TSnast lehte 16 KUtge
PÜHAPÄEVAL HINNATA KAASANDED
PILKE- 1A NAUALEHT „KRATT" IA KUNSTI ERILISA
nKUNST JA KIRJANDUS"
Toimetus ja ta lit na t Pikk tan. 2. Kontor avatud 9—5.
Arijubatuse kõnetunnid 9—ll Aadress« ..Päevaleht" Tallina,
postkast 433.

Telefonid t Keskjaama väljakutse oi. 428-03 igal tööpäeval kella

Päewaleht

Kella 15-oesl alates kuni kella 8-ni teisel hommikul ja pühapäeviti

On kasutada järgmised numbrid: ui 428-84 lehe kontot, uksehoidja ja
Pika L raamatukauplusi oi 428-85 lehe ekspeditsiooni nr. 428-86 trüki
koja kontori oi. 428-87 peatoimetaja Tammeti nt: 428-88 toimetuse kauge

kõned ja nr. 428-89 ärijubatue. Pärnu tn. ja Suut Karja tän. nurgal
aaotseva raamatukaupluse tel. nr 446-11 ja 479-25.

1 kun postiga 1 kroon 50 senti.

1 kuu postita 1 kroon 35 seoti,

üle 3 kuu korraga tellides iga '
järgneva kuu eest 1 kr. 20 s.

üle 3 kuu korraga tellides iga

2 kuud , 3 • - •
3 kuud „ 3 » 70 »
Välismaale 4 kt. kuus

2 kuud . 2 „ 70 „
3 kuud „ 3 „ 25 ,

järgneva kuu eest 4 kr. 5 a.
Aadressi muutmine 15 s.

Kuulutuste binnadi kuulutuste küljel 6 seoti, teksti ees 12 senti,
teksti sees 15 senti ja tekstis teksti kirjaga 18 senti mm veeru

laiuses Kofaaotsimise kuulutused kuni Kr. 3. poole hinnaga.
Kuulutuste koba valikut ei kindlustatu.
Kuulutati võetakse vastu leke jooksvasse oumkriste igapäev kl. 1030,

laupäeval kl. 10-ni .

tarvitamata jäänud käsikirju alal ei koita. Need taadelakae tagasi, kui
vaatav postmark on litatud.

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr7SSZ

üksib number 6 SGnti
Jlmub 7 Korda nädalas
TELLIMISHINNAD!

XXXII aastakäik

eriüpiiewa». S?. non>embcii I?Z?

Esictcnduskino
1
m
Filmi ärasaatmise tõttu Tallin
nast lõplikult
Prantsuse kuulsaima romantiku HonorO

le Balsae'l teos!

kaks viimast päeva

LeegiM

- i:

ööd
*--

Unustamatu vene muusika... Mustlaste

See linastus on külastajaile kaasakiskuvaks ja;põnevaks ela
museks. Omapärasel foonil areneb selle kõrgekunstilise

siss

ohjeldamatu temperament... Mustlaslaulud
ja mustlai muusika. Ballett.

\\-WlilßiiŠljlÄSiiili

teose tegevus, paeludes pealtvaatajaid hiilgava mänguga,
läbimõeldud lavastuse ja sisuga*

Tähelepanul Tähelepanu!
11.

Moskva
Kunstiteatri näitlejad:

20. aastasaja sensat
sioonid üftQS filmis

A, P. SohatoVp
L. M. Leonidov,

Kohutav
- T. N. Kondrakova
Muusika koostnnud V. J. Scheballn

m

maailm

11.

Film suupkanall ehitusest

„Moskva-Vo!ga kanal"
Masendav film-montaaž maailma

E. Kultuurfilm.

põrutavamaist sündmusist.

Uusim nFox" nüdafarlngv.
pfihspkv.
PUU
Seansside
algus
mo

Palutakse silmas pidada seansside algusi.

/CLORIA

Harukordne
ekraanisuuruste

VJPALACE

koosseis

Maria Andergast
Albrecht Schoenhals
Š*
ŠARLOTTE SUSA,
ANTON POINTNER,
FRITZ ODEMAR,
OTTO WERNICKE,
HANS RICHTER j. t.
suurfilmis

JU-JU" I
(Suur seiklus) I
~Päevaleht 8. 11. s. a.

Seansside alg. äri
päevadel kell 5.30,
7.30, 9.30, pühap.
2, 4, 6, 8, 10.

... on kahtlemata film, mida
maksab vaadata... Mäng on
hea, lavastus intelligentne,
pakkudes toredaid vahemän
ge..

P0Ü0B«*
Wan

ema

Arge «austage mitte
oma lapsi tettige neäe
Jälgil e närvepiltsutava huviga ja naerate järgneval hetkel kõigest s fiJdamest. Hoiate hinge kinni ja kardate naerumuskiite
katkemist. Siirdute salapärasesse seikluskeerisesse ja elate üle amüsantse 100 mehest, kes .oli SHERLOCK HOLMES.. .
3-mas nadall

B

Pühapäeval algus kell 12

S-as

UM
MU

MU
m
BA
t-f/j*

J&OHette titat DOMM

*ii tiir
m
iB m

BO
Kui MRose Marie"

JKflLfl"

Metro-Goldwyn-Mayer*i PLASTILINE FILM. Suurim filmisensatsioon
kino ajaloos! TULEVIKU FILM! Film tuleb ekraanilt otse teie ette!
CAROLE LOMBARD ja WILLIAM POWELI haruldaselt põnevas ja

Wabriku tän. 8

Minu teener Godfrey

K I NOTEAI ER

köitvas suurfilmis

UmK U-UA W
msüIMkkiiä&
' pNi m¥
m MM

SxLdfy

m

meeldis teile, siis ,«Maipäevad" vaimustavad teid.
Kl NO
MARS
- Hospidali • tän. 2-a,

Maailmakuulus wene Wolga-muistend helifilmis.
STENKA RASIN"
(Wolga, W01ga...)
Peaosas Hans Adalbert v. Sehiettow ja Wera Engels. Filmis
laulawad maailmakuulsad Doni kasakad Sergei tarowM juhatusel raske
meelseid ja kirglikke wene rahwawiise.
2j Huwitaw Ja mitmekesine llsaeeskawa.

2

Laupäciual, 27. nowcmbril 1937

VSewulehk

Nr. 323 Esietendsi
Esimest korda Tallinnas!

il

Kino Jbingla

Kinolina kolm noorimat tähte

korraldab pühapäeval, 28. nov.

korraga koos!

PBrnu

eddie &avtbolomav

% 41

Jaapani salakuulajad

Eesti Autoklubi

LUTO

Ameerikas

UeMa-me-Ut

JacbiQ ffooper ja
JTJicäey Jloonoy
Metro-Goldwyn-Mayer'l suurfilmis

/

Kutsed saada klubi ESTONIA VALGES SAALIS
..Kuld Lõvi-t- kl. 15—19 E. A. K. «Juhatus ja Spordlkomisjon,

ruumest hotell

Jfoowus

Kino „ARSM
Merepuiestee 10
PÜPAPÄEVAL, 28. NOV., KL. 12 PÄEVAL,

eksiteel

SUUREJOONELINE

MEA FOTO
valmistamine nõuab aega

KAVAS: AINUKORDSELT!

ÜÕULUTELLIMISI
pai urne aegsasti
Foto PARK AS

MAAILMA LOETAVAIM ROMAAN
A. D U M A S' SUREMATU TEOS

(mei ste rf otograaf id)

„3 musketääri"
" Kino AMOR *
* "
SISUKAS KAHEKORDNE SUUREESKAVA!
OLGA TSCHEHHOVA, KARL LUDWIG DIEHL, KARIN HARDT,
MOTTO:
Mees söandab... ja saavutab.
Armastus KOimeliklie radu
Naine mängleb... ja kaotab.
Tütarlaps võitleb... ja võidab.
Põnevus kasvab iga meetriga saladusliku kahepalgelise isiku ümber; iga stseeniga peaosaliste
mäng pakub kõditavat ootust; mis on. tulemas?
11. KÄTHE HAACK, PAUL HENKELS, HERBERT VON MEYERINK.
ln Ifl I U fln C 5 1 iTTI Ülilõbus seiklusfarss.

Kuninga t. 1.

„Kolm musketääri" on seiklustest rikas ajaloo
line periood: võitluste, intriigide, hädaohtude
ja kirjeldamatu vahvusega läbi põimitud.
„KÖIK ÜHE EEST ÜKS KÕIGI EEST!",
on nende kangelaste juubeldav tõotus.

Estonia rohelises saalis

PEALESELLE TEISED FILMID.-

Laupäeval, 27. novembril s. a.,
algusega kell 21

Algus kl. 12 p. Kassa av. kl. 10.30 hommikul.
Pääsmed 15 kuni 55 sendini.

Kaitseliidu Tallinna Maleva
Kergedivisjoni

Kino SK ANDIA
SUUR EDU! _ RUTAKE!
VEEL MÕNED PÄEVAD W * kuulus CHARLES BOYER ja tema vee
esinevad sisuküllases eludraamas: veet- partnei JEAN ARTHUR

Valge saali eeskava ja John Pori
tantsuorkester

I

..SfITÜRH"
SAALI 2

Prantsuse lehis paljastused, et see mürgitus oli ühe

kuurordi St. Moritzi hotelli poetada kokaks. Kokk se
gas iga päew wäikese annuse mürki Titulcscu toitude
hulka, sest suur annus oleks äratanud kahtlust. Kuid
mürgitused pole salakuulajate tegewuse sensatsioonilise

maks osaks. Praegusaegsel salakuulamisel on Wäga
kõrge tehnika.

Saksa salaluures töötasid tähtsad õpetlased
füüsikud, keemikud, matemaatikud. Nad tegid passe
järele sellise meisterlikkusega, et need kannatasid wälja

igasuguse proowi. Teised õpetlased jälle mõtlesid wäl
ja, kuidas salakirju wälismailr saata Saksamaale. Kir
jutati postmarkide alla, paigutati kirju kahe kokkukleeöi
tnd postkaardi wahelc, peideti neid pakkimispaberiste
jne. Mikrofotograasia spetsialistid saatsid pikki .kirju
mikroskoobilistc üleswötctcua. . Tettve masinkirja leht
paigutati ühte riiutmillimcetrissc, millist saadetist, pioi
lugema wäga tugetva suurckstegctva klaasiga. Keemi

kud leiutasid igasuguseid salatindj segusid. ' *

. Füüsikud, keemikud, ilukirjutajad. päcwapiltnikud....

Kutsed saadaval sissekäigul

riie lugemine. Moodne salaluure on warustatud iga

numbreid ja nende töö tulemuseks oli igasuguste schis

suguste (vahenditega, mis teadus talle annab kasutada
ja tema kasutuses on nimelt tehnika „wiimscd sõnad".

Muidugi ci anna ükski riik iialgi wälja oma sala
luure ja salakuulajate saladusi. Iga asjaomane isik

Peale eeskava huvitavad lühifilmid. Kassa av ärip. k. 145, pühap. k. 2.
HARRY BAUR a B.JLJ1
Danielle Darrleux I 3P9C Wlllnfl
N. Gogoli ainuiaõdses teoses ff B WBtW rMB W

Eesti suuremas linnas edasi anda

teab, et kui ühe riigi ametivõimud salgawad teatridisi
ku kuuliunist nende teenistusse, siis see ei tarwitse kau
geltki olla tõsi. Ameerika pole pime Jaapani salaluure
tegewuse kohta näiteks Panama kanali ümbruses.. Pa
nama kanali suudmes Waikses ja Atlandi ookeanis

Panama ja Coloni linnades on terwcd tänawad täis

II HUVITAV LI iAEESKAVA.

õlleladu ja

Esmaspäevast alates
f>Ula" kunstiline suurfilm t*IP UIOFIiIpS JFC7IC
Viimaseid päevi suur seiklusfilm 2 seeriat 24 jagu korraga!
JAMES FENNIMORE COOPERI ..NAHKSUKA JUTUD" filmis
.Wiimne mohikaanlane",
* 11. Huvitav Üsa.
. Järgm. eeskava „SAVOY HOTELL 217". Peaosas HANS ALBERS.

ministri Titulcscu mürgitamine. Titulcscu elu oli pi
kemat aega hädaohus. Pärast ilmusid Inglise ja

Kõigi nende töö on salaluurele kasulik.— see ou aru
saadaw. Ent matemaatikud? Matemaatikud uurisid

mäng tagavad, sellele filmile teenitud edu.

Paldiski mnt. 25.

seks poliitiliseks tapmiseks oli näiteks Jugoslaawia ku
niuga Aleksandri tapmine, ja endise Rumeenia wälis

Loterii-allegri
väärtuslike võitudega

Suure huviga jälgite seda põnevat filmi algusest lõpuni. Näitlejate nimed ja nende võrratu

lON

otsib lvõimalusi isikute kõrmaldamiscks, kes on asjaoma
sele riigile poliitiliseks takistuseks, märbib isikuid nende
ülesannete täidesaatmiseks ja teostab knwatsusc wajä
lisel hetkel. Niisuguseid terroristlikke akte peetakse kasülr
kumaks kui tuhandete sõdurite tapmist rindel. Seesugü

naaberriigi agendi töö. Tema oli osanud end Schweitsi

piduõhtu

m

Salaluure on nagu baromeeter. Tema tähelepcMi
peab olema pöördud kõigele. Ta silmad walwawad ma

jaudust, poliitikat, armeed. Temale on kõik lubatud
Praegusaegne sõda ci saa piirduda ainult sõjategewu
sega. Surmamõistctuina pcalvad end tundnia mitte
üksi sõdurid rindel, maid ivaenuliste maade riigimehed,
sageli isegi erapooletute maade riigimehed. Salaluure

noorsooetendus
Kolm noort poisikest suurlinna elukeerises! Dine varguseretk miljonäri majas. Ala
ealised gangsterite küüsis!
Lavastanud kuulus „Rose Marie" ja „San Francisco" looja W. S. van Dyke.
11. Huvitav lisaeeskava ja värviline grotesk.

Saksa salaluure ülem maailmasõjas Waltcr Nicolai
oli oma mälestustes awameelsenr kui ükski teine sala
luure juht. - Mida rohkem rahwuswahcliscd suhted te
rawncwad, seda enam wajataksc salakuulajate tööd.

karastusjookide
tööstus. Brutto läbimüük umbes
Kr. 105.000.-.

fitktcMSiätis ..ICipodroom"
Tallinna Hipodroomil
Paldiski mnt. 50. Telef. 435-06.

Huvit. isik. vaba kapit. Kr. 18.000.—
patul, pakkum. saata slt. ~22/8922'
all.

jaapani ettewõtteid: juuksuriärisid, rätsepatöökodasid,
poode. Need ettewötted ei õigusta oma olemasolu kau
banduslikus mõttes: need ärid on tarvitajaskonnast ja
ostjaist lagedad. Kuid nende cticwõtcte omanikel' on

siiski tööd küllalt. *.
Panamas on weel ka palju jaapani ..kalureid".

Taivaliselt nad elaivad omaette majades, 20—25-mehe
lister rühmades, ja nende kasutuses on head mootor
paadid, mis on kohandatud hüdrograasilistele töödele.
Kui Panamat külastasid jaapani õppcristlejad ..Jware"

ja ..Jaknmo", ootasid neid Panama linna sadamas sa

jad juuksurid, rätsepad ja kalurid. Nad asusid ri-

Ivissc, kui ohwitserid tulid neid tcrivitama, ja jagasid
neile lahkesti ..mälcstuspakikcsi".

Kuid Ameerikagi ilmutab suurt huwi Jaapani riik

likc ja sõjasaladuste wastu. See on loomulik ega saagi

teisiti ylla. Kõikjal on omad salaluure sangarid, kel

lest kuulsaimaks on saanud küll inglise salakuulaja Lapp

rcncc, ..Araabia kroonimata kuningas". Tema umber
on tekkinud igasuguseid legende. Keegi ütleS temast:

SOENNECKEN täitesulepea

..Wötke püha Franciscuse süda. Lconardo da Viini

*°pi/u

mõistus, eraku keha. kindral Jacksoni (Ameerika ühend

piihap., 28. novembril, kl. 12 lõunal

on väärtese.

Karusnaha
parkimise,
värvimise |a uuendamise tööstus,
Liivalaia 84, telefon 447-28,
töötab ämber K ODU M A A

EINELAUD MUUSIKA
Pääsmed 2 kr* 1 kr. )a 50 s.

SOENNECKEN täitesulepea
valmistab rõõmu

moodsate RARÜSMAHTLITE Jaota
HÖBEREBAStE parkimine iÄd,.

%W

\

Tartu mnt. 12.

