvaldatud Pileteid. Mees kais rmgi enesewp
mife kawatsaseqa. kaid rewolwri-rike takistas selle teostamnst. RaadteewaKtsase kopltk kah,u
summa selgumata.
Nüüd informeeriti osjast ametiwõimusid, kuna
Aieri raha omastamise asi tuli avalikuks täiesti
Esmaspäeval kella 11 paign õhtul llmns kri
juhuslikult piletikassa kuuaruannete revideerimisel.

suiaaalpolitseisse ja

andis enese nme tivõimnde korral
dnSse Balti jaama kassapidaja
Jaan Aier,
keda otsiti taga snnrema samma raudteevalitsuse
raha kõrvaldamise parast.
Politseisse ilmumisel seletas mees, et ta on aSza

ilmMstuleknl kavatsenud end tappa, knid naga saa
tnsepiAekson läiand rikki kaasasolev
revolver. LaSkoriiSta kontrollimisel krimi
naalpolitseis felgaS, et see tõesti ei töötanud ja

Tulude kontrollosakonnas, kus asuti revideerima
Aieri poolt esitatud juunikuu aruannet, leiti et kõik
arved on kantud sisse vastavalt arvetÄe. Kok
kuwõtete kontrollimisel aga selgus, et

üldsumma on täpselt 10.(X)0 krooni väiksem,
kui teevad wälja arved. Alul revideerija ametnik
arwaS, et on eksinud arvutusega ja. andis aru
ande kontrollimiseks oma kaasametnikule. Taga
järg oli aga sama, s. t. üldsumma oli arvete õigest
kokkuvõttest 10.000 kr. väiksem.

saega takistas enesetapmise kavatsuse täidewiiuust.

Asi tchti teatavaks kontrollosakonna juhatajale,

Nagn nüüd oa selgnund, pole raisatud samma
nii fanr km arvati alul, vaid nlatnb nmbes

keS tcchtiS nõuda Aierilt seletust. SiiS aga selguS,
et kassapidaja oli hommikul temiSwst lõpetades
sõitnud Narwa-Jõesuhu, kuS suwitab tema pere

kroonile,

knna Aier oli viinud 7000 kr. väär
tnfeS tagavarapileteid koja,
Wis läbiotsimisel saadi kätte ja toimetati tagasi
Balti jaama,
Lõplik samma pole aga veel praegugi selga
n«d, knna revideerimae kestab.
Kirjalikult on Aier Balti jaamaülema kohnSte
WtjMe teatanud, et randteevalitfase kahju on vaid
ambeS 1000 kr.

kond.

Aierile saadeti järele telegramm
ning paluti teda asjaolude selgitamiseks kiireS
ko r r a S sõita Tallinna.
Kesknädala hommikul ilmuski kutsutu Tallin
na, kuid läks oma elukohta Kungla tän. nr. 18—-8.
Kaks korda saadeti talle järele ametnik, kuid Aier
oma töökohta ei ilmunud ja oli lõpuks kodust lah
kunud.

oli selge, et

I A.s. fjdda"

- Teatame lugupeetud ostjaskonnale, et meie firfdes,

oletata-w arwutuSwiga on puudujääk.

k Wiibimata tegid kohtu- ja politseiwõimud korralduse raiskaja wahistmniseks ja teatasid juhtumist
kõikidesse piiripunktidesse, et takistada mehe wä
lismaale põgenemist. Kuna aga Aier ise ilmus po

* Maria titn. 13. end. M. Jo/a,
VDafli titn. 10. end. Jt. JKitter,
H teostub 13. kuni 31. augustini igasuguste riide-

litseisse, wõib arwata, et tal seda kawatsust üldse ei
olnud.

Tagawarapiletid kandis Aier müüdud piletite
na aruandesse sisse ja wiis nad koju tõenäoliselt

I eedidc müük

selleks, et

puudujäägi-fummat muuta ümmarguseks,

fl haruldaselt odawate hindadga.

mida kontrollametnikud wõiksid arwata enda arwu

tuse weaks wõi paremal juhul üldse mitte tähele
panna.

Aier oli ametis piletikassas nr. 1 za teenis Bai
ti jaamas alates wabariigi algaastaist. Nii jaa-maülem kui ka kaaSametnikud tundsid teda kõigiti

korraliku inimesena, kes kunagi ei pummeldanud,
waid elas waikset perekonnaelu. Milleks ta kõr
waldatud raha kulutas, Pole esialgselt selgunud.
Arwata aga wõib, et see kulus lihtsalt elamiseks,
kuna ta palk 90 kr. kuuS oli suure perekonna ülal
pidamiseks wõrdlemisi wäike.

Riigiwanem Pikawere sooasunduses.
«oofmtiMStetc on kerkinud suur küla 32 talundiga, mis läks riigilemaksma 188 tuhat kr. SooasuMkud termitafid riigtwauemat. Poismeeste kibedad päetvad.
Eesti põllumajanduse tulewik seiswat soos, ütles riigiwanem.

Auto sõitis sisse rongile.
Kokkupõrkel sai surma autokoormat istunud tööline. Kaks wa
gunrt »ooksid rööbastelt maha. Rong seisis Snuetusekohal neli
tuudi.
Abja ja Halliste jaamade wahel sõitis kerge
Auto oli laaditud kase-plankudega, mille otsas
weo auto nr. P-3 Pärnu-Tallinna rong nr. 6 esi istus tööline Johan Kuusk. Arwatawasti koorem
mesele wagnnile külje pealt sisse. Kokkupõrke jun et_ olnud tasane ja Kuusk istus madalamal kohal,
res sai silmapilkselt surma tööline Johan K n n s i, nõnda et osa planke ulatus talle rinnani. Kokku
kes istus auto tagaosas plangukoormal. Autojuht põrke juures liikusid rasked plangud paigast ja
Eduard T e n g, eluk. Tarwastns, ja selle kõrwal matsid enese alla töölise. Arstlikul ülewaatusel
istuja tõümeeS pääsid ehmatuse ja kergemute krii selgus, et mehel oli muljutud sisse rinnakorw ja
mustustega. Auto ja samuti ka kaks wagunit, mis murdunud kaelalüli, mistõttu surm oli silmapilkne.
jooksid maha rööbastelt, said tugewasti wigastada.

Rong peatus õnnetuskohal ligi 4 tundi. Õnnetus
leidis aset walweta raudtee-ülesõidukohal kesknädala

õhtul kella kolmweerand 11 paigu.
Pärnu auto P.3, mis kuulus Karksi-Nuia ela
nikule Johan Lempsile, wedas Karksi-Nuia ale
wist Abja raudteejaama planke. Abja ja Halliste

Neflnädalal, Pärast lõunat, riigiwanem K.
Päts üheS põllutõõminiStor N. Taltsiga, maakor
ralduse osakonna direktori A. Lepikuga ja wne
liikmelise asunduSkomisjoniga wiibis Pikawere soo
asunduses Harjumaal. Riigiwanem tutwuneS üksik
asjalikult EeSti suurema ja moodsama sooasundu
sega, külastades kaht majapidamist. Riigiwanem
jäi nähtuga täiesti rahule. Warem läbipääsma

jaamade wahel asetsewa walweta raudtee-ülejõidu

koha juures ei märganud juht lähenewat rongi
enne, kui see sulges tee. Kuna auto sõitis wõrdle
misi suure kiirusega, osutus pidurdamine wõima
tuks ja sõiduk tormas weduri taga olewale tsistern

wagunile külje pealt sisse, mille tagajärjel see roo
bastelt jooksis maha ja tõmbas enesega kaasa ka

tusse soosse on kerkinud näguS sooküla korralikkude

juurspääsutsede, hoonete ja loKawate põldudega.

mrgnewa kaubawaguni.

Waatamata lühikesele ajale sooasunduse majapida>

mised jätawad wäga hea mulje. Koduümbrus on
kaunistawd puude, põõsaste ja lilledega, mida
wäga sageli ei näe wanataludegi juures.

Mahajoosnud kaubawagunite roobastele tõstmi
seks kutsuti Mõisakülast kohale abirong. Wagunrte
ülestõstmine ja tee kordaseadmine wõttis aega ligi

tundi, mille tõttu oli suletud tee ja jäi üle tunni
hiljaks Tallinna-Pärnu rong nr. 7.
Raudteewalitsuse kahjusumma on esialgselt sel
gumata, kuna aga kaks wagunit said tõsiseid wigas

tusi, wõib arwata, et see tõuseb mitmesajale kroo
niie.

Nagu arwatakse, oli õnnetus tingitud autojuhi
ettewaatamatusest ja pimedusest, mille tõttu ei ol
nud wõimalik näha lähenewat rongi.
Surmasaanud Johan Kuusk oli keskealine mees
ja elutses Abja-Paluojal.

Uusi miljoneid ümberlaenustamiseks.
Riigiwanem ja tema saatkond wõeti wastu soo
asunduses auwärawate ja tevwitustsga. Asunduse
Senise kuue miljoni asemel nõutakse kümme miljonit krooni.
peve oli rohkearwuliselt kogunenud terwitama riigi
Wõlatasumise tähtaega pikendatakse.
wanemat. Terwitusi öeldi sooasunduse ühingu ja
Moodne elumaja sooasunduses nüüd.
Pildil: Ainuke hoone sool enne asustamist.
perenaiste seltsi esindajate poolt. Awaldati rõõmu,
Üle hindeväärtuse wõlastunuö talundid päästetakse.
Kogu asundust läbistab 3 km pikkune Leiwa
et riigi esimene kodanik on tulnud külastama ini hektaar tuleb riigile maksma 268 kr. Suursoo
Nagu hiljuti teatasime, nõuab talundite wõl
Uue seadusega tahetakse teostada järgmisi elulisi
mesi sool. Riigiwanem wastas neile terwitustele asunduses on ehitatud juurspääsuteid 11 km, sil magistraalkraaw, mille kaewamine wiidi lõpule
lühikese kõnega, milles rõhutas, et meie põlluma dasid 19 tk., weeärawovlu kuiwenduskraawe 101 1928. a. Kraawi üldpikkus on 17 km ja see läks gade ümberlaenustamine uusi miljoneid. Selleks muudatusi: kõigepealt wõimaldada ümberlaenustata
janduse tulewik rajaneb suurel määral soole. Ta km, maad juuritud 198 ha, küntud ja peenendatud maksma 60.000 k. Leiwa magistraalkraavi wesi otstarbeks lubatud kuuest miljonsti kroonist ei jätku wate wõlgade juure arwata ka kohustusi ja laene,
soowis, et meil rohkem tekiks niisuguseid soo 259 ha, majapidamishooneid püstitatud 32, kae kond on ligi 9000 ha. Asustatud Suursoo kogu kaugeltki seaduse raamidesse mahtuwa wõlakoor mis on tekkinud wastutusallkirjade andmisel, kui
asundusi, nagu seda on Pikaweres ja et kõikjal wusid ehitatud 32, killwipinda waetatud 560 ha, suurus on 730 ha, millest 35 ha mineraalmaad, mise korraldamiseks wastawalt talundite kande need antud enne 1. jaan. 1934. a. On nähtud ette,
maapidajad nii innukalt asuksid oma majapidamise heina külitud 111 ha. Kolme aasta kestes leidis muu osa madalsoo, turbakihi sügawusega 23 meet jõule. Arwatakse, et umbes kaks miljonit tuleb et laenu antakse kuni 100 prots. talundi hindest ja
selle on käimas ka nende talundite
määral, mis katab kõik laenusoowija ümberlaenusta
loomisele ja kasutamisse, nagu seda wõib märgata asustamisel juures tööd suwisel tööhooajal 145 rit. Mineraalkünkad asetsewad laialipillatud soos.
Päästmise aktsioon, mis ümberlaenustamise seaduse
misel kuuluwad wõlad, kusjuures wõlg igale üksikule
Pikaweres. Riigiwanem lõppeks märkis huumo
töölist. _
alla ei kuulu, kuna nende wõlakoormis on suurem wõlausaldajale wõetakse ümberlaenustamisel arwesse
riga, et kui ta järgmine kord külastad Pikaweret,
talundi wäärtusest. Niisuguseid talundeid on tu selles suuruses, nagu seda teatanud wõlausaldaja ja
siis ta küll ei taha näha enam poissmehi, waid loo
hande
ümber ja nende wõlakoormis 4,2 milj. kr. wõlgnik (laenusoowija) ühtlaselt. Et wõimalik
dab, et neist on saanud tublid perÄonnap ead. Pika
Kogusummas nõuaks ümberlaenustamine seega 12
oleks põllumeestele laiemas ulatuses ümberlaenusta
wereS on lugu nimelt säärane, et noorte asunike
milj. krooni ümber, mis on kaks korda nii Palju, mist teostada, tahetakse wõlakirjade kogusummat suu
Karp
hulgaS on weel rohkesti wallalisi, kuna neil kände
kui selleks tegelikult krediiti olemas.
rendada seniselt 6 miljonilt kr. 10 milj. kroonile. Ta
juurideS ja tööd ruhadeS aega pole olnud lähemalt
sumise lõpptähtaeg pikeneks 1946. aastalt 1948.
Talundite wõlgade lahendamiseks wäljatöötatud
ftnwhrHrr ringi «kodukana" järgi. See riigiwanema
aastale.
Kui Maapank kord ümberlaenustamisest
seaduseelnõule
kiirema
käigu
andmiseks
põllutöömi
märkus «õrnale kohale" on sooasunikele muidugi
ära
on
ütelnud,
wõib küsimuse põllupidaja nõudel
„JŽatvQ"
nister
N.
T
a
l
t
s
on
kutsunud
enda
juure
18.
au
kßfuK*.
gustiks ministritewahelise komisjoni. Ministrite uuesti otsustamisele wõtta kui on tulnud ilmsiks
Rtigitvansm kais sseS Torpatfi ja Anweldti ta
uusi asjaolusid. Ühtlasi näeb uus seaduseelnõu ette,
komisjoni kuuluwad peale Põllutööministri weel ma
lKndtteS. WiimaseS pakuti kSrgeile Mlalistele piima
jandus- ja kohtuministrid, riigikontrolli ja Maapan et laenude pikendatud intressidelt ei wõeta protsente
ja wiiwitusraha ning Maapangale antakse ka õigus
ga esindajad.
Jjö wLileiba.
pikendatud maksusummadest ära jätta wiiwitusraha
„J2aras(atuaid pärfeid"
i PSawsre tvõi Suursoo sooasunduS asub Peningi
See küsimus oli juba 9. juulil ministeeriumide ja protsentide nõudmine. Lõpuks seaduseelnõu aluse:
txSSxA, 84 Sm Tallinnast. Goole on rajatud 32
wcchelises asjatundjate komisjonis kaalumisel. Seal
antawad awaldused, kirjawahetus, samuti antawad
taludtt, milleS leiab äraelamist 100 inimese ümber.
leiti, et on wajaline ülewõlastunud talundite wõl wõlakohustused, hüpoteegid, tunnistused, load, wäl
olgu lahutamatuks kaaslaseks igaühele 1
Wõdega tehti algust 1929. aasta suwel. Esimesed
gade ümberlaenustamise ja pikendamise seaduse eel
jawõtted, õiendised, ärikirjad jne., on wabad kõigist
Maasaajad asusid kohtadele juba 1931. aastal. Konõu ühendada juba mäkswa põllum. wõlgade üm nende dokumentidega seotud maksudest, eriti tempel
Karbi hind 10 senti.
LusummaS on riik kulutanud Suursoo osundamisel
berlaenustamise seadusega, kuna wiimases tarwili
maksudest, aktilõiwudest ja kantseleilõiwudest. Need
RBBLIB krooni, keskmiselt talundi kohta 5885 kr.,
seks leiti samuti wõtta ette muudatusi, et lahendada
summad tegid põllumehele ümberlaenustamisel kau
mõningaid raskusi selle seaduse käsitamisel.
Millest langeb ehituskulude arwele 3822 ja muude
nis Palju kulu.
kulude arwele 2063 kr. Keskmiselt asustatud maa
Kuid sel ajal on õunte hind ka kõige madalam,
mille tõttu meie oma ekspordiga peaksimegi olema

Õunaeksport uuele alusele.
Sriffe 80 eksportööri asemele 4—5. Soome turgu hakatakse
utama kindlama korra särgi.—Kogu saagi paiskamine Helsingi
s sügisel hoitakse ära.
„LSb«sad Eesti öunapursekad Soomest kadunud".
„Me ei saa enam naha lõbusaid (hauskoja)
'Eesti õunapurjekaid oma fadamais", niisuguse
pealkirja all kaebab „Suomen Sosialidemokraatti"
Eesti ametwõimude liigse agaruse üle. Leht ütleb:
„Eesti-Soome uues kaubalepingus määratakse,
et nende maade waheline õunakaubandus korral
datakse ümber uuele alusele, nii et Eesti müüjad
ei saa kaubalepingu jõuSseaStmmsel oma õunu enam

wahenditult saata Soome turgudÄe. Uue lepingu
Kirgi EeSti õunakaubandus monopolisesritakse ja
õunte-ost jäetakse SoomeS kellelegi walitsuselt heaks
arwawd kaupmehele.

Kuna meie lehes Eesti kaupmeeste poolt käi
bud kaebmnas, et Soomes on juba nüüd, kuigi
kaubaleping weel pole eduskunnas wastu mõstud,
astutud wastawad sammud, siis pöördusime asja
tundjaile järelepärimisega, kas need teated pearaad

paika. Meile wastati, et SoomeS Pole weel ses
aSjvs aStutud mingeid samme ja see wõib sündida
alles selle järele, kui eduskund on kaubalepingu
wõtnud wastu. Soome ametivõimudelt Eesti kaup
meestele takistust weel ei tehta, nad wõiwad, nagu

ennegi, wabalt oma õunu müüa Soome.
Kuna siis süü polnud meie pool, kuulasime
lõpuks asja järgi ka Eesti saatkonnast. Sealt fin
zntati, et rait mati siia saabunud teadete järgi Eesti
walitsus on juba nüüd otsustanud asuda täitma
-

seal seda õunakaubanduse monopolikorda. Kuna
lepingu jõusseastmnist on oodata septembri algu
poolel, siis on peetud sobimaks juba nüüd uus
kord raõtta tarwitusele."

*
See Soome lehe informatsioon õunakaubanduse
ümberkorraldamisest, nagu meile seletatakse põllu

tööministeeriumist, ei ole päris täpne. Kauba
leping õunte suhtes on meie huwides. Seni oli
seesugune nähe, et igal sügisel paisati kogu meie
õunasaak Soome turule, kus siis tekkis ummistus
ja langesid hinnad äärmiselt madalale tasemele.
Õunte raäljaraeoga tegeles umbes 80 raäikest eks
portööri, kes kauba raäikestel purjekatel toimetasid

Helsingi sadamasse. Kuna laadungi realiseerimine
ei edenenud pakkumise pinewuse tõttu kaugeltki soo

tagasihoidlikud, et säilitada õunte turustamist nii
sugusel ajal, kus hinnad kõrgemad püsiwad.
Peamiselt neil kaaluwatel motiiwidel põllu
tööministeerium juba kahe näadala eest esitas
wabariigi walitsusele määruse eelnõu senise õunte

wäljaweo korra muutmiseks. Uue korra järgi eks
portööride registreerimise asemele astub eriluba,
mida eksportöör peab nõutama õunte wäljaweoks
põllutööministeeriumilt. Seni ei ole walitsus seda
küsimust weel otsustanud, mille tõttu ka ei wõi
wastata tõele Soome lehe informatsioon, nagu
oleks Eesti Poolt juba ette pandud maksma mingi
uus kord õunte wäljaweo alal Soome, ootamata
ära kaubalepingu jõusseastumist. Seda alles ka
watfetakse teha. Kuid see wõib teostuda waid siis,

kui walitsus kinnitab temale esitatud määruse
eelnõu. Sel puhul põllutööministeeriumil on ka
watsus õunte wäljawedu koondada 4—5 suurema
eksportööri kätte, kellel on olemas wastawad ka
pitalid ja tarwilised kogemused õunakaubanduse
alal. Et hoida ära wäike-eksportööre wõimalikke
kahjusid käesolewal hooajal, tahetakse uus kord
panna maksma weel enne, kui eksport tegelikult
saaks alata. Wäike-eksportööridel ei ole ruume,

raitud kiirusega, siis kaup sagedasti muutus ala
wäärtuslikuks. Seega rikuti õieti turg Eesti õun
tele. Õunakaubandus Soomega nõudis korralda
mist ka Soome poolsest küljest, mida Peab samuti
möönma, sest iga riik esijoones Peab hoolitsema

kus nad oma õuntetagawarasid hoiaksid ja kui need
juba ostetud kokku, siis oleks raske panna maksma

oma toodangu turustamise eest. Soome aiapidajate

dustele. Nende üle on ka kergem teostada kontrolli

nõudel on Eesti õunte sissewedu Soome kolmel
sügiskuul septembris, oktoobris ja noraembriS
piiratud 200 tonni suuruse kontingendiga. SÄ
ajal figureerib Soome turul tema oma õunajaa^

määruste täitmise kohta. Õunteekspordi alal Pan
nakse maksma analoogiline korraldus wõi- ja mu

uusi korraldusi kahje wältimata. Suur-eksportöö
ridelt nõutakse aga kindlaid külmutusruume õunte

hoiuks. Nemad peawad alistuma wäljaweokorral

nade-ekspordile.

Läbirääkimised saksamaaga
wõi-kokkuleppe muutmiseks.
Wõieksportööride memorandum Eesti-Säksa
wõi-kokkuleppe muutmiseks jõudis täna wälisminis

teeriumi. Teatawasti nõuawad eksportöörid wõi
kokkuleppe muutmist sellekujuliseks, et Eesti wõi ei
läheks Saksamaale ainult riikliku keskuse wahetali
tusel ja sundnormi hinnaga, nagu seda määrab prae
gune, weel kaunis wärske lepe, waid oleks wõimalik
Saksa ostjatele müüa wõid otsekohe ja turuhinna ko
haselt. Teatawasti meie wõiekspordi saamatuse tõttu

on Eesti wõi noteering Inglise turul wäga madal
ja seepärast, Eesti-Saksa leppe tingimuste kohaselt,
saame madalat hinda ka Saksa turul.

Välisministeerium algabki lähemail päewil
Berliinis eelläbirääkimisi wõikokkulcppemuutmiseks.
Nende esialgsest tulemusest oleneb, kas Eestil tuleb
wõi-lepe lihtsalt öelda üles wõi nõustuwad sakslased
päris-läbirääkimistele leppe muutmiseks.

Nõrgamõistuslik jooksis merre.
Wilsandi, 16. 8. Kesknädalal leidsid Hü
wanda walla Koowi küla kalurid merest naisterüh
ma laiba, kelles hiljem tunti ära samas mullas
Warpe külas elutsenud nõrgamõistuslik 32 a.
Olga Rüütel.
R. oli Pikemat aega ramimisel Pilguse nõrga

Pikne süütas lauda.
Teisipäewal kella 6 paigu süttis Piksest põlema

kuremaa walla Sõwalepa külas asetsew Ludwig
Arstile kuuluw karjalaut, mis oli ühise katuse
all põhuküüniga.

Hoone Põles maani maha, kusjuures jäi tulle
150 pd. maaheinu, 90 pd. ristikheinu ja 30 pd. Põhku.
Omaniku kahjusumma tõuseb 1850 kr.

Post Moskwast Leningradi
40 minutiga?
Mõskma, 13. 8. Sidekomissar Nõkow maa
tas Golowatski ja Wolkowi uue leiutuse mudelit,
nii-nimetatud «ultrakiiret postitransporti". Tea
duslike uurimuste instituudi laboratooriumis tehti
katseid leiutusega papptorude abil. Nende Mahelc
olid asetatud erilised poolid, mis andsid elektrimag
needi laineid.

Ühte toru otsa pannakse tühi raudpadrun, mi!
listes tulewikus hakatakse saatma posti, lülitata!
se kontakt ja padrun lendab silmapilkselt wälja to
ru teisest otsast kiirusega 1000 kilomeetrit tunnis
WoloMatski ja Wolkowi padrunid jookseksid kaugui

Mõskma ja Leningradi wahel maha 40 minutiga.
Tawalise õhusurwe posti padrun liigub mitte
üle 50-km tunnikiirusega.

mõistuslike asutuses, kust lahkudes asus oma kodu-"

kohta. Teisipäewal olewat ta wanemate murest
lahkunud ja, nagu nüüd selgus, heitnud end merre.

