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WWW viimaste uudistega tantsualal tutvuda, võivad saada täielise tantsukava DDM
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Nõukogud süüdistawad ametlikult Itaaliat

Ülesandmine õhtustele

odavahinnalistele

jpDMUNB
pRIKÄ

laewade põhjalaskmises Wahemerel
Wahemere konwerentsil oobata sensatsioonilisi kokkupõreid
Rooma, 6. 9. (ETA) (Reuter) Nõukogude Wene walitsus esitas Itaaliale noodi, milles protcs
teeritakse kahe Nõukogude Wene laewa põhjalaskmise tvastu Wahemeres. Noodis tehakse laew a d e
pohjalaskmise eest wastutawaks Itaalia ja nõutakse kahjutasu ja süüd
laste karistamist. Itaalia walitsus lükkas protesti tagasi.
Pariis, 6. 9. (ETA) (Reuter) Prantsuse lehed ennustawad sensatsioonilist sündmusi ja suuri
wahejuhtumeid kawatsetud Wahemere konwerentsilt, millest peab osa wõtma 12 riiki. Arwatakse, et
sel konwerentsil tuleb paratamatult kokkupõrge diktatuuririikide ja demo
kraatlike riikide wahel. Demokraatlike riikide bloki eesotsas esinewat muidugi Inglismaa.
Pariis, 6. 8. (ETA) (Havas) Usaldatavalt

teatatakse, et Prantsuse ja Inglise valitsuste kutsed osa
võtmiseks Wahemereriikide konverentsist on täna esita

tud riikidele. KutscS Inglise ja Prantsuse valitsused

toonitavad, et kallaletungid kaubalaevadele lennukite ja
allweelaewade poolt on muutnud seisukorra WahemercS
talumatuks. Sepürast konverents peab kokku tulema, et

tarvitusele võtta abinõusid praeguse seisukorra lõpe
tamiseks. Inglismaa ja Prantsusmaa teevad ettepaneku

pidada konverentsi 10. septembril.
London, 6. 8. (ETA) (Reuter) Inglise wäliS
minister Eden võtab arvatavasti isiklikult osa Wahe

mereriikide konverentsist, miS peetakse 10. septembril

Ny»n'i linnas, mis asetseb 12 miili kaugusel Genfist.
Konverentsile oodatakse 00 delegaati 12 riigist.

Kolmapäevasel valitsuse koosolekul tulevad aru
tusele Briti ettepanekud, mis kavatsetakse esitada Wahc

mereriikide konverentsile. Arvatavasti tuleb arutu

„Timirjazevi" uputamises Itaalia allveelaeva poolt.
„Timirjazevile", mis sõekoormaga oli Eardissist sõitmas

Port Saidi, tungiti 30. augustil kell 22.00 120 kilo

meetrit Alzhiirist idapool kallale. Samasugune kallale
tung sooritati Nõukogude laevale „Blagojrvilc", mis
assaldikoormaga oli sõitmas Mariupolist Sete'i. See
laev uputati 1. septembril kett 0.30 15 miili Skyrosr
saarest. Itaalia valitsus kahtlemata tunnistab, et need
teod, mis on korda saadetud lahtistel mereteedel sõitvate
Nõukogude Liidu kaubalaevade vastu, on karjuvas vast

olus mitte ainult inimsuse põhimõtetega, vaid ka rah
wuswahelise õiguse elementaarsemateni iildtpnnistatnd
normidega, ühtlasi

Itaalia laevade kallaletungid Nõukogude
Liidu lipu all sõitvatele laevadele rikuvad
pakti,

sele ka Kauge-Jda seisukord, kui ka Jaapani esialg'»

mis ott sõlmitud Nõukogude Liidu ja Itaalia vahel 2.

Knatrhbull-Hugessenilc. Jaapani vastus on saabunud

kummagi lepinguosalise kohustuse teise lepinguosalise suh

küsimuses ei ole veel täielikult lõpetatud, ja avaldatakse
kahetsust kallaletungi pärast.

tcs „mitte mingil juhul ei iseseisvalt ega koos ühe või
mitme kolmanda riigiga tema waStu ette võtta sõda
ega mingisugust muud kallaletungi maal, merel või
õhus", ülaltoodu põhjal Nõukogude Liidu suursaatkond

vastus Briti noodile kallaletungi asjus sunrsaadit

juba Londoni. Selles toonitatakse, et juurdlus selles
Uus meremõäv Wahemerel

avaldab Itaalia valitsusele oma valitsuse nimel ja

ti kaubalaewa ..Burlingtoni". Laew on tviidud Paima

kõige valjemat protesti.
Nõukogude Liidu Valitsus Paneb Itaalia Valitsusele

wastaste ristleja on Palermo lahedal kinni pidanud Bri

sadamasse. ..Burlingtoni!" oli laadungiks 7.700 tonni
petrooleumi, niis on konfiskeeritud. ..Burlington", sõi
ieS Inglise lipu all. oli nüritud Valencia tvalitsnsc poolt.
Laew oli Batumist teel Eartagenassc.
Kuuldub, et Briti walitsus on tõstnud oma Hendape
suursaadiku kaudu protesti walitsuswastaste ees ..Bur

ülesandel

täieliku vastutuse Itaalia merejõudude Poolt Nõukogude

lingtoni" kinnipidamise pärast.

Liidu lipu all sõitvate kaubalaevade vastu sooritatud
kallaletungide poliitiliste kui ka materiaalsete tagajär
gede eest. Nõukogude Liidu suursaatkond on oma va
litsuse poolt volitatud nõudma tungivalt selliste kallale

suursaatkond Itaalias esitaS 6. septembril oma walitsuse

tungide kategoorilist vältimist tulevikus ja nende kahjude
täielikku tasumist, mis Nõukogude Liit mainitud kallale

Mofkwa, 7. 9. (ETA) Tass teatab: Nõukogude

ülesandel Itaalia wäliSministrile Cianole järgmise pro
testnoodi:

Nõukogude Liidu suursaatkond juhtb Itaalia walttsnse
tähelepanu sellele, et Nõukogude walitsusel on

vastuvaidlematuid tõendusi selle kohta, et
Itaalia sõjalaevad on teostanud kallale
tunge Nõukogude Liidu laevade vastu.
Reed kallaletungid leidsid wäljenduft Nõukogude laewa

Liidu poolt Itaaliale esitatud noodile ei tule waadata
kui eriti tõsisele sündmusele. Noodi sisu tehti küll tea
talvaks alles parast wiimaste õhtulehtede ilmumist, kuid '
arwatakse, et awali.k arwamine on juba teatawal mää
ral ette walmistatud, ja et noodi esitamist Nõukogude
poolt peetakse

insnöövriks, mille eesmärgiks on KcmkiiKti
tekitamine.
Pealegi oldi siin ette walmistatud Nõukogude ajakirjan
duses wiimascil päewil ilmunud itaaliawaenulikest ar
tikleist. üldiselt ollakse siin armumisel, et Nõukogude
noot on sihilikult esitatud enne Vahemere konwerentsi.

tungide tagajärjel on saanud. Samuti on suursaatkond
volitatud nõudma mainitud Nõukogude laevade mere
meeste või nende perekondade kahjude tasumist. Suur
saatkond on volitatud tungivalt nõudma ka isikute karis
tamist, kes on süüdi ülalnimetatud kallaletungides.

Itaalia ei Pea nooti tõsiseks
Noo ma, 6. 0. (ETA) (Havas) Siinseis diplo

maatlikes ringkonnis ollakse arvamisel, et Nõukogude

Itaalia katkestab diplomaatlikud

Nõukogude protestnoot lükati terwikuna tagasi
Room a, 6. 9. (ETA) Itaalia wälisminister
wastas Nõukogude noodile, et Itaalia tõrjub ta
gasi wastntnsc Nõukogude laewade ründamise
suhtes ja lükkab ühtlasi terwiknna
tagasi kõik Nõukogude Liidu poolt esitatud
nõudmised.

Rooma, 7. 9. (ETA) (Havas) Sun lugu
toad kuuldused diplomaatlike suhete
peatsest katkestamisest Itaalia sa
Nõukogude Lii d u w ahe l, entjtetl kuul
dušil ei paista olewat mingit alust, «imseist au
toriteetseift ringkonnist tähendatakse, et Itaalia ci
tunne mingit rahutust. Napoli lahes seisab auk
rus hulk alltveelaewu, mis on äsja wärkntnd
mustaks. Paistab, et Hispaaniasse ei ole enam
hulgal ajal saadetud toetusi. Ent kuuldub, et
uued wabatahtlike pataljonid on
walmis asuma teele Hispaaniasse.
Mo skwa, 7. 9. tHavas) -nn walllseb enalgu
teadmatus selle kohta, missuguseid abinõusid Nõukogude

walitsus kawatseb tarwituscle wõlla JlaaUa wastu.

Arwatakse, et Nõukogude esindaja GenfiS esineb tungnva
nõudmisega, et demokraatliknd riigid asuksid otsustawale
seisukohale ..saschistlikc ründajate" suhtes.

Rooma. 7. 9. (ETA) (Havas) Jtaalm tanahom

mikused lehed arvustawad lerawall Nõukogude Lndu
vrotcstinooti. ..Popolo di No,na" kmulab: Nõukogude
Liidu manõõwcr on leidnud aset Vahemere konwercntn
eelpaemil. Itaalia walmistns osa wõtma konwercntnn.
kuini rcserwceritult. Äuiid fnfrfiiftlif uinlUfitd on fwit*
uitud asuma unele seisukohale, keeldudes wõtmast o,a
lonwerentsist. kus oleks csiudatud ka Nõukogude Venemaa.

..MeSsagero" kirjutab: C,t kujutlematu, cl Alaalia
wöikS Vahemere konwcrculsist osa u»''i<" siiiidislaluna.

Teiselt poolt ci oma aga konwcrents ilma Alaaliata
mingit tähtsust, kirjutab leht.

Organiseeritud torm Wene
maal
Täna ja eile Kohale jõudnud Nõukogude
ajalehed on lehekülgedekaupa täidetud resolut
sioonidega, mis on wöetud ivastu tuhandetel
miitingutel ..Itaalia mererööwli-töö" wastu
Nõukogude laewade kallal. Ahwardawaid ja
kättemaksu nöudwaid resolutsioone on wötnud
wastu isegi Teaduste Akadeemia, kunstnike ja
kirjanike koosolekud, kõnelemata wabrikutest,

toimub kuni 10. septembrini Vene Era

SERAFIMA VEERMA
OLLE BÄYSEN

gümnaasiumi ruumes (Vene 15) igal äripäe
val kella VaB—Va 9 õhtul.

Exm. Sjökapten
Underlöjtnant i Kungl. Flottans Res.

Tungi ärahoidmiseks viimastel päevadel

palutakse soovijaid registreeruda aegsasti.

Pärnu, Eesti Kluveron, Schweden
Gerd Neggo
tantsu- ja liikumise-stuudios
Pikk tän. 30, tel. 462-83,
õpilaste vastuvõtt alanud

tantsurühmadesse ''

tnccritnd ringkonnist tähendatakse, ct Saksa tvalitsus ei
saa kohe anda ivastnst Wahcnncre konivcren.tsi asjus, sest
kõik juhtitvad» riigimehed 'toiihiwad praegu.'Nürnbergis.

Juhitakse tähelepanu ka asjaolule, et Saksamaa on juba
mitmel korral awaldanud oma seisukoha Vahemere sünd
nmste asjus, ja et Vahemere konverents oleks anvata

I mööbleid

ivast! olnud üleliigne, kui Sniir-Britannia ja Prantsus
maa oleksid attvestannd Saksamaa ettepanekutega Lcip
-sigi lvahejuhtumi puhul.

hinnaga. Tellimistega • h 3
palume rutata.

"Päewalehe" toimetajaid
wälismaile
Eile sõitis Saksa walitsuse kutse! Saksa
maale ringreisile rida juhtuvaid Eesti ajakir
janikke: ..Päewalehe" peatoimetaja H. Tam
mer, „Waba Maa" peatoimetaja Ed. Laa
man, „Uus Eesti" peatoimetaja 5). Oider
maa, „Rev. Zeitungi" peatoimetaja A. de
V r i es, ETA esimees J. K a a r l i m ä e, „Pos
timehe" toimetuse liige 5). P a a l m a n ja ..Dor
pater Zeitungi" toim. Petersell. Tallinnast
lahkuti lennukil enne lõunat, jõuti Königsbergi
31/2 tunniga. Saksamaal «viibitakse ka Nüru
bergis rahwussotsialistide parteipäewal. Hiljem
tehakse kaasa „Rheini-söit", külastatakse Saksa
maa kõiki osi.
Täna lahkub kiirrongil Eestist ..Päewalehe"
toimetaja J. A n i m ä g i, et Rahwasteliidn sek
retariaadi stipendiaadina sõita jälgima Rah
wasteliidu täiskogu tööd Genfis. J. Animägi
jääb Genfi umbes 3 nädalaks.
Läti lõikuspidu
Riia, 6. 8. (ET) Suurte rahlvahultadc osaivõtul

toimus eile Miitatvis 3. üleriiklik Läti lõikuspidu, kus
riigipresident Ulmanis esines pika kõnega. Oma kõues
president röhm'as Läti põllumajanduses ja üldises ma
janduselus «viimasel ajal snalvuiatud edusamme. Mis
puutub Põllntöökoja edasisse tegcivusse. ütles president,

et siin scisaivad tulctvikus ees tähtsad uuendused. Ni
melt seatakse tnleivikus Pölluröökoja liikmete kandidaa
did üles põllumajanduslike ühingute poolt. See on tähi
saks uuenduseks meie poliitilises elus. kuna sellega on
kõigile maaelanikele antud lvõimalus riiklikust tööst osa
«võtmiseks. Nõue lõpul president teatas, et Minämi

loss kannab nüüdsest peale uut ime ..Vicstuni

loss", Scm galli a suure «vürsti niu«c järele.

Lugedes

Kordnik» tapja d sõjaringkonna

Ilmbes nädal tagasi läks kaduma Narmas.
3. Uusküla tän. 9 elntfew 18-a. Sooja Sobin
ja Kreenholmis elutsew 17-a. Irina Tulman.
Mõlemaid tütarlapsi nähti wiimati N.-Iõesnns,
kus nad sõitsid paadiga üle jõe Magerburgi
randa ja pealeselle neid enam ei ole nähtud.
Wanemad teatasid laste kadumisest ametimöi
mtldele. Ühtlasi awaldasid wanemad arwamist,
et mõlemad tütarlapsed on läinud ehk salaja
üle piiri. Nöuk. Wcnemaale. Tütarlastel ole
wat olnud juba «varemalt katvaisus «ninna laia
maailma seiklema. Kui nad läksid tõepoolest
Weuetuaale, siis on arivata. et noored seiklejad
saadetakse juba lähematel päetvadel üle piiri
Eestisse tagasi.

sünnrpäewa. 2cl pnhul lehed vühcndaivad pikki artik
leid noorele kuningale.

miuistrite konwerents. Homme õhtul Rootsi wäliSminis

ter Tandler annab eine külaliste auks. _
Nõukogude Wene wäliskomissar Litivinom _ iviibib
juba kolm nädalat termiseparandusel Marienbadis. ühes
Litwinowiga iviibib seal ka Nõukogude Wene suursaadik

Berliinis uurits.

hogu maailma

Ööl ivastu pühapäciva põles tuhaks kogu Rozki-Aic
miaki küla Kesk-Poolas. Küla süüdati ühel ajal neljast
kohast. Kogu elmv ja eluta inwentaar. kõik majapidami
scd ja wiljasaak häirisid. Arwatakse, et kiila süüdati

poliitilistel põhjustel.

Prantsuse ookeaniaurik ..Normandie", uus esmaspäcIval New Zorgist tulles jõudis Lc Havre'i sadamasse, or.>

teel kaotanud iibe propelleri, mispärast laciv peab mi
iicma parandusele.

sündmustega»

Balletiartist ja pedagoog

õpetab balletti (Vene ja Itaalia kool),
karaktertantsu ja kehatehntkat
ning lavastab tantse.
Könetunn. kl. 4—5 Toom-Kuninga
t. 20 d, telef. 474-12.

Tallinna-Haapfalu ringkonnakohtu proku
Toraflfvlfllwanade
rör saatis täna kordnik Raeksoo tapjate Ar
351 UMKulli Z parandus'a
temi Jõe. Paul Teeääre, Heinrich Maripuu.
uued tööd
Martin Tammeweski ja Walfried Seini eel
uurimise toimetuse.sisekaitse ülemale ettepane „T e r ast a i d" tallaga (meestele ja naistele).
kuga, et asja arutamine antaks sõjaringkonna Müük järelmaksuga! Terastald, Wana
kohtu kätte. Nii on eeluurimine selles asjas
Posti 8, telefon 473-80.
lõpetatud. Peale sisekaitse ülema otsust koos- tab söjaringkonnakohtu prokurör süüdistusakti
Leedu laskis end peksa, et
ning annab siis asja üle kohtule. Kohtus wöib
asi arutusele tulla juba umbes kuu aja pärast.
vihastada Lätit
Kaks Karva tütarlast läks salaja
Läti ajakirjandust lugedes puutub silma nende kae
bamised ülekohtu waStu, mida tcgewat kõik teised naa
Venemaale?

7. sept. algab nelja põhjamaa _ tvälis

olete hursis

arvatud laupäev ja pühapäev.

kohtu alla

Hugoslaatvia pühitses 5. sept. kuningas Peeter II 15.

PÄEVALEHTE

lasterühmadesse,
liikumisrühmadesse iSe).eh"lka
öppctöö algus 9. septembril.
Kõnetunnid iga päev kl. 11—12 ja s—välja

A. LUU

Telegrammid teatavad

ohwitseride oma.

Olgu märgitud meel pöhjalastud auriku ..Ti
mirjasewi" kapteni ametlik aruanne, millele on
kirjutanud alla ka kõik päästetud meeskonna
liikmed, et auriku pöhjalaskjaks on olnud mit
te mõni ..tundmatu allweelaew". waid Itaalia
lippu kandew miiniriftleja. tunnnstähtedega
..TB". kes..Timirjasewile" läkitanud esiteks mö
ned pommid ja siis torpeedo.

INGLISE, SAKSA, VENE

4'9 37 i Pärnu

Saksamaa ci tnlc konwereutsilc?
Berliin, 6. 9. (ETA) (Havas) Siinseist infor

söjawäe-osadest, laewade meeskondadest. Toome

neist resolutsioonidest mõningaid wäljawütteid:
..Itaalia piraatidele otsustawat kättemaksu!".
..Nõuame, et Nõukogude walitsus annaks Itaa
lia faschistlikele piraatidele niisuguse wastutöö
gi, et nad sellest enam ei paraneks", ..Sõja
prowotseerijatcle maksa nende mõõdupuuga".
..Alatud ja pülguswäärsed Itaalia bandiidid",
..Lüüa nurjatutele Mussolini sulastele otse sü
damesse! Jõud ja õigus on mõlemad meie poo
lel". Wiimane resolutsioon on punalaewastiku

heelte-hursustele:

hemere konwerentsi, kuid wiimase kahe päewa jooksul on
selles suhtes muutunud järeleandlikemaks.

Miitawi loss ristiti ümber

suhted Wenega?

Tallinn Paldiski

millest Itaalia kawatseb osa wõtta. Tel puhul on hu
witaw märkida, et Itaalia lehed alul ci pooldanud Wa

septembril 1033 ja mis oma esimeses artiklis näeb ette

London, 6. 8. (ETA) (Reuter) üks walitsus

(12 senti tund)

sünd. ALLMANN

Pinne mäckaewandnscS (slagu-Bulgaarias) oli 6.
iffi. raske plahwatus. -10 mäcröölist manus maa alla.
31 töölist on suudetud elusalt päästa, kuna 9 on weel
kadunud, nende hulgas ka kaewanduse direktor.

berriigid, ainult mitte Läti. Nii toob ..Nigasche Rund
schau" Läti jalgpalliliidu juhi kol. N c d l i ch i järgmise
silulise seletuse pärast Ecsti-Leedn maawõistlust: ..Oli
selgesti näha, et Leedu üksmeelselt ei soowinud wõiia.
Nende irxiranmivaht laskis rahulikult eesti cduriwimecs
tel sooritada edukaid wärawaid. Kas see ou sportlik ja

unda see tähendab, seda on raske ütelda ..

Nii siis. et tvihastada lätlasi, selleks Leedu rahlvus
meeskond laseb end Eestil mõita!... Tee on ju tõesti
iarjuw ülekohus, kui keegi laseb ennast peksa, et wihas
kada pcalrwaaiajaid ...

Humitaiv ou uiiüd küsida, millest fee tuleb, et Lä
tile ..tehakse ülekohut" Jgal. Pool, kus ta ka esineks.
Nii pole tal sportlikke suhteid Toomega, ning eriti kii
duwäärscd suhted pole tal ka oma lähemate naabritega

Eesti ja Leeduga. KaS poleks õigem, et edaspidi
heanaaberliku tvahckorra süweudamiscks. milleks suuresti

otv kaasa aidanud ajakirjanike j. t. külaskäigud ja hea
tahtlikud kirjutused ajalehtedes, edaspidi enam ei peetaks

sportlikke wõisllusi Lätiga. Tiis ei tehtaks cnani ..üle
kohut".

Salawiinamüüja saadeti wälja
Politseivalitsuse direktori otsusega 4. septemb

rist s. a. keelati Pauline Juhani t. Kunila'l (en
dine Normann), viibimine Järva ja Viru maakonda
des ja neis asuyais linnades, Tallinnas, Tartus ja

Nõmmel kuni kaitseseisukorra kestvuseni. Vabataht
likuks lahkumiseks tema praegusest elukohast anti
aega 15 päeva.

Väljasaatmise põhjuseks oli salaja viinaga kau

bitsemine, miile eest P. Kunila'd on kohtu poolt
korduvalt karistatud, kuid millisest tegevusest ta
sellele vaatamata ei loobunud.

Kunstimuuseumi Projekt
011 praegu haridusministeeriumis lõplikul kujul välja
töötamisel. Projekt koostatakse arhitektide Kuusiku

ja Jacoby plaanide järele, mis saadi selleks korral
datud võistluselt.

Kas kunstimuuseumi hoone ehitamisega käesole

val sügisel algust tehakse, on praegu teadmata.
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P S e w a leht
„Estonia" eelolewal hooaial
Naine Nõukogude maal
Poolehoid teatrile kasvab

„Päevalehele" kirjutanud ins, N. Basseches
Kuigi clumonnib Nõukogude Liidus wõta
wad aina toonitatumalt konserwatiiwse ilme,
on meelgi jäänud püsima lööksõna naise wa
bastamisest näiliselt nii wastumeelsest ja koor
mawast, ebawabast majapidamise miljööst. Õieti
küll meidi omapärasel kujul. Kuna perekonda
toonitatakse riikliku kollektiiwi ürgrakunn ja
teisest küljest rühitakse naise kutselisele üheöigus

likkusele, lähtudes waatest, et ainult kutseliselt
tegutsew ininiene on täiswäärtuslik kodanik, al
lub naine praeguse riiklikult soodustatud pere
konnaelu kultusega kahekordsele koormale. Ta
peab olema elukutselises tegewuses ja selle kür
wal meel ka lastekasmataja ning hoolitsema oma
majapidamise eest. Tõsi küll, et puudus teeb
selle kõik teatawal määral kergemaks kui mu
ja! maailmas. Inimesel pole palju tegemist kor
teris, mida arwestatakse kaheksa ruutmeetrit
perekonnaliikme kohta.
Kuid hoolimata naise kutselise tegewuse pro
pagandast, on õieti imelik, et praktiliselt on
naine suutnud silmapaistwaid kohti wöita ainult
teatris ja silmis. Kõigil teistel Nõukogude elu
aladel on kutseliselt tegutsew naine, kelle nime
üldiselt tuntakse, ainult üksikult esindatud. Suur
test töölis- ja talupojamassidest on seni ainult
kaks kuni kolm naist saanud ordeni oma hiil
gawate teenete eest.

Poliitikaelus mängib meel osa mana lakow
lema, kardetud tscheka ülem Petrogradis esi
mestel revolutsiooniaastatel, kes nüüd on Wene
maa wabariigi walitsuse liige. Alles mõne aasta
eest meel räägiti siin-seal Usbekistani wabariigi
naisabipresidendist. Wahest räägitakse ka weel
proua Krupskajast. Lenini lesest. Ja sellega on
ka loeteldud kõik tähtsamad naised Nõukogude
Liidus. Awalik nrwainus tuitneb ainult üht
naistõöstusjuhti. see on walitsuspea Mölotowi
naine lentschushenowa, suure kölniwee, lõhna
õlide ja kosmeetiliste wahendite «valmistamise
trusti esinaine. Muidugi on ta populaarne nais
te seas. Siis on weel arwukaid naisarste, tea
dusnaisi ja naiskunstnikke.
Ainns, milles naise kutsekihitus Nõukogude
Liidus erineb Euroopa maist ja Ameerikast, on
suur naisinseneride hulk alamatel ja keskmistel
kohtadel, nagu ka naiskohtunikud alamates koh
tutes ja rahwakohtus. Naine wöib insenerina
teenida isegi armees, tehnilistes büroodes ja
gaasikaitses. Populaarsed on naiskirjanikud WeTa Inber, Sejfullina ja Margarita Schangin
jan. Kuid praegusel hetkel on nad kõik Kremli
wiha all ja ka Nõukogude soodustatud kirjan
duses pole ühtki naiskuulsusi.
Kuid on weel wäga suur nende naiste ar
mee. kes ei tööta kutsealal. Ja nagu ikka, on
inimese ja eriti naise loomus jäänud üheks ja
samaks. Naise hingeelus on ja jääb abielu oma
eetiliste ja hingeliste momentide körwal ka
hoolitsusküsimuseks. See on muide põhjus, miks
Nõukogude Liidus nüüd, pärast aastaid kestnud
suuremat seksuaalset «vabadust, jutlustatakse mo

raali.
Teatamais rahmakihtides oli jaht kõrgel ko
hal olelemale mehele ja ühes sellega lm kõrge
riigiaparaadi korruptsioon seksuaalelu läbi are
nenud grotesksuseni. Kõik need naised, kes pi
dasid lugu heast elust, kellele tualetid ja naise
lik maksmustuug seltskonnas ci annud rahu,
püüdsid hoiduda eesõigustatud meestekihi üm
ber. Wecl 1922.—192Õ. a. oli laialine kiht,
kes lähenes tollal eesõigustatud mälismaalasile.
Neilt ei nõutud mitte ainult raha. maid ka
wälismaa röiwaid. s)iljem löödi külge suurtele
inseneridele Nõukogude teenistuses.
Siis alga's saht uniwormile. Kui ei saanud
teisiti, siis püüti wähemalt kellelegi saada mehele,

kes kandis polkowniku aumärke. Kas sõjamäes
wõi, meel parem, wägewas riigipolitseis. Oli
selline mees hangitud, siis oli selle kaudu juba
kergem pääseda kindlasse hieraryilisse selts
konnakihti. kõigepealt wöita järgmise kõrgus
kraadi, mõne pünakindrali pooldamist ja nõnda
mööda hierarhilist redelit tippu üles ronida.
ARMASTUS
SAATUSLIK

Siin polnud meelitamas ainult materjaalne külg.
Kuskil maailnias pole tahe eitd seltskondlikult
panna maksma nii tugew kui Nõukogude Lii
dus. Tähtis pole mitte ainult ilus röiwastus
ja kallid nahad, waid ka «võimalus kõikjal
olla ja kõigest suuremast ning tähtsamast wötta
osa. Tekitab omapärast muljet, kui iga suure
kõmuprotsessi puhul, inillele peagu wõimata han
kida pääsetähte, korraga pool saali on täide
tud elegantselt röiwastatud, mingitud, lõbusalt
lobisewate daamioega. riigipolitsei küljes rippu
wate naistega, kes tahawad «viibida kõigil kõ
mulistel protsessidel, kellele hukkamisotsused pa
kuwad teatawat waheldust opereti esietenduste
järele.

Muidugi ei tule seda naistekihti ühtlustada
tawalise wene naismassiga. Kuid diktaatorlik
riigiwöim, Nõukogude Liidu hierarhiliselt kor
raldatuo elu, politseinike eesõigustatud seisu
koht. kõik see wöimaldab naisspekulantide kih
hil tungida pinnale, annab neile «võimaluse end
laiutada ja panna maksma, mis ei saa jätta
suurlinnadele wajutamata oma pitsatit. Nüüd,
kus palju naisi ühes oina soodustajatega on
wangistatud, nüüd, kus isegi kindralikraed ja
julgeolukomissaride kuldtärnid ei paku enam
julgeolu languse wastu, on korraga jälle moodi
läinud keskmised, kuid hästiteeniwad insenerid.
Muidugi leidub seda spekuleerima! naistekihti
kõikjal. Ent kuskil tal pole niipalju wäsia
«vaateid kui Nõukogude Liidus. Muidugi on
see ainult õhuke kiht, kuid selle eest kõikjal
silmapaistev. Wene naine omas massis pälivib
sangarieepost. Tema on oma õlgadel kannud
perekonda ja last kodusõjas, terroris ja esimese
wiisaastaku puudustes. Wene naine kiti inimene
on woolitud kõmemast puust kui mees. Esmalt
ta seisis jäise külmusega turul, müütades oma
wiimast waranätukest. Tema moodustab sabad
«vanglate ees, et «viia wangistatud mehele toitu
järele. Ta järgnes oma mehele asumisele saat
misel wöi piinles üksi ja mahajäetult, et han
kida waeslastele igapäevast leiba. Wene naine
oma« massis on haridusjänuline, tugew ja laie
ma silmaringiga kui mees.
Igale wälismaa turistile, kes saabub Mosk
wasse, näidatakse hästi, kuigi mitte eriti sen
satsiooniliselt korraldatud asutust, kus «viimaseid
prostitueerituid olewat juhitud tööellu. Nagu
üteldakse, sealne ümberkaswatus olnud waba
tahtlik. Ja ametnik, kes wälismaalasele seda
kõike näitab, kinnitab tõsiselt, et Nõukogude
Liidus ei ole enam prostitueerituid. See on
muidugi täiesti wale. Prostitueeritud ei ole ka
dunud. Nad on olemas, kuigi illegaalselt. Ille
gaalselt, kuna riigiwöim neid kõigi wahendi
tega rõhub. Alul Wene seadus seletas, et kõik
need, kes kasutawad kutselist kõlwatust, lange
wad walju karistuse alla. Seadus näeb siin
ette kuni kümneaastase nuhtluse. Naine ise jääb
seaduse järele kõigil juhtudel karistamata. 'Kuid
praktiliselt polö seda karistamatust olemaski.
Kui kedagi karistatakse, siis nimelt naist.
Alul tehti algust sellega, et korraldati täna
wail suuri haaranguid. Ei juletud weel awalikult
seadust rikkuda. Püüti kõiki neid naisi, kellele
wõis külge riputada ka midagi muud, saata asu
misele. Ütleme, kellele «võis määrata politseilik
lm trahwi osawötu eest tänawaskandaalist wöi
«valeandmete eest. Siis hakati prostitueerituid
endid kui niisuguseid karistama. Nad pannakse
koonduslaagrisse ja neil pole aastate wiisi min
git wäljawaadet kuskile suurlinna pääsmiseks.
Kuid mõnigi saab kõigega hakkama.
Kahtlusaluseks wöib muidugi kergesti lan
geda naine, kes pole abielus ega ole kuskil tee
nistuses. Nii siis wõetakse wastu mingisugune
koht riiklikus asutuses, kuid aetakse salaja
oma äri, millega õieti teenitakse palju rohkem
kui körwalametiga. Teiseks walwajaks niisu
guste naiste iile ön majawalitsus, kellel ju üldse
on ülesandeks kodanike järele pidada walwet.
Ja igaweste intriigidega kortereis, suure kor
teripuudusega, on armsad naabrid hästitegutsemaanteele keerawnt. Seal pööras naine end üin
ber ja waatas tagasi. Siis ratsutas ta edasi.
Kui Ennis ratsutas Ballinloe metsa, as tus Gui) Harbiger talle wastu.
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Hakkide! sarapun-metsas Glenarvoni mõisa
härrastemaja taga olid head päewad. Juba
warahommikust saadik käratsesid nad puuokstes,
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..Ja kui Harbigcr ei elaks enam?"
Renee maatas talle kohkunult otsa.
Nüüd langesid marjud. Metsas puude all
kükitas hämarus. Meri sädeles nagu kuldwürk.
puud õhkasid. Hallilt, nagu öökulli udusuled,
laskus öö maa peale.
..Ma pean minema nüüd. John. Kodus
märgatakse mu puudumist. Guy on alati täpselt
tee ajaks kodus ja Barri) ei joo oma piima,
kui mina seda talle ei anna. Sa näed, et nad
majamad mind mõlemad." Renee naeris ma
hedalt.

..Ela hästi, mu lemmik. Nii ilus on teada,
et kuski maailmas üks süda tuksub minule,
kui olen möga üksi ja kurb. Ja mõib-olla, wöib
olla, ükskord, kui kõik on möödas, mõime jälle
rahulikult teineteisele otsa maadata kui sõbrad.
Kui see oleks wõimalik. lohniAga kardan,
et ma ei saa oma südant iialgi wiia nii kaugele,
et näha sind teisiti kui täna. Tule." Ja ta
peitis näo mehe rinnale ja nuttis.
..Head termist, mu arm!"
Nad wallandasid hobused.
„Ära saada mind, palun. Oota, kuni näed
mind maanteel ja siis ratsuta sina. Ma ei ta
haks. et sa asjata satuksid hädaohtu. Ela häs
ti! Jumal kaitsku sind!" ütles Renee.
Ennis seisis paigal ja wahtis naisele järele.
Ta kurgus oli kuim ja ta pressis sõrmeküüned
lihha, et tuimendada ning uimastada walu ja
iha järgida talle, pidada ta kinni, maksku
mis maksab.
Ballinloe metsa taha kadus see naine. Siis.
natukese aja pärast, nägi ta teda meel ähmaselt

lendasid edast-tagasi, tõusid kõrgele koidupuna
poole, lendasid tükk maad Killaloe poole ja wöt
sid endile krahw Klnnair'i nurmedelt ning nii
tudelt einet. Muidu tawatsesid nad suuremalt
jaolt alles tüki aja pärast tagasi tulla ja hulku
sid päewad läbi ringi kaugetel mädamaadel, loo
tes leida mõnd haiget jänest wõi napsata kinni
mõnd tõuku wõi ussikest. Alles õhtuks tulid nad
tawalisclt koju. tegid õudset lärmi roosilises
waikuses ja täitsid oma inetute häältega wide
wikku.
Aga täna näis hoopis iseäralikku hakkide
riigis juhtunud olewat: sest kohe pärast esi
mest einet tulid nad parwena tagasi jn töid
kaasa ka naaber-parwe Woode'ist, Shepnay'st
ja Kinavarast. Äkki tumenes selge talwetaewas,
tume pilm heitis siigamat marju Glenarvoni üle,
ja lapsed, kes ruttasidnaaberalemikku kooli,
jäid seisma ja mahtisid hirmunult üles. Nende
roosad näod muutusid kahmntuks, nad lõid
risti ette ja hakkasid jooksma. Glenarvoni tee
nijad sulgesid kähku aknad ja köögitüdruk, kes
ka meidi oskas nõidumist, sosistas selga nende
poole pöördes:
„Need on haldjad ja metsamaimud, kes
wahetawad elukohta. Kindlasti tähendab see ün
netust. Nende mari lendas üle maja."
Ka köögitüdruk lõi risti endale ette ja
sülitas neli korda, iga kord ise-taewakaare poole,
pomisedes nõiasõnu.