K
Laupäeval

TANTSUÕHTU
suure kabaree eeskavaga. .
Muusika algus kell 8. .. .

saadaval maitsekaks värves ja mitmesuguste hindadega

KES SOOVIVAD SOORITADA 1938. A. APRILLIS

Restoran MUST KASS,
Merepuiestee 10
Lõbus õhtu

Mag. Uku Masing:
Artur Mägi:
ISRAELI Ri-vHVA AJALOO
SUVERÄÄNSUSE PROBLEEM.
autoriseeritud konspekt.
Prof. A. Piibu saatesõna ja ingliskeelse sisu
kokkuvõttega. 125 lk. Hind 3 krooni.
319 lk. mimeografeeritult. Hind 6 krooni 75 s.
Trükis |a Ilmuvad lähemal ajal
Dr. A. Koort:
Prof. E. Veinberg:
SISSEJUHATUS FILOSOOFIASSE,
ANATOOMIA.
Mimeografeeritud loengud.
Raamat. .
Prof. emer. E. Blessig:
Dr. N. Kaasik:
SILMA VIGASTUSED..
MAJANDUSÕIGUS.
Raamat
Mimeografeeritud toengud.

Kes raamatu hinna kirjastusele ette ara saa
dab, sellele saadetakse raamat kirjastuse kulul
koju kätte.

Müügil parimais raamatukauplusis.

Kirjastus
Akadeemilise Kooperatiivi
Tartu, Ülikooli 15, tel. 63.
Tallinn, Kopli, tel. Kopli 36. ; Posti jooksev arve 2205.

läheduses. Korter peab olema küllaldaselt (2N.K!)

ja juhataja kaks tuba. Suurema armu tubadega

korterile saab õpetaja mõi koolijuhataja õiguse, kelle
perekonnaliikmete arm on suurem, lihe toaga korteri!
peab -põrandapind olema mähcmalt 14 ruutmeetrit
.Kui mees ja naine on ühes koolis õpetajaiks, saa
wad nad ühe korteri. Kui nad aga korterit ei saa, siis

saamad nad igaüks eraldi korteriraha. Puud ja wal

suure kabaree-eeskavaga. Odav baar

teatada slt. ~30/7930".

gustuse annab kooli ülalpidaja. Õpetajatel ja kooli-'

juhatajatel ci ole õigust oma korterit ivälja üürida

Lõpuks heidame pilgu ka õpetajate töönormidele.

1. Õpetajad alg- ;a täienduskoolides annamai

-30 tundi nädalas;
2. keskkoolides ja kooliõpetajate instituutide juures

T. Grünthal:
TSIVIIL- JA KAUBANDUSPROTSESSI
autoriseeritud konspekt. Loengute järgi. koos
tanud stud. jur. Edg. Talvik.
227 lk. mimeografeeritult. Hind 3 krooni.

Tallinna Tehnikainstituudi õpperaamatuiks.

litsus uuesti õpetajate korter i te küsimust: Selle

ruumikas, malge, kuiw ja korras. Iga üpetasa peab
saama kaks mõi rokkem tuba. juhataja kolm mõi roh
kcin. Kui aga kooliruumides mõi kooli läheduses ei
leidu ruume, siis peab õpetaja saama mähcmalt ii hc.

eksameid
ja tahavad selleks ühiselt ettevalmistusi teha
ehitustehnilisel alal, neid palutakse kiiresti

siis maksetakse iga lapse eest mähcmalt 9. latti ja
mitte üle 15 lati kuus.
Kui perekonnal on 3 mõi rohkem lapsi, siis mak
setakje esimese eest 9 ja mitte rohkem kui 15. teise
eest 12 ja- mitte rohkem kui. 15. ja kolmanda, ninq.^
kõigi järgnewate eest 15 latti kuus.
aasta jaanuaris normccriS 'Läti
järele on. kooli ülalpidaja kohustatud õpetajale- andma
korteri küttega ja (valgustusega koolihoones mõi kooli,

tehnikute kutse saamise

Dr. H. Sepp: ' '
STEPHAN BATHORY JA GUSTAV ADOL
FI PIHKVA VASTASED OPERATSIOONID*
25 lk. Hind 65 senti.

rohkem kui 15 latti. Kui perekonnal on kaks last,

Moodne baar.

Hinnad: Kr. 9.75
.. 8.-

y.

Tallinn, Viru 3
Telef 478-60

K-M. JORI KOORIS

Mimeografeeritud loengud.

mata on maad anda, seal maksab omawalitsus selle
eest mastawat rahalist tasu.

olla ühc lapse eest mitte mähcm kui 8 latti ja mitte

T-O.S. UORNIK,

o

Prof. E. Veinberg:
ANATOOMIA FARMATSEUTIDELE.

ja linnades 0,05—0,4 ha. Kus omamalitsusel wöi

Perekonnalisarahasid maksetakse B<7a

o

Dr. phi). nat. Jüri Nuut
STAATIKA ALGED.
152 lk. Hind 5 krooni.
Ülaltoodud 2 raamatut on määratud eeskätt

Omawalitsuste koolide õpetajail on õigus saa

da maad kasutamiseks ilma tasuta: maal 0.5—2 ha

õvetaja palgast iga lapse eest. kuid see summa ei tohi

vastav sulg I

360 lk. Hind 12 krooni.

Mosktva ajakiri ..Snamja" nimetab Lalvrcncc'i

..rahwastcwallntäjaks", kuid ühtlasi ka dekadendiks sa
liiderlikuks askeediks. Kõiki neid näilisi omadusi on ge
niaalnc salakuulaja ivajanud. ükski amet ci nõua oma
täitjalt sellist mitmekcsidust ja moonntamisosknst kui sa
lakuulaja kutse.

TÄHTSAIM' igale käele

ILMUSID:
Albert Borkvell:
TASAPINNALISE JA RUUMILISE ANA
LÜÜTILISE GEOMEETRIIA PÕHIJOÕNL

Lawrence'i."

lambanahku HELEHALLIKS

Täpne valmistus kindlus
tab takistuseta kirjutami
se. Läbipaistev tindiruum
võimaldab alatise valve
tindi järele.

SOENNECKEN

riikide kodusõja ajast) lvahwus ja ainult siis te saate

Läti kooliõpetajate palkadest

Kui aga koolis tundide arm seda nõuab, on õpe
tasa kohustatud andma kuni 36 tundi. Juhtumil, kui
õpetaja annab 33—36 tundi koolis, ci maksa ta kor

N. Kann
Riigiteenijate 9. palgaastme järele maksetakse palka

Läti walitsus korraldas oma kooliõpetajate .pal
kasid miimast korda 1933.. a. sumcl. Arvesse ivöt
tes. et Läbi elukallidus ei ole kõrgem kui meil,, wõiks

242 latti, 10. 206. 11. 181, 12. - 159. 13.
144, 14. 131 ja 15. järele 121 latti.

seadus anda mõningaid näpunäiteid meie õpetajate

kadest ühes perekonnalisarahaga maksab riigikassa 100

uusimale palgaseaduse projektile, mis kuuldumast! ole
wat praegu mäljatöötamisci.
Awalikkude koolide õpetajad saamad Lätis palka

protsenti.

kahe aasta eest wälja antud Läti õpetajate palga

Ma a oma m a l it s u s t e koo.ide õpeta.ai. pai.

Linnade omamati t s u s t e koolide õpeta

jäte palkadest ühes perckonnalisarahadega maksab riik

riigiteenijate palgaastme järele: 13. öpetajad-prakti

täpselt poole, linnad maksamad teise poole.. Kui. aga
see mõi teine linn ei jaksa maksa oma osa õpetajate
palkadest, siis maksab riik õpetajate palkadest ka 100

tikaga ja kõrgema haridusega õpetajad, mäljem kui
3-a. praktikaga; 12.— õpetajad IQ—l5-a. praktikaga;

protsenti.

kandid; 14. õpetajad, kellel on mähcm kui miis
aastat praktikat; 13. õpetajad s—lo-aastajc prak
11. õpetajad enam kui 15-a. praktikaga ja kõr

gema haridusega õpetajad 5 10-a. praktikaga: 10.
õpetajad kõrgema haridusega ja 10—15-a praktikaga;

9. õpetajad kõrgema haridusega ja enam kui 15-a.
praktikaga.

Kurttummade, pimedate ja teiste defektsete laste

koolide kasmatajad - õpetaja d a„ aina palga

astmel kui kõrgema haridw'ega öpetamd. Reude koo
lide teised õpetajad ja öpetajad-praatuiaadid saamad
ühe astme mõrra kõrgemat palka kui mitte-desektsetc
laste koolide õpetajad.
Endiste ivene õpetajate instituut dc lõpetajad on
kõrgema haridusega õvetaiatega ühe! astun'.
Perekonna-lisarahasid saamad üpe.a ad sa-iia alu?
sel, kui mastawatel palgaastmete! olemad riigiteenijad

ülemates kutsekoolides 24 tundi nädalas;
3. defektsete laste koolides 28 t.;
4. lasteaedades 30 t.

Õpetajate korterikiisimus Lätis on. nagu meilgi,'
ivana küsimus. Seadus ütleb: Õpetajad saamad kooli
ülalpidajalt korteri ühes küttega ja walgustusega ja
jelle eest inaksawnd õpetajad ühe 'ia'.;e.e'stkümnendiku

oma palgast. Kui aga kooli ülalpidajal ei ole õpe
tajale anda korterit, siis maksab ta õpetaiaie ühc

wiiendiku õpetaja palgast ja perekonnaabirahast. kuid

õpetaja maksab siiski ühe kaheteistkümnendiku ka
jaamata korteri eest.
Kui õpetaja lahkub ametist, siis maksetakse temale
ühe kuu palk (kaasa armutud perekonna abiraha :n kor

ter) pärast tema ametist -vabastamise päcwa. Kuu
palka ci makseta maid siis. kui ta kutsutakse sõjamäe

teenistusse, kui ta saab 65 aastat manaks wöi kui
ta mabästataksc ametist kohtuotsuse mõi oma ameti
mittckorraliku pidamise pärast.

teri eest üht kahctcistkiimncndikku oma palgast.

Koolide juhatajailt maksetakse tasu mitte üksnc
juhatamise, maid ka kantscleitöö eest, mastamalt õpi
laste armule. Samuti koolides, alates 100 õpilaselt
maksetakse kantscleitöö eest 20—30 latti kuus. Kooli

juhatamise ja kantseleitööde tasud on uusimal aja:

suurendatud, kuid neid andmeid mul vraegu kasu

tada ei ole.
Milles läti õpetaja palk läheb lahku meie õpetaza
palgast, on mahaarvamised läti õpetajate palgast.
Kriisimaksu maksab õvetaja praegugi alles 2—r»o;õ
mastamalt oma palga suurusele. Pealeselle maksab
läti õpetaja haigekassnmaksu 2°/-». pensionimaksu 2»'»

töötatööljstc fondi I—2°/o.

Km armessc mötta mahaarmamilcd palgast kriisi
töötatöõliste fondi ja haigekassa heaks, mida meie e
tunne, ja armestades seda, et üks latt on meie rah-'
järele umbes 71 senti, siis on arusaadam, miks
suur protsent teguwöimsaid õpetajaid lahkub kool töölt
>a malib elukutse, mis mõimaldab lahedamat ära.
elamist kui õpetajakutse.

Kas eaks aastaid 5 wõi 3x3,
Kas tasuus *roon wõt sent. 25,
Rõõm 'saak
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ülikooli auhinnatööde tulemused

»

teeb teatavaks ülikooli valitsus
kõrwaldada

Aktus jääb pidamata
Nagu nüüd lõplikult on selgunud, jääb tänawu
ülikooli aastapäewa aktus aulas ära. Auhinna

noorsoo-tegelasi

tööde tulemused, mis seni traditsiooni kohaselt ak

tiisel wälja kuulutati, tehakse teatamaks ' seda
puhku ülikooli peahoone Mitriini asetamisega- ja
ajalehtedes awaldamisega. Samal wnsil kuuluta
takse wälja ka auhinuatööde teemad tulemaks
aastaks. Auhinnatööde ümbrikud awatakse ilma
piduliku tseremooniata 1. detsembri hommikul üli
kooli walitsuse poolt. Auhinnatöid kokku kõigis
teaduskondades on sisse antud ligikaudu 100. -

Kinnitati noorsoo-organisatsioo
nide tegewuse järelewalwe
määrus
Wabariigi walitsus kinnitas noorsoo-or,
ganisatsioonide tegewuse järele
walwe määruse. Noorsoo organiseerimise
seaduse alusel kuulub noorsoo organiseerimise
ja noorsoo-organisatsioonide tegewuse juhtimine
haridusministrile ja noorsoo-organisatsioonide teMwus haridusministeeriumi järelewatwe alla.
Koolide juures olewate noorsoo-organisatsionide
järelewatwe alused ja kord on juba kindlaks
määratud haridusministri poolt. Ihls määrus
korraldab järelewalwet wäljaspool kooli
tegutsewate noorsoo-organisatsioonide alal.
Määruses toodud järelewalwe sihid on püs
titatud seni noorsoo organiseerimise alal saadud
kogemuste kohaselt. Need järelewatwe sihid on
järgmised: tuleb walwata. et noorsoo-organisat
sioonide eesmärk ja ülesanded oleksid kooskõlas
noorsoo, orgainfeerimise seaduste sihtidega ja
selle seaduse põhjal antud põhimõtete ja ju
henditega; tuleb arendada noorsoo-organisatsioo
nide tegewust ja anda neile juhatusi otstarbe
kate organiseerimis- ja töökawade koostamiseks
ja teostamiseks; kooskõlastada noorsoo-organi
satsioonide töökawasid ja süwendada nende ühis
tööd; kanda hoolt, et noorsoo-organisatsioonide
juhid ja tööjõud oleksid wastawad oma ülesan
netele; ära hoida noorsootöö killunemist ja kür
watdada noorsoo-organisatsioonide wahelist eba
terwet wõistlust; saada iilewaadet noorsoo-or
ganisatsioonide majanduslikust olukorrast.
Kõik asutused, kelledel sellekohaste seaduste
wõi põhikirjade alusel on lubatud noorsoo orga
niseerimine, jä organisatsioonid ning nende lii
dud, kes oma põhikirjas on endile seadnud ees?
märgiks noorsoo organiseerimise wõi kellede
liikmeiks wõiwad olla noored alla 18 eluaasta,
wõiwad noori organiseerida ja noorte tegewust
korraldada haridusministrile esitatud ja wiimase
poolt kinnitatud sellekohaste noorsootööd kor
raldawate põhimääruste alusel.
Eriseaduste wüi ühingute ja nende liitude
seaduste, põhjal asutatud noorsoo-organisatsioo
nid ja nende liidud, kellede põhikirjas puudub
noorsoo o.graniseerimise eesmärk, kuid kellede
liikmeiks wõiwad olla noored 18—20 eluaastani,
on kohustatud koostama ja esitama haridusmi
nistrile kinnitamiseks noorsootööd korraldawad
põhimäärused, kui haridusministeeriumi noor
soo-osakond neilt seda nõuab.
Haridusministril on õigus nõuda noorsoo
organisatsioonide liidult, noorsoo-oraanisatsio
nilt. noorfoo-organifatsiooni wöi noorsöo orga
niseerimist juhtuvalt asutuselt nende noorsoo
tööd juhtiwate ametiisikute ja
tegelaste Wrwalbanifft noorsootööst, .
kes ei toimi noorsoo organiseerimise seaduses

Waatamata sellele, et aastapäewaaktus aula-'

on jäetud mõnesugustel kaalutlustel Pidamata
Pühitsetakse siiski aastapäewa teatud pidulikkuse

ga. Nimelt on hommikul kell 10.30 ülikooli kiri
kus päewakohane jumalateenistus, kus mälesta
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Terwitusi siseminister
K. EenpalNle
Siseminister K. Eenpalu nimele on tulnud särg
..Sügawaimas tänutundes terwitame Teid. härra
siseminister, soowides Teile rikkalikku õnnistust ja
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palju jõudu tööle. KristlikWabaharidufe Selts Elu

v/A'//*

walgus".
..Asjaasutatud Roosa koguduse nõukogu esimene

koosolek terwitab Teid ia palub wastu wötta tänu
kiriku- ja usuelu korraldamisele soojalt kaasa aita
mi e eest. Nõukogu esimees Kiitt."
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Kino «MODERNIS"
pühapäeva), 28. novembril kell 12 päeval
avalik

SININE

kõnekoololek
Kõnelevad: E. Särgava:

PUNANE ''

Meie |a meie pilk.
I. Tandre: üleminekuaja

kandvaid Ideesid.