Otto Rootsi kuninga juures.
Stokholm, 15. 8. Austria troonipiiiidja erts

bertsog Otto von Habsburg sõitis täna autoga LõunaRootsi, kus külastas Rootsi kuningat Sokkideni lossis.
Kuningas andis tema auks eine. Homme prints tuleb
tagasi Stokholmj.

Odav pesu- la sukkade Ml!
Igasugu naister. ]a meester PESU siidist,
trikoost ja riidest, pluuse, sukki, sokke, kin
daid jne.
Hinnad odawad.
Pesukaup!us H. Kopperman.
Wälke Karja 2 (kullasepa kõrwal).

Neljapäeval, 16. augustil 1^!
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Austria poliitiline ja majanduslik olukord.
Kölee tttlallkunif wallkurlkkam |a odawam I
Austerlased on riigitruud kodanikud. Weevruari- ja juuli-sündmused wälismaise ässituse- ja ki
hutustöõ wrli. DoUfussi matused suurejoonelisemad wiimase Austria keisri matustest. RahwaS
Pooldab Habsburgide dünastia restaureerimist.

I koolltarwete I
I wihud, kaustikud, suled, sulepead, pliiatsid, kummid jne. jne. I
OSTUKOHT I
I kaupmeeskonnale I
ON OLNULT

I TALLINNA KESTI KIRJASTUS-ÜHISUS. I

Läti jalgpallimängijad on endised.
Soome-Läti maawSHtlus sarnanes snurM poksttvõtstlusele.
Lätlaste kaitse likwideeris Toome etmriw» pealetungi rusikaloö
kidego.

turniiride korraldamist. Seni pole midagr kuulda sol
lest. et lätlased oleksid wabandanud <ma tatttmnse
buM mU aga satub tvaltsmaa ajakmanduseSse uust

Keid. miS nZtawad et Läti wi

Goome leht oma kirjutuses märgib, et ainult kolm
meest mängisid korralikult. .Mgt. tttste meeSte m-mg

toetu» tvaid toorele jõule. Äasakaarelt loot

sid lätlased ise Palju, kuid meie „ murdja pidaS potst
jcttgraudadeS kogu wõistluse aja.

Wkiistluse kohtunikust leedulasest Baleiunasest ei ole
posittitoseS mõttes Palju öelda. ;

tumiswiiS ja mängutehnika on jaanud endiseks. «.
järgnowalt awäldame wäljatvõtte ..Helsmgm Sanoma-

näis tal Wdse olewat nõrk ja latlaste pooldamine lng
ilmne. See, et wõiftlusest areneS taplus, olt amult te
ma süü. Publik oli mi patriootiline, kui Soome saawu

liku huumoriga kirjeldatakse Goome-Latt hchuttst maa
tvöistlust ja lätlaste ebafarri esmemist.

taS wäratva, ei wlnud talt ainustkt pitksaiustki.

M. milles soomlasele omase ja «hu

..DsudeS maawõistluSse lätlaste s«ZKV

Kui soonÄased olid saavutanud tasuwärawa kaunt
rünnakuga paremtiiwal. oli Soome ülekaal ilmne Paar
minutit hiljem Karjagin oli murdnud läbi kätisest, kurv

Austria sise- ja wälispoliitika on peagu kuni
tänapäewani olnud olenew majanduslikust kriisist,
mis kujunes eriti terawakS pärast maailmasõda,
kuna lõhuti suur ühismaa-ala ja suured ning wäi
kesed naabrid sulgesid Austria saadustele oma
piirid.
Sellest olenewalt tuli walitsusel ajada kõige
waljemat emiSsiooni-Poliitikat, et riigimajapidami
seS hoida alles tasakaalu ja luua wajalisi terwen
damise wõimalusi. DollfuSsi walitsus pidaS sellest
Austria majandusliku terwendamise terawjooneli
selt piiritletud kawast kinni kõikumata püfiwusega
ja Praegu wõib nimetatud alal märgata suurt ter
wensmist. Kulude walju kokkutõmbamise ja kokku
hoiuga on wiidud tasakaalu riigi eelarwe ning kau
balepingute korraldamisega on kujunenud järjest
soodsamaks wäliskaubanduse bilanss.

Julgus tõe poole Püüdmiseks, truudus antud
sõnale ning kõigi mitte täielikkuse pinnal juurdu
wate ideede kõrwaldamine märgiwad Austria wa
litsuse tööd ning edu.

Austria oma uue Põhiseaduse järele on kutse
esinduslik riik, mis on loodud alusel, et ainult was
tawa kutse esindajad on õigustatud ja aSjatundli
kud seaduste loomiseks, mis puudutawad teatawa
kutsealahuwi rahwa terwiku raamides. Et saa see
pärast enam juhtuda, nagu seda tuli- ette warem,

nende ümber ja seisukord näis slewat pänS

nud määruStepäraselt wõita. soome mangtzaid sitS wöt
sid nad pikema jututa tattmtusole lubamatud
riietelt rebimised isegi rustkasõu. RäiiekS km Leka Kar
jagin ruhkiS löögitvõimalusele teisel Peajal.
vempaolne kaitsja wSttiS waStu ta sttiltpuhta Parema
sirgega. miS tekitas awaliku tapluse keset walza.

Kuidagi saadi siiski rahustada meAza mangu_toWbt

kompetentsed isikud, kuid uueS seisuste parlamendis
esindab tööliskonda ainult tööline, ametnikku amet

eelolsval maawõistlusell Soomega järgmises kooS
seisus:

100 m R. Domson, W. RattuS (J. Tomson);
200 m R. Tomson. J. Tomson;
400 m W. RattuS, Nesterow (Pau);
800 m Jürlau, Fatal;
1500 m Jürlau, Fawl;
3000 m Pröõm, Beldsmski;
5000 -m —Prööm, Beldsmski;
110 tõkkeid J. Tomson. Beckman (Rähn);
4 X 100 m Rattus, J. Tomson, Rahn, R.
Tomson;

400^300-st 200 4-100 m RattuS (Pau),
Beckman (Nestsrow), R. Tomson, J. Tomson;
Laugus R. Tomson, Rähn (McvrLS);
kõrguS Schmidt, Kalm;
LeiwaS Ärman, Erna (Kiiysaar);
kolmik Ärmi, MarkS (Rähn);
kuul Wiidmg, Suuk;
ketas Wiiding, Erikkson (Feldmcm);
oda Sule, Mägi.
Nagu Tartust teatatakse, Ärmani wigastus Pole
sedawõrd raske, et see takistaks wõistlusest osawõt

mist. Küll aga wõib see mõjuda tagajärjele.
Soome-Eesti esimesele maatvõistlusele ilmub
Soome president Svinhufvud ühes Eesti riigitva
nema K. Pätsuga. Tõenäoliselt tuleb wõistlusi
jälgima ka kindral Laidoner.
Lati ettepanek Balti poksitur
niiti korraldamiseks.
Läti raskejõustiku liidult saabus Eestile ettepanek
Võtta osa Balti riikide põhiturniirist B—s septembrini
RiiaS. Eesti liidu poolt Vastati Lätile, et meil peetakse
terwitatawaks turniiri korraldamist, kuid aeg on meile
wastuVõtmatu seepärast, et meie paremad poksijad pole
saanud end küllaldaselt ette Valmistada suwe-tvaiheajal.

EeSti poolt tehti wastuettepanek korraldada turniir
oktoobrikuu teisel poolel. Peale turniiri _ RiiaS Eesti

soowikS näha järgmise turniiri korraldamist Kaunases.

õpilaste ujumiskursuse lõPP
demonstratsioon.
Kesknädalal oli Kalewi basseinis õpilaste ujumiõ

ja ta siiski rusikaga Ptkalt. Mängind kogunesid mmd

Jätkata. Kolm -mtnuttt enne lSPpu päästS KyÄrmlss katt
sest läbi kuid temagi löödi pikalt maaruswastaselt. Koh

nik jne. Nii on kadunud poliitilised parteid ja

tunik ei sootvinud W juhtumil karistada suublast. Nti
lõppeS mäng otsustamata 1 :1.

miS on Steineri arwates mitmeti parem, kuna

seadusandlusega tegelewad waid kutseesindused,
iga kiht oma olukorrast ja wajaduStest on kõige kom
petentsem ise.

Ettekannete lõpul annetati ujujaile «chinnM
tahtvleid. Kawe oli pannud wäljakaks erimchindanooZnäle ja parimale Poisile nutg
wõitsid 8-aaStane Endel Janson ia sama wana Tamara
Wught.

Eesti esivõistlused umwatonis.
BühapSetval. 26. auauSttl. peetakse EeSti esiwõtst
lused maratonijooksus. Wõiftlused algcUvad kell 11 hom
mikul S. Pärnu maanteel alowi tuletõrje depoo estM.
Mnisch on sealsamas. Jooksust osawõtjatl tuleb end

Kuni uue põhiseaduse maksma hakkamiseni i.
mail 1934. a. oli Austrias ainult kaks poliitiliselt
mõõduandwat parteid kristlik sotsiaalne ja sot
siaaldemokraatlik. Esimene neist oli peagu kogu
aeg walitsewakS parteiks, millega teine alati seisis
waStaSrinnaS. Seejuures sotsiaaldemokraatlik
partei oli tugewasti kommunistliku tendentsiga, ku

na seal leidus palju radikaalset elementi. Viimase
asjaoluga on seletatawad ka Wiini weebruarisünd
mused, mil ülesässitatud töölised pöördusid relwa

giStreerida sportbürooS. ....
Maratonijooksu esitvSistlust pole meil pikemat

Prl. Alice Westerblom.

aeaa Omett oli sie meil populaarseks spordtalaZS Jüri

uusi. päljuiöoiawatd Mglast, nagu Tumanow. Oun,
Martin j. t.
Eesti-Rovtsi tõstemaawSiMus.

tud walitsuse nõrkusest, on olukord Austrias praegu

täiesti normaalne. Et kantsler DollfuSsi kõikjal
armastati, näitab tema matuS, millest rahwaS wõt
tiS osa sügawaS kurbuses ja ennenägemata suurel
hulgal. Dr. DollfuSsi matus kujuneS suurejoone
lisemaks kui wiimase Austria keisri matus.
Küsimusele, kuidas suhtuvad austerlased Habs
burgide dünastia restaureerimisele, vastaS Stei
ner, et suur osa rahvast seda pooldab. KaS aga
selleks praegu on kohane moment, on raSke ütel
da. Arvata wõib, et kui Habsburgid valitsema

Esperanto tähtsust rahwuswahelise keelena.

neS enam taplusele kui mängule. Kui mil et LmteSW

Eesti ksrgejõustMaSte rahwusmeeSVond esineb

DollfusS oma iseloomult oli liig hea ja seda ka
sutasid kurjasti natsid. Kuna rahwaS on sellest
teadlik ega usu, et wiimased sündmused olid tingi

walgustas Austria olusid tänapäewal ja rõhutas

et näiteks töölisi esindawad parlamendis arstid, ad
wokaadid wõi muud nende olukorraga mitte küllalt

Eesti esindusmeeskond Goome
wastu.
Maavõistlusele ilmub koos riigiwauema K. Pätsuga
ka Soome president Sviuhusvud.

sussi truu kaastööline.

nega Austria üle meie raadioS ja kesknädalal andis
jutuajamise ajakirjanduse esindajaile, milles samuti

warem tarwitatud lot parempoolne katts

olid juba teadlikud selleS. et stm tuleb tngSvale mängule
tvaStata tuaowalt. LättaSte tugewuS oli snskl oodatust
köwem, isegi sel määral, et nende Mgpallimäng

jää aga seisma, vaid seda jatkab Austria heakS Ke
käiguks liidukaitsler dr. Schuschnigg, keS oli Doll

Teisipäewal esines Steiner esperantokeelse kõ

I KSNATR. «««-11. IC6II»«T. 435-M. I

de siluda kmtMi. mis leidis aset Läti ja
et uuesti jalule seada senuetd zatkaw Baltr

Ülemaailmse Esperanto järelkongreSsi puhul
wiibiS Tallinnas Austria walitsusnõunik, Wihni
rahwuswahelise Esperanto muuseumi direktor ja
Austria Esperanto Ühingu president Hugo Gtei
ne r. Ta saäbuS Stokh olnust, kuS 26. juulil pesti
ülemaailmset Esperanto kongressi.

I ..PHewalehe" raamatukauplused I

Leedu jalgpalliliit on wõtnud enesele raske Aesan

Walitsusnõunik Hugo Steineri jutuajamine ajakirjanikega-

lõpetas esimese eestlasena Rootsi kuninglik» wöimlemis

Pääsevad, siis sünnib see mõne enam demokraatliku

tiitli all, mitte aga keisrina. Seejuures muutuks
aga riigikord muidugi autoritaarseks.
Esperanto kohta tähendas valitsusnõunik Stei
ner, et Austria seda toetab nagu kõiki teisigi kul
tuuriliikumisi ja teeb oma poolt kõik, et see kuju
Hugo Gteiner oma kabinetis.

dega riigiwõimu wastu. Wiini töölismaja oli
munetud tõeliseks kindluseks, milles leidus relwi
rohkem kui omab armee. Õnneks warises aga mäss

juba mõne päewa järele kokku, kuna üldstreigi ja
relwadega wäljaastumise üleskutsele järgnes waid
osa töölisi.

Nagu juba eelpool mainitud, oli tööliste rel
wastawd wäljaastumine tingitud ainult kõmmu

«Ämapäewa Gwl k-htakid diwiisi eltw-istluit-s°r.

watel aladel, miS eeldaks Esperanto viimist koo
lidesse.

ja saksluse kaitsetamm, ehitada saksameelse, krist

liku, iseseiswa ja waba Austria.
Uuele riigiwormile suhwb vahwaS heatahtli
kult ja suurem osa austerlasi on riigitruud kadani
kud, keS alati on walmis terwe oma isikuga astu
ma wälja isamaa kaitseks. Nad usaldawad walit
sust ja on weendunud, et see teeb kõik, et Miia riiki
waStu paremale tulewikule.

Natside mäss, mis toimus 25. juulil ja mil ta
peti kantsler Dollfuss, on samuti nagu weebruari

ma isamaa eest. Selle suure mehe alustatud töö ei

kala pataljon tuli Võitjaks tagajärjega 3:2.

küsimata, on talitanud diktaatorlikult, kuna ometi peetakse
paremaks demokraatlikku talituswiisi.

Kergejõustiku-wõrstlused
Hiiumaal.
Hiiumaal. KõpuS Peeti Võistlusi ja

Ka linnawolinik Seen (keflerak.) ütleb, et wiiS, kui
das linnawalitsus ja linnapea on talitanud korteriüüri
kindlaksmääramisel, kannab diktaatorlikke ajamärke. Wii-

Nõukogude Wene sportlased saawutasid kõik esikohad.
5000 m jooksus Snamenski aeg oli 14.37,1, 100 m Koz
lõtv 10,8 s., kaugushüppes Demin 7.16, kuulitõukes LM
hoto 13.43, kettaheites Ljahotv 41.00.
NaiSsportlastest Borissowa tõukas kuuli 11.75 m ja

Augustikuu

Prl. Westerblom on seega esimene kehalise kasiva
tuse eriteadlane, kes omandanud oma erihariduse rootsi
kuulsas õppeasutuses. Tuleb eriti rõhutada meie keha
kultuuri liikumises seni puudunud Skandinaawia orien
tatsiooni peaasjaliselt.just wöimlemise alal, mis aga

laste Rõõm »

Demonstratsiooni awasõna ütleS Kõppo, terwitup
Tallinna kooliwalitsuse poolt tõi linnanõunik Ken t S.

heitis ketast 87.95, kaugushüppes Turotva saatvutas 5.67.

100 m jooksus oli Schamanowa aeg 12,4.

Prl. WeSterblom lõpetas ~K. G. T. J." (instituudi
lühendatud nimetus) tiitliga „GhmnaStik Di

Ilmunud

rektör".

w

Uute keskkoolide töölehakka
mrse puhul.

lide juhatajatele teatamaks, et awatawate keskkoolide 1.
ja 3. klassides tuleb kasutada esialgu tvastawalt algkooli
5. klassi ja gümnaasiumi 1. klassi õpperaamatuid, kuni
uute õppekawade lõpliku wäljakujunemiseni ning tarwi
liste uute õpperaamatute ilmumiseni.

Tallinna fondibörs 16. aug.

Leitnant Kifhe.
Keiser Paul 1-se isik ja ta (valitsemise Wene

ajaloost on ennemgi olnud tänulikuks aineks mitmele

näidendile ja filmile. Paul l, see ennem

ajaloos" peaaegu mahasalatud tsaar alul nii _ heade
tahete ja lubadustega trooni ootaw troonipärija ja siis
aegamööda kibestuw, ootamisest poolnõdrameelsusse lan

gow kuni siis sellisena jõuabki lõpuks troonile ja algab
painawunenäolist, meeletut 2-aastast „Pauli-ajajärku"

ja tapetakse õukondlaste poolt selle õnnetu tsaari

isik on lähimat ja erapooletut mulgustumist leidnud alles

wiimasel ajal, arhiiwide amanedes. Ja äratanud üldist

hmvi selle õnnetu walitseja ja ta PaincvMa ajajärgu
waStu.

Nõukogude silm ..Leitnant Kishe". mis praegu jook

seb ..Gloria Palace'is". käsitab ka Pauli ajajärku, on
ehitatud ühele anekdoodilisele loole Pauli walitsemis

ajast, nagu see ajajärk üldse nagu koosneS meeletutest
anekdootidest ja annab end kõige paremini iseloomustada
anekdootide läbi: õigestkirjutuse we« läbi ..sünmb akkl
kaardiwäkke olematu ..leitnant Kishe". Seda Äematut
pekstakse, karistatakse, saadetakse Srberrsse, tuuakse taga-

st, selle olematuga, tühja kohaga abiellutaksegi. teda
arstitakse, ta sureb, ülendatakse ja alandatakse auast

mes sest nii on tsaari soow ja õigel „ alamal" ei

tohi olla oma crrtvamist, weel tvähem kahtlust tsaaritahte

eksimatuse? . . . Lääne-Euvoopas ongi Me filmi ni
mekS „Käsk on käsk" (..Prikaas jest prikaas"). See
pole komöödia, kuigi filmi waadates ei saa hoiduda nae

rupuhangutest, see on grotesk -satüür, gro

tesk usutawa uskumatuseni, kui nii wõib öelda. Seega
esimene lõbusa-, kergesisuline Nõukogude silm, mida meil

wõimalus näha; siiski ühtlasi tõetruu tagaseinalt ja
ajalooliste tõsiasjade kujutamine kunstipäraselt ja ku

meralt. Ning Wene näitlejate mäng, Tõkjanowi käsi
kiri, Janschini Paul, Gorini von Pahlen, Garmi adju

tant, uksikud stseenid nagu adjutandi libisemine, pur
jusolek, trepist üleSronimine, kindluse komandandi otstng

olematu Kishe järele milline kunstipärane kujutlus,

kui rõhutatud grotestsus. Prokofjewi muusika ja selle
täitmine Leningradi riikliku balletiorkestri poolt on suu
« Päraseks täienduseks näitlejate mängule ja latvastaja
leidlikkusele, üldse on see silm üle hulga aja jälle waa
tamistvääriline Tallinna kinodes.
PäslvafiindmuSte kohaselt huwitaw on maadelda ka

lisa-eeSkawa: tväliSmiuister J. Seljamaa saabumist
MoskwaSse ja pres. Hindenburgi matust.

sr 16. augustil j 1$. auguitil
g rschekid (_)8tjad Möüi. Ostiari Müüi
2 London 18,11 18,35 18,11 18,35
2V* New-York 3.56 3.64 3,55 3.61
4 Berliin 140,76 143,75 140,75 143,75
5l/2 Helsingi 7,98 8,10 7,98 8,10
2*/s Stokholm 93.40 94,60 93,40 94,60
Z'/z Kopenbaaeer 80,85 82,05 80,85 82,05
3i/2 Oslo 90,95 92,15 90,95 92,15
h Riia 116.55 118,90 116,55 118,80
6 Kaunas 59,90 ' 60,80 59.85 60,75
3 Amsterdam 244.30 247,30 244.05 247,05
3 Pariis 23,75 24,05 23,70 24,00
2 Zürich 117,65 119,15 117,55 119,05
3 Va Brüssel 84.60 85,80 84.50 85,70
4 Milano 30,85 31,35 30,80 31,30
4Vs Varssa* 68,00 69,00 68,00 69,00
Praha 14,90 15,20 14,90 15,20
5 Viin 67,10 68.50 67,10 68,50
6 Budapest — — — —
3 ys Danzig 117,65 119,15 117,55 119,05
j Moskva tschekk — — — I —

lubatakse linna alt lüüa lahti ja minna Wiljandi valla
alla. Linnavalitsus ja volikogu leiavad selle kirja stiili
olevat solvava ja juba seetõttu tagasilükkamist vääriva.
Lükataksegi ühel häälel tagasi kiwistiklaste palve, kuid
võetakse siiski lrv. Werncke ettepanekul vastu sooviaval
dus, et võimaluse korral linnavalitsus rajaks Kivistikus
läbikäigutee Tartu tänavale.

Edasi asutakse kohe võitlusse Põllumeeste Seltsiga.
Nimelt teatab linnapea, et tema on saanud teateid, et Wil
jandi Põllumeeste Selts on pöördunud palvega vabariigi

ta ehitaks sinna loomakliiniku. Linnavalitsus on leid

nud, et see on täiesti lubamatu, kui see suur ja kallis
krunt antakse eraseltsile, pealegi kui linna planeerimis
kavasse on võetud Paala tee ääres 4 ha maad näitus
platsi tarvis. Linnavalitsus on koostanud ägeda märgu
kirja siseministrile, milles protesteerib sarnase kavatsuse
waStu ja palub siseministrilt valitsuse eeS toetust et see
krunt ei läheks mitte Põllumeeste Seltsile, vaid linnale,
ühtlasi teeb linnnapea ettepaneku valida delegatsioon, keS
läheb Tallinna siseministri ja riigivanema juure astuma
samme Klinke krundi kinkimise vastu Põllumeeste Seltsile.

Volikogu nõustub lirmavalits. seisukohaga ja valib lin

napea A. Maramaa ja Inv. G. Seene delegaat. ja mär
gukirja esitajateks. Kohe linnavolikogu ISppedeS ruttasid

Sisuks.I Värsid lõikuskuust, puuviljasöõ
misest ja kõhutõvest.

T. Braksi jutt: Väike-Maidu matk,
ilustatud joonistustega kunstnik Jo
hanseni poolt. Karikatuurimeistri 0.
Krusteni ja värsisepa Nikodeemuse
„ühistöö": Pidupäev Dshunglig
kuidas kõiksugu loomad edevuse tuu

Kino.

Siis loeb linnapea ette pika kirja Kivistiku või .Kel
miküla" elanikelt, milles öeldakse linnavalitsusele ja vo
likogule raskeid sõnu, et need sugugi ei hoolitsevat selle
linnaosa eest, nõutakse veevärki, kanalisatsiooni ja läbi
käiguteed Tartu tänavale ja kui seda kõike ei saa, siis

meeste Seltsile endise hobuSte-postijaama krundi või ül
dise nimetusega .Klinke", mis asetseb Vaksali tänaval just
Eesti Panga vasta» ja miS oli antud maavalitsusele, et

nud sealse wõimlemisinstituudi kolmeaastase kursuse.