Kity, kes parajasti oma prantslannaga as
tus tõlda, et sõita kloostrikooli, hüppas meel
kord sõidukist wälja ja jooksis waljusti hõisates
õues ringi.
..Waadake ometi, mademoiselle, kui kentsa
kad nad on," hüüdis ta. „Nüüd istuwad nad
kõik puude otsas ja oksad tahawad peagu mur-

Sõnalawastuste ja ooperite arw kaswab opereti arwel. Rohkesti uusi teatrijõude. Repertuaa
ris rohkesti algupärandeid. Oodata nimekaid wäliskunstnikke
Eile oli EStouia teatri direktor P. Olak enda juure
kutsunud ajakirjanikud, ct neile anda ülcwaade teatri
tegemuskamast ja muudatustest teatri personalis. Oma

pere, et ka pr. Olbrci oma termise paranedes õige marsti

jutuajamise alal tähendas ta, ct lanpäcwal, 11. septemb
ril, Estonia awab piduliku etendusega uue hooaja.
Ta teeb seda heade lootustega, sest läinud tegcmns
aasta näitas jällegi, et

Uute jõududena

seltskonna huvi ja poolehoid meie
suurimale teatrile üha kasvab.
Külastajate arw, mis wiintase wiie aasta kestes suure
ncnud pidewalt, tõusis möödunud hooajal 641 inimesele
etenduselt, mis meie maal on esmakordne.
Algawa hooaja töökamas üksikute alade wahckorrad

etenduste armu suhtes on jällegi pisut muutunud. Ni
melt on sõnalawastuse osas ette nähtud etendusi 120
(läinud tegewusaasta celarwcS 115), ooperi ja balleti
osaS 110 (l a. 100), opereti osas 80 (l. a. 100), laste
etendusi 7 <l. a. 8).
üldiselt on etendusi cclarwcs eelmise aaStagn wõr
rcldeS kuue mõrra mähcm.
Ka

Kunstilise tegelaskonna koosseisus on
märkida mõningaid muudatusi.
Nimelt lahkusid „Estonia" teenistusest läinud tegemuS

aasta lõpul draamanäitejuht Pri i t Põld r o o s ja
ooperilaulja Nikolai Suursööt. Terwislikcl
põhjustel ci saanud järgnemaks hooajaks lepingut uueu
dada ballettmeister Rahel Olbrci ja opcrctiprima
donna Mil m i Laid. Surm rõömis teatrilt teene
lisc näitlejanna Rett y P i» na, tehnilise juhi ja dcko
raatori Aleksander Tuurandi ja orkestrant R.
Trass m a n i. Prl. Laid pöördub «Estonia" lawalc
tagasi tnlemal kemadel, samuti loodab kogu «Estonia"

ivaks kontrollasutuseks. Sellest on siis tulnud
põhimõte, et klientuuri ei tohi iial tuua koju.
Oma ..ametit" aetakse salaja, teda marjatakse
ametiühingu liikmeraamat» taha. mis siis suure
korteriplludusega Mõskma ööelule annad osalt
maga omaparase ilme. Terme salatööstus. ai
nus eratööstus. hoolitseb selle maksetud armas
tüse eest. Nende ..daamide" kürgein kiht töötab
suurtes hotellides. Nad lihtsalt kutsumad hotelli
wõõraid oma tubadesse. Alamatele kihtidele on
juhuslikuks korteriks trepialused. keldrid ja
pööninguid. Müüakse aadresse: majahoidja müüb
neid mahendajale, mahendaja kes
on eramajandusliku algatuse miimnseks seadus
likuks jäänuseks.
Kaotatud pole midagi ja edaspidi müiks see
kõik isegi laieneda. Enamlased on määrseisu
kohal, et ainult tööpuudus ajab naise tänamale.
Muidugi, puudus ja häda on siin üheks täht
samaks momendiks. Kuid kas see pole ka puu
dus, kui keegi saab küll mingisguse koha. kuid
seal talle makstakse nii wäikest palka, et ta ei
suuda end sellest 'elatada? Ning teisest küljest
puudus üksi ei aja inimest sellele. Nõukogude
Liidus omatakse suuri riiklikke inoeärisid. on
elegantseid-salonge,- kus müüaksf kunstimaitse
liselt malmistatud rmmastust, waateaknad ah
watlemad naisi oma karusnahkadega. kõikjalt
karjub elu ebaühtlus, kuid isegi see. mille järele
tuksub iga naise süda, lihtsaimgi kleit, kinga
dest hoopiski rääkimata, maksab mitmekordse
kuupalga! Kas siin pole küllaldane ahmatlus?
Naist on demoraliseerunud kogu see üle kahe
kümnendi kestnud mabaarmastuse propaganda,
on demoraliseerinud Nõukogude abielu alles hil
jutine ebastabiilsus, on demoraliseerinud mehe
wangistamine. mille järele ta ühes lastega on
sattunud tänamale. Kas sellest põle küllalt, et
ajada naist tänamale?
Kuigi on õige. et Nõukogude malitsus ka
makohaselt püüab meest ja naist üheöigustada,
kuigi on õige, et Nõukogude Liidus on paberi!
kahtlemata palju tehtud sotsiaalse küsimuse la
hendamiseks. näitab siiski tõsiasi, et nagu pal
jugi Nõukogude Liidu ametlikus propagandas,
nii ka prostitutsiooni kaotamine on annud ainult
kahtlasi tagajärgi. See küsimus, naise sotsiaal
ne küsimus, pole Nõukogude Liiduski meel la
hendatud.

duda, nii palju on neid seal. 00, waadake,
seal on üks, üks suur: seal wasakut Kätt! Ta
on päris üksinda ja kõik teised istuwad tema
ümber ja lmnlaivad teda. Ta näeb täpselt nii
sugune wälja, nagu paater Don ao on, luti ta
istub kantslis. Siis kuulake ometi, ta ütleb
midagi ja teised wastawad talle! Ata usun, nad
müistawad täpselt, mis ta ütleb. Ikka räägib
ta ja teised wastawad, wanemad wastawad.
Wäiksemad, kes istuwad kaugemal ümberringi,
need on lapsed, kellel pole meel sõnaõigust, \a
kes ei oskagi weel midagi ütelda. Ah, sa ar
mas Jumal, kui naljakalt see kõlab! Nagu
kirikus blob blob blob blob palu meie
eest." Ja Kiti) naeris ja plaksutas käsi. Wihasclt
kisendasid hakid seda waljemini oma wastust.
Mädcmoiselle juhtis Kiti) tähelepanu sellele,
et koguni mitte ei sobi pilgata pühasid asju
ja wiia neid ühendusse mõistmata loomadega.
„Aga nad ei olegi ju sugugi nii mõistmatud.
Jumal on neid teinud täpselt samuti nagu meid
ki ja armastab neid sellepärast, et nad nii nal
jakad on. Ja ma olen kindel, et nad oma-moo
di paluwad armast Jumalat, ainult meie ei mõis
ta nende sõnu."
..Kole!" oigas mademoiselle. ..Parandamatu!
Teil on haiglane ja rikutud fantaasia, Kit. oleks
parem nüüd peale istuda, et kutsar jälle ei
laseks säärast galoppi, et oma elu eest enam
kindel ei wöi olla. Ja need waresed siin on
halwad, inetud loomad. Meil, Prantsusmaal,
ei leiaks ükski iväike tüdruk nad ilusad ole
wat. Meil armastawad wäikcsed tüdrukud ai
nult seda. mis on ilus ööbikuid, kuldnokki,
lepalinde."

Ja mademoiselle kasutas juhust, et mööda
minnes tuupida oma wäga raskelt õppust wöt
wale õpilasele paar prantsuskeelset linnunime
pähe. ~1-65 rossignols, les slouettes. les meelesles

cggnes les rouges-gorges", kordas Kitli haja
meelselt. Ta silmad aga olid kiindunud
kaugel tüuswasse mägedepärjasse. lehetu tamme

ning kasesalu ürnusse, mis otsekui magus man
heljus kerges tunleöhus. Soo oma täna hele
sinistena näiwate laugastega taganes merre, ja
ojakaldal hüples kaugele wee peale ripnewate

jälle saab asuda oma armastatud tööle, milles ta on
asendamatu.

asusid „Estonias" käcsolcmal tegemuSaaStal pidewalt

rett „Tatra tüdruk" (näitejuht Agu Süüdil, mnu-

Ükajuht W. Älcrep) ja Kalmani muusikaliselt tväärtusli

kcm teos ~S ügiömanööwe r". Peale nende on

kaalumisel üks ccSti algupärane operett ja Friml-Stot
harti kuuluS „Rosc Marie".

Hooaeg awataksc laupäcwal, 11. septembril, Puccini

tööle: tehnilise juhi ja dekoraatorina Wold. Haas,
ooperi-näitcjuhina Eino Nüli, draamatrupis: Jüri

..Tütarlapsega lääne st". Sellele järgneb Pü

Aarma ja Teet Koppel, ooperiS: senised prakti
kandid Ee d o Karrisoo ja H. Sutt, operetis
Gcrda Murre (Galinski) ja Harrp Kaasik,
orkestris Köomägi (kontrabass) ja A. Meri (metsa

..Tuulte pöörises". Kohe järgmisel reedel tu

Koger, kes läinud aaStal töötas praktikandina, Reet

sarm).

hapäcwal, 12. septembril, draama hooaja awaetendusena

lcb esietendusele „S u w c ö ö u n e n ä g u", mille ette
kandel peale draamajõudude kaastegewad ooperiorkester,

koor ja balletirühm. Suurte kulude pärast on „Suwe
öö unenäo" etendusele määratud muusikalawastuse hin

nad. „T at r a tüdr u k" jõuab esietendusele 30. sep

Mängukava on sõnalavastuse osas
hooaja esimesel poolel: Aug. Kibbergi «Tuulte p ö ö -

rises" (näitejuht J. Tõnopa), Hugo Raudsepa
„M ees, kelle käes on trumbid" (A. Lauter),
Shakespeare'! „Sumcöõ unenägu" (A. Lauter,
muusikajuht P. P. Lüdig) ja Pagnoli «Ccsar"; hoo
aja teise poole kamas on esialgu kindlad maid Aino Kal

lase „H nn d im õ rsj a" ja Bcanmarchais' „F ig a -

r o p u l m".

Ooperi osas:
Puccini «Tütarlaps läänest" (näitejuht E.
Unli, muusikajuht Raim. Kull), Smctana «Müüdnd
m õ rs j a", mille külalisena lawaStab Praha RahMuS

ooperi näitejuht Pnjm a n, Gounod' «Romeo ja
Jul i a" ja Rimski-KorSsakofsi ~M a i õ õ". Peale

nende rida oopereid warcmast repertuaarist Hanno
Kompusc ja Eino Ilult näitejuhatusel.
Smctana «Müüdud mõrsja" esietendusega teater
mälestab austawalt Raim. Kulli 25-aastast tegemust
«Estonias".
Juhul, kui pr. Rahel Olbrci termislik seisukord uue
aaSta alul meel ei luba teda koormata suuremate LleS
annetega, on kamatsnS iscseiöwa ballctilawaStuse läbi
miimiscks kutsuda ballettmeister wälismaalt.

Opereti kavas
on esialgu fikseeritud: Priit Ardna ecStialgnpiiranc ope-

lembril.

Teatrijuhatuse poolt korraldatawate

Kontsertide kavas
on 8 sümfooniakontserti ja kaks oratooriumi ettekannet.
Kõigil sümfooniakontsertidel esineb suur orkester („ES

tonia" ooperi ja riigi ringhäälingu oma). Suurkontser

tide rida awatakse "8. oktoobril Hiiopi oratooriumi
„Snitse w Siia n i" esiettekandega. Edaspidisest
katvast on eriliselt märgitud Artur Kappi heli
tõ õd e kontsert, miS kohandatakse autori 60. sün

nipäewale. Külalisjuhtidcst, keda algawal hooajal saa
me näha ..Estonia" sümfooniakontsertidel, wõib esialgu
mainida kuulsat tvcne dirigenti M a lk o t ja tallinlaS
tele juba tuntud Berliini dirigenti Schulz-Dorndurgi.

Nimekaid väliskunsinikke
on oodata terwe rida: Nii külalistena ooperis: itaalia
koloratuursoprani Tatjana M e n o t t i t, torne Bussi,

lauljat Shdanowskit. Wõimalik, et toime tuleb ka
jaapani tantsija Aeichi Nimura esinemine. Kont
sertsaali kawaS on muu scaS esinemisi wiiulikunstnikelt

Mischa Elmanilt ja Efrem Zimbalistilt,
pianistidelt Aleksander Borowskilt, Rudolf Fir
kuschnylt ja Magda Tagliaferolt. Ka
flötist LambroS CallimahoS, kelle imetaolise
kunstiga tutwuti läinud hooajal, kawatseb tänatvu jälle
esineda Tallinna?.

Tulewaks suweks Eestisse 10.000 sakslast?
„Kraft durch Freude" ettePanekEesti Turismi Keskkorraldusele
„Odawate" rootslaste asemele „odawad" sakslased
Neil päevil viibis Haapsauls Eesti Turismi Kesk

korralduse biiroojuliataja K. Leins a a r, kellel oli

läbirääkimisi linnavalitsusega Saksa riiklikult organi

Haapsalu kuurordivaiitsusel, kellel siiani oti
tulnud ajakirjanduselt võtta vastu õige mõnitavaid

satsioonilt ~Kratt durcli Freude" saabunud ettepa

sõnavõtte kurikuulsate ..odavate" rootslaste pärast
asus ka omapoolselt samale seisukohale mis Turismi
Keskkorralduski, kuigi on ette näha, et tegemist tu

vad nimetatud suvitajaid gruppide viisi, kusjuures
meie kuurortidel nendele tuleks muretseda korter

teada, et ..Kraft durch Freude" Saksamaal hoolitseb
peamiselt töölisringkondade elamistingimuste paran
damise eest. Kuna aga sakslased on avaldanud soovi

Turismi Keskkorraldus asub seisukohal, et nii

seegi asjaolu kujuneda takistavaks, sest teatavasti
on meie kuurortides ruumikitsikust tunda vaid hoo

neku üle, mille kohaselt nimetatud organisatsiooni
vahetalitusel tulevaks suveks Eestisse tahetakse su
vitama saata kokku 10.000 sakslast. Sakslased paku

koos pansioniga. Tasuks pakuvad sakslased 12-päe
vase suvitamise eest 40 krooni isikult.
suure hulga välissuvitajate tagasilükkamine ei oleks

kooskõlas meie üha laieneva suvitusäri ja ka rah
vamajanduse huvidega, kuna ju lõppeks tegemist
on ikkagi 40 miljoni sendi Välisvaluuta valgumise

ga Eestisse, mis meie kuurordid saaksid ainult kor
teri ja ülespidamise tasuna. Peale selle tuleb mõis

tagi arvestada muude kulutustega, nii et välisva

luuta kogusumma, mis sakslaste vastuvõtmisega mei
le valguks, tõuseb ümmargusel arvestamisel 60. mil

joni sendini. Arvestades eeliiteldut, ongi turismi
Keskkorraldus asunud selgitama võimaulsi, kus ja
kus oleks meil võimalus nimetatud sakslaste vastu

leb ka seekord n.-n. ..odava" rahvaga, kuna ott
Eestisse tulla varakevadel ja sügisel, siis ei tohiks

aja kulminatsioonikuul juulis. Arvestades neid

asjaolusid, andis Haapsalu kuurordivalitsus Turismi
Keskkorraldusele, kui sakslaste tuleku kesksele kor
raldajale, põhimõttelise nõusoleku kõnesolevate su~
p.eikülaiiste vastuvõtmiseks. Kui palju just Haapsalu

sakslasi mahutada suudab, see jäi esialgu lahti
seks, kuid arvatavasti ei tõuse suve jooksul vastu

võtta suudetavata sakslaste arv mitte üle 100. Üle-jäänud tahab Turismi Keskkorraldus paigutada meis
teistesse, ka vähemtuntud kuurortidesse ja suvitus

kohtadesse,
osa võimaluse korral vast isegi maale
taludesse.

võtmiseks ja paigutamiseks.

Leiti miinipaadi vrakk
Hiiumaa rannawctcst, Soela wiiinast leiti neil püc.
wil maailmasõja ajal hukkunud Mcitc miinipaadi wralk.
Laewa otsis juba terme sume cttewõtja Hiiraauk, kellel
niiiid lõpuks see ka õnnestus. Lacwa wrakk asetseb Sõ*
ru sadama lahedal, Hindu küla kohal ja on rannast itrn

limistcl leitud ju päcwawalgcle toodud waid üksikud,
kuna suurem enamus lebab endiselt merepõhjas.

Petseri jahimehed lasksid
2 sokku

bes 3—4 miili kaugusel, kusjuures lacwa peal on 6

Petseri jahiselts korraldas pühapäewal oma liikmei
le Lrawa metskonna Soe tvahtkonnas üldise sokujahi,

Siiani käisid wraki juures lõhketööd, kuna eile fua*
buS Tallinnast kohale njutv kraana, mis lacwa osi hak
kab merest päcwawalgele tooma. Ettcwõtja loodab lae
wa raudosadc realiseerimisest saada kuni kaks miljonit

milleks meisadewalitsuselt oli muretsetud luba kahe soku

meetri siigakmselt tvctt.

senti.

lasknu ses. Jahist tvõtiis osa 13 kütti ja neil oli õnne
mõlemad lubatud sokud lasti maha. Õnnelikeks lösf*
jateks osutusid Sl. Tutt ja R. Kokuta.

Pärast jahti korraldati metsas jahist osawötnuile

KneSolewa leiu puhul olgu tähendatud, et Hiiumaa
rannas hukkus maailmasõja ajal umbkaudu paartosinat

soku söömine, milleks wastawad praenõud ja -ained olid

wene ja ka saksa söjalncwa. Nendest on hilisematel tran»

osaivõtjate wahcl.

pajupuu okste wahel kirewalt, nagu sätendaw
kalliskiwi, jäälind. Wülulind, ainuke, kes wõib
lennata taeivasse õndsate juure ja jälle tagasi
tulla ja Kes kannab enesega kaasas paradiisliku
sära helki. Öhk oli selge ja mitte wäga külm.
kuna päike soojendas ja meretuul puhus ede
last. .Kiti) peitis ninakese muhwi ja ta suured
tumedad silmad wahtisid küsiwalt mademoi
selle'ile üle piibrinaha ääre. Mademoiselle aga
ei näinud jäälindu. Ta oli silmad hirmunult
suunanud kutsarile, kes kihutas mära Bellet

soita. Mereõhk tõi talle mälestusi teistest kal
lastest, päikeseloojanguist Uüs-Meremaa ranni
kul. sisejärwede papagoi-rohelisest ning puna
sest ja wulkaaniliste järivesilmade süsimustast
luittmifc hõngust. Ta nägi palme, mis õrn
kuldsel rannal raputasid maha oma wilja. ta
mõtles laigulisele marjule, mida heidamadeu
kaliptuse metsad, ja wäriseivaile. nõtkeile bam
lmsosjade warjtldele. Kogu maailm ootas John
Ennist. Ja nagu elumahl täitis ning joowastas

kiiremale tempole.

„Ma lähen, Rense, ma lähen. Aga ma
tulen jälle, nii kindlasti kui päike, mis loojub
läänes, tuleb idas jälle tagasi. Ma wöin ooda
ta. Mskord ütled ikka jah. Ren6e!"
Ennis wõttis kaabu peast ja laskis tuult
juustes sasida. Siis juhtis ta hobuse nölwaku
tele. kus kuiwanud mcts-punahein hoomas wän
get lõhna, ületas siin mõne malli, seal mõne
kraami. Nagn tuli. läbistas meri ta sooni.
..Ma elan. ma armastan, kogu maailm on
minu. Ma ootan. Aeg läheb minul rutemini kui
temal. Ka tema ootab. Ja ükskord mäsib ta
ootamisest ja ütleb: Tule!"
Sultanil ei õnnestunud hästi üle kiwiwalli
hüpata, ja lahtiste kiivide sadu jooksis pragi
ual alla. '
Jõudnud maanteele, laskis Ennis hobuse
galoppi ja ratsutas minema.

„Sönumitooja-lind," hüüdis Kity kutsarile
iiri keeles.
„Ma nägin teda küll. preili Kitu, ta töt
tas Cairn Nori poole."
„Kust sa seda tead?"
..Ma nägin teda."
Oli parem, enam mitte küsida.
Seal muutus taewas äkki süngeks. Wõimas
pilw, millest kostis alla läbilöikäwat kisa ning
karjeid, lendas sõiduki kohalt üle ja kadus
Ballinloe metsa suunas ning mere poole.
'Kutsar waatas maha ja lõi salaja endale
risti ette. Kiti) aga wahtis tardunult üksteise
wastu töuklewat mustade tiibade ning kehade
massi.

».Ali, ees (Jninnes oiseaux!" kirus mademoi

selle.

Siis oli taewas jälle selge ja helge nagu
wedel akwamariin.
*

Lõuna paigu laskis John Ennis jälle Ho
buse saduldada ja ratsutas Ballinloe metsateele.
Teda ajas jälle sinna, ta süda oli tulwil mää
ratusuurt rahutust ning piina. Aga poolelt teelt
tuli ta jälle tagasi, sest et nägi inimesi jooks
mas mäenölwakul. Nii juhtis ta siis hobuse
mäe otsa ja ratsutas, nii kaugele kui suutis,
mööda lauskjat mäeseljandikku mereranna poo
le, kuni eelmäed ja metsad hajusid siinises udu
wines. Ta hingas sisse wärsket meretuult, än
gistus ja rahutus, mis täitsid ta südant, and
sid weidi järele. Mõne päewa pärast wüis ta

linnast kaasa tvõetud. Teise soku liha jaotati .jahist

teda mereõhk.

Kui Ennis jõudis koju. nägi ta inajatrepi
ees seismat suurt tõlda, mis tähendas külalisi.
Tema küsimisele wastas wärawawaht: major
Guest ja meel keegi härra Galway'st ootasid
teda hallis.
Kui Ennis sisse astus, tõusid major ja tund
matu härra politseiniku warmiriides püsti. Ma
joril oli purpurpunane ning kohmetanud nägu
ja ta hoidis end sirgena ja kangena nagu kepp.
major, mis toob siis teid siia?"
hüüdis Ennis. ..Ja miks istute nii kuiwalt?
Kas Morrison on siis unustanud teile miskit
pakkuda?"
. Major tegi käega tõrjuma liigutuse.
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Riigihoidja walitsusliikmetega Wirumaa tööstustes

Tutwutt maapõuewarasiS ümbertöötawa tööstusega ja sotstaalftte oluöega
Arenen» tööstus abistajana rehwa maapinna wiljakanöwamaks muutmisel
Eilne päew osntns Wirnmaal asetsewate maapõuewaradc ümbertöötawaile tööstustele snnrpäe
waks. Rügihoidja K. Piits, ülemjuhataja J. Laidoner, peaministri asetäitja K. Eenpaln, kõik wa
bariigi walitsnse liikmed peale põllutöõministri N. Taltsi, riigikontrolör ja kanbandus-töostuskoja
esindajad külastasid Aseri nut telliskiwitehast, Püssi jõujaama ning põlewkiwitööstusi. Et rügihoidja,
sõjatvägede ülemjuhataja ja wabariigi walitsnse liikmed sooritasid ringreisi meie suuremas tööstus
rajoonis, annab tnnnistuse sellest, et Eesti rahwa elujõu kandjaks ei peeta ainult wiljakandwat mulda,
Maid ka tööstust, esijoones maapõue- ning loodusMarade ümbcrtöötaMat tööstust, mis peab andma
lisa põllumajanduse Miljaknse tõstmiseks, moodustades seega järjest suuremat toodangut andma aluse
Eesti rahvamajandusele.
„Sellel maa-alal, mille eesti rahwas sajan
dite eest wallutas ja kus ta 19 aasta eest asutas
uue iseseiswa riigi, leidub küllalt warasid selleks,
et rahwas wõiks eduga arendada oma majandust
ja kultuuri", kirjutas jookswa aasta kewadel ma
jandusminister K. Selter.
Ülaltsiteeritud majandusministri sõnad olid
pandlü» kirja pärast seda, kui ligi kalm aastat
walitsuses ja walitsusaparaadis oli uuritud üksik
asjalikult, nns suunas ja missuguses sihis peaks
arenema meie majanduspoliitika, et kaoks peast
suhu elamise wiis ning asemele astuks , niisu
gune Poliitika, mis aitab tõsta kogu rahma nm
janduslikku jõukust ja mis moodustab reaalse
aluse meie edaspidisele majanduslikule arengule.
Mainitud ülesande saawutamiseks on koos
tatud sihtla»sed põllumajandusaladel ja konkreet
somad plaanid looduswarade ning toorainete ka
fustannsel. Eilne wabariigi walitsnse sõit 28iru
maa tööstusrajooni oligi korraldatud selleks, et
kohal näha, kuiwõrd kaugele on jõudnud maa
põuewarade innbertöötawate tööstuste uus areng.
Wabariigi walitsnse liikmed, ühes kaubandus
tööstuskoja juhatuse esimehe J. Puhk iga,
Eesti töösturite iihiugu esimehe A. Tõnissoni
ning wabrikantide ühisuse sekretäri K. Mauritzi
ning ajakirjanike saatel alustasid eile hommikul

kell 9 Tallinnast reisi autodel Wirumaale. Jru
linnuse kahal ühines nendega riigihoidja, kes sõi
tis sinna oma talust ja samuti kindral J. Laida
ner. Teel tuli juure weel meie Pariisi saadik O.
Strandman.
Esimene peatus tehti Aseri telliskiwi rzues te
hases. Riigihoidja K. Pätsi ja ülemjuhataja kiud
ral J. Laidoneri ning walitsnse liikmete terwitu
seks olid riwistatud kaitseliidu ja naiskodukaitse
esindajad ühes kohaliku algkooli õpilastega, kes kii

lalistele annetasid lilli.
Riigihoidjale, üleinjuhatajale ja walitsnse liik
meile andsid tehase kohta üksikasjalisi seletusi jn
hatusliikmed ins. Zeeren, Küüra ja Feldmann.
Aseri telliskiwiwabriku toodanguks on nähtud
ette 6 miljonit kiwi aastas. Seniste kogemuste
põhjal wõiwat aga arwata, et selle wabriku too
dang wõiwat tõusta kuni 10 miljonile kiwilc aas
tas. Praegu pole aga jõutud weel oodatud normi
täitmisele, sest tööliste wilumus uue töömeetodiga

nõuab oma kohanemise aja. Aseri telliskiwide
hinnaks on praegu 1000 kiwilt 17 kr. 50 senti
franko Tallinn. Wabamüügile pole weel saadud
Aseri telliskiwi saata, sest esimeses järjekorras tu
leb rahuldada riiklike ehituste nõudmisi.
Rügihoidja K. Päts sõitis Aserist Orn lossi,'
kuna teised jätkasid reisi.

Teine peatus tehti Pilssi jaamas, mis ehitatud
elektrienergia andmiseks o. uh. „Kiwiõli" õliwab
rikule, ning ümbruskonna elanikele. Püssi jõu
jaama wõimsns on 3500 fiv ning selle jaama pea
mine tähtsus seisab selles, et juhul, mis on juba
ette tulnud, kui Narwa kase jõujaam ei suuda wee
wähesuse tõttu anda tawalisel hulgal energiat, wõi

tekib seal mõni rike, wõib Püssi jölljaanr täita
selle lünga.

Püssist sõideti „Kiwiõli" tehastesse, kus fele
tusi andsid dir. Keltser ja Msrits. Wastuwõtt
sündis seal sõjawägede ülemjuhatajale ja wabarii
gi walitsuse liikinetele südamlikult. Kindral J.
Laidoner ja ministrid waatasid mitmeid töölismajll
nillg pärisid sotsiaalolude kohta seletusi.

„Kiwiõlis" mõeti ka einet, kus kõrgeid külalisi
terwitas dir. Keltser. Terwitusel? wastates tä
hendas peaministri asetäitja K. Eenp a l u, et
esimest korda seda tööstusrajooni külastajaile
awastub kohe, missugust suurt ülesehitawat tööd
siin on tchtlld. Ja senised tulemused näitawad,
et jilba asutatud ja asutatawad tööstused aitawad
kaasa nleie rahwamajanduse tõhusaks arenguks.
Lõppeks soowis K. Eenpalu tööstuse pioneeridele
ja tööstuse edasiwiijaile walitsuse nimel kõige pa
remat edu.

Kella */> 1 P. l. jõuti a.-s. ..Wmene (kesti
Põleivkinütööstus" tehaste juure Kohtlasse, klls
külalisi terwitas peadir. Raud. Wastuwõtllks oli
kogunenud kohale rohkesti rahwast ning tehase
töölisi. Külalistele anti lilli. Spaleerid moodus

'tigifjoibjn wastuwõtt Keri tellickiwitehasco. Kodntiltar annetamaS riigihoidjale K. Pätsile
lilli. Paremal: telliskiwitehaste dir. ins. Zecren.

tasid õpilased ja kaitseliit.

Maadeldi wabriknte sisseseadeid, unsi ehitusi
ja maa-aluseid kaewandusi. Pärast teejoomist
sõideti Oru lossi, kus wahetati mõtteid nähtu üle
sellel õpetlikul ning elamusrikkal reisil.

UUPIS! «Ilmusid: UUDISI
«LOODUSE" MEMUAARIDE SUURSEERIAS „Marseljeeslst Internatsionaalini":
T. G. Masaryk jutustab oma elust.
Masaryki kõnelusi kirjanik K. ÕAPEKIGA, täiendatud lisanditega
Masaryki sõjamälestusist.
Eessõnas lausub prof. J. ULUOTS:
„Käeso)evas raamatus jutustab Masaryk oma elukäiku ning selle üksikasja ja seoses

sellega Tšehhoslovakkia riigi loomislugu. Ühtlasi hõõgub jutustusest sügavalt haritud, poliitiliselt

taktirikas ja kõlblalt kõrge isiksus. Sellisena peaks see raamat pakkuma eesti lugejaskonnale
tõsist huvi."
INTIIMNE, KAASAKISKUV JA ÜLLAS RAAMAT.
312 lk., hulgaliselt pilditahvleid kriitpaberil. Hind üksikmüügil Kr. 3.40.

KRAHV v. d. G O L T Z :
Minu missioon Soomes ja Baltikumis.
ED. LAAMANI eessõnaga.
Võidetud vastase raamat... Sellisena äärmiselt huvitav dokument meile nii raskelt,
kuid ka uhkelt ajalt võitluspäevilt Landes wehriga. Vaenuliste vägede ülemjuht paljastab
siin oma kavatsusi ja Saksa tolleaegse keskvõimu salakavalat idapoliitikat. Raamat koosneb
õieti kahest osast, sisaldades ka kirjelduse Saksa väetrupi osast Soome kodusõjas 1918.
Nende sündmuste käsitlus pakub eesti lugejale palju huvitavat materjali Soome poliitikaelu
Esimeses Eesti Põlewkiwitöõstuses.
Ülemjuhataja ja ministrid K. E e n p a l u ning K.
Selter westlvmas peadir. M. Rauaga.

ülemjuhataja ja walitsnse liikmed proowimas telliskiwidc headust. Wasakult: kindral J. Laido
ner, kohtuminister J. Müller, sotsiaalminister O. Kask, sõjaminister P. Lill, peaministri
asetäitja K. Eenp a l u, majandusmm. K. Selter ja riigikontrolör K. Soonb e r g.

Kas Nõukogude Vene segab vahele? —Hiina lennuväe tagajärjekas rünnak Jaapani sõjalaevastikule

Schanghai, 6. 9. (ETA) (Havas) Hiina
agentuur Central News teatab, et Hiina lennukid,
tulles Nankingist, on pommitanud Jaapanil sõja
laewastikku, mis asus Jangtse jõe suus. Pommi
tamise tagajärjel on saanud vigastada mitu
Jaapani sõjalaewa. Kahel torpeedopaadil on puh
kenud tulekahju, ükski Hiina lennuk ei ole saa
nud wigastada.
Jaapan õiendab...
Tok i o, S. 9. (ETA) (Havas) Ajaleht „Asahi" tea.

Nõukogud pidasid kinni Jaapani laeva
Tokio. 6. 9. (ETA) (Havas) Tomci agentuur tea

tab, ct Ikõukogude Wcnc laewad on eile kell 13 Tumeni
jõel kinni pidanud Korea patrull-la civ a ..Asakaze Maru",
mis on 150-iomtutc. Korea kindralkuberner on saatnud
Nõukogude walitsnsele ägeda protesti.

Blokaad tugewneb

Hongk o n g, 6. 9. (ETA) (Reuter) Briti aurik

kinni peetud Jaapani miiniristlejate poolt, ta keeldus
jatkamast reisi ja tuli tagasi Hongkongi. Arwatawasti
kahtlustasid jaapanlased teda laskemoona wedamises
hiinlastele.

Arwataksc, et jaapanlastel on selles piirkonnas tcr

wc miiniristlejate flotill. tiks Jaapani miiniristleja

Ameerikasse agente, et õiendada maailma ekslikku arva

Hongkongi lähedal kinni kaks Hiina tollilaewa. Kaks
wälismaa ohwitscri. kes olid tollilaewade pardal, ja
mõlema laewa hiinlastest meeskonnad jõudsid wäikestes

saadetakse Euroopasse ja Ameerikasse, olevat ka Jaa

paatides randa. Kuuldawasti on teine Hiina tollilaew

pani Panga endine kuberner Fukai.

jaapanlaste poolt Põhja lastnd.

Hiina sai laenu
London, 6. 8. (ETA) (Hadas) ..Stari" tea

surma saanud ta Jaapani kindral Fijii. Ent lisatakse,

tel on Hiina rahaministri dr. Kungi ringreis Euroopas
olnud erakordselt tviljakas. Dr. Kung olewat muretse
nud Hiinale laenusid ja krediite kokku 150 miljoni nael

et selle teate kohta on wöimatu kinnitust saada.

sterlingi nlcnNses.

Värske 100°/,,
Ühendriigid algatamas Jaapaniwastast blokaadi

õunamahl,

ühise aktsiooni küsimust

juhul, kitt Jaapau peab kinni Ameerika ja SuurBritaunia kaubalaewu. Autoriteetsest allikast kuul
dub, et Ühendriigid nõudwat, et Inglismaa
saadaks wä h c ma l t ku u s s o o mu s la e
w a W a h e m e r e st K a u g c s s e-J d a s s e. Jng
lismaa kõhklema! seda tegemast, wäites, et Britil
on Wahomcres suuremaid huwisid. Ameerika me
reriitgkonnis aga tähendatama!, et Briti huwisid
WaHomeres faitfnund tõhnsamini iväiksemad .ja
kiirentad sõsalaewad, nagu seda on miiniristlesad.
Vriti soomuslanvade saatmine Jda-Aasia ivotesse
tõstaks Suur-Britannia prestiishi ja oleks hoiatu
seks kallaletungijaile. Edasi kuuldub, et IngliseAmeerika läbirääkimisi on kaalutletud

1200 walitsuswastaste laipa Belchites
Põhja-Hispaanias aga walitsuswägede käes weel ainult IVO km
pikkune rannariba
B alc ti c i a, 6. 9. (ETA) (Hadas) Aragoonia suswastased uit Scintmtbcrift lääne poole edasi tunginud
üle 110 kilomeetri. scega on walitsnSwägede käes
frondilt teatatakse, et walitsnswastased, kes olid juba
Põhja-Hispaanias ainult meel umbeS 100 kilomeetri
osntannd weel wastnpann Belchite kirikus, on alis pikknne maariba. WalitsuSwaStascd on põhjafrondil
tnnud walitsnswngedcle. Wöitlnstcs on walitsns täna wallutanud Valmari ja Qnintana alcwikud. AS
wägedele saagiks langennd neli snnrtnkki, hulk Taksa

piisse ja Itaalia gaasimaske. Belchite on nüüd
täielikult walitsnswastaste käes. Bclchitcs on lei
tnd 1.299 walitsnswastaste laipa. Walitsnswäcd
on Bclchitcst edasi tnugimns.

Tantander, li. 9. (ETA) (TNB) Pöhjasrondil

walitsuswastascd on jatkamas oma wõidukäiku. Walit-

30 s. liiter, saadaval aimilt kuni

6 Briti soomuslaewa Kaugesse Idasse. Panama kanal ja Siu
gapuri wciin suletagu Jaapani laewadele
Washington, 7. 9. (ETA) (Havas) Pais
tab, et Jtiglise-Ameerika läbirääkimised Kauge-Jda
sündmuste asjus on süwenenud ega piirdu ; enam
nõudmisega, et Jaapan ja Hiina ewakueeriksid oma
sõjamäed Schanghaist. Kuuldawasti ' neil pool
ametlikel läbirääkimistel arutatakse nüüd ka tnõ
leina riigi
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kaad. „Taischan" oli teel Kantoni. Olles kaks korda

pommitas mitu tundi Schekwani, mis asetseb mõne miili
kaugusel Hongkongist. Teine Jaapani miiniristleja pidas

Mässud Mandshnnrias
Hiina allikaist teatatakse, et Mandsh u n r i n s
on olnn.d mitu mässu, kus olewat teiste seas

SENI ILMUNUD: ETTEVALMISTUSEL:
S. J. WITTE: Mälestused I. MARI RAAMOT: Minu mälestused.
A. V. BELLEGARDE: Minu mälestusi HENRY FORD: Minu elu ja töö.
Eestimaa kubernerina. C T WTTTP . lINIOCFNCO/I TT
MD AT DOT AOTTÜ
mmaailma
*** l *1 »I» Wll lu« iMtllOStllSGCl li*
. PALEOLOGUE:
Tsaannik
sõjas j SEJI NOMA: Minu elu.
M. PALEOLOGUE: Tsaaririik maailma
sõjas 11.

..Taischan" on esimene laew, mida tabas Jaapani blo

tab, et Jaapani valitsus kavatseb saata Euroopasse ja

mist konflikti kohta. Ncndc seas, kes

Lihtsa ja arusaadava jutustusviisiga, järsu ja agressiivse tooniga sellisena
avastab see raamat meile ohtralt Võnnu lahingupäevade vastaste mõttemaailma.
360 lk., rohkesti pilte. Hind üksikmüügil Kr. 3.60.
«Looduse" memuaaride suurseeria „Marseljeesist Internatsionaalini" I sarja (8
autorilt kokku 10 köidet) tellimishind ettetellijaile on:
Kr. 25. (brošeeritult),
Kr. 32. (kalingurköites, seljatrükk kullaga)

Hiina palub abi Rahwasteliidult

Schanghai, 6. f/T (ETA) (Reuter) Hiina on otsustanud - wormilikult pöörduda Rahwastcliidu
poole süüdistades Jaapanit kallaletungis.
Ti ent siu, 6. 9. (ETA) (DNB) Tientsimst edelapool on käimas wäiksemad wõitlused jaapan
laste ja hiinlaste wahel. Kõigis ringkonnis Pekingis ollakse huwitatud sellest, mida teeb Nõu
kogude Wene? Hiina-Wene pakti sõlmimise tagajärjel ollakse üha enam arwamusel, et praegune
konflikt wõib muutuda sõjaks suurte komplikatsioonidega.
Tok i o, 6. 9. (ETA) (Havas) Parlamendi eelarvekomisjoni istungil tulid täna arutusele ka
Hiina-Wene suhted. Minseito erakonna juht esitas välisministrile arupärimise Hiina-Wene pakti
kohta. Wastates küsimusele välisminister Hirota tuletas meele Hiina suursaadiku kinnitust, et HiinaWene pakt ei ole sihitud kellegi vastu ega sisalda mingisuguseid salaklausleid. Samuti ci ole Hiinal
selle pakti tagajärjel karta mingit „bolfchewiseerimise" Hädaohtu, ühtlasi Hirota tuletas meele Nõu
kogude Wene suursaadiku kinnitusi, et Nõukogude Wene ei kavatse vahele segada Hiina-Jaapani kon
flikti. Ent Hirota toonitas, et Hiina-Wene pakti ei tohi alahinnata, ja et kommunistide tegevust Hii
nas tuleb tähelepanelikult jälgida.

mõistmiseks.

laupäevani. Samuti müüa
kvaliteetõunu

jumalasalgajate" kibedad

. Jaapani blokeerimise küsimust

A -S. „T ALK O", Kloostri t. 18.

juhul, kui jaapanlased talitawad liig oumwoliliselt
ja peawad kinni Briti ja Ameerika kaubalasvu ul
gumerel. Asjaosalisist mererinFkonnist rõhutatak
se, et blokaadi läbiwiimine Jaapani wastu on hõlp

Terwitust riigihoidjale
kügihoidjat K. Pätsi tema vastutusrikaste üles
annete täitmisele asumise puhul tervitavad tele

Massilised areteerimised. Ka komsomoli kesk

soo Ühendus ja Eesti Põllumeeste Selts Tartus.
Leedu saatkonna kantselei

Wukogudc walitsuso korraldusega on seal suletud ..juma
lasalgajate" (besboshnikutc) organisatsiooni keskkomitee,
sulgemise põhjuseks on paljastatud raiskamised ja

sam, kui seda o-li sanktsioonide tarwitusele wõtmine

Itaalia wästn. Jaapani laemad on sunnitud mööJmiita kahest tähtsast merewäebaasist Singapuris!

ja Panamast. Inglise ja Ameerika merewõimud
olewat president Rooseveldile seletanud, et

Singapuri ja Panama sulgemine Jaapani laewa
dele murraks Jaapani vastupanujõu nelja knu
jooksnl.

Samuti olewat tähendatud, et seda Mõidaks läbi
wiia Rahwasteliidu põhikirja art. 16. põhjal.
Ülalmainitud kuulduste puhul tuleb aga tähen
dada, et läbirääkimised Inglismaa ja Ühendriikide
wahel. ei ole kummalegi poolele kohustawad, ja et
enamik ameeriklasi on sõja mastu.

graafi teel Vanemuise selts, ülemaaline Eesti Noor

on homme, 8. septembril, Leedil rähwllspllha plchltl
suletud.