KULD -

Esined Isamaalüdu segakoor H.Roosma juhatusel

N

LÕPUKS Kl NO ETENDUS
Sissepääs kõigile vaba

Linnaseadust muudeti:
Annawolmik saab ettepanekuiü teha
ainult linnawalitsuse nõusolekul

niütmiseks tuleb' organisatsioonil wüi asutusel
nende isikute kohta hankida noorte juhataja
kaudu haridusministri nõusolek.

Ka wolikogu juhataja peab talitama linnawalitsuse nõusolekul
Wabariigi «valits»«se koosolekul reedel «vaadati
läbi ja antakse riigihoidja dekreedina linnnseadnse

ainn l t li nn aivalitsnse nõusolekul,
kes linuao«na«ualitsnse täidesaatva organina on

Säärane eeskiri teatavasti pulldnb kehtnvas Põ

täiendamise seadus.

kursis linnaomalvalitsnse majandusliku olukorraga
ja seepärast ka teadlik sellest, kas ettepanek on lin

korraldada riigieelarve seadusega. Kuna linna

Selle seaduse ülesandeks on, öeldakse seletus

kirjas, kõrvaldada linnavolikogudest juhuslikku
dest meeleoludest tingitud ja kaalu«nata ettepane

nao«na«valitsnse «najandnsliku kandejõu kohane «või
initte.

Teiseltpoolt «võib sääraste ettepanekute tegc
mine toimuda ka linnatvolikogu koosolekul mõne

järele kaubaleping astub jõusse 10. detsembril.
Lained ajasid „Marta" merele
Helsingi, 26. 11. (ETA) Nagu Hangöst

kute tegemist. Ei tvõi tunnistada õigeks praegust
olukorda, kus näiteks linnapea peab andma liu
naseaduse § 87 põhjal käigu linnavoliniku poolt
esitatud ettepanekttle, olles teadlik, et säärase ette

«nispärast samadel kaalutl««stel tuli panna «naks

teatatakse, on mõne päewa eest Rootsi lõunaranni

panekuga ei ole nõus linnatualitsus, kuna see
ettepanek võib osutuda kahjulikuks linnaomavalit

ma kord, et ilma linnavalitsuse nõus
olekuta linnavolikogu juhataja ei
pane hääletusele linnavolinikkude
poolt esitatud ettepanekuid, mis tin
gi«vad uusi kulusid, kulude suurenemist «või eel

kul madalikule joosnud Eesti purjel «Marta" ööl
wastu reedet möllawas tormis wabanenud mada
kikult ja on itiliib aetud lahtisele merele.
„Marta" on suur 761,72' br.-reg.-tonni. Oma
nikuks on K. Jurnas Pärnus.

Lõppeks märgitagu, et ülikooli ajaloos meie
iseseiswusaja kestel on see esimene kord, kus üli
kooli aastapäewal aktus Pidamata jääb, kuna Ma
rem on see ikka traditsiooni kohaselt toimunud.
Seepärast on arwata, et ülikooli juhtiwate orga
nite poolt aktuse ärajätmine ei ole otsustatud
mitte ilma tõsiste ja kaalnwate Pöh

mifed terwitustelcgrammid:

ganisatsioonidest. Noorsootöö juhatajate ametisse

kokkuleppe. Ühtlasi ta kirjutas alla määrusele, mille

toiinunud õhtupoolikul.

///>?//.

põhimõtete ja juhendite järele, wöi kes oma käi
tumifega on sattunud wastollu awaliku kõlbluse
mõistetega. Ka on haridusministril õigus nõu
da nende isikute wäljahe i t m i st noorfoo-or

kaubalepingu
Helsingi, 27. 11. (ETA) Wabariigi pre
sideni kinnitas eile Eesti-Soome uue kaubandus

üliõpilasi ja ülikooli ametnikke.
Õhtul on üliõpilaskonna korraldusel „Wane
muises" traditsiooniline kontsert-ball. Ära aga
jääb kuuldawasti ka ülikooli õppejõudude ja lau
reaatide waheline kooswiibimine, mis alati on

j u s t e t a.

tähendatud sihtide ning selle seaduse alusel antud

President kinnitas Eesti-Soome

takse ka manalasse warisenud ülikooli õppejõude,

susele, mispärast ettepanekuile, «uis nõualuad uusi

kulusid, kulude suurenemist «või eelarves ette
nähtud tulude Vähenemist, peaksid tulema celtä
hendatud korras linnavolikogus arutamisele

teise päeiuakorras oleiua küsimuse arutamise puhul,

artves ettenähtud tulude Vähenemist.
4-

Seaduse muutmine on nähtavasti tingitud
Tallinna linnavolikogus palkade küsimuses kuul
dawale Muud ettepanekuist, millele mäletatavasti
linnapea ägedalt wastu vaidles ja Vihjas sellele,

hiseaduses, «nispärast on püiitnd küsilnust kaudselt

«valitsus on lini«ao«nalvalitsuse see organ, kes o««
kutsutud tcgelikillt teostalna valitsemist lin««aoma

«valitsuse alal, siis on looinulik, et teina on kõige
kompetentsem sõ««a ütleina selle kohta, millised ku
lud on li«u«a walitsemiseks ja korrasta««üseks kõige
ivajalikunlad ning linnaomavalitsuse «najandnsliku

kandejõ«« kohased. Ühtlasi oleks käesoleva täien
duse maksmapanekuga suurel «nääral takistawd
lim«awolikogudes meeleoludest tingitud ettepane

küte tegemine ja seega eelarwe ise tehtud rippu
matuks meeleolude mõju all «vastuvõetud otsus
test, milliseid juhtub mitte hariva, eriti kui ar
ivestada seda, et praegused wolikogud on kujun
datud parteipoliMistel alustel..

linuateenijate palkade tõstmise asjus, nagu neid
Viiinasel linnavolikogu koosolekul esitati ja ka
enamuse poolt heaks kiideti, enam otsustamisele
tulla ei saa.
kuulutajaile

Linnade sissetulekute, waljami
nekute, eelarwete ja aruannete
seaduse täiendamise seadus

oleme lihtsustanud ja muutnud ..Päevalehe" kuulu

Wabariigi walitsuse koosolekul reedel, 26.
now., waadati läbi ja antatse riigihoidja dekree
dina linnade sissetulekute, väljaminekute, eelar

tuste tariifi, võttes senise nelja hinnamäära asemel
tarvitusele kolm kuulutuste hinnamäära

mast tarwidusest, mis sundis Nahmuskogu wötma
Eesti wabariigi põhiseadusse samasugust eeskirja.

Käesolevaga teatame, et alates 1. detsembrist s. a.

Teksti ees ... 14 sept! mm-veerg
Tekstis .... 17 ,» „
Teksti järel . . 6 „ „
kusjuures teksti järel oleva kuulutuse veeru laius on
38*mm,mis vastab poolele veerule teksti ees ja tekstis
TALLINNA EESTI KIRJASTUSÜHISUS

t««sed Eesti «vastu.

«Esimene ««õue on: «väliseestlane pidagu
«võõrsil 'kõrgel ja au sees Eesti nime. Sellest
järeldulvad endastluöistetatvad koh««stused. Eesti
«««ees ja eesti ««aine

olgu wöörsil ilmtingimata aus ja usaldataw.
Olgu amet «või töö suur «või «väike
igalpool ja igal ajal olgu eestlase ehteks kindel
sõna ja puhtad ko«nbed.

Ma «võin siinkohal kinnitada, et «vabal Ees
til on rahwaste peres Kölaw niini. See ei ole
meile mitte taevast alla langenud, maid see on
kogu rahwalt nõudnud enesedistsipliini, wastu
tusiunnet, kohusetäsimist ja arusaamisi oma
ülesannetest.

Teiseks sooviks seaksin inina väliseestlastele
tänasel päewäl: hoidke alal eesti omapära ja
andke see edasi oma ligematele ja lastele. Esi
kohal o«na cmaüeel. Ühes keetega kaob «neelsus,

muutuvad harjumused, mälestused jne. Kaob
eestlane.

et ettepanekud, mis tehakse palkade kõrgendamise
asjus, «võivad ka kinnitalnata jääda. Uuest dekree
dist võib nõnda aru saada, et para««dusettepanekud

T eadaanne

Eestlane olgu võõrsil aus ja usal
datav
Soowe wMseestlastele
Välisminister dr. Fr. Akel pidas eile Wä
lis-Eesti päeiva puhul raadiokõne, milles es
malt kriipsutas alla eestlaste rasket võitlust
wöörsil oma olemise eest, «väliseestlaste koondu
«««ist, ..Wälis-Eesti" tthinguilt osiltatud abi ning
käsitas siis küsimust, mida wäliseestla««e omalt
poolt peaks tegema oma kodurahva auks
ja heaks, missugused on ta minimaalsed kohus

ÕLLED-PILSEN
GLADIAATOR
TÕMMUHHR
KARASTUSJOOGID
JÜRU O O K.SOODÄ
MAHLAJOOGID

wete ja aruannete seadllse täiendamise seadus.

Selle täienduse maksmapanek oli tingitud sa

Soomes uppus kaheksa koolilast
Sinijärwe kaldale uhuti kooliraamatute lehti. Hukkunud olid
9—13-aastased
Helsingi. 26. 11. (ETA) Lisaks eilsele Mis põhjusel paat ümber läks. ei ole teada.
raskele õnnetusele Saima järwestikul selgus tä Woimud said õnnetusest alles täna keskpäeval
na. et peagu samal ajal on juhtunud raske õu teada. Järvel walitsewa tormi pärast ei saadud
netus ka Siilinjärwil Kuopio lähedal, kus on aga weel otsimisi ette wõtta. Hukkunud lapsed
uppunud 8 koolilast. Lapsed olid eile pärast koo olid 9—13 aasta manused, 5 poissi ja 3 tütar
last. *
litöö lõppu asunud paadiga koju sõitma. Kuna
Saima' järwestikul aurik ..Turisti" hukku
nad aga ei saablmud koju. asusid ivanemad weel
õhtul lapsi otsima ja leidsid järwe kaldal Kurn misel surmasaanute arm on esialgsete andmete
muli paadis ühe lapse kindad ja kaldale uhutud järele 10. Lõplikule selgusele ünnetusohwrite ar
kooliraamatute lehti. Sellest järeldati, et kõik wu üle jõutakse arwatawasti alles siis, kui laew
8 last, kes olid paadiga üte järwe sõitma asu on tõstetud weepinnale.
nud, on paadi ümbermineku tagajärjel uppunud.

Et wastu panna ümberrahwustamise ohule,
mis ähwardab võõrsil olijat, tuleb üksikult,
eriti aga ühingutes kinni pidada emakeelest ja
'samuti kodumaa kommetest. Eriti raske on lin
lugu lastega ja seepärast wajab hoolitsemine
laste eest erilist tähelepanu.
Eriti suureks küsimuseks on «väljarändamise
probleem wäikerahwäle. Oma rahwa kohta pea
me ütlema, kas kodus wöi «võõrsil Eesti
rahwas kuulub «võitlejate hulka. Kõik meie saa
wutused on wüitluse wili, sest kingitusena põle
meile midagi antud. Selg on aga meil jäänud
sirgeks, käsiwars tugemaks. Meie kuulame ise
enda käsku. Kõik see, mis on loodud «vabas
kodus, annab põhjust ka «väliseestlastele olla
uhked, kes ise otseselt ei ole saanud kätt külge
panna rahwa edukäigule. Teie heas tahtes ole
me weendunud ja loodame, er iga «väliseestlase
süda eelolewal mälestuspäewal tuksub etsivamalt

kui «nuidu sügamas armastuses üitswa Eesti
ja selle saawutajate «vastu. Read koomale!
olgu tänase päewa hüüd kodus ja üle kauguste
meie õdedel ja wendadel.

Suurele ..Wälis-Eesti" perele soowin mina
..Wälis-Eesti" päewa puhul õnne ja edu, eriti
aga elawat igatsust kalli kod««maa järele, kus
armastuse päike paistab eestlasele soojemalt kui
kusagil teisal ja kus tegijal õn lööd ja töötajal
leiba."

Jeie nohu ränilt
I>J ASALGA"M"
1 Y NOHUSALY 1 1
Vabamüügil apteekides.
A.-S. Prov. J, L ILL
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Massimo Bontempelli

Kas walik-wõi

Dr. Schacht lahkus saksa majandusministri kohalt

kõneles Pirandellost
1. juunil 1930. a. oli Berliini Lessingteatris enne
kuulmatu publiku skandaal. Vaatajad korraldasid
Luigi Pirandello näidendi Täna improvisee
rime esietenduse lõppedes „kontserdi", mida võidi
nimetada ainult põrgulikuks. Osa arvustajaid kir
jutas, publiku meelepaha olnud täiel määral õigus
tatud ja et nüüd olevat «Pirandello-mood lõplikult
läbi". . ' ' w;/~
Nii see siiski ei olnud. Pirandello kuulsus üha
kasvas, ja -Inglismaal ning mujalgi see kirjanik
alles hakkas.läbi lööma näidenditega nagu: Nii
on, nagu teile näib, Nii nagu soovid mind ja Elu,
mille sulle aiidsin, kõnelemata ta Küuest isikust au
tori otsimisel, mis olid ilmunud 1921. a. Millise
~kä»jfös$M :,Pranäkstlo, on . tcinucl. Prantsusmaal, see

ilmnebvš£llešt, -es.' :UiÜ 1924.

a. tuli Chariesljjullirif' läv^a^üsel-Neäpflndusele tol
ajal veel kaunis tundmatus väikeses avangard-teat

ris, „Atelier's" tuli käesoleva aasta kevadel uus
lavastusele Comedie Frangais e'is muide,
jällegi Dullini juhatusel. Prantsusmaal Pirandello
sellega on muutunud peagu juba klassikuks. See

Teenete eest portfellita ministriks. Schachti järglaseks Funk
Berliin, 26; (ETA) (DNB) Juht ja
kantsler wabastaK- riigipanga dircktooriumi esi
mehe dr. Schachti tema enda palwel majandus
ministri kohustest. Dr. Schacht jääb edasi riigi
panga direktoorinmi esimeheks. Tema erakordsete

teenete tunnustamiseks jnht nimetas dr. Schachti
ühtlasi portfellita ministriks.
Saksa nneks majandusministriks on nimeta
tnd senine rahwawalgnstnse- ja propagandaminis
teerinmi riigisekretär ja walitsnse prcssijnht Wal
tcr Fnnk, arwatcs 16. jaannarist Ist3B. Knni te
ma ametisse itstnmiscni täidab majandusministri
kohuseid ncliaasta plaani komissar kindral Gö
ring.
Minister Funk ott sündinud 1890. aastal Trakehne

ms (Jda-Prrisimaal). Pärast oma stuudiumi lõpetamist
Berliinis ja Leipzigis tegi ta endale warsti nime noore
ajakirjanikuna. 1922. ja 1923. aastal ärataS ta tähele
pann oma majanduspoliitiliste artiklitega ja broschüüri
dega. Helfferich, dr. Schacht ja dr. Luther kutsusid teda
1923. aastal osa wõtma nõupidamistest uue stabiilse
«vääringu loomise asjus. ..Bõrscnzeitungi" kaubandus
liku osa Peatoimetajana kui ka oma paljudes referaati
dcö'Funk nõudis loobumist wälislqenude tegemisest ja
suuremat tähelepanu Saksa siseturule.

Walter Funk ühines juba Marakult rahwussotsialist
tiku liikumisega ja 1931. aastal ta kutsuti Hitleri poolt

erakonna juhatusse. 1932. aaStal Funk «valiti riigi
päewa liikmeks ja rahtvnssotsialistide wöimuletulekul

ta sai walitsuse pressijuhiks. Rahwawalgustuse- ja

propagandaministeeriumi loomisel dr. Gõbbels kutsus
Funki oma ministeeriumi riigisekretäriks. Selle. ameti

kõrwal oli Walter Funk ka riigi kultuurkoja abicsi

meheks.