Wõimalike arusaamatuste ärahoidmiseks tegi hart
dus- ja sotsiaalministeerium maa- ja liunakooliwalitsus
tele, wähemusrahwuste kultuurwalitsustele ja riigikoo

maks lõpevad ägedaks muutunud vaidlused, et linnapea
annab alla .demokraatiale" ja lubab anda majaomanike
poolt esitatud wastulaused komisjoni arutada.

valitsuse poole, et valitsus kingiks või müüks Põllu

Neil päewil saabus Stokholmist ÜENÜ Tall. wõiml.
instituudi endine õpilane prl. WeSterblom, olles lõpeta

eriti meie kooliwõimkemise reformimiseks on tväga tähtis.

kursuste lõppdemonstratsioon, millest wõtiis osa arwult
ligi IVO noort. Ujumiskursuse lõpetajad esinesid mitme
suguste njumisstiilide, uppujate päästmise ja elluärata
mise näidetega ja weepallimänguga, mis publiku poolt
Zvõeti wastu sooja aplausiga.

ttliSte woolude koostöö parlamentliku korra raa

mides.

Äge koosolek Wiljandi linnawolikogus.

Linnawolinik Simon (majaom.) leiab, et lmnatvalit
sus wöi linnapea, kes nii talitanud ilma komisjoni nõu

Rahwuswahelistel töölissporditvõistlustel Pariisis

seni ei ole suutnud aga aStuda tegewuSse ega anda

newuse ainsaks lahenduseks kõigi isamaaliste polii

sügawalt kantsler Dollfussi, kes suri kangelassur

nud kätte ja määranud rajoonide wiisi kõigile majaoma

Vahipataljoni meeskonna mäng sobiwam ja parem ott.

Nõukogude Wene sportlaste
tagajärgi.

Toimetuse järelmärkus: WalitsuSnSunkk H.
Steiner oma seletustes jättis walguStamata, kaS
Austria sisepoliittline olukord ei arenenud nii pine
wakS just seetõttu, et Dollfussi walttsuS loobuS
koostööst kõigi isamaalaste poliitiliste rühmitus
tega ja ehitaS wälja diktaatorliku korra ainult ühe
le poliittlisele rühmitusele wgedes, mille seisukoha
päästmiseks püütt luua kutseesinduSlik kord, mis

mõistis jälestusega hukka selle teo ja kõikjal leinati

Teisel poolajal Väsis Vahipataljoni meeskond ja Sa

jõuStikuwõistluStel poolatar Waysowna püstitas kettahei
tes uue maailmarekordi 44,195 meetriga.

endawnde huwideS järgida Esperanto alal Aust
ria eeskujule.

kodanike isiklike huwidega. Rahwas kui- terwik

nikele nende käes olewate korterite pealt ühesuguse hinna
üksiku toa kohta.

Poolatari maailmarekord kettas.
Brüssel, 15. 8. Naiste rahwuswahelistel kerge

Kõik rahwad ja eriti waiksemad, kelle keeled on
wähem lewinud kui saksa keel, wõiksid oma rahwuse

ka mingeid positiiwseid tulemusi Austria riigi elus.
Paljud silmapaistavad tegelased Austrias ja wäl
jaspool Austriat peawad Austtia sisepoliitilise pi

sündmusedki seletataw wälise kihutustöö ja üksikute

Esimene pooleg lõppes wiigilise seisuga 1:1, Mi

kohale 27 punktiga. 2. Paope 24 p. ja 3. „Edu 13 P.

ne kaubanduse ja wõõrasteliiklusega ühenduses ole

waen Austria töölise ja kodaniku wahel täiesti puu
dub. Uue põhiseadusega on poliitiline ässiwstöö
kaotanud oma tähtsust ja selle tulemusena wõib
märgata, et tööliskond on muutunud täiesti rah
wuSlikuks, ega eralda end millegagi kogu rahwa
terwikust. Kutseesindusliku riigina tahab Austria,
jaädeS truuks ajaloolisele missioonile kui kristluse

Sutvise waheaja järele tuli Wiljandi linnawolikogu

jaZ Wiljandi järweäärsel staadroml Tallmnawahrpatal
joni ja Sakala pataljoni jalgpallimeeskonnad.

m teatejooks: Paope meeSk. 51.09. WorkpallrS tust

Nelipühil peeti WiiniS konverents, mille eeS
märgiks oli Esperanto suurem tarvitusele võtmi

niStide kihutustööst ja ässitusest, kuna tegelik wiha

uuesti kokku kesknädala õhtul. Koosolek kujunes wäga ela
waks ja waheteSvahel isegi ägedaks. Eriti kõwad noodid
pandi peale kui kõne alla tulid protestid kmnistvaramaksu
määramise peale.
Linnapea A. Maramaa seletas, et mõned majaomanik
kud on oma korterid hinnanud wäga odawait, kuna teised
on teinud seda ausalt. Linnnawalitsus on seepärast toot

Wahtpataljinri kaotus Wttjanins

meistriks Kõpu meeskond. üldkokkuwõtteS tust Kopu esi

see on tarvilik liiklemise juhtimiseks.

Ltmmwolikogu heidab ette linnapeale diktaatorlikku talitamist
kinniswaramaksu määramisel. —„KelmikMa" elanikkude walimatu
stiil. Delegatsioon Klinke krunti päästma.

Testi poolt tehti tvastuettepanek wõlstluste korraldama
seks 9. tvõi 16. septembril.

100 m jooks: W. Trofimatv (Kõpu) 18,1; 800 m
jaoks: W. Küttim 2.14,-0; 1500 m jooks: Waks (Pao
pe) 4.89,0; teiwashWe: K. Wanaselja 2.50; kuul: B.
Teng (Kõpu) 18,50; ketaS; B. Teng 36,15; kaugus:
Tall (Paope) 5.39.6; kolmik: Koit (Edu) 11.01; kor
guS: Teng 1.58; oda: Plaks CPaope) 41 90; 4XJOO

WiiniS on tervele maailmale näitamiseks rah
vuswaheline Esperanto muuseum üle 6000 raa
matuga ja riiklik katsekomisjon Esperanto õpeta
jäte jaokS. Peale selle on Esperanto võetud tar
witusele politseis, raudteel ja trammil nii palju kui

keskinstituudi.

Rootsi tösteliidult saabus Eestile ettepanek karral
pada Gesti-Rootfi maawöistlus tõswiseS 26 augustil.

VõrkpMiS kohalike meeskondade. Vahel. WorstluStel saaVutati järgmisi paremaid tagajärgi:

neks rahvusvaheliseks läbikäimise keeleks.

ri sattusid, end veidrast! ehtisid ja

mis sest lõpuks välja tuli.

Huvitav loodusteaduslik vestlus
põhjapõdrast, mis põrmugi igav
ei ole.

Tänaval ja vannitoas", PoisikePeetri uusimaid seiklusi.
„Kui vanaema koolis käis" meele
tuletus sellest, kuidas vanasti kooli
mindi ja ka putket tehti.
Noorte värsiseppade luuletusi.
Uusi mõistatusi ja vanade lahendusi.

Vastuseid küsimustele ja uusi küsi
musi.

„Lubage tutvustada", uus kaas
töö- ja osavõtunurk. Kabe j. m.
Hind endiselt 25 s.
Pealadu endine (Pikk t. 2). '
Tall. Eesti Kirjastus - Ühisus.

delegaadid ka rongile, et sõita Tallinna ja täna lootsid
nad pääseda siseministri ja riigivanema jutule.

Äriwaateakende-wõistlus.
Tallinnas 31. avg. kuni 6. sept. 1934.
Kodumaa saaduste prapagandapäetvade, s. o. „Eesii

nädala" puhul, mis peetakse hr. majandusminister K.
Teiteri kaitse all, korraldatakse Tallinnas suurejoone
line ärinxlateakende dekoratsiooniwvistlus, millest wõitvad
osa wõtta kõik ärid oma waateakendega.
Wõistlustingimused: äritvaateaknal peatvad olema üle»

kaalus kodumaa saadused. Aknal peab olema „EeSti nä
dala" embleem ja loosung kodumaa saaduste prapagan
daks. (Wastawaid plakateid saab ..Eesti nädala" toim
konna büroost, W. Posti 1.) Kõikide tvõistlusest osatvõt
jäte äride nimed crwaldatakse ajalehes. Wõistlusel on
hindajaks rähwas, kes hääletab sellekohaste kupongidega.
Õieti hääletajate tvahel loositakse wälja körgeihinnalisi ko

dumaa saadusi. Wõitjaks tulnud ärid omatvad diplomi
ja auhindu ning nende äride kohta awaldatakse kirjutised
ühes piltidega ajalehis.
Äriakende dekoratsiooniwõistlusest osa toõtta soowijaid

registreerib ..Eesti nädala" toimkonna büroo. W. PoStr 1.

Toimetusele suudetud kirjandus.
EeSti kirjandus nr. 7. Sisu: K. E. Sööt Pill

luuletaja Ernst Enno elusse tema kirjade tähistusel, W.

Klauren Eesti antoloogiate ülewaade, O. Liitv —Lisandeid Eesti rahwakooli ajaloole 17. sajandi lõpul,

G. Suits Fr. Tuglase ..Lühike eesti kirjanduslugu".
M. Sillaots Ghpi ..Mu sõber Pierrot". W. MettuS
Seitse lastenäidendit, P. Ariste C 2 Kalli»
.Elias Lönnrot".

Neljapäeval, 16. augustil 1934
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Jlmuõ neijapäamiti

Majanduslik ringvaade

XiGM fiõbeda~efisperimeni
Mr.
President Rooseveldi käsk 9. augustist,
mille põhjal tulevad riigistamisele ühendrii
kides leiduvad hõbedatagavarad, on majan
duspoliitiline samm, mille ümber on koonda
tud väga laiade masside tähelepanu. Kui ai
nult vaadata, kui palju praegu arutletakse
Euroopas USA hõbedapoliitika ümber, aval
datakse õige mitmekesiseid arvamisi rahvus
vahelise majanduskonjunktuuri kujunemise
kohta, enamuses küll pessimistlikke siis
tuleb tunnustada Rooseveldi käesolevat ot
sust suuremaks majandussündmuseks viimas
tel nädalatel. Kuid mitte üksinda Euroopa
kriitiliselt suhtuvaid hulki ei huvita hõbeda
küsimus, vaid ei tule ka alahinnata nende
masside suurust, kes ühendriikides tunnevad
rahuldust ning rõõmu 9. augusti korralduse
pärast ja jagavad ühist lootust USA inflat
sioonipartei juhi ja suurima hõbeda eestvõit
leja senaator T h o m a s e sõnades väljenduva
juubeldusega, kui viimane ütles, et hõbeda
natsionaliseerimisega on alanud uus „pros
perity" eera õitseng ning ühtlasi ka uus
vääringusüsteem kogu maailmas. Kui kõik
praegu väga palju räägivad hõbeda-vääringu
Ümber, siis otse kontrastselt sellele president
Roosevelt on ise väga tagasihoidlik ning sõ
nakehv, nagu alati oma kavatsuste teostami
sel. Ja see teeb väga raskeks asjaliku hõ
bedapoliitika hindamise, kuna ei ole teada,
millises suunas tahetakse hakata arendama
äsja ette võetud samme. Teated, mis tulevad
USA-st, on seni veel omavahel väga vastu
käivad.
Ainus olulisem avaldus, millele võib tugi
neda hõbeda - natsionaliseerimise hindamisel,
on presidendi poolt oma korralduse põhjenda
miseks lisatud seletus, et 9. augusti käsk on
mõeldud sisemaiste hindade tõstmiseks ning
stabiliseerimiseks ja väliskaubanduses kait
seks välismaa langetatud valuutade ebasood
sa mõju eest.
Neid põhimõtteid ei avaldata XJSA-s esma
kordselt. Läinud aasta 21. detsembril ratifit
seerid USA poolt rahvusvaheline leping, mi
da võib lugeda esimeseks sammuks hõbedar
poliitika alal Rooseveldi poolt. See kokku
lepe oli sõlmitud Londoni majanduskonve
rentsi ajal 5 tähtsama hõbedatootja maa ja 3
hõbeda vääringuga maa vahel, ja tema sihiks
on kõikumiste vähendamine hõbeda hinnas.
Selle saavutamiseks kokkuleppinud riigid ko
hustuvad loobuma hõbeda müügist ja ostma
ise kaevandustelt ühtekokku 35 milj.
untsi puhast hõbedat. Juba selle lepingu ra
tifitseerimisel president Roosevelt seadis üles
nüüd esitatud sihtjooned: tuleb tõsta ja sta
biliseerida hinnataset rahvusvahelises ulatu
ses, tugevndada hõbedavääringuga maade os
tujõudu ja kaitsta Ameerika väliskauban
dust teiste vääringute languse kahjuliku mõ
ju vastu.
Praegune hõbeda natsionaliseerimine on
tegelikult 22. mail kongressile esitatud ja 14.
juunil jõusseastunud hõbedaseaduse teosta
mine. See seadus määras kindlaks, et tulevi
kus USA kattevara koosneb 75 prots. kullast
ja 25 prots. hõbedast. Ühtlasi andis ta presi
dendile volituse hõbeda riigistamiseks, hin
naga 50 centi pro unts.
Hõbeda-seaduse vastuvõtmisest peale algas
kogu maailmas Ameerika ostude ootel hõbe
da-spekulatsioon; ja et hõbeda natsionalisee
rimine teostus niipea ja võrdlemisi ootama
tult, on peamiselt spekulatsiooni teene. Kui
mais oli hõbeda noteering vabaturul 45 centi
pro unts, siis spekulatsiooni tagajärjel tõusis
ta pidevalt, nii et enne natsionaliseerimist

ulatus kuni 49,25 centi untsi eest. Sellase
hinnatõusu jätkumisel riik oleks pidanud tõst
ma oma hõbeda kokkuostu hinda. Praegu
aga oli võimalik teostada seda veel ettenäh
tud hinna piirides 50,01 centi pro unts.
Riigistamisele kuulub ainult hõbe, mis
leidus riigis enne 21. dets. 1. a., s. t. enne
hõbedalepingu maksmahakkamist. Vaba on
9. aug. aktile alluvusest ka hõbe, mis tarvi
tatakse tööstuslikuks otstarbeks, hõbedast
mündid, ehte- ja tarbeasjad ja välissaatkon
dade ning välispankade tagavarad. Ka uuelt
toodetav hõbe ei kuulu natsionaliseerimisele,
kuna 21. dets. määrustega on kindlustatud
selle ostmine riigi poolt kõrge hinna eest 64,5
centi unts.
Kui arvestada tähelepanuga, mida on
tekitanud Rooseveldi viimane samm, siis te
kib kergesti arvamine, et on võetud ette mi
dagi pöörettoovat, olulist. On see nii? Mida
toob enesega kaasa see esimene samm USA
hõbedapoliitika tegeliku teostamise teel?
Esimene küsimus, mis siin tuleb kõne alla,
on hindade tõstmine. Seda soovivad
laiad massid USA-s ja seda on väljendanud
hõbeda riigistamise põhjuste märkimisel ka
president ise. USA põllumajandus on väga
raskes seisukorras ja nimelt madalate hin
dade tõttu. Põllumajandussaaduste hindade
indeks on rängalt langenud võrreldes enne
kriisiaegsega. Kui 1926. a. indeks võtta 100,
siis 1933. a. keskmine indeks oli 51,4. Seega
langus 1926. ja 1933. aasta põllumajandus
saaduste hindades on 48,6%. Sarnasel juh
tumil ei ole ime, kui USA-s nähakse kriisist
pääsu hindade tõstmises. Ning seda nõutakse
ägedalt.
Kuidas aga tõsta hinda, kui produktsioon
on turu nõuete jaoks liig suur ning pakku
mise vähendamine on väga raskesti teostatav
praeguste suurte tagavarade juures. (Seda
tõestab kõige paremini USA viljaturg; vaata
mata suurele ikaldusele hinnad ei taha sugugi
tõusta.) Siin ei jää muud üle kui vääringu
poliitilised abinõud. Inflatsioon! Ja näemegi,
et USA põllumajandusringkonnad on kõik
inflatsionistid.
Seega hindade tõstmise küsimus on käes
oleval juhul puht-inflatsiooni küsimus. Ning
president Roosevelt, rääkides hindade tõstmi
sest, ei saa teisiti, kui peab selle all mõtlema
ka inflatsiooni. Kas on aga inflat
sioon teostatav käesoleva hõ
b ed a-p oli i tikaga?
USA natsionaliseerib hõbeda ja laseb välja
selle alusel hõbe-tsertifikaate sadades miljo
nites dollarites! eks sarnane jutt aja esi
algselt kogu maailmale inflatsiooni-judinad
peale. President Rooseveldii on olemas voli
tus langetada dollarit kuni 50% tema esialg
sest kullaväärtusest. Seni on dollar lange
nud 41%. Seega Roosevelt võib dollari viia
alla veel 9 prots. võrra endisest väärtusest,
või praegusest väärtusest 16%. Seega ei ole
sugugi naiiv kartus uuest võidujooksust vää
ringute alandamise mõttes. Ligemalt asja
oludega tutvudes peab aga ütlema, et käesole
vatest abinõudest selleks küll ei piisa.
Arvestades USA varaameti teateid, on en
ne 14. juunit, s. t. enne hõbeda-seaduse jõus
seastumist, varaametil olnud kogutud 62 milj.
untsi hõbedat, pärast 14. juunit umbes 100
milj. untsi hõbedat ja loodetakse natsionali
seerimise läbi saada veel 150 milj. untsi hõbe
dat. See kogus võib kujuneda suuremaks
USA varaameti poolt välismaal ostetud hõ
beda arvel. Maikuu hõbeda-seadus näeb ette
hõbe-tsertifikaatide väljaandmiseks mündi-

Itaalia majanduslik seisukord
~Välisministeeriumi väliskaubanduse osakonna
teated" annavad majandusliku ülevaate Itaalias käes

oleva aasta I veerandist, millest alamal toome täht
samad osad.

Käesoleva aasta II veerandil kestis Itaalia ma
jandusliku seisukorra halvenemine, milline juba eel
misel veerandil terava kuju oli omandanud; ainult

Väljavedu mais ja juunis, võrreldes aprilliga, näi
tab harilikult suurenemist, mis tingitud peamiselt
värske aia- ja puuvilja väljaveo hooajast.
Väliskaubandus 1934. ja 1933. a. esimõsel pool
aastal:

Väljavedu Sissevedu Bilanss
(1000 liirides)

väärtuse doll. 1,29 untsi kohta, seega hõbeda
alusel käiku lastavate tähtede hulk võib olla
dollarites ainult umbes 15% suurem kokku
ostetud hõbeuntside arvust. Seega maksi
maalne väljaantav hõbeda-tähtede kogus võib
ulatuda 359 milj. dollarini. Kui selle kõrval
võtame arvesse, et USA kogu raharingvool on
ümmarguselt 5 miljardit dollar., siis selgub, et
ligemal ajal hõbetähtede väljalaskmise võima
lused, ka siis, kui neid kasutada ära maksi
maalselt, on sedavõrd väikesed võrreldes ra
haringvooluga, et ei suuda kutsuda esile min
git inflatsiooni, vahest ainult väikesi kursi
kõikumisi. Kui aga hõbedatähtede väljaand
misel tõmmatakse tsirkulatsioonist tagasi
vastaval hulgal endisi rahamärke, siis pole se
dagi oodata.
Seejuures võidaks tuletada meele, et
USA-1 on võimalik suurendada oma hõbeda
tagavara kuni 25 protsendini metallkatteva
rast. Kuna Federal Reserve panga kullata
gavara küündib kuni 8 miljardi dollarini, siis
minnes üle osalisele hõbeda kattele ettenäh
tud määral, USA peaks muretsema enesele
hõbedat 2 miljardi dollari eest. Sarnasel ju
hul oleks kiili võimalik hõbeda-tähitedega teha
inflatsiooni, ent 2-miljardise hõbeda-reservi
soetamine ei ole kerge. Hõbeda ostmist maa
ilmaturul takistab seesama Londoni konve
rentsi ajal sõlmitud lepe, millest ülal oli jut
tu. Kuna lepe keelab allkirjutanud suure
maid hõbeda-tootjaid ja ka hõbedavääringu
ga maid müümast hõbedat, siis ei ole maail
mas hõbeda ostmise võimalused kuigi suu
red. USA peab lootma peamiselt oma hõbe
datööstusele, ent see oma 22 -milj.-untsilise
aastatoodanguga ei saa, arvestades praegusi
hõbeda hindu, enne 12 aastat anda
nõuetavat koguhulka. Seega hõbeda-poliiti
ka ei saa tuua kaasa inflatsiooni, ning kui
Roosevelt tahab tõesti veel langetada dollarit,
siis ta peab tegema seda teisel teel. Ja see
ga, arvestades kaineid majanduslikke reeg
leid, praegune hõbeda natsionaliseerimine ei
saa aidata kaasa ka hindade tõstmisele.
USA-st tulevad turuteated siiski kõnele
vad hindade tõusust; nii on järsult tõusnud
nisu, maisi, puuvilla ja kautšuki hinnad. Sel
les ootamata hinnatõusus nähakse seal juba
hõbeda natsionaliseerimise head mõju.
Seda küll enneaegselt; sest praeguse hinna
tõusu juures ei tule sugugi unustada psüh
holoogilist momenti. Hinnatõusu
on põhjustanud ootus ja usk, et 9. aug. kor
raldus toob kaasa rahaväärtuse langemise.
Kui olukord jääb endiselt kindlaks, siis hin
nad lähevad varsti tagasi endisele tasemele.
Seda näitab kõige paremini USA deviiside
noteering Euroopa börsidel. Kui saabus tea
de hõbeda registreerimisest, siis dollari no
teering langes otsekohe, ja seda põhjusel, et
usuti järgnevat USA vääringu väärtuse alan
damist. Järgnevatel päevadel aga hakkas
dollar kõigil börsidel jälle tõusma. Näitena
Pariisi kurss New-Yorgi suhtes: 9. aug. 1 $
= 15.11 fr.; 10. aug. 1 $ = 14.98y2 fr.; 11.
aug. 1 $ = 15.02 fr. Seega ainult 10. august
näitas langust, ja et langus sündis reakt
sioonina otsekohe pärast hõbeda natsionali
seerimise käsu avaldamist, siis annab see ilm
set tunnistust sellest, et siin on mõjunud
psühholoogiline moment. Samasugune seisu
kord kui dollari kursiga, on ka kaupadega
Ühendriikides. Kui kustub psühholoogilis
te tegurite mõju, lähevad hinnad tagasi endi
sele tasemele.
Teine küsimus, mida tuleb käsitada USA
hõbeda-poliiifcika puhul, on presidendi poolt
deklareeritud „väliskaubanduse kaitse välis
maa langetatud valuutade ebasoodsa mõju
vastu". Kui tungida selle keeruka sõnastuse
ga deklaratsiooni mõttesse, siis ei paista siitki
26. mail sisse kitsendused välisvaluutaga kauplemi
seks ja valuuta väljaviimiseks. Määruse järele ei
või aset leida mingi välisvaluuta ostu toiming, mis
ei oleks põhjendatud tööstusliku ehk kaubandusliku

tarvidusega või välismaale sõidukulude katteks.
Need tarvidused peab tõendatama originaal-doku
mentidega, Krediitasutused, ärid ja seltsid, kes
omavad Itaalias ehk välismaal arved välisvaluutas,
peavad nende arvete saldod teatama Itaalia Pangale.

Krediitasutustel, seltsidel, äridel ja Itaalias elavatel

1934. a. 2.116.616 3.265.361 —1.148.735 Itaalia kodanikkudel on keelatud osta enese ehk teis
1933. a. 2.491.258 3.120.984 619.726 te arvel välismail väärtpabereid, mis on välja antud
Riigi eelarve täitmisel oli aprillikuu

juuni näitas mõningaid paranemise tundemärke.

puudujääk 309 miljonit liiri, maikuu puudujääk 212
miljonit ja juunikuu puudujääk 23 miljonit liiri. Kogu
puudujääk 1933 /34. eelarveaasta kohta (eelarveaas

ta algus 1. juulil) oli 3.766 miljonit liiri.
Riigikassa seisukorra parandamiseks kärbiti april
lis riigiteenijate palkasid 6—20% võrra. Palkade
kärpimine lubab anda kokkuhoidu umbes 450 mil
jonit liiri aastas. 1933-/34. eelarveaasta lõpuks teeb
kokkuhoid palkade arvel välja umbes 100 miljonit
liiri. Aprillis tõsteti vallaliste maks; maksu tõst
misest on oodata lisatulusid 50 miljonit liiri aastas.
1933./34. eelarveaastas tegid need lisatulud välja um

bes 12 miljonit liiri.