Naiste tuli ja kaklus Nõmmel
NÄmnel KSvge tän. nr. 4 elu-tsew Liisa üle
wai n 0 aivaldas politseile, et teda on Rahumäe lal

mistll juures kitsaroapalissl raudteel rängalt sõimanud

samas majas elutsew Kristiine Trei. kes tviimaks ko
gmüsti maast haaranud kiivi ja wisauud sellega aivalda

sale pähe. selle tagajärjel tõlkinud üloirniuole pähe

tunria Prowintsi lõnnapoolscis scktorciS walitsuswasta
fcb olid ümber piiranud 200 walitsnswäclast, kcS on
mangi langenud. Hulk sõjamatcrjali on saadud saagiks.
WalitsuSwaStascd on wallutanud ka Llancsi sadamnlin
na, knS on ZO.OOO elanikku. Llancsis on muuseas suur
elektrijaam, mis warustab AstunriaS elektriga üle 40
küla ja alcwikn. Wallntand maa-aladcl walitsuswaSta
fcb on teostanud puhastuSopcratsioone, kus on wangi
langenud üle 5.000 militsionääri.

päevad Venemaal
komitee „tuulutamisel"

Pesemisvahend
LÜI«>VftLG

Pariisi lehtede Moskwa kirjasaatjad teatawad, et

OÜ parim! Suur pakk 20 s„ väike pakk 15 s.

Stalini-wastase luaudeseltsi loomine
keskkomitees. Wandcscltsi olewat kuulunud „jumala
salgajate" keskkomitee kolm juhtiwat tegelast. Kirjasaat

jad teatawad massilistest arcteerimistcst „jumnlasal

komsouroli (komm. noorsoo) keskkomitee
eelseistva laialisaatmise ja puhastamisega.

gajate" orgailisatsiooni juhtiwate.s organites.
Samade teadete järele tchtawat Nõukogude Liidus
üldse lõpp ..jumalasalgajate" organisatsioonide tegewu

Oletvat juba arcteeritud komsomoli keskkomitee sekre

sele, kuna see

tarid Saltanow, Bubekin, Lukjanow ja Feinberg, siis

ei hmstttlurtt une põhiseaduse lummule.

kaks hamva. Tüli jätkunud aga la kodus, kus Trei aival
dajat löömid kaikaga pähe ja käsiivarrole.
Teise protokolli said naised atraliku rahu rikkumise
pärast, kuna nad raudteel ja kodus teineteist ival ju hää
lega ja roppude sõnadega sõimasid. Kolmas protokoll

Reuter tcatah Moskwnst, et seal on aioaldatnd kor
raidus, millega muudeti ära 6. septembriks määratud
noorsoo demonstratsioonid ühenduses rahwuswahclisc
kommunistliku noorsoo päcwaga. Uut tähtpäcwa neile
pidustustele Pole ka määratud. Pidustuste ärajätmine

tehti neile raudteel käimise pärast.

olewat seletataw

meel keskkomitee büroo 60 liiget ja teisi wastutawaid
tegelasi. Komsomoli keskkomitee peasekretär Kassare w,
kes seni oli Ttalini üheks usaldusmeheks, on tagandatud,
üldse olewat

komsomol kuulutatud „saschismi pesaks".

on ka Krawpa" toime-

Teisipiicwal, 7. septembril 1937
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Käin ja kuulatan

Jttaaiimasõiaaegscd DÜrstitossid ia poaborierid

Mitmesugune

Worahominikuue tund. Turul segib aga ju
ba kaubitsejate pere. Wirgematel perenaistel
turukorwid kaupa täis. Nuttawad koju.
Weneturul peatub maalt saabunud omnibus.
Sõitjaid pudeneb pikkamisi sõidukist wälja. Uks
päewitunud mees haigutab, suu awali nagu
kassaluuk bussijaamas. Keskealine naiskodanik
haigutaja körwal hurjutab: „Mis sa nüüd se
dasi! Ajad linnasakstele hirmu peale. Mütlewad.
et oled puha neelamise peal wäljas." Mees uri
seb midagi wastuseks ja kõnetab bussist wäl
juwat noormeest: „Mis asja pärast sa. Sass,
õieti linna tulid? Tahtsin juba bussis küsida,
aga sa istusid kaugel.
Sass tirib lmttsiuoka ninale ja sügab trn«
kalt. Wastab siis pörisewa häälega:
..Tulin niisama waatama."
..Ah, niisama. Ma mõtlesin, et oled leiwa
pärast käimas?"
..Eks seda ikka kah."
..Pidid ikka Käära Jaaniga tegema aasta-kauba?"
..Kes sul aastakaupa teeb! Kui kibe töö
ragin läbi käi minema."
..Kas Leeni jääb Käärale edasi?" küsib
meestega kaasasköndiiv naiskodanik. Sassiks
hüütud noormees hakkab kogelema: ..Ah. Leeni?
E—ei ku—kus mina teise inimese tahtmist

maailm
"Kuningate kuninga" juures
Ootajate sabad perekonnaseisuameti ees
Noored ameeriklased kartsid uut abieluseadust.

Major Lawrence teeb Abessiiniale ajalugu

New Yorgi osariigi uus abieluseadus, mis astus

jõusse 1. septembril, näeb ette, et alaealised kihla
tud tulevikus peavad esitama vanematelt või hoolda

jatelt kirjaliku abiellumisloa. Alles kolm päeva hil
jem võib neid laulatada.

Selle uue seaduse tagajärjeks oli, et lugematu

hulk alaealisi veel viimasel hetkel tahtsid abielluda.
Päev enne seaduse jõusseastumist algas abielukan
didaatide palverännak perekonnaseisuametisse juba
homm ikuhämaru ses.

Pikas sabas oodati perekonnaseisuametnikkude

büroode uste taga. Pealelõunaks paisus rida era
kordselt pikaks, kõik hiigelehituste koridorid olid
noorpaare täis. Perekonnaseisuametnikul ja ta abi
listel oli tööd hilise õhtuni.

Uue seaduse karistusmäärade järele on pere

konnaseisuametnik karistatav, kui ta laulatab noori
inimesi abiellumisloatäheta.

Vlkingid kasvavad ikka suuremaks
Norra koolivalitsus peab ikka suuremaid summasid

välja andma koolipinkide uuendamiseks. Pingid ja
lauad pole kulunud, vaid liig väikesed. Statisti
lisil andmeil on norra noorsugu aast-aastalt osutu
nud suuremaks. •

Kümne aasta jooksul on kümneaastaste koolipois
te keskmine pikkus tõusnud peagu- viie sentimeetri
võrra, 130,91 sentimeetrist 135,13 peale. Norra sõ
durid olid 1900. a. keskmiselt 170,4 sentimeetrit pi
kad, 19-20. a. 171,4 sm. Sellest ajast peale on kasvu
kiirus tublisti juure võtnud: 1920. a. kuni 1930. a. oli
juurekasv 1,2 sm ja areng selles suunas kestab edasi.
Norra õpetlaste arvates on tõsiasi, et lapsed kas
vavad vanemaist pikemaks, seletatav nii, et toitmine

on muutunud loomulikumaks ning söögikaart mit

mekesisemaks aia- ja puuvilja rohke lisanduse tõttu.

Tsaarikrooni teemandid
Ikka veel korduvad pettused endise tsaaririigi
suuruste ..juveelidega". Petturid, kes tunnevad

ameeriklaste nõrkust niisuguste ~väärtasjade" vas
tu, leiavad ikka veel uusi ohvreid.
Nii kõnetasid kaks meest tänaval mr. Pechi, jõu
kat Chicago kaupmeest, kes maailmanäituse puhul

viibis Pariisis, ning pakkusid talle tsaarikrooni tee
mante. Nad kaebasid ka, et nad peavad väärtus
likke kalliskive müüma liig odavalt, kuid puudus

sundivat neid selleks. Kaupmees uskus neid, võttis
nende aadressi ning maksis »,teemantide" eest 2000
dollarit.

Juba samal pealelõunal tekkis tal kahtlus. Ta

otsis mehi nende poolt antud aadressil, kuid muidu
gi tagajärjetult. Nüüd laskis ameeriklane ..juveele"

kullasepal uurida. Nad osutusid väärtusetuiks
klaasehteiks.

7. jaan. 1916.
Abessiinia keiser Lidsch Jeassn võ
tab vastu Türgi saadiku. Noorele keis
rile meeldib muhamedi usk, ta räägib
oma muljetest Harraris, tema riigi mu
hamediusidiste provintside pealinnas.
Ta armastab fantastilist kirevust, mida
ei suuda aga pakkuda kopti kristlik ki
rik. Kuid —on veel midagi, mis rää
gib temas muhameedlaste kasuks: ta on
ühel retkel Harrari näinud seal imeilu
sat muhameedlannat Fatimet ning ka
hekümneaastane keiser on armunud.
Nüüd on tal valminud kindel otsus: nel
jateistkümne päeva jooksul abiellub ta
Fatimega, öelgu ta kristlikud alamad
ja kirik mida tahes.
Türgi saadik teeskleb, nagu ülla
taks teda see otsus. Tegelikult teab ta
seda juba ammu, nagu kogu Addis
Abbebagi. Noor tulipäine keiser pole
õppinud oma saladusi hoidma. Kuid
saadik vaikib} ei kiirusta millegagi.
Küll aeg annab kõigele lahendust.
Siis räägitakse veel sõjast. Lidsch
Jeassu on tuline Türgimaa ja Saksamaa
pooldaja ning annab oma nõusoleku as
tuda sõtta Türgi liitlasena.

see raamatukoi? Keisrinna-ema ütles temast „hä
davares ja paberimäärija Tafari".
Pahuralt läheb major Lawrence visiidile Ras
Tafari, paleeülcma juure. (Kui ta isa poleks vana
Meneliku eest võitnud Adua lahingu, siis poleks ta
isegi sellele tagasihoidlikule kohale jõudnud, mõtleb

inglane., Ta leiab Ras Tafari Voltaire'i lugemast
algkeeles. Aafrikas pole palju neid, kes sellega hak

kama saavad!

Ras kehitab õlgu. „Sec on mu nõrkus. Ma ar
mastan Prantsusmaad ja eriti seda kirjanikku. Ta

oskab .lihtsaid tõdesid nii meeldivalt serveerida." Ras

Omapärane õnnetus juhtus Prahas. Keegi mees

jalutas tänaval, kui talle äkki just Rahvuspanga
ees langes suure hooga kaela pärjasarnane ese,
mis paiskas mehe põlvili. Sellest olukorrast pääst
sid teda alles juhuslikud möödaminejad, kes vabas

tasid ta „okaspärjast". See oli 0 täht valgusreklaa
mist „Narodni bank a", mis oma asukohalt
õhust oli alla langenud. Kuna mees sai mõnel mää
ral kannatada, kaebas Rahvuspank kohtusse firma,

kes reklaami valmistas. Olgugi et õnnetus juhtus
kaks päeva enne seda, kui lõppes firma vastutus

tähtpäev, otsustas kohus, et firma pole süüdi, kuna
vahepeal oli reklaami puhastatud, önnetuseosaline

jalutaja ei esitanud kahjutasunõuet, oli koguni õn

nelik, et talle just 0 täht, mis keskelt on tühi, kaela

langes. ~Mõni teine täht," ütles ta, „oleks võibolla

mind surmanud."

Albert Roussel
Albert Roussel'iga kaob
prantsuse heliloojate väl

japaistvaim kuju, võiks
ütelda nende juht (peale
Ravel'i, kellele see au
täie õigusega kuuluks,
kes aga haiguse sunnil
juba kolm aastat on pi
danud vaikima).
Roussel'i biograafiat

vaadeldes, võib kahelda
sellele ..noorele" sellises
hinnangus. Sünd. 1869.

aastal, 20-aastaselt sõ

jalaevastiku ohvitser, 25aastasena sõjaväeteenistusest lahkunud, et end täieli
kult pühendada muusikale, õpilane, hiljem Õppejõud

selles „scola canterumis", mille Vincent d'lndg asu-

tas suures austuses ja hardumuses Eösar FrancK'!
' mälestuseks. see mees. Kelle Kogu elu pole muud Kui
andumine oma Kunstile, annab vägagi Kästi välja
muusika-benediktiini kuju.
Ja siiski imelikul kombel on tema see. keda noo

. red. kõik noored, kes on selle sajandi algusest kan

' ' dunud kontsertide programmesse, pole loobunud pi
damast ligi neljakümne aasta kestes oma eeskujuks

ja jubiks.
Seda seepärast, et olles kaugel pimesi tradit

siooniliste reeglite jälgimisest või sellise reegli reakt
sioonilisest sepitsusest, mille küljes ripneda piinava
aususe ja liigutava südametunnistuse hellusega kogu

oma eluea. Albert Rousscl pole loobunud otsimast
uusi teid ja nende kaudu end igas oma töös uuen
damast.

Tehtud tööd pole sellele mehele kunagi olnud
seikluseks, uueks retkeks muusika-mäailma. Selle
abiks uute loomisel. Iga uus looming on talle uueks

kunstilise sangarlikkuse kaudu on teostanud ta iga

vese nooruse hämmastava ime.
Alõningad tema elulookirjutajalst (tema kuueküm
ne aastase sünnipäeva puhul 1929. aastal, on tema

üle ilmunud ulatuslik kirjandus) peavad tarvilikuks
eraldada tema loomingus kolme perioodi: esimest
iseloomustaksid ..Rõsurrection" ja „Le Poäme de

de la Foržt" (1903), teine periood saavutaks oma ha
ripunkti helinditega ..Evocations" (1911) ja „Le Fes

tin de IVAraignec (1913), kolmandat tähistaksid te

ma suurtööd „Padniävati" (1923), ..la Naissance de
la Lyre" (1925), „la Süite en ka" (1926), Psaume 80
(1928), La symphonie en sol-mineur (1930, ettekantud

Tallinnas esimest korda 1939. aastal), ..La Sinfonni
etta" (1935) jne.

Õieti omab see liigitelu vaid pedagoogilise täht

suse; ei ole midagi erinevamat Kui ..Evocations"

või ..Padmfivati" sügav hingeeksootika ja „le Poeme

de la Foret" või ..Festin de I'Äralgnee's" esinev tu
gev, looduse tundmine; pole midagi eemal
duvamat Kui „La Naissance de la Lyre'is" kajastuv

hellus ja ..Sinfonnietta" Karm, arhailine arhitektuur.

Rousscl ei ole loobunud otsimast, ja igal korral
on ta end leidnud.
Ja siiski selle välise, nii elava mitmekesisuse

all oleleb Roussel'l hinge sügav ühtlus, niisama selgeil

tuntav nagu see meile tundub Alozarti ja Debussy
juures. See koosneb imelikust õrnuse ja loogika se

1. Ras Tatari
3. Märts 1916. a.

Addis Abbeba tänavail liigub lühemat kasvu eu

rooplane valges ülikonnas ja troopäkakiivriga. Ma
jor Lawrence juurdleb, kuidas läbi viia temale usal
datud ülesannet.

..Meie agendid Addis Abbebas on täitnud oma
ülesande hästi. Olime alati informeeritud kõigest,

mis seal sündis. Nüüd aga ei tule me enam tavaliste
agentidega toime, vajame selleks tublimat meest."

Mi ütles Briti salaluure ülern Kairos ning valis
major Lawrenceü selleks eriti tubliks meheks. Ma
joril on kaks eeldust: ta tunneb keeli ja inimesi.
Pole peagu ühtki Aafrika murret, mida Lawrence
ci tunneks. Tema seekordne ülesanne on äärmi
selt tähtis: kui Lidsch Jeassu viib oma kavatsuse

Seda peab iga hinna eest takistama. Kuidas sel
leks on major Lawrence'il vabad käed. Raha ei
mängi mingit rolli, kuid ettevõte peab õnnestuma.
Lawrence'!! õnnestubki varsti pääseda õukonda.

Lidsch Jeassu pole just kinnise iseloomuga, ta on

uudishimulik kuulma kõike, mis võõras, kuulab mee
leldi lugusid kaugeist maist, ratsutab ja võtab mee

leldi osa jahtidest. Kuid ta iseloom on metsik, ta

on pööraselt armunud oma 16-aastasesse naisesse

ja ripub kogu hingega oma suurte plaanide küljes
major Lawrence teab ammu, et on mõttetus
püüda teda veenda vastupidises. Siin aitab vaid
üks abinõu: mäss, revolutsioon, uus, inglis-sõbralik
valitseja. Kuid kes hakkab mässu juhiks? Lidsch
Jeassul on küll vaenlasi, kuid ta on Menelik Suure

koeffitsientide waljatöötamiseks, missugused koefsitsicndid

iseloomustaksid hobu- ja autoliikluse mõju permanentka
tcte üksikute liikide peale ja nende ökonoomsusele.
KonwerentS peab wajaliseks

toõtta tarwitnscle kõik abinõud tolmu wastn mann
teedrl,
eriti rahwaritkaid kohti läbistawail teeosadel.

Uus korraldus algkoolide õppe
kawade suhtes

sesse eksootikasse. Üks asjaolu siiski valitseb seda

Küna < uued algkoolide õppekawad on praegu alles
tvcel trükis, siis tuleb haridusministeeriumi kooliwalit

ja annab talle tema ühtluse: liigse ornamentika
hülgamine, igasuguse retoorika vifikamine, sügava,
võimsa, aga alasti muusikalise arhitektuuri tund
mine. Selle kaudu on see suur otsija jäänud lähe
dalt seotuks meie ajaga. See on meie literatuuri,

lihtsate ehituste, konstateeritud piltide muusikaline

transskriptsioon. Kord, kunagi palju hiljem, kui ta

hetakse esile manada 20. sajandit, mõeldakse Rous

sel'iie. samuti kui 18. sajandi kujutelud kajastuvad
Mozarti meloodiais.

Jean Cathala

Jalutades aias näitab ras oma laskerada. Ta
Siis teatab ori uuest külalisest. See on noor vesta

tõendab ka tegelikult oma haruldast laskeosavust.
Damptu ja ras tutvustab teda oma parima sõbrana,
ühtlasi räägib ta ka, et olles mänguseltsilised noore

keisriga, tappis viimane lapsena vallatuses vesta

Damptu venna. See oli muidugi õnnetus, kuid vesta
pole seda unustanud, vaid vihkab keisrit. Seepärast

tean."

ei liigu ka ta õukonnas.
Major Lawrence mõistab nüüd seda meest:
ta poolehoidu Prantsusmaa vastu, vihjet Kairole,
väikest teatrit laskeosavusega ja lõpuks parima sõb
ra esitlemist, kes amhaari seaduste järele nõuab

keisrilt veretasu.
Hetkeks meenub inglasele keisrinna-ema vihje:

..See Tafari on saamatu." Ta ärkamine neist il

lusioonidest kujuneb küllalt kibedaks.
Nüüd mängib Lawrence lahtiste kaartidega: „Te

olete tark ja kaval, Kõrgus. Kuidas suhtute Ing

Ras kehitab õlgu. ..Ma tean Inglismaast väga
vähe. Kuid ta on Prantsusmaa sõber, mille vaimus
ja keelega ma olen kasvanud. Tema majesteet ei
jaga minu seisukohti, kuid kui mina oleksin Abessü
nia poliitikale suunaandja, siis Inglismaa vastu po
leks ma iialgi."

Inglane kummardab tänutäheks. ..Usun, et meis»
saavad veel head sõbrad, Kõrgus."

Inglise kuulsaim agent

A\ajor (hiljem kolonel) Thomas Edwartl Lawrence

(1888—1935), ineic tänase sündmustiku peategelasi.
Erialalt arheoloog, oli ta tänu oma haruldasele keel
teoskusele ning osavusele maailmasõjas Inglismaa
tähtsaimaks abiliseks Araabias

2. Kriitiline hetk
20. sept. 1916.

Harrari ligidal peetakse keiserlikku jahipidu. Ma
jor Lawrence ratsutab keisri kõrval. Viimane ütleb:

„Sa tead, kui väga ma armastan Fatimet ning ta
han ka saada muhameedlaseks. Vihkan kristlikku ki
rikut. Kuid sa tead, kui suurt vastupanu leiaks mu
kavatsus. Sa tunned maailma ja inimesi. Kas sina
poliitikuna pead mu otsust õigeks?"

Major Lawrence oskab kasutada soodsat hetke.
Aeglaselt vastab ta: ..Inglasena ja kristlasena olen

kurb teie otsuse üle, majesteet. Poliitikuna olen

teiega nõus. Vastoludest saate juba üle ja teie võit
kujuneb suureks. Teie riiki ümbritsevad igast küljest
islami suguharud. Valged on nende kõikide vaenla

sed ning teis näeksid nad oma kaitsjat. Te võite
oma riiki määratult laiendada."
Noor keiser naeratab muretult.

„Mis sa arvad inglasena ja kristlasena, ei lähe

mulle korda. Peaasi, et sa poliitikuna mu otsust pead

õigeks. Muide: on tõenäoline, et Inglismaa ja Äbes
siiniä saavad peatselt vaenlasiks. Loodan, et see ei

Naiskodanik aga ei jäta:
„A'ä sa siin luiska midagi: Ise pidid ikka
Leeniga kirikhärra juure minema, nüüd teeb
näo. nagu ei teakski?"
Sass tõmbab suitsukontsale tule otsa ja rah
mab: ..Pole endal kindlamat kohta ega paika,
kuhu sa selle naise meel paned."
Päewitanud näoga mees otsib taskust piibu
ja selle lõõre pigist puhtaks puhudes ütleb:
..Kord räägiti töölismajade ehitamisest."
..Kes ehitab." sähwab Sass. ..näe, pole
muud kui wcawad poolakaid sisse."
..Tõsi küll. ega sedasi lahtiinimestel pere
konna asutamise wöimalust muidu pole. kui litsu
aga maalt linna."
„Kui linnas tööd ja kortli leiad, eks siis
tood aga Leeni prouapõlwe pidama?" pinnib
naiskodanik. Päewitunud mees pragab: ..Mis
sa, Mari, siis sedasi pärid ühtepuhku. Justnagu
kohtu-uurija!"
„Noo, eks küsida ikka wüib," arwab naine.
Mees läheb aga uuele teemale:
„Ma seda sulasepõlwe mäletan! Täna siin,
homme seal. Karista tööd. sõimata saad peale
kauba. Nüüd on see kohanatuke kaes, tükis
teine olemine."
..Mis sul häda." konstateerib Sass. ..oma
koht. oma peremees."
Päewitunud mees oma eidega siirdumad
turule. Sass seab sammud kesklinna poole.
Põikleb liiklemiskeerises, kõnniteele jõudes sü
gab kukalt ja küsib mult teed Kalamaja kanti.
Tal elawat seal üks tuttaw.

lahenda meie isiklikke suhteid." Noor ja tormakas

Siigiswihm
Äkki hakkab sadanra sooja sügiswihma.
kedagi, kes on küllalt auahne ja tark. Võib-olla see vastu; neljateistkümne päeva jooksul on tema enda Ras. Tafari, kellest, major Lawrencc tegi Abessiinia Perekonnaseisuameti tumedasse trepikotta tor
mees, kellele ta täna teeb visiidi, Ras Tafari, mäng igaveseks mängitud."
keisri Haile Selassic
mab kleenuke neid, nägu kangesti pahur. Neidu
saadab laiaölaline noormees.
„Kas nia ei ütelnud, ma wötan sirmi, sina
Eesti teed
aga ei ole waja. Wahi nüüd. mihuke ma
olen!" kõdistab pahur neid ja jatkab: ..Kleit
märg nii mis nüriseb. kingad worsuwad ja
las... Kelle ette ma niimoodi lähen? Ja ma
just
ütlesin, ma wötan sirmi, kes" sügisilma
Balti riikides wiimasel kohal
uskuda teab...
..Ara nüüd!" rahustab noormees. ..Äratad
oma pirisemisega möödakäijate tähelepanu."
Wõitlus tolmu wastu aktiiwsemaks.— Tuleks wabastada registreerimismaksudest Balti riikide sõi
..Ah. mina pirisen... Tore wäljendus! Wa
duautod. Autojuhtide ettewalmistamiseks erikool.
hi, mihuke ma olen? Justnagu nuheldud wa
res... Sirmi ei lase wütta... Säh. hoia ridi
4. Balti riikide teedekonwerentsi töötulemusi
külli, ma kohendan natuke lokke." Noormees
hoiab ridikülli peegliga ja pahane neid katsub
KäeSolewa aasta tcedctegclaste järjekordse konwc
On soowitaw korraldada laiaulatuslikke katseid tolmu
taba igasuguste kohalike kiiitcamete iarwitamist autoliit
korraldada
märjaks saanud lokke. Wihmawarju
rentsi ülesandeks oli tutwumine Leedu teede ja sildade
wastu kindlate meetodite ja wahendite leidmiseks.
lcmiscl.
tulnud inimesed trügiwad talle selga.
seisukorraga ning wastastikune tutwumine 193 G./1937.
On soowitaw jatkata katseid kruusateede korrashoiuks
Samuti tuleb toetada kohalike küktraincte uute lii
a. jooksul läbiwiidud töödega sellekohaste reseraatidc
tarwilikn „idcnal-krunsa" koostise kindlaksmääramiseks.
libe leidmist.
..Ma ei mõista, misjaoks me konutame siin
ettekandmise teel.
Konwerentsi poolt wõetakse waStu sildade sektsiooni
Autojuhtide kutselise cttcwalmistusc ja moraalse ta
maailma
jalus?" küsib näitsik. ..Too see ridi
Eesti delegatsioon teel Riiga waatas üle Koiwa jõel
sapiima tõstmiseks
ettepanekud, mis näewad ette järgmiste wäga oluliste
küll
siia!
Kõrgemal
ei jaksa hoida."
hiljuti walmisehitatud Sigulda Silla. 2cc sild on kõi küsimuste ettewalmistnmife tulcwal 7. konwercntsil aru on fuuUiitnlu nfntnbn crikvolc jnhtidc cttclonlmistaimseks:
ge suurem raudbetoonsild Lätis.
..Milla. ole ometi mõistlik!" noomib noor
tnmijtks.
üldiselt Peab ütlema, kirjeldas' kongressist osawõtnnd
Hüdroloogiliste uurimuste läbiwiimisc kohta sildade
mees.
..Me läheme juba enne abielu-soowi
Eesti esindaja, et
ehitamisel; puusildade ca pikendamise kohta; betoonsilda
Nende koolide öppckamad tuleb ühtlustada kõigis kolmes
awaldust riidu."
de wälispindadc wiimistlcmise kohta eesmärgiga anda
riigis.
meie piiri ja Riia Nmhclise maantee scisnkvrd on neile ilusama wnlimuse.
..Sinuga ci saa jn teisiti. Ma ütlesin, ma
Samal päcmal lõpetati konwerentsi too ning otsustati
tueclgi paranenud,
KonwerentS leiab, et
wötan sirmi."
Pidada järgmine konwcrcnts INBB. a. NiiaS.
aug. 1. sept. sõitsid EcSti delegatsiooni inse
kusjuures Cesise linna jn Riia wahrline osa omab juba liiklemise ja transpordi motorisccrimine maanteedel
„AH, jäta kord juba see sirml"
ncrid Saksamaale, et tutmuda Jda-Prcisimaaa teedega.
lõppknju ja on isegi lil km ulatuselt asfalteeritud.
„Toh-oh! Mis sa karjud?"
Edasi läks sõit läbi Leedu Kaunase suunas, kuhu
esineb praegusel ajal aktuaalse tegurina kultuur- ja ma
ölokknwõttcs
..'Kes karjub? Sa ise kisad siin. Näe. kõik
jõuti õhtul.
ianduseluS ning riigi julgeolekus, seepärast tuleb luna
järjest kasivam jõulvankrite liiklemine Balti riikides
Kolm järgmist Päewa töötas konwerentS Kaunases,
inimesed wohiwad."
sääraseid tingimusi, et tähendatud motorisccrimine oleks
nõuab uute teede ehitamist, olcmasolcmatc korrashoid
ellu wiidud wõimalikult täielikumalt.
kuS kanti ette ja arutati 15 referaati teede, sildade ja
mist ja puusildadc asendamist ajakohaste raudbetoon- ja
..Inimesed, inimesed... Sa näed waid teisi...
autotranspordi alal, kusjuures wöeti wastn järgmised
Küsimuse kohta, kuidas kergendada Aalii riikides
randsildadega.
Mind sa ei näe. Wahi, kingad annawäd wär
tähtsamad otsused teede, sildade ja autotranspordi alal.
rahwuswahclist sõiduautode liiklemist, leiab tonwe
Waatamaka sellele, et meie asume praegusel ajal
Igal konwercntsil peab olema peale teisi referaate
rents, et:
wi. Uued sukad esimest korda jalas. Punased
jõuwankrite armu ja autobuseliinide Pikkuse poolest esi
üks referaat möödunud aaSta tegewuse kohta, mis sisalmcscl kohal mõrrcldes Läti ja Leeduga,
nagu worstinahad... Ja ma ütlchn just mitu
a)
on
soowitaw
wabastada
registreerimismaksust
Konwerentsi poolt wõetakse wastu sildade sektsiooni
korda..
teid selle juures saadud kogemustest.
kõik Eesti, Leedu ja Läti sõiduautod nende liiklemi teede ehitamise ja korrashoiu poolest oleme meie
Noormees teeb räpaka liigutuse.
nüüd
kindlasti
jäänud
wiimajelc
kohale.
Igas riigis on soowitaw ellu kutsuda organisat sel tähendatud riikide piirides.
..Miila, kui sa ütled weel kord sirm. siis
Kui
weel
arwcssc
mõtta,
et
meie
meoautodc
ja
auto
b) on soowitaw wabastada Eesti, Leedu ja Läti au
sioon, kelle ülesandeks oleks teede ehitusküsimuste
ma lähen!"
büste keskmine kandejõud ltonnaash) ületab tonnaashi
tojuhte liiklemisel tähendatud riikide piires tarwidusest
teaduslik ja praktiline uurimine.
kahes teiscS riigis, siis ci ole sugugi imelik, et meie
..Ütlen jälle jah: Sirm! Sirm! Sivm! Tema
muretseda rahwnswaheline juhtimisluba (PcrmiS Jn
teede seisukord eriti miimascl ajal on muutunud õige
KonwerentS tunnistab tarwilikuks ja otStnrbekoha
tcrnationnle dc conduirc) ja rahwuswahcline jõuwank
läheb... Eks mina wöin ju enne minna."
halmaks.
seks koostada kõikides riikides pikemaajalise plaani uute
ri tunnistus (ccrtifirnt intcruational pour automobilc).
Tormabki pahur näitsik tänawale ja noor
Kui L—li aastat tagasi meie olime niccl naabritest
teede ehitamiseks. Säärase plaani csildaminc oleks soo
Käcsolcwnl juhul wõiwad Balti riikide autojuhid sõita
mees müdinal temale järele. Ma ei tea. kuidas
ees ivähemalt teede korrashoiu poolest, siis seda praegu
witaw juba järgmisel konwercntsil.
oma riigi dokumentide alusel.
sel ajal ci saa kahjuks enam öelda, sest Palju teid jääb
Riikidewahrliste magistraalteede ehitustööde plaan
Riikidewahelise läbikäimise hõlbustamiseks ja kcr
see tüli lõppes. Sadas kõwasti sügiswihma.
meil kruusatamata krediidi puudusel. Lätis ja Leedus
peab olema kooskõlastatud asjaomaste riikide wahel.
gcndamiscks niug turismi arendamise otstarbeks on soo
kohaldatakse tccdcmörku palju kiirema tempoga järjest
Heini.'
. On soowitaw korraldada katseid ja koguda andmeid
witaw sisse seada rahwuswahcline otse- wõi
lapselaps ning seepärast abessiinlastcle püha; ka ta
vaenlaste meelest oleks mäss roim. On raske leida

gust, tagasihoidlikkusest ja uudsuse otsimisest, reeg
lite põhjalikust tundmisest, väga prantsusepärasest

isegi pariislikust vaimust ja laskumisest võõrapära

tust. Major teeb teist juttu.

lismaale?"

läbi, siis saadab ta vähemalt miljon sõdurit rindele.

Kui 0 langeb alla

Tafari naeratab; on midagi salapärast ja pilkavat
selle mehe. naeratuses ja Lawrence tunneb inimesi.
Nüüd teab ta: see mees on siiski enam kui ainult
raamatukoi! Siis räägivad nad Kairost ja järsku
ütleb ras: ..Mu Kairo-sõbrad tunnevad paljusid teie
sõpru seal." Ja jälle naeratab ta oma erilist naera

suse korraldusel wõimalike arusamatuste wältimiseks kuni
uute öppekawade trükist ilmumiseni algkoolide õppetööd

korraldada seniste kawade järele. Ainult loodusloo

keiser kihutab edasi.

Mõtlikult vaatab Lawrencc talle järele ja mõt
leb: ..Kadunud mees. Ta tahab võidelda Inglismaa

kooskõlastatud sõiduplaaniga antobuscühcndns.
Samuti tuleb ette näha wõimalus korraldada rahwus
wahelinc kaupade wcdu wcoautodcga.
Nagu autobuscliinide ekspluateerimisest saadud koge

muscd näitawad, autobuste liiklemise arendamiseks jn
liinide-wörgu laiendamiseks tuleb asutada ja eelistada
suuremaid autobuste cttewõttcid.

On soowitaw kõikide abinõudega Arendada ja ergu-

nendel töödel palju töölisi. Tänawu oli kuuldawasti

eelwiimanc aasta Peipsi järwc süwendamistõöde alal ja
tuleiual aastal tahetakse need tööd lõpetada, kuna siis
olewat ettenähtud kawa täidetud ja Peipsi järwe pind
soowitud määral alandatud.

Koolinõunik Luuri äkiline surm
Tartjl ülikooli sisehaiguste kliinikus suri südamcra

suhtes kolmandale klassile tuleb kasutada sama klassi ko
dnloo kawa loodusloo osaS.

bandussc Narwa tuntud seltskonnategelane ja koolimees

Peipsi alandamistööd lõpewad

Lunr oli sündinud Narmas, kus lõpetas kohaliku poeg
laste giimn.. kuldaurahaga ja siis lõpetas Peterburis
ülikooli. Eesti walitsuse ajal on olnud Lunr silmapaiS
tcw seltskonnategelane ja oli ka riigikogu liige. L. mae

Peipsi jiirwe alandamiötööd lõpetatakse tanawu 15.
sept. ja töölised wallandatakse. Praega enam ci olnud

J. 21. ii uu r, kes teenis Wõrus koolinõuniku kohal.

takse Narwa.

Vandeseltslane

kasmamale jõnmankrite liiklemisele, trriti aga palju te

hakse kömcrate teede õgmcndamisckS ja pcrmaneutkatcte

ehitamiseks, missugused tood meil peaaegu täiesti puu
duwad. Kui Meel aruicSsc mõtta, et liiklemine maantee
dcl ja põllutööde tegemine meil järjest mvtorisccritakse ja
mehhaniseeritakse, ja selles meie oleme juba naabritest
ette jõudnud, siis peame Paratamatult teede üldise lagu
ncmise ärahoidmiseks järgnrmatcl aastatel kulutama pal
jn suuremaid summasid teede olukorra tõstmiseks.

Rahwasteliidus oodata PõhjaEuroopa riikide vchist aktsiooni
Helsingi, 7. (ETA) Zoomc wälisministcr

Holsti fõitiS eile Stokholmi, et osa wötta põhjamaade
wälisministritc konwcrcntsist. Stokholmist minister
Holsti sõidab edasi Genfi Rahwastcliidu täiskogu is>
tungile. Põhjamaade wälisministrite konwcrcnts, mis
kestab kaks Väcwa ja millest wõtawad osa kõige nelja
pöhjnriigi wälisministrid, tulcwad arutusele wiimascl

Helsingis peetud põhjamaade wälisministritc konwcrcnt
sil otsustamata jäänud küsimused. Peale selle tuleb aru

tusclc põhjamaade ühine aktsioon Rahwastcliidu täis
kogu istungil.

Bensiiniplahvatus paiskas sepa
välja sepikojast
Kärstna w allas Murikatsi asunduses leidis aset ränk

Plahwatus J. Saksale kuulumas sepikojas. Sepp oli

parajasti ametis sweissimisega. kui kostis tugem pauk.
kusjuures mees paisati öhusurwe mõjul sepapaja uksest

wälja. Sepikoja sisemus wötits tuld ja allcS kohale

rutanute abiga suudeti see kuötutada enne, kui vISS
saanud süttida togu hoone. Tule kustutamiseks tarwi
tatj riideid. Auna mees õhusurve mõjul oli uksest pai
'atud wälja. jäi ta ilma tõsisemate wigaStuSteta. Põle
tam gaas tungis sepapajast kõrwalruumideSse. kuS pz.
lctas söele seal afetsewad riided. Kindlustusseltsi hm
damisc järgi tekitatud kahju tõuseb 300 kroonile.
_ Nagu selgus, oli plahwatus tingitud töökoja omaniku
-aksa ettcwaatamatusest. Swcissimssele asudeS oli

mccS unustanud samasse ligidale bensiininõu 8 10

Intri bensiiniga. Swcissimisel tekkinud sademed langesid
bcnsinnnoulc. mille tagajärjel momentselt tekkiS plahwa
tuS. See oleks päris kindlasti wõinud maksa mehe elu.

km tctklnud tugem öhusurwe poleks teda wirntanup
walja nkscawauscst.
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Täna Kaunases

Minister Akel Moscicki juures

Suur finaal ilma favoriidita

Eesti faworiidikursi langetas ilus mäng, mis ei toonud wärawaid. Kas on Eestil ka korraks
„lätlaslikku õnne"? Lätlased sõitsid „wiimase lihwi" saamiseks tagasi Riiga! Kas kohtunik ise
pidanuks lööma Penalti, Läti heaks sisse?
Pilt Kaunases praegu, csnmspärwa hommikul, vn

ebanormaalne: lätlased on jõudnud tagasi Riiga

ja meie mehed magawad Kaunase ..Lietuvos Vicsbu
tiscs".