• kud ja poliitilised kaalutlused. Veel k. a. kevadel,
ülalnimetatud Contedie Frangaise'i esietenduse puhul,
üks tuntud prantsuse arvustaja võrdles Pirandellot
inimesega, kes seisab kahe paralleelse peegli:vahel,
uurides oma lõpmatuseni korduvat peegeldust ja kao

tades enese omaenda pilkudesse. Sama arvustaja
ütleb, Pirandello teosed sisaldavat „kuristiku äärel
tantsitavat ideede-balletti", autor ise olevat lava
vilunud vana . rebane, kes tunneb rõõmu '• bmäfende
trikkidest,. tulemuseks .aga olevat «absoluutselt uue

kõlavusega teater". Ilobert Kemp kirjutas sama

esietenduse püliuT, et-Pirandello näidendite tegelaste

kannatused ei pane teda kaasa elama, kunp need
tegelased olevat ainult eebenipuust malevifpirid.
autor ise osav tasakaalukunstnik, kes aga jumal
• tänatud ei omistavat oma.kunsttükkidele" seda
tähtsust, mida neile omistavat Pirandello seletajad

Erapooletu ja asjaliku iseloomustuse ning hin

„Päewalehele" kirjntanud lZvllfg Bemhard
Alustades 2. augustist. 1935 oli dr. Hjalmar Schacht,

:aksa riigipanga president, ühtlasi ka Adolf Hitlceilt
uannd molituse majandusministeeriumi . juhtimiseks.
Kida tähendab see, et ta nüüd Peab lahk,«na oma kohalt?

Oleks määr oletada, nagu seda mitmelt poolt awal
mttld/ et dx. Schacht ei olewak rahul sõjaniajänduse jat
amiscga. Niipalju kui tuleb küsimusse relmästus, ou tn
ihcS Saksa sõjamäeringide ja mõõdilandmate isikutega
rasketööstuses endiselt' weendlitind selle wajaduses. Je

ta Pole üldsegi sclle wnstnuc. ct Kolinas riik seda

sõjaittstrumentl, mis ta nii snurtc ohwritcga on loonud
soodsal hetkel ka kasutaks. Dr. Schacht teab liig hästi,
ct rclwatõotlnscle, mis praegu annab isegi tähtsat wälja
ivcdu. tugineb ligemale 80 protsenti Saksa tööstuse tege
wusest ja ct tema üinlicrscadminc normaalseks

laiendamise selle eesmargiga, ct Saksa majandust igal
tingimusel wabastada mälismaa toorainete ostmise wa
jadusest, niipalju kui see Saksa oma tooraine-tagawaradc
ja tchnikateadiiste edusammude najal üldse wõimalik.
Seks otstarbeks kasutatakse praegu mitte ainult igasugu
seid sätteid ja loomakonte, mida majapidamisest koguwad
koolilapsed, maid tööstust sunnitakse ka uuesti Panema
käima neile kunluwaid kaewanditsi, mille kasutamine end

majanduslikult ci tasu. Hiljuti asutatud Hermann Gõ
ringi aktsiaselts kutsuti ellu õieti ainult selleks, et Mõi
maldada malitsuse mahelehanrauguid kõikjal, kus walit
>nse sellekohased Plaanid Põrkawad kokku töösturite ivas

tumcelsuscga. Pealeselle sunnitakse panku sooritama
uusi laialisi inwcötceringuid igasuguste wõimalike ase
ainete töötlemiseks tekstiiltööstuses ja teistelgi aladel.
Kus erakapihilidcst ci piisa, seal tahab riik lünku täita
oma krediidiga ivõi uute wckslifinantseeringutega.

Lahkhelid dr. Schachti ja nende rahmnssotsinlistlike
nügide maljel, kes on miimid läbi tema lõhkumise, on
tnlctnnnd hoopis teisel alal. Täpselt nagn dr. Schachli
sõbrad rnskctõöstnscs on tema isegi teise ncliaastakn
ivastnnc. Sest see on' energiliselt jälle mõtnnd nles need

mist. Dewiisidc hankimine läheb aina wõimatumaks.
Pealeselle aga takistab see mälismaalc . majanduslike

antarkiaidced, mille tcoötamist alles hiljuti knigi ci

ivalmiStusi armastusmäärsete shestidcga teha maitsmaks

hul akadeemik ÜVlassimõ;B:o'ntempel 1 ij kes mis.

ise ühes Alessandro de Stefani (meilgi mängitud
„Messiina kingsepa" autori), Orio. Vei-gani *ja
teistega on kõndinud Pirande?.o; jälgedes ja kelle

vustnsi. mida rahwussotsialistlik reshiim ci suudaks wälja
saunatada.

loomntatnd, siis ometi näidi tväga Pchmcndamat. Neli
aastal seab oma keskpunktiks sisemaa toorainetebaasi

See kõik tähendab Saksa mäliskaubanduse raskcnda

kontsessioonide tegemist, millega mõiks parandada wälis

poliitilisi suhteid. Nii dr. Schacht kui Saksa raSketöös
t«S panemad suurimat rõhku sellele, et Saksa sõjaettc
wäljaSpoolcgi. Wiimasel põhjusel agu dr. Schacht kar
dabki teise neliaastaku labiwiimisc rnhandusliNc taga-

Kuni 2* dets 1937 a talides maksab suura aßiri

Nostra Dea tegelaseks on naine, kes Vahetab oma sie

iseloomu nagu särki.:' Täpsemalt öeldud, see daam

„laenab" endale selle hingeseisundi; mis'-on kõige
enam' kooskõlas selle riietusega, mis tal parajasti
on üll. Ta .on ingeljas tuvihalli peakatte all, kassi

taoline ning kuratlik kostüümis, mis on kaunistatud
madudega, resigneeruv ja täis ohkeid viletsatel kalt

KÖ/QIL£ 1938. aastaks Kr. 3.15

vaks sillaks sellele, mida Bontempelli ütles Pirän
delio kohta. Pirandello kunsti iseärasuseks, ütles
kõneleja, on ta sügav siirus. Pirandello ei võta
vastu tsivilisatsiooni antud tõsiasju, vastuoksa
tn hävitab neid. Ta näidendite kangelased on alasti

GTetiimisrafta saata tatiiusefe, Oatttnn, "šaana t. I—il,
.või maksta meie imsti Jooksvate arvete nr, %TO.
Ifi t; o o»*"!'Ilttll lr li 11 IHnlrl jagataksö- H&datejii ate.vahel,kes tsllimisXV/... Vflöl LII Ollil H U IL 111 UI raha . Kr. . 3.60.. tasunud.. .1,.. vsshruyriks I*3B.
4-LAHB UNE RAÄD OAPARAAT « ~UNION" ÕMBLUSMASIN • JALGRATAS
I meest er.) • ULI&ONNARIjE • KLE DIRIIE * 20 KR RAHA • KOHVISERvIIS •
LAUAKELL e 10 KR. RAHA • MANiKUURKAST §
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Palume, võrrelge meie kinkisid (mitte arvu poolest, väid vaärtüselt) ja lehitsege meie aja
kiria ostmisel teiste ajakirjadega, siis veendute, et meie kingid on hinnalisemad ja ajakiri'
sisukam.

nagu Andam (kirjanik olevat veel surivoodil kahet

senud, et ta ei saanud lõpetada oma romaani Aadam

1938 asmäärist , KOIGIL*" ilmub iga kuu 15. kuupäeval.

sude all. Sealjuures ta siirdub ühest hingeseisun

dist teise igasuguse üleminekuta; ja seda nelja vaa
tuse kestes, mis riskeerivad saada traagiliseks eiga

muutu hetkekski jandiks. Viimaks'paine?on alasti
ja selles seisukorras ta muutub tühjaks ning sõna
kuulelikuks nukuks, kuigi ta loogiliselt oma loo

duslikus lihtsuses peaks tundma neid instinkte, mida
omistatakse meie esiemale Eevale.
. See vääreevalik alastus võib meile olla ühenda

ja Eeva). Pirandello kangelased suhtuvad elule|

lesse me kuulume ja mis sündis üheksateist sajandit

tagasi. Vastandiks nii mõnelegi teisele suurele dra
maatikule Pirandello tegelaste võitlus toimub ini
mese ja nende ideede vahel, mis ta ise on leiutanud.

Nüüdisaja filosoofia on õigupoolest metafüüsiline
prassimine (une debaucho metaphysique). Pessi

mistliku, sealpoolse maailma heaks loobumust nõud
va jumala ideele järgnes mõte, et sealpool hauda ei
ole midagi, vaid et kõik on ainult maapeal. Viimaks

lükati ümber seegi leiutis ja kuulutati, et ei ole
midagi ei taevas ega maapeal, et kõik on ainult
unenägu ja et inimene on üksi, üksi miljardite teiste

inimestega, kes on samuti üksi. Seal aga inimene,

kes ei usu enam millessegi, tõstab mässu, paljastab

tsivilisatsiooni konsekventse tsivilisatsiooni, mis

on ,loonud need -ideed, mis on. hävitanud inimese, ja
püüab, uuesti, alustada.- >üksilduse, tipp on ühtlasi

solidäriteedi tipp. Selles seisab Pirandello inimsus,
.mille selja taga on -tsivilisatsioon- meie mõiste
järele' küll pigemini kultuur ja mille ees seisab
tühjus. Pirandello hüüab taevaliku ime poole, usu
poote elementaarsesse kindlcolekusse, mis aitaks ini

mest välja sellest pöörisest, mille ta on tekitanud
ise. Seega Pirandello dramaatiline looming on süga
valt usklik looming samal määral, mil ta on ehtne
teater..

Kannas, 27. 11. (ETA) Eile snri oma
mõisas Kaunase lähedal 72 aasta manuses Leedu
endine sõjaminister ja Leedu- sõjamäe' esimene
komandör'wabadussõja ajal kindral Silvester
Shukauskas. Shnkauskas oli kindral juba wene
armees.

New-Jorgis tõusevad väärtpabe
rid
' Neto York, 26. 11. (ETA) (Reuter) Sei
sukord wänrtpabcrite börsil, mis wnmaseil päc
wil näitas nõrgenemise tendentsi, on nüüd. para
nemas. Tähtsamad tuäärtpaberid tõusid ühest
kuni kuue punktini.

Bontempelli huvitavat ja omapärast mõttekäiku,

nuid riigihoidja nimel ning juhtis tähelepanu sellele,
mida me võlgneme Itaaliale. Samuti tänas ta pärast
kõnet akadeemik Bontempellit ettekande eest.

Itaalia nimekamaid kirjanikke
Eestis
Akadeemik Massimo BontemPelli külaskäik Talliuna ja Tartu
f Qc konttnikul saabus Tallinna Itaalia praegusaja
niupamaid ja nimekamaid kirjanikke Massimo Bo n

-2ljnfirjoitifcl oli wõimalus eile külalisega

Ü«' i LõmiS". Ltthijutnajamisel selgus, et

Bontempelli tegutseb peale kirjanduse meel ka kriitikuna
za akadeeullkuna. Waatamata kuuekückne lähedale jõud

watele eluaastatele, on Bontempelli säilitanud noorus
•lw«ri»a::,s 4 rvallmuses. rääkimata muidugi waunsest

kod, p õ" teinud kuulsaks ka wiiljaspool oma
tuli B. pikemalt wälismaarcisilt. Ta oli
"'"blnud Lausanne',o, Brüsselis. Stokholmis ja Oslos,

Tallinna kinode arvu suurendati
Siseministri. otsusega on suurendatud kinode
armu ülemmäära. Tallinnas 12 pealt 16 peale.
Selle juures üks kino' õn nähtud-ette koolilastele.
Kuni wiimase . ajani, ön Tallinnas, töötanud
14 kino.-Seega ületas.kinode arw. kahe mõrra
siseministri 21. juuni 1935. aästa otsuses ette
nähtud- - ülemmäära. Seadus kinode' sulgemist
ette ei näinud. Kinode arm pidi normi piiridesse
surutama sel teel, et kui mõni kino uksed suleb,
siis teise (imamiseks luba enam ei anta. Kino
seodüse maksma hakates oli Tallinnas kinosid
16/ seega samapalju kui nüüd siseministri ot
silsega'- on lubatud. Arwatakse, et eraisikutele
kino'awamiseks luba ei anta. Koolikino .«ima
takse lasteparki.

7 Grand-Prix'd Eestile Pariisis
Majandusministeerium sai täna Pariisist tele
grammilisi teateid Eesti wälsnpauekntc auhinda
misc tulemuste kohta Pariisi maailmnnäituscl,
mis kuulutati lukilja näituse pidulikul lõppaktnsel üleeile parast lõunat' Trocndcro teatris.
Eestile on langenud osaks 7 B.
andiplomit, st kuldauraha, 6 hvbcanraha ja 1 .
pronksauraha. Seega kokku 31 auhinda. Kuna
wäljapanekute arw Eesti pawiljonis oli umbes
niisama suur, siis peab arwama, et iga wäljapanek

mis kanti ette väga intiimselt, jälgis rohkearvuline
kuulajaskond suure huviga, avaldades pärast ette
kande lõppu elavat kiitust.
Enne kõnet haridusminister A. Jaakson tervi
tas Itaalia kultuurinstituudi avamise puhuks kau
gelt tulnud prominentset külalist ja kõiki kokkutul

Vestluses jutustas firjnuif, et ta Tallinna ja Eesti
Mast» on tiin,uid huwt inda warem. kuna soodus mõi
mälus siiafoidiiks'äwancnud tal alles nüüd. «uhikesc
aja kestes, mis ta Eestis peatub, tähtwat ta wõimalik,,li

Paliu siin näha ja kuulda.
Millised suunad walitfewad kaasaegses Alaalia kir.
janduses? esitatakse jutlemisel külalisele küsimus.

dust.

Asjad on. aga läinud oluliselt teisiti, kui kawatsesid
need, kcS olid mälja mõtelnud selle ivaga Peene Plaani.

Oldi olnud armamuscs, ct „diktaator" Gõring jäi ai

nult Hjalmar Schachti täidesaatwakS organiks. See

näis seda cndastmõiStetaivam, et Hermann Eõriitgnl on
majanduses Mahe teadmisi ja ta oli pealeselle tollal häis
suhetes mitte ainult sõjamäega, Maid ka rasketööstuse
ringkondadega. Knid ei armestatud seda, et rahwnSsot
sialistlik partei, kes tegelikult malitfeb riiki ja esineb nn
g« kassatsioonikohtuna Ministrite korralduste üle, oma
deS paralleelselt riiklike ministeeriumidega ka omad mb

niSteeriumid, ja et Partei majandusminiStecrinmis is
tuwad inimesed, kes Praegu esindatvad täpselt nagu en
nemältki ekSpropriaatorlikku seisukohta. Nemad peawad
end rahwuslikekS sotsialistideks, on aga tegelikult radi
kaalsed riigikapitaliStid, kes on eelkõige arwamusel, et

kapitaliküsimuS ei tohiks iial olla takistuseks plaanide
teostamisel, mida riik peab majalisckS. KuS tuleb tööd
teha, seal peab nende arwateS selleks ka leiduma maja
likku kapitali, seda wõib igal ajal saada Mekslitele alla
kirjutamisega ja riigilaenude naol.
Selle snnna esindajail õnnestus Gõringut mahehaaMal oma Pooldajatega ümbritseda. Nad on tõesti osa
nud, kuigi Gõringu auahnust kasutades, talle oma Plaa
ne sugereerida. Ja kuust kuusse on ..majanduSdiktaa
tor" tõeliselt saanudki Schachti eestkostjaks ning alleS
hiljuti ta esines oma 'tähelepanu äratanud kõnes (mille
ta pidaS Hermann Göringu aktsiaseltsi asutamisel ras
ketöõstuse waStu, lubamata mingeid kontsessioone kai

nelc mõistusele nue neliaastaku läbimiimiscl. Te

male oli Schachti lahkumine-lõppeks saanud eudastmöis

.tetawakS^. .. 1...... .!

Wõib-olla, loodawad nüüd dr. Schacht ja tema töös
tuslikild sõbrad,, cts uudatvad rahmuSfotsinlistliktt äär
mufe kaiigelclilatnmaid riigikapltalistlikke Plaane targu
. läbi kriipsutada. Dr. Schacht lahkub küll majand,,Smi
.nistri kopalt, kuiv. loodab riigipanga presidendina siiski
ohjeldadte nnt liikumist/- >'See oleks selle kordamine, miS

dr. Schacht kord riigipanga presidendina tegi Weimari
. mabariigile, mõjutades tema majanduspoliitikat õnne
tutt suurkapitalistide ja wabariigi waStaSte jõudude

Mõni pöew tagasi riikliku propaganda talituses
peetud nõupidamisel ühenduses wabariigi 20-aas
laseks saamise Puhul kawatsetawate suwepidustustc

kohta läksid arwamised ettenähtud wabaõhtuetcn
duseks ehk masslawastnseks teksti nmretsemisc
mooduse kohta lahku. Oldi osalt wali k -, osalt
wabawõi st l u s e poolt. Kummalgi. pool ei
olnud kuigi palju waidlejaid, kuna ülejäänstd nõu
pidamisest osawõtjail ei näinud olewat.kischlgt sei
sukohta. Walihvõistluse: pooldajad", arwgsid, et
teksti kirjutamine" tuleks ülesandeks teha: kolmele

seni näitekirjanduse alal tegew olnud tustnustatud
kirjanikule,' millele. lisaks tuleks. weel anÖcr; telli
mine ühele dramatiseeringule. / Samad ."härrad
anvasid, et wabcuvõistlusest ei tuleks Midagi iwälja,

kuna' näideudite-wõistlused wiimasel'. asal /on hal
was kuulsuses.