Teiste maksude tõstmisest valitsus esialgu loobub.
Mussolini oma kõnes parlamendile 16. mail toonitas,

et Itaalia maksumaksja on juba isegi ülekoormatud,
ja et temale on tarvis mõneks ajaks anda puhkust.
Puudujäägi katmiseks jääb seega üle seni eduga
tarvitatud abinõu: siselaenu emissioon (mida ooda
takse talvel), ehkki Mussolini oma parlamendi kõ

Vahe (1934. a.

suhtes) —374.642 +144.367 +(—529.009)
(passiviteedi
suurenemine)
Itaalia sisseveos tuleb võtta arvesse, et käesoleva

aasta esimesel poolel oli nisu sissevedu märksa vä
hem rekordilise viljasaagi tagajärjel läinud aastal,
võrreldes läinud aasta esimesest poolest.

Itaalia Panga kull atagavara oli april
li lõpuks langenud 6.874.400.579 liirilt (märtsi lõpul)
6.830.825.199 liirile; vähenemine 34.575.380 liiri. Mais

oli kullataga varade kahanemine veel suurem:
163.707.388 liiri võrra. Juunis langes kullatagavara
veelgi 6.468.473.336 liirile (—208.644.475 liiri).

Kulla alusel seisvate valuutade tagavara langes
aprillikuu lõpuks 43.754.622 liirilt 39.655.622 liirile
vähenemine 4.099.000 liiri, mai lõpuks 35.123.178

väljaspool Itaaliat.
Hma rahaministeeriumi loata on keelatud viia
välja Itaalias väljamaksetavaid pangatähti ja tšekke

ja liirides väljaantud väärtpabereid. Välismaale
sõitjad võivad enesega võtta kaasa Itaalia panga
tähti ehk väärtpab. kogusummas mitte üle 5000 liiri.

Töötute arv näitas aruande veerandaastal
kahanemist, mis harilik nähe märtsi-, aprilli-, mai-,
juuni- ja juulikuudel hooajaliste tööde, eriti põllutöö
de tõttu. Kuid võrreldes läinud aasta sama ajaga*
on käesoleva aasta tööl ute arv siiski püsinud macia»
lamana.

Töötute arv:
1934. a. 1933. a.

märtsi lõpul 1.050.820 1.081.536
aprilli 995.548 1.025.754
mai „ 941.257 1.000.128
juuni „ 830.856 883.621
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tagant muud kui inflatsioon. Sest kuidas ta ka senaator Thomase poolt oodatud
soodustada oma kaupade minekut välisturgu „prosperity".
dele, kui võistlejaks on madalama vääringuga
Niiviisi tegelikud faktid koorivad praegu
maa. Seni tuntakse ainult kaks vahendit
selt hõbeda-eksperimendilt ümbert kõik ka
kas lüüa oma vääring ka alla, või hoida ta kõr sud, mida sellelt loodetakse. Käesoleva hõbe
gel ja maksa väljaveokaupadelt preemiaid. da-poliitikaga Ühendriigid on läinud ainult
Kui preemiaid makstakse, siis ei hakata oma bimetallismi radadele, mis kindlasti lõpeb nii,
raharingvoolu suurendama, kuna preemiate nagu seni kõik bimetallistlikud süsteemid
süsteemiga toetavad oma väljavedu need peatse tagasitulekuga monometallismile. USA
maad, kus valitseb deflatsioon. Ühendriigid hõbedajüngrid loodavad oma süsteemi laien
aga püüavad hõbeda kaudu suurendada oma dada ka Euroopale. Vaevalt see õnnestub.
rahahulka see näitab, et väljaveo soodusta Bimetallism on harilik kriisiaja jutt seda
miseks on pöördud tähelepanu inflatsionist iseloomulikum on, et viimane ja suurim kriis
likele abinõudele. Kuna aga eelpool-toodud ei ole suutnud Euroopas tekitada vastavaid
arutluses on juba näidatud, et inflatsiooni hõ huvisid. Nähtavasti on siin veel liig . sel
bedaga USA-s praegu ei saa teha, siis on lõi gesti meeles läinud sajandi viimase veerandi
gatud jalad alt ka väljaveo kaitsel langenud kogemused. Kattemetalli küsimus on esma
välisvaluutade eest. Kuid ameeriklane usub ka joones psühholoogiline küsimus. Euroopa
sellessegi võimalusse, sest tema väljavedu on rahvastikus pole aga märgata praegu mingi
väga raskendatud madala valuutaga maade sugust poolehoidu hõbedale.
võistluse tõttu. Ning väliskaubanduse huvi
Milline tähtsus on siis praegusel USA hõ
des on juba tehtud inflatsiooni. Sest dollari beda-poliitikal ? Tema puhul ülesseatud suu
langetamine ja hiljutine võidujooks naelaga red sihtjooned ei näi olevat tabatavad prae
sündis ainuüksi ekspordi huvides.
guse olukorra juures. Räägitakse veei kre
Teine kaalutlus peale inftatsionistliku, mis diidi-võimaluste paranemisest uute rahamär
on USA hõbedapoliitika aluseks, seisab hõbe kide emissiooni puhul. Kuid Federal Reser
da hinna tõstmises. Sellest räägiti juba Lon ve pangad on oma ettevaatliku krediidi-polii
doni konverentsi ajal sõlmitud leppes. Hõ tika teostamisel kogunud enese kätte 2-mil
beda hinna tõstmisel on ka omaette kindel jardi-dollarilise reservi, uute tähtede välja
siht, nimelt hõbedavääringuga maade ostu laskmine suurendaks veel seda kredidivahen
jõu suurendamine. Ja selle all mõeldakse dite kuhjumist pankades. Arvatakse ka, et
just Kauge-Ida ostujõudu, kuna seal valitseb hõbeda kaudu tahetakse laiendada USA metal
monometallism hõbeda alusel. Ameerika on libaasi, ent ka see on võimatu, sest 2 miljar
eriliselt huvitatud Kauge-Ida (täpsemalt Hii di dollari kulla ümbervahetamine hõbedaks
na) ostujõu tõstmisest, kuna seal leiduks ei too iseenesest kaasa veel mingit kattevara
laialdane turg tema kaupadele; sealne elatis suurenemist. Seega langevad ära igasugu
standard on aga niivõrd madal, et suurte toot sed praeguse hõbedapoliitika majanduslikud
miskuludega Lääne-maade kaup on liig kal põhjendused. Ja otsides põhjusi hõbeda nat
lis Aasia jaoks. Madalama elatis-standardi sionaliseerimiseks, ei jää üle muud, kui pea
ga, ja seega odavamate tootmiskuludega Jaa tuda presidendi järeleandmisel hõbeda ka
pan Hiina turgudel võistleb välja kõik Eu suks häälestatud ameeriklaste massidele, mis
roopa ja Ameerika riigid. Hõbeda hinna tõst võib tuua valimistel Rooseveldi kasuks küll
misega aga tõuseks Hiina ostuvõime ja USA hääli, aga mitte püsivat muutust majandus
kaup oleks hinnalt vastuvõetavam. Sel moel elus.
hõbeda-poliitika võib avada Hiina turu
Kui lõpuks vaadata, kuidas võib hõbeda
Ameerika kaupadele ja tõesti tuua kaasa uue poliitika Ameerikas mõjuda Eesti majandu
õitsengu ajajärgu teispool Atlandi ookeani. sele, siis tuleb öelda kohe, et see ei ole suur.
Ent siingi on oma majanduslikud eeltingi Meie kokkupuuted USA-ga majandusalal on
mused. USA kaupade müük Hiinas võib seni veel väga vähese tähtsusega Eesti ma
teostuda ainult siis, kui hõbeda hind Ameeri jandusele. Ainus tee, mille kaudu kõikumi
kas tõuseb, Hiina sisemaal jääb aga endi sed USA majanduselus saaksid kutsuda väl
seks. Siis saab hiinlane oma hõbeda eest ja järeldusi ka Eestis, läheb üle Inglise nae
ameeriklastelt osta kaupa rohkem kui varem, la. Inglismaaga oleme seotud ja muutused
oma kodumaal aga hinnad on jäänud muut Inglise vääringus kutsuksid otsekohe välja
mata. See on võimalik vaid sel juhul, kui hõ ka meie krooni languse. Sellest ajast saa
beda nõudmise ja hinnatõusuga maailmatu dik, kui lõppes dollari ja naela allaviimise
rul hõbe ei hakka voolama välja Hiinast. Kui võidujooks, on selge, et ka tulevikus USA ja
aga see juhtub, ei ole hõbeda hinna tõusmi Inglise valuutad kõiguvad koos. Seega dol
sest kasu ühelgi Lääne-riigil. Hõbeda välja lari uus langetamine tooks kaasa ka naela
vool Hiinast kutsuks seal esile deflatsiooni kukkumise. Et aga praegune hõbeda-eks
kõigi oma kaasnähetega, raharingvool jääks periment ei saa viia inflatsioonile, siis ei ole
väiksemaks, hinnad langeksid, tekiks tööpuu karta ka mingit häiret Eesti majanduselus.
dus ja majanduslik seisukord halveneks seda Eks naelsterlingi rahulik suhtuminegi praegus
võrd, et mingit võimalust ei ole müüa sinna tele dollari võnkumistele näita seda, et ei saa
võtta tõsiselt inflatsiooni-kuuldusi Ameeri
oana kaupa.
Kuidas on seisukord praegu? USA vara kas. Kui dollar 10. augustil langes mitu
amet teostab laialisi hõbeda-oste maailmatu punkti, siis nael püsis kõikumata oma kohal.
rul, eriti Londanis. Arvestades seda, hõbe
EESTI LAEVADE LIIKUMINE
da hinnad viimasel ajal oleksid pidanud kii
resti tõusma, ometi näeme aga hõbedanotee
16. augustil 1934
ringu tõusu ainult aeglasel sammul. Ning
A.-S. Tallinna LaevaUhisuse laevad:
põhjus? Hiina on saatnud müügile hõbedat
A.-l.: Kajak dokis, väljub 15. aug.
sellasel määral, et neutraliseerib peagu täies propse laadima, sealt Calais'se; Maret jõudis met
ti varaameti ostude mõjur Viimased teated samaterjaliga Bristoli kanali; Piret tühjendab met
Hullis; Sulev laadib Bristol-kanalis süsi
kõnelevad isegi, et hõbeda väljavool Hiinast salaadungit
Lissaboni jaoks; Torni teel Tallinnast Dundee'sse
on nii tugev, et keskvalitsus on sunnitud võt metsamaterjaliga; Kalev lõpetas Manchesteris met
ma tarvitusele abinõusid hõbeda väljaveo salaadungi tühjendamise, sealt Soome metsa laadi
kitsendamiseks. See näitab kõik, et USA hõ ma; Mall laadib Tallinnas metsamaterjali Hulli
jaoks; Mai ja Mari laadivad Pärnus metsa Hulli
bedapoliiitika jätkumisel Hiina seisab deflat viimiseks;
Pakri laadib Narva-Jõesuus metsa Hulli
siooni lävel, ning sellasel juhul ei saa olla jut jaoks; Järvamaa väljus Capellest superfosfaadi-laa
tugi majanduslikust kasust USA-le Kauge- dungiga Tallinna; Kai väljus Tallinnast metsalaa
Ida turgude laiendamise arvel. Jääb tulema- dungiga Grangemouth'i; Kodumaa laadib metsama
terjali Pärnus Diepp'i viimiseks; m.-l.: Läänemaa
jõudis Workinghami, Virumaa Tallinnas remondis;
m.-pl.: Apollo sõitis Maksalahtist Esbjerki metsaga;
ja kompensatsiooni palgakärpimisbeks. Oma kõnes Venus jõudis 14. aug. Aalborgi metsamaterjaliga.
Mussolini kriipsutas alla, et üheks Itaalia väljaveo
E. Bergmann ja Ko laevad:
langemise põhjuseks osutub suur vahe Itaalia sdse
A.-l.: Koidula teel Jakobstaut., sealt võtab prop
hindade ja maailmaturu-hindade vahel. Väljaveo se peale Cardiffi viimiseks; Keila teel Barrow'se,
sealt Jakobstadfi paberipuude järele Cardiffi jaoks;
tõstmiseks pidavat Itaalia oma saaduste tootmise ku
sõitis välja Barrow'st Nystadt'i paberipuude
lusid vähendama. Analüüsides palku, peab tä Ellind
järele Põueni jaoks; Liina teel Oulu'sse propside jä
hendama, et Itaalia töölise tunnitasu 1,90 lii rele GhenCi viimiseks; Lembit laadib propse Tsitris,
ri on võrdlemisi kõrge. Tööliste palkade vähen sealt Saaremaale laadungit täiendama Leithi jaoks,
damine ei ole veel konkreetselt üles võetud, kuid sealt Soome paberipuude järele Calais'se viimiseks.
Käsmu laevaomanike laevad:
arvatakse, et korporatsioonide ümberkorraldamisel
A.-l.: Maia saabus 14. aug. Tallinna, laadib met
uue korporatsioonide seaduse järele on oodata uute
Hulli jaoks; Sigrid väljus 13. aug. Tallinnast
kollektiivtöölepingute sõlmimisel tööliste palkade sa
Grangemouth'i; Nemrac saabus 5. aug. Hulli, kus
kärpimist.
tühjendab metsalaadungit; Lenna väljus 11. aug.
Hullist Tallinna; Minna saabus 10. aug. Hulli, tüh
Dekreediga 14. aprillist pandi maksma litsent jendab
metsalaadungit; Linda jõudis 15. aug. Lenin
side - süsteem õliseemnete, vase, villa ja kohvi gradi; Hilda teel metsalaadungiga Pärnust Hulli;
sisseveol. Litsentside andmisel võetakse arvesse, et
m.-pl.: Merilind wäljus 14. aug. Korsörist Tallinna;
Elna saabus 7. aug. Holbäcki; p.-l.: Tormilind väljus
Sissevedu maadest, kes importeerivad mainitud kau
pu, ei ületaks Itaalia väljavedu nendesse maadesse.
1 Omamaa nisu hindade kaitseks on määratud kind

laks omamaa nisu jahvatamise protsent. Oma
maa nisu hinna langemise ärahoidmiseks eelseisva
saagi järele otsustas valitsus maksa põllupidaja
tele nisu deponeerimisel silodesse avansse 75 liiri
- hme nisu kvintaalilt ja 90 liiri sõreda nisu kvin
taalilt.

Itaalia loobus 15. juunil Ühendriikidele makstmile kuuluva osa sõjavõla tasumisest (juu
lil kogu võlg: kapital 84.610.400 dollarit, võla

4. aug. Lovisast Sönderborgi; Anette väljus 10. aug.

Koldingit Björkosse; Elfriede väljus 9. aug. Kotkast
Aarhusi; Julia väljus 14. aug. Kopenhaagenist
Trangsundi; Signe väljus 8. aug. Kotkast Nakskovi;
a.-l.: Kotkas jõudis 13. aug. Riiga; Romeo väljus
11. aug. Jersey'st Methildi; Julia laadib Leningra
dis metsa Koldingi jaoks.
A.-S. Merilaid ja Co laevad:
A.-l: Naissaar lossib propse Port-Talbotis; Me
risaar teel Vaistest Corstone metsalaadungiga.
A.-S. Eesti Laevanduse laevad:
A.-l. Nautic väljus Lulea'st Inglise idaranda
propsidega.

Ajalehed tõid suurte tähtedega teate töötute arvu

misega 15. juunil ja 15. detsembril 1933. a. on Itaa

Sisevõla kogusumma tõusis aprilli lõpuks

suurest langemisest juunis, kuid, nagu eelpool öel

lia head tahet üles näidanud oma kohustuste täitmi

J. Michelmann ja Ko laevad:
A.-l.: Marvi jõudis Onegast metsamaterjaliga
Calais'se 11. aug. ja tühjendab laadungit; Mina
väljus 8. aug. Lissabonist segakaubaga Kanaaria

101,9 miljardile liirile, mai lõpuks 102,2 miljardile lii

dud, ei või seda nähet pidada üldise paranemise tun

rile (suurenemine mais intressid laenu pealt
Väliskaubanduse bilanss näitab suurt pas 354 miljonit liiri).
siviteedi tõusu, võrreldas sama ajaga 1933. aastal.
Ühenduses toodud seisukorraga näitas liiri
Klambrites 1933. a. vastavad arvud.
kurss langemise tendentsi. Prantsuse frangi suh
1934. a. Väljavedu Sissevedu
tes langes liiri-kurss 1 fr. 76,50 liirilt aprilli algu
ses 77,40-le mai lõpul. Mussolini programmikõne jä
' (1000 liirides)
Aprillis 404.578 ( 487.666) 635.169 (605.155) rele parlamendis 26. mail, kus ta avameelselt kirjel
Mais 438.512 (512.716) 618.919 (589.871) das Itaalia majanduslikke ja rahanduslikke raskusi ja
Juunis 528.305 (639.780) 799.409 (814.761) avaldas tahet nende vältimiseks, tõusis liiri-kurss
tasemele 1 pr. fr. 76,85 liiri, ja usaldus liiri
Bilanss
vastu kasvas. Kuid juuni keskpaigas aga langes
(1000 liirides)
veidi kurss (77,15), millisel tasemel ta väikeste kõi
Aprillis —280.591 (—117.489)
kumistega jäi püsima.
Mais , —180.407 ( 77.155)
Zdiri-kursi kaitseks seati rahaministri määrusega
Joonis . jC—174.982X /

demärgiks. Läinud aasta juunis oli töötute arvu vä

seks ja ühtlasi ka neid piire, mis on tingitud
Itaalia majanduslikust ja rahanduslikust seisukor
rast. See seisukord ei olevat paranenud ei majan
duslikul ega rahanduslikul alal. Tollibarjäärid ja

avanenud võimalus müüa välismaale suurema hulga

nes ütles, et „hästi korraldatud riik ei või elada ainult
laenudest".

liirile vähenemine 4.532.444 liiri, juuni lõpuks
33.783.402 liirile (—1.339.776 liiri).

henemine suurem kui käesoleval aastal.

Üürimaksude alandamine. 15. aprillil,
mil pandi maksma riigiteenijate kärbitud uued pai
ganormid, alandati valitsuse dekreediga eluruumide

üürisid 12% ja 15% eriruumidelt ja teistelt mitte
elamiseks kuuluvatelt ruumidelt.

Samal ajal alustati kihutustöö tegemist hinda
de üldiseks alandamiseks. Kaupmeeste
sündikaadid võtsid vastu vastavad resolutsioonid
kaubahindade alandamiseks, võttes sarvesse osalt
äriruumide üüride langemist.

Peasihiks hindade langetamisel oli omamaa too
tekuiude alandamine, wis võimaldaks tõsta zWavs^T

protsent 5.922.728 dollarit); teatades, et osalise tasu

teised väliskaubandust kitsendavad abinõud on pide

valt suurenenud ja süvenenud, takistades väliskau
bandust, mis võiks anda võimalusi võla tasumi
seks. Noodis oli tähendatud, et Itaalia valitsusel
oli kavatsus ka 15. juunil oma head tahet üles näida

ta võla teatud osa tasumisega, kuid olles informee

saartele.

Läti müüb vilja. Läti põllutööministeeriumile on
rukist ja nisu möödunud aasta lõikusest. Vilja soo
vivad osta mitu välismaa firmat.
Põllutööliste puudus Lätis. Läti põllumeeste
keskselts pöördus hoolekandeministeeriumi poole me
morandumiga, milles palutakse pikendada peatusluba

välismaalastele-põllutöölistele. Senine peatusluba

ritud, et hiljuti vastu võetud Johnsoni seaduse järele

kustub 1. novembril. Ettepanekut põhjendatakse sel

loetakse need riigid kohustusi mitte täitnuks, kes ei
tasu tervet 15. juunile langevat võla osa, seepärast
olevat Itaalia valitsus sunnitud loobuma oma, ka-

lega, et Lätis tuntakse ikka veel suurt puudust põl
lutöölistest. Kuna tööstuses on märgata tunduvat
elavnemist, siis palju töölisi on läinud maalt linna»»

dna*
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PSewa l e h t
Kohalikke teateid.

Miks Katarina II asutas Wõru linna.

ÄZll luterllllu pMopl prof. dr. B. ftofiornöe õnnistamise kooo.

Jooni Wõru linnn algpäewist 130 n. juubeli Puhul.
Pühapäewal, 19. skp., pühitseb Wõru linn
oma 150. a. juubelit, mispuhul pole Ülearune
pilku heita Wöru linna warajasemasse mine
wikku, millest selgub ka, miks 150 aasta eest
Wõru linn üldse asutati, sest Wöru linna tekki
mine on teiste linnade tekkimisega wörrelduna
iseäralik. Kui teised linnad on tekkinud juba
olemasolewate majanduslike keskuste ja asu
late kohale, siis on Wõruaa lugu teissugune.
Katarina 2. asutas Wöru linna soode ja wete

kuberner uuest maakonnalinna asukohast Koio
las pettunud. Ta kandis s elle keisrinnale ette,
soowitades Koiolast loobuda ja maakonnalin
naks määrata Wõru eramõisa maad. Seda
mottweeris ta sellega, et Wõrus mõisa juures on
jõgi ja kaks järwe. Samuti tõi ta ette, et
Wõru mõisas on korralik härrastemaja, mis
sobiw uue linna ametasutiste asukohana. Kuna
Wõru mõis kuulus eraomanik parun Karl
Mengdenile, siis tuli see temalt osta kroonu

wahele.

omanduseks.