Normaalselt, nagu see kogu jalgpallimaailma koge
uniste põhjal äraproowitud, peaks Balti turniir olema
lõppenud ja wöitja kõigiti selge. Test meel mitmel esi
mcsel turniiril oli mnkswusel rahwuswahclisclt üldiselt

tunnustatud määrus, et wõrdse punktidcarwn
juures on wõitjaks meeskond, kes omab parema mära
wates u h t c. Selle põhjal wõitis Eesti ka 2. tur
niiri Riias. Kuid nüüd, 9. turniiri ajal, see määrus

lätlaste läbiröhutuna on juba aastaid kaotanud oma

õiglase tähtsuse. Resultaat kõigile teatawalt on

Eesti ja Läti heaks mõlemale kolme punktiga, kusjnu
res Eesti wärawate kogu suhe on 5:1 Läti 6:2 wastn.
Jalgpallimaailmas tähendab see ilmset ja suurt P a r e
must: üks on iga wiic wärawa kohta saanud ühe waS
tu, teine aga juba iga kolme kohta. Sellest hoolimata
turniir jätkub ja on alles lähenemas oma kõige otsusta

Minister F. Akel asetamas Pärga Poola tundmata sõduri hauale. Pärga kannawad Eesti sõjamäe
line osindaja kol. Naidna ja saadik Markus. Nende järel minister F. Akel ja Poola
saadik Eestis Przesmyoki.

Waurssaw 5, 6. 0. (ET?l) (Pat) Poola ma
barngi president Moscicki wõttis täna audientsile
Eesti wälisministri dr. Akoli. Audientsil wiibis
ka Poola wälisminister Veck.
Hiljem president andis eine Eesti wälisminis
ter Äkeli auks. Einel wiibisid Poola wälisminister
Beck, haridusminister Swietoslawski, tööstus- ja
kaubandusminister Roman, wälisministri abi

Szembe?, Eesti saadik Markus, Poola saadik Ees.
tis Przesmycki. direktor Kaasik j. t.
Wälisminister Akcl lahkus Warssawist täna
kell 17.1 v, et sõita Miini. Waiksalis olid teda saat
mas Poola wälisminister Beck, Eesti saadik Mar
kus, Poola saadik Eestis Przesmycki, Warssawi
wojKvooda Jaroscewicz ja Välisministeeriumi kõr
gemad ametnikud. Proua Veck andis lilli proua
Akelile.

Sportlased sa olümpiamängude ettewalmistajad sõjawäkke

kikult. Hiljnti Jaapani sõjaminister andis käsn
seitsme Jaapani ohwitseri tagasikutsumiseks, kes

olid komandeeritud olümpiamängude ajal korral
datawate ratsawõistlustc ettevalmistamiseks. Kuna
wahepeal on kutsutud sõjawäetcenistusse ka mitu

Nahwaülikooli-Päewi igas suu
remas keskuses
üleriiklikkude rabwaülikooli-päcwade korraldatva
toimkonna nimel on Eesti Haridusliit pöördunud kõiki
de kohalikkude rahivaülikooli seltside Poole ettepanekuga
korraldada kohalikke rahwaülikoolidc päcwi.^
Soowitatakse juba septembris korraldada seltside ja
asutuste esindajate nõupidamisi, kuhu lubatakse kohale
f&rta ka pealinnast tvastaw kõneleja.

Oktoobris kawaisctakse korraldada mitmetes suure
mates keskustes awalikke ralnuaülikoolide propaganda
päomi. kus aga rahivaülikoolidc küsimus tuleks kõne alla
koos muude kulruuriküjimustcga.

ikkagi kõige iscloomustawamaks see, et laupäcwane kahe

lätlasi ikk u õnne, et säärasest matschist mälja

wõõra (Eesti ja Läti) matsch tõmbas kokku 0000 pealt
waatajat, mis wähemalt kahekordselt ületab senise waS
tawa rekordi, ühtlasi ületades selles suhtes Eesti-Leedu

nõuab „U. Eestis" Henr. W. Ta leiab, et Eesti
kui wäikerahwa kirjanikel on raske wäljaspool ko
dumaad läbi liiüa, kiti tal pnndumad wõimalufed
nuut maailma kultuuriga ja selle esindajatega kok
knpuntumiseks. Ja juft aineliste ivõimaluste
Puudu-misel ei saa «võistelda maailma waimsel
tandril. Riik peab appi tuloma.

lootvate isikute keskel tegema selaktsiooni. Neid koomaid

Küsimusse «võiks tnll'.i ««äiteks Eesti wälissaa«koi,dade
juure knliimritecuistnskohtade sisseseadmine, ütleme Lon

Lähemal ajal on oodata korraldawa komitee kokku
kutsumist. Haridiisilädal toimuks 1938. a. juuli keskel.

muinimeste arengule ja kasivamisele, et olla tvõistlns

Nõmmel, Mustamäe supelbasseinis, on aga tvesi
weelgi praegu sügise tulles 17 kuni 18 kraadi soe. Ku
na kogu supelasutus on warjatud külmade tuulte eest
mäcscljaudiku ja ntetsaga mng Nõmmel on õhk kuiw,
siis praegugi wõib Nõmmel leida rohkesti suplejaid, ke?
naudiwad tveel sügiselgi suwise soojusega wett.

sellale kaasa.

donis, Pariisis. Berliinis sa Skaikdinamvias. Aastat 3
5 «viibida ühes maas oleks surnu* tähtsusega meie «vai
tvõinreline e««roopalikus mõttes. Sellele kohale «võiksid
asuda ainulr meie tippsaatvuiustega inimesed oma ala

koosseisu määramise süsteemis ja juhtuvate isikute küsi

w a d. et Leedu spordilehe ..Lietuvos Spartas" üks num
ber konfiskeeriti!

Tcisipäewascl matschil, tundub nii, ei olegi enam

sawori i t i. Kaotada siin erapooletul pinnal wõid

nii Eesti kui ka Läti. Kuid küllaltki tõenäoliseks osutub
ka see wõimnlus, et finaali finaal wõib lõppeda wiigiga,

ja siis ollakse jällegi uute laialisöitude eel ilma

Balti meistri küsimust otsustamata. Aa wõidupärg ühes

karikaga jääb maha leedulaste kätte, kellele osutub
Pen.

Tulemus „Päewalehe" waate
aknal
Eesti-Läti matschi esimese poolaja tulemus
pannakse wälja „P äewalehe" waateak
na l e Pikk t. 2 kell 6 ja lõpptagajärg kohe
selle selgumisel, umbes kell %1 õhtul.
Eesti-Läti maawõistlnse käik Balti turniiril
antakse iile raadio ringhäälingus. Ülekande algus
on kell 5.50 p. I.
Tartu katastroofi ohwri laip.
toodi Nartva

sama seltsi laekur.

endale odavahinnalise tellimise ..PK" 2. valikule.

Üksikasjalik tcllimiskuulutus ilmub laupäeval!
EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV, Tartus.

seltskonna.iegclane. ra töötas hulga aastaid Nanwa Ha
ridusseltsi raamatukogus kogu juhatajana ja oli nüüd

Harku Põgenik tabati Narwas
Narma kriminaalpolitsei tabas IZ-a. Albert Eero.
kes oli Põgenenud umbes nädal tagasi Harku kurikerldu

lvustega laste kolooniast. Poiss oli tulnud Harkus:

Sulane surmas karjapoisi

Surew naine Pingil

kannere teemade määramine jäetakse eesti komitee kom
pclcntsi, kuna skandinaamlasre poolt määratakse kindlaks
teiste riikide lektorid ja nende ettekannete teemad. On esi
tatud ka meel teisi tingimusi, kuid nende täitmine ei näi
tcgcival raskusi cestlasile.

mi n i kui Läti wastu. Suur wiga artuatakse olewat

Makske 3 kr. Eesti Kirjastuse Kooperatiivi posti
jooksvale arvele nr. 22-87, sellega kindlustate

2000 Ihk.) Kr. 12.50 eest. kaling.-köitcs Kr. 17.—.

siiski nende inimeste eneste kaswamine omal alal ja see
kasu. mis nad tooksid tagasitnlmitena meie oma kultim

ajuti «võiksid elada la Pikemat aega mõnes kul

Arwatawasti ci aita ka see, et Leedu meeskond wii
mases väewal Eesti waStn mängis märgatawalt pare

elekrriosakonna mnetniku Mbertine Sawi jäänused.
Pr. T. maetakse kolmadäeival. 3. oli Nanvas tuntud

del. Need inimesed wõiksid kaasa aidata ka meie kul
tuuripvopagandale tvälisinaal. kuid tähtsaimaks oleks

tmgiiMsiesse, et irad lahodalt «võiksid luua, et uad

oodatakse üldisemalt, millal see publiku hääl, kajastu

võidab igaüks, kes nüüd tellib «Põhjamaade
romaanide" 2. valiku (6 väärtromaani, üle

Newolwri waatamisel haawas Johannes
Post Kõnnu walla Wihasoo külas kõhust ras
kesti oma kaaslast s?alju Ojal a t. Haawata
saanu toimetati kiires korras rawimisele Tal
linna Diakonisside haiglasse, kus ta aga meel
samal päewal suri.
Mõlemad asjaosalised on Kõnnu walla ela
nikud. Laskja Johannes Post seletas, et ta tulis
tanud Ojalat kogemata. Sellele «vaatamata wöeti
ta aga esialgselt wahi alla ja toimetati TallinnaHnrju kriminaalpolitseisse, kus sündmuse koh
ta alilstati juurdlust.'Post on 30 a. mana ja
teenis talus, kus õnnetus juhtus, sulasena. Sur
masaanu on samci talu karjapoiss.

isikuid, kes on tvõimelised tootma rahwuslikke kultuuri
«varasid, mis oleksid wõistluSwõimelised «väljaspool! ko

tuurikeskuses, õppida põhjalikult tundma mõnda suur
rahiov, keeli ja krrltuuri. sii«venedes sellesse ja elades

üksikuid suplejaid.

tele istekohtade tribüünilt taastati kiiduawalduS
tcg a. See oli pühapäcwase matschi ajal. Nüüd

Esmastvie-.M õhtul jõudis Nanva Tartu pühapäerva
sel autoõnnetusel iunua saanud Nanwa linnawälirsuse

nagu spovtlastelegi. See tähendab, meie peame oma

malusi lvähemalt 200 isikule ja kus wõimaluse korral
oleks ka supluswõimalusi. Eesti lektorite ja nende ette

muutunud õige jahedaks, mistõttu plaashidel näeb tvaid

Viili 10 krooni

tele andma saumsugusod treeningu «võimalused omal alal

duumad, tuleb aswada sellisteÄse soodsatesse ainolistesse

LZiimastel päeivadcl on mere- ja samuti jõewesi

tulla siiski miigiga. Wecl lisakotkumõttcna saab öelda,
et matschi 30 minutist meie käes oli ligi 80.
Kolmanda päema matschi Pearaskus lasus sellel, kas
meie meeskond üldse suudab möita Leedut. Pealegi tuli

„EitowallmisMmi.se staadiumis peab tvaimuinimes

ia sinna kutsutaks kaasa mitmete ringkondade esindajad.
Haridusnädala asukohana sootvitakse näha mingit rahu
likumat kohta, kus leiduks ööbimis- ja toitlustamiswõi

Mustamäe supelbasseinis wee
soojus 17—18 kraadi

dus ka matschi miimascl mccrandil. Pidi aga omama

l&Lsed teUed
Rohkem arcncmtswõimalttsi kirjanikele

komitee Eeslis moodustataks wõimalikult laial alusel

andsin ju lätlaste heaks pcnalth kas pidin m a siis
ise selle ka sis s c lööma?!" Ning Frankenstein li

alul oli ette nähtud meile. Selle praeguse Kaunast

das Päcwast-Päcwa Leedu 51,2 wõiduprotscnti ha i h tus lõpuks ~10,1 wõiduprotfendiks", millest wiimanc

SamanimeHstest ümmargus
test sigarettidest pehmema
maitsega ja rikkaliku
ma aroomiga.

skandiuaatvlaste soowiks, et haridusnädala! korraldab?

meeskonnal tuleb meel eelkõige õppida spordidistsipliini."

juhi dr. ?l. Aurgclionisc oma. Poolaja lõppe

wöimatuks sette üleandmine tundmatule wõitjale...

matschi.

Teatamast! ivõeti Ivaslu möödunud juulis Taanis
peetud Põhjamaade haridusuädalal ülemeelne sootvi
atvaldus: korraldada järgmilm haridusnädal Eestis.
Nüüd saabus Eesti Haridusliidule Noonist tiri. mil
les teamtakse. et haridnsnädala asukohaks ivalitakse
Eesti, kui täidetakse mõningad tingimused. Nimelt on

Frankenstein, „k»id ma wöin siiski öelda, et teatama!

nult karjuti seisukohtadelt kõnckooris ettekantuna, et
..Aurgclionis siia!" ja „J. maha!" Ning nendele hüüe

mia mcistriwõistluste mntschidcga, kus wilemehel mängi
jäid üksteisest tuleb lahutada peaaegu jõuga.
„Ma annan oma resümee tcisipäcmn õhtul," lausus

lõppu wõiS üksnes ette kujutada ja mitte midagi roh

Balti turniiri pcaltwaatajate rekordite snhtcs aga jääb

Algawad ettewalmistused Põh
jamaade haridusnädalaks

Wildc'i ..Salomcs" Salome nõuab Johhanani pead, fiiS
Vhtantase mäel rahwa seast nõuti Leedu praeguse Palli

kem asjalist teada, missugune meeleolu ja m e c l e p a
h a pidi malitscma Läti laagris: 1 :ft ee* olla, siis enda
heaks pcnaltht saada, mis samahea kui 2:0, ning seda
mitte suuta sisse lüüa see on juba pöörasus, oma mõi
du maha m ii ü m i n c ja mastasclc schanssidc andmi
ne, ühe sõnaga kõik see, milliseks on jalgpall. Kuid 3:1
meie Mõiduks oleks sellele matschilc olnud siiski sobi
tv a m resultaat.
_ Walitscsime mängu esimesel poolajal nii, nagu oleks
mängitud ainult „ül>e märamaga". -ccsamn lugu kor

päewal) Ecsti-Leedu matschil 5000. See näitab, kui

lõunalauas riigihoidja lauanaabriks ning mestles rii

nud pallipnblik, kuid hoopis teisel musil. Kui Öscar

mitte rohkem kui lapsemäng mõrrelduna Jugoslaa

muses. Vastolud Leedu spordielus on koguni nii tera

esimesel päewal oli Vytautase staadionil 12.000 pallihu
wilist (nende hulgas kuni 5000 sõfawäelast), enamik ko
halikest lehtedest teatas 10.000-lisest massist. Teisel
Päewal Eesti-Läti matschil arwati ja teati olcwat peagu
samawõrdsclt pcaltwaatajaid. Kindel on see, et turnii
rile kogunes pallirahwast mitte üksnes Kaunasest, «vaid
Leedu kaugemateltki nurkadest autobustel ja rongidel.
Nüüd, turniiri «normaalseks lõpuks", on Leedu liidu
ametlikel ja juba enam-wähem täpsetel andmetel pilt
pcaltwaatajate arwn suhtes selgunud järgmisena: esi
mesel Päewal Lcedn-Läti matschil 8000, teisel päewal
Eesti-Läti mntschidel 0000 ja kolmandal päewal (Püha

10 tk. 20 s.

gnritekS Leedu erakordsetele kaotustele, waid üht olulist
tegurit awaldas just seesama rekordilisel arwul kogune

sas, et see armamiite kuni tcisipäcmn õhtuni ci ole amal
damiseks. Kuna aga need read ilmumad amalikkusc ette
teisipäewa lõuna ajal, kus olukord Tallinnast Kaunasesse
ei saa olla kuidagi mõjutatam, siis informatsiooni wärS
kuse taotlemise hnmidcs laseme siin sekle arwamisc mälja
meile tnndumana parajalt oma kohal.
Meie mecSkond Läti mustu mängis hästi. E b a n o r
m a a l n e on, et see kõige otsustama,» matsch ei lõppe
nud emba-knmba resultaadiga: kas '2: O Läti tvõiduks
wõi 3:1 meie mõidnks. Pärast selle laupäemasc matschi

selget Pilti Pcaltwaatajate arwust. ühed kõnelesid, et

Haapsalus, ning külastas ka sanatooriumi, oli Bellegardc

lede g a. Kuid need kaks asjaolu ei ole tähtfatcks te

nult juba ka ajakirjanduses, toob juhtide wahetuse Leedu
palliliidus.

schi järel Leedu liidu endagi tegelased ci omanud küllalt

hoidja K. PätS Läänemaa rahtvuspäctva puhul miibis

nenud Läti meeskonda wõcti wastu selgesti kostwate w t

steini tegewust Eesti-Läti mntschil, kus tema olcmat toi
me tulnud migadrga, mis anuud kasu Eesti mecskouunle,
ja kus Ja millegipärast üldse polcmat märganud .kiure
maa ofsaidisolcknt. „Mida ma siis meel pidin tegema,

sele esmakordselt turniiri neljas matsch «finaal fi
naal i n a" ja kolmandaks püstitati nüüd Kaunases
isesugune p«blikn r e k o r d. Esimese ja teise mnt

TURIST

Meile oli wäga mcldiw see, et mitte kunagi ware
mait Eesti mccSkond wöõral maal wäljale tulles ei ole
saanud osaliseks nii spontaansele ja tulisele aplausile,
kui matschi eel Läti wastu. Sellesama kõrwal spordi
mõttes natuke cbamccldiwaks osutus see, et meile järy

mist.

Igal juhul on praegu «veel jätkumisel olew Balti

ETK ovaalsed sigaretid

matschide juhtimine. Frankenstein, keda kuidagi ci saa
wahctada silmi-Frankenstciniga, leiab, et meile oma käi
gult kuidagi liig ägedatena tundumad Balti turniirid on

põhjusega.

Jutt laks wecl edasi, -ai juhitud tähelepanu sellele, et
Lati ajalehed mäga tcramaltki armnstnmad Franke»-

turniir erakordseim senistest, nagu see on olnud just
Kaunases peetud turniiride «loomulikuks omaduseks".
Esiteks Kaunases laks Balti jalgpall kahrtsuswnärsrlt
korraks lõhki. Teiseks Kaunases tuleb nüüd pidami

W. Bellegardc saabus Haapsalusse augusti alul, et
siin raMida reumat, mitte all elatanud endine wõimu

Kes õnnetuses oli süüdi, pole esialgselt selgunud.

kindel, et Eesti teisipäcmal mõidab." Ja N. öerckas

keedile oli annud juba enne meie Königsbergi
matschi resultaadi ja mängu sisu enda teatawakSsaa

fenhageni kliinikusse.

nr. 26—11. Kokkupõrke tagajärjel sai jalgrattur kerge
põrutuse, kuna mootorrattur pääsis wigastuseta. Kont
rollimisel sclaus, et jalgratta pidurid ei olnud korras.

d u" kogu öö rongis Kaunasest Riiani ja siis pärast

mistatud ja et enamik pallipubliknst oma waStnse an

sanitaarautol Tallinna, kus paigutati rawimisclc Greif

-297 ja jalgrattur Helga U r m, kelle elukoht Lennuki tän.

Teispoolsclt natuke olukorda illustrecrimaks on Meel

tcisipäcwa lõunaks on tagasi Kaunases, kuigi nad selleks
on juba Pidanud sooritama pika aja kestma „e ks i s õ i

meeskonnasse uskujate protsent niiwõrd wäike eriti see
tõttu, et Leedu meeskonda oli kõige hoolsamalt ette wal

Eestimaa kuberner Wassili Bellegardc ja toimetati

Esmaspäeval kella 2 paigu põrkasid Estonia puies
teel realkeoli hoone juures kokku mootorratmr nr. A—

Waremalt awaldatud arwamises pidasime Eestit

ja, mängige edasi." Siiski peab uskuma, et lätlased

malikuks meie üldwõitu. Kahtlematult oli see meie

Möödunud laupäctval haigestus Haapsalus endine

Jalg- ja mootorratturi kokku
põrge

mitte rohkem kui Paarikümnetunnilist hingetõmbamist

meeskonna wastu ci jätnud tegemata Eesti. Lähedaselt
wõrdwöimeliste mängijate juures suured skoorid, s. o.
nüüdse turniiri ncgatiiwnc üllatus on nii sümpaatsete
leedulaste kahjuks. Miks just Leedu kahe matschiga 1:9
Pidi saama oma kontosse, see annaks seletada mitme

Selle telegrammi lühike sisu kõlab järgmiselt: „Kui wa

tahendab, et ainult iga wiies „walge wares" pidas wõi

899-le. kusjuures nendest cnnmik oli mõne-päswa-pca
tujaid, kuna pikemaaja-suwitajaid leidus 399 ümber.
Ekskursantide arw Pühajärivcl tõusis tänamu mnbes
õ999-le.
P e e d u l, mis asetseb Elwa külje all. oli suwitajaid
599 ümber.

saanud ränga lõõgi ega jätnud kasutamata sellest saa
dud õpetust, kujundades pübapäewaks meie wastu oma
meeskonna umber wöimalikkuse piirides. Leedul meie

osutuS meelgi halmcmat ennustamaks: ..Arman, et teisi
päewal selle turniiri möitjaks tulewad lätlased, kuna nad
oskamad kaitsta, kaitsta ikka ja alati kõige halmcmalgi
juhul. Minu armumiseks on, et Läti mõidab teisipäcmal

üldjuhilt, Peaministri asetäitjalt M. Skujenieksilt.

Läti wõidu tõenäolisust kindlustas 29,7 prots., kuna meie
meeskonnasse uskujaid leidus üksnes 19,1 Protsenti. See

Pühajärwel walitseb jnba täielik waikus. Sn
witajate koguavwn Pühajärwel artvesiatakse 799

talt tingitud tema üksnes n.-n. musta st p ä etva st,
ja kõigi asjaolude mittcklappimisest. Leedu oli Latilt

wastu wäljalc tulles ci olnud enam midagi kaotada,
waid üksnes rehabiliteerida ja halba heaks teha. Aui
Läti oma wärawad Leedu wastu saawutas peaaegu
arusaamatu kergusega, siis seda Leedu tugcwamagi

protsenti sisaldasid usku, et turniiri wõidab Leedu!

i

arwcsse wötta, et Leedu kaotus 1:5 wõis olla päris puh

armastusele ei ole kuigi mccldhv. W. Balciunas loime
matschi-õhtul lausus: „?Na praegu, kahjuks, ei ole meel

sisse 7.249 wastust. Nendest wastustest kogunisti 51.2

Ametlikult kestab Elwas suwitushooaeg 15. septemb
rini. Kuna kohail on weel waid sadakond suwitajat, siis
lõpetati neil päewil rannamnnsika.

tatakse, pole haige seisukord siiski mitte kartusttckitatv.

juhid, nimelt öerekas ja W. Balciunas,

waStamad küsimusele nii, kuidas see meie «väikesele enda

pooletuna Jugoslaawia mcistrimöistlnste ägedamate

koosnes suwitajateperc tosinast rahnmsest.

mai päctval Tallinna Punasest Ristist ielesoniteel tväl
ja sanitaarauto ja saadetuna sanatooriumi juhatajast
dr. H. Almerist ja halastajaõest sõidutati ootamatult
haigestunud endine tvõimumees Tallinna, kus paigutan
raMimisele Grciffenhageni kliinikusse. Nagu sealt tea

poolctutc, s. t. leedulaste suust. Nende kaks paremat
asjatundjat, mõlemad endised internatsionaalid ja liidu

turniiri arwatawate tulemuste kohta. See ankeet tõi

Pole laekunud. Wälismaalasi oli kohal üle saja. üldse

paremaks ta toimetada Tallinna. Selleks tcllitigi sa

tct kahest armamisest, mis mõlemad tulewad turniiri era

nisest juba willand ja et nad enam tagasi ei t»le g i.
Midagi taktikalist pidi igatahes lahti olema, kuna mvi
me kolmanda ja õige kindla wersioonina märkida, et
Läti pallijnht kol. J. Redlichs sai telegrammi Läti spordi

luse: „K»id puhtalt mängisid nad, need eestlased!" Kõ
laldasemalt wastawana kohalikele meeleoludele. Nimelt
32.000-lise tiraashiga Leedu suur pildinädalleht „Jliust- - neiust oli ka miinlascst kohtuniku Franken st e i n i
ruotas Posaules" (Illustreeritud Maailm) Balti turnii g a, kes omab milcmehena laitmatu rahmusmahclise nime
ri eel korraldas oma lugejaskonnas ankeedi Balti ja kelle n.-n. teatamaks monopoliks on teisest riigist era

lpeamiselt perekonnaisad Tärnist) elas registreerimata.
Eelmisel suwitushooajal oli registreeritud suwnajaid alla
1700. Kui huwironglaste, terme rea üleiarnimaalistest
pidustustest osawõtjate ja lühiajaliste peatujate arw ala
tissele suwitajatele juu-re anvata, siis tõusis üldine kü
lastajate ar!v tänawu 15.999-lc. Suwitusnmksu laekus
1490 kr. missugust summat warcm weel kunagi El ivas

tus haige seisukord niimõrd raskeks, et arstid pidasid

mehed oma töökohad. Teine kõneles, et lätlastele on se

r a l d a m i s c st.

Elwas km meie porckamas sisemaa suwiniykohas
oli tänalml rokordavmult suwitajaid. Aiuerlikult regist
rooriti 1932 suwitajat, kuid wähcmalt 690 snwitajat

hakkas kaebama Mälude üle alakehas. LaupäeMaks muu

sid finaalis. Wastusena sellele on anda lats mäljamö

kaks armamist. Lätlaste miinlascst treener - tanzcl
enne „Mahcsõitu" Niiga poetas körmalisclc isikule üt

sa nüüd on asutud kokkuwõtte tegemisele niöödunud

gihoidjaga, kellega Bellegardc'! seolvad ivanad rutmu
sesidemed, mitu head tundi. Wast möödunud nädala
lõpul muutus Manahärra termis järsku halmaks ja ta

Meie pallihumilistel cndastmõistctamalt pakitseb
südames küsimus, missugused siis ou meie tõelised schan

arwatud siiski natuke optimistlikult ja mitte kõige kül

suwcst.

rcma tcrtvisc juures. 2Lccl augusti keskel, kui riigi

antud 11-meetrilise karistuslöögi.

Praeguse Balti turniiri faworiidiks. See wõis olla

Sisemaa suwituskohtades on septembri saabudes hoo
aeg lõppenud suwitajad on peaaegu wiimseni lahkunud

sanatooriumis ja oli, armatud Mälja reuma, kõige pa

Moment Eesti-Läti maaivõistlnsclt Kaunases. Tipner wärawas püüab mahawiskamisega Läti kasuks

ühewäramalise mahega."

snwitajat

mees kannatab juba pikemat aega. Ta on seda rammud
mitmel pool Mälismaal, kuid pöördus nüüd arstide soo
wituscl Haapsalusse, kus tvõttis linna supelasutuses mu
datvanuc. 23. Bellegardc, kes on juba 72-aastane, elutses
Haapsalus kindral J. Laidoneri nimelises Mastivalminud

gematagi wõiwad wiia „libcdalc".
PeakS magagi Maletama, kui öelda, et suhtumine
laua äärcS üheltpoolt lätlaste ja teiselt poolt eestlaste
ning leedulaste mahcl oleks olnud sõbralikult kuum.
Teatama „põöripäcma-tähtsuse" omas sündmus, mille
sisuks oli lätlaste püstitõusmine laua tagant ja ärasõit
mine jaama, et õigeks ajaks jõuda Kaunasest kell 21.55
MäljuMale rongile.

lennukitel uuesti tagasi Vytautase tammikusse.

Elwas, Pühajärwel ja Peedul 3000 alatist

Wanale toimetati Haapsalust sanitaarautol Tallinna

säärastel puhkudes enam ei praktiseerita pisemateski
kwantumitcs sääraste jookide andmist, mis Pallimehi ko

Jaapani sportlast, siis siinseis spordiringkonnis
enam ei peeta tvõimatnks, et Jaa
pan 100 b n b olümpia m ä n g n d e ko r -

Sisekuurortides hooaeg lõppenud

End. kuberneri Bellegarde äki
line haigestumine Haapsalus

tawaline. Anti ka Leedu napsi, kuigi meil Tallinnas

küsid mitmesugused wcrsioonid. üks kõneles, et Läti
mängijad eSmaspäewal jälle peawad kindlasti olema
oma igapäewasc töö juures, mastasel korral kaotaksid

mängude korraldamisest

lamendis, et see knsimns otsnstataksc peatselt lõp

Turniiri lõpubankett on juba peetud. See toimuS
pühapäcwa õhtul külalislahke Leedu jalgpalliliidu kor
raldatuna meie meeskonna peakorteris, Lietuvos Vies
butifcs. Laud oli kaetud 12l)-le. Peeti kõnesid ja wa
hetati kingitusi seda suurcmalgi määral, kui fee on

Milleks see? Wastusena sellele küsimusele lii

Jaapan loobumas olümpia

Tokio, 6. 9. (ETA) Domci agentuur tea
tab, et Jaapanis on üha snnrcncmas liikumine,
et Jaapan loobuks olümpiamängndc korraldami
sest 1940. aastal konflikti pärast Hiinaga. Jaapani
peaminister wnrst Kon o y e teatas täna par

wamale tulipunktile.

Nanva jalgsi sa toitnud end peamiselt õunnga, mis ta
ivarastus aedadest. E. saadi käite ta ivancnmte juu
rest, kes elawad Narmas.

Enneaegselt süttinud laeng
purustas sõduril käe
Viljandimaal Kirstna na Ilas leidis csmaspästval

wet raske õnnetus 21-aastaise Eduard Tinnigrt, kes

teenib sõjakooli patareis sa wiibis Murikatsi asunduses
oma wanemate suures puhkusel. Tinn oli läinud oma
isamlu põllule lõhkuma itwc. Lõhkeainena ta kasutas
kloorkaali, süüdates walmisscatud laenand. ühe titri
juures süttis aga laena enne. kui noormees seda mõis

ette rmrata. kusjuures kiwilõhkuja jäi kiwirabe ette.
Laena tnnusms Timnl iramku käe. õnnetuse ohrocr toi
metati Viljandi haiglasse, kus ial käsi osaliselt tuli mu
puteerida.

Nii walitakse Presidenti
Argentiinas...
Buenos Aircs. K. 9. (ETA) (Reuter) Pulm

rile. Wäga tähtsaks ja «vajalikuks tuleb lugeda ka isik
liktude sõprussideurete sõlmimiue meie «vaimuinimene
ja wälismaa omade toahel. Sellega aitame leiutada
inimesi «välismaal, kes tuilsffid meile kasuks meie kul

Eile õfjful kella poole kaheksa paigu leiti Toompnics

päcwal peeti Argentiinas Prcsidcndiwalimisi. Pealinnas
korda ci rikutud, kuid prowintsideö on olnud rahutust ja

tee pingilt Endla tän. nr. 29—2 elutsew 72-a. Maria

kokkupõrkeid. Seniste teadete järele on kokkupõrgetes 12

inimest saanud surma. Tõsisemaid rahutust oli Dorre

wurüvõMuses «välismaal." (

Haritono w s k a j a, kes awaldas weel waid mähe
seid elumärke. Kiires korras kutsuti walja Punase Ris

Autoril wõib mõneski puhtes õigus olla, kitid

ti auto. millega naist taheti toimetada haiglasse, kuid teel

siin on ta segamini ajanud kultunrataschee mõiste
hariliku wälismaaveiji sp.pendiumiga.

heitis ta aga hinge. Laip toimetati linna lahkamiskamb.
riöse.

gos, kuS radikaalsed ollused ründasid politscijaama.

Mõni tund enne walimist politsei teatas, et on pal
sastatiid mandcsclts. kelle eesmärgiks olcwat olnud prc
sidendi jn walitsusliikmcte tapmine ja politsei peakor»
teri wallutamine. Wiis wandeseltslast on wangistatud.

Teisipiiewal, 7. septembril 193'.
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Kohalikke teateid
Kogukonnamaksu lehed liikwel Philipsi uudistooted raadioturul
Maks tuleb tasuda 15. oktoobriks.

Majandusõpi

Linnas tuuakse kodanikele juba kätte 1937. a. kogu
konnamaksu leliti. Aiaks tuleb tasuda hiljemalt 15. ok

laste kool

toobriks. Kes tähtpäewaks maksu ei tasu. sellelt «võetakse

1 protsent wiiwitusraba knus. Ja kui maksuwõlg on
pööratud sissenõudmisele, siis nõutakse see sisse Poolteist
kordselt, koos wiiwitnsrahnaa.

Kognkonnamaksu wõetakse wastn linnakassaS ja
pankades, kus selleks awatnd nrwcd. Alates 5. oktoob
rist wõetnkse maksu wastu linnakassas ka öhtnti kell
17—20»ni. Maksu wastuwõtmiseks on awatnd abikaS
sad ka mitmes linna algkoolis.
Tänawu tuleb kognkonnamnkS tasuda juba terwe
aasta eest. Maksukohustuslikel kodanikel, keS ei kai tu>
lumaksu alla, olgu neil tööd ja sissetulekut wõi mitte, tn
leb maksa 4 krooni, Kes maksawnd tulumaksu, neilt
«võetakse kognkonnamaksu niiwiisi, et need, kelle tulu
maks» snmma on 159 krooni wõi rohkem, maksawad ko
gnkonnamaksu Sl) krooni, 199—150 kroonise tulumaksu

makSjad 16 krooni; 50—100 kr. maksjad 12 kroo.
ni; 25—50 kr. maksjad 10 krooni; 15—25 kr. maks

Uusi õpilasi võetakse veel vastu
1 klassi hotelli- ja kohvikuteenijate
rühma. Sooviavaldused ühes kooli
tunnistusega esitada kooli büroosse
(S. Kloostri 16) kuni 12. septembrini.
KOOLI JUHATAJA.

Rahwas korraldab Perekonna
kirju
Linna perekonnaseisuametnikel on praegu kibe töö
perekonnakirjade korraldamisega. Büroos ootab alati

mõnikümmend inimest järjekorda, sest kõik tahawad

§ ünmpäewalap si

Kõvlval: Uus Philips tvaljnhääldaja hclihajntajaga.

oma perekonnakirjad l. jaanuariks 1938. a. korda
seada. Seni on suudetud juba korraldada 90 tuhandel

Tallinna elanikul perekonnakirjad. Kuna paljudes

perekondades on üks perekonnaliige ühest ja teine tei
sest kihelkonnast, siis mötab wastawate dokumentide
koondamine kogudustest aega. Waawalt suudetakse
kõikide kodanike perekonnakirju celolewaks aastaks
korraldada ja näib, et nende korraldamistähtaega tuleb
tahes-tahtmata pikendada.

Tallinna Rahwattlikooli Seltsi
laulukoor
algas tegewust 6. sept. uutes ruumides Pärnu mnt. 41,
uues ..Rahwamajas", Kus Kooril on Kasutada suur saal
ia mugawad Kõrwalruumid. Algab tegewust ka ..Laul

tate klubi". Koori töökamas on: kontsertreis Miljon
visse, helilooja A. Kapp'i 00. sünnipäewa-kontsert. '

kui ka heli suurepärase ülekande.

Philipsi Sümfooniline Sari 1938 sisaldab rea

dioodilülitns, antvlnaatne helitasakaalusius. _ täiendatud
ivastusidestils ja koutrastekspausioon. samuti ka uuen
datud «valjuhääldaja, hclihajutaja ja akustiliselt «viimist
letud kast osntutvad olulisteks teguriteks selle saatvata

liitsel. Uute Philips aparaatidega «võime korrigeerida
saatjaid saades uut sügaivust i «värskust muusika üle
kandesse, ühtlasi saame kogu ..mutis õige helitasa
kaalu,

Tänaivuue Sümfooniline Sari ou hinnalt odalvam
kni eelmisel aastal. Sarja kõige odalvam aparaat mak
sab 23ü krooni, kõige kallim 495 krooni. Wiimane on
juba iöcline luksustvastuivõtja.

41. iseseisew kontsert, ctteivalmistamine XI üldlaulu
peoks, esinemisi raadios jne.

harjutusi peetakse igal csinaspäeival ja kesk

nädalal kell S. mis päewadel wõetakse ka uusi lauljaid
wastu septembrikuu jooksul % tundi enne harjutust.
Lauljaile on seltsi poolt maksuta hääleseadc-kursus.

Koori juhatab helilooja T. WettiK.

Kaugeid külalisi KNNü Pea
koosolekul

erakõned}! Glimnaosium)

siin juba kaheksa aasra eest ja tunneb hästi meie olusid.
Tänawu suwel meid jälle külastades ta oli «väga rahul
tema Poolt algatatud töö jatkainisega. Külaline kinni
tÄb, et Eesti on talle armsamaid maid.
Seni on Eesti KZMü liit olnud korrespondceritvaks
liikmeks Genfi ülenmailmses kristlike noorte naiste lii
dus, kuid nüüd on meile Genfist tulnud esildus, et meie

1 klassi võetakse veel uusi õpilasi
vastu. Vastu võetakse neid, kes lõ
petasid keskkooli, kutsekooli või end.
gümnaasiumi 111 klassi. Sooviavaldu
sed ühes koolitunnistusega ja tõen
dusega vanuse või töölolemise kohta
esitada büroosse (S. Kloostri 16) kuni
10. sept. Töö õhtuti.
Õppemaks 35 kr. poolaastas.
Töö algus 14. sept. kell 18.
Juhataba.

awaldaksime somvi endi liitu wastmvõtlniseks aktiitvliik»
mena. milline au seni kuulunud «vanemate rahwaste Pi
kemat aega töötanud kristlikele liikumistele.

Jndstvidttalistlik mängnring-lasteacd

Noorte Naiste Kristlikus ühingus oli eile õhtul pea
koosolek, millele oli ilmunud ka kaugeid külalisi. Kõnega
esines ülemaailmse KNNiI liidu tegelane Genfist, amee

riklanna miss C. Roe, kc.Z wccns meil ka suwe KZMü
laagris Kannu lal. kus oli lektoriks. Miss Roe on KNNü
tegelastele ja liikmetele hästituntud juhi', kes liikumise
organiseerimiseks Eestis «väga Palju teinud. Ta töötas

Miss Roe erialaks on kristlike noorte naiste liiku
mise tegewusalade laiendmnine. nende ellurakendamine.