Sellega ei tahaks hästi nõus olla. Ma ei wäl
jenda kaugeltki ainult oma isiklikku arwamust, kui
julgen öelda, et käesolewal juhul teksti muretse
mise ainsaks wõimaluseks jääb ikkagi waba ehk
awalik wõistlus. Walikwõistlus oleks ainult nen
de kolme, seni weel jumekamata kirjaniku huwi
des> kuna wabawõistlus aga oleks asjale kind
lasti palju kasulikum. Mis aga puutub sellesse,
et näidendite wõistlused olewat diskrediteeritud, siis

ei tohiks seda praegu karta, kui antaks garantii, et
määratud auhind wõi auhinnad tõepoolest maks
takse wälja.

Wabaõhu- ehk niasslawastustc jaoks teksti kir
jutamises ei ole meil seni ühelgi kirjanikul kuigi
palju kogemusi, ja tõepoolest ei teaks öelda, kes
peaksid olema need kolm meest, kellelt ' wõib
kindlasti loota midagi, mis oleks parem kui
soe, mida wõiks pakkuda mõni teine mees, . Selle
asemel, et määrata teataw summa kolmele kirjani
kiile selle eest, et nad midagi kirjutaksid, mille
wäärtuse kohta meil ei wõi ette mingit aimu olla,
oleks parem seesama summa määrata auhinnaks
wõi auhindadeks, mille pärast wõiksid wõistelda
kõik asjasthuwitatud. Kolme kuu jooksul peaks
olema wõimalik kirjutada nõutawat teksti, seda
enam, et selle pikkus on umbes ainult pool hari
likust õhtuttäitwast näidendist. Tohiks ju säärane
öine wabaõhuetendus kesta ainult tund aega, äär
misel korral poolteist tundi. Säärase teksti saa
miseks, mis endastmõistetawalt peaks olema igas
suhtes kohane wabas õhus - ettekandeks, on - mui
dugi seda enam wäljawaateid, mida rohkem wõist
lusest wõtab osa kvalifitseeritud jõude.
Ma ei usu, et meil on kolm meest, kes selles
suhtes seisaksid kas wõi poole pea wõrra kõrgemal

teistest. Mispärast siis mitte anda wõimalusi ka
neile teistele? stordan, et asjale see- oleks
kahtlemata kasulikum.

W. Mettus.

Oma

joomll. Seal juures unustatakse ainult, et rahwuS

antenniga

sotsialistlik rcshiim ou mähem järeleandlik kni Weimari
malitsused ja ct need' rnhwiiSsotsialistlikud ringid, kcS
tahawad näha neliaastaku radikaalset lübimiimist, rü

on saanud auhinna. Lähemad teated auhindamise
tulemustest wäljapanekute järgi pnndnwad.
Prantsuse'wabariigi presidendi poolt on Eesti
osakonna peakomissarile Möllersonile annetatud
mälestusmedal.

Kolm poisikest kadusid sala
päraselt
Narivas, Soldina tän. 23 clutsew Kurg tcataS

amctimõimndrle, et tema 15 a. poeg Robert on läinud
kaduma. Enne kodust lahkumist poiss oli kodus murdnud
lahti ila kirjutuslaua laeka, lootnud sealt kaasa 65 kuld
rubla. Wiimati on poissi nähtud piiriäärses Odrasaarc
külas. Kuhu ta sealt edasi läks, see on teadmata. Wane
mäd on'toimetanud ka poja otsimist, kuid see pole annud

wähimaidki tulemusi, - mispärast nüüd pöörduti aineti
wõimndc Poole.

Kaduma on. läinud weel Narma-Jaanzlinnas, 4.
Jaani tän. elutsema 'lesknaise Ganitschcwi 16-a.
Poeg Konstantin. Ema on teinud järelepärimisi tntta
matele, kuid keegi ci ole näinud poissi.
Siis on jäänud kadunuks Nariva wallas elutsema
talupidaja Wad e r i alaealine Poeg, kelbe leidmiseks
wanemad on toimetanud põhjalikku otsimist, mis aga

Luunjas lõpetas eile oma töö süwendaja
..Hiiglane", asudes talwekorterisse allpool uut
teed olewasse manasse- jõesängi/ mida edaspidi
tahetaksegi kujundada wälja sadamaks. Emajõe
mesi Luunja juures woolab juba mõnda aega
uut jõesängi mööda, mis teatawasti kaeweti
ühenduses uue silla ehitamisega.
Briti tööerakonna juht
Valeneiasse
London, 26. 11. (ETA) Briti tööerakonna
parlamendirühma juht Attlee sõidab tulema! nä
dalal Valencia ivalitfuse kutsel Hispaaniasse,
et isiklikult tutwuda seisukorraga Hispaanias.
Teda saadawad sel reisil Nõel Baker ja Ellen
Wilkinson. Ta kawatseb teele asuda tulewal
neljapäewal. Pariisis on ta ette nähtud kohta
mine Prantsuse sotsialistide juhtidega.
Hästi ja odavasti on riietatud
see daam ja härra, kes
ostab endale Qliriided

Wiimasc paari kuu kestes oi, Narmas ja ümbrus
konna maldades niisuguseid kudumis! olnud juba rohkesti.
Mõnede kadumiste kohta on tehtud ka mitmesuguseid ole
tufi, mille tõepärasust Pole suudetud aga kontrollida.

«Pole lindlat ja üldist suunda," on.mast,is. „Jga

pärase suuna. Wiimascl ajal. on aga siiski muutunud
enam mõõduandwaks idealistlik märwing, millele lisan
dul' fantastilist ainestikku... . .
' 'Wee! esitatakse knsinnis, kes on Itaalia praegune
loetawaim kirjanik? Sellele wastab külaline, et Piran
dello surma järele d'Annunzio, minnes tagasihoidlikult
mööda enese isikust.

(Copyright by „Päevaleht"
and Cooperation.)
Wõru õpetajateseminar
Wõru Spetajateseminari endise direktori J oh. Käise

ja ta õpilaste Karl Laane. Paul Härma ja Rudolf Taba
ühisel jöül ja nõul on ilmunud huwitaw teos Wõru en
disest seminarist. See teos ei paku mitte üksnes huwi ta
endistele õpetajaile ja kaswandikele. waid ka igale ha
ridusloolasele kui ka kõigile teistele rahivakooliõpeta
jaile. Raamat on kaunistatud mitte üksnes üleswõtetega
seminari-hoonetest, sisemistest ruumidest, õpetajate- ja
õpilaste-gruppidest ja üksikuist kaswandikest. ivaid ka
ülesivõtetcga arivutuKaartidest ning ringidest, uuetüü
hilistest hindamislehtedest ja õpilaste töödest seminari
näitusel, kui ka Wõru seminari kirjastusel ilmunud raa

Käesoletv raamat tvõib olla eeskujuks igale koolile,
kes tahab jätta jälgi omast ivöst ja tegewusest ja jäädUnistada oma õpetajate ja kasNxmdike elulugu. Paistab

silma, et Wõru õpetajate seminari direktor Jo-h. Käis
oma kolme õpilasega on ära kasutanud miite üksnes
kooli arhiimis leiduma materjali, waid nad on kogunud
wististi mitu aastat oma endiseilt õpetajailt ja öplasili
kogu materjali, mis neil seminari kohin oli olemas.
Kordan, et raamat cm kasulik igale rahwakooli ja la
keskkooli õpetajaile, sest temas leidub ka palju mater
jali õppeainete metoodilisest käsitlusest tolleaegses kuue»
klassilises seminaris.

oma rehaga paitab neid roostekarwa lehti. Ning

kes ta on?"
„Kes ta siis on?"
teenima". Seni poisikeseohtu isa teeninud ühes asu
tuses jookjupoisina-sulajena ja saanud mõnikümmend

krooni kuus. Nüüd on aga perekonna toitja läinud
jöjawäkke sundaega teenima ja noor ema omal
jõul hankima leiba endale ja maimule. Mis .sundis
neid kaht uisapäisa abielluma. Ega's ometi abielu
propaganda nakatanud neid liig wara?"

..Wististi, kallis proua. Ju meie siis weel. ikka
wälja ei sure, kui leidub selliseid noori isasid ja. ema»
sid, kes nooruse õnnest uisapäisa abielluwad, nagu
teie ütlesite. Nooruse õnn on ju ikka kergemeelne»."
..Oleksid nad ometi oodanud, kuni noormehel, oleks
sundaeg seljataga, siis oleks nende perekonnaõnn kaht
lemata olnud rajatud Kindlamale alusele, oleks, wäldi

tud see ängistaw mure. mis nüüd hõljub nende mö
lema kohal."

..Kmd nad ei oodanud, nad olid küllalt rumalad

Za ettewaatamatud. et abielluda. Wanapoisid ja.wana
pügad on need omaaegsed kõige targemad inimesed
nooruses, nemad ivaatawad ette. nemad wäliwad ja
ootawad parajat aega. mis aga ootaja eest elus püae

neb. Need noored polnud küllalt kannatlikud oota.
ma, kuni neil oleks olnud kolm tuba ivannitoaaa ja

sulasest saanud direktori abi. et alles siis hakata ta a
za targu plaanitsema nii riskantse sammu astumist,

nagu on aoiellumine. Kõik on praegu wäga tar»
gad, seeparast meid ähwardab wäljasnrcmine. Elul
on omad seadused, need ei arivesta tarku kalkulat-

tuwad progümnaasiumi ja realkooli õpilased, kes on.
17—.18 aastat tvanad ja kes peaksid igatahes rohkem
teadlikud olema selles, kas neil maksab endid ette toal
mistada rahtvakooliõpetaja kutsele, tvõi mitte, kui 13
14-aastased lapsed. Ei aita direktori tähelepanu juhti
mine ka sellele, et õpilaste ivanemate elukutse järele oli

1926.—1927. ja 1927.—1928. õppeaastail talukoha
pidajate, asunike ja kaupmeeste poegi Wõru seminaris

46.7 prots. ja tööliste, teenijate ja lvaranduseta ini

tol ajal c, olnud weel Progimmaasiumi sa realkooli

• Odavaimad hinnad
TELLIMISED TÄIDETAKSE KIIRESTI JA
KORRALIKULT •

„Kus ta on?" küsis teine aknast wälja waadates.

„... Ja ma mõtisklen, miks see laps mi õrnalt

Seminari sulgemisest kõiieledes kaitseb direktor Käis
kuueklassilist seminari samade argumentidega, millega
ta kaitses teda 7. õpetajate üldkongressil 1925. aastal.
Vaidlesin tol ajal kuueklassilise seminari kõlbulikkuse
wastu, lvaidlen ka nüüd, kaksteistkümmend aastat hiljem.
Praegune neljaklassiline seminar on mitmeti lvastmvöe
tatvmn -kui toana kuueklassiline. Praegusesse seminari as

.Niisiis kuueklassilised seminarid ei olnud kõlwuli
knd jeeparajt. ec õpetuse- ja kaswaiuse aeg neis oli liig"
Pikk. Ku,d sellega tuli noiens-voiens leppida sest meil

• Soodsaim ostukoht.

„luba mitmendat päewa jälgin ma aknast seda
kiitsakat tütarlast, kes aias riisub warisenud puu
lehti..."

„Nüüd sain teada: noorik-nooruke ja pisikese põn

mata ..pahempoolse maailmawaate lawadeks".

TEL. 484-56.

..Kiitsak tütarlaps"

gerja ema, kelle mees neil paewil läinud ..kroonut

meste lapsi kõigest üle 30 prots., kui kaasa avwata wa
randujeta mimeste kategooriasse ka ametnikud Tolle
aegjetest seminaridest olid kakS-kolm ,'ellele .waata

pole annud wähimaidki tagajärgi.

kirjanik on oma loomingus waba jn omad seetõttu isiku

hatvad marka detvaltvcerida ja neid ei hnwita sugugi
dr. Schachti kunStid, millega ta marka ülal hoidnud.
Seepärast nad ei lepi, et dr. Schacht on wälja tõrjutud
ainult, majandusministri kohalt. Otse riigipanga prcsi
dendi kohal nad tahawad näha isikut, kes ei karda in
slatsiooni hoogsamaks muuta ja teda lasta atvalikult
ilmneda. Seeparast tuleb artvcstada, et ka Hjalmar
Schachti päewad riigipanga presidendi kohal on loetud.

matute kaantest.

Luunjas woolab West uues jõe
sängis

r^<rr*,un,L kuultuurinstituudi awamist"

r •• %nn..,!,.ltn,!.i°tbn6 ia Tartusse, kus esmaspäema
õhtul ej,ucb ülikoolis loenguga literatuursetest fragmen
t,dc,t ia suundadest Itaalm tiO. sajandi kirjanduses.

Needsamad jõud, mis sundisid dr. Schmitti lahku
ma, alustasid aga ka kohe wõitlust dr. Schachti wastu
ja neil õnneStus dr. Schachti masside ees tembeldada
kapitalistlikuks fabotccrijaks. Raskuste wältimiscks,
mis sellega ähwardasid tekkida Partei enda rüpes, anti
kõrgeim majanduslik wolitus Hermann Gõringulc, kes
on mitte ainult tähtsamaid, waid ka populaarsemaid
rahwussotsialistlikkc juhte. Teda Poleks juletud kaht
luStada ja tema nime all taheti nüüd anda korraldusi,
miS dr. Schachti allkirjaga oleksid tekitanud umbusal

wabawõistlus?

liitvad järjelindlalt' awaliknle inslatsioonile. Nad ta
Suri Leedu end sõjaminister

negatiivselt. Nad muud ei teegi kui paljastavad
selle. romantilise tsivilisatsiooni konsekventse, mil

- Kuid see- oli eksitüS. Tegelikult oli tollal Pigemini

tegemist wastupidisega. Endine majandusminister dr.
Schmitt tõmbus «malikult kohalt tagasi suurte kindlus
tüsseltside büroodesse, mida ta oli juhtinud enne mi
nistrikohale asumist, sest ta ci tahtnud anda järele rah
mussotsialistliku partei äärmisele tiiwale. Juhi meele
olu oli tollal weel kindlasti sotsialistlike eksperimentide
wastu, mida nõudsid radikaalsed parteitegelased. Ja

j uks tagasi tööliskonna nõudmisi.

gesti vihjab kuulsa itaallase teoste peaprobleemile:
kus lõpeb reaalsus, kust algab viirastus?"
.-i,.

tegemine.

ka MäljaSpool alal Saksa Määringu prestiishi ning tõr

Miks lahkus Saksa majandusminister

janduscks tooks kaasa Poliitilisi ja majanduslikke wa

Eile õhtul kõneles Pirandello kunstist'Estonia
kontsertsaalis Itaalia kultuurinstituudi. avamise pu

kostmise alla wõtmist ja oli niisama hea kui tema külmaks

tõsised majanduSringid usaldaksid Schachti ja ct ta hoiaks

nangu Pirandello loomingu põhijoonte kohta on meil
1934. a. novembrikuu «Loomingus" annud J. Se m -

pe r, pealkirja all «Reaalsus ja illusioon", mis sel

osäw riigipanga president seni on mõistnud säilitada.
Juba tunduwalt paisunud Saksa Paberraha lained äh
wardawad' pidurdamatult uputada riigipanga portfelli.
Mäletatawasti warustati Hermann Gõring umbcS
aasta eest neliaastaku läbiwiimifeks Piiramata molitus
tcga. Temast sai sellega tegelik Kolmanda riigi maja,,,
dusdiktaator. Tollal usuti, et fee tähendas Schachti eest

duse kaotamiseks ja relwastusekS, mis olid majalised
majandusliku tõusu tekitamiseks, mis pidi rahustama
suurt massi, ühtlasi aga pandi suurim rõhk sellele, et

Lahkhelid dr. Schachti ja natside wahel

v^TPirändellole. määrati.-NobelirostKind,-" kommehtesris
osä" robföi ajakirjandust seda .väga teravalt ja „Nya
Dagligt Ailehanda" koguni kirjutas,' et1 auhinna mää
' ramlsel olnud kõige enam mõõduandvad diplömaatli

et ähwardab kokku warifcda kogu kunstlik süsteem, mida

ta uSkus, et /oli dr.. SchachtiS: leidnud mehe, kes oli kul-.
lalt waStutulelik haükima: Majalikke- summasid tööpuu

\ ei tähenda aga kaugeltki veel seda, et tema hinnan-

S%gu&- Tollftkse üksmeelsed. Kui kolm aastat, tagasi

järgi. Sest osalt täieSti ebaproduktiimsed, osalt äärmi
selt spekiilatistvsed miljardilised inwestecringud, mida
siin Majatakse, suurciidamad niiwõrd inflatsiooni riSki,

.lwaldan lõpuks aga arwamist. et meil kahe lieljaklassi
lije wminari koriva! peaks siiski töötama ka üks kahe

<W-J itciiaHaißK» fcmiimti ci saa ette roclmi'
"imb mck mtm,m
N. Raun;

1 phti,lt°"ru?e; pisuke!e põngerja ema. rohitse

leht,. Seegi too tahab teha. Reed noored knsiwarred

iööga. Meil on läbi salongi akna
esiknöoK'rÄö 11110 m6nc flttstn pärast hic
olrnf?Sh Li noorlk-noorukeit teisiti. Juba aasta
kamad Su tagasi ja nad iat
in Ta! fci .® cl noun läbilöömiseks alati direktorid
la direktor, prouaks saamist, elu nõuab sulgust

,Snol\ 090 ühe julgete noorte wanematc

SS^t9aS;ullf5m'rtm- *"«»»>» Pole
Hukkus Saksa kaubaaurik

London, 26. 11. (ETA) (DNBI SaKia
c""'' mh korrapärast ühendust
reede liinil. KuKKus
mil seni cÄ|Ä*,-ariir Crupdoni aerodrooLennuki põhjusil alla ja läks põlema,
Lennuk: kolmelnkmelme meeskond hukkus.