1775. aasta! hakkas maksma kubermangu
korralduse seadus, mistõttu walitsusel oli wa
jadus olemasolewad kubermangud ümber korral
dada, fest need osutusid maa-alalt liig suurteks
ning olid takistawateks teguriteks kohaliku ad
ministratiiwaparaadi kindlamale ja edukamale
tegutsemisele. 3. dets. 1782. a. andis keisrinna
Katarina walitsewale senatile käsukirja, milles
käskis Riia kubermangus 1783. a. jooksul läbi
wiia 1775. a. kubermangu korralduse seaduse ja

Wahepeal oli aga Riia kubermang jaota
tud ja Tartu maakonnast lõunapoolne oja eral
tud Kurimpäe-Koikülli maakonnaks ja Koiolas
wiimase pealinn tormiliste ametasutistega ehita
tud. Katarina 2. aga nõustus kindralkuberneri
ettepanekuga ja

Koiola linn tuli likwideerimisele,
sest Katarina käskis Wõru mõisa kroonule osta
ja seal uus linn asutada. Wõru mõis osteti
57.000 rubla eest. 1784. aastal 8. aug. awal
selleks
dati käsukiri, milles kästi ametasutistel Wanajagada Riia kubermang kaheks»
Koiolast üle kolida uue linna Wöm asu
ja nimelt Tallinna ja Riia kubermangudeks. paika. Paar päewa hiljem, ja nimelt 10. au
Need tulid aga omakord jagamisele maakonda gustil 1784. a., awaldab Riia asehaldamiswa
deks. wastawalt maa-alale ja rahwa tihedusele. litsus publikatsiooni, milles teatatakse, et uut
Selle keisrinna käsu täidesaatmine jäi Riia asutatud linna tuleb nimetada ..Wöruks" ja
kindralkuberneri hooleks. Wiimane teostaski uut maakonda mitte enam Wana-Koiola maa
selle, kusjuures Tartu maakonna lõunapoolsest konnaks, maid Wõru maakonnaks.
osast oli loodud uus maakond KirumpäeNii oli Wõru linn asutatud.
Koikülli nimeline maakond ühes samanimelise
Juba sama aasta lõpul kolisid kroonu-asutu
maakonnalinnaga. Wiimase asukohana oli näy
tud ette Koiola kroonumõisa. Kui see kama sed, nagu kohus, gorodnitschi jne. Wörru, kus
lõplikult oleks teostunud, poleks praegu Wõru leidsid peawarju end. Wõru mõisa härrastema
linna, ja wist ka Wõru maakonda olemas. jas. See maja on tänapäewalgi alles, keset
Esimese aseme! oleks Koiola mõisas. Mõrust 19> turuplatsi, olles esimeseks Wõru linna majaks.
km Põlwa poole, Koiola nimeline linn, sama. Warem oli hoone ühekordne, kuid 1912. a. ehi
sugune soode sees asetsew linn, nagu on seda tati talle teine kord peale. Praegu asub selles
hoones linna 1. algkool.
Wõru.
Wöm linna asutamise maa-alaks oli mää
Saatus tahtis teisiti,
ratud ainult osa kroonule ostetud Wõm mõisa
ajalooratas tegi äkki pöörde ja Wõru linna maadest, ja nimelt see osa, millel linn praegugi
tekkimise kasuks. Millegipärast oli kindral-' asetseb. Linna alla antud maalapp oli mõisal

põllumaana kasutamisel ainult tema kõrgemas
osas. kuna madalad ääred olid möisa heina
ja karjamaad, millena linn ka neid oma esi
mestel aastatel edasi kasutas ja osaliselt weel
praegugi kasutab.
40 Wöru esimest kodanikku.
Würu linn oli asutatud, aga puudusid ela
nikud. Kroonul ei jäänud muud üle. kui ka
selle eest hoolitseda, et «vastasutatud linnas
oleksid elanikud. Walitsus nägi ette. et Wõrru
pidi esialgu asuma wähemalt 40 kodanikku, kel
le hulgas pidid olema: 32 käsitöölist. 1 aptee
ker. 6 kaupmeest ja 1 trahteripidaja. Et ker
gendada Würu asunike kohaleasumist. anti
neile tasuta ehituskrundid ja peale selle weel
tarwiline ehitusmaterjal.
Kuna asumistingimused Wörru olid wörd
lemisi soodsad, siis meelitaski see wäljastpoolt
kodanikke juure. 1785. a. koostatud elanike
nimekirjast, nõndanimetatud ..Bürger-Buchist"
näeme, et tol ajal oli Wõrus juba 67 koda
nikku. kellest 23 olid pärit Baltimailt, 17 Sak
samaalt. 20 Wenemaalt ja 1 Rootsist. Elukutse
järele oli need 67 kodanikku: 19 põllupidaiat,
1(3 kaupmeest, 8 puuseppa, 4 rätseppa jne.
13 kaupmeest. 8 puuseppa. 4 rätseppa jne. Ela
nike juurekasw arenes würdlemisi jõudsalt, sest
1787. a. oli Wõrus juba 242 elanikku ja 1791.
aastal 474 elanikku.
Kulus palju aastaid, kui eestlased Wõrus
said enamuse. Nagu märgib seda K. Ehrmann
..Kandle" seltsi 50. a. juubelikroonikas, said
eestlased enamuse Wõrus enese kätte alles 1880.
aastatel, mil (1881. a.) sakslaste-eestlaste wahe
kord oli 796:1435 eestlase kasuks. Kuigi eest
lased jõudsid armuliselt ammugi esikohale, pää
sid nad linna-elu juhtimisele alles käesolewa
sajandi alul 1901. aastal, mil esimeseks
eestlasest-linnanõunikuks waliti kadunud Adam
Tiganik. Esimese eestlasest-linnapea sai Wõru
aga alles 15 aasta eest, praeguse linnapea 5,
Süiti näol.

Laupäewal. 15. septembril, kella B—9 õhtul Tallin

sisteerima palutakse ta konsistooriumi tvaimulikud as

na kirikutes õhtupalwused laululehtedega.
Pühapäewal. 16 septembril: kell 7 homm. pasunakoo
ride mäng kirikutornides.
Kella 9—lo harilikud pühapä emased jumalateenistu
sed Tallinna kirikutes laululehtedega.

sessorid, Tartu usuteaduskonna esindajad, kõik praostid,
rsp. praosti abid wõi nende asetäitjad ja mõned piiskop
Rahamäe isiklikud sõbrad.

Kella 9—%10 surnud piiskop Jakob Kuke haual:

Pärjapanek uuelt piiskopilt ja konsistooriumilt ning wäi
ke mälestusteenistus laululehtedega. Peab piiskop H. B.
Rahamägi.

Pühapäewal, 16. septembril, 17. erakorraline kiriku
päew Tallinna Rootsi-Soome Mihkli kirikus.
Kirikupäewale registreerimine laupäetval, 16. sep
tembril, kella 6—B õhtul ja pühapäewal, 16. septembril,
kella 7—9 homm. Mihkli kiriku eesruumis.

Kella %11 kuni ii 12 erakorraline kirikupäew: Ki

rikupäewa awamine; piiskopi ja konsistooriumi erakor
ralised teadaanded ja ettepanekud; kirikupäewa lõpeta
mine.

Pühapäewal, 16. skp., kella ii 12 alates Mihkli ki

rikust pidulik rongkäik Toomkirikusse. Rongkäigu alul
ja lõpul ühine koraal.
Kirikukellade helistamine kella ii 12—12.

Pühapäewal, 16. septembril, kella 12—ii2 Toom

kirikus piiskopi ametisse seadmine ja õnnistamine. Pü
haliku talituse peab Rootsi peapiiskop Uppsalast d. dr.
Crling Eidem, Soome peapiiskop dr. dr. Lauri Jngmani
Turust ja Läti peapiiskop prof. dr. Theodor Grünberzsi

Riiast kaasabil. ÄSsisteeritvad Soome Tampere piis
kop dr. Aleksts Lehtonen ja Daani kiriku esindaja, kiri
kuloolane pastor L. P. FabriciuS Küüni GiSlewist. As-

Lauludega esinewad loodetawasn Tallinna Meeste
laulu Seltsi meeskoor ja ühendatud kirikukoorid ning
„Cantate Domino" Tartu ülikooli kogudusest; orkester
Tallinna konserwatooriumi õpilastest.
Piduliku jumalateenistuse lõppemisel kell %2—2 ki
rikukellade helistamine kõikidelt Tallinna kirikutelt.
Kella 5bL—5 ühine lõunasöök.

Pühapäewal, 16. septembril, kella —8 pidulikud

jumalateeniswsed kõikides Tallinna kirikutes piiskoppide,

wäliskülaliste ja külalis-õpetajate osawöwl laululehte

dega ja koorilauludega: kell Kaarlis, kell 6 Jaanis,
kell %7 Pühawaimus, kella 7—B Toomkirikus, kell 6
Mihkli kirkus, Olewistes. Nigulistes ja Koplis.

Pühapäewa õhtul, 16. septembril, kell 149 õhtusöök
kutsutud külalistele.

Esmaspäewal. 17. septembril: Kella 10 alates killa
listele linna ja kirikute näitamine, «väljasõit Piritale.
Kell 1 p. lunch.

Kella 4—7 kohtoilaud piiskopi Poolt.
Konsistoorium oma koosolekul 9. augustil otsustas
ivabaStada need kirikuõpetajad ja köstrid pühapaewakS,
16. septembriks, ametikohuste täitmisest, _ kes sootvitvad

piiskopi pühitsemisele sõita. Nendes kirikutes korralda
takse lühikesed palwusteenistused õpetajate äranägemise
järele.

Anne ja pärast piiskopi pühitsemist kella 12

ja kella %2—2 helistatakse kõikides ew.-wteriufu kiriku
tes üle maa kirikukell:.

Joh. Mürk 60-aastane.
Reedel, 17. W., pühitseb Tallinna Majaomanike

Seltsi ja Majaomanike Panga juhatuse kauaaegne esi
mees Johannes Mürk oma 60-dat sünnipäewa.
J. Mürk on sündinud 1874. a. Viljandimaal Wana-

Pöltsamaa wallas taluperemehe 17-da lapsena. Esimese
hariduse omandas Põltsamaa elementaarkoolis, kust siir
dus edasi Eesti Aleksandri kooli.

Koolist wälja astudes õppis esmalt kaupmHe-. hil
jem käsi töölise ameti. Väljaõppinud sepana siirdu?
1890. a. Peterburgi, kus töötas mitme? wabrikuZ um

beS 14 aastat. Juba PeterburgiS olles tundis juubi

lar elawat hutvi seltskondliku tegewuse, eriti sealsete
eestlaste ürituste tvastu, olleS Peterburgi Koolifeltsi. pä
rastise Haridusseltsi juhatuse liige ja Käsitööliste Seltsi
asutajaid.

1909. a. siirdus M. uuesti kodumaale, hakates Tal
linnas iseseiSwalt tegutsema äri-alal. Omandanud kin

niStvara, aStus juubilar liikmeks Tall. Majaomanike

Talupidajad kündsid üles muistse hiie!
Wallk süütas põlema asuniku hooned. Kakelusel löödi Pussiga
selga.
Püssi walla talupidajad KaarelSoppe ja
Friedrich Uueküla häwitasid halastamatult
muinsuskaitse alla wõetud ..Hiiemäe" ilu. „Hiie
mägi" asetseb kahe talu Krundil. Seal on meel
suur pärn. mille manust arwatakse küündiwat
aega. mil manad eestlased pidasid usulisi tali?
tuli hiitel. ..Hiiemägi" wüeti juba aastaid ta
gasi muinsuskaitse alla. Tänawu talupidajad
«ündsid üles ..Hiiemäe" ja puurisid augud põlise
pärna tüwesse, et see kuiwaks ja saaks siis loa
mahawõtmiseks.

Politsei koostas küll talupidajatele proto
kolli. kuid see ei päästa enam põlist pärna
ega ..Hiiemäe" ilu.
Waiwara wallas ja asunduses pikne süütas
põlema talupidaja Johannes Pli n g i talu kõr
walhooned, mis põlesid maani maha. Sisse põ
les põllutöäriistu, 9000 kg ristikheinu, regi.
wanker. kolm siga jne. Kogukahju hindab P.

2500 kr. Hooned olid ehitatud riikliku laenu
ga ja panditud Maapangale. Kindlustatud olid
kõrwalhooned 1800 kr.
Kiiresti kohale rutanud ümbruskonna ela
nike kaasabil suudeti päästa tuleohust elumaja,
mis asetseb maid mõned meetrid eemal maha
põlenud kõrwalhoonetest. Wälk purustas Sini
mägedel ka puid..
Narma linnahaiglasse paigutati linawabrikus
elutlew Aleksander Wasstljew pussthaawa
aa seljas. Mees oli saanud wigastada omama
helises kakluses teisipäewa õhtul. Pussikange
lased põgenesid ja jätsid merise mehe maha.
kust ta leiti ja haiglasse toimetati.
>Tõõ juures said raskemaid wigastusi ja pai
autati Narma linnahaiglasse kolmapäewal meel
Alfred Laurberg, Paul Ernits ja Emil
S e l i o w.

W. A. Mozarti helitöid heliplaatidelt. 1. Atoam. oop.
.Figaro pulm" Berliini riigiooperi ork. Juh. dr.
L. Blech. 2. Rondt G-duur Jascha Heifetz (toitul),
8. Serenaad „Eine kleine Nachtmusik" Berliini riigi
Tallinn. 7.00—8.80 hommikkontsert heliplaatidelt
ott Juh. dr. L. Blech. 4. Hällilaul Come
Tallinna RKS-i kaudu. 13.80 heliplaate ja reklaami. ooperi
dian HarmonrstS. 5. marss Wiini filharmoo
13.45 tvälismaisi päetoauudiseid. 19.00 heliplaate. 19.15
niaorkester. Juh. Karl Wtvin.
kodumaist päetoauudiseid. 19.80 Nõmme linna tertoiS
hoiuarst dr. Wastalu: Mõningaid märkmeid meie rah
Tartu. 18.80 heliplaate ja reklaami. 13.45 üle
Raadio.

Neljapäeval, 16. auMStil.

toarohtude tartvitamisest, korjamisest ja alalhoiust.

20.00 ülekanne Tartust. 20.05 kontsert. Juh. R.
Palm. Ktointett: MendelSsohn, awam. „Ruy BlaS".
Rossini, sant. oop. „Sevilla habemeajaja". LeemetS,
kolm toariatsiooni keelpillide-triole. DelibeS. süit balle

tist Mc Dotoell Nõiatants. MofefotoSlt,

Serenaad. Provaznik. tfchehht polka ja tvcrlfike. Tschai
kotvski, Romanss. Hubah, Valse eaprice. BrahmS. Un

gari tantsud nr. 8 ja 15. 21.80 Chopin'i helitöid heli

plaatidelt. 1. Prelüüdid op. 23, nr. 15 ja 17; 2. Etüüd

op. 10, nr. 3 Jgnace Jan PadaretoSki (klatoer).
8. Valss, op. 04 » 2; 4 Nocturne, op. 9, nr. 2 *Alfred Cortot (klatoer). 5. Chopin-Glasunoto. a) Ta
rantella, op. 48; b) Nocwrne, op. 15. nr. 1; e) Polo
naise, op. 40, nr. 1 Londoni filharmooniaorkester.

Juhatab sir Landon Roland.

kanne Tallinnast. 19.80 ajaloolane A. Weitman: Eesti
näituse ajalugu. 20.00 ilma- ja taimekaitseteateid, aja
näitaja-SienduS. 20.05 ülekanne Tallinnast.
Lahti (soome keeles). 13.00 ringhäälingu-ork. lõu

nakomsert. 19.15 kõne. 19.30 laule. 19.50 kõne.

20.05 klatoeriettek. 20.25 gaasirünnak Wiiburile. 21.10

heliplaate. 22.15—23.00 muusikat rest. „Kappelist".
Helsingi (rootsi keeles). 18.00 Lahti. 19.15 kõne.

19.80 Lahti. 19.50 humoreske. 20.05 Lahti. 20.25
kõne. 20.50 heliplaate.

Vtokholm ja Motala. 14.00—14.15 rootsi tschello
kompositsioone. 16.00—16.00 ajatoiitemuusikat. 18.05

—18.45 laule ja harmoonikamuusrkat. 19.15—20.30
heliplaate. 21.00—22.25 ringhääl.-ork. konts. 23.00
—24.00 ajatoiitemuusikat.

Helsingi. 13.00 kõne. 13.25 toiiuliettek. 19.1 v
kõne. 19.85 laule. 20.00 kõne. 20.30 ringhäälingu

WarSsawi ja Katwwlee. 7.30 waimulik laul. 7.35,
7.63 ja 8.10 heliplaate. 12.57 aeg, Krakotvi fanfaare.
orkeftrikontsert. 14.06—14.55 soliste
heliplaatidelt. 17.40—18.00 ajatoiitemuusikat helipl.
18.80—19.00 laule metsosoprani ettekandes. 19.15—

Lahti. 18.00 retsitatsioon. 18.25 Helsingi. 19.15
laule. 19.35 kõne. 20.00 kõne. 20.20 Helsingi.

—20.50 tantsuplaate. 21.12—21.50 sinfooniakontsert.
22.12—22.00 kontserdi iärg. 28.15—24.00 tantsumuu

sert. 19.15—20.30 heliplaate. 21.00—21.80 koori

Berliin-Tegel. 7.20—9.00 tvarane kontsert. 19.30
—20.00 laule instrumentaalmuusika saatel. 21.15—

Tartu. 13.30 heliplaate ja reklaami. 18.45 üle

kanne Tallinnast. 20.00 ilmateade ja ajanättaja-ötenduS.
20.05 ülekanne Tallinnast.
ork ettekandeid.

Stokohm ja Motala. 14.00—14.30 heliplaate. 15.00
—16,00 ajatoiitemuusikat. 18.30—18.50 klaverikont
kontsert. 22.00—23.00 ringhääl.-ork. kontsert. 23.00—
24.00 ajatoiitemuusikat.

WarSsawi ja Kattowice. 7.30 toaimulik laul. 9.85.
7.53 ja 8.10 heliplaate. 12.57 aeg, Krakotvi fanfaare.
18.10—14.00 meloodiaid retvüüdest (helipl.). 14.20
—15.00 sinfoonilist muusikat (helipl.). 17.00 ajatvitte
muusikat. 13.00 heliplaate. 13.15—19.00 soliste (sop
ran ja bariton). 20.15—20.50 kammermuusikat. 21.12
—21.50 ajatoiitemuusikat helipl. 22.12—23.00 toitult
ja klatoerisoolosid. 23.15—24.00 tantsumuusikat.
Berliin-Tegel. 7.20—9.00 tvarane kontsert. 17.00
—19.00 pärastlõunakontsert. 20.00—20.30 Schubert:
Fantaasia toiiulile ja klatverkle e-duur. 20.30—20.50
Euroopa uiumismeistritoõistlused Magdeburgis. 20.60
—28.00 orkeftrikontsert Torinost. 23.50 serenaade kam
orkestri ettek. 1.00—2.00 ajatoiitemuusikat.

Praha. 7.00—8.15 teateid ja muusikat. 19.10—

19.55 saksa eeskatoa. 20.10—20.85 muusikat noortele.
20.50—21.40 balalaikaorkestri kontsert. 22.00—23.00
ringhäälingu-orkester. 28.16—24.00 salongmuufikat.

Wiin. 18.50—19.40 pärastlõunakontsert helipl..
kireto kontsert. 22.45—23.30 toiiuliduette. 28.50—

20.25 nädala-följeton. 20.55—21.50 ja 22.00—22.80
2.00 öökontsert.

Leningrad. 19.00—22.30 Ülekanne pargist.
Moskwa „Stakin". 22.30 tantsumuusikat.

Mokswa Komintern. 18.30 sõnalist ja

21.00—22.00 sinfooniakontsert.
Reedel, 17. augustil.

Tallinn. 7.00—8.30 hommikkontsert heliplaatidelt

Tallinna RKS-i kaudu. 18.30 reklaami ja heliplaate.
18.46 tvälismaisi päewauudiseid. 19.00 heliplaate. 19.16

kodumaist päewauudiseid. 19.30 ülekanne Tartust.
20.06 kontsert. Juh. R. Pälm. Kwintett: Therubint,
awam. „Lodoiska". Weber, fant. oop.
D'Albert, BlueS. Lachaume, süit „Trianon". Bayer.
tschehhi tants ,Furiant". FouldS, Ketti süit. Schroe

der. serenaad .Juanita". Leopold, fant. greeka rahwa

wiisest Gyldmark, Hispaania marss. LI.VU

19.45 orelikontsert. 19.55—20.00 heliplaate. 20.15

sikat.

1.00 Mootorid ja propellerid, ülek. piduhallidest.

Praha. 7.00—8.15 teateid ja muusikat. 19.20—

19.55 saksa eeskatoa. 20.30—22.15 HoffmannSthali

tragöödia »Electra". R. Straussi muusika. 23.16—
23.45 heliplaate.

Wiin. 19.00—19.80 laule soprani ja baritoni ettek.
20.45—22.80 HoffmannSthali tragöödia ..Electra". R.
Straussi muusika. 22.30 aariaid ja ballaade bassi ettek.
23.00 Mozart-orkestri. ja solistide kontsert. 0.40—2.00
öökontsert.

Leningrad. 19.00—19.50 orkeftrikontsert. 20.00

22.30 ülekanne pargist.

Moskva „Stalin". 17.00 ajatontekontsert.
Moskva komintern. 18.30 gala-kontsert.

Paul teatrikunsti ja fil
mistuudio uuel õppeaastal.
Selõlewal õppeaastal Paul Sepa teatrikunsti stuudios
tuleb kaks koosseisu. Möödunud õppeaasta õpilased, kes
kesvadel awalikul kcrtseetendusel äratasid lootusi, moodusta

jad sügisel lawapraktika klassi, kus töö suunatakse õpi
laste wöimete edasiarendamiseks peamiselt praktilistele
katsetele. Selleks on ette nähtud sagedased perioodilised
õpilasõhtud, kus poolawalikel esinemistel õpilased näita
wad kutsutud külalistele oma arenemise ja töö tulemusi.
Uued, eelolewal sügisel juure tulnud õpilased moodus
tawad esimese klassi, kus töö on ette nähtud järgmise õppe
katva järele: hääleseadmine, hääldamine ja kõnedefektide
parandamine, ilulugemine, kehatehnika. mnmika ja shest,

improvisatsioon, katkendid ja etüüdid, näitleja tehnika
teatris ja filmis, psühholoogia, kunsti ja teatri ajalugu,
lawapraktika ja näojumestus.
Õppetöö stuudios on kolm korda nädalas, Shtu kella
6—lo, kumbki koosseis eraldi.

Stuudiosse on wöimalus registreerida ka wabahiula
jana, kaS üksikainetele wöi kogu kursusele.

Uute õpilaste registreerimine toimub igapäew kella

4—6, Eesti kultuurfilmi büroo», Wiru tän. 11—4,
tel. 4SS-7S.

Kõhuklnniolekul

Seltsi, kus ta 1921. a. waliti juhatuse esimeheks, millisel
kohal ta lüihikeseajalise eemaloleku (1928—29) järele
on püsinud tänaseni. Oma teeneterikka tegevuse eest

wõtke hommikul wara tühi» kõhuga klaas loomulikku

bilar pikemat aega linnavolinikuna ja riigikogu liikmena

FrmNoufl illlMt.

Valiti ka 19 IL. a. seltsi auliikmeks. Samal ajal on juu

Valvel seisnud majaomanike huvide kaitsel. On Ma

jaomanike Seltside Liidu abiesimehoks tema asutamise
aastaist peale.

Eriti suurt ja tunnustamiswäävt tööd on juubilar

Kuulutajaile

tulnud
kirjad

teinud majaomanike majanduslike organisatsioonide ellu
kutsumisel ja nende edaspidisel juhtimisel. Tema teened

Tall. Majaomanike Panga (19L4. a.) ja Eeks-Maja
(1923. a.) asutamisel on seda suuremad, et alul nende
ettevõtete ellukutsumisel majaomanike juhtiwateZ ring

kandades asjale suhtuti eitavalt. Praegu on juubilar

Ka kiriklikes ringkondades on juubilar agaralt kaasa
töötanud olleS pikemat aega Kaarli koguduse nöÄogu

mõlemas eelnimetatud ettevõttes juhatuse esimeheks.

abi esimeheks.