Oma kõnes miss Roe toonitas eriti, ei maailm wajab
kristlikke naistegelasi kirikute umber ja kogudustes iehta

was haridus- ja usutöös, tuleb «valmistada naisi eite
kogudustes kaasatöötamiseks. Nende uaiSie järele maa

ilm tunneb praegu suurt «vajadust. Naised, kes liiku
misest sel alal tööle õhutatud, on kõikjal haaratud prakii
lisele koguduste tööle. Edasi on liikumine pannud suurt
rõhku rahwusliku ja rahtvuswahelise koostöö arendami
seks rahu alusel, Rah«vus«vahclises ja rahwuslikus pole
niipalju wastuolnsid kui esimesel pilgul «võiks näida, kui
ainult «vastastikku iunnustaiakse üksteise nõudmisi, mis
üldjoontes kõigil rahwastel ühised. Kristlik noorte nais

..Nahwaabi" seltsi lulrmtrofafonna haruna algab te
gcwust lasteacd-mänguring inditvidualistliku kaswatuse
põhimõtteil. Meie oleme kollektiwismi ajajärgust wälja
kastvanud. meie ühiskond tvajab kõrgelväärtuslikke isikuid,

milliseid onmdusi lapses wõidakse arendada ainult, kui
ühe kaswataja hooleks pole jäetud üle 15 lapse. Peale
iseloomu kaslvatuse antakse mänguringiS suur tähtsus
õigele toitlustamisele ja õigele hingamisele, mis regu
leerib südmue tcgcwust ja seedimist. Keeltele on pöör
dud eriline tähelepanu, kuid keclteõppimine peab sündi
ma nõnda, et sealjuures ci takistataks lapse juurdumist

emakeelde. Ees mänguringiS püütakse last kasivata
da ka klatveri ja lauluõpetusega.

te liikumine ci pane mitte niipalju rõhku noorte õpeta
miscle ja juhtimisele kui nende wöimcte wäljaavcnda
misele.

Koosolekule oli ilnninud ka abielupaar Alid Indiast,
kes möödunud nädalal andsid meie lehele usutluse India
sotsiaalolude parandamise alal tchtamast tööst. Proua

Ali esines miss Roe järele kõnega, milles tvalgustas
India naisühingute tegewust. Ta üilcS meie naistele

India naistelt lcrtviiusi. Proua oli rahtvarõiwais. Ta

wiibib Euroopas eesmärgiga luua korrespondccriwai
tvahekorda meie naisühingutega. Nii näiteks on India
naisliikumine hmvitatud sellest, mis meie ajakirjanduses

ilmub India kohta. Kni mõne aasta eest Londonis il
mus trükist palju kõmu tekitanud raamat' naisautori su

lest India oludest, mis polnud õieti tvalgustatud, siis
«Avaldasid India naisühingud selle raamatu lvastn pro
testi ja autor oli sunnitud teda wabanduscga tagasi lvõt
ma.

Indlannna kõneleb inglise keelt alvara hääldamisega.
Meie noored kuulalvad pealt ja tectvad märkmeid kans
tikuissc. Kõnelejale aivaldatakse kiitust. Siin on inime
sed end juba ammu ingliskeelsesse maailma sisse elanud.
Sellest küljest on meie kristlike noorte liikumisel oma
teened. Ta on meid nii keeleliselt kui mentaliteedilt wii
nud lähemale kaugemale ümbruemaailmale. luues prakti
lisi sidemeid angclsaksi maadega.

Algab uue tsementbetoon tee
ehitamine Paldiski maanteele
Harju ajutise maatvalilsuse korraldusel algawad ju
ba lähemail päcwil uue tsementbetoon tee ehitamise tööd

Paldiski maanteel Tallinna linna piirilt kuni Rannamai
sa tee lahkmeni umbes kahe klm. ulatuses. Tee ehitami
se tööd tahetakse teostada lähema poolteise kuu tvältel,
nii et 1. nowcmbriks k. a. wöils juba liiklemise uuel tee
osal awada.

Uue teeosa ehitamise kestel toimub Paldiski maan
teed mööda liuna ja maale liiklemine Nõmme-Habersti
ja Kadaka teed kandu.

Naiskodukaitse koor tuleb kokku

Naiskodukaitse Tallinna ringkonna koor koguneb
sügishooaja icgeivusoks ncljapäcival, 9. sept., kell 8
Kaarli tän. nmletva staabi majja.

Talliuua Tövlismuusika tthiust
Tallinna töölicmuusila ühingu tegelaskonna sügisene

kogunemine on csmaspäcival. 13. septembril kell 20.

ühingu ruumes Pärnu mnUl (kino Kungla hoomis).

sümfoonia, puhk- ja keelpillide orkcstrstesse ja scaakoori
tvöerakse uusi tegelasi wastu iga õhtu kella 7—9 ühingu

büroos (Pärnu mm. 41). Õppestipendiumi sootvijaid
palutakse end aegsasti registreerida kirjalikkude soowi
awaldusre esstamisega juhatusele (kuni 20. septembrini).

E. Leudcri uinun, lvillkogu
teatab, et kooli 30. nnstapncwa puhul korraldatakse ak
tns neljapäewal, N. septembril, kell 10 hommikul kooli
ruumes, Kreutzwaldi tau. 25, millest loodetakse wilist
laStc rohlearwulist vsnwõttu.
Omawaheline kooswiibimiue leiab aset samus ruu
mes lanpiiewal, 11. septembril, algusega kell 8 õhtul.
Kutseid saab juhatuse liikmeilt ja kooli kantseleist.

Raamatukoguhoidjate kursus,
mi-? nlfl£K- Tallinnas fnu-ibusmiuistccvimni forralbiiscl,

läpcb ncljapäclval. Eksamib ou rccbel ja laiipäewal.
Kursusest wõiab osa 15 isUrn. enamuses fcslfooli lõpeta
jad.

sücZalinnss
Praegu sooritatakse tänatvasillutamistöid südalinnas.

Mitu päclva käisid tööd Raekoja platsi ja Wana turu
kaela ühendusteel, mis äsja lõppesid. Nüüd algasid tööd

Rüütli tännwal. Südalinnas toinmwate teedeehituste
tõttu sõitsid Magasitti-Pclgulinna ja Soo-Jakobsoni tä
nama autobuscd Nicrepuicstce ning Rataskacwu ja Ni
guliste tänaSvate kaudu.

oli 1. septembriks registreeritud 56 töötut. TööwaHc
talituse alal oli registreeritud 158 tööwõtjat.

Apteekide ööwalme
Teisipkcwal waStu kesknädalat:

R. Georgini apteek. Wiru täu. nr. 15. Tel. 436-89

Schuickeri apteek. Paldiski mnt. nr. 6. Tel. 431-18
23. Kuigi apteek. Listvalaia tän. nr. 34. Tel. 461-70

K. Schneideri apteek. Raekojaplats 11. Tel. 431-63.

Nõmmel:
Linnaapteek. S. Pärnu mnt. 96/92.

Toimetus talitus: Tallinn,

S. Karja 18-20.

Politseipeegel
Varastati 3 tõrvavaati. Bekkeri asundus nr. 54

Jättis tasumata sõiduarve. Tina tän. nr. 4—4

elutsev taksonutojuht Aleksander Kurikjaau avaldas
politseile, et tema sõidutanud Tallinnast Hajudi jaa

ma Harju tän. nr. 34—13 elutseva Peeter Kotšcl
kovi, kes jätnud aga tasumata oma sõiduarve. Mees
nimetanud end kähe maja omanikuks. Nagu aga
hiljem selgus, osutus ka see valeks.

Mürgeldaja majaõuel. Kindla elukohata jaan

Aguraiuja võetakse vastutusele seepärast, et ta es
maspäeva õhtut kella kolmveerand üheteistkümne

paigu tungis Drccvingi tän. nr. 15 asetseva maja
hoovi, kus viinnstanud olekus miirgeldas ja sõi
mas ning ähvardas tappa majaelanikke. Selle juu
res pildus ta kividega puruks maja aknaruute.
Joobnud isikuid toimetati politsciarestimajja 2.

Seal leiate õiget kosutust!

kr. väärtuses.

..Armastuse maale"!

Reedest peale
vlGlorici Palace'?s"
Sügishooaja avamiseks.

Kalaranna meestesupelmajast varastati Aleksander

To r a taskukell ketiga 36 kr. väärtuses.

Estonia puiestee nr. 21 asetseva maja ees seis

vast autost varastati Evald Metsa portfell 19

kr. väärtuses.

Sinaida Saunalt varastati paar kingi, mille

väärtust ta hindab 8 krooni.

Tabati waras
Kriminaalpolitsei tabas ja paigutas vanglasse
44-a. Artur VV ulfs o n i, kes Magasini tänaval
autost mõni aeg tagasi varastas autotarbeid.
Veel tabati kriminaalpolitsei ametnike poolt Har

ku koloonia kasvandik Egon Estr a u g, kes mõni

aeg tagasi kolooniast põgenes. Poisike saadeti nüüd
sinna tagasi.

raldannscl on olnud tcgttv 10 aastat, 7 minnast namnt
ou toimunud tema tenclifiil juhtimisel.

Edasi anti mitmele tegelasele Tarin Eestl Põllu*

meeste Seltsi kuldmärk. Kuldmärgi suid Tartu azutne
inaawalitsnse esimees H. Lauri. Tartu malcwa pealir
kol. <o. Knlook. naiskodukaitse Tarin ringkonna eimame

pr. E.'Saral. Tartu-Walga aliimcfckt M. Laas, Jõgcwa
sordikastvandnse hcinataimede osakonna juhataja agr.
R. Ndcts. Eesti Sordipara uduse Seltsi asjaajaja agr. R.

Tamm. radioonu Felix Moor ja K. Kanarik.
Nagu selgud, on seekordne Tartu näitus nn jrmlr
selt kui ka majanduslikult hästi korda läinud sa kõikne

lootused täitnud. Näitust on lülaceauud ligrkarmu
80.000 inimest, nende hulka a omatud ka priipääSmetega
näituse külastajad ja Tartu garnisoni -väeosade sõdurrd.

kel samuti oli mõimaldatud näituse külastamme taiu.a.
Ka tvihm külastas näitusi iga päem. kuid õmroks uil
sugusel ajal, millal see näituse külastajate armule pal
ju mõju ci atvaldanud.

Wälispoliitika

M- KABALI
riidekauplus asub nüüd
uufes ruumides,

horisondilt
Mussolini külaskäik Hitlerile

mõib seal langeda otsuseid, mis seamad teisi sündi

Haarang sadama piirkonnas
ööl vastu teisipäeva korraldas Tallinna-Harju

kriminaalpolitsei haarangu tagaotsitavaile Tallinna
sadamas ja selle lähemas ümbruses. Selle tulemusena

tabati terve hulk kodutuid, kellest tngaotsitavaiks
osutusid neli.

Leiti laple laip
Narva, 7.9 imikul leiti A\ageburgi
rannas lapse lm- 'võrd kaua olnud vees,
et raske on k. sugu. Kuna lähemas
ümbruses pole tiõne lapse kaduma
jäämisest, siis > aps võib olla pärit

ka N.-Vencst.

V. Karia 7,
tel. 444-01.
Werine armudraama tänawal
Lukusepp Haawas oma armukest ja tappis seejtircle

enese. Warahommiknne tulistamine Kloostri ja
Laia tanawa nurgal
Täna hommikul kella 7 paigu haawas 36-a. Oskar

Kruuse paremast käsivarrest Hilda S eiton it ja

lasi seejärcle enesele kuuli pähe. Tulistamine toimus
Lara ja Kloostri tänatva nurgal, kust haawata saanud
naine möödaminejate ja politsei kaasabil toimetati kesk

haiglasse, kuna Kruuse laip linna lahkamis

kambrisse. Esialgsetel andmetel põhjustas '.verist draa
ma armukadedus.

Hilda Seiton on lahutatud naine ja laste ema. Mõ
ni aeg tagasi oli ial lähem wahckord Oskar Kruusaga
ja nad elasid ajutiselt isegi koos. _ Siis tekkisid aga nen
de wahcl pahandused, urille tagcp>ävjcks oli naise lahku

unne. Seiton asus elama Kloostri tän. nr. 2 asoise

lvasse majja, kus aga Krruisc teda aegajalt ikkagi käis
külastamas, ähvardades seal naist tappa, kui see tema
junrest jäätvalt nrõtlcb jääda eemale. Seiton sellest
ähwardnsest aga palju ei hoolinud, katvarsedes ühtlasi
juba kõige lähemal ajal abielluda hoopis teise mehega.
Kruuse oli arwatmvasti sellest kawatisusest teadlik,

inispärast tal tekkis tapmisplaan. Kui Hilda

täna honnnikul !äks oana korteri läheduses aseisewasse
kmiplusse tomna viima, kuulis ta äkitselt oana selja taga
jooksmist ja mõni hetk hiljem nägi ta Kruusct seismas

enese ees. Mehel oli käes vcwolwer, millega ta sihtis

Seitonile ja i varsti ka tulistas. Naine tema ees hak

kas aga rabelema ja see arwaiawasti päästis ka tema
elu, kuna lastud luul tabas teda käsivarrest.
Ärritatud mees seda. et ta oma ohvrit on tr-igaska
und tvaid kergelt, nähtatvasti ci märganud tvõl ci olnud
kj tal kindlat tapmise katvaisust. Kohe esimese lasu jä
rcle sihtis ta rrtvolivri enesele pähe ja tulistas iciskord
selt, mille peale kohe tvarises kokku ja suri.

Oskar Kruuse oli ametilt lukusepp.

Awaldame südamlikku tänu
kõigile arutustele, organisatsioonidele, sugulastele,

sõiradele ja tuttawatele, kes austawalt mälestasid
Helmi Jaaksoni, sünd. TLLmann,
ta ärasaatmisel ja muldasängitamisel. Samuti
täname südamlikult kõiki kaastundeawaldajaid.
Leinajad.

Kas tänaval liiklemist ei saaks
korraldada teisiti?
Avaldame lugejate ringkonnast tulnud alljärg
Pühapäeval Tartus juhtunud raske liiklemisõn
netuse puhul ei ole üleliigne meie liiklemise korral
neva mõttevahetuse.

dajate tähelepanu juhtida järgmise liiklemise korral
damise võimalusele, mis puudutab peaasjalikult lin
nade suurema liiklemisega tänavaid.

nud faktide ette. Ja need mõiwad tulla seda
ootamatuma , et Suur-Britannia on Praegu tu
gemasti seotud Kauges Idas. Wäikcliidu sisemi
ne side on nõrgenemas ning Prantsusmaa tunneb

tulevikus nii mõnegi õnnetuse rahvarikkail tänavail.

end praeguses seisukorras mõrdlemisi kõrgendatuna
poliitiliselt.

kumine, nõuab meie praegune kord, et rahvas käiks
liikumise suunas vaadates parempoolsel kõnniteel.

Tallinna fondibörs
| Tiekid Oitj«d MODj.d

2 London 1 £ 18.11 18.35
13 New York 1 $ 3.63 3.70
4 Berliin 100 Rmfe. 145.00 148.50
(kliiring)

3.75 Helsingi 100 Smk. 7.98 8.10
2,5 Stokbolm 100 Rkr. 93.40 94.60
3.5 Kopenhaagen 100 Dkr. 80.85 82.05
4 Oslo 100 Nkr. 90.95 92.15
6 Riia 100 Latti 71.40 72.50
(kliiring)

6 Kauna* 100 Litti 61.00 62.50

2.5 Amsterdam 100 Gutdn 200.75 204.25
5 Pariis 100 Pfr 13.58 13.83
2.5 Zürich 100 Sfr. 83.60 85.00
2 Brüssel 100 Belgat 61.35 62.35
5 Milaano 100 Liiri 19.15 19.50

5 Varssavi 100 Zlott? 68.80 70.50
3 Praha 100 Hkr 12.72 12.94
3.5 Viin 100 šillingit 68.40 70.10
4 Budapest
6 Danzig 100 Guldnat 68.80 70.50
5 Madrid 100 Peseetat
1 gr puhasv kulda

... . Nooin»»!- .•

Kuna meil Eestis on maksev paremat kätt lii

nevat müra, on tihti hirmutundes, kas aga see auto
tagant otsa ei sõida, ning peavaa seetõttu tihti tagasi

7. septembril 1937, a.

Q

Alljärgnev liiklemise korralduse viis hoiaks ära

Autod Ja muud sõidukid, mis liiguvad samas suu
nas, sõidavad tihti täiesti kõnnitee ligidalt inimes
test mõõda. Inimesed ei näe seljatagant tulevat ja
mööduvat sõidukit, vaid kuuldes seljatagant lähe

äär.

K. Kurepõllule.
Tallinna turul varastati Klafiira Teklau käe
kott rahaga kokku 12 kr. väärtuses.
Rudolf Roten b e r g i kontoriruumest Narva
mnt. nr. 15 varastati mikromeeter klaasi paksuse

Mart Haabe r i 11 varastati Kreutzvaldi tän.
nr. 17 asetseva maja pööningult 2 jalgratast 200

tusc esimehe asemik ?l. Mõru töötanud kaasa Energilisel:

tatud 3 tühja tõrvavaati 12 krooni _ väärtuses.
Salaja viinaga kauplemise pärast võetakse vas
tutusele Karu tän. nr. 2—7 elutsev Johannes Luha

Teie vajate puhkust?
Valmistuge teele

mõõtmiseks 55 kr. väärtuses.

Euue näituse lõppu austati la täuawuse näitusega
ühenduses seisusid juubilare. Nii on näituse üldsuha

—l6 elutsev ettevõtja Arnold Vilt avaldas politseile,
et tema töökohast Vcnc-Balti asunduses, on varas

Wargusi Nõmmel ja Tallinnas
Nõmme spordiväljakult varastati Mihhail Kra
savini jalgratas 100 kr. väärtuses.
Ehitustööde juurest Nõmmel Silikaadi tän. nr.

15 varastati 22 kr. väärtuses tööriistu, mis kuulusid

gc-last ja töömeest."

Nüüd on siis nii Itaalia kui ka Saksamaa
poolt
ametlikult teatatud eelseiswast Musso
Töölisteater
liui Küllasoidust Saksamaa diktaator Hitlerile.
Täna „H cn cl u" 3. korda. Algus kell õhtul
See teostud käesolewa kuu jooksul ja kujuneb
Pääsmed 20—125 senti.
wist üheks tähtsamaks sündmuseks tänawu Eu
Kolinapäeival ..Tagahoowis" üldhindadegn.
roopas üldse.
Seda mitte üksnes külaskäiguga ühenduses
Raadio
olemate pidustuste ja paraadide suurejoonelisuse
poolest. Sellest teatawad Saksa ja Itaalia lehed
Tcisipäcw, 7. september.
ise. et ..il ducele" saawat Saksamaal osaks
mastuwütt, ..millist maailma ajaloo kestes kus
15.30 heliplaate ja reklaami. 19.00 laSteiund. Esi
tatakse katkend G. BaSse!vitz'i lastejutust «Peetritest
ki pole meel osutatud ühelegi riigimehele". Pa
reis kuule". 19.30 Pablo Casals esitab tschcllosoolosid.
raadide, marssimiste ja massipidustuste ulatus
(Heliplaadid.) 19.33 Ewald WiSkel: Tcisclepoolc maa
ületawat kaugelt läinudaastased olümpiamängud
kera ja tagasi. X. 20.23 Iviis minutit tcrwisele— dr.
ia alles eelseiswa Nürnbergi parteipäewa. Eriti
M. Kask. (ktlckailne Tartust.) 20.30 soololaule. Esitab
sopran Jia Uudelepp. 20.30 cSpcrautokeelne nädala
'Mussolini jaoks Pühja-Saksamaal korraldata
kroonika. 21.00 päcwauudiscid. 21.30 ajanäitaja wad sõjalised manööwrid tulewad suurimad
õiendus, ilma- sa taimckaiiscteateid. 21.33 Massenctü
mitte üksnes pärastsõjaaegsel Saksamaal, maid
helitöid. 9191 orkester. Juhatab Fr. Nikolai. 22.03 ak
ületawat ka koik nähtu keiserlikugi Saksa soja
tuaalnc tveerandtnnd. 22.20 Poola muusikat. NN or
kestcr. Juhatab Fr. Nikolai. 22.33 päewauudiscid.
sõudude suhtes et nii Itaalia juhile anda
ülemaate Saksa sõjalisest mägeivusest ning teda
Kolmnpäcw, 8. september.
meenda Itaalia-Saksa liidu kasulikkuses Itaa
7.00 äratusmäng. 7.03 wõimlcmist. 7.20 päewa
liale. Manööwritest wötamad osa nii maa-,
uudiseid. 7.23 hommikkouisert heliplaatidelt. 8.10
lennu- kui ka meremägi. Berliinis on juba
hommikpaltvus Jaani kirikust. 5.30 Tallinna turu üle
waade (ainult Tallinn).
nüüd asutud linna dekoreerimisele hiigellippude
18.50 heliplaate ja reklaami. 19.00 M. MussorgSki
Za -manikntega Mussolini külaskäigu puhuks.
helitöid. NN orkester. Juhatab Fr. Nikolai. 19.45 On ettekirjutus, et, näiteks, Uiiter den Linde
majanduslik ringwaade L. Grandberg. 20.00 aja
wiitenmusikat. NR orkester. Juhatab Fr. Nikolai. nil" ei tohi lehwida ühtki Saksa möi Itaalia
20.43 põllumajanduslikke teateid. 21.00 päewauudiscid.
lippu, mis oleks lühem kui 20 meetrit! Ia
21.30 ajanäitaja-õienduS ja ilinatcade. 21.33 harmoo
seejuures peab selliseid lippe iga maja fassaa
nikamuujikat heliplaatidelt. 21.30 põllutöökoja hobust
dil rippuma mähemalt 10. Et duce triumsisöitu
kaSwatusc nõunik agr. K. Erenurm: NoorhobllSte kaswa
moimaldada äärmiselt siiurejoonelisena. lohu
tusest. 22.20 suuri opcrctiansambleid (heliplaadid).
22.53 päewauudiscid.
takse kiires korras maha isegi maju ja manu
linnamüüre...
See on külaskäigu mäline külg ning kuju
»» |yß| S4P Eesti kultuurseim tarbekunsti
BIMKVV ja kodude ajakiri
neb kahtlemata ennenähtamatuks. Tähtsam Eu
roopale aga on asja sisuline külg. Sellele miipab
~/Žaimis Jžodu"
juba seegi, et see on üldse esimene kord. kus
Itaalia saatuse praegune juhtija teeb ametliku
NP. 4
külaskäigu teisele riigile. Enne seda on Mnsso
Sisu: A. .Jaakson, haridusminister
lini Itaalia piiridest lahkunud ainult üks kord
Loogem endale kaunis kodu.
osamotuks Rahmasteliidu tööst Genfis.
Aleksei Rannit Kui suudad. Pau
Nii
Inglise kui ka Prantsuse ia erapooletute
lius Galauni. Leedu Kunstimuuseumi
riikide awalik nrmcnnine waatab sellele külaskäi
direktor —» N. K. Ciurlionis. J. Pert
gule inõistetama murega. Armutakse, et sellel koh
Andrei Jegorov. Prof. A. Vedro
Põhjalikumat rütmist. A. Prei
tamisel tehakse mõnigi otsus, mis on saatuslikult
tov Portselanist. Mag. E. Wättlich
tähtis Euroopale ning kogu maailma rahule.
Käekirja iseloomust. Ministriabi
Wägemate sõjaliste demonstratsioonide meeleolu
V. Pätsi Külmatalu Lagedil. ülem
pole just soodus rahu kindlustamise kamadele
juhataja kindral Laidoneri kodust.
A. Vladovsky, arhitekt Mõtteid
küll aga mõningatele diktaatidele. Esmajoones
varema ja kaasangse arhitektuuri
näib Berliinis nüüd saamat teoks Itaalia amet
üle. Moodsad tikandid jne.
lik ühinemine Saksa-laapani enamluswastase
HIND 30 SENTI.
frondiga. Ka Hispaania ja Wahemere suhtes
AASTAS Kr. 1.50

..Ruhuo" selle hooaja wiimse reisiga Stokholmist Tal

hinna tööbörsis

liige prof. L. Ninue sõnadega: „Austmne Eesti tublit te

Teater • Muusika

witi ning saabub ucljapäcwiti. 10. septembril tuleb
Wälislacwu on praegu sadamas laadimistöös ar
lvult 12.

Snmberg.
Samba ivabastas kattest põllumeeste seltsi eestseisuse

Johann Schwartz. praost-cmcritus Tartus, sündinud
8. sept. 1869. a. Tartus.
Wiklem Soerd, õpetaja, sündinud 3. sept. 1892. a.
Tõstamaa w. Pärnumaal.

Sügishooaeg cm algamas ka sadamas. Käcsolelval
nädalal algab ühekordne lacwaühendus Tallinua-StokHolmi liinil. ..Estonia" sõidab Tallinnast Ivälja laupae

..Suoust" endiselt kumbki kolm korda nädalas.

rcühünde O. Zimmcrmann ning Wahi koolidelt dr. 23.

kulc 10-aaStasekS juubelinäituseks. kuna ta

Johannes Mälton, arst Tallinnas, sünd. 8. sept.
1881. a. Toolamaa w. Wörumaal.

Sadamas algab sügishooaeg

linna. Talliuna-Õclsingi liinil sõidawad ..Aegna" ja

duse õpetaja M. Les. Põllnnncstc Seltsi poolt tõi jä

35 aastat järjest Tarin näituste korraldamisel. Te-

«väärtuslikke täiendusi, leiutisi jn uuendusi, millest täht
samad on senisest «veelgi parem heliülekaimc. lihtne kä
situs (mononupp), moodne ja elegantne «välimus. Uute

Philips-tvastuivõtjate kõigiti laitmatu heliülekannc on
saaUvutatnd nii elektriliselt kui kn akustiliselt. Kolme

kenmlt Tülgi osa suures Tartu esimese uäitu.se kor
valdamisel. Vaimuliku talituse pidas Pauluse 1. kogu

les põllumeeste seltsi eestseisuse liige W. Kuus!oo.

ga. All: ühesuunaline heliwihk ilma helihajutajata.

Raadiohooaja saabudes a.-s. ..Eesii Philips" korral
das eile ajakirjanduse esindajaile mna uudistoodete dc
nwnstratsiooni-õhltt. Temonstrecriti Philipsi tänawusi
wastnwõtjaid, n.-n. Sümfoonilist Sarja 1938, samuti ka
Philipsi ka n talva t hclifilmi-projektsiooinaparaati, mis
sajaprotsendiliselt tulekindlana lvõimaldab niihästi Pildi

maspäcwal kujunes näitusiväljal pidulikumaks sündinu
seks endise Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi esimehe J.
Tülgi mälestussamba aivamiue. Airamistalitrlsc sisse
juha talvad sõnad lausus Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi
kirjatoimetajaA. Ahmann. J. Tülgi elust ja tegevusest
andis ülewaate ajaloolane ?l. Acitmanu. kes peatus pi

Nkälestussaulba jalale asetati Pärgt. Lõppsõnad üt

Philipsi «valjuhääldaja uttdiskonstrnktsioon. ülal: üht-'
lane kõrgete helitoonide hajumine ruumis helihajmaja

jad 8 krooni ja need. kelle tulumaks alla 15 krooni
6 krooni.

J. Tülgile awati mälestussammas. Näituse tegelastele anti
tunnustusauhindu ja kuldmärke
male otsustati anda tuiiuuStuSauhiud. lõppenud
Tartu näitus lõppes cSmaSpäctval kell 4 p. 1.. kuna
Tartu näitus oli np la uäilmse direktorile P. Kanarr
auhindade iväljaandmiuc algas juba kella 2 wijlst. Es

•X 3 2

\ tll ip•b * t t e ? ?
6% Eev<ti Hüpoteegi

Panga pantlehed 100.— 90 91
1927. a. 1% Väli*.
laen (dollarites) 5 1000.— 3650 3750
5% Eesti Maakrediö

vaatama.

Eriti hädaohtlikuks muutub liiklemise korraldus,

kus nii rahvas kui ka sõidukid liiguvad sama» kätt,

olukordades, kus inimene on sunnitud mõnesugusel
põhjusel (näit. kõnnitee parandus, teistest möödumi
sel, kõnniteele seismajäänud inimgrupp jne.) astuma

kõnniteelt sõiduteele. Siin võib kergesti juhtuda, et
ta enne sõiduteele astumist olles omaette mõtiskle
mas ei vaadanud seljataha, pealegi on see igakordne

seljataha vaatamine väga tülikas ning õnnetus

ongi käes.
Selles mõttes oleks parem liiklemise korraldus,

kus sõidukid liiguksid paremat kätt, kuid inimesed
vasakpoolsel kõnniteel.
Seega näeksid inimesed igat lähenevat sõidukit
mis sõidab omapoolsest kõnnitee äärest mööda ning

saaksid kergemini hoiduda sõidukite alla sattumi
sest. Ka oleks iile tänava minek lihtsam. Poleks
vaja enne üle tänava minekut vaadata taha, kas
mõni sõiduk tuleb või mitte, vaid olukord sõiduteel
on igal ajal silmade ees. Eriti on see aga tähtis
meie kitsail, kuid suure liiklemisega kesklinna täna
vail, nii Tallinnas kui ka Tartus.
Kindlasti meeldib sarnane liiklemise korraldus
ka meie kodanikule, .sest liikudes elavama liiklemi
sega tänaval 011 omapoolsel sõidutee poolel sõidukid
silmade ees, mis tõstab enesekindlust.

Kodanikud peaksid paremini kinni sellest liik

lemise korraldusest, sest nad näevad kõik, mis nen
_. ,e?s. sl'l.Vli'3 ning ei pruugi iga seljatagant tuleva

sõiduki müra puhul olla hirmutundes kas see aqa
mulle otsa ei sõida.

Loodetaw ilm

seltsi oantlebed 100.— 96 97

„Maksnnõudja pole lind...
Anun J n u f o iu s J i •?, fcõ elab Maneeshi t. 7—13,
oli jnoMonnafolititnihi imtrc.:. üiiitiiugil sellepärast. ci in
ci lasknud liitun nmkiiiiiõudjat ficfe. tUhvksuiuhidja on
'-üll kloppinud, luid sisse ei ole teda lastud.
..Miks teie sisse ei lasknud?" piiris kohtunik.
,Iga aken oli lahti," wastas Anna stankoivskis.
Tee mastuõ asas kohtuniku naerma ning ta oli suu
uitud tähendama:
~(sga maksunõndja ometi lind ole, ke.> aknast sis'C
lendab."

Kohtunik karistas Anna -õ kr., maksu

jõuetusel ühe nädalise arestiga.

kesknädalal, 8. septembril

Merel kõmu funi tanniind, innal ja Peipsil
kõmu ja lõuitatimli. Pilminc, roiftma ja
sambani1. Pännai tcinpcratinir 12—18 kraadi
sooja.

Toimetusele saadetud kirjandus
11. Jänes )a 0. Parlo: Eesti keeleõpik algkoo
lidele, Z. õppeaasta. 0.-ii. ~Noor-Eesti" kirjastus
Tarlits, 1937. a. Hind kr. 0,90.
Fricdebcrt Tuglas: Fclix Ormussoni Romaan.
Eesli väärtteoseid koolidele" nr. lj. 0.-ü. NoorEesti" kirjastus Tartus,. 1937. a. Hind kr. 2 23.
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A. Luhaäär võistleb tõstmises

Siseriigist

Ratsavõistlused Tartus lõppesid

Pariisis pühapäeval
Täna alustab teekonda maailmacsivõistluselc.

Parimaks väeosaks osutus 4. suurtükiväe grupp.
Kolmapäeva sõidavad kõik võistlejad Tallinna üleriiklikele ratsavõistlusile
Väoosadevaheiised ratsavõistlused Tartus lõppe

Pühapäeval 15. korda rahvusvärvide kaitsmisel.

Harlumaalt

wahcl. Sellel ajawahemikul toimub lm sügisene 2. kl

Awati Waida uus magistraalkraaw. 4. skp. ohtu
poolikul awati pidulikult Rae wallas Waidal uus suur
magistraalkraaw, mida oli kacwetud wiimase 7 aasta

Uus ühendustee Saku ja Tallinna wahel. Laupae
wal wüeti wastawa komisjoni poolt, millest osa wõttis

kestes.

Esimese tõstjana liidult eririnnaraärk. Seniseid
saavutusi maailma tõstekonkurentsis. Kas jätkub

Triigi wald hakkab koolimaja ehitama. Neil päc
wil peetud Triigi wallaivolikogu koosolekul waadati

kolmapäevani ning sõidavad siis koos Tartu väe
osade meeskondadega Tallinna üleriiklikele ratsa

läbi ja kiideti heaks Ardu uue koolimaja ehitusprojekt.
Wallaivolikogu otsustas asuda selle projekti järele kooli

Täna õhtul alustab Berliini olümpia pronkmedali
mecs Arno Luha äji r ühes esindaja Eesti maadlus-,
poksi-, ja tõstcliidu abicsimehe K. Gerniga
teekonda Pariisi maailma- ja Euroopa
csivõistlusele tõstmises, millised toimuvad
Pariisis 10.—-12. septembrini. Reedel pee
takse rahvusvahelise tõstcliidu kongressi, kus Eesti
esindajaks on K. Gern. Koosolekul tuleb arutusele
rida crimaadc ettepanekuid tõstcvõistluste muut

võistlusile.

Esmaspäeval algasid võistlused esmakordselt

tsementknvidest „Nopsn" süsteemi järele telliskiwi

asuvate väeosade võistiusmeeskontiad jäävad Tartu

miseks tulevikus. Prantslased soovivad jätta kavast

kahe käega surumist tulevikus, siis on veel soovi
avaldusi uue kaalu juurevõtmiseks kuni 56,0 kg
kärbcskaaluna tõstmises.
Raskekaalus on tõstcvõistlus pühapäeZa » tu'cs. on Eesti ainsam võistleja Arno Lu ?T." Maailma csivõistlusil täitub Pariisis A.
Luhaäärel rahvusmecskonnas esinemiste juubel, mil
saab 15-kordscks internatsionaaliks tõstmises. Tei
sed meie paremad tõstjad järgnevad vaid 5-e kor
raga nii A. Kask ja L. Kukk. Järgmistel veelgi
vähem. _A. Luhaäär ainsa tõstjana on seni eest
lasist jõudnud Eesti maadlus-, poksi ja tõstcliidu
eririnnamärgini, milliseid antakse välja tõst

võistluskavas oleva väeosadevahclise takistusteate
sõlduga 2. diviisiülema rõndauhinnale, milline võist

lusala pühapäevase päeva tõttu lükati Ldasi es
maspäevale. Võitjaks tuli siin 4. suurtükiväegrupi

meeskond ajaga 4.58,2. Teiseks jäi lahingkooli mees
kond ajaga 5.43,7.
Takistussõidus ohvitseridele, millest võtsid osa

ainult need sõitjad, kes eelmisel päeval võitjaiks
tulnud, jagasid esimese ja teise koha ltn. Kübar
ja ltn. Soots, mõlemad 4. suurtükiväegrupist, ho
bustel „Kanc" ja ..Printsess". Kolmandaks jäi ltn.

jaile, kes 10 korda esinenud rahvusmecskonnas, pok
si jailc 15. korra eest ja maadlejad tuleb esineda 20

korda. Samuti saavad liidu eririnnamärgi juhatus
liikmed, kes neli aastat järjest töötanud juhatuses.
A. Luhaäär on seni esinenud Eesti tõistjaist re
kordilisemalt olümpiad ja Euroopa csivõistlusil.
Esmakordselt startis ta Amsterdami olümpial,
kus tuli teisele kohale raskekaalus, saavutades viie

tõstega 360,0 kg. Selle järele siirdus Töölisspordi
liitu ja tuli samal aastal Moskvas ülemaailmlisel
spar t a k laadil maailmameistriks tule

musega 550,5 kg. Uuesti tagasi tulles kodanlissc liitu,

esines Lukse mbu r g i s 1931. aastal Euroopa esi
võistlusel, kus jäi kuuendaks kolme tõste kogu
summana 335,0 kg. Jägmisena startis 1933. a. Es
senis, kus tuli Euroopa teiseks tulemusega
537,5 kg. 1934. a. startis Gcnuas, kus katkestas

Reinmaa lahingkoolist.
Takistussõidu allohvitseridele, mis kujunes troos

tisõiduks ja millest võttis osa võistlejaid 17 hobu
sel, võitis v.a.o. Ottensen ratsariigemendist, üle
tades puhtalt 5 takistust. Teiseks jäi v.a.o. Paalse
lahingkoolist.

Viimaseks võistlusalaks oli takistussõit ohvitse
ridele, mis kujunes lahkumis- ehk troostisõiduks ja

millest võttis osa 16 ratsanikku, kes eelmistel päe

vadel kohtadele ei tulnud. Esimeseks tuli siin kapt.
Lomp hobusel ..Ojasson" 3. suurtükiväegrupist üle

punktiga ratsarügemendi 12 ja 3. suurtükiväegrupi

5 punkti vastu. Möödunud aastal võitis selle auhin
na ratsarügement. Riigimõisade valitsuselt välja
pandud auhinna parimale 4. suurtükivõegrupi oh
vitserile võitis ltn. Soots ning 4. suurtükiväegrupi

ohvitseridekogu poolt väljapandud auhinna parimale
ratsarügemendi ohvitserile võitis ltn. Raim. 3. suur

tükiväegrupi ülema rändauhinna võitis jäävalt ltn.
Vari.

Täna ja homme peetakse Tallinnas Kadrioru
staadionil 3. diviisi väeosadevahelised kergejõus
tiku ja sõjalise iseloomuga võistlused. Võistlustel

saavutanud juba 417,5 kg, milline tagajärg on kõigi

aegade teine maailmas ja rohkem on tõstnud asja
armastajaist tõstjaist vaid sakslane J. Manger
425,0 kg. Ühtlasi on A. Luhaäär ainsa eestlasena
oma nimele kirjutanud momendil ühe maailmare
kordi ja nimelt kahe käega tõukamises 167,5 kg,
milline on kõigi aegade suurim tõste maailmas.
_ Nädala vahetusel sportlikuks suursündmuseks on

küsimus, millisele positsioonile jõuab see
kord Pariisis maailmaesivõistlusil raskekaalus A.
Luhaäär maailma suuremas tõstekonkuretsis kui
Eesti raskejõustiklasist pidurdamatu rekordite
purustaja ja rootslasilt tituleeritud maailma tu
gevaima mehena.
1922. a. peeti maailmacsivõistlusi tõstmises T a 1 -

linnas, mil Eestile langes viiest maailmameistritiit
list kolm. Viimase aja Eesti sportlike suur
saavutuste puhul tekib ka küsimus, kas see
jätkub vanemate aastate sportlikus hiilgeajas tõst

Sama progümnaasiumi õppejõududeks kinnitati
Elisabet Basilewski õpetajaks, Eduard Koemets õpe
tajaameti kandidaadiks, Richard Pliimann õpetaja
k.-t., August Uuepüllu joonistamisõpctaja k.-t., Elena
Jänes õpetajaameti kandidaadiks ja Wolfgang Seese
mann õpetaja k.-t., kõik üheks aastaks.