SonpSchJol, 37. rniltirmßtil 1937
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Kaks tükki toorest liha silmaplaastriks

ja Poola lavadele
L. Kalmeti teatrimuljeid
Prahast ja Warssawist
Eesti Draamateatri üldjuht L. Kalmet ja de

koraator P. R a u d v e e jõudsid tagasi ligi kuu aega
kestnud välismaiselt õppereisilt. Oma reisimuljetest

jutustab L. Kalmet:
„Meie sihiks oli peamiselt Pr ahas ja Vars
savis tutvuda sealse teatrieluga ning koguda ko
gemusi. Eriti veel tahtsime tutvuda Tšehhi nuku
teatriga, mida
loetakse parimaks maailmas,

samuti ka repertuaariga. Erihuviks oli mulle veel
koguda andmeid sealse näitlejate etteval
mistamise kohta. Dekoraator Raudvee püüdis
koguda lava tehnilisi kogemus! nii nuku- kui päris
teatri suhtes.

Kõigil aladel kogesime õppereisil oodatust roh
kem. Seni on Eestis eeskujusid teatrile hangitud

Venemaalt ja mujalt, aga omatud millegipärast väga
vähe informatsioon! TšehhoslovaMciast ja Poolast.

Leidsime ees väga kõrgel tasemel seisva teatri

John G. J. G. Johnson

töö, mis

erineb nii Idast kui ka Läänest.

Wõitlus Püha Maa pärast
kirjutab kadedusest kõikvõimsa naelster
lingi pärast, kuningas Leari sõnadest ja ar
mastuse kinnitamisest ihunuhtluse abil
Ladies and
genilement
Üks teie vähe
musrahvusi on unus
tanud ära Inglise
vanasõna: Charity
begins at home
heaolu algab oma
kodust. Ja kui siis
oma kodudesse too
di võõraid madru
seid ja peeti paar
päeva heaolu, siis
algas paljudel see
halb haigus, mida nimetatakse südametun
nistuse laienemiseks.
Ma ei saa aga aru, mis see teie asi on?
Miks teie siis ei võta avalikult sõna, kui
Inglise laevad on Tallinnas? Teie ütlete,
et inglased see on hea business. Yes.
the almighty £! Ja nüüd pole laekunud
ühtki riigimarka...
Solange die Ströme zum Meere reisen,
Wird noch der späteste Enkel preisen
Die Leipziger Schlacht.
Seda olevat kirjutanud keegi sakslane
mr. E. M. Arndt.

Mõlemal maal on küll märgata vene kooli mõju alg
idusid, kuid need on ümber transpareeritud omako

haselt ning hästi. Teiseks on, eriti Prahas, mär
gata vististi Saksast pärit korrektsust mängus ja
•lavatehnikas, kuid mis aga selles ehk muidu on

' X." '
Kokkuwõtteid

kuiva ja puist, selle on siin tasandanud slaavi tempe
rament.

Prahas ja Varssavis külastasime kõiki teatreid,

meil võimaldati viibida peaproovidel, võtta osa kon

fereerhniskoosolekuist. Isiklikult võtsin osa Praha
konservatooriumi teatrikooli ja Varssavi riikliku
teatrikooli tööst. Kõikjal oli suhtumine meile ülla
tavalt sõbralik. , Mõlemal pool näidati meile nii
head kui ka 'halba nende teatrielust, valgustades
ka nende puudusi ja raskusi avameelselt.

Kuigi Tšehhi teatrikunst on väga kõrgetase

meline,

valitseb Prahas publiku/kriis.

See küll väheneb ja arvatakse, et ta põhjuseks on
õieti repertuaarikriis, mis ka olevat möödumas.
PuMikuikriis on ka Poolas, naigu . nad ise ütle
vad, esialgu 10-protsendiline. Sellel olevat aga eri
line põhjus nimelt juudiküsimus. Poola
kate ja juutide vahekordades on viimasel ajal mär
gata teravust. Selle tagajärjel on juudid kord kuu
lutanud

poolakate teatritele boikoti.

Ametlikult on see küll lõppenud, kuid tegelikult
kestab ta veelgi, ja kuna juudid jõukaimatena and
sid just esimeste platside publikut, siis on need
nüüd tühjad. Kõrvalmärkusena olgu öeldud, et ka
Riias kaevatakse publikukriisi üle,

välja arvatud sinult Daües-teater. Nii et unede teatrid
on praegu selles suhtes õrmeliikus seisukorras.

õige põhjalikult tutvusin Tšehhi nukuteatriga,
Ja olen sellelt alalt kaiasa maipitäie mater
jali. Tšehhoslovakkia on ainuke maa, kus
nukuteater on rahvuslikuks alaks

sellel pole ka kriiisi ja publikut jätkub temale nii
täiskasvanute kui ka lpste hulgast. Prahas töötab
kaks suurt nukuteatrit ja mõlemad on tehniliselt
sama täiuslikud kui päris teatridki, isegi rohkem
spetsialiseerunud. Tegime kaasa selle ala parima
spetsi prof. Sku p a kuulsa nukuteatri ringreisi
kolmes linnas. Sellel teatril on haruldane popu
laarsus, publik . otse tormab ta etendustele ja pro
fessoril on pärast iga. etendust suur tegu sadade
autogramme soovijatega. Zlinis näiteks

anti ühel päeval kolm etendust:
kell 2, poo! sja 8. Saal mahutas 2700 pealtvaata*
jat ja oli igal -etendusel puupüsti täis... •
Prahas võimaldati meil ka tutvumine üldse
Tšehhi kultuurtegelastega, seltskonnaga ning isik
like sidemete sõlmimine kirjanikega nende hul
gas kuulsa näitekirjaniku Lange r i g a, kelle
, värskeim teos läinud laupäeval tufli esietendusele.
Veel kohtusime lavakirjanik Wemeriga ja paa
ri teisega.

Paistis silma Praha näitlejate väga hea aine
line seisukord. Linna- ja riigiteatrite
näitlejate palgad ületavad seal ülikooli pro
fessorite omad.

kuna noorematele näitlejatele on kindlustatud kesk

mise riigiametniku tulu. Huvitavad olid kaks seal
set avangardi-teatoit „D 38" ja „Osvoboždenie
Divadlo". Mõlema juhtivad jõud on oma etteval
mistuse saanud Venemaall ja kirjutavad oma teat

ritele näidendid ise. Need on poliitilise tendentsiga

ja praegu oli selleks saksa militarismi pilkamine,
segatud kohalike naljadega. Istusime kaasa ka ühe
ööetenduse, mis õOO-istekohalises teatris korral
dati eriti Praha näitlejaile. Sellist kontakti lava ja

publiku vahel, nagu see valitses seal kella 11—2-ni*
kestval etendusel, pole ma varem näinud. Ka kuulsa

B u r j an i isikliku teatriga ja ta juhiga sobitasime
tutvuse. Enne ärasõitu võttis meid

audientsil vastu Tšehhi haridusminister,
avaldades oma headrneelt Eesti-Tšehhi kultuurside
mete arenemise üle ja goovi nende edaspidiseks sü»
vendamiseks.

Meil õnnestus ka astuda samme Eesti repertuaari

Palestiinas kestawad rahutused edasi. Iga
päew tuleb teateid kokkupõrgetest, mõrwadest, terro

riaktidest, mille wastu Briti wõimud on asunud
tarwitama küll karme abinõusid/ mõistes näiteks
poomissurma isegi araablaste 80-aastase mässu
mehe, scheik Farhan Saudi, kuid samas tuleb tea
teid kg uutest wägiwallaaktidest ja araablaste mee
leawaldustest.- '

Palestiina sündmuste peale tuleb aga Maa
data nii, nagu oleme püüdnud seda kä kirjutuse eel

mistes osades selgitada, et ei ole tegu mitte äi
nult sellega, kas seal jäämad peremeesteks'araab
lased Mõi juudid, mõikas mäa jagatakse mõlema
Mahel, Maid et Palestiina kujutab endast- wäga
tähtsat poliitilist ja strateegilist sõlmpunkti, mis
seab wastamisi need suurriigid, kes Mõitlewad hege

moonia pärast Wahemeres, s, o. Inglismaa ja
Itaalia. Niihästi juudid kui' araablased on Pales
tiinas ainult malowiguriteks nende suurriikide
käes. ' .
Nagu oleme tähendanud juba marem, on Inglis
maa. ja koos temaga Prantsusmaa, käest - libise
nud ära araablaste Poliitiline juhtimine. mille on
osanud haarata enda kätte Itaalia araablaste rah
wuslike kirgede õhutamisega ja islamiusu kaits
mifega. Araablaste rahwuslik ja-usuline käärimine,

mis on sihitud Itaalia kaitse all- Wahemerele mälja
tungima Suiir-Araäbia riigi mõi araabia riikide
konföderatsiooni loontisele, Peab lööma Inglismaa

ja Prantsusmaa mälja nende impeeriumidele täht
satcst seisukohtadest, kutsuma esile nende - impee

riuniide laostumise, et siis neil waremeil saaks
hakata kerkima siiur Rooma impeerium, mis Mus
solini sõnade järele iilatuks'-kolmele mandrile
Wahemere ümbruses - Euroopale: Aafrikale ja
Aajmle' —' ja Mudaks Waheliierel. uue ' suure.
Rooma riigi sisemersks, nägu oli lugu kord Ma
nastt.

Rahutused Palestiinas ja .Süürias,- streik
Tuneesias, käärimine Marokos ja Alsheerias, sü
wenem kriis Egiptuses, Jbn Saudi mägede koon
dumine Transjordaania piirile. Itaalia sõbrusta
mine araabia riikidega, itaalia Mägede koondamine *
Liibüasse, sõjasadamate loomine Punase mere ääre,
ennenägematu relwastüshoog, araabia riikide oma-

Mahelised sõprus- ja kaitselepingud,'need ön kõik
üksteisega Mäga. tihedalt seotud faktid, mille ees
märk peaks olema selge suurte territoriaalsete '
muutuste cttewõtmine Wahemere basseinis ja eriti

tenia taga seismate jõudude ja selle tähtsuse läbi,

mida need jõud anuamad Püha Maa oinandamise

olid sellest väga huvitatud ning ma soovitasin
neile meie H. Raudsepa, A. H. Tammsaare
ja A. Mälgu menukamaid teoseid. Jäi minu isik

probleemile.

likuks mureks muretseda ja saata neile teoste sisu
tõlked. Vastutasuks saame samasugused nende me

nukamatest teostest. Seda nii Praha kui Vars
savi suhtes.
Väga kõrgel tasemel on ka Poola teater.
Nad on saavutanud selle, mille poole meiegi püüa
me: tugeva ansambli»teatri. Seejuures on märgata

Stnnislavski mõjutusi. Varssavi teatrid on koonda
tud ühte kontserni ja Poolas ei pääse ükski näit
leja lavale ilma teatriinstituudi lõpetamiseta. Isegi
kui ta mängib provintsiteatris, peab ta eksternina
andma eksami. Seetõttu ongi Poola teatrite kaadrid

tõesti tugevad. Usun, et tulevikus tingimata mõni

gi meie teatritegelaste õppereis tuleb suunata Vars

savi, mida on rõhutatud ka juba varem teiste
poolt." ... .
Lõpuks mainis L. Kalmet, et eriti õppereisi toi
metulekul on olnud abiks end. Tallinna Tšehhi
saatkonna sekretär š re d e r ja suurt sõbralikkust
osutanud ka Tšehhi-Eesti Ühing Prahas.
27. NOVEMBER
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Ilsed tsentrumid, on inglise, jä Pran ts uje üh enda ti i b

. .veerimiseks,, kui ei.õnnestu lõpuni.rahnlised .kokku

Palestiina ja Egiptuse piirkonnas asetsemata Ing õhulaemastike. tule alk, - seega. / Pränt leppekatfed Itaalia, Saksamaa. ja - Jaapaniga.
lise impeeriumi (samuti ka Prantsuse) teede sõlm- ' snsmaa tähtsämäd' linnad on ainult osaliselt'itaa , .. ?Jgal juhul,, kui . agressiiwsete riikide Poolt ei
punkti läbirainmine, et selle, järele ajälookäit mõiks
lia õhujõudude poolt tabatawad, Inglismaa -omad ' Mle' 'uusi . ettenägematuid' üllatusi, siis töötab aeg
Mõtta teise pöörde. Prantsusmaast enam ohustatud
aga üldse mitte. Neid Mõib ohustada ainult Saksa ! nähtawasti .alalhoidlike.riikide kasuks,' kitna rclon seejuures Inglismaa, kes päew-päewalt on tõus- .
leimumägi. Kuid Saksamaa on kindlustanud alles Mastumispingutus mttutnb diktatnurriikidele wars
inas kindlakujulisemaks mastaseks Itaaliale ja - hiljuti Belgia erapooletust. Järelikult ei oleks Sak ' ji knrnaMaks/ja näd peawad asuma oma. seisukoh
Praegu teostab ennenägematult. palawlikült oma! sa toetus selles mõttes küllalt tõenäoline. Kogu . tade tõsisele kaalumisele.
hiiglaslikku relmastusprögrammi. ' Saksamaa miimase-aja poliitika näib olewät suuna
Mussolini asumaade minister
Palestiina juutide ja araablaste wastastiku tud enam idasse, oma käte mabakstegemisöks selles
sed mõitlused on selles suunas wastolude komplek
'
''
Winnased
sündmused Roomas määrimäd tähele
suunas, pöördes'selja läänele.
pmüf
selles
-walguses,' millele on asetunud kolo
sis, nagu kurja-haiguse wäline, wõrdlemisi süütn
Kas ei ole Mussolini mäng siis mõeldud liig
sümptoom, mille juured yargnewad kaugele laiali. kõrgena, kas ei oleks tal kohasem piirduda wähe - niaalprobleemid -ja Wahomere küsimused praegu
Wõitlus Püha Maa kui niisuguse pärast ei põhjusta .maga, kui. seda talle pealegi pakutakse ja. ollakse maailmas. Mussolini, on wabastanud Abessiiitia
kaugeltki kõike seda, mis praegu' sünnib, maid mõit
asekuninga kohalt marssal Graziani ja asumaade
malmis kõigi, andmete kohaselt-Wahemere basseini
lus Püha Maa pärast saab oma täie kaalu ainult ' status quo , garanteerimise Mastil tunnustama -kr - üam-riigisekretäri Lessöna, määrates uueks ase

pääsmiseks Tšehhi ja Poola laradele. See peaks
sündima muidugi repertuaaride vahetamise teel. Nad

Juntide ja- araablaste kokkupõrge leriillsalemas.-. Stseen,?.nagli neid tuleb ette mäga tihti

Kui lühidalt resümeerida Palestiina juutide ja
araablaste malemigurite osa, siis peawad Pales
tiina rannikule loodud juutide asundused ja ühe
mõi teisekujuline juudiriik hoidma ära suurriigi
loomist üritamate araablaste mäljapääsu Waheme.-

rele, kuua teifeltpoolt araablaste Mäljapääs Wahe
merele Palestiina.araabia-riigina tooks endaga
peatselt kaasa Mõõraste' elernentide mäljasurumise

ja araabluse ühinemise kogu Wahemere lõuna-' ja
idakallastel. '
Mussolini Wilhelm II
Napoleon
Käsitades.ltaalia lnälispoliitilisi Probleeme.ja!
Mussolini aspiratsioone Wahemere basseinis, kir- '
jntab Pariisi poliitiliste teaduste ülikooli profes
sor J. Bardonx „TemPs'is": „Ei Wilhelm II ega '
Napoleon I ei ole 'suutnud Inglismaalt lõigata
ära teed 'lndiasse. Katse maAis kummalegi troo
ui. Mispärast Itaalial, kes ei oma ei wõrdseid
inaterjaalseid ressursse ega mõrdset geograafilist
asendit, Peaks sliutma õnnestuda seal, kus kukku- '
sid läbi Saksa keiser ja Prantsuse imperaator?"
Mussolini tahab tillla sellega toime, nnllega ei
saamid hakkama ei Wilhelm II ja Napoleon I. Nii
järeldawad ajaloosse ja praegustesse sündinustesse '
sümenewad ivaatlejad.
Mis materjaalseid eeldusi 01l selleks Mussolinil?