..Luteriusu kiriku organid fr
Igapäewane rüselemine tapa
ametikandjad".
11—8 S Karske 2S 3
majas.
20 dollarit A 0L1778 15 Korralik 20 12
Piiskop prof. H. B. Rahamae pühitsemise päetvakS
2+4417 5 Korralik maja 4287 2
Oodatakse paremat korraldust.
annab konsistoorium toälja teose „EeSti etvangeelrmm
210236 1 Kapp nr. 1 4
kiriku organid ja ametikandjad", milles on
Kui äripäewa hommikul kella S—7 wahel luteriusu
2X44177 1 Kohe 3 4
süstemaatiliselt käsiteldud Eesti etv.-luteriusu kiriku kesk
2 ab 8 Korras maja 4455 8
liikuda linna tapamaja õues, puutub silma eri walitsuS. tema organid, ja usuteadlaste
2+4416 1 Leid 10
line rüselemine ja tung liha jahutusruumi ukse kontverentsi isiklik koosseis ja toodud täpsed andmed kõi«
20 +4898 1 Linda 4869 4
wahel. Jääb mulje, nagu oleks sees tuli lahti kide kiriku teenistuses olewate õpetajate, köstrite jne.,
210236 1 L. D. 24 3
kõikide kiriklike organisatsioonide kohtu.
ja lihakauplejad katsuwad päästa, mis päästa kui ka
200+4244 2 LootuS + 4191 1
Nimetatud teos on esmakordne iseseistva CeSti etv>
2+2 5 Lee 22 11
suudetakse. Hiljem selgub, et see on iaapäewane luteriusu kiriku ajalooS.
20 +BO +4804 13 LootuS + 6 1
toiming, kus lihakauplejad toomad lcha külmu
20 +BO 53 Maja + krunt 38 1
tus- ja jahutusruumidest ja wiiwad kas läbi
Kursus ramnatukoguhosdjateke.
2250 + 1700 2 Maale 4106 1
maotusele wöi linna kauplustesse müügiks.
4255 5 Mööbliäri 1
Eesti Raauurtukoguhotdjate Ühing focraKbccb hact*
4895 8 Motorist mehaanik 1
Millest samane rüselemine tingitud? Tapa duSministeeriumi toetusel 21.—24. augustini Tottiiuui?
4211 1 Mitte Pelgultnna 8
maja külmutushoones asetseb ka lcha jahutus kursuse raamatukoguh o idjatele. Kursus peetakse xm*
4144 1 Maaneiu 4320 19
ruum, kus on üle 20 sulu wälja renditud liha kooli -ruumides ja on maksuta. Kuulajatele antakse tun
4+5 1 Maapoiss +lB 1
kauplejatele linnas. Hoonel on küll tehtud 3 nistused.
4555 1 Meeri 4
4225 1 Oma mööbel 4849 14
ust, kuid harilikult on igal hommikul awatud
Wubudusputesteele uus küte.
4622 2 Oma korter 4296 7
ainult üks uks sisse- ja wäljakäimiseks.
4560 1 O. K. 8
Wabaduspuiesteele Pannakse tänawu uus kabe. Va
Kuigi sulgude juures on 2 ust, kust pääseks tes Jaani tänawalt kuni realkooli nurgani kaetakse jalg
4559 1 Õnnetee 4218 8
60 krooni kuus 68 Ostja provintsist 2
otseteed tapamaja õue, on need suletud ja lcha tee bituumeniga, millega kõvtvaldatakse tvihmatvee-loi
600+4248 6 Ostja 36 1
tuleb külmutusruumist wälja kanda ka läbi ja gud ja ketvadine pori peale lumesulamist. Töödega on
5408 1 Provintsita? + 8® 3
lutusruumi, ja see kõik teostub maid ühe ukse juba alatud.
5005—4411 1 Puusepad 24 1
kaudu. 'Tekib rüselemine, sest kõik tahawad
648 16 Prvwintfitar 1
Wentmste koguduse kirik suud
A. 38, R. 83 7 Parim maja 5461 1
oma kaupa warakult kätte saada.
wulmis.
Aus keetja 5 7 Protvintsist 100 2
trügimise juures on ette tulnud wigas
Aeg on raha 3 Puuehitust rajoonis 4254 l tusiSelle
WennaSte kogudusel on tralmimas Kaupmehe täna
ja alles neljapäewa hommikul murdusid
A. L. 4280 5 Palwe 4382 17
Ärijuht 4445 8 Pikemaks ajaks 4358 12 lae all kanderoopad ja kukkusid alla; õnneks tval näguS uus paltvekoda-kirik. miS püstitati haruldase
Mõne kuuga on ehituS tväliselt lõpule wii
Aiaäri 1 PudukaupluS 1. stpt. 1
ei juhtunud inimestega õnnetust. Lihakauplejad kiirusega.
dud. praegu on käimas sisetööd ja nende lõppemisel loo
A. 33 1 Pikaajaline ettemaks 2
on
esitanud
tapamaja
driektorile
palme,
et
hom
dstakse
kirik
pühitseda ning awada wahemalt oktoobrre
Ärijuht 4353 1 P. T. 4125 1
mikuti, kui kõigil kiire taga, awataks ka tei kuus
Aus teenija + 5 1 PuhaS töö 886 13
Mna tvana palivemaja lammutati ja selle all oletv
sed uksed. Seni pole see soow leidnud täitmist.
Beta 1 Ruum 4832 4
krunt müüdi eraisikutele, saadi sellest kiriku ehituseks
Dr. O. KallaS 1 Raudkapp 1
raha. üldiselt on hoone püstitatud majanduslike raS
Kartuli hind langeb.
Energiline neiu 5345 8 R. E. E. 2
kusteta. Uue maja tvalmimiseni peetakse palivekoosole
Eksport W 1 Sobitv talu 4824 6
Linnaümbruse põllumehed toomad robkesti kuid wäikeseS kõrwalmajas.
E. D. + 4181 6 Soliid 188-2 2
EstnduSmõõk 1 Söliid + 85 a. 1
müücie ründani net tid ..kesaka t ileU" et
Raamatulug<nnwe suwekuudel.
Eesti keel 25 2 SügiselootuS 2
kartulimaale külmata rukkiseemet. Rohke pakku
Ettemaks 4396 1 Sind ootasin kaua 2 mise tõttu on langenud hind 40 sendile mõõdust
Linna kesk- sa haruraamatukogudes oli juulikuu?
Ehituskrunt 1234 3 SooduZ 1
76.433 köidet raamatuid. Raamatulaenajate «Mv on
ühes koju toomisega.
Füüsika 5 3 Saareneiu 1918 17
ümmarguselt 23.000-le. , .
Heinz 27. EtS 25 8 Tuba 4384 8
Waheltkaup!:jad ja linnaserwadelt maapida tõusnud
Raamatuid ja ajalehti käidi lugemaS 51.084 wr
Hea maja 4251 12 Tuba 1557 4
ral ja raamatuid loeti koguS ning tviidi koju 37.786 km
jad püüawad hinda hoida 50 jenbi peal.
Hoolas 4406 4 Tütarlaps 4251 3
det. Kõige rohkem loeti ilukirjandust, nimelt 27.188.
Hea maja 1 Tubli 4286 6
köidet.
Remont
sa
ümberehitus
Hea korter 2 Tubli 4813 1
prantsuse lütseumis.
Halda II 1 Taluomanik + majaWähjaõhtu .Ajakirjanike
Jsikutunn. 37 e. n. 2 peremees 2
Ettevalmistamiseks avatakse lasteaed.
Kodus".
Jõumasin 500 1 Tunnid 105 14
Julgus 6 Tillukene maja 9
Suwtsel koolitoale ajal teostatakse koolimajades re
Laupäetval. 18. skp., on Köiel „Ajakirjanike
Uus maja 4213 1 Talu wöi maja 4322 7 monttöid. Kus need tveel pole lõpul, seal rutatakse, sest juba mitme aasta jooksul traditsiooniks muutunud wäh
Igatsus 5 10 4 Tänulik süda I'B 2
koolitöö algus on lähenemas.
jaõhtu. millest seniselt wõtnud piduperemehena osa
Inglise keel 4458 2 Tallinnast Weneetsia 1
Ka kohaliku prantsuse lütseumi kasutada oletvais hoo
kogu pealinnas wiibiw ajakirjanikkond, sõbralike külalis
Kiire 4564 1 Tütarlaps 4251 1
neis Tehnika tänatval on peale remondi lõppemas ka
tena wälisriikide saatkondade liikmed, kõrgemad riigi
Korralik 4416 16 Tööjõud 4143 1
põhjalikum ruumide ümberkorraldamine. Selle tulemu
ametnikud, kunstnikud, kuurortidest tagasijõudnud selts
Kuduja + 5376 1 Tulekindel 1
sena on saawutatud rida paremust. Juba sisse astudes
Keskealine mees + 4270 5 TranSmiSsioon 3 paistatvad silma endistest märksa awaramad koridorid. konna nimekamad esindajad, kõigi eelnimetatute head
tuttawad jne.
Kerge muSter 14 Teenija 165 1
Wiimastes on tvõidetud juure palju ruumis seeläbi, et
Et aegsasti endale kindlustada laud, tuleb selleks
Kohaotsija 4378 10 Teenistuskoht 4433 10 riietehoid, õppeabinõude- ja raamatukogukapld ja muud
registreeruda kodu ökonoomile telesonil Pirita (428*40)]
Kõigiti tubli 2 Tuletõrje 1
panipaigad, mis som asusid peamvselt koridorides, on
44.
Kaswatajanna 23 4 Tartust 4336 1
nüüd koondatud mujale. Ruumi juurewõitmiseks on
Kohaotsija 4378 Z Tundmatu 1
koridorides lammutatud endisest aiast pärit tvaheseinad.
Kalaturg 16. augustil.
Kestetv töö 4228 1 Tubli 4282 1
Põhjaliku remondi tõttu saab kool eeloletvaks õppe
aastaks wõimlemiseks korralikud saaljd. kus on tehtud
Kodu 4 1 UStatv ja korralik 4311 8
Kalaturg kehtvapoolne. Eluwarsketena angerjad,
Kohata tvaeSlapS 4410 1 ühine elutee 2 uued põrandad. Koolil on tarwitada ruum ühes kõr silgud, hawid ja ahwenad tvähesel mõõdul. Puudub
kilu.
Kindel tulu 100% 1 üksik 40 8
tvalasetsewa kabinetiga õppetvahendite alalhoidmiseks.
Samuti on saanud eraldi atvara ruumi ka kooli alatasa
Korras maja 1 Valitseja 2
Hinnad: ahwenad 25 s., eluträrsked 50 f., angerjad
Kangur 1 Will lõng 1
suurenew raamatukogu. Endine õpetajatetuba korral
160 s., hawid 30 s.. eluwärsked hawid 50 s.. kohad (tväi
Kodutu waeSlapS 4459 1 Vaikne 85 15 dati ümber riietehoiuks: uus õpetajatetuba on atvar ja keied) 60 s.. kameljad 23—30 s.. linaskid 70 s.. särjed
Kindel üürnik 18 8 Vilunud jõud 4229 1 walgustusküllane.
80s.. siiad (wäikesed) 80 s., latikad 50 s., tursad 15 s,
Korralik üürnik 4261 7 Vaene Mai 2
Ruumide remont on teostatud peamiselt prantsuse
ja silgud 12—13 s. kilogramm.
Kuni Kr. 25 4 Vilunud 50 1
lütseumi summade arwel ja Eesti-Prantsuse haridus
Soolasilgud 25 s. ja heeringad 40—75 s.
Kodu 4364 2 Vilunud agent 4
korralduse asutuse heatahtlikul toetusel. .
sordi järgi.
Keldriruum 4418 2 Väike laps 4399 6
Asutuse esimeheks on kohalik prantsuse saadik A.
Suitsusilgud 4—6 s. kümme.
Korralik maksja 4433 3 Vaasa 1
Bruere ja samuti konsul L. Heumann on kooli käekäi
Korralik 4300 3
gust tväga huwitatud ja toetawad selle arengut kõigiti.
Apteekide Höwaltve.
Korralik 4277 1 Kokku: 773 kirja
Eesti-Prantsuse hariduskorralduse asutus on ot
Neljapäewa! wastu reedet: R. Georgini apteek —15. augustil fiSfe tulnud kirjad.

sustanud algatval õppeaastal ka awada lasteaia, kus

•LA/TE RÕÕM*
25 °® leste põseni sõber! 25

wanemad wöitoad oma lapsi ette walmistada prantsuse
lütseumi astumiseks enne kooliealiseks saamist,
netval õppeaastal saatvad töötama Prantsuse lütseumis

IL Kassi umbes 450 õpilasega. Uute õpilaste üleskir
jutamme 1. algkooli klassi kestab kuni 25. skp.

Wiru tän. 15 tel. 450*89; W. Kuik'i apteek
Laial tän. 34.' tel. 461-70; R Lehberti ja K. Schneidert
apteek Apteegi tän. 1. tel. 431-65; A. Puksows apteß

Koidu tän. 43. tel. 454-97; J. Wolffi apteek

Wana Kalamaja tän. 7-a, tel. 440-74.

Neljapäeval, 18. avgusK 1834
Genfis asuw Põhjamaade Rah
waülikool külastab Eestit.
Silti** flbe WMi j, ftotthteaotoi, IttitaMM.
luiuiiMlSlSS olSl'2"ie -lati I°«ud hirid ta.
side meie ia Jcnl puudunud tihedam
oaa on rnffaKrli?haridustegelaste vahel. Nüüd
lasi lähemale !ooAööi?"n fcat) ia kutsunud eest
juba Ziendat Nimelt töötab Genfis
tobiks on roatsi rahvaülikool, kus õpe
laied i» norra tuntumad haridustege
«brfakõrgemad ametnikud. Kooli üUtihendada pShzamaade vahelvsi kultuursuhteid.

N^?aos»G^
Eesti ebasoid? kursusest ning loodetavasti on
ösindatud mamitud koolis. Meie ja

Eesti kultuursuhete kõvendamiseks ja
—küÄ?Ö+^:ttou?lt,iclž on kooli juhatus otsustanud
""'u'- >*< >

peamiselii kõneoskust. Lektoreid saadakse EeSti Haridus

liidust. . Kursusist kutsutase osa võtma ka kõigi teiste
Lätis asuvate eeöti seltside tegelased.

minu ema kodumaale.

Samuti tänan välisministeeriumi lahket juhti ja

Praha kindral-konsulit kiire abi eest minuga juhtunud
äparduse puhul TschehhoslowaHia raudteel. Peale selle
võlgnen tänu meie saatkonnale Roomas dokumentide
kalliks pidades mind lahkesti vaSw võtnud minu ema
kodulinnas.

Arvesse võttes seda suur armastust, mida tuntakse
minu ema vastu, julgen saata kogu EeSti rahvale oma

Austavalt Anna Michelson.

Harjumaalt.

.V ia Norrast, õppereisist osavõtt oli seekord

Hüdro-elektrijaam Jrn silla juure? Neil päevil pee
tud Nehatu vallavolikogu koosolekul oli arutusel inse
ner Werner Käpa palve, et vald annaks temale kasu

ffl; WecetSlaSie hulgas olid ka liidu peasekretär hr.

tamiseks Jru koolimaast Jru silla juurest jõe äärest kõlb
mata maad umbes ühe ha suuruses ühes jõesängiga.
Sellele maa-alale tahab paluja asutada hüdro-elektri

Md j. t.

lstokholmis äratas eeSti haridustegelaste õppereis

suurt tähelepanu. Rootsi suurimad päavalehed „Da

gens Nyheter" ja „SvenSka Dagbladet" avaldasid asWljel
pikema intervjuu eeSti hariduseludest, tuues ühtlasi ära

jõujaama.

Olgugi, et palvele ei olnud lisatud kavatsetava jõu
jaama plaane, leidis vallavolikogu küsimust kaaludes
sellase ettevõtte siiski soovitavaks ja otsustas palujale
anda palutud maa-ala rendi alusel kasutamiseks.
Wääna vallas puhkes tüüfus. WiimaStel päevadel

on Wääna valla Waila küla Kadaka talus elutsevate

Apereisijühi hariduskonsulent hr. Neeme Ruusi pildi.
Eestlased vaatasid StokholmiS peale tavaliste turistide
vaatamisväärsete ka linna uut. moodsat raamatukogu,

Kurellide perekonnas 4 isikut haigestunud tüüfusesse.
Juhtumisest tehti teatavaks Harju maakonna-arSttle
palvega, et seaduses ettenähtud abinõud kardetava nak

vaimustatud oldi Imnna raamatukogust ja aedlinnadest.

võetaks.

filmilinna, moodsaid elamuid, aedlinnaosi j. m. Eriti
OÄos oli õppereisile suureks abiks sealne eeSti pea
konsul hr. Ais Biercke, kelle lahkel kaasabil NlaStati linna

Vaatamisväärsusi. Siin paelu» eestlaste tähelepanu

Möver-algkooli hoone, kus asub S 5 klassikomplekti 1100
õpilasele ja kus koolil on õpilaste jaoks omad saunad, ba»-

jeinid. suurepärased söögisaalid, võimlad jne. jne. Hil
zem külastati ka siinset raamatukogu, mis sugugi taga ei
jää Stokhobmi raamatukogust, siis rahvaülikooli suvekur

sust Malmoial ja palju muud. ÄppereiSlased peatusid
hiljem ka Kesk-ja Pöhja-Rorra koolimajades, külastasid
põllutöökoole, talusid ja jälgisid norralane elu-olu. Köi
gile osavõtjaile jäi skandinaawlasist ja nende elust väga
sümpaatne mulje ning õppereisiga jäädi täiesti rahule.

Niis» eeftl«feb hiUvikrtud Kpt
rtngost.
Riia EeSti Hariduse ja Miandmise SeliS on otsusta
nud korraldada Oktoobri esimesel poolel kahenädalalise
öpperingijuhtide kursuse ning sellega paralleelselt ka rahIvatantfubc ja seltskondlikkude mängude kursuse, õppe
ringijuhtide kursusel soovitakse praktilise ainena käsitleda

kuthatguse levimise vastu kiireS korra» tarvitusele

juukselõikaja H. Priegnitz. Sellega on nüüd vabaduses
kõik Haapsalu vabadussõjalaste juhid peale Elmar Rääs

algkooli juhatajaks. Rae valla Waida algkooli õpetaja

Amanda Pechter Nehatu valla Maardu algkooli

õpetajaks ja Nehatu valla Maardu algkooli õpetaja Ida

Gchiffer Rae valla Waida algkooli õpetajaks.

Kuusalu näitus kujuneb suurejooneliseks. Kuusalu
Põllumeeste Seltsi poolt 25. ja 26. augustil s. a. Kuu
salu alevikus korraldatav teine Kuusalu põllumajanduse,
tööstuse ja käsitöö näiws üheS lõikuspühaga tõotab ku
juneda suuremaks sündmuseks Kuusalu kihelkonnas.

Näituse kava kohaselt on laupäeval, 25. augustil,
kell 2 p. I. näituse pidulik avamine Harju maavalitsuse
esindaja poolt, millele järgnev väljapanekute auhinda
mitt* fitiVFinhfiptrtnT 26 amm ätil. kell 4610 fiomin. toi*

kaupluseruumid
üürile anda, kohased kõiksugu
kauba jaoks, ka kaubakontoruS

Korter
KaasUOriline,
ennetiskäija, wõib tulla wane ära anda 8 tuba, köök, van
ma naisterahwa juure, oma ni- ja teenijatoaga kõigi mõ
nusustega. Kesk-Kalamaia tän.
tvoodiga. Kungla t. 7—6.

Kohe tvälja üürida

z tuba,
esik, köök. W. Tarw m. 12—7.

Korter
3 tuba ja köök tvälja

üürida Poska tän. 27.

Korter undi
4 tuba, köök, esik; päikese

Tung Palupera ehituskruntidele. Hchuti otsustati
Palupera alevikust VÄja anda 13 ehituskrunti. Tung
krunttde saamiseks on aga suur, tahtjaid on tolm korda

OSrwamaalt.

rohkem kui krunte. Maatagavara suurendamiseks ot
süstas siseminister aleviku külge liita end. postijaama
maa, mis kiiluna alevikku ulatub.

Mahe tekitas ESnaS kahju 6500 kr. väärtuses. Möö
dunud juulikuul läks üle ESna valla» asetsevate Koordi
ja Wiisu asunduste ränk rahehoog, saates korda laiema

Kaks pühakoda L.-Tartumaale. Elva Peetri-Pault

õigeusu kogudusel on kavatsusel Elva õigeusu kiriku ehi
tamine, milleks käib praegu hoogus summade kogumine.

ulatusliku hävitustöö. Suuremat kahju rahe lab: Mv

Eeloleval pühapäeval seisab samal otstarbel ees suu
rem loterii. Kirik ehitatakse end. poSttjaama maadele.
Praegu kasutatakse kirikuks üüriruumi endises koolima
—WönnuS on ehitusel kahekordne bapttStde paU

18 majapidamist. JkalduSkabjude hindamise komisjon
on nüüd tekitatud kahjud vaadanud üle ja need hmna
nud 6800 kr. peale, ühtlast esitas komisjon kahzusaa
jäte sooviavalduse soodustatud laenu sammseks tekita

wela. Ehitus jõuab juba katuse alla. Summad on

tud rahekahjude katteks Pikalaenupangale seisukoha wöt

saadud ümbruskonna baptistide annetustest.

miseks. • . .

WSfemdtmaalt.
AaheaaStased ehitustehnilised kursused. Haridus- ja
sotfiaälministeerimnist teatatakse Wiljandi maavalitsu
sele, et vabariigi valitsuse otsusega on lubatud avada
Põltsamaa tööstuskoolis kaheaastase kestvusega ehituS
tehnilised kursused. Õpetajate palgad tasub rnk.
Autoõnnetus Raudnas. ööl vastu kolmapäeva jook

Wölgade sissenõudmise keeldusid pikendati kuni 28. Mn.

1985. a. Anna valla ..Rähnikse" talu pidaM Jaan Pn
gertil. Eriwõlgade ümberlaenustamise tõttu Eest: Maa

nike endi palvel Wäätfa w. asetseva „Wenewere-

Jüri" talu pidaja J. Truumani kohta. Kapu vallas aset
sewa Willem Peilmani pärandustombu ning Waatfa
valla» asetseva ..Reopalu A Wiroksaare" talu Pidaza

siS Heimtal: vallas Raudna poe juures Wiljandi pa

runi Ungern-Sternbergi veoauto kraavi. Weoauto va
juS küljeli kusjuures osa sõitjaist scsi põrutusi ja vigas
tust. Millest autoõnnetus oli tingitud, pole teada, kuid

K. Reemani kohta. ... _

ühistegelised juubilarid Ambla». Amblale käesolev
aaSta osutub mitmekordseks juubeliaastaks. 23. juunit
pühitses 25-a. tegevuse juubelit Eesti suuremaid nh:s
piimatalitust. kuna kohalik tarwitajateühing pühitseb oma
26-aaStase tegevuse juubelit 26. august:!. 25. augustn
saab 10 aastat Ambla ühispanga asutamisest.

arvatakse, et autojuht võis jääda tukkuma. Weoautoga
sõitis salkkond saksa soost isikuid kes käisid RiiaS. Au
tot juhtts ka saksa soost isik P., kellel olevat ainult teise
liigi autojuhtimise luba.

tane tegevus selja taga Ambla Põllumeesteseltsil, kelle
poolt 18. ja 19. skp. korraldatav põllumajandust:! nai
tus seega ühtlasi seltsi juubelinäituseks osutub.
Ei saa linu leotada. Juba kevadest saadik valitseva
lademete vuuduke tõwl c•• K>:i">in'cb veekogud täie!:-

Saarem««>».
Massiline vargnStelawttn MuhuS. 5. augusttst kunt
15. augustini on Muhus leidnud aset terve rida vähe-

Wõistluspakkumine on 31. augustil s. a. kell 11.00.

Juhuslikult tvSga ivShe pruu

W. w. ralwasfiisosakond.
Kõrgema haridusega riigi
ametnik wajab

Wajan

hea korter

Kauplust

Südalinna ümbrusse wajan

õunakeldM
wöi kiwiaita wõi kuuri. Teat.
slt. .Rutuline".

Soowin waikest

korterit,
tuba pliidiga. Teat. flt. Mai,
ke korter 4068".

saada lihakaupluse ."V mid ühes

2 korterit

jifögUnuõu

I trepllliste,
ehltustarbeid.

iö toole, järelmaks wõimalda
tud. Wilmsi tän. 66, töötoal.

KAUBAMAJA

terahva

Ärasõidu puhul müüa nais

jalgratas
(heal korras). laudu, toole,

müüa wähe

ratsepamafin
kl. 16/38 (Ginger), hind 136
2., L. wõi 4 linnajakku soo kr.
W. Kompassi 19—8.

witakse 3—6-toalist

Müüa
tvineerisaag (jalaga ümber,

17—2 elutsew Armilde SäkZ. Wigastatu toimetati

rawimiseile Tallinna linna keskhaiglasse.
Autojuhile sZiduarwe tasumise aseme! peksa. Auto

juht Aleksander Janson kaebas politseile, et tema on
oma autol sõidutanud Naeri tän. nr. s—lo elutsewat
Aleksander Grünbergi, keS fõiduarwe jätnud tasumata
ja kui autojuhi nõudnud selle tasumist, hakanud meeS
teda peksma.

Auto stittS puruks õuewärawa.. Anette Berson kae

bas politseile, et auto, mida juhtis Lõuna tän. nr. »

elutsew Richard Raud. on sõitnud puruks tema õue

wärawa.

G. Roosikrantsi tän. nr. 17 pSIeS ShukorSten. Kesk
nädcckal kella %8 paiku teatati Tallinna linna tuletõrje
puhkenud tulekahju. Kohalesõitmisel selgus, et põlema
oli süttinud korter nr. 3 köögis asetsew ShukorSten. TuU
kustutati mõne minuti jooksul. Majaomanik Jaan Tiits
manni kahju on umbes 6 krooni.
Geewaldi juures oli suurem lööming. Kesknädalal

oli Seewaldi haigla juures suurem kakelus. Politseil

läks korda asjaosalistest tabada Graniidi t. nr. 29—17

elutsewat Feliks Harjaseppa ja Astri tän. nr. -6

elutsewat Endel Wihmanni. Teised isikud põgenestd.
Juurdlusel selgus, et peale ülalnimetatute wStsid kake
lusest osa Metalli tatt. nr. 20—7 elutsew Aleksander

Taewere ja Endla tän. 71—1 elutsew Lembit Aua.