Edasi wabastati Elmar Oja Maardu algkooli
juhataja kohalt ja kinnitati Nehatu algkooli juhata
saks, Wiktor Türp Keila walla Klooga algkooli ju

hataja kohalt ja kinnitati Nõmme linna Rahumäe ala
koolr õpetaja kohale, mõlemad 1. aug. k. a. arivates,
kuna Aina Ergma wabastati oma palwel Kaberneeme
algkooli õpetaja kohalt 1. sept. k. a. arwates.
10. oktoobriks kõik 2. klassi maanteed korda. Aju

tise maawalitsuse otsuse kohaselt peab tänawusügiscne

2. klassi teede parandamine ja kordaseadmine olema
teekohuslaste poolt teostatud 10. sept. ja 10. oktoobri

tzest! rergezousnru raywus
meeskond maawõistluseks
Leeduga
Kergejõustikuliidu esmaspäeva õhtusel juhatuse
koosolekul määrati kindlaks Eesti rahvusmeeskond
maavõistluseks Leeduga eelolevaks laupäevaks ja pü

hapäevaks, milline toimub Tallinna staadionil. Rah

vusmeeskond moodustati põhimõttel, et mitte kurna

esineb kõigi 3. diviisi koosseisu kuuluvate väeosade
sportlasi, kokku 200.

Võistlused algasid teisipäeval kell 9 Järvel 20toimub staadionil võistluste avamine ühes kõigi
km murdmaa jalgrattasõiduga rakmeis. Kell 2 p. 1.

osavõtjate defileega. Võistlused avab 3. diiviisi ülem,

millele järgnevad kergejõustiku võistlused. Esime
sel päeval on kavas 100 ja 400 m jooksu ja 110 m
tõkkejooksu eelvõistlused, peale selle veel 100 m
vahejooksud, odavise, teivashüpe, kaugushüpe, kuuli

tõuge ja sxlooo m teatejooks.
Kolmapäeval, 8. septembril algavad võistlused

kell 9 Pirital S. S. Kalevi ujulas 100 ja 400 m
vabaujumisega. Samal ajal algab Järvelt tneeskon
dadevaheline sõjaväe-viievõistlus., Võistluste lõpp on
Ülemiste laskerajal. Kell 1400 jätkuvad kergejõus

tiku võistlused staadionil, kus on kavas 100 ja 400
m jooksu ja 110 m tõkkejooksu lõppvõistlused, ket
taheide, kõrgushüpe, granaadivise, 1500 m ja 5000

Maavõistlusel Leeduga esineb meie kergejõusti

järgmises koosseisus:

Homme algab Eesti suursõidu
m jooksud. Pärast kergejõustiku alade lõppu pee
treening
takse 3. diviisi väeosade vaheliste jalgpallivõist
luste finaal diviisi meistri nimele. Pärast jalgpalli
Tänaseni on. selgunud, et Eesti mootorrataste
Eesti edu Balti tennisturniiril
võistlust on auhindade väljaandmine diviisiülema Suursõidust 12. septembril võtab osa senioride klas
sis võistlejaid kuni 25. Möödunud aasta TT-1 star
Riia, 6. 9. Balti tennisturniiri üksikmängus poolt ja kõigi võistlusest osavõtjate öfefilee.
tis 17 senior-võistlejat. seega tõotab juba osavõtjate
kujunesid täna tagajärjed järgmisiks: Polis (Läti)
arvult eelolev viies Eesti TT kujuneda suuremaks
Pärnu
meisterwõistlused
võitis Gerulaitise (Leedu) 5:7, 3:6, 6:0, 6:4, 6:3,
seniolnuist. Varemteatatud kolmele sakslasele, kol
Lasn (Eesti) võitis Jansonst (Läti) 6:1, 6:2, 6:3,
tennises
mele lätlasele ja kahele rootslasele lisanduvad, nagu
Jakutis (Leedu) võitis Torabergi (Eesti) 6:2,
nüüd
on selgunud, välismaalasist veel kümme
4:6, 6:3. Paarismängus eestlased Tomberg ja Meier
Pärnu Tennisklubi korraldusel alustati möödu
nud nädalal klubi omavaheliste meistervõist soomlast. Nimelt tulevad Soomest Eesti TT-le
mängisid leedulaste Gcdriuse ja Jakutisega 6:4, 8:6,
võistlema järgmised Soome parimad mootorrattu
4:6, 3:3, mille järele mäng katkestati pimeduse pä -1 u s t e g a.
rid: R. Lampinen (Möödunud aastal jäi Lam
rast. Homme, tennisturniiri viimasel päeval, koh
Võistlused kujunesid eriti pinevaiks ja tasavä
duelli eriauhind väljamängimata, ku
tuvad üksikmängus Kreigers (Läti) Vaitkusega giseiks, kusjuures ei puudunud ka üllatused. Meeste nen—Valdemani
mõlemad katkestasid), tema noorem vend 0.
(Leedu) ja Kupravicius (Leedu) Kuusiga (Eesti). üksikmängus võitis paar aastat võistlusväljalt eemal na
edasi Soome mootorspordi veteraan 0.
Paarismängus kohtuvad eestlased Tomberg-Meier olnud S. Molvig Matinovskit üllatuslikult. Meeste Lampinen,
siis möödunud aastal Eesti TT-1 teiseks
lätlase Polis-Vittcrsiga ja Lasn-Pukk leedulaste Ge_ üksikmängus jäi selgitamata Pärnu meister püha Brandt,
tulnud Sirkiä, Bergström, Somerkorpi, Lönnfors,
rulaitis.Kupraviciusega.
päeval finaali pääsnute inglase J. Riddle ja Pärnu
Turniiri seis on praegu järgmine: Eesti-Läti 5:1, mitmekordse meistri V. Märts. o n i vahel hilise Suni, Taute ja Ginman.
Ametlikud treeningsõidud Pirita—Kose—Kloostri
Eesti-Lccdu 3:2 ja LätLLeedu 3:3.
aja tõttu, milline matš toimub neil päevil. Meeste metsa
ringteel algavad homme, kesknädalal, ja
paarismängus
kaotas
juba
esimesel
ringil
parem
kuni laupäevani. Suurem osa välismaalasi
Gsta wõitis Spordi 1:0
paar K. Parek- E. Ormisson, kus esimene püüdis kestavad
saabub
Tallinna
arvatavasti neljapäevaks. Saksla
liigselt
Isekalt
mängides
võidule,
unustades
partneri
Eile peeti Kadrioru staadionil Esta-Spordi vahe
se Ziemeri võistlusmasin, külgvankriga Äriel, saabus
olemasolu
mänguväljalt
Naiste
üksikmängus
tuli
line sõprusmatš. Võitjaks tuli jällegi Esta resultaa
Tallinna. Välismaalaste osavõtuga on seotud
juudi rahvusest pr. H. Dobruschkes, juba
diga 1 :0, mis saavutati esimesel poolajal Annuse meistrinnaks
suuri kulusid. Üldse tõuseb Eesti TT eelarve üle
milline esmakordne juhus Eesti tennise ajaloos, kus
väravalöögist.
miljoni sendi, junioride klassi võistlejate arv
väljaspool oma rahvuse klubi võitis esimängija ni poole
on veel selgumata, kuna nende ülesandmise täht
metuse. Pärnu tennisetase on sammumas tõusuteed.
Wiljandi õpib poksikunsti
päevaks on 8. september.
Võistluse peakorraldajana tegeles P. Pettak varem
Eile sai oma masina korda meie parim mootor
Viljandi spordiselts ..Tulevik" on otsustanud sü nähtult asjalikkusega.
rattur 0. Veldeman. Sel puhul leidus kihlavedajaid,
gisel varakult hakata õpetama poksikunsti asjahuvi
kes ennustasid, et 0. Veldeman suudab oma uue
listele. 15. septembrist alates korraldatakse Viljan
G. Kalkun wälismaifelt õppe
„Rudge'iga" saavutada Eesti TT-.I üle 100 km kesk
dis kahenädalased poksikursused, mida juhatab Ees
mise kiiruse. Kes võitjaks osutub on iseasi.
ti Spordi Keskliidu poksitreener N. Maatsoo. Et aga
reisilt tagasi
Eesti TT kiiruse rekord on seni R. Lampise
algajate osavõtt ci segaks kursusi ja avaldaks mõju
töötulemustele, selleks s.-s. ..Tulevik" otsustas enne
Eesti Spordi keskliidu noorte juht G. Kaikun nimel, kes kaks aastat tagasi saavutas 169 km sõi
Maatsoo Viljandisse saabumist korraldada erikursu jõudis tagasi oma välismaiselt õppereisilt Lõuna- dul keskmiseks kiiruseks 99,78 km/t., kuna 0. Velde
man sai sel korral 99,33 km/t.

Prantsusmaal n.-n. ..ameerika laagris".

Soovitakse võtta keskealiselt

Algebra,

daamilt

Int. 33-aastane noormees, põ
denud noorena reumatismust ja

trigonomeetria, analüüsi jne. rikutud seljast, palub väga
konversatsiooni tunde. Teatada j,unnid järeleaitamiseks ia Nassi mingit
teenistust
ühes tingimustega slt. ~21/6481" jjöiks, eriti aga kollcdshi ja tch
Vilunud, välismaal dipl, õpe !
aikumi eksamiteks. Kentmani mis võimaldab äraelamist. En

saksa keele

tajanna annab õpetust

inglise, prantsuse ja i
saksa

keeles teooria ja konversat

ülikooli lõpetanud preili ?16—2.

annab

Inglise keele

sioon, täiskasv. ja lastele. Kõ ..30/7130".
netunnid äripäevil kl. 3—7 Ah
ju tän. 7—5 hoovimajas,

Marie Voss.

nem teeninud kontoris ja mõnel
füüsiliselt kergemal tööalal. Kirj. \

Inglise ja
prantsuse

tunde. Teat. ..Päewalehe" tal.

keele õpetust annad saksa ja wene

Klaveritunnid \

Lepons de francais
Deutsche Stunden
Dipl. õpetajanna Pikk t. 34—6

Kodus kl. 4 p. I. 7 õhtul.
Klaveril
võib harjutamas käia. Seal

samas antakse koolilastele prant
suse keeles järeleaitamistunde.

Luise tän. 17—6.

klaveritunde
ja valmistab ette konservat. sis
seastumiseks. Kõnet. 10—11 e. 1.

ja 5—6 p. 1. Raua 33—14.

Hispaanlanna,

(inglise, prantsuse, hispaania,

neri meetodil. Kolme kuuga kõ
nelete võõrkeeli. Tatari 24—6.

Kõnet, iga p. 9—ll ja tcisip..
neljap., reedel 6—7.

ühes töötasu- ja tingimustega
slt. ~16/6476".

Usaldusväärne noor prl. otsib

teenistust
dipl. helikunstnik. Ikes walitscb saksa ja wene keelt,
Tartu mnt. 81—10. aannab hispaania ja prantsuse kas ärisse (koloniaalalal vilu
keele tunde. Kirj. slt. ~23/ nud), tööstusse või mujale.
Nõus ka ärasõiduks. Teat. kirj.
Algan jälle 7. sept. 77123".
slt. ~36/6496". =
klaveri
Vilunud metalli
keevitaja

otsib teenistust. Teatada slt.

õpetusega.
Kutsekooli lõpetanud

tütarlaps

R. Sire. ;

palub õmbleja juure käealuseks

või mingit muud teenistust.
Kirjad slt. ~38/6438".

Koidu 75—6.

ierlv. lõp.. prof. A. Lemba kl.
Käib ka kodus. ?nnr Laagri

Usklik

18—1. s

tütarlaps

Elvast
Joobnu laulatustalitust segamas. Elwa kirikus se
oas pühap. õhtul joobnud olekus laulatustalitust king
sep Soots. Õpetaja, kellele joobnu waljult hakkas wa's
tu rääkima, tegi altarist korralduse rahurikkuja kür
maldamiseks. Wahepcal seisis toiming, kuni mees Ki
rikust lahkus.

4. skp., lõppesid Tartus Eesti Haridusliidu poolt kor
raldatud kahenädalased maateatri näitejuhtide kursu
sed, mis peeti Tartu Käsitööliste seltsi ruumes. Tööl
pühendati suuremat tähelepanu reshii-harjutustele ja
lumestamiselc, kus kursuslasil tuli sooritada suurel
määral praktilisi töid.

Viljandist

Kursuse lõpul anti tööst korralikult osawõtjaile
üle wastawad tunnistused. Lõpukõne pidas E. Haridus

liidu peasekretär Ew. Wend c r, kes muide juhtis

Kõik algkooliõpetajad Wiljandisje. Eclolewal lau
päeival toimub Wiljandis ülemaakondlik kooliöpcta
jäte töökoosolek Wiljandi maawalitsuse sellekohasel
korraldusel. Koosolek peetakse ..Koidu" seltsi ruumi

maateatri tegelaste tähelepanu ka sellele, et nad seni
sest suuremat tähelepanu pööraks nii rahwamajadcs
puhtuse taotlemisele kui ka sellele, et maateatri tege
wuses loodaks kohtadel kindel kord tcatriringide kaudu.

des.

Tuletörjenädal andis SOO kr. Tuletõrjenädala pu
hul Wiljandis toime pandud korjandus andis sissetu

Wolikogn koosolek jäi kwoorumi puudusel pida
mata. Esmaspäewa õhtuks oli kokku kutsutud Tartu
linnawolikogu korraline koosolek. Koosolekule ilmus
waid 14 wolinikku. Kuna kwoormniks on wajaline 17
wolinikku, siis jäi koosolek Kwoorumi puudusel pida

lekut kokku ümmarguselt 900 kr. Sellest 730 kr. saadi
korjandusest lehtedega. Tuletõrjenädala lõppu Wiljandi
tuletõrjeühing tähistas suurema mabaõhupeoga Lossi
mägedes.

mata. Tähtsama päevakorrapunktina figureeris päeva
korras Tartu linna poolt ülalpcctawa Tartu kolledshi
ühiskooliks ja gümnaasiumi osas humanitaartüübiliseks
muutmise küsimus. Edasi olid päevakorras mõned ob
rokikrundi tükeldamise ja obrokimaksu tõstmise küsimu

Teeuetemärgid kauaaegsetele lauljatele. Wiljandi

..Koidu" seltsi segakoori kolm wanemat lauljat J.
Riisen, H. Raudsepp ja H. Kasera on walitud
seltsi eluacgseiks liikmeiks. Neist esimene on ..Koidu"
kooris laulnud 30 aastat, kaks wiimast 25 aastat.

sed. Nähtawasti ci pakkunud päevakord wolinikele
huwi. mistõttu nad ka koosolekule tulemata jäid.

Manadele lauluwcteraanidcle anti üle seltsi kuldpärjas
teenetemärk.

Löuna-Eesti teatrite juhtimine Tartus. Täna toi
mus ..Wanemuife" algatusel Lõuna-Eesti teatrite nõu
pidamine ~Wanemuife" ruumes. Nõupidamisest wõtsid
osa peale ..Wancmuise" direktori ivcel Walga ja Wõru
teatrite juhid. Arutati puhtteatrite omawahelisi asju ja
töö koordineerimist wäljaspool oma otsekohest tegevus

Viljandimaalt
Paistu wallale 7-miljoniline koolimaja. Aidu.
Oisu ja Loodi waldadcst liitmise teel moodustatud
Paistu wald asub tulewal kewadel püstitama uut

piirkonda.

koolimaja Sultsi alewikku. Wastawa cclkawandi koKaselt läheb uus koolimaja maksma 7 miljonit senti.

Wallawalitsus otsustas talupidajaid kohustada ehitus»

materjali kohale wedama, kusjuures iga puhtakasu
rubla kohta tuleb talunikel teha üks hobusemehe töö
päew. wöi tasuda 5 kr. iluna Tölli algkool, mis aset

seb end. Aidu wallas, tulewal aastal suletakse siis

HUsemine toimub käcsolewal kuul.
Otepää haridusprobleeme. Otepääl on asutud eel
töid tegema rahwaülikooli ellukutsumiseks. Warematel

wallawalitsus otsustas ära müüa kooli krundil kaswa
wa metsa. Samuti müüakse ära kasutamata jäänud
Loodi wallamaja ühes krundiga.

aastatel peeti populaarteaduslikke loenguid Haridus
seltsi korraldusel.

Järvamaalt
Külaline sai peksa. lärwa maahaialasse toodi

Talvisa ei teatanud poja Margustest. Aru ,vallas
elatanud taluisa Hans Pihlap sai karistada 2-nädalase

eile Alliku meierei tööline Oskar Tääker, 28 a. wana.
Noormees oli läinud külla oma tuttawalc neiule, jat

tunud aga tülli wiimase isa ja wennaga, kes noor

mehele tulnud käsitsi kallale. T-l murdus parem käe
luu, samuti on tal kriimustusi kehal.

Pärnumaalt
Suigus põles elumaja. Suigu wallas süttis seni

selgitamata põhjusel põlema Marie Miilbergi heina
küün, millest tuli edasi kandus elumajale. Mõlemad
hooned põlesid maani maha, kusjuures küünis häwis
heinu ja elumajas jäi tulle majakraami. Omaniku kah
ju on ligemale 2000 kr.

Narvast

ühenduse pidamise nimetatud liinil täna. telsipäewal.
Haapsalust wäsjub laew Stokholmi suunas wiimast kor
da täna kell 7 õhtul. Stokholmist siirdub ..Ruhno" otse

Narma tööstuskoolile paralleelklass. Haridusmi
nisteeriumilt saabus luba paralleelklassi awamiseks
Narwa tööstuskooli juure. Sellekohase ettepanekuga
esines Narwa linnakooliwalitsus ministccuiumr ees

Tallinna, kus läheb remonti, kuna laeiva juures on
ilmnenud mõningaid puudusi ja rikkeid. Nagu kuul
dub, olcwat liiklemine uuel liinil osutunud küllaltki

juba mõni aeg tagasi põhjusel, et kooli oli nii suur

elamaks, mille tõttu ühenduse pidamine Rootsi pealin
na, meie kuurortide ja Läti pealinna wahel jätkub Ka

tung, et kõiki õpilasi ei suudetud wastu wötta.

tulewal sumel.

Rakverest

Läänemaalt
Algawad ..merelahingud". Eelolcwal neljapäcwal.
9. skp., algawad haapsalu lahel Lääne malcwa mere»
üksuste õppused, mis toimuivad üleriiklike õppuste raa
mcs. Manööwrite üldjuhiks kohapeal on üksuste pea

lik, Muhu sadamate kapten meremäe wan.-ltn. W.
Sam o n, kuna nendest wõtawad osa kõik malcwa

bawad kokku arwükalt suplejaid, kes siis basseinis

merckaitseliidu üksused. Õppuste suurejoonelisemaks

ujuwad muusika saatel. Tõsine kontsertpublik nendest
suplus-kontsertöhtntest aga osa ei wõta.

läbiwiimiseks oodatakse kohale ka mõnd meie sõja

laewa Tallinnast. Manööwritel wüetakse läbi kõik

meretccnistuse alad nawigeerimises, sidepidamises jne.
Õppused kcstawad kaks päcwa.
Paadremaa ja Saulepi peawad ootama ühendamist

Pärnumaaga. Paadremaa ja Saulepi wallad, mis

praegu kuuluwad Läänemaa alla, awaldasid mõne aja
eest soowi minna Läänemaa alt üle Pärnumaa külge,
kuna mõlemad wallad asctscwad Pärnumaa piiril. Nii

Lääne kui ka Pärnu maawalitsused olid esiidusega
nõus. kuid nüüd saabus siseministeeriumi omawalitsuste

osakonnalt teade, et nimetatud waldade eraldamine
Läänemaast ja ühendamine Pärnumaaga wüetakse mi
nisteeriumis kaalumisele wahest siis. kui tuleb üldine
waldade territoriaalne ümberkorraldamine. Arivata
wasti sünnib see lähema paari aasta kestes. .Scni pea
wad aga Paadremaa ja Saulepi jääma endiselt Lääne
maa alla.
LHKlemisõnnetns Märjamaal. Pühapäewal juhtus
Märjamaal liiklemisõnnetus. Kcskpäewal jäi maantee!
mootorratta alla ja sai raskeid wigastusi Koluwere w..
Laukna kiilas clutscw Artur Loom e t s. 23 a. wana.
Noormees, kes sai pealuumurde ja ajupürutuse. toime-

TALLINNA uHINE HAIGEKASSA
vajab oma röntgenikabinetiie
juhafajaharsli

Tallinna Ühise Haigekassa Juhatus

kursuseti
V. Karja 7-3. Tel. 481.44.

Vilunud

korrutaja
otsib tööd, on aastaid töötanud

Soovitakse Ü
kojamehekohta j
Tunnistused on olemas. Teat.
kirj. slt. ~25/6765".

laevale, vabrikusse, perenaiseks,

soovib õmbleja juure käealuse passijaks või mõnd muud tööd.
Teatada slt. ~12/7112".
kohta. Kirj. slt. ~8/7108",

1

t\ '"_

külastasid läinud nädala kestes Kohtla-lärwc põ»

lewkiwitööstust 1 inglise, 2 aafrria ja 2 jaapani mäe
inseneri.

Vastutav toimetaja J. TAKLAJA.
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-üliisus.
Stati korralikku noort
Kojamehe kohta

Korraldab kõiki majatöid. Kirj.
slt. ~20/6760".

~1/6781".

soovib kohta paremasse ärisse
meestctööle. Kirs. slt. „2;6782".

Vanem teenija

kojamehekohta.

nüüd Wõi kahekümnendaks scp

iembriks. Tn nõus ka taiu eest

reni vcsema. Kirjad slt. „S/

soovib kohta Nõmmele oma kor

lusest.

terist käies, kas teenijaks või 6525".
passijaks, soovitav, kus vesi

Kojamehekotita
soovib vanem lasteta abielupaar,

majas. Keedab hästi, oskab kee

li. Järele küsida Hiiu, Paiste
tän. 5, poest.

slt. ~2/7102".

Otsin kohta
lapse juure, vanainimese juure

või kraamijaks (oma korterist
käies). Teat. kirj. kuni 9, sept.
slt. ~15/6475".

Lv. tööliste pidajad igalt

s?iaalt inliiud 31-a. noor

mees palub kindlar
toonistust

kuhugi ivabrikuõie. tööstusse

wõi mujale. Kautsjon wõima
lik. Kirj. slt. ..11 6531".
22-a. intelligentne preili

otsib kohta

remonttöid. Kirj. slt. ~40/6460". olult! Töökas haritud tütarlaps
valub

teenistust
18-a. tugev
Äarcm tccniitud äris. kiuos
noormees
j platsinäitajana, tööstuses. Tun
- soowib kohta lacwalc. Kirjad ! ucb õmblue- ja tikandunvöd.

kontorisse
waliiseb 3 kob. keel:, on lõp.
kaub. kursused ja töötanud kauc

Lepib algul ka õpilasetasuga.
mat aega aega raamaiup. alal.
Kirj. slt. ~38/6518".
Ka teised koniorinlad i"ole wõõ
Töökas tubli väga puhas kesk

slt. „34 7134".

Vasalemmas laama kioskis

päewast kohta. Tunneb ka

4, küsida pruugitud asjade kaup

võtab enda peale uute ehituste ja

[ „Pfievalehe" üksikuid numbreid

Juuksur

kutsetunnistusega, soowib lau

Lesknaine, riigipensionär. ot
palub teenistust. Kirj. pai. slt. sib wäiksemat

KAVAD MAKSUTA SOODSAD TINGIMUSED.

müü a k s e

Soovin kohta

'wabrikuid sageli külastanud wälismaa insenerid. Nii

triikija
Kutsetunnistusega (meestetöö
palub tööd. Teatada slt. . alal)
~34/6494".
juuksur-neiu

Puuseppade
artell

sel alal. Teat. kirj. slt. ~33/6773"

Välismaa insenere vülewkiwitööstustes. Välis

maal on huwi meie pülcwkiivitööstuse wastu sedawõrd
tõusnud, et wiimasel ajal on põlcivkiwikaewandusi ja

weidi daamide lööd. Kirjad slt.
..23/6503".
tused ja isiklikud soovitused,
17-aastane saaretütarlaps pa
võib ka väikeses perekonnas ] lub
üksiteenija olla. Köleri 2—2.
ettekandjaks
Juuksur-preili
või üksiku daami juure. Kirjad
Vilunud triiksärgi
slt. ~17/6757".

Bilansivõimeliste tööjõudude põhjalik ettevalmistamine
kõikid. raamatup. süsteemidel ja aladel. Kaub üldteadus,
aritm., kirjavahetus ja seadused.

MASINAKIRJA KURSUSED 10-sõrmel. pimed. süsteemil,
uutel masinatel. Õpilaste vastuvõtt iga päev kella 9—B.

sega.

kojamehekohta

riigi pensionär. Pai. teat. kirj.

püksirätsep

ümbrus, kus taludesse õn elektriseaded juba kohale
paigutatud ja lähemal ajal tehakse algust wooluandmi

sõita. Pakkumised üheZ tingi
tunnistused, valitseb keeli, võib >
mu-rega slt. ..3/7143".
ka mingisugune muu teenistus
Abielupaar ühe lapsega soo
olla. Kirj. slt, ~31/6771".
vib

vajab tööd. V. Ameerika tän.

MMruumuiuiUtluluise m

on Minimaal seni jõudsalt edasi jõudnud Sillamäe

Tcat. kirj. slt. wõi söögisaali. Võib ka ära
re, on täiesti vilunud, omab 1 nistused.
~22/6762".

Maaler
1919 a. asut. täielikumad praktilise

Murdwargad talu aidas. Aaspere w. Rümeda kü
las tungisid margad sisse Õie Maamäe talu aita. Kust
wiisid ära suurel hulgal riidckraami, koguwäärtuses
185 kr. eest. Margad olid aita pääsnud walcwütmega.
Elekter Sillamäe taludesse. Elektrofitsecrimise alal

soovib korralik keskeal, lasteta
tütarlast
abielupaar, teeb kõik majas ette paluwad mingit tccmshm pe
kas kahe isiku või üksiku juu- ' tulevad tööd. Omab head tun su kõtra. kuduja juure, tööstusse

soovib kohta, omab head tunnis-!

Kandideerimise sooviavaldused ühes lühikese
elulookirjeldusega sisse anda Tallinna Ühise
Haigekassa juhatuse nimele Tallinn, Tõnis
mägi 5 a. kuni 20. sept. 1937. a.

Virumaa!!

perenaisekohta :

Vilunud keetja i

rönlgenoloogi

Supeldakje muusika saatel. Kuigi ilmad on läinud
juba sügiseseks, ei taha Rakwercs moodi läinud bas
seinis suplemine lõppeda, wäid suplejaid leidub iga
päcw hulgana. Linnawalitsuse poolt on nüüd hakatud
suplejaid isegi lõbustama, kuna õhtutel korraldatakse
basseini juures orkestri-kontsertc. Need kontserdid tüm

Sümp. noor naine soovib

Vilunud

Waetawa kõrgema haridusega "i7-a. tütrega otsib teenistust, kus

annab dipl. pianist (prl.), kon

mis oli 17.500 kr.

Lõppesid maateatrite näitejuhtide kursused. Laup.,

..1/6461

soovib koju tellitud tööd. Teat.
Töökas, tubli keskealine lesk kirj. slt. ~37/6297".

proua annab edukalt 1ka korteri saaks, võib ka tee
eesti keele tunde r nijaks laste juure, pesu pesta,
Klaveritunde
annab E. V. T. konserv, van. õpilasile ja täiskaswannile. 1kojamehetöö ära teha, ühtki tööd
kurs. üliõpilane. T ulcb ka koju. Rääkida Walgcwasc 7—S. tei põlga. Räägib 3 kohal, keelt,
omab hea soovituse. Teat. Nõm
Ettevalmistus konservatooriumi
Saksa keele J mele, Mesila tän. 6.
Kreutzvaldi 29—2 (S. TaTtu tunde (tõlked,
konwcrsatsiooii. mnt. sisse keerata). Kõnelda literatuuri antakse
25-a. töökas edasipüüdlik
odatvasti ja
10—11 ja 4—5.
noormees
edukalt Nüiitli t. 2—3, kella
palub mingisug. tööd. On vae
10—2 ja 3—7. r
Vilunud ülikooli har. mees
ne, kuid aus ja korralik. Kirj.
õpetaja annab
slt. ~23/6483".
võörkeeletunde
Klaveritunde iaksa, vene) Berlitz i ja Mert

Karske noormees, lukusepp

treial, kes ka tisleritööd tun

nõus ka mõneks kuuks
Tõlkeid teeb täpselt. Soow. tust,
tallu tööle minema. Pai. teatada

Alice Johanson

Konservat. van. kurs. õpil.
annab

slt. ~23/6763".

keelt walitseja wälismaalane. neb, otsib mingisugust teenis
kirj. slt. ..24/7124".

tali ettepanekul nõudmise Agapäe piimaühingu wastu,

wangistusega. Ta poeg. kes peab talu, oli
100 m: R. Toomsalu ja E. Susi; 200 m: R. tingimisi
pannud toime rea puieivargusi. Tagantjärele selgus, et
Toomsalu ja J. Talmre; 400 m: A. Allik ja G._ Beck isa teadis poja Margustest, kuid ci teatanud sellest
mann; 800 m: A. Jürlau ja E. Jakobson; 1500 m: ametiwõimudele.
R. Sams ja J. Piliste; 5000 m: E. Prööm ja A.
sündmusi. Piiskop H. B. Rahamäe
Anier; 10000 m: A. Anier ja R. Lulla; 110 m tõk pooltPidulikke
toimub 19. skp. Rõngu kirikuõpetaja E. Loots
ked: J. Talmre ja G. Beckmann; 4XIOO m: K. manni ametisse õnnistamine. Hellenurme maanaiste
Ivanov, J. Talmre, A. Raska, R. Toomsalu; 100-p seltsile õnnistatakse 12. skp. õp. Lootsmanni ja preester
200-}-300-f 400 m: K. Ivanov, Ä. Raska, G. Beck Bleiwe poolt lipp.
mann, A. Allik; Kuulitõuge: A. Kreek ja A. Vii
Haapsalust
ding; Kettaheide: 0. Erikson ja P. Määrits; Oda
..Ruhno" lõpetab ühenduse pidamise Stokholmiga.
vise: G. Sule ja F. Issak, reservis A. Mägi; Kaugus
hüpe: F. Tarkmann ja A. Raska; Kolmikhüpe: N. G. Scrgo ja Ko. aurulaew ..Ruhno". mis tänawusel
Kalm ja A. Raska; Teivashüpe: E. Äärma ja R. nawigatsioonihooajal csmakorselt pidas ühendust StokKiipsaar; Kõrgushüpe: A. Kuuse ja 0. Kaldre.
Holim-Haapsalu-Pärnu-Riia liinil, lõpetab tänawu

mises.

sed algajaile.

sivoniga kustutas wabar. walitsus maatulunduskapi

Tartust

Kambjas malmis uus kirikutorn. Kambjas on jõu
tud lõpule kirikule uue torni ehitamsega. Endse puu
torni asemel on nüüd tublisti kõrgem kiivitorn. Tööd,
mis algasid mullu, läksid maksma 23.000 kr. Torni pii-

ku-eliit täies rivistuses. Kuulitõukes stardib ka Ees
ti esimesi 16 m piiri ületajaid A. Viiding.
Eesti rahvusmeeskond stardib maavõistlusel

wallaswaradega 3000 kr. eest. ühenduses selle operat

märksa otsem.

nooremal generatsioonil. Nii on jäetud eemale
sprinter R. Toomsalu kaugushüppest ja teisest

makordselt rahvusvärve kolm kergejõustiklast: E.
J akobson ja L. Lulla ASK-st ning O. K a 1 d r e
ÜENÜTO-st.

lunud Agapäe ja lausa koorejaamad koos kinnis- ja

Sakust, mis warem sündis Pärnu maanteed kaudu,

Tartumaalt

startimisega ja sellega võimaldades võistlemist ka

Hiiumaa sai elujõulise piimaühingu. Emmaste pii.
maühing omandas ostuteel Agapäe piimaühingule kuu

tööd Nümme-Saku teel Männiku jaamast kuni Tamme
mäeni umbes 2,5 km ulatuses. Uus teeosa, mida maa
walitsus ehitas majanduslikul teel, läks maksma mu
bes 16.000 kr. ja selle tagajärje! on nüüd linnapääs

ta liigselt paremaid kergejõustiklasi mitmel alal

teatejooksust. Maavõistlusel Leeduga kaitsevad es

kus saavutas 400,0 kg, millest kahe käega tõukamine

165,0 kg oli olümpia rekordiks ja jõudis pronks
Tänavu on A. Luhaäär valikvõistlustc seerias

Karl-Oskar Karjan üheks aastaks.

võitis 4. suurtükiväe grupp kui parim väeosa 39

3. Mhntft spordiwõistlused

medalile.

Muudatusi õppejõudude peres. Haridusministceriu
mi kooliwalitsusclt määrati Harjumaa progümnaasiumi
riigikaitselise õpetuse ja kaswatuse tunniandjaks ltn.

Hiiumaalt

ka teedeministeeriumi esindaja, wastu uue teeosa ehitus»

woodriga.

7 takistust.
Tartu garnisoniülemalt väljapandud rändauhinna

surumise järele, mil jõudis vaid algraskuse 100,0 kg

ületamiseni. Viimati esines Berliini olümpial,

maja ehitamisele. Uus Ardu koolimaja ehitatakse

tades puhtalt 7 takistust. Teiseks jäi kapten Hint
per hobusel „Oppi" lahingkoolist, ületades samuti

tati meelemärkuseta olekus Tallinna keskhaiglasse.
Õnnetuses oli süüdi allajäänu ise.

teede rcwidcerimine.

sid esmaspäeva õhtupoolikul. Väljastpoolt Tartut

sportlik võidukäik ka tõstmises?

7

ealine lesk otsib

passikohta

Härrad töösturid

rad. Tcar. slt. ..21/6501".

räägib 3 koli, keelt, ühtki tööd (tislerid)! Kes teist tvõimal
Katusetõrvaja
ei põlga, võib olla laste juures, daks kaha noorele naistcrabiva
pesu pesta ja kojamehetöö ära lc poleerimise äraõppimiseks,
teha. Hea soovitus. Aadress: palun tearada slt. ~4/71 ii".
kes oina ala põhjalikult tunneb,

! Nõmme, Mesila tän, 6. •

soowib tööd. Karu t. 21—2.

Nr. 242

8

Teisipkirwal, 7. scvtcmbnl 1037
Välja Üürida
tööstusruumid:

Lehmad
wähcse mööbliga wõi kaasüüri
ära _ anda rohu-tvärtvikauplusekS
tööstusruume
liseks, kööfli tarwilamise;ia, liht müüa, lüpsma tulnud, wärske
sutvituskohaS jaama juures ale
sasse perekonda soowib kindlas piimaga, suure piimaanniga.
lviS. Küsida Ole 2, rohu-wärlvi
100—120 r-mkr. põraudapin aiucns neiu. Teat. hinnaga sli. Nohu tän. 24—4 Pclgulinnas.
kaupluscst.
~13,7193".
imga. Pakk. slt ...14/6834".
Elumuudatuse tõttu müüa uus
taritud lvcue ja prauisuse keelt
Kindlapalgaline
Ivajab
I—2
tõldauto
Kingin sellele kohe Kr. 30,
rääkilvaSie perekonda sootvitakse
kel oa uiulle wälia üürida süda mööblita, craiivicfäiguija

kivihoone keskküttega
- 200 r.-m.
kivihoone, külm-125r.-m.
võtta kostile
keldriruum - 85 r.-m.
kooliskäija tütarlaps. Roopa
11/9.
elukorter - 2 tuba.

Waja noort

tütarlast
kes õmblustööd tunneb .
mari 19, küsida pudupocit.

Linna ligidale maale tarivis

tüdrukut
Kmib. teisip. kella 4—6 Her

M.MILLER,

manni 12—7.

Heina 33.

Waja lapsega Perekonda ise

seiswalt keetjat, puhtust ar
mastajat

Väikest tuba

Puhta tööstuse jaoks tvaja

Kaupluseruumid

Tuba ja köök

ieenljat

Kaupluseruum

ii

eeskujuliku Tiocutcc-nncnst h

if>ninitlc fn-Mvitlc lil-iid daim.
sli.

1673".

mõisasüda

SlHMlMtrtflV PC-iil

tuba

köögiga Ivõi wahcieinaga. kesk
linna läheduses. Tcat. kirj. slt.

täu. 28—6, niitja saab iga
päclv pärast kella i.

dcga. Kirjalikult Pärnu, hr.

Müüa
Üks lvähe pruugitud lai pirni

Haritud preili soolvib Iväikest

muu

korraliku

mööbliga tuba
NÕMMEL JA MUJAL

316=31.

Müüa moodne

riietekapp ;

Ja iiri?

sclnatakku
snn fft. Müüa soowijail sama

pakkuminc ühc? hiiuiciaa sli- Soovin tutvust
riluclu eesmärgil 30—50-a.

vuust woodi madratsiga ja öö ja 2-inimcse lvoodi, waip, söö ~37(7137".
kapp. Tulla wõib kella 7—B giland (ümargnnc) Lai 34—6. -

2>!üüa sõidukorras TKW

Teat. kirs. flt ...36/7216".

uues majas omnibusepeatuse
uues puumajas. Wõnualik 6 kuu
lähedal ilusas aias. Korter
3 tuba, esik, köök, vannituba, üüri ettemaks. Tcat. flt. ~28/
põr.-pinda 15 r.-s. Sooviavaldu 7248".

3

Ild'i kauplus. Tallinna mnt. 1.

..38,7218".

Välja üürida Nõmmel rahu Lasteta abielupaar soowib
waja, kes on wilunud puutöö
ühes 3-toalisc korteriga tvälja likule väikesele perekonnale
2 toa ja köögiga, päikeseküllast
masinatel töötamises. Narwa
üürida. Küsida Paldiski mnt.
omaette korter
m. 43, sissekäik sliawilja 1.
Korterit
45-4.
Sulast

pruugitud riideid
'ii,ii 11. im. :a 2 iiinvoni., iii

rmn

firma Morris, sõitnud 18.000
linnas erasissekäiguga
lauateiefoni
wõi 2-ioal. koricrit. Teatada fui. Näha ja kaubelda Estonia kaugu? 3nnü linna piirist 3
tuba
mööbliga Ivõi ilma. Pal. teat. knni 10. sept. slt. ~28/7168". puiesteel 10—4, Tallinnas.
lm, suunis nmbes 400 r.-wak.,
aparaat
slt. ..1/7261".
koosneb peamiselt põllust ja
Omaette erajissekäignga
Soolviu kobe wõi edaspidi
Müüa
tuba
kultnurhcinamaast. Teateid: j inhtf i oiuni! irtfunciia, iculrihitr
Kolm korralikku kindlas tee
veoautogaraaži
mann. adiv. A. Oksallt, Tartu, ffcrtrttia. ?cn:adit o. ii. fltaabtos
ühcS fööni tarioiiamise ja toä
nistuses pr. oinlvad suuremat
saeveski
Elcktrotcliiiikn
Kalda 3, teles. 17-25, nuü ftr>
besc nwöbliga loõi ilma korra
Ivõi
kuuri.
Kirjad
slt.
„21'/
tuba
tikule isikule ära anda Kuugla
ühes sisseseade ja 1 paari kiivi jalecl Tarin, postkast 81. siRETI, Ilcinutiuii li, tc£.
7281".

kes ka pesu peseb. Palk 29 kr. Pärnu nmamcc kandis (Tondi
kuus. Tulla ainult tunnistus tiin.) kindlas ametis käijale üle
tega kl. 4—5 Roosikrantsi täu. anda. Järele küsida 2. Karja
16—5.
tän. 2, Kinga äris.