Kõik sõjaasjatundjad ütlewad, et Itaalia kaotaks,
ka koos Saksamaa ja Jaapaniga, sõja Inglismaa
ja Prantsusmaa ühendatud jõudude wastu. Kuigi
Itaalial läheks korda sõja jooksul pääseda täicli
seks peremeheks Wahemerel ja Punasel , merel, suu
daksid tema waStased kaugblokaadiga ometigi sul

Abessiinia - wallutamist?

' kuningaks' Aosta hertsogi ja asudes ise asumaade
alam-riigisekretäri kohale.
Kõigi kommentaaride kohaselt tähendawad need

Katsed rahulisteks kokku
.nmutusedltaalia usumaade-poliitikas uusi,' jõu
lepeteks '
lisi impulssi ' Missugused 'need on?' Arwämised
Inglismaa poolt on tehtud mitu katset rähnil ei lähe selles lahku, et ?Nussolini paneb kõik män
seks kokkuleppimiseks Itaaliaga. 2. jaanuaril tä gn oma loodama impeerinmi kindlustamiseks' ja
nawu sõlmiti n.-n. 'gentlemens agreement Inglise jõwendamiseks Aafrikas,' milleks tal on kasutada ka
ja Itaalia malitsnste mahel wastastikuse puutuma krediit 20 miljardi liira suuruses. „Temps" kirju
tuse ja laewateede mabadnse suhtes, kuid sündmused
tab: „Saades Itaalia Aafrika-ministriks, duce ei
matsid peagi selle kokkuleppe. .Ja tänawu sügisel piirdu muidugi mitte ainult mallntatnd maa-alade
järgnes tähelepanu äratanud isiklike- kirjade' Mahe

tus Chamberlaini ja Mussolini mahel, mis olnud
itaalia teadetel algatatud Briti peaministri poolt,
kuid ka sellest kirjämahetusest kaswasid sündmused
üle.

Weendnlmd niisuguste kokkuleppekatsete tnln

tuses, näib-- Inglismaa olemat Pöörnud oma tä
helepanu enam Saksamaale ja , otsimat ühist keeli

jä arnsaaniist Saksamaaga: kuigi Inglismaal selli
juures peaks tulema kanda mõningaid- ohwreid.
J. L. Garvin inglise parempoolsete hääletoruna
jutustab juba pikemat kokkuleppimise - wajadüs:
Saksamaaga ja ka õnnistuse kaasaändmist Saksa
niaale Austria ja TschehhosloMakkia suhtes (nulleft

tekiksid eriprobleemid Ida-Euroopale), i*t Purus
tada kuulsat Bcrliin-Rooma telge ja isoleerida
Mussolinit.
Sellesse mälgusse seatakse kahtlemata fa loet

korraldamisega Aafrikas'; ta käsitab ka termet rida
. impeerimni probleeme: Wahemere, ühelidusteede,

araablaste - suhete ja Kauge- ning Läheda-Jda
probleeme.". See kommentaar tõendab, et meil on
- ügust asetada teostunud innndatlisi Roomas meie
uiesoleMa kirjutuse raamidesse. Ta on üheks 100.

. ilmlikuks jätkuks nendes iis on tekki
uid Wahemere basseini mõjutsooni' njnnemiscl.
.Seda litteb mälja ka Birgiu' oda> kes on
Rnssolini Maadele antoriteetseii' ..ndaja, „Voce
o'Jtalia's". V. Gayda arwates . ..pendab' Musso
lini asumine imele kohale kogu õjalise Probleemi
unestikorraldamist Wahenierest Punase mere ja.
,J'ndia ookeanini, et saawntada jõudude tasakaalu
Itaalia ja teiste riikide mahel ta Mäljaspool Eu

Sama tendentsiga langeb nähtawasti kokku ka kii

ei ole igakord mõistetum lühikeste ajalehetelegram

laskäigu kutse Londonist Prantsuse peaministrile
Ehautemps'ile ja wälisministrile Delbos'ile. Sel pu

mide. Põhjal, kuid mis on omalvahel tihedalt seo
tud. Käesolewa kirjutuse eesmärk ei olnud män
gida Prohwetit tulemaste sündmuste suhtes, maid
ainult-Pakkuda objektiimset materjali arenemate

dam alternatiiwina et Inglismaa püüab Meeli

dida teda tarmiliste ainete Pnndllmisel -kostmas sõ

da prantsuse riigimehi järeleandlikkuse tarwidusele

jas alistuma. Ei Sccksaniaa ega Jaapan saa
Itaaliat seejnures abistadai Samuti wleb mõtta
arwesse seda, et Itaalia Poolsaar, kõik Itaalia elu-

/Saksamaa, .poliitilistele nõuetele, mõi et Inglis
maa püüab tihendada koostöö sidemeid Prantsus
maaga mõlemale sihitud ühiste hädaohtude pa

tulipunkti koondunud kirgede ja motiiwide lähen
damine on meile omastanud wäga laialdase, kää
rima ja hädaohtudega täidetud tagapinna.
H. T.
(Lõpp.)

On selge, et Itaalia mõistab niisugust tasa
aaln hoopis teisel'kujul kui Inglismaa.
Nii näeme , me, et igapäelvaste löömingute
oarjul.Palestiinas ja rahuliste kõrlval kõigis
liitilised ja strateegilised sammud, mille kooskõla

hul teostuwate läbirääkimiste teemaks oleks, moel

Kui Tallinna linnavalitsuses arutati
linnateeniiate palkade küsimust ja vaieldi
selle üle, kas vähemapalgalistele panna
juure üks kroon või kaks krooni, siis ole
vat mr. N. Andreesen rääkinud juba mi
dagi võimalikust ihunuhtluse sisseseadmi
sest. Nüüd kinnitab seda omakorda „Re
valsche Zeitung", tuletades meele vanu
häid aegu.
Ma leian, et see on teie poolt üsna
mõistlik tegu. kui nii hädavajalisele ja tei
nekord paratamatuks muutuvale toimin
gule annate ametliku sanktsiooni.
Meie teeme seda oma asumaades ja
oma vähemusrahvuste kallal õige tihti,
kuigi puudub sanktsioon. Ja neegrid on
sellega harjunud nagu vene naisedki: kui
mees ci peksa, tähendab, ei armasta. Sel
lega saaksite nüüd oma erilist armastust
näidata üles kõigile neile üle-piiri vahti
iaile, kes muidu ei taipa, et neid armas
tatakse.
Respectfully Yours,
John G. J. G. Johnson. '

roopat.

Halifaxi külaskäikir Berliini ja Berchtesgadeni
mis näib Pakknwat siiski alust edasisteks poliiti
listeks sainmudeks. MLlja on. kuulutatud Jn juba
.Saksa mälisministri Neurathi külaskäik Berliini.

geda Itaalia wäljapääsnteed WaheMerelt ja snn

Mul oli kord juba juhus juhtida teie
tähelepanu asjaolule, et samad ametlikud
ringkonnad, kes peaksid hoolitsema „Loo
mingu" heakäekäigu eest ja jagavad vii
masele ühiskondlikke summasid, asutavad
uue kirjandusliku ajakirja. Nüüd kuulsi'
täiendavalt, et uue ajakirja nimeks pai
davat mingi u-lõpuline nimi: kas „Marn
bu", „Varangu", „Pealu" või lihtsalt
„Mu". Muidugi oleks viimane variant
harilikule kõrvale olnud kõige vastuvõe
tavam. Teie õigekeelsuse järele võiks
seda transkribeerida isegi kahe u-ga. Tõsi
küll. ta tuletab veidi. meele zooloogiat
kuid kõlaliselt on ta siiski parem kui
..Mää".
Uut ajakirja hakkab toimetama mui
dugi mr. Henrik Visnapuu: tsensoriks
jääb arvatavasti vastavate kogemustega
mr. Mets. Kõmulise traktaadiga tahtvat
mr. J. Jäik üllatada juba esimeses numb
ris. Traktaadi pealkiri olevat umbes
järgmine: „Minu uurimused Lydia Koidu
la nendest lauludest, mis tema õndsa isa
J. W. Jannseni kirjutatud, minu poolt
unustatud, rahvale teada, ehk kunst teisi
vedada sisse."
Kirjutus oleks anonüümne. See tähen
dab mitte täiesti anonüümne. Autor kasu
taks oma sünonüümi kuningas Leari sõ
nadest: „Fool of fortune".

araabia maades .järgnewad loogilise kindlusega po

sündmuste mõistmiseks, et suuta iseseismalt neist
teha järeldusi.

. Wõitlus-Püha Maa Pärast on Praegu tuli.
punkt, -kuhu jooksewad kired kokku, kuid sellesse
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Fassaad ja elu
Juba 20 aastat dn'möödunud sellest, kui
mana Tallinn järsku muutus keskpärasest We
ne kubermangu- ja kindluselinnast kogu meie
riigi ja rahwa «näjandusliknks. riiklikuks ni««g
wiimaste! aastatel osalt ka kultuuriliseks kes
kuseks. See on seisiind, «««ida tal eKes warem
pole olnlld kogu eestlaste «naa stchtes.
See uus seisund kohustab. Mõnigi „kolo
riitsns", «uis oli waba««dataw wõrdlemtst.wät
kese ja kehwa kubermangit administrattiwiele
keskttsele. pole enani lubataw iseseiswa ritai
pealinnale ega ten«a suhtes. Sest juba wäli
feltki on pealinn igale riigile nagu uksesildiks
ja ukseks ühtlast.
Ei sao ütelda, et »««eie iseseisnmse kestes
oleks selles mõttes just «väga pööratud Talltn
nale tähelepanu. Kõik, n«is siin on ««mutunud
ja para««e«««ld, on tul««ud peagu iluta igasuguse

suunamiseta ja sihikk«dla juhtimiseta. Tõsi
oli küll olemas mingisugune tuleivase TaUlnna
plaan, kuid see oli «valmistatud meel Tallinna
olles kõrwalise kubern«angu ..pealinnaks" ja,
mis õli iseloomllliktttn, temast, ei. hoitud ki««««i
kuigi kindlalt, «nuudeti ja parandati tihti, te
hes aegamööda järeleai«din«si tegelikkuse ma
jadustete. Kõik see simnmnine, kui seda üldse
wõis' nii ««imetada, sündis ainult linna enese
poolt, ilma riigiwalitsuse ivähei««agi inüjuta.
Põhsaltktl «Mlutuse sellesse on aga toonud
wttmased aastad. sbuna mujal «naaiünas rtigt
wõim pealinnade ilme ja näo lntjuudmniset on
läinud kohati koguni nii kaugele, et isegi ehi
tatakse hoopis itüfi linnu, on nüüd ka Eestis
jõutud nii kaugele, et pealinna arengu ja «välja
ehitamise juhtilnine o«mr suunalvMnas osas mi
läinud linnaisade kätest «valitsusele, kes ongi
juba mitmeti jõudnud talitada wägagt konsek
we«itselt. Ning seega on toonud põhjaliku poor
de Tallinna ehitustegeivuses üldse.
Esmajoones teostub see sel kujul, et ehitus
tegewus on suunatud tagasi rohke«n kesklinna,
kuna see eelinise paari aastakti««me kestes are
nes peamiselt. lt««Naäärtel ja sagedasti päris
juhuslikult.. «««iile juures «võis kõnelda kas taht
likust wõi sithusilkust' aialit«t«astu«nise tendmt
sist. Seeläbi siid aegainööda sõiltigi seisukorrani.et kohati Tallinna agulid on mäliselt Nloodsömad
ja ka korrastatumad, kui ««eed rajoonid tse««t
rumis jm selle läheduses, kellele peamiselt lau
gewad ka. esinduslikud Ülesanded.
Nüüd'on see suund, nagu üteldud, muude
tud põhjalikult. Wabaduswmjaku, tuleivase rae
koja ja Mru ümbrus ning Narma maantee
need on rajoonid, kus lähe«i«ate aastate kestes
peanmd kerki«««a tulewased ftlurMasad. Selle
teostumiseks on antud erilisi seadusi «ling lõo
dud fonvegi. Ikka siinse ehitustegewuse ja sae
saadi loomise forsseerimiseks. Sest siinne. „ruu
miline ümberkujnnetnilie" peab ta algatajate ta
het mööda, teõswma ivõrdieinisi kiirelt.
Tegelikult see.simnatud ehitustege«vnse lai
ne praegli alles hakkab liikuma ««ing seepärast
ehk wõib tunduda liig warajasenagi kõnelda ta
oodatawatest tuielnnstest. Kuld teiseks mi asi
Küllalt tähtis ja mõjutab kogu Tallinna kor
teri- ja' elamistingimusi pikkadeks aastateks,
nii et peaks olema lubatud küsimust vüttda
walgustada ja arutada igakülgselt, et seeläbi
aidata kaasa «nõningate «võimalike «vigade juba
ette ärahoidmisele. Sest üheaegselt peali««na ruu
milise ja fassaadi Ümberkujunda«n«sega on teok
si! teisigi "'kogu rahmast ning rahwämajandust
puudutawaid tähtsaid aktsioone. Mönwgad
ilmuwused uues ehituspoliitikas ei taha aga
hästi nendega sobida.
Esmajoones mõtleme nende all esiteks «uu
ret mete rahwaarwu lttg tagasihoidliku simreInglite Ja kodumaa
ülikonna- ja mantliriideid
soovitab
A-s. „OSA", Estonia all 11

Pierre Frondate'
armastusromaan

Saatuslik
eksitus
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Olen imelik mees ning minu ja mu kat
sete üle pilgutakse. Kuid nad on mind õpetanud
mõistma inimlikke soome. Asja puudus mul
külm meri... Olin süüdlane ja kahetsen seda.
Mõtlesin pärast järele... Rikas ja ilus nagu
olete minu kahetsuseks mu kohns oleks
olnud teid kaitsta seikleja, südame ja raha
wäljapetja eest... Härra.Deivalteri juht on
teissugune... Ta on lugupeetud ja rikas. Noil
tingimusil on minu kohus teid temale jätta...
Kahetsen, et teid kaotan, kuid mind lohutab
mu uhkuses, et kaotan teid säärasele mehele.
Te ei ivüinnd paremale sattuda.
Ta mõnules sadistlikult neid sõnu lausudes,
püke täpseid sõnu, kuid lausudes neid niiwürra
siira häälega, niiwürra täiusliku tundelisusega,
et t<r naine laskis end täiesti petta. Ja tõe
poolest tundis Stchhane oma oiwalises austt
ses ja tänumeeles õigluse.eest, mts Oswill las
kis osaks saada ta sõbrale, hellusehoogu Os
will wastu. Ta ulatas mehele käe. Kuid siis
wõttis , «vihkamine Oswtllis «võimust:
Ei. lausus ta. .Hiljem.
Ta müüdus Stiphane'ist. Millist rahutust
okks tumiud St phane. kui ta oleks kogemata
näinud Oswilli ärapööratud näo äkilist ilmet!
Kuid juba tuli ta naeratades tagasi:
Palun teilt maid Üht asja, lausus ta.
Stliphane mastas:
Luban.
Oswill käis peale hädaohutu ilmega:
Juba ette?
Jah, kordas Stöphane headusega..-.