Müüs wärSkete EeSti heeringate pähe wälismaa hee

ringuid. 0.-ü. juhataja Jakob Jüriswn

kaebas politseile, et Kreutzwaldi tän. nr. 17 asetiewast
0.-ü. BOma" kauplusest on temale wärskete Eesti hee
ringate pähe müüdud wälismaa heeringaid. Kaebaia
palub ärijuhti wötta waStutusele petmises.
JooSnnd isikuid paigutati politseiarestimajja 8.

Lastutatv toimetaja H. Tammer.

VMaandio Tallinna KiriasN.is-ÜbiwS

kortfnaM

lugupeetud daamidele, et pärasi

sutvist tvaheaega töötan Me
järjekindlalt. H. SWüTlet, toa
<0)

twih» juuksur, Wkru tän. 9.

VASTUPIDAVAID

Pikemaajaliselt laenuks anda

KATLA

sootvin osta. Palun teat. fft.

2000 Kr.
Tallinna maja oblig. wastu.
Gootv. teat. kirjal, slt. .Prot

Soowin osta pruugitud

RESTE

laaaKaalas.
Kalewi tän. 17—1.
Soowin osta wäikese Zabinett-

Mdklmverl.
Teat. kirjal, flt. Madver

sent ehk korter 4785".

pole KolMst

VA LM ISTAv
lilli? TALLINN,
AllAfc SOO 27.

et näete tvälja kena. kui teete
Zauakestwad elektriaurulokid eht

„Wella"- aparaadiga, parimate
l tööjõududega ja moodsama sea
öeldisega juuksetööstuses Nar
wa «vrt. 4 (Lindeni all), teles.

4741".

300-97. Austusega Fathal.
üle anda kiiresti I obligat

Mplstol

-1 stoon

MOAOA&fi HHTeJIJIHreHTHaH
tammepuust woodi (madratsi sootvitakse osta wõi üürkda.
öapHiUHH
»ejiaen> oossaavta). Tulla kl. 4—B õht. ja Pakk, kirj. slt. .8257".

I Uus Tiirj

Mööbleid.
! söögitube ja kabinette, müüa.
Samas võtan tellimisi wastu.

4721".

korterit

Müüa tammepuust

1 Walli 10, Urla majas.

flt. .KaupluS nr. 4650".

Priimuse pKchmatuS tekitab pöletiShaawu. Priimuse
põlemaplähtvatamisel sai põletishaatvu Kaletvi tän. nr.

klinker

Wiegandt'i äril.

I neesld,

wigaStuS kerge.

Teatan

Nr. ZOOO..
südalinnas
asetsetval suurel
TeaBHUM% rocnosecHoiTb ae
MOJioatelO jrfeTb jv»» ScoßMtcr-. kinniswaral. Pakk. kirjal, slt.
Haro BpeManpoßOiKÄeHia. . „Kiire -j- 4681".
MHTbCH Cb HHTeJXJI., COCTOfI-

10—1 päeval Wiru tän. B—3

piimapoega, kaubaga wõi ilma,
soowitaw ühes korteriaa. Teat.

soowitaw wanniga. Teatada slt.
..Täpne maksja 4704".

foleiparßat.
10X16 Zeisl-Jena Telsaar
4.5, Pärnul müüa. Näha

I traati,
I latte,

LapS jöi seebMwilahu. Tallinna linna keskhaiglasse
toodi ratmmisele Heina tän. nr. 23—1 elutsew 4-aas
tane Edmund Weimcmn, keS oma kodus kogemata jõt
seebikiwilahu ja sai mürgituse. Arstide arwamisel on

„Korstnakiwid".

gitud

I plekki,

wesi.

Kollaseid

litti Tatari 12—1.

igal tMpäewal kella 10—13.

üürile anda. G. Karja t. 2—6.
Teisel korral päikeserikas

tiibklaver
odatvalti müüa. Näha kl. 12—8

Lähemaid teateid saab relwastusosakonnaat, Pagari tän. nr. 1»

rele tellinud ta Kustawsonilt salapiirituse selleks, et
meest toimetada politsei kätte. Märjukese toonud sala
kaubitseja Metsatvahi korterisse ajal, millal teda koduZ
ei olnud, annud naise katte ja saanud selle eest 18 kr.
Hiljem aga selgunud, et plekknõuS on piirituse asemel

lendsalgale, et G. Roosikrantsi tän. nr. 17 majas on

Järvamaa põllupidajad said moratooriumi,
aastaks pandi maksma võlgade sissenõudmise keelud Kil
sema vallas asetseva O. Kailamani pärnduõtombu ning

likasimt limlii 311

poolne, 87 kr. kuuS. Küsida 2—Z-toalist korterit
majahoidjalt Herne ja Lõuna 3-liikmelisele perekonnale, soo
tän. nurgal nr. IS.
witaw 1. wõi 2. linnajaos.
Teat. flt. ..Nr. 2578".
ii i

soe korter
üheS
köögi
tarwit. ara anda
KORTER
kahele ametiskäijale preilile
härrale. Magasini t. L-b.
8 toa ja köögiga üürile anda või
Endla tän. 45—6. Sealsamas krt. 6.
Ruum

selt mõlemaid keeli.

nult mitmekordseid kivimaju.

pakkumisel

16 kr. vaiksele intellig. las
lluuksetööstus
Korterit.
hästi käidawas ja sissetöötatud teta, teine 12 kr. Kungla B—2.
2—S
tuba,
sooivitakse 2. ra Juhuslikult
kohaS rendile anda. Küsida
Hästi möbl.
jooni. Teat. slt. .Dtugaw ja soe pruugiwd
Lennuki tän. 23—10.

sisseseadega.

lidesse võtta inglise keele. Rida valdu on aga otsus

tanud saksa keele kasuks. Näib. et maa Pooldab võrd

naosasse muid elamuid Püstitada ei lubatagi, lm ai

W. W. ralwastusosakond ostab kinnisel «vähem

3, küsida krt. 2.

ametiskäijale preilile ära anda.
Kentmani põittän. 3—4.

on keelte küsimuse otsustanud juba pooled vallad. Ale
wid ja enamik valdu on otsustanud võõrkeelena algloo

gusamad tõotavad saada. Eriti suure ja nägusa k:wt
maja püstitab G. Nimrig, kellel ka tuleõnnetuse puhul
kõige suuremad majad hävisid, üldse tules hävinud nn

Mahagonipuust

tvõi juukselöikajale. G. Pärnu
mnt. 16.

Ike ML IM

Tartumaalt.
Sall» r«l wSlstlet w»lis- Uihtp. Äuna-T-rtuma-I

mine, kusjuures' uued elmud mahapõlenutest märksa nä

pangas on võlgade sissenõudmise keelud tühistatud võlg

algkooli õpetaja Elmar Oja Nehatu valla Maardu

tuse asemel müünud talle wett. Metsatvahi seletuse jä

suri. Rudi oli 60 aastat vana.

tab juba mõnd aega varemetele uute elamute pustlta

Jõelehtme algkooli juhatajaks, Nehatu valla Maardu
valla ülgase algkooli juhatajaks, Kõnnu valla Wiinistu

maga. Järwa-Madise ja Mbu vahel hakkas Rub: ho

ahertvartekS muutus, pakkusid need söestunud ja musta
vad varemed kauemat aega õudset pilti. Nüüd aga ke«-

Miku vallas asetseva J. Wiiloli pärandustombu kohta.

algkooli juhataja Eduard Ploompuu Jõelehtme

litseile, et teda on petnud Tallinnas registreerimata
Alfred KuStawson. kes 10-liitrilise plekknõu täie piiri

bune mingil põhjusel lõhkuma, kusjuures vanker pais
kus waStu tee ääres olevat suurt kivi. Kokkupõrkest sa:
Rudi niivõrd raskeid vigastust, et kahe tunnis parast

Tapa tuleõnnetuse varemetel ehitatakse. Kuna kewa
dise suurema tuleõnnetuse puhul Tapal terve linnaosa

MÜÜS salapiirituse asemel Plekknõu täie wett. Len
nuki tän. nr. 7 Äutsew Johannes Metsatvahi kaebas po

talupidaja Johan Rudi, pärit Albu vallast, Netla kü

last, Albu koorejaamast kodu Poole kooritud piima koor

tase.

Ilusad

muun

Hobuse lõhkumisel sai surma. 18. augustil sõitis

ajal vangistatud liidu Haapsalu osakonna tegelane

6 õppejõudu paigutati ümber. HariduS- ja sotsiaal
ministeeriumi otsusega on teenistuse Huvides õppejõu
dude teenistusseaduse põhjal ümber paigutatud 15. au
gustist s. a.: Jõelehtme algkooli juhataja Joosep Epl i I
- Kõnne valla Wiinistu algkooli õpetajaks, Jõelehtme

valla ülgase algkooli juhataja Paul R e i sama valla

Politseipeegel.

Hftgwftimlt»

Haapsalu „vabaduösõjalased" wabaduseS. Haapsalu
vanglast vabastati vabadussõjalaste liitude sulgemise

7

maid ja suuremaid tvargufi. Rit warasrati 5. aug. ööl.
Hellamaa w. Saadu talus riideid ja raha 120 kr. wäär
wses ja sellele järgnewatel päewadel mitmest talust rn
deid ja muid pisiasju ning 3 jalgratast.

matuks.

korraldamise eest minu ärasõidul Firenzest.
ühtlasi tänan ka kõiki neid. kes minu ema mälestust

E. Haridusliidu õppereis põhjamail

Mvald Wender, teatritarwetvlao asjaajaja pr. A. Roman,
hariduSronsulent hr. Karl Laane, lastenäidendite võistluse
laureaat prl. H. Tönnov, hulk seltskonnategelast, õpeta-

järvede ja Mide tõttu loomade jootmine kHati tõsiseid
raskust sünnitab, siis veelgi suuremat raskust sünnitab
veepuudus linade teotamisel, üldiselt osutud linade leo
tamine käesoleval aastal Tapa ja Ambla ümbruses või

nik esineb ilmaliku kõnega.

Kuna mul puudub wõimalus kõigiga isiklikult kottu
puutuda, lubatagu mul lahkesti siinkohal tänada süda
mest kõiki lugupeetud isikuid ja asutusi Eestis, kes oma
ülilahke waStutuleliklusega võimaldasid minule sõita

Mida nähti Rootsis ja Norras?

i.uurem grupp MaStaS vaid Gtokholmi. kuna
17 rsrkut tegid pikema.ringreisi ka Pöhja-NorraS ja Root

feti äta kuivanud. Kuna kuivanud kaevude, jvaede.

mub ketramis- ja kerimiSwõiftluS ning kell Z p. on näi
tusplatfil lõikuspüha pühitsemine, kus päevakohase jut
lusega esineb kohaliku koguduse õpetaja 23. St ent*

mann, kuna Harju maatvalttsuse esimees P. Män

A«n<» Micheksoni tnnmNvaitbns.

südamlikema tervituse.

paabusid tagasi E. Haridusliidu õppereis
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Kopli tän. 2-a, J. Täht.
Maja, krunte, talusid,

. Odawasti müüa suuri
korn>puöeleH),

BrlUanle.
kaid-, hibe-, aitlllußlo ÜHCaXb BT> KOHT. ;,Päewaleht"
ja walgeid pandikwiitungeid ' IIOAB JIHT. „4.86"ostad kõrge hinnaga

i.. IIMM is m

i iiaktPl^BUPulokld
tnAltanaa ve

tvelkeid ja muid tööstust kõigis Kuninga tän. 0, teles. 481*59.

weini käärimiseks ja igasugu > kohtades igasugu hinnaga hea

seid pudeleid marjade siSsekeet > del maksutingimustel odavasti

misekS jne. Narwa mnt. 24,, müüa. Ligemalt J. Kühle kon
tel. 805-02 (pudelilaos).
torist. Wiru tän. 2.
firaDdu puhul

Müüa wähe sõitnud

tes 160 s. pea.

Kellel on müüa

wAke mojo
aiaga Tallinnas wõi ümbruses,
mõnewhcmde kr. sissemaksuga.

t

Laupäewa Shtul

kaotatud

Wefllaiued 50' sinisest nahast daami sigareti
loffiwine etüü, teel kohwikust „Marcelle"
suured s.,
rullid

Wana Wiru tänatvani, palun
Vilunud tW' ausat leidjat selle tasu eest ära
iSud. Garan tuua Wana Wiru tän. 13/3

saapapealsetegemife (armlinks)
teerin IM hea- tvõi teat. teles. 450-10, kella
autoKamm
ja lapimasin ning vähe pruu Teat. flt. »Maja «253".
kahetoaline, keskküttega, puh
2—5. On kalli? mälestus.
sin. W. Tartu mnt. 2—9.
wõi
edaspidi
ilusat
3-toalist
Kiltt,
„Michelin" 525X20, ja lah « gitud kabineti- ja käsiõmbluS Goowin osta kohemaksetawa
taks töökojaks wälja üürida Kalamaja tän. Lv.
masin
vaga
odavasti
müüa.
Tatari tän. 87. Näha kella 6 üksikule daamile või härrale
Müüa odawaSti tütarlapse ja tise auto 2 tscheholli. Narwa
raha eest keskmises suuruses i Kaak Kalamai* 2, ui 440-65 : Unistatud autosse
korterit
Toom-Kuninga tän. 19—8.
mnt. 14—5.
õhtul.
poisikese
wõi suurema korralikkude hoo
üürile anda päikeseline, kuiv,
Haritud, iseseisev, heasü sinine meeSter. mantel. Auto
kesklinna ümbruses. Teat. kirj.
netega
Rahtvarikkal rajoonil
ialflratas,
Omaette
Müüa suur ilus
juhti, kes oli seaarongi wastas
damlik härra otsib
soe tuba.
flt.
..Nr.
3339".
täiesti
sõidukorras.
Wabriku
t.
puuhoow
12. aug. kell %11, palun selle
suweeaja
mööblitega tuba
nlassõppa
Wiedemdnni
tän.
I—l.
38—20.
ära tuua Fählmanni t. 5—6.
anda kahele wõi ühele meeste
kahe kõrwalhoone ja garaashiga. ühes sisseseadega rendile anda
(mitte
flirt.),
tvan.
86—46
a.
talil.
. WSi müüa. Teat. saab 16., 17.
MB tllllD
rahwale. S. Juhkentali tän.
fead (foto soovitav) flt. On näo järele tuntud.
Wäga hästi ehitatud uus Wainopea-Kandle mere ja jöe' ja 18. aug. kella 6—B õhtul
KoolUopfeõ
tän. 36—7.
ääreS. Ligemaid teateid Rak Koidu tän. 30—10.
kolmekordne
were kaudu, Eisma, Dehn.
leiavad lahke vastuvõtu täiel, Wõi wäikest korterit. Teat. flt.
Teatada kirjal. A. Weismann,
maia
Tutwust
pansioniga saksa keelt rääkivas „Tuba ehk korter".
Tuba
Odavasti müüa F. N. 350 cm. Kadila, postkast 18, Wirumaal.
müüa. Soow. kirjal, slt. „I?us
Juhuslikult müüa
soovib provintsist sõitnud daam
on ära anda S. Tartu m. 40, perekonnas. Maakri t. 11—9.
Intelligentne perekond wajab maja".
väiksema kapitaliga tvanemate
uus kirjutusmasin (ladina tä : mootorratas
Ostetakse pmugitud
krt. 2, tänatvalt paraaduksest.
korterit.
härradega,
tellel oma kodu,
Keskküttega majas
heStikuga)
„Remington
Por
L. korral.
Walge-muötalaplline
, ja 500 cm. D. K. W., korviga
van. a. Kirs. slt.
kaS
kaks
suuremat
wõi
kolm
table".
mudel
5
(ameerika).
Milva
wastmöuõ.
itMiriia
koore
korter
wäiksemat tuba ühes köögi ja
' .UStaw 4669".
Sealsamas müüa tväliSmaalt- või ilma või wahetada värk
schoti terrier
rull ja teisi toodud smoking (Pikale kakwu> sema wastu. Narwa m. 14—5.
ära anda 2 väikest tuba, esikuga. Pakkumisel anda üleS pesuwäänamise
Keldrikorter
köögiaSju. Wiru tän. 7—S. kl.
(emane)
leitud. Hollandi
korteri
hinv.
Teatada
slt.
.Har
köök vann ja esik. Tehnika tän.
le). Näha iga päew kl. 4—S
Viinu teles, on
12—6.
pöiktan. 10—16.
low 47 £59".
p. l. G. Roosikrantsi t. 6—6.
2—7.
kannusid,
470-30
tvälja üürida. Wilmsi tän. 17,
küsida krt. 1.
Müüa uus moodne kattega
Korralikem klaverite paranda
KaasüüiiÜse-koha
Ametiskäija preili otsib häSti
mine ja häälestamine. Klawe
lapfetvanker.
supitirinaid
ja
toiduworme.
öõihc maiti
võib saada auS. kindlas ame
Pakkuda restorani „Du-Nord",' ritehnik J. Jürgenson, Wenc
2-tooline Korter,
möbl- tuba
Sealsamas tvSetalse wastu
tis käija preili üksiku prl. juu
tän. 19—S.
RataSkaewu tän. 3.
uute
tellimisi,
parandusi
ja
t Briljant*, kulda,
2
korteriga
ja rohuaiaga müüa
poolkeldris, keskküttega ära anda res, võib saada ka omaette toa. wanni tarwitamisega. Teatada polsterdusi igamoodi lapse
Tallinna Eesti
hõbedat,
Köie tän. 11.
Näha võib kuni kl. 7 Õhtu? slt. .E. E. 4784".
Wanem meesterahvas
Suur Roosikrantsi tän. 7—3, Gildi
tvankrite alal. Töö kiire, kor
tulduvrisid, ttwntt rahasid, <m Siiski Hmeeshl tfln. 7.
tän. 3—4.
näha kella B—9 homm. ja s—B
adiellÄS
ralik ja odaw. Narwa mnt. 34,
ttttasju |a paudikwiiiungeid pandimaja wastas, oStab kõik' meeldiva, heasüdamliku naic tt
Kirjastus-Uhisuse
pärast lõunat.
Wajan kohe wõi 1. sept. 2—B töökoda.
kõrge Hilmaga eitan Wene tü«. sugu pruugiwd riideid, kasu
Hea tuba
tednilll niita,
' rahvaga 33—45 a. van., kelle
Möbl. päikesepaisteline
4. Demini «ajal, tel. 460-99. kaid, talwe», sügise- ja suwe' cm huvi kaupluses abiks olla
korterit
soe ja hästi möbleer., väi
Müüa hea, jalaga
palituid, pandipileteid ja kõike,' Kirjad ühes lühikese elulookir
keseS saksa perekonnas ära an soowitaw Tartu maanteel wõi
wärSkelt lüpsma tulnud Pal, Ed. Muga.
tuba
TROKI
mis kellelgi on. maksab hästi.
diski mnt. 26—3.
õmblusmasin
jeldusega ja õige nimega saara
da
Terase
tän.
16—7,
aia
selle
ümbruses.
Teat.
flt.
tvanni tartvitusega üürile anda majas.
.Omal
äri
4774".
slt.
„Tahan
olla
4691".
S. Roosikrantsi tän. 21/15.
ja suur grammofon. Girgensoni
Jalgrattaid,
Kaks ametiskäijat noormeest
Hüüa
Intelligentses, haritud pere tän. 13—9.
mootorrattaid (võivad olla ka
! IÖOÕ—3000 kr.
konnas otsitakse
võivad tulla
KOPA
meester. kasukas, palitu, frakk! wanatüübilised) ja autosid os
KtrasQDrillsena
kaasüürilisekS
tan.
Maakri
tän.
28—4.
lühemale
kaSwule,
kostüüm,
tuda
pansioniga
soovib
mahutada
hästi
tulu
kesklinna. W. BrookuSmägi
hommikukuub, wedru- ja karwa
wõib toa saada üks wõi kaks 2—l.
toovasse ettevõttesse üksi!
MU
Soovitakse osta pruugitud
12-a. poisslapsele. Soowitaw
madrats, patju otomaani jaoks,
isikut. Kaupmehe tän. 15—5.
meeS. Kirj. slt. „9t. 85".
Westholmi kooli lähedal. Teat.
M
Elektri
Kõige suuremad ja t&ieli
kohwiserwiis j. n. e. Näha kl.
slt.
.Kr.
30".
Z—7 Gonsiori tän. I—3, sisse
knmad rotatsioonmasinad,
Wäike möbl. tuba
Ounoloihi
W-tMw
ärawedamiseks müüa. Ostjaid käik hoowist.
crm& auru
kiirprestid ja ladumasinad
Otsitakse
südalinna
ligidal
ja tiSleritõäpink. Pakk. hinnaga
haritud ametisk. preilile ära
pal. teat. slt. .Palkmajad .
Kõige mitmekesisem trflki
Kadriorus odawasti müüal saata Nõmme, Harku tän. 16.
anda. Lembitu tän. 3—16. hoo välja üürida. S. Tartu m. 13, 2 möbl. wõi osaliselt
möbleeritud tuba,
lokid suurema kinnisvara 1. obli
hoovis.
4-toaline üheperekonua
wimajas, paraaduks.
Müüa
gatstooni vastu vajatakse raha-2 tihtede wralik.
soow. klaweriga. Pakk. ühe?
hinnaga kirjal, flt. .Saksa
Aimu maju .
Wilunud lokkijale
Uuemat tüüpi (1934. a.) Paik. kirjal, slt. „Laen 4831".
terasseifiga
KÖITEKODA
daam".
elumaja.
„Wello"-aparaat teeb suured
I Rikkad prouad ja preilid!
soowin osta mitte kaugel süda
tuba
rullid, jätab juuksele loomuliku Palun, laenake keskealisele lind
TSINKOORAAFA
üksik meesterahwas soowib
Teateid saab Narwa mnt. 93. linnast wõi Kadriorus, hinna wärwi ja läike. Wöib kandaka
ära anda Balti jaama läh.,
puhvet
ga 10.000 kr. Teatada slt. ilma wesilaineteta. Juuksetöõsj las teenistuses meeldivale e LITOGRAAFIA
küsida Kesk-Kalamaja tän. 4.
korterit
poissmehele, kes ajutiselt ras
Juhuslikult odawaSti müüa .Aiaga maja 4866".
tuS T. LuhaSie, Woorimehe t. ' kustes, kohe üheks aastaks kind
OFPSETT-TRÜKK
Otsin väikest
tuba ja köök wõi mööblita
5,
teles.
469-47.
kanwd riideid, kullasepatõöriiS
tuba,
soowitaw
Narwa
mnt.
6
pehmet
tooli
Korter
,
la
vastutuse
peale
Ät.
130.
pööningutuba
Ostan
ümbruses. Teat. slt. .Hinnaga tad ja teisi asju. Kaupmehe t.
Kes laenab, ei kahetse. Kirjad D TALLINNA EESTI
2 tuba, köök, esik, W. tT. pliidiga, »2. linnajakku. Teat. (üür) 4822".
29—1.
5 kr. tükk. raamaturiiul 3 pruugitud jalgrattaid, laua
„Pärnu posti., isikutunnist. nr.
ära anda W. Ameerika tän.
kr.
ja
partii
grammofoninoote.
Teatan
kuus 4709".
kaalusid, raua- ja puutööriisw.
561.181 ettenäitajale".
KIRJAST.-OHISUS
L 2—2.
Suur Karja B—B.
Waiatakse kesklinna wöi käi
Kaupmehe tän. 26, pesumaja.
Müüa juhuslikult
lugupeetud daamidele, et olen1 Elutormidest karastatud nai
2—3-tdalist vanniga
dawasse kohta korralikku
rallioo, Pikk tin. 2.
film-fotoaparaat
suwitamast tagasi ja lokin jälle. - ne soovib korralikku
Müüa i
Ilus 4-toaline _
korterit
Ostan
Lokkimine 35 senti, õige pak
korter
futlaari
ja
filtriga
4,5X6,
ömomMgirimmi.
kergeweoauto
meessSpra
„3Eenar" objekt. .Compur" 2,9,
Manniga ja walge köögiga ära otsib korralik maksja ühe kuu
ölikäimalaskjaid 30—100 hob.- sud ja pikad juuksed 59 s.
Austusega omanik.
Kirj. slt. „Warandusega naine
anda. Dunkri tän. 17, küsida ; pärast. Teat. tingimustega slt. sootvit. ühes hoiuruumiga. matsis 146 kr. Gootv. kirj. slt. -Opel", täiesti sõidukorras.! jöwl.. vahelduvale voolule.
Teat. flt. .ÕunakaupluS 13 .
.September".
hm ie-7. 1
tän. 29—10.
*
.Müd Stz tr.Koidu tän. 04. . i

tuba ja köök saada Wana

Lasteta perekond wajab nüüd aetaw) ja tväike rauapuurma,

i

8

Sfc. ZSt '

MjftJJ&elööJf, 16. a«gttKt6 1934

Väewn t c | 1
i Metsamaterjalide oksjonid.