Tislerit

Vatiin rrpnütmnt o-r-rof» fõifi.

õhtul Kaupmehe 15—1 wõi

sõiduauto

Ho omis.

küsida tclef. 478-87.

Aiüüa südalinna juures

Z-istmcl., 10 h.-j., 1033. a.
mudel. Tcaieid ja näha saab
Nuias, ?Nõ:tuse majas, J. A.

natoiniiucfcna, soolvitaw ari

iTapal I

Müüa seinasse müüri talvad
tulekindlad

võtab «Päevalehe" ?!

kassakapid :
L. Möllcr. I

või kinni»naraomanik, tvõin
L-afialiiclt kaasa aidata; arwcs

rnn ainult tõsiseid kirju. Kirj.
lr. ~2-2/7212".

.Õochgclüldcicr jünger Mann
ja «Laste Rõõmu" telli
suur crnue
Ilusa kõlada f
misi ja kuulutusi vastu 1
Bckanntschaft
kella 4—6 p. l. 3. Tartu mnt ühes tvähcse kauhaga küleluge sed slt. ~24/6764".
ntit schönen, jungen deuischcn
Müüa odawasti
Lasteta
kindlas
teenistuses
tiibklaver
ühes suurema ehituskrundiga
51, hoowis.
ning müüb üksikuid "
um dic dcutsche Sprache
türgi diivan l
misel) ja elutoaga. Kirj. slt.
Suuremas protviutsiliuuaS abielupaar otsib
80.000 kr. Soowijaid palun Wõtau tellimisi
..22/7122".
griindlich
kenncn M lcrncn.
ja
parandusi
korterit
ära
auda
tväga
IjäSti
töötaiv
Noor, majapidamisest huwi
on odawasti müüa. Nataskaewu teatada slt. „12/7272".
tvastn. Kesk-Kalamaja 2, sa- > numbreid V. Ajango, 1 uann Auni Austausch auch rus
tatud lõbus tütarlaps
2 toa ja köögiga. Teat. slt. tän.
Head
sische oder esinische Konversa
11—2.
dulscpp.
tiote»..30,7250".
leiad dea koda
Jaama 2. !! iionsstnndcn gebcn. Tchr. an
HÕtelT
kontoriruumid
tväikeses perekonnas Siokholmi
Väike
uus
Müüa töökorras Rootsi
• dV. Erp. d. 81. „29/7129".
Korralik intell. kindlapalga
kähedal. Kirj. slt. Grebelsta1 üürile anda Ivõi mõneks muuks
maja
diisel-naftamootor
restoran
liue noorhärra otsib puhast
gärd, Valleniuna, Rootsi.
müüa
pikaajalise
võlaga.
Välja
restoran
asutuseks. Järele küsida Lai i.
Iscsciscw noormees
tuks
üheS maja ja suure krundiga ..Ellve", 30 h.-j. Sealsamas j
soowib
34, korter 6 hoowis, näha kella
inglise kaamelikarwast rihm. ,
>vcue Ivõi saksa perekonda keele maks Kr. 11.000. Kirj. slt.
headel
maksutingiinustel
kohe
tutvuda
9—3.
7 tolli lai. Oskari j
Hind ühes sisseseadega Kr. õppimiseks. Kirj. flt. ~4/ ~30,6450".
müüa. Teateid saab kl. 3—5 12 m pikk,71—0.
Kingseppa
rrüfUtjVt brünett vrl. wõ: pr.
'
7224".
6000.—
Kirjal,
järelepäri
MUUa
p. l. Wismari 17-a.—3.
Wabancb 1. oktoobrist
Üksik, 32-aastane kõrgema Uman. 26 a. Kirj. slt.
mistele lisada 40-s. postmark.
ilus lapsevoodi madratsiga, Lut
haridusega naine, äsja pärimise 33113".
wajatakse wauale tööle. ToomPakkum.
kirjal,
slt.
„B.
3450"
Pruugitud
heri lapsctool, 2 väikest lauda
5-loaiine
Kuninga 21.
Kohe müüa 1020. a. mudel, 1teel 200.000-kroonise varanduse
3 iscsciswat naisolcwust soomarmorplatcga. Toom-Kuninga
Korteril
6-tsil.,
12 H. J. ..Chevrolet" <omanikuks saanud, soovib
Miwad
tiibklaver
20-a—2, kella 3 kuni õhtuni.
korter
Tütarlast
sõidukorra?
tutvust '
tutvust
tõidauto
wõi Manemat inimest tvaja lap
müüa. Falkpargi o—s.
Miiüa odavasti
Weiienbergi 21—5.
MWWWWWW»
lvastaivate meestega töõlisrin
se juure. Kaubelda kella 17— - kõigi mugaivustcga. 34 r.-s>,
Ivõi omaette maja 6—7 toaga 2 karusnahkmantlit biisam ja
kindlat elukutset ja seltskond- qgist. Maret. Mall. Allu. Kirjad
Rutuliselt müüa uus mood
19 õhtul Kristiine 9—3.
80 kr. kuus. Paldiskis mnt. Vahetada kahetoaline
likku seisukohta omava vaba Zõige aadressiga slt. ~35/7175".
otsin Kadriorus. Pakkum. flt. kotik, ja hõberebase-boa, uued. ne neljakordne keskküttega ja
14-a, küsida muusikaärist, kella
meesisikuga, kes oleks ettevõtlik IfHH
I
Väike Kompassi 9—9 hoovima osaliselt parkettpõrandatega
korter
11—1 ja 3—5.
„B. 3463".
töös ja väljaspool tööd kultuut
jas, teisel korral.
Koogiteemjat
toa ja köögiga või vaheseinaga
riliste huvidega. Eelistab pike
Soovin rentida maal
Kaasiiüriliseks
kivimaja
toa vastu. Kirj, slt. ~4/6464".
Nõmmel müüa ehitus
makasvulisi ja sportlikult tre
Suhe saun i
tarivis, kes pcsuiõöd wnneb. wõib tulla ametiskäija tvõi
pagariäri
neeritud mehi. Kirjad slt.
krunt
Otsitakse
I—2
mööblita
Kaarli tän. 19.
Brüjante,
kuld-,
hõbe-,
1
asub
240
r.-s.
päriskrundil.
~37/6777".
kooliõpilane (tütarlaps). Lem
või nahaparkimistööstuse. Teat.
antiikasju
jaama ligidal, suur. 4000 r.-s., Ilus aed. Sissetulek 12.500
bitu tän. 7—3.
tuba
kirj. sit. ~19/6479".
55-a. daam
ostab kõrge hinnaga
hind 10 kr. süld. Soov. kirj. slt. kr. aastas. Kindel hind 105.000
Maalrit
abielluks
Reimanit.37
kesklinna lähedusse. Teatada
kr. Wäljamaks 50.000—60.000
Korralik
~4/6784".
Vaiatakse
hiljemalt
1.
ok
slt. ~35/6455".
samavanuse mehega töölisrtng
kr. Tõsised ostjad teatagu kir
toobriks 5-toalist
möbl.
tuba
linobM)iiM;
konnast, kellel on maal või lin
Müüa
jalikult slt. „B 34.61".
ja poissi tarwis Söörensi
Naisriigiametnik otsib hästi
nas mingisugune majapidamine, jnaisicrahtvaste I slassr saun
v—l 4.
ära anda wanomale härrale puhast
vanniga möbl,
aurukatlad
Omaniku clumuuiuse tõttu Kuninga tan. 6, telel. 431-59. ] Kirj. slt. ~8/6468". j köetud igal neljapäewal.
Girgensoni 1-a—B.
tuba
müüa keskliilnas sissetöötatud
Tarwis maalreid
28 ms 10 atm ja 18,8m2
Mfflil
(võib ka vähese mööbl.) Kadri
Maju, krunte,
•V ' ' . .. <
tuba
plastikalor
ärisid
9 atm.,
oru rajoonis. Teat. slt. „31 /6451"
moeõri
ja
tööstust
joowitakje
Tallinnas
PLlt-ttuS •
sisemistele ja wälistöödele. ära anda päcwaseks wastuwõ Kaks karsket, korralikku noor
püst
ja Nõmmel igas suuruses Hea
tuks adwokaadile wõi arstile.
Teat. flt. ~317263".
Eraautobused
ett
ainult
sile
uooruSlll wirske
hinnaga
kohe
oska.
Teatada
J.
meest
vajavad
Nunne 5—2.
kesklinna rajooni. Pakkuniised
Lähemaid teateid saab 8. ja 0.
aägs. Isegi kena, ilusojoomline
möbl. tuba
Kiilile kontorisse Wirn 2/8 isik
slt. ~517225".
aurumasinad
skp. kella 1600—1800 (kl. 4 liknlt kella 11—1 j« õ—6.
Sulast
«Sgu »öib mnutnda waSsitukS.
Intelligentsele härrale välja soovitav II linnajaos. Teat. slt.
tni ta kSttfugn wistrikkndega ja 'kõiksugu sõitudeks
6 p. l.) Päikese t. nr. 14—1.
~35/6775".
ja tüdrukut waja maale. Kaub. uurida
Tehnikainstituudi üliõpilane kahesilindriliscd
tcdrrtihtrdega üle on külvatud ?puiesteel 10, telef. 452-77.
2
hästi
möbl.
tuba
wajab
kella 2—7 p. 1.. homm. kl. 9
158X222 158X228
Kuldas saab Ilusaks?
Vaikne perekond otsib 4—5Ilus krunt
eraldi või koos. Kreutzvaldi
—l2. Liiwalaia 93, hoowis. kas
Huwitawaid andmeid «aha jä
mm. ja mm.
toalist
möbleeritud tuba
tän. 13. küsida majahoidjalt.
Tarwis
ila
eest hoolitsemiseks leiate teie.
müüa
Kadaka
teel.
Hea
mulla
177 180
s Puhtaid :
korterit

Soodsatel tingimustel ära
kauplus

tarwis linna ligidale tallu.

anda toiduainete- ja piima

Kaubeldakse teisipäewal. 7. sept.

maja

Nunne 8.

11

i

i

i

Kesklinna kohe waja

Pakk. pal. saata slt. ~38/7253". Järelepärimised Tartu, Riia 1, maa, hind 15 snt. ruutm. Lä«
J. Raudsepp.
hcmalt kesknädalal kella 3—7
Korralik üksik meestcrahwas.
Harju 43, söögisaalis.
Müüa
lõrgemapalgaline, soowib wäikcst

üksik soliidne härra wõi daam Kaarli kiriku ümbruses. Teata
da Toompuiestee 3—6.
wõib saada

maja-

mööblita toa

5 kr. vaevatasu sellele, kes
(parketi. wann ja keskküte). S.
mugawat
teatab 2 toa ja köögiga
Töörensi tän. 2—l.

- hoidjat

korteri

Korralik noormees wõib

[ kaasUUriliseks

heade tunnistustega. Korter ja

soovit. päikesep., Koidu t. ümb

Niigiamcinik (neiu) soowib

iootvikorral osalise wõi ruses. Ettemaks täpne. Teat.
palk. Pakkum. kirjalikult: A. tulla,
slt. ~11/6751".
Barioschewitschi kuulutuskonto täielise kostiga. PoZka

tuba

Vajatakse

8471".

korterit
Kaasüüriliseks
ti>' - ja köök või vaheseinaga
Motlisti
wõib tulla kindlas ametis käija tuba, /ovitav II või 111 linna Kaks kindlas töö? käijat täiesti
kaja. Tulla läbirääkimisele meeskodanik. Kejk-Kompassi t. jaos. Teat. kirj. slt. ~37/6497".- karsket noormeest soowiwad era
sissekäiguga hästi möblccrimd
Miüriwahe tän. 1, moeärij 0-2.
Härra otsib kesklinna vaikset
tuba
öunakauplus
kclder
möbleeritud tuba
Wajatakse kauplusesse 16—
knni
20
kr.
kuus. Korralikud
kesklinnas edasi anda. Küsida hinnaga mitte üle 30 krooni.
17*0.
> maksjad. Pakk. slt. ~24/7164"
pärast kella 1 S. Karja 6, kel Kirj. slt. ~20/6480".
poissi
der. samas ka kastid müüa.
Kindlavalgaliue lasteia abi
Narwa mnt. 118-b.

ilus tuba

Ametiskäija preili vajab

elnpaar wajab

tuba

korterit

umbes 200 kantmeetrit. Pai.
tai uaol asnwad:?cdret«hed. Iteatada Narlva mnt. 39—11

valgeid kaltse

Kirjad slt.

c ostab -

Uus lockey Club. Wiru tän.

Rutuliselt müüa

Raudvoodi
hind 5 kr. Wcne I—lo.1—10.

uues majas ära anda korralt

kule, intelligentsele kindlapalga

Teenijat

sissekäiguga

kaht möbl. tuba

möbl.tuba

Hollandi ja Sadama tän„ võima

Kaja, kes keeta oskab ja oma i liscle daamile wõi härrale.
likult telefoniga. Uks tuba bü. Teatada ühes hinnaga
korterist käiks. Soowitus tar. Zoow. kirs. slt. ~22/7202".

Sooiv. ocift 11/!*—3-t.l1/!*—3-t.

masin, wõib olla wauem tüüp

Sõidukorras

ja remonti Majaw. 3. Pärnu
mnt. 57, näha 7. ja 8. scp

tõldauto

Plymouth müüa. Näha keskn.

kl. 9—ll Roosi tän. 2, Tallin

tembril.

, —_

Soovitakse osta valge

glasuurvann

nas.

Ära anda ilus maapealne

toiduainete

saab Pärnu mnt. 10 (end.
6) 2. korral, ag.-kont.
Nakwcres, keskliuua-5, äri r Jaani
„Wit=Hc".
ruumidega
maja mUtia
Hdamasti müüa

mate andmetega slt. ~27/7207" •Oiud -Vtr. 20.000. Sic-khtfcf

roo jaoks. Kirj. slt. ~3/6743".

wiline. Tulla S. Patarei
B—l.

Zoowin

Kõrgemapalgaline riigiamet

nik (2-liikmciine perekond)
kauplus
Küsida Harjuwärawa treppide vajab
18—20-A. NOORMEHI
3—4-toalist
Killavuude peale ja schäärijai juurest ajalehekioskist.
korterit. Soovitav vanniga ja
abilisteks. Teatada flt. ~3/
Kadrioru rajoonis. Pakk. slt.
Ära anda
6863".
~5/5625" või tclcf. 462-11.
korter
2 tuba, köök ja wann. Tel
liiani
Restoran
liskiwi län. 54, küsida krt. 8.
Tekstiiltööstusesse wajatakse

! 3-ttl

raadio

aasta? Kr. 2300. Künda: Tal ! 5-latnb., Mõrgul töötaiv apa
linit, 2. Laagri 4—6 kl. 5—7, raat, hinnaga 60 kr. Kirj. slt.
p. I. wöi kirjutada jlt. ~20/ ~6/7266".
6S00".

Diivaneid

Kaasüüriliseks

TALLINNAS

möbl. tuba

kule ära anda. Veerenni tän.
20—<2, II korral.

' Kaks 2-toalist hästi sisustatud

Korter
ara anda tuba, köök ja esik,

keele prakt. wõimalus soowi

iaiv). Teatada ühes hinn. pal.

5-6-toalist

korterit

slt. ~3/7223".

ära anda unes majas

(tütarlaps) wõib tulla kaas

kolmt üüriliseks wäikcsesse perekonda.

wäikest tuba, köök. esik, wann Äillard: täu. 13—8.
tarwnada. Pclgulinnas. Preesi

' Suur korter

t. 6—l.

5 tuba. wannituba. teenija
Korter
tuba ja palkon, wälja üürida
ära anda kolm tuba, köök ju, ','arwa mnt. 56.
esik., üür Kr. 30. Pikk tän.
46—3.
Toakaaslaseks
4-toaline

korter

Tõldauto

jab ühetoalist

. Korterit

Intcllig. isik otsib

2 lecnistuscc-käijat neidu (õed)
' soowiwad wäikest ühetoalist

6838".

Noor waikne lasteia abielu

Korterit

mis saadetis n cestc
rahwa

- vaar otsib ühetoalist

korterit

tuba
pliidiga tvõi köögi tarwitusega. •

Pakk. slt. ..13/6533".

päikese- ja walguseküllaue, soe,

Kindlapalgaline neiu soowib
kõigi tarwiliste kõrwalruumide
välja üürida seltsidele, organi- ga korralikus uues majas Raud wäikcst

satsioonidele, sobivad ka klu-

tee i. 13. Tallinnas, Pärnu m.
biks või kontoriks. Kirjad slt.. trammi ligidal, üür 3.50 kr.
rrmtsüllalt.

Korterit

Korralik makõia soolvib

tuba

I—2 t. ja köök, päikesepool
sel, otsib riigiametnik. Wõib ka

w/ih ese mööbl. ja erasissekäigu-- erasissekäiauga. Teatada slt.

V Kirj. slt. ~31/7131".

„26/7166".

vatasu eest ära tuua Tobiase

Poolt sissekäik.

Valmistatakse tellija
erimöötude järele

Isksoautv
I teid saab Rcimanni 37, clckito

Os-tan Ivälie taritut, patarei

Sadama lähedal müüa vanad

majad
150 r.-s. maaga. Soov. kirj. slt.
~17/6477".

Äiüüa korra-? hea kõlaga

ga, täiesti heas korras. Tea-

mehaanika töökojast.

Rakveres
võtavad „Päevalehe" Ja
„Laste Rõõmu"

418-49/6 kella 18—19.

raadioaparaadi
ja naister. ja meester. jalg

E. Priiman, Pikk 24

N. Erna, Lai tän.

4E, Sabolotnik, TAIUOQ# 7,

käigu.

Hundikoer

Keskkutseharidusega, kehalt
vigastatu, aga mõistuselt terve, kadunud, rcg. nr. 1942. Tea
60-a. mees maalt soovib sõbra tada wõi ära lUna Kaasani t.
7—7. Kinnipidamise cest hoia
likku
tan.

kirjavahetust

vaimse kultuuri pooldaja 50—
60-a. neiuga või tõelise lesega,
metodistlikust või luterlikust

Kaotatud 4. skp.

kuldkõrvarõngad
kollase kiiviga (toimes). Vee
renni ja Lõuna tänawaie wa
hcl. Ausat leidjat palun tasu
eest ära tuua Lõuna :'äu.
Kiiidlapalgaline pr. palub 22—4.

slr. ~31/öSii".

SÄÖfi

''.atip fl. I—B 2õiina 22—2.
iciHUiun peirt

Rauakolu
Maske, tina ja iganigineid

septembrist alates, avatud 2 päe

va nädalas, nimelt reedel ja lau
päeval.

iooioin osta. 'ärelmatniga. mu
del peale 1930. a.. .)—6-istme

line. Kirj. slt. ,2/7222"^

kaotatud must käekott
trammipeatuse kobal Wilmsi
tänaiva oisao. Kotis oli kodu

nitre paso, knldkäeuur. raba ja

muid aoju. üht härrat ja daa

südamest teid tänades ära tuua
(ko:r kuulub waesele lapsele).

Tatari 20—1.

„Lasie ftsõm"

Mausmaid

koduseid
esirinnas

lõunaid
ka MäEamiimisels, antakse Ta

tari tän. 22—1.

•Laste Rõõm" aigatas laske
näopiltide avaldamise

Puuhoov

nüüd teevad seda ka mitmed
täiskasvanutele määratud aja

ära anda liitmine tõttu ii li es la
diiruuinidega. käidama-? kohas.
Zoom. kirj. slt. ~20,7250".

kõige huvitavamaks jääb aga

Korralik tukil. noorhärra
ELAMA TULLA

sooivib

korrast ära oleivaid masinaid mette mõi ta!ia verek. keele kii
igalt tööstusalalt, ostan kõrge resti ära õppimiseks. Kirj. sli.
hinnaga. Teat. flt. ..13/7233" „35 7255".

Tõldauto

3. scvt.

mi on näbtnd kvlli maast üles
Tartu mnt. 83 on reedest, 10. wõtmas. Ausaid lcidjäid palun

ratta. wõil' ka pandimlet olla.

sepaalasi
tellimisi ja kuulutusi
kruuenruge. puurmasiua sa teisi
vastu ja mUUvad Üksikuid iu oaiööriisin. Teai. kirj. slt.
numbreidi
..16 7236".

Übja Majandusühisus
veoauto
G. M. C.. 4,5. tn. 1934. a. Marie Talla, Vaksali 2 \

mudel. Wästriku 16—2.

iviibevruugitud lammepuusi puh-

niiliia, soowikorral ühes takso

Wiru 1.

naltamootor

Soovin osta

Iveti, 12 jvögiioatooli ning
riietekapi. Teatada teles.

Uus loc«ev ccug

Hea-? töökorra-? 2-iakt.

palutakse waelvatasu eest ära
raskustest üle saada. Kirj. slt. 1 tuua uue Riisipere asundusse
~15/7115". <
Aida tallu mõi teatada Tallinn,
Oskari 17—21.

kantud ja uusi ülikondi, kõiksugu kogudusest. Endakirjeldus saata
slt. ~39/6499".

koju. iit!c Ameerika 4, ost
iõõtsapili
Koidu tän. 85—12, hooMi; müük

SÄRGIRIiD ID.

pianiino

Soovin tutvust I teel 30. ja 33. kilom. wahel
kolmav.. 1. sept. s. a., kella
jõukamate pr. või prl., kes aitaksid üksikul noormehel elu 22—24 icahcl. Ausat leidjat

merealine

M. Nurk, Lai tän.
10 HP. ja auto järelkäru müüar Ed. Läte, Lille tän. 13
Tartu ur. 55.
E. Videvik, jaama raamatukapp
~27/6807".
Joh. Triefeldt, Pikk 17
Väiksem organisatsioon wa
Müüa sõidukorra-?
L. Rikken, Tallinna 20

jab kesklinna piirkonnas

Kes saksa keelt valitsejaist |

Hdaivasti ostate ja tellite tu , palituid ja mantleid, punaseid
ja walgeid pandipileteid, õmb
lusmasinaid, grammofone ja
I diivaneid
rikkamatelt bärradelr laenuks
ka manade parandus, Paldiski[ muud. Pärnu mnt. 33—11.
50 kr.
mm. 15, (sissek. Eha tän.) sa
Tagasimaks kokkuleppel. Kirjal,
Ostan
dulsepalt.

wahetada korteri. Pakk. slt.

I—2 möbleeritud tuba

» Ostan

Odaivasti müüa korras kol, igasugu pruugitud asju, mööl'leid ja pööningukolu. Tulen ka

INGLISE

korterit

möbleeritud tuba wõi üht juba ilma mööblita.
fööni indu. Teatada slt. „IS/j Pal. teatada slt. „30,721*1»".

kirjutusmasin
„PUtsburg Mal. 10". Kirj. slt.
- „ 33.7253". _

gcivaid

nnHHßßiiiii
Kohale jõudnud

..35/7215". I

•1.—3. Tnoc-f. rajooni. Teat.
slt. ~17,6537".

istm.. 10 h.-j. Näha Pikk t.

tuba Pliidiga, tuba köögigan ivõi crasissekäiguga iväbese
ioõi Mabeseinaga otsib nelja* mööbl. wõi mööblita tuba, köög: firma Oiöuiseli. .Uüsida Harju
wõib tulla aus amctiskäija Prl. liikmeline riigiteenistuses olew> rarivilamiie wõimalusega. Pakk mäe trepmde itiure-? ajalehe
kiookist Kirj. slt. ~31/7261".
wõj pr. korraliku üksiku pr. perekond. Kirjad slt. ~3/6823". slt. ~33/7213".

juure. Pikk 36—4, hoowis.
kõigi mugawusicga uttes majas
wälja üürida. Pärnu m. 38. 9 üürile anda
3-toaline korter
köögi ja esikuga, 15-ruutsüllane.
Ruumid

~3/7103".

Müüa prungit. korras wcne
ja ladina tähestikuga

Kindlas teenistuses prl. wa

korterit

dokumendid

pettunud mehega töölisringkon- i ühes rahaga Tartu maanteel
nast? Kirj. slt. ~14/6754". ; minnes, palun ausat leidjat vae

uLaste Rõõmu" number

MSjS
eest mastutns. Tehnika 17, töö
,
toas.
. Teat. slt. ..32/7212".
Pirila

' perck. wõi üksiku juures (saksa 28. garaashis.

4. linnajaos, trammiliini ääres.
kõigi mõnusustega) Kaarli kiri wõi tuba mööblita. Teat. slt.
Soov. kirj. slt. ..7/7107".
' ~34/6854".
- ühes waunitoa ja korrashoiuga ku rajoon eelistatud). E. Ott,
tel.
450-54
kl.
B—9
ja
%3
Kindla-- ametis käija abielu
Tuba
ära <mda. Tooinpuiestee I'S—
paar tvajab smiremat
-13;
teles.
475-19.
vähese mööbliga, erasissekäigu
Sootoin üürida
ga, intelligentsele härrale ära
wõi tuba köögiga. Kirjad slt.
autogaraaži
anda Tõllu t. 12—4.
Kooliõpilane

Korter

müüa suurel arwul.
tce 2?—4,

mööbi. tuba

5. sept. õhtul kaotasin oma

Kr. 20.000 tväljamaksuga

randus. hinnad soodsad. Töö

soovitakse rentida, kas Tallin
Kindlapalg. kõrg. har. härra
müüa, Ivaga hea-? korra?. 5nas või väljaspool Tallinna.. wajab kohe wäikcst

(kostiga) wõib tulla mcesõpila Teatada slt. ~4/7104".
ne wõi korralik meesterahwas.
Kohe või 1. okt. otsitakse
omaette sissekäiguga I—2 isi . Nooiikrantsi 3—2, teisel korral.
Kena suur

Peakapsale!

Tcai. postkast 13.

tutvuda

Lastest, lastelt, lastele
palun seda isikut,
3. skp. Tallinnast Päci-s
toob pilte „Laste Rõõm" kes
-külla söinvali elektrirongilt paki
Kuidas välja näeb Eesti laps ' mccsierahtva triiksärkidega wõt
(päevapilte lastest) tis, see ära tuua 3 päcma jook
Kirjad sh. ..10/67)0".
sul .mitu, Paiste t. 16—1 wõi
kuidas ta joonistab
teatada, kust kätte mõib saada
Ostame ja müüme igakeel
(joonistusi
lastelt)
seid uusi ja wauu
tel. 423-14, raamatupidamise
mis temale meeldib
Ink on tuntud ja
raamatuid
(huvitavat lastele) osakonda.
annan ülaltähendatud tähtaja
teda
näitab
iga
viimase
aja
uus
möödumisel asjale seadusliku
..Lewing", Tatari 8.

ostate ja tellite, ka manade pa . ostan korras

!

korterit.

geb

tän. 15—9 või Laulupeo tän.
müüa, firma ~Morris", 1937. a.
härradest {
B—4, A. Jaluksc.
veoauto
TäicSlt korras
mudel, sõitnud 25.000 km, kan
sooviks vahetada
Ivõib olla ka maalt. Andmete
veoauto
dejõud 4,5 tonni. Teateid saab
Kaotatud
preiliga saksa keele kõnelemis
• Jt tonni nniüa mõi Mahctada i ga ja hinnaga pakk. slt. ~11/
Estonia pst. 19—4.
tunde eestikeelsete vastu, pai. , ..Thcrmaeniuse" wiliadeksumasi
sõidu- mõi suurema weoauto > 6791".
tcat. slt. ~6/6786".
na vrcsentpuldan Lihula maan

saaliga wälja üürida, kas seltsi mööbliga või ilma, köögi tarvi
Narma mnt. rajoonis müüa1 Õuna 18—10, tel. 433-88.
Otsitakse
lc, tööstusele wõi muuks. Asuk. tamisega, või väikest korterit.' kaks tuba köögiga wõi tuba
Müüa odawaSti cda-?-tagasi 167 r.-s.
teenijat*
Laial täu. Teateid saab Natas Teatada ühes hinnaga slt.- köögiga, ttiiüd wõi edaspidi.
ehituskrunt
sõidupilet
perenaist
> Kirj. slt. ~12/7152".
~5/7105".
Keljaliikmelisse perekonda. Soo ; kaewu 2 (saapakaupluscs).
lugliemaale, Prantsusmaale ühes tvanade majadega. Hind' Ostan pruugitud
Kindla sissetulekuga intcllig. luõt Belgiasse. Olaudice tiin. . 16.000 krooni. Praegune sis
kitaw, kes lapsi armastab.
Korralik erasissekäiguga
setulek 1800 kr. aastas. Teat.
härra (riigiametnik) otsib era s—l, kella s—o.
Tulla läbir. täna kl. 17—19
Otsime
raadioaparaadi
möbl. tuba

JJ. L 23. Kalamaja 38—3.

Wõrrotn adinSu kauni voorust,
«öojame omamiseks. Medltoiu

Kas leidub naishing, kes jul

Tall. Eesti Kirj.-Qhisuse
ladu, Pikk tän. 2.

lapsele, kokknlükataiv müüa,

Veoauto ]

Wlnnid.Laiendatud povridmuSla jwõi telefonil 303-03.
peadega. Hlgikäige. Pr.netuS.
KSSm wSi wun naha edopuhtus.

2 letti -

mootorratas
Tallinna? wõi Nõnnnel. Pakk. F. N., 350 eem, parimas sõidu
slt. ~22/7162" >või telefon korras. Näha kella 17—20 Ka
tusepapi 38—3, Tallinnas.
430-31, kella B—ls.

18—4.

risse Tallinn, Dunkri 3—2,

korterit

Vastused slt.

Müüa

kumniivulkaniseorimise
töökoda

musta mulda

kimouesttv iluseebi juures;

Amonrcttc iluseep on rarwilik,

Lagedi jaama?

TALU

17 lta. ülies booneiega rcndtlc

anda. Tulla kl. 2—7 Luua t.
15—10.

kirjad

«elle poolest „Laste Rõõm".
Lapsed ise, kõige laiemaist rah
va kihtidest, saadavad neid pil
te. ühes kaaskirjadega.

..Päevalehe" üksiknumb
reid on miiügil kaupluses
JÄMEDA
jaama vastas. J
.A

Tcisipnewal, 7. septembril 1937

VSewaleht

Nr. 242

Aus neiu
Vabatahtlik oksjon.
HELI
KUNSTNIK

Olev Roomet
Kuninga B—3. telel. 479-59.
(E Güntheri hoovimajas.)

viiuliõpetus.
Uute õpilaste vastuvõtt iga päev
kella 4—5 p. 1.

Endiseid õpilasi palun ilmuda
kuni 9. skp. tunnikava kindlaks
määramiseks.

..36,7176". p

vara, nagu mitmesugust mööblit, piljard koos pallidega
(elevandiluust), serviise (Inglise, Kornilov), lauanõusid,
nuge, kahvleid, kristallasju, laelühtreid, kandelaabreid,

vaase, peegleid, piits, raamatuid, voodi- ja põranda
vaipu, udusulgedest patju, voodikotte ja palju teisi
eriti väärtuslikke ja haruldasi asju.
Oksjoni algus 18. ja 20. septembril kell 10 hom
mikul ja pühapäeval. 19. septembril, kell 12 päeval.

Asjade ülejäägi korral jätkub oksjon ka 21., 22.
sept. jne., algusega kell 16.00 (kl. 4 päeval).
Müügile määratud asju võib näha oksjonikohal
parun Stieglitz'l end. suvilas enne oksjonit 16. ja 17.
septembril s. a. kella 14—19.00.
Narva linna oksjonaator: A. Hochmuth.

Conde

Berlitzi meetodil

F-ma Boiffils & Nibes Marsei!le'lst on
ainult parematest oliivõlidest walmis

Esindus Eestis: A-S. F. O. TREUBLUT.
Juuksurpreili

Noor üksik naisterahwas

palud kohta

wllumid
nsenl
I Energiline

algajaile ja edasijõudnuile.

Teooria-solfeggio õpetus ning
kuulmise arendamine. Kõnet.

10—12 ja 4—6 j
Lembitu 10-2
teles. 473-44. j
Irmgard Ruus'i

Wiru tän. 9—lo. Kõnelda
kella 10—11 ja 3—4 p. l.

rääkima wene keelt. Wõib ka
aidata majapidamises. Soowi
talv oma korteriga. Kirj. 51t.,,3/
7228".

Noor üksik pr.

palud kohta

rätsepa juure Mõi õmbleja juu

muu töö wõi õpilasekoht olla.
Teat. flt. ..17,7237".

l-liigi autojuht
soowib kohta ükskõik kuhu.

otsib teenistust hästi mi

Korralik neiu

netvate artiklite müümi palub mingisugust tööd tööstus
seks. Teat. slt. ~7/7227".

Võimaldage
19-aast. täiesti korralikulee Wanem lasteta karske abi
noormehele mingi kestew tee- elupaar otsib
niSws ärisse, tööstusse toöt i kojamehekohta
Noor neiu

kaubanduskooli haridusega pa

lub raamatupidaja abiks tvöl
kontorisse. Oskab masinakirja,
omab büroopraktikat. On rahull

kõigega. Kirj. slt. ,;22/7282".

Mööbleid müüa

Härrad töösturid, ärimehed!
Wõimaldage kontoripraktikandi

Kutsetunnistusega

' kammija
otsib kohta. Kirj. slt. ~26/
. 7266". „

KUULUTAJAILE

KIRJAD
5. ja 6. sept. lisie taloud kirjad.

Aus ja korralik neiu

Wilunud, lindla tvastutuscga
äritegelane tvasab firma

esindaja

Soowitaw, kes on lõpetanud
nistused. Samas wajatatse

organisaatorit
in inglise!. ja masinakirja

Kurna vallavalitsuse poolt müüakse avalikul
enampakkumisel 14 sept 1937. a. kell 2 p. 1
Kurna vallamajas

juurwilja- ja delikatessosakonda betoonaia ümber»
korralikku õpipoissi. Wene keele Tulla hommikul kell

oskus soowitaw. Teat. T/iih. S. _ Karjamaa ini
~Oma-Abi". Wene-Balti as. 19
(Sõjasadama tvasta
Maamõõdutööde j

K. N. N. ü. kobakuula
(jUk) misbüroo, Pikk 67. tel.
poissi
437-76, avatud kella
Maale tarwis ausat korra 10—2. Teenistust
leiavad üksi
likku keskealist
Tulla Dunkri 4—3.
teenijad, lastehoidjad, lastekas
köögiteenijat
vatajad, köögiteenijad ja talu
Talutöödele waja
kes ka kanu talitab. Nõutakse teenijad.

tunnistust. Lätte tän. (Kent
mani) 7. krt. 3, homm. kella
B—lo.

Täiesti wilunud

trilßijat

kes ka keemilist puhast, oskab,

tarwis pesumajja. Soow. ühes
oalganõndmisega slt. ~2/7182"

Kraaoii

nõutav. Aadress: Aksel Teräsvirta, Sortavalan pt Poste
Kestante. Suomi.

Möldripoissi

mantli- ja kleiditööd) wõi niin
waja Ohukotsu sae- ja jahu
gisugust päewatööd. Kirj. slt. weskisse: sooiv., kes ennemalt

Vilunud päelva- jc

Kohe tarwis

triikija

Juuksurit

Maairipoi

slt. ..10/7190".

töölisi
Nõwa Weeühing wajab piira
mata arwul jõesüwendustööle.

Majasulane
kes on keskküttega wilunud, leiab

teenistuse. Küsida hotell „Roo
ma" uksehoidjalt Maneesi t. 1.

tarwis kolmeks kuuks sisemisele

tööle Tallinna lähedale tallu.

kauplusest.

kes wähemalt paar

Potisepapoissi ;

alal on tööiannd.

waja, soowitaw, kes on asjast kohe. Teatada sli.

huwitatud. Tulla õhtul kella
7—lo Alberti tän. B—l2-a.

Tarwis korralikku
i

Korralikku

teenijat
tarwis wäikesesje perekonda.

Kaubelda Luha t. 7—ll.

Wähemasse perekonda waja

takse i
teenijat '

tegijat

kingsepi
Pikkjalg 9.
Vajatakse

majateen
Küsida S. Patarei t
ainetekauplusest.

wõi passijat. Koidu 115—7.
Tarvis

betoonlvalajald

Kannikese tän. 12, uuele ehitu

sele. Kaubelda täna kella 6 '
õhtul.

Mi

Maale kodustele töödele tar

vis vana I
naisterahvast ,
Kaub. 8. sept. kl. 9—ll Tartu

mnt. 51.

tti

soome tiörrn

soome keelt. Päevapilt soovitav, mitte just tingimata

Muusikas".

õhtul Uus Tatari tän. 9—l'.

Kindel palk ja priikortcr. Kirj.

Majanduslikult heas seisukorras olev haritud meel
diva käitumisega, pikakasvuline brünett

soovib kirjavahetuse teel tutvuda 25—30-a. tiogimata

Kaubelda Wiru 2, r

kes iteb elekirilokke ja wesilai tööd tvälja anda.
neid, ka tunneb meestetõöd. „32/7132".

Pärnu mnt. Majandusühisuse

ausameelse, meeldiva ja haritud eestlannaga kes valitseb

mehi ja r

Restorani maja wanemat

naiskokka
ja kokaabi. Tulla kl. 3—%7

Küsida kesknädalal kella 12—2

suurusega 3,3 hektaari (10 km Tallinnast, Tartu
mnt ääres). Pakkumise tingimusi saab teada valla
kantseleist Vallavalitsus.

Teat. slt. ,M
Vaja töc

majanduskooli ning omab tun

PuutöömeeBt
Assoks MiiWl

keele oskusega. Te
6678".

naisametnikku
Teat. ftrj. sl:. ~4/7l'S4"

mööblihindadega.

reisija
koUa. Pattumised: Tartu,
Neiu soovib
..Pressa". Rüütli Zl, ..Garan - õmbleja
juure tööle (tunneb

iii".

keskkooli haridusega

ärilist

jab inglise k. oskusega

Palun mööblitarwitajaid tutwuda minu mööblilaoga ja

MERSKA mööblitööstus

meeBõpi

duainete-tõöstusele

Ecsti-Jnglise ettewõte wa

palud kohta

suuremate laste juure wõi ker
getele tubastele töödele. Teat.
flt. ~15/7233".

Tallinnas wajab süldi- sa toi
naisjubatajat

kuschette. pehmeid toole uusimate moodide järgi jne.

õpilaseks. Kirj. slt. ~28/

7288".

ja lo—l7-a. poissi tarwis

Toompuiestee 18. tööstuses.

Suures walikus magamlstoamööbleid, suuri ja wäikesi kir
jutuslaudu. söögitoamööbleid üksikuil ja tubade wiisi diiwaueid

se wõi wähese tasu eest kuhugile

mujale. Kohaneb kõigega kii* soowitatv Narwa, Tartu mnt. wõi äriõpilasekoht kaubandus
harid., raamatupidam. ja
resti. Kirj. slt. ..33/7173". wõi Liiwalaia t. rajoonis. Kirj. kooli
masinakirja oskusega neiule.
slt. ~16/7155".
Kirj. flt. ~30/7200".

TULNUD
klaveritunnid

! wat

Tapa Metoaisti Koguduse oienii»
aiiegri võitude nimestik.
PiL Vöit Pii. Võit Pii. V6l Pii. Võit Pii Võit Pii. Võit
nr nr. nr. nr. nr. nr. nr nr. nr nr. nr. nr
414 18 26 19 3 122 46 127 57 135 37
152 31 160 17 161 25 188 47 198 35 202 1
217 9 244 44 278 38 321 13 326 50 342 7
352 11 365 53 374 40 407 33 413 29 450 51
537 6 564 10 586 16 600 18 622 54 637 28
639 19 655 45 664 2 691 23 677 34 716 27
751 36 756 8 760 12 764 39 791 49 795 20
823 30 851 15 856 43 862 56 878 5 880 41
898 24 912 21 926 4 939 48 953 22 975 32
983 52 985 55 989 42
Võidud jagatakse välja ühe kuu jooksul pärast loosimist koguduse kantseleis Tapal, Kesk t. 11.

ralikku

Tartvitajateühing „Oma-Abi"

osk. nooremat

©I

Teat. slt. ..1/6861".

tööstusse, wabrikusse wõi kon

pärast lõunat.

klaveritunde

Korralik taluneiu. 30-a. prak
tiline taluperenaine, waimselt
hästi arenenud, soowib iseseis

Täiskarske korralik

torikraamijaks. rahul iga töö
ga, mis wõimaldab ära elada.
vastuvõtt kl. 11—12 h. ja 7—B Kirsad flt. ..8/7188".
Konservatooriumi wan. kurs.
õpil. annab

slt. ..21/7121".

re. õmbleja juures on en
nem olnud. Wõib ka mõni

Brojchuünd io tsiklit prootm» kutsetunnistusega soowib kohta
tund maksuta. EttewalmiStus meestetööle. Teat. slt. ~39/
eksamitele. Wene tän. 16—v. 6359".

Tatjana Seehusen
Roosikrantsi 21—8. õpilaste

Wilunud lapse- ja tööpesu
õmbleja
wajab kodust tööd. Nõus ka
mõne teissuguse tööga. Kirj.

otsib kohta

nale nahale sobivaim seep

HlijUnc piantiute. itaalia,

7234".

I õpilaskaardid ainult neljapäeviti.

laste juure. Kiiresti õpetab

tatnd ja sellepärast tundelisele ja õr
hispaania, saksa, tvene. eesti
fee'* "wnfnfte

otsib teenistust. Wõib olla ka
teistel aladel. Teat. slt. ~14/

Intelligentne wenelanna

dipl. helikunstnik.
Köieri 32—4.

I Neljapäeval 11-10
I Reedel 111 11
I Laupäeval j

autojuht

kohta
korralikku tallu. Kirjad „Pres
sa" Tartu, ..Taluneiu" all.

Marseille seep:

Lydia KlementKasemets
Kõnet 10—12 jn 3—5.

HHBHBI V. Kalamaja 9-a

Uiigi

taluperenaise

Algan

klaveritundidega

KALMA SAUN

muu jöö olla. Kirj. xflt.

18., 19. ja 20. septembril 1937. müüakse Narvas,
Kalevi-Linavabrikute juures asuvas pargis, parun A.
Stieglttz'l end. suvilas
enampakkumise teel
mitmesugust nimetatud parunist järele jäänud vallas

Suurem äri maja

Tislerit

palub passikohia. wõib la mõni

9

35-a. ametiskäija üksik mees
vajab

teenijat-perenalst

lvaja rest. ..Koppel" Bekkeri
tehas 12.

Tüdrukut

Kirjad ühes foto ja elulookirjel
dusega slt. ~18/6758".

Kohe tarvis
lastearmastajat vanemat naiste
rahvast aasta 4-kuise poeglapse ;

lvaja linna lähedale. Kaubelda juure. Läbi rääkida õhtul kella
kella 6—B õht. Paldiski mnt. 6 alates. Soo tän. 23-a—lo
88-b—l2.

Vajatakse

Waja nooremat

lihtsasse perekonda 8-aast. poi
sikese juure tütarlast või vana

121/6121 2 21/5201 1
teenijat
inimest. V. Ameerika 39—16,
Lgp. tööandjad!
22/6522 9 22/6682 4
~8/6868".
weskites on töötanud.
korralikku ja ausat, heade tun tulla õhtul.
22/2522 1 22/6042 2 30-a. korralik maapoiss sootvib
Ohukotsu sae- ja jahutveski nistustega. Tulla pärast kella
22/4682 1 22/3202 1
Abillst
Kingsepa
tööd. on rahul igasu Maalt sõitnud
Warbola P.-ag.
noormees"
22/6202 1 22/5242 2 mingit
3 Estonia Pst. 13 krt. 4.
kopeerijat
guste
tingimustega.
Tcat.
slt.
täölisi
22/6322 1 23/5203 5 ~£O/7300".
palub mingisugust lestwat tööd
Täiesti kogenud remonditvõi : tarvis maakonnalinna. Rääkida taritu? punkonisatöölc. Jakob
23/4683 1 23/6603 1
Passijat
maale wõi linna. Kirj. slt.
keskn. kl. 12 foto Kinoff, Ku soni 37.
melist
23/5963 5 23/6243 6
~18/7238".
vaja Nõmmele, Õie tän. 56—4.
traktori juhti-masinlsti ninga tän. Tallinn.
23/6083 2 23/6123 2 Wiluimd lastcarmastaja
Vesi majas. Soovitav üksik Fordson traktorile ja Munktells
Tarlvis häid
Võimaldage
23/6283 1 23/6003 3
kasvatajanna
Majahoidjat
masinale ivajatakse kohe. Kau
lcslcaliscle uaisieralgvale pe« inimene.
põikpalkselna
24/6164 19 24/6204 6
ka remonte mõistab teha ja
raiujaid
24/6244 3 24/6604 1 sootvib kohta laste juure, oma sukoht restorani, pesnmajja wõi Vajan vilunud kleidi- ja laste belda ja teateid saab „Uudis r kes
kelle
naine
eritasu
eest
passida
lehe"
talituses.
25/5725 3 25/5805 1 kodust käies. Räägib saksa ja haigemajja, on täiesti wilnnnd. riiete
Jlntiiba
õhtul
kl.
6 Liitva täu.
wõiks, tvaja. Teatada slt. ~18/ 18, Nõmmel. Rahumäe peatuZ.
25/6645 3 25/5845 5 eesti k. Omab tunnistused. Kirj. slt. ~10/7270".
6798".
Wanem
aus
tunnistustega
25/5285 1 25/6561 1 Pal. teal. flt. ~21/7241".
õmblejat
Härrad ja prouad,
Kohe tvasa suuremasse puu
26/5846 4 26/5606 1
Töö
kestab
aasta läbi. Teatada
teatage
mulle
fui
teie
mööblid
tööstusse
26/6246 14 26/5926 11 Härrad tööandjad! wasawad parandust ja polceri sh. ~15/6755".
teenija
Teenija
Jooksupoiss!
26/6046 10 26/6526 4
iilist. Graniidi tän. 0—23,
26/5246 3 26/5966 1 Laagrirätsep sooivib kodus töö tisler.
16—18 a. tvanuies. Kirj. slt.
Väike perekond vajab korra leiab koha. Msida kl. 5—7 õh leiab teenistuse. Põllu t. 62—2, „l'o/6830".
26/5165 1 26/6166 2 tamiseks tööd. Kirj. slt. ~20/
tul Koidu 6—l.
likku, ausat
Hiiul.
27/6047 5 27/6527 10 7249".
Kohe tartvis lihakauplusse
27/5447 2 27/6087 3
Rahumäele weewärgiga majja
üksiteenijat
mitte joodikut energilist iseseis 27/5727 3 27/5967 1
Maja tvilunud lapsearmastajat
Teat. slt. ~18/7118".
wat kautsjonina
Soovin kohta
28/5248 11 28/5008 1
Uksitosnijat
| Maalrit
müüjat
28/6128 7 28/5168 2 kas ettekandjaks wöi puhwetis
3-liikmelisse perekonda. Palk
ei ole põhjalik tvilu
Meest
28/5288 6 28/5488 1 se, kautsjon wöimalik. Kirj. flt.
Kr. 20 kuus. Teenijatuba ole' tarvis. Sisemised tõõd. Leegi t. Nõutaw
nmZ. Küsida kella s—lo öht.
28/5728 1 28/6248 3
Waja korralikku puhast last viljapuuaeda kaevamistöödele mas. Läbi rääkida kella 6—7 27, Pääskülas.
Hermani t. 2—7.
28/5288 2 23/5648 1 „3/6SSI".
armastajat
tarvis. Tulla õuna tän. 18—10, j Paldiski mnt. 6—9. Tulla ai
28/6048 1 29/6689 2
vanemat inimest
nult tunnistustega.
kella 2—7.
Osav saksa keele
Daamide töös wilunud
Maaler
29/5049 2 29/6649 7
1-kuise
lapse
juure.
Tulla
Os
juuksur
29/6209 4 29/6249 5 23-aast. praktikaga wõtab te kari 7—5 (Pelgulinn).
Vajatakse keskealist
tõlk
Tüdrukut ja
29/6569 1 29/6129 2 ha kõiki maalriiöid. Kirj. pakk.
leiab kindla koha. valk hea.
poissi
30/5770 14 30/5250 2 flt. ..39/7239".
üksiteenijat
Kirj. Viljandi ..Päetvalehe"
abitalii. ..Juuksur".
30/6250 2 30/6530 1
Teenijat
tartvis.
kes
tööd
ei põlga.
kes
oskab
hästi
keeta
ja
räägib
Keskm.
aast.
naisterahvas
masina30/4090 1 30/6130 1
hea sõidupraktikaga N.M.K.ü. . 9/6599 1 9/6149 1
Imanta 33—3.
saksa
või
vene
keelt.
Tulla
30/5730 1 31/5971 5
Vajatakse
1-liigi autojuhile wastatv koht. . 9/6509 1 9/6069 1
soovid toole
vaja väikesesse tallu. Kana tän. kella 2—3 Kaupmehe 11—1.
sulast
Ln töötanud äris warem kau ' 10/6150 2 10/6550 6 31/5891 1 31/5171 34
Majateenijat,
2 31/6571 1 õmbleja wöi mantlitcgija jun 6—4. _
balväljawcdajana
linna ligidale maale. Kaupa
. 10/5950 15 10/6516 9 31/5211
Majapidamiskooli lõpetanud
kirjutaja
tehakse 8. sept. kl. 9—lo Tel
teeb masinal täieliselt remont» l 10/5790 1 10/5230 4 32/6612 10 32/5012 2 re. Tcat. flt. ~9/7269".
Korralikku ausat
kes ka weidi keeta ja pesu pesta
noort neidu
ia hoolitseb hästi masina eest. . 10/6510 1 10/6590 3 32/4532 1 32/5252 7
teenijat.
oskab, tartviS wäikesesse pere leiab teenistust 3—4 tunniks liskiwi 1, poe?.
Ainult söögi Ivõi palga eest vaja väikesesse perekonda. Lä
Tõenduseks head sootvituscd ole- 11/6591 17 11/6031 2 32/5932 2 32/6052 2
kes iseseisvalt keedab, vaja las konda. Pärnu mnt. 62—7.
Vaja toitunud
. päevas, soovitav enne lõunat.
birääk. Raua t. 33-a—t, 7. ja 8. teta perekonda Lembitu 33—5,
mas. Pal. kirj. slt. ..27/6727".' / 11/5831 2 11/5271 4 32/5262 1 33/6053 17 palub
nalskokka Ja
Teatada slt. ~30/6770".
33/1673
1
33/5973
3
mingit tegevust
skp.
Wajataksc
•
11/4551
3
11/6511
4
tulla kella I—2 või %4—*65.
köögiteenijat
33/6293 5 33/5773 5 50-ci. hea esinemisega kohalikke
Esimene palk
11/6289
1
12/5152
5
Valmisriicteärisse tarvis
Restoran ..Ranna". Kalaran
33/6573 8 33/6213 1 keeli rääkiiv naistcrahtvas. Wajatakse perenaisele abiks ' Vajan õppinud ja poolõppi
Q sellele,
tukuseppa,
nas.
fc* soowitab töökale kõigiti kor . 12/6152 3 12/6072 5 33/5573 1 33/4453 7 Sootvitaiv oleks arsti tvõi ad
nud
tütarlast
kes tööstuskooli on lõpetanud.
õpipoissi
raliklile keskealisele naistcrah ' 12/5272 18 12/6272 1 33/5493 1 33/5813 1 ivokaadi juure passijaks, kohwi
Karjast ja tvancmat
tislerit
Kirjad flt. ~1177151".
toale mingi: tööd ümbrikusse, 12/5752 2 12/6632 1 33/6173 3 33/6173 1 kusse, söögimajasse, kauplusesse oina korterist käijat. Kopli tän.
naisteenijat
tööstusse wõi midagi sarnast. ' 12/5952 1 12/5112 1 34/6094 7 34/5894 1 tvõi mujale abiliseks. Omab 13-d—7, raudieemajas.
Tulla V. Karja tän. 8.
Liivalaia 95, tisleritöötuppa.
tarkus linna ligidale tallu.
' 12/6627 1 12/4552 1 34/5774 1 34/6054 2 ärilisi kaldutvusi. käib oma kor
Kirj. slt. ~23/7163".
Rätsepa
. 13/6633 6 13/6553 8 34/5294 3 34/6014 3 terist. Kirjad flt. ~29/6549". Vilunud
Suurem koloniaalkauplus va Aaub. 7. ikp. õhtul 3—B Raud
Välismaa firma otsib avami
tee tän. 39—6.
13/6233 9 13/6113 7 34/6134 1 34/6254 2
jab
lähemal ajal tublit
kauemat aexa töötanud
seks Eesti nais
meestöölist
>
»
13/5993 1 13/5233 3 34/5214 2 35/5295 4
kingseppa
Lapsehoidjat
13/5113 1 14/6234 17 35/6055 5 35/5935 4 Vilunud puusepad
raamatupidajat
waja töötuppa. Kuninga 3—2
kondiiter
kes tvalits-Ä tvene keelt, wajä
; muujat
tarvis parandustööle. Kanarbiku
14/6554 3 14/6114 4 35/5775 1 35/5255 3
lapse juure. Võib ka
kes ka saksa ja eesti k. kirji
(saarlased) otsiwad uue ehituse 1 tan. 33.
. 14/6674 2 14/5494 1
vahetust, masinakirja hästi tun
vajab kohta. Teat. slt. ~6/7106" 14/6194 3 14/5274 6 35/6695 1 35/6655 1 ja remonttöid, tvõitvad ka ise
kodus käia. Liitvalaia 48-b.
Söjawäe Keskhaigemaja I
35/6135 3 35/6575 2 seiswalt töötada. Koidu tim. Vajatakse
neb ning raua- ja metaliiasjan
(mees)
krt. 3, 3—6% p. l.
14/5694 6 14/6074 7 35/5695 1 35/5535 1
Neiu
Tallinnas wajab üht >
dust tunneb. Kirj. ühes soovi
85—12, hootvilt sissekäik.
,
14/5234
2
14/5194
1
tislerit
Linna lähedale maale, wähe
tustega saksa keeles slt. ~6/6746"
talub mingil tööd, kas passi 14/5274 2 14/5634 1 36/5816 1 36/5936 11
Soovitused tarvilised. Kirjalikult masse tallu, ametniku perekon
36/5896 1 36/6616 4
. kingseppa-1
kolua, kraamijaks wõi nõude
või
õpipoissi,
kes
osalt
tööd
Korralik
neiu
soowib
slt. ..6742"'.
15/6555 4 15/6595 8
1 36/5256 8
Linna ligidale :allu wajatakse
da, wajatakie tvanemai
peitjaks. Kirj. pal. slt. „SI*,
tunneb. Saali tän. 2.
' 15/6675 4 15 6155 14 36/6136
majateenijakohta
36/5856 3 36/6176 3
teenijat
7143".
I rilgiteenijana Sadulsepatüdrukut
. 15/6635 2 15/6515 2 36/6576 1 37/6177 2 On Ivalmis tegema kõik majas
Mütsitööstus vajab
Wajalinc keetmise oskus. Kau
I töö tundmine nöutaw Jä
15/5595 1 15/5235 1 37/6257 4 37/6097 2 ettewletvad tööd. Pal. tcat.
Vajatakse
kes iseseisnialt karja talitada » rclepäiimistega pöörduda
belda kl. p. I. Koidu
Lgp. tööandjad!
15/5115 1 16/6676 26 375937 14 37/5770 1 kirj. flt. „M. 9194".
käealust
t. 109—4.
5-a. lapse juure hästi saksa keelt oskad, ätanbelda 7. sept. kl.- > inajandusülema poole
,
16/6196
5
16/6196
16
37/5177
1
37/6057
6
Palun, wõünaldagc. korralikule,
valitsejat noort tütarlast või 2—6 päcwal Pärnu mnt. 56.
' 16/5956 8 16 6236 12 37/4537 1 37/4977 2 Wanem
Lgp. kingsepad!
Uus t. 6—4.
vanainimest. Tehnika tän. 17—3
kooli lõpetanud 4v-a. poisilec.
raadiotöölinc
16/6276 2 16 5556 1 37/4857 1 37/6537 2
KeS teist tunneb põhjalikult
nnngisngust teenistust. wõi ' 16'6156 1 16/3169 1 37/6657 2 37/6177 2 tvajab tööd, suurcul praktika, Kastitööstusesse vajatakse kohe
Rätsepat
wana parandustööd ja kes suu
elektrialal õpipvisikoht. Kirjaddl 7 6677 12 17/6157 10
ka häälestada. Kirjad slt.
dab 6 päetva nädalas tööd teha.
37/5117 1 38/6058 9 tvõib
Üksiteenijat
vilunud
kokkulööjaid
tunniwiisi
töötuppa
waja
telli
slt ..7/7147".
Kingseppa
17/6557 3 17/6197 1 33/6698 2 38/6138 3 ~37/7237".
wõib saada hea teenistuskoha
tnd
töödele.
Kcstetv
teenistus.
naistöölisi
17 6637 3 17/5557 1 38 4818 1 38/5978 1 Wilunud 6-aastasc praktikaga
Maja wäikescSse perekonda. 3,'* tarvis parandustöödele Paldis kõrgeima tasuga ja aasta ringi
Nartva
mnt.
14—3
H.
Palm.
Maaler
17/6237 2 17 6517 1 38/5258 2 38/6618 2
tööga. Teateid saab Tondi 48.
Teatada slt. ..36/6776".
Tartu mnt. 17—3.
autojuht
_ ki mnt. 32.
17/6117 2 17/5117 1 39/5299 7 39/5739 8 otsib1»b-INgi
kella 10 alates.
otsib sise- tvõi wälistöid. Töiö
teenistust tveo- tvõi sõidu
A/s. „Ecsti Vosvoriit" vajab
odatv ja korralik. Teat. slt. „6 l/i 17/6167 1 17/5277 1 39 5699 2 39/9179 1 masinale linna tvõi maale.
Naisõpilast
Wäike perekond toazab lapsi
Karjast
17/5937 1 18/6678 12 39/6099 2 39/6219 2
kaevanduse
Tütarlast
7226". _
armastajat ja keeta oskajat
. 18/5838 3 18/5198 1 40/6100 7 40/6700 3 Tcat. pal. kirj. flt. ~20/6840".
tartvis maale, tütarlast lvõi
töölisi.
tvanemat inimest, wõib ka tal
on waja Mundl tän. 2, foto
Noor keskharidusega cnergilini1C 18 6278 4 18/6678 7 1 40/5260 9 40/6060 3
poo! kuupalgast
teenijat
16—17-aast., wajab peennahk
18 6198 1 18/5998 1 40/6580 6 40/5940 6 ' sellele, kes soowitab noore tü, Teateid saab: Jöelehtme, telef. ateljee K. Qsol.
wcks jääda. Kaubelda V.
preili
Rääkima tulla Tatari t. 42—1
' asjade töösms .Härju 36,
18/5998 1 19/6279 5
etsid kohta
i A. 6346 1
Ameerika 19—12. j
j tarlapse kinno pikoloks. kohtvi- 18-a.
- a,> , l—l.
! A. 6378 i
ärisse (praktika olemas), kon - 19/5799 1 19/6519 2
j kusse wöi söögisaali ettekand
Vajatakse energilist
Kingseppa
'
Vajan
,i
19/6679
1
19/6599
2
! A. 6316 ,2
touisie. käilises'e wöi midagi
jaks wöi ükskõik kuhu. Kirj.
,Laste Rõõmus'
Puusaagijat
i A. 6610 3
muud. Walirs. koh. keeli. Teat1 20/5240 22 20/6080 6
I slt. ~19/7279". '
karjast
> noormeest
waja meeöiejalanöude õmmeldud
' 20/6600 2 20 6120 7
A. 6359 9
slt. ..7/7157".
kirjutavad kogenud kirjamehed,
, Noor haritud lapsiarmastäja linna ligidale maale. Tulla kellaL tööle. Uus Mäailma 15.
- 20/6520 4 20/6560 4
; B. 3411 8
Keeliwaliiseja keskeal, neiu
inkässenti. Teai. flt. ~29/7209''" tarvis Jakobsoni tän. 23—5.
auhinnatud noorkirjanikud, loo
4—7 Nõmmele, Raudtee t. 29.
: B. 3444 i
20 6680 4 20/5840 2
! pneill
tusäratavad algajad, lapsed ise
20 5760 2 20 6040 1
.usib kastvatajannakohta. Koo
j E 9040 i
Sulast,
tüdrukut
palud kodta
ja mõningad salapärased vai*
! litöös kõigis aineis järcleaita-t Maale veskisse vaja
!R. 9051 1?
21/5561 1 21/441 1
õpilast
Kudujat
mine. Tunneb majapidamist ja
vud miks Ca ei peaks siis
I M. 9157 17
vercnaiseabi tarwis maale.
hotelli toatüdrukuks kööki'i 21/6561 4 21 6641 6
/
katlakütjat
olema
Kaubelda 7. skp. kella 3—5 jaa (tütarlast) iraja suurcmasst
i klawerimängu. Sea soowitus.
M 9169 4
tichekkide wastuwõtjaks. Oleksintt 21 5241 2 21/3401 1
pudukaupl. 3oow. saksa keelte ja õpilast Larwis. W. Kalamaja
Nõus ka ärasõiduks. Teat. kirj.. Kirjad: Kuimetsa, poe p.-k. 17,. 8. skp. kl. 7—S hommikul.
| M, 9114 1
tänulik igasuguse ausa töö eest.t. 21 5841 4 21 4441 1
huvitav?!
slt. ~11/7271".
Paldiski mnt. 40. hoowis.
oskus. Teat. flt. ~23/7243".. 3—36.
Reinumägi.
21/4001 1 21/6041 1 1 Kokku 1278 kirja.
Teat. slt. ~35/6555".

1/6021 9 1/6061 3
1/6101
1 1/5261 1 /
Teles. 458-43.
1/5421 1 1/6221 1
1/6261 3 1/6301 1
Masinakirja kursused
10-sõrm. õppctviisi järgi mitmet , 1/6501 2 1/4381 1
süsteemi kirjutus- ja paljundus ; 2/6582 4 2/5246 1
masinatel ühes prakt. kirjatööde , 2/6662 1 2/5342 1
õpetuse ja kohakuulamiscga on ; 2/4902 1 2/5982 2
1 2/6582 1 2/6222 ' 3
J. Kühle kontoris Wiru 2/6, ' 2/5222 1 2/4782 1
teles. 436-03.
3/6303 1 3/6183 9
3/5263 1 3/5823 1
Endine gümnaasiiunti kooli
3/5943 5 3/6063 2
õpetaja annab
3/5223 1 4/6224 19
saksa ja vene
4/5584 5 4/6504 7
keele tunde. Ettevalmistus 5 4/6104 6 4/5584 1
kolledshi eksamitele. Jmanta t. • 4/5264 I 4/6024 1
12—5 (hooivis).
4/4984 1 5/5785 2
5/6305 2 5/5625 1
Laulutunde
5/6545 2 5/5665 1
5/4225 1 5/5982 1
antakse edukalt algajaile ja 1 5/6505 1 6/6586 6
edasijõudnuile. Ansamblitunnid.
6/6026 13 6/6306 1
Wastuwõtt iga päcw kella 4—7
6/6666 1 6/5826 1
3aitc tän. 15—5.
7/5267 4 7/5787 1
7/5747 2 7/5827 1
7/6187 2 7/5947 4
7/5647 1 7/5627 1
8/6508 13 8/6628 2
8/5588 2 8/5908 1
9/5228 9 9/5829 11
. 9/5989 3 9/5269 1
Lgp. auto- ja äriomanikud! ! 9/6109 1 9/6669 4
Palun lvõimaldage täiskarskele - 9/5869 4 9/5429 3
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Tcisipaewal, 7. septembril 193«

gseWo 1 c li t

H 6. sept 1937. a uinus igawesele unele pika ja raske haiguse järele meie armas H
Henni (Henriette) Alice Brück I

6. skp. lahkus siit maailmast pärast lühikest ja rasket haigust meie kohusetruu ametnik
ja armas kaasteenija BH

sünd. 12. dets. 1915. I
Sügawas leinas ema, wend ja omaksed
Matmine 9. sept. kell 16 Jõhwi Nissi kirikus ja sealt Jõhwi kalmistule. H

I MesMiapteii JAH OSOLI

Teda mälestawad alati lugupidamisega

£)ans 3immerman'i

Balti Päästeseltsi juhatus, kaptenid ja ametnikud.
ta wliendal surma-aastapäewal
Matmine 8. skp. kell 5 p. 1. Erahaigla kabelis Narwa mnt. ja sealt Kalamaja kalmistule.

mälestawad lesk, lapsed ja lapselaps.

tüli Paigi DidalMie

Tõsises kurbuses
mälestab

Meie keskelt lahkunud
I Johan-Albert Luur'i I

I Georg |

AKTIWA 31. augustil 1937. a. PASSIWA

lOseleinll

1. Kattewara: 1. Põhikapital 5.000.000.
kuld: rahas ja kangides 34.208.349. 2. Tagawarakapital 908.496.77
wälisraha 17.092.282.23 Z Jookswad kohustused:
2. Wahctusraha 1.121.607.43 a) pangatähed liikvel 45.462.361.
3. Sisewekslid: I b) jookswad arwed:
kaubawekslid 10.120.929.40 walitsusc 27.799.457.07
põllumajandus!. 2.432.310.63 pankade 9168.368.19
metsatööstusl. 71.917.20 12.625.157.28 teised 2.08 <.800.28 39.000.620.04
, . , ————.
4 Muud
passiwad 9.618.118.15
4. Laenud:
r

Joosep OseieinH
I perekonnaga. I

H mälestavad H

walitsusele

teistele*) 12.498.619.34
5. Kinnis- ja wallaswara 3.391.053.25

I Kaitseliidu ülem ia I

6. Muud aktiwad 19.107.532.93

8 Noorte Kotkaste Peavanem 8
Teisipäewal, 7. septembril,

kell õhtul
3. korda

____ 100.044.601.46 100.044.601.46
Kattewara wahekord jookswate kohustustega: 60,70%.

*) Selles summas wab. wal. poolt garanteeritud laene Kr. 1.369.122.49.

harilike hindadega

«Hea Siu"

Igawikku uinunud I
Pika haiguse järele lahkus vaikselt H
I tftosatie £iivmann I

»lülita

Sergo Amaglobeli komöödia
3 tvaaiuses.
Pääsmed 20—125 sendini.
Kolmapäewal, 8. septembril,

W

sünd. Waumann,

B Matmine 7. sept kell 6 õhtul vanal Kalamaja kalmistul. Hj

üldhindadega

Tallinna

abikaasa, lapsed
ja omaksed.
Kirstupanek 7. sept.

B Leinajad lapsed ja lastelapsed. B

«Tagahoovis"

Rahvaülikooli

Andres Särewi dramatiseering

Seltsi

O. Lutsu jutustuse järgi 5
pildis. Pääsmed 23 ja 50 st.

kell V 27 õhtul Keskhaigla
kabelis.

| Kõmme Rahu kirikus.

kell H 8 õhtul
6. korda

„' juhataja helilooja T. Wettik.
I algas oma 21. tcgcwusaastat
eSmaspäcwal, 6. septembril
1937. a.

LTTiffTTiB

Rahvamajas"

(ä>

Pärnu mnt. 41.

Jt-I.

Koori harjutused on cemaõpäe.

iTaftiwmasi otse
ESTONIA

3 tvaatuses Oskar Lutsu

TEATER

Näitejuht Leo Kalmet.
Lawapildid Pärn Naudwee

Laupäewal. 11. septembril.
kell pool 8 õhtul
esietendus

Jütarlaps läänest"
G. Puccini ooper 3 waatuses.
Pääsmed Kr. 3 kuni 30 s.

Pühapäcwal. 12. septembril,
kell pool 8 õhtul
esietendus

Esmaspäcwal. I'3. septembril,
kell pool 8 õhtul
18. korda alandatud hindadega

„Haljal aasal"
Jara Benesi operett 3 waat.,

(fh\\ man Neid

16 pildis.

Pääsmed Kr. 1.75 20 s.
Tcisipäcwal. 11. septembril,

f 1 i (Capes)
j | i jälle kohale jõudnud

kell pool 8 õhtul
2. korda harilike hindadega

F. o. TREUBLUT

kontor js ladu HUGO LOHMANN
Tallinn, Pikk 31, tel. 441-98.

12. korda

Pühapäewal, I*2. septembril,

HELSINGI

..Kewade" järgi.

kell U 3 p. l.
45. korda

üldhindadega

E.

Lihulas, kolmap., 8. sept.
Märjamaal, neljap., 9. sept. Kullamaal, reedel. 19. sept.

Haapsalus, laup.. I'l. sept.
Keilas, pühap., 12. sept.

«Õitsev meri"

mööblimessile 10.—12. septemb

rini korraldab

Andres Särewi dramatiseering

, Aug. Mälgu romaani järgi
EESTI TURISTIDE ÜHING
1 3 waatuses 8 pildis.

Algus Wiljandis, Paides jca Viruvärava torn, tel. 450-69.
i Haapsalus kell 8 õhtul, mujatl
kell i/29 õhtul.

Pääsmed 25 ja 50 senti.
Kassa awatud iga päew
kl. 12 1 ta 6—B.

mööblimessile 10.—12. sept.

Stokholmi
Riiga

aurik „STRAUSS" 11. sept. s. a.

Pariisi
raudteel 1.—20. okt.

aurik vyGEIER" 25. sept. s. a.

Tallinn, Viruvärava torn,

ja edaspidi igai laupäewal.

telef. 450-69.

Kaubaülesandtnisi võtab vastu

BDDBDDBBBDBBBBaanDDDDBDBBHBB
8888888888888888888888888888

BALTI LLOYD
CCurft Schiller).
Tallinn. Pikk tän. 62. Telefon 442-75 ja 442-77.

IBBB
BC r 1888
Bl 1888
BEI 1888
BB | ul:f l< mW&.iV* 1888
B| I y & 1888
81l 888
HH ii muil
881 888
BB | A ' 888

ÜHING „EESTI TURIST"
Pikk 41. tel. 449-96, postk. 421.
EKSKURSIOONID:
Stokholmi

suuraurik ..Estonial" 11. ja 25.
septembril.

HELSINGI
mööblimessile 17.—19. septemb
rini

P A R I I Sl

Pääsmed Kr. 2.50 30 s.
Teatri kassad awatud alates

ÜB| | iSS

HELSINGIST: TALLINNAST:
igal esmaspäeval, kesknädalal ja ree- igal esmaspäeval ja kesknädalal kell
del kell 10.00 9,30, igal reedel kell 12.00
3*l* t,SUOMIgi 3»!» i|AEGNA'i
Laupäeval kell 12 Igal teisipäeval, neljapäeval ja laupae
a-l. ..ARIADNE" val keU "°. -UOM|„
Igal teisipäeval, neljapäeval kell 10.00 ja 3-1.
pühapäeval kell 17.00 Reedel kell 9.30
3-1. „AEGNA" 3-1. „ARIADNE"
Sõiduhinnad Kr. 6f 8, 10. Pileteid müüb ja kaubaülesandeid võtab vastu:
H Janile" - tari f Gahlü I M. Jegnale" -G. Sergo & Ko.
V. Viru 11, tel. 450-30/32. | Sadam. Baikovi sild nr. 1, tel. 314-85

aurik 18. sept. s. a.

Eesti Turistide ühing

1.—14. oktoobrini.

sõltfuplmm.

laadiwad siin

raudteel 1.—4. okt.

BB! | i |Tnr,PAAFiA 888

Tallinn-Helsingi-Tallinn I^.

Min» liim

18.—23. sept. ia 2.—7. okt.

C. Puccini ooper 3 waatuses.

keskn., 8. septembrist, kl. 12—4

Bremen

Helsingi

1.—24. oktoobrini.

p. l. ja õhtul kella 6 poole 9.

™Richard Adler&Co

sõidud:

«Häda Õnnega"
Juhan Kihulase komöödia
3 waatuses 5 pildis.
Pääsmed 25 ja 50 senti.

jßSki Argo Merel

Odavad
grupi

üldhindadega

BB!I ELS-' T F 888

Jütarlaps läänest"
( J 1 S A-S.

kell 2AB õhtul

Odava grupisõidu

Juulte pöörises"
: A. Kitzbergi draama õ pildis.
Pääsmed Kr. 1.50 20 s.
Kummis

BBDUOI. on lõhnata, kestew. kindel, odaw!
MllilK suurel ja wäikesel hulgal.

Pääsmed 20—125 senti

Andres Säretvi dramatiseering

pidulikuks hooaja awanguks

Telegrammide aadress: «Sergoko»

88801.-impregneerimine ei takista jalanõudele kingakrecmiga läiget
andmasi.

6 pildis. Lawastns: A. Särew.

..Kevade"

tokhotmi

ja 314-85.

läbipääsu nagu määrdega määritud nahk wõi kummecritud materjal.

Andres Särewi dramatiseering
August Jakobsoni romaani järgi

suta. Nõukogu.

Eesti Draamateatri ringreis

Tallinn, Baikovi sild nr. 1, tel. 314-40

Beroliseeritud nahk on hügieeniline, sest ci ta takista õhu

«Metsalise rada"

septembrikuu jooksul igal harju
tuspäewal kell 19.30.
Hääleseadmine lauljatele ta

J laadib 9. septembril

S <S 3f£o

vastu ja tõstab tunduwalt naha wastupidatvust.

Uute lauljate tvaStuivõimine ! Reedel, 10. septembril,

Jinfand

j£aei>aiiliing

kaitseb kõiki jalanõusid, kergeimast daamikingast kuni raskeima spordi

' wöi töösaapani, ning teisi nahkescmeid vihma ja märja

harilike hindadega

ival ja kesknädalal kell 20.00.

lähemaid teateid annab

BEROL

Neljapäewal, 9. septembril,

laulukoor

Matmine 8. sept kell 6 p. 1.

Kaubaiilesandmisi võtab vasta ja

Ideaalne rootsi impregneerimisaine

92. korda

mälestawad leinas

Sünd. 14. aug. 1860. Surn. 5. sept. 1037.

{TüMis fzöi&ife f jr&fkiis tköi&Uel

kell %8 õhtul

sünd. 13. sept 1877,
surn. 6. sept 1937,

I sünd. ENOCH. I

Juhatus.

BERLIINI

j

Kõrgem kunst on muusika.
Õpetage oma last ja arendage teda
klaverimänguks. Tiibklavereid,
pianiinosid ja harmooniume
kõige kõrgema tehnilise väärtusega
esimeseklassi kodu- ja välismaa
vabrikutest. Osamaks. Täieline
vastutus.
Karl Jürgenson,

Bfll Š 188
BB| ? VALMISTAB KIIREIMALT JA MAITSE- |BB
881 I; RIKKAMALT IGASDGDS. AKTSIDENTS, |BB
BB| KIVL, OFFSET- JA ROTAT- J ]Qfl
881 | KLISCH EID JA 188
888 I MITMESUGUSEID RAAMATDKÖITETÖID 188

..Armastus käib

Tagasi jõudnud

888 | TAIJJ®, PIKK T. 2, TEL ÄRIPÄEVA 'qQ

imelikke radu"

Dr. E, Saltsmann

888 I KLLA 0-15 428-83, PARAST SEDA«B-86 QQ
8881 _ BB
888 | .1 BB
888 lil BB
BBB! 111 , BB
888 1 .Anmm um\ !BB
Bflfll 6 —SS? 3fl
BBBli " 1B
8881 f |H
rammi •- MM|n|||-|r
8888888888888888888888888888
Tallinna Eesti KwjaSLus-Ühisuse triM.

Tallinn, Kuninga õ. Asut 1880. Tel. 436-89

5, 7, 9.
Nädala põnevaim film

Karl Ludvig Diebi, Olga
Cebhova,

Sise- ja lastehaigused.
Tartu 12—7; tel. 309-85.

ja Eesti esimene belikroonika.

Tagasi tõudnud
Dr.
Julius Bartels

Parim ia ovawaim büroo.

Tõlked kirja
vahetus, ärakirjad
Masinakirja kursused.

Berlitz School. Wene t. 16—5,
KõneLr. 438*20

Masinakirjakursused,
iöö> :a fiarjuhts.

Elan nüüd

Pärnu mnt. 38-2.

Tagasi tulnud.

Dr. med. E. Miil.

haigcid. päcin kl. 1<)—1 -1 •_>

Sise-, eriti kopsuhaigused
Tel. 449-26. Kõnet. kl. 3—4.

Tel. 433-47.
Müüriivahe 16—30.

lunvut ja 'NN -

ia 4—6Vj.
Hambaarst A. Lourie.

Inglise keele
tuumix Memmant tiin. 24—:

„Päeva)ehc" üksiknumt
rid on müügil
Vaivara jaama