Ko]ameheHohta1
i soowib töökas abielupaar kor
ralikku majja, tvõib ka keskküte
olla, tunnistused olemas. Teat.

Ämmaemand

N* MJnnsr
Talttuu-Haapsalu—
Rohuttllu—Aeltermaa
—Orisaare—Triigi—
Sör«—Puulaidu(Orjaw)

flt. „Aus perekond ü-j-5-s-"

Carolina Paju
Aus töökas nen.
soowii kohta,
elab nüüd Waike Pärnu mnt.
21—5, apteegi kõrwal. teles.. majateenijaks wöi laste juure.
466-98.
Kirjad stt. „Aus tütarlaps
' 4716"

ilm! hakkab tegutsema »Sgi»e»e «Sidupissni järele,
alates 16. augustist aa.
Kaupade wastuwStmine Tallinnat igal reedal.

Suusõnalisel enampakkumisel mstüakse: 27. augustil
f. a. kell 12 riigi metsatööstuses, Tallinnas, Falkpargi 4:

Wiljaadit TaHiaoast igal laupieural kell 7.00,
U»e õppeaastaga algan

korralik ja odaw. Graniidi tän.
23—10, Toots.

- Kmrtsert-klawerikunstnst

|w Aurik ,SKJOLD<
laadib Tallinnas laup., 18. aug. ja
I esmasp., 20. aug. ja
I Pärnus keskn., 22. ja neljap., 23. aug
I WW Wl otsekohe
I KOPENHAAGENI,
If DÜNKIRCHENI,
lj LE HAVRE'I,
li BORDEAUX'ase.

Wiiisotiiie Riives»

teat. slt. öunatundja"

Lahemaid teateid müüdatvate metsamaterjalide kohta saab

riigi metsatööstuselt. ja waStawarlt metfaülemailt.
Riigi metsatööstus.

Virk teenija

tel. 428-60 sa küsida nr. 192.
Teine õpil.-grupp hakkab töö* Otsin uste-akende ettepanemist,
tama Kreutzwaldi tän. rajoonis..

ja Qmberlsadimisega Kopenhaageni*, otsek. kettoesementidega

Maks alates 5 kr. kuus.

SKANDINAAWIA SADAMATESSE.
INGLISMAA IDA- ja LÄÄNERANDA,
EUROOPA ja AAFRIKA WAHEMERE SADAMATESSE
NEW-YORKI, BOSTONI, PHILADELPHIASSE,
BALTIMORESSE

wõin. ka ehitusi enda peale
wõtta wöi remonttööd. Teat.
„Saare -j- mee? 4711".

keflealine las
Tõesti hfistlnlng ruttuI» Tunnistusega
teta abielupaar soowib

Korralik 18-aastane

tütarlaps
. palub kohta Os
kab tveidi keeta, Teat. slt.

Merepuiestee 17
Rotermanni majas, . hoowi sees,
palun austatud töötellijaid oma
tellimised
(villased ja puuvillased lõngad,ei
ded ja vatt) hiljemalt 20. aug. k a
tingimata ara vila
H.Zetion'l Pille- Ifl wmUBtK

Endla

faltlnn, Harju t. 45, tal. 303-82.
Osakond JErvs-Jaenls, tel. 18.

perenaine-teenfja
leiab kestma, iseseistva teenis

A Odaw

tuse linna lähedal taluS. Lä
hem. Tallinn, W Karja t. 3.

palub kohta, keedab iseseiSwalt,

' on wilunud kõiges, wöib ka[ Noor abielupaar soolvid
Läbirääkimised uute õpilastegal oma korterist käia. Kirs. ist.
KolameheKohta
(tvõitvad algaiad lapsed olla)) ~T. S. T."
k-duS Tehmka t 16-F. krt. 1
tunneb remonttööd Kirz. slt.
(prantsuse lütseumi hootviS).
! mmm

uu. sse awaramatesse ruumidesse

jooksupoisil
Teat. flt. «Intelligent poiss

5 kr. tihum. g) Waiwara metskonnast Auwere r.-jaamast 4722".
umbes 336 tk. 1.00 tm. okaspuupalke, ühes üksuses,
Wilunud
alghinnaga 9 kr. tihumeeter. 28. augustil k. a. kell 12
öunakauplejad!
Wõru metsaülema kantseleis, WõruS, Kasarmu t. 5:
Illmilmi
kingseppa
Võimaldage teenistus Sunie
a) Erastwere metskonnast metsast umbes 519 tk.
ülesostmises ja -kauplemises 1 176 tm. okaspuupalke, 4 üksuses, alghindadega 2,50 kunt tartvis parandustööle
tän. 49.
wilunud. haritud ja karskele' ' 6,80 kr. tihumeetrist.
andmist tonserwatoartumi katva
1 noormehele, kellel laialdane' Pakkumisest osatvötjail . tuleb 10% pakutatva üksuse
ulatuses. Õpilasõhtud
Aus, korralik
tutwus õunaaiaomanikega. Kivj.
koguhinnast oksjonikonnSjonile kindlustuseks sisse maksa.

Rannas&iduliinid & KOb
Tallinna sadam Kaupmehe si'd, telefon 468-15.

arkolimise tõttu

a) Sangaste metskonnast, Kahro lauatchasest, umbes ..Talutares".
200 tm. 1.—-3. ktg. laudu ja lauaotsi, ühes üksuses, alg
hindadega 9,50—3.0 kr. tihumtr. b) Pärnus Fröhlingt
Linna ligidale tarwis tublit
lauatehases ja Wolttveti metskonnas Punapargi laua
tüdrukut.
tehases asutvad kokku umbes 128 tm. 3. ktg. laudu ja
Kaubelda neljapäewal. 16 aug.
lauaotsi, 2 üksuses, alghindadega B—9 kr. tihumtr. kella 5—7 õhtul ja reedel 17
c) Warangu metskonnast metsast umbes 1500 tk. 360
tm. okaspuupalke. 3 üksuses, alghindadega 6—6,5 *r. aug. hommikul kella 7—B Pal
diski maanteel 34—28 (hoowi
tihumtr. d) Koorküla - metskonnast metsast umbes 600 tk.
. 200 tm. okaspuupalke. ühes uksuseS, alghinnaga 6 kr. pealses majas).
tihum. e) Ratva metskonnast metsast uuües 4300 tk.
Maja korralikku
1190 tm. okaspuupalke, 2 üksuses, alghindadega

Wilunud >
maaler
kr. tihum. f) Roela metskonnast metsast umbes
otfib stse- ja wälistöid, töö , 5—7.40524
tk. 172 tm. okaspuupalke, 2 üksuses, alghinnaga

jõuab Tallinna tagad igal kesknädalat kell 6.00.

Tüdrukut
tarwis maale linna ligidale.
Kaubelda reedel, 17 augustil
kella 9—lo Jaani tän. 3

25 kr.

Kindl. selts „Oma" kontoris.

sellele, kez tvõimaldah tugewa
le, täiesti karskele, 23-a. noor

mehele (keskk. õpil.) koha la
dusse. qrisse wõi mujale kind
lale' kohale. Kirjad ühes tingi
mustega. Tamsalu .Äri on äri"

hooaja wäljamülik

Wajatakse suuremal arwul

kroawitöölist

algas
Soewltan t sukki, kindaid,
sokke, pesu ja

Weriora metskonda, Wõrumaal.
Toiduained kohapeal, raha saab
soowikorral igal õhtul. Kraamid
kaewetakse juuritud sihte möö

igasugu moodsaid kaupu wSga odawa hinnaga

da. Tööde jichatajad wennad

„Nsnitne -f 85".

Eriksonid. Külida Weriora

Keskeniine neiu

E, DELSKY,

asundusest.

palüb anda tööd, oskab keeta,
Wajatakse wilunud
mnäb föõtvitused, tunneb teisi
õpite inglise, prantsuse, saksa
;
KojarotlwaKotita,
otsib tööd, teeb igasuM maalri majatöid, wõjb olla ükskõik mis
ja wene feelt Algajaile-edasr
naistSölist
lõudnuile. HoolaS ettewalmis- wöib ka majas ettetulewad re- töid tvõistlemaia odawate hin töö. tvöib ka oma korterist käia.
tn? eksameile. Tõlked Pikkjalgg' monttööd teha. Teat. Reindadega. . Teat, slt. «Diploom
.Pakk. kirjal.' sll ja : lineerija köitekotta. Niguliste
tän. 16
'õiglane 475.1'.
2-a, kõnet. kl. 11—1 ja 4—7, ' waldi tän. 3—13.
4761". ' :

Umbes iga 12 plewa päris* aurik .
Kaubafilesandmisi wötab wastu

CHR. JENSEN,

Maaler

Maakri 4.

. tiliselt kindlat korki, et teda üle

Tel. 442-71, 442-72, 442-73. Taliinasv Pikk tän. 30—

talwe hoida. Selleks pakume tuntud

headuses KORKE, LAK.KE, CEL
II pidage silmas! Msrjamahla-keedis
wajab
hermee- H
LOPHAN-PABERIT
ja igasuguseid MAITSEAINEID keedise
E. 6UNTHER «räirtuse tõstmiseks.

Riip. ItmHOliMl.
JU» hMM |i Htekmi

II " i Kuninga t. 8. Tallinn. W>

laadib 20 augustil S., a. .

KErla wald Saaremaal wajab Kärla 6 kl.
algkoolile

aurik «LIBAU".

meesõpetajat.
Walimine wallawolikogu koosolekul Kärla wallamajas

Kaubaülesandmisi wõtab wastu
Carl F. QahlnbSck
Wana Wiru tin. 11, tel 450-30/32.

31. augustit s. a. kell 12 piewal. Soowiawaidused ühes

lühikese elulookirjeldusega ja õppejõudude teenistuse sea
duse § 37 nõutawate dokumentidega esitada wallawalitsusele
30. augustiks s. a.

Isiklik ilmumine soowitaw. Nõutaw laulu ja muusika

õpetamise oskus.

Kärlas, 14. VM 1934. a. WaMawaütSUS.
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lillini Mm Mm
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Wajatakse karsket abielus

Koiameest.

Lasteta perekond wajab keeta
oskajat

kes täieliselt tunneb keskkütet ja

#I Vi

lIIMIIW
oskab autot juhtida ja korras
hoida. Teat. kl. 5—7 p. l. W. Nõmmele. Teat. slt. .Wajan
Roosikrantsi tän. ö-b—4.
korralikku teenijat".

Kaupmees (40-aast.) wajab

algab õppetegewus: algkoolis 3. sept
ja keskkoolis 30. aug. s. a. kell 9.

keeli walits. koloniaal-toidu
ain.-kaupl. alal wilun., kogen.

mliüiannat.
Kirj. täpse eluloo- ja enesekir

järel- ja wastuwõtueksamid on elgkoolis 28.
ja 29. aug., keskkoolis aug. vf,
algusega kell 9.

jeld. flt.

rätsepal,
kes tunneb lcmgri- ja kaitse
liiduwormi-töod. Teat. saab
Liitva tän. 9—l.
Ä\ i v^/i7

LoKKIJat

Direktor.

tarwis, kes teeb ka meestetööd.

I\\ ü . . i.ii -i .. - k— L _ - / Jjf

--- " *<-*

Raitte- ja sisehaitzused.
(KörguStikpäike. Diateruiia.)
Tallinna ja ümbruskonna tn»e WaKuto. kl. 10—12 la
tõrje ühingud

Helsingi
aurik „Suomi'ga".
Wctljasõit Tallinnast laup., 18.
aug. kl. 9.30 hommikul. Taga
sisöit Helsingist 20. aug. kl. 12
päetval. Ekskursioonist osatvõtt

Narwa Mnt. 81. tel. 807*90.
Ifettttfci Sekst 485*91.
ve. Pender
Eriala: «aha-, fagtt* ja dtie

Dr. Harry Dreyer
Wlru 12.
Wastuw. kl. 10—1 ja s—B.
Teles. 488-24.
Olen tagasi

Dr.ElfsiMiiniai]
Na Ute Haigused.
Suur Karja 19—4, Rahtva
panga maja, tel. 446-40.
Kõnet ainult enne lõunat
kl. 10—12.

Dr. Lury.
Naha- ja suguhaiguste eriarst.

Wastuwõtt tl 10—1 ja 5-*-8.
, vühap 11—1.
S. Karja 4—ll.

waja meeste õmmeldud tööle

Kanepi tän. 6—l.

Vaiatakse weoautole wilunud

Wiru tän. 2.

Tüdrukut
vaja tallu. Kauplema tulla 16.
skp. kella 3—J/ž 7 majandusühi

suse hootvi. S. Tartu mnt 31.
Head

modistinit
kohal, keeltega ja õpilast maja.

Tatari tän. 4.

Kohalikke keeli valitsejat

noort energilist

majateenijat,
kes tvõib ka äris abiks olla,
tvajab koloniaalkauplus. Soo
tvitused tarvilised Teat. slt.
.J. L. 4783".
Möldrit»
leS oma töös vilunud ja on
kuni 20. aug. slt .Mölder
4763".

haiguse*.

iti enne on sõitnud wesmafl

aaga ja järelwankriga Teatada
kirjalikult Kaarli waksali posti
agentuuri .Autojuht"

Werevrootvid (WaR.)

ÖMTeitiii

Maale kohe tarvis
MM
keS talutööd räiesti tunneb.

Maate waikrsesse tallu wasa Kaubelda laup. kella 11—12 S.
wanemar, rseseislvat

fcpetajamta annab hinbtkõt.
gii alg' ia keskkool' õppeaineis.

ja sünnitusabi.

Naha-, põie- ja suguhaigused.

"* Ä

Kl. B—9, 11—1 jas—B.
KSrguMpSike. . Walg. jmäL

ces).

Togust jõudnud

kingseppa

Vk>S v^l

Hiiu neiu

?—9 (end. Maieri tvabr. juu

LaSte- ja fisehaigvsed
Wastuw. kl. 9—lo ja 4—B P.l.
Niine tän. 12, teles. 451-00.

saada J. Kühle kontori kaudu

karske, vajatakse kohe. Teatada

dust. Narwa mnt. 12 kui laup.',j Kõnet. H 4—B v.l. tel 448*95
5 exit, •
soowib kohta ratsepa õpilaiets
kl. 9 hommikul. Kõigile kaasa
eeSti »ee»es
wõi muud teenistust Kiri slt.
sõitjatele wõimaldatud odatva
mi maremaatikas. Madara tan. „ Ennem teeninud W 3".
hinnaline õökorter. ?

lk. S. Tohwer

Wilunud

\*%, ~ ~ "* ** "* y* <*• ><
VL «<s^

kõigile wõimaldatud. Piletid j ; laftP ja fisehaigused.
saada ival Eesti tuletõrje lii 1 Tehnika »S,_ 14.

Tagasi jõudnud.

Goow. kirj. slt. .1X1".

Vk \ / Jsr
\ * ~ ä ' -» - 4 / JJM

Dr. štepuno

õppeekskursiooni

tele ja iseäranis kõiksugu maja
teenijatele võib kõige kergemini

Järwg-Jaani tvaja kyilunud

Uute õpilaste sisseastumise soowiawaldusi wõe
takse weel wastu kuni 25. skp.

korraldawad

Igasugu teenistuskoht!
ametnikkudele, töölistele, õpilas

Kes soowib sõita Brasiiliasse,

Wi MM

• V Pikalaenu Paat annab tema päralt oleva

Tamsalu |ub|awabplku
Nr. A-5 mõisamaakoha, kogusuuruses 131,127 ha ühe» sellel asu
vate ehitustega, raudteedega a tõöstuslise sisseseadega

suse abikaupluse hoovis.

teenijat,
kes põhjalikult tunneb talutööd.

Kirj flt .Teenija 50".

Waian Pärnu wilunud

lokkiiat
alatiiele kohale Teat Mardi,
alates (. jaanuarilt 1935. a. Isikuid, kes soovivad vabrikut tän 6/8—1.
rentida, palutakse pangale kirjalikkude pakkumistega esineda
Töömeest
hiljemalt. 1. septembriks s. a.
. rendile 6 aastaks,

Tartu maanteel majandusühi
Wajame esimesejärgu

zeevlmMlt.
kes ka kirjut seepi keedab. Palk

kokkuleppel. Pakk. slt. „Seebi
meister 4828".

Wäikesesse perekonda wõi pas
WaStutv. kl. 11—2 ja 5—7. - annan
Naissaarele vaja
sikohta. walitsen kolme kohalikku sootvib kohta. On töötanud suu
Harju t 48—6 tel. 453*28.
portngoniw keele
keelt. Teatada Wabriku tän. remates Meskites püülitvaltsi
Hiiiiiin
dega, manna- ja kruubimasina
23—11.
pr. H- Schwarz
ründe. Kirj. flt ~2X35".
tega ja Künnis
Lähema d andmeid rendiob ekti kohta saab Pikalaenu Pangas. rarwis hobuse peale. Ed.
Küsida Kcsk-Kompassi t. 9—l.
Noor neiu palub
aenbits'i paemurdu. Künka 20,
Wiru täit. 1 (Demini maja).. Kiire ettetvalmistus
tused olemas. Kirjad: SuureJuukse-, naha-, pSie- ja sugu.
Lasnamäel.
Jaani.
T.
Kaasiku
kaupl.
Weinibaari waja
õpilaskohta
Ausat ja puhast
- keemia je algebra kinda- wõi
haigused. Elektrirawi.
kaekotitööstusse, „Mölder". ________
Tulla kl. 10— nõus ka teiste aladega. Pai.
QR;iteeni|at
Härrad tööandjad! Korralik,
WaSt. kl. 10—12 ja s—B.i''järeleksamiteks.
puhwetipreilit - baaridaami.
teat. slt. „M.-e 19".
pühap. kl. 10—12. tel. 433-49. 12 Tina tän. s—ll.
haritud
heade soovitustega tarvis. Nii
. Harju tän. 19, «Astoria»
maan oormees
tarwis Müüakse tõrwa Müü: ne 2-a—1 raakida kl. 7—B
Töökas neiu soowib
Tagasljfiudnud
i WWWWW
palub anda mingisugust - tööb;
riwahe tän. 29—10.
õhtul.
14—16-a. aus tütarlaps kor
MMH!
Hambaarst
Teat. flt. ..Korralik + aus
ralikust
perekonnast
wõib
saada
l Wajatakse maale korralikku
4797". • . . : . L.. _
Naiskokka
wanapoole
Teat. slt. ~S. M. 44".
L. Mnt
Karske, praktikaga 1-liigi
öriõpttose Kiha
Korralik neiu heast perekonnast
autojuht
lnpschMat.
ja töögiteenijat tarvis ärasõi
käsitööärisse Rataskaewu 2.
1?* o. maaneiu
Harju i. 35-^l.
sootvib
kohta
omaniku
juure
Ligemalt Kentmani tän.
soowib
kohta
Wajatakse
kohe
Kaubelda
S. Pärnu mnt. 12. duks.
Kella 10—1, Z—s ja 6—7.
wõi
kergeweoautole,
nõus
ka
palub
kohta
lapse
juure
wõi
30—15 täna pärast lehe ilmu
perekonda, lapse juure ivõi perenaiseabiks. Kirj. flt. Leida mõne teise teenistusega. Kirjal,
Otsin wilrmud
teenijat,
mist ja 17 skp kl. B—ll
' muud. Nõus ärasõiduks. Teat. 4777".
Tagasi tulnud.
ZmikselSikusSri
slt. ..Korralik + usaldataw
flt. .E. J. + 22".
korseti
kes
loomadega
oskab
ümber
4809". ' ' ::
odawa üüriga rendile anda.
Maaler
käia ja tunneb ka aiatööd.
Täiesti tvilunud
, Teat. saab Waestekooli t 12,
teenijat
otsib sise- wõi wälistööd. töö
Kaubelda
Köie
tän.
1.
lihapoes.
palmi kohta
ärist.
poolmeister-lukusepp kiire ja korralik. Kirjad slt.
tegijaid
Wana PoSti B—2.
..Maaler 4771" wõi Wilmsi t. teenijaks. Keedan, pesen Pesu,
tarvis. Raua tän. 33—7.
Wastuwõtt kl. 9—l ja 3 6 otsib kohta siidriidetvabrikusse, 28—6-a.
armastan lapsi. Eelmsstelt koh
IpjTšiir
Teat. kirjal, slt. ..Wilunud , purjelaewoi
telef. 467-74.
' tunneb igasugu kangrutelgr
tadelt tunnistused. Teat, pal.
4653".
leiab tulusa teenistuse 300 rr
Nflisteenljat ~
- (automaat-, rewoltver- ja liht
slt. ..Sootvitilsed 20",
kes tööd tunneb. Maja puukont
• kapitali omanik. Teat. flt.
Lsp.
tööandiad!
satööle.
Kalewi
24.
Tagasi jSaünuö
sad). Teatada slt. „R. 25".
~Rannakaubandus".
Karjast
tarvis linna lähedale tallu;
pWMII
Wõimaldage kaub.-kooli hari
Äambaarst S. DraHer
tarivis maale, meester. wõi
soovitav, kes
Pealsetegemise töökotta
PllllsepoS,
dusega noormehele mingisugune
naisterahwast. Kaubelda W.
WIPU 12.
kooli lõpetanud Suur Tarni
'
imoiimiiai
(saarlased)
otsitvad
ehitusja
saarlased, ptsiwad tööd, wõk teenistus. Teat. flt. „Nõus
Pärnu mnt. 12. muusikariist,
mm 6—t
Kunsthautbad.
uita
öpiioTt
kõigega
4798".
remonttööde
tvõitvad
ka
ehitusi
äris.
. wad ka ehitusi enda peale wõt
enda
peale
wõtta.
S.
Kompassi
ta. Wilmsi 45—7.
Tagasi sSudnüd
tarwis. Msida Herne t. 19—1
Aus korralik 29-a.
Küsida Hermanni tän. 12—10.
tän. 3—3.
Abja alewis
Wirtin.
Hambaarst
- Wilunuo uka- ja soki
Hiiu
neiu
Noor
h
w
neiu
kellel
rarjaja
talumazapraa
B*soi .Päevalehe" tel- O
Z. Teifchew
Autojuht
CDdruKut
mises sellekohaied kogemused
! kuduiat
Palub
teenistust
lihtsamasse
soowib majateenijaks, armastab
H
U»iK sa tunimnsi wa<- O
on,
tvõib
saada
kestma
teenis
Syur Karja. 4—9.
perekonda tvõi laste juure. Kir ka lapsi, teeb kõiki majatöid. tvajab töökohta. Kirsal, slt.
• m füaa, •
tormis
Tulla
Jakobsoni
t»>.
waza
tallu.
Tulla
kella
3—7
Könet.lo—l j<t' 4_^B(
l tuse. Soow kirjal, slt. „Wir
«Kirj. flt. „Pailun, prouad 215" ..Tubli tööjõud". '
47—12.
%*
õhtul Pelgukinna, Kolde t. 14.. tin 4663"
u_ Tallinna Eesti Kirjastus-llhisttft trükk.
.