Kaswn pärast ning teiseks tööltstepuudusega
kaasas köitvat hoogsat inimtSte walgumist maalt
tiiis-produktiiwsetelt aladelt linna.
Nii Eestis kui üldse kõikjal kannawab sW
dimust just töüliskihid olgu see linnas wbt
maal. See on «veel ainus rakmakiht, kus prae
gune põlw auuab nii palju jilreltulijaid. et see
katab teistegi kihtide puudujäägid sellel alal.
Ning selle kiht elaiuiswõimalustega arwesta
«niue peaks tltiincmn ka uues ehituspoliitikas.
FgaÜks peab aga konstateerima'wastupidist.
Ei ole «vähematki põhjust uskuda, et kui korh
teostub' eelmainitud rajoonide wätiaehitamine,
et siis nende tuhai«dete unte korterite hulgas
peale majahoidjate-korterite leiduks > mõnd sa
dagi sellist, mis oma hinnalt oleks kätteiaadaw
tagasihoidlike tuludega tööliskihile. Et see ttli
tuleb, see pole ainillt ennustus «või arwamine
Pärnu «naanteele (end. W. Roosikrantsi tä
nawale) kerkiimd suurhooned on meil juba wastu
«vaidlematuks sellekohaseks «Mteks. Ei tule ar
mata, et suunatud ehttusmaterjalide-polttttka
abil suudetaks ehita«nine muuta Ntiwörd odawa
maks,' et uutes majades kubatuur tuleks kuigi
palju odawam praegusest 22.000—24.000 sendist
kuupsültast. Kui tagasihoidlikult arwestada töö
lisperekmmale 2-toaltse ja köögigä korteri, siis
näeme, et tal uues majas tuleks maksa selle
eest wähemalt 40 krooni kuus ttürj, et maja
onmnik majja «nahutatud kapitalist saaks «vä
hemalt pangaprotsendigt -f- ämorttsatstson. Pal
juks aga meil on töölist, kes selliseks üüriks'
oleksid a»««a palgalt mülmeltsch? Mitte tvägo'
rohkelt. Nii miil» ka uus ehttuspotitttka Me
palgakbrgendamlse umbtänawasse ega wõt lust
ütelda, et «viimane aleks wiiga lake ning Mi
pääsetaw. Selle arutamine aga ei kuulu siia.
Forsseeritud ehituspoliitika selles ulatuses',
nagu see än ette nähtud lähemateks aastateks,
tingimata muudab juba praegugi tunduma ehi
tustööliste puuduse meelgi terawamaks. Ning
ühes sellega toob ta kaasa töökäte meelgi roh»
kema walgumise maalt linna. Et see oleks koosKõlas meil seni harrastatama suunaga, seda et

Kojuigatsus wäliseestlaste hulgas
Tngasträndamise ulgns Brasiiliast. Laulupeoks tulrb rohkesti wäliseestlastc ekskursioone. —1 Tüuakse kodumaale «varandust
Naaberriigi eestlastele tehakse jälle takistusi
WäliS-EeSti ühingu abiesimees Ed. RiiSnmn ütles
eile õhtul WSttS-Eesti päewa Puhul Peetud raadiokö
neS muu hulgas, et olukorra paranemine Eestis on
tõmmanud «väliseestlaste pilgud jälle kodumaa poole.

Nagu oma-aja Laksi Tönts, ei ole paljudki leidnud
wõörsitt seda tõotatud maad. mida nad lootsid. Kuld

Jah... See on see kõige «vähem täna.
Oswill nais «vaimustatud. Ta teadis, et
Stephane, kui ta kord on annud lubaduse,
pole suuteline kauplema selle täitmise katlal.
Ta kõneles juba kindlamat toonil:
-* Tahan teatada ise Härra Dewalterile

Mikus keskmistes eluaastates. Nende seas on Palju
häid ametmehi, kõige rohkem ehitustöölist (22), siis
käsitöölist (16), põllutõõlisi (3), kuid mabrikutõölisi ai
nult neli. Suur enamus soowib põlrtvkiwikaetvandus

maranduse, mida nad nüüd kodumaal tahawad paigutada
kinniSwaradcsse. Wikmaste aastate jooksul on uksi

Tallinnas mäliSeestlaSte poolt oman
datnd iile poolesaja maja.

tagasipöördumine kodumaale ei ole tihti enam nii kerge
tcsse kaewureikv - terwelt 50, põllutööle 17, tei
tui lahkumine kodumaalt. Eritt maksab see Ltuua-Amee
sed oma erialadele. 'Kõik nad wajawad tagasitoo
rika eestlaste kohta. Brasiiliasse wiidi siit iu omal ajal
miseks abi. sest BrasiUta teenistuse ei ole keegi
,väljarändajaid maksuta, keS aga u.-õ. sattusid wlhma
endale suutnud koguda sõiduraha. Seepärast Waliskaest rääSta alla: siit tööpuuduse eest põgenedes sattu- ' Eesti ühing estneS wabariigi valitsusele märgukirjaga,
sid nad kohwisaziendadesse, kus töö wõrdub umbes meie
et tiik wSimaldakS nende wäliöcestlaste kodumaale too

Kõiizcst jnrcldndcs wõib öelda, et wäliSeestlv
sed on in aianduslikult olnud kodumaa
le ainult kasuks. Rad on kodumaalt lahkunud

omaaegsete teoorjusele.

nud.

Ktige rohkem tagasi-igatscjaid
ongi Brasiiliast.
Leidmata seal paremaid olusid, on ttad alles scat, õppi
nud õieti hindama oma isade kodumaad. Selle tõttu ou
leidnudki WäliS-EtSti ühingu algatus- wäliSccstlnste ta
gasitomniseks eriti elamut waStukõla Brasiilias. Was
tmva ankeedi puhul on e»d üles annud 141 tagust rä«»

miseks oma abi. Nagu teatamaks on saanud, suhtus
wabariigi walitfuo ettrpauekuSse wäga heatahtlikult ja
pooldakvalt, nii et Peatselt on loota Brasiilia eestlaste
tagasitoomise teostamist. WäliS-EtSti ühing omalt poolt
Reisibüroo kaasabil asus selgitama knrwalNnide sõidu
tingimusi, mille peale kõige soodsamad sõidutingunused
on esitanud Poola lacwaliin, kes nõuStub 1-11 eestlast

ära tooma Sao Paulust Ja Rio de Janeirost ümwargu
selt 40.00 V krooni eest. see on vdawamalt tui kolman
das klassis Ameerika ühendriikidest Eestisse.

Muidugi ei ole need 141 weel kõik, kes Brasiiliast
soowiwad tulla tagasi kodumaale. Nende nrtv on tegeUkult kaugelt suurem, kuid paljud on alles kõhklewal
seisukohal.

Igatahes u»õib aga wäita, et see Brasiilia ee st
aste tagasitoomine rujUNtb õieti Bra
iilla eestlaste tagasirändamise algu

eks. Alles mõni aeg tagasi ei olckS julgenud Wälis

L.
Sensatsiooniline
arreteerimine! M
Ons IkirlMk Molmat r'Ž7i
•l§« Ihorlock Helmut prr
Praegu teatatakse meile, ei Vs£=

.tA

Inglite metttetdelektilv ja ta sll* <£}?-'
bet dr, Wation ott lkna kommi*

koi vangistatud! Kindel on, ei

tee „Sketlock Holmet" trilmatel gJT
aial avastas terve tea* aaladut* Vz?
tikke kuritegusid, Mlki on ta
Rüüd vangistatud) Kogu linn

saa just Ütelda. Omakorda tõstab fee ka nõudmist

tööliskorterite. järele ning Ühtlast nende hindu.
Kolmandaks ..ogaks" uue ehituspoliitika
juures on asjaolu, et iseenesest ei tähendagi
uute ja fassaadlkate majade loodetaw kerkimine
nii wäga elukorterite armulist rohkenemist. Sest.
kõik need tulewased suurmajad et ehitata tüh
jadele kruntidele, maid neile ruumi «valmista
miseks tuleb, praegust tõsi küll, enamast!
näotuid ja wanainvoosaid elumaju lammu
tada päris kwartaalide- ja tänawatewiist. Ma
jadefrouvid uutel tänawatel tulewad küll kinni
sed ning majad ise misinekordsed praeguste ühe
ja kahekordsete asemele. Seega lõppkokkuwõttes
elukorterite arm nttll suureneb, wõrreldes prae
gusega. Kuld praegused, olgugi tihti ebasanitaar
sed korterid.- on ikkagi hinnalt kättesaadawad
ka kehwematele, mida ei saa aga-Ütelda tule
waste suhtes. Lisaks sellele ju wäheneb kõrte
rite arm wähemalt manade lammutamise ja
nende asemele uute ehitamise ajaks ja praegu
e\ lutft Kuidagi ütelda, et Tattinnas oleks mingi
sugust kortertreserwi. inis oleks wõimetine pey
mendama seda ..üleminekuaegagi".
Seda uue ehituspoliitika üldisest, rohkem
üürnikke puudutamast küljest. Nagu wõime selle
järele ütelda, ei taha siin fassaad ja elu lse
hästi sobida. Nüüd aga meel ehitamisest ene
sest ja sellest, mida ta puhul kurdawak maja
omanike ringkonnad ise.
Kõigepealt pole praegune ehitusmaterjalide
turg kaugeltki selline, et ta ehitamist wäaa jul
gustaks. vn wastuwaidlematult tõsi, et Ünsikute
ehitusmaterjalide hinnad, wõrreldes nende taje
mega 4—6 aasta eest, on tõusnud enamasti
lumi 80, osalt aga ka kuni 78 ja 100 vrotsentigi.
Praegu ilmneb maailmamajanduses juba hom
tawaid uue kriisi märke. Paljudki tulewased
majaomanikud arivestawad nendega ja on jää
nud uute ehituste algamise suhtes «võrdlemisi
reserweerituiks kas õigusega, wõi mitte, ar

nata soowtjat, nendest 116 Sao Panlost ja 25 Kio de
Äancirost. Need on kogenud, tõõjõulifcd inimesed, ena-

ootab palavikulise» Keevuses tel*
' te mftistatute lahendamiit,

SZL
•VMu, . UttlM K...

sarrj

!cstt Ühing seda tagaflrändantist soowitada, sest siis,
;ns meil weel oli tööta töölisi tööbörside uste taga, ei ol
inid mõtet tagasirändajate nrwrl seda tõSta tööliste
hulka wetl suurendada. Nüüd aga. kuv me sunnitud ole
me olnud tarwitama oma töõStuseS kui ka pöllumajan
dilses wööraid töökäsi, on need tagasirättdatad meile
terc-tulemasti Eeskätt saagu wäliseestlased »ma kodu
maal tööd jn teenistust ja siis alles wõörad.

Paremini ott käinud eestlaste kasi
teiSteS maades
ja nad ci Waja kodumaale sõitmiseks wöorast abi. Nii

Põhja - AmeerikaS ja Austraalias. Kel

on olnud püsiwust ja wisadust ja keS mitte alul kohe ta
gast ei pöördu,»ud, on jõudnud end seal euam-wähern ja

lule ajada. Ka seal on nüüd tagasirändamine hoogu
wötmas, knid tullakse tagasi jnbn oma kogutud wnran
düstegä, et seda rakendada tegewnSsc kodumaa majan
dusliküs elus. Meenutagem näitena waid seda tuletor
ttl-wahti eestlast Alatust Alaska tuletornist. keS suureMit osa oma elust on wtctnud ühendriikide tuletornide?
ja kes oma pensioni-aastate lähenedes sõitis kodumaale
ja oStis endale käcsolewal aastal ,võõrsil kogutud kapi
taliga Tallinna kesklinna lähedale suure Maja, knS wõib
weeta rahulikult oma wanadufrpSewi.
Alles hiljaaegu pöördusid kodumaale kaks Austraalia
eestlast, kes seal IS-aaStafe äri alal tegutsemise järele
olid kogunud endale kumbki ümmarguselt si-mlljonilisc

bdttkud wittädapad

Üeiund. Ta oli waba. Kokkusaamine Oswilli
ja Dewalteri wahel. nii korrektne luti see ka ei
oleks, ei meeldinud talle, kuid tal oli usaldust
oma sõbra Ta et kartnud, et ta
armukadestaks nnnewikku. Ümberpöördult, selle
nägemine, Kes oli Nii ilmselt wöõras
oma- loobumisest, teie õnnest ja temalt awanemast
talle, mõis Georgesll waid häwitada igasuguse
wöimalusest,
selletaolise «võimaliku tundmuse. Tn tundis
Haawunutt keeldus Stöphaue. Oswill nae Georges', südamepuhtust ja ta ei kujutlenud te
ratas uuesti ja ütles naisele, et tn oli lubanud. da halbade kujutelmade «vallas witblwaua. Kuid
Milline. on teie eesmärk? küsis Ste peaasjalikult» Stephane mõistis, et tn ei saanud
phane.
enam ära hoida nende kohtunust, Oswill oli
Oswill mastas talle: .
otsustanud selle. Uurides oma meest, Stöphane
Tahan, et ta mind tunneks.
nägi teda rahulikuna, pisut kurwa ja heatahtTa lisandas, et Stephane'!! pole waja mi Uku ilmega. Stöphane rahustus. Siis kuulsid
dagi karta ja..et seltskonna inimeste wahel ei nad Ge'orges'i eestuppa astmvnt:
ole skandaal wõimalik.'Oma vhwritoomise het
Te lubasite, ütles Oswill.
kel tn leidis õiglase olemat, et wüib ise otsus
Lubasin, jah. Kuid tehke ruttu.
tada selle üle., kellele ta end ohmerdab. Ta! oli
Stephane möödus Osmillist. sutmdUs ühe
rahustaw ilme, woidetu ilme, kes on andesta Ukse poole. Osmill järgnes talle ütialnndlikult:
und. Stephane uskus, et ta katsetamije-maaUia
Tänan teid selle wiimse kuulekuse eest.
oli tugewam ta õelusest.
Stephane sulges ukse. Siis. ja äkki. muutus
Te ei hakka temaga riidu norima? kii Oswill.
sis ta.
Ettepoole kummardunult, nagu alatu. Hain
Oswillil oli kurb ilme ja ta raputas pead: bad irewil, käed taskus, jalad harkis jn tuge
Ei, kinnitas ta. Kindlasti mitte. Kui te wavti toetunud maikale, joobnud õelast rõõmust,
ooicks praegu meel lady Oswill, õuuitlekstu te ta pöörav järsku ümber ja ootas. Ta ootas
oa pigemini, et tal on kõik woorused, mis mul härra Georges Dewalteri ilmumist, Kelle usal
puuduwad... Tegewnsetus ja rikkus ei ole te dusmees tn oli.
da rikkunud!
tü.
Stephane et wastanud, kuid ta. ilusale näole
Amades korteri ukse. Georges poleks wüi
oli kirjutatud kogu ta armastus. Ta mõtles und öelda, mis ta oli mõelyud trepist üles tor
Georges'! hellusele, ta hurmamale leegile, ta mates, llks minut ei ole pikk. See oli aeg,
alatisele hoolele end ehtida, et meeldida Ste mis ta majas, et jõuda toaneitsi juurest teenrini.
phane'tle. nii paljutle õrmUe asjule, mts tegid Ta leidis muumse meel jahmunuua fir Oswilli
ta «võrratuks. Ta mõtles, et Georges oli siin Pöbrisetnolisest sissetungimisest. Teener lausus'^
dtnud wabana kõigist elumuredest selleks, et tal
t- Sermeerisin tee.
oleks aega armastada, nagu teised on wabasta
Ta «veeretas hämmastunud silmi. Demalter
tud töömuredest, et neil oleks aega jumaiako ei süaUUd talt mingisugust seletust. Missugune
dades paiwstada: Et. kindlasti mitte, tegewu mees oli see tündknatu abikaasa? Wõmesana,
setus ja rikkus ei omud teda rikkunud.
Kes et tunne oma «vastast, ta astus salongi.
Oswill waatles teda oma kahelvttrwiitste st!Ta nägi Oswilli.
madegn. Ta luges Stepkane'i ivaintUS.
Oswilli, sellisena Nagu ta seal seisis, malmis
Kadestan teda, lausus Oswill. Mind on kallate tungima ja naerwaita, Oswilli. meest
nad rikkunud!
rongist, Biarrttzt meest. Dewalter tbaarus. Kaks
Stchhane'ile näis, et nad olid kõik juba sekundit hiljem ta oli taibanud.

Tulcwal aastal ühendriikide ccftl a f c b
korralda tv ad kodumaale 3 ekskursiooni,
kolmel ta civ(tf. Ail straaliaft katvatfeb Pikka

reisi ette tvõtta ka erakordselt rohke artv eestlasi.
Kahjnkö peab tShendama, et ühe osaga tvaliscestlaste
perest, mis moodustab peagu Poole terwrst waliSeestias.

konnast ja mis asub laial

Wcnentaal ning Siberi lagendikkudel,
et ole tväNSeestlaSte keskorganisatsioonil ikka meel min
geid sidemeid. Ci ole tvõimalik isegi saada mwgmd üle
tvanield ega teateid nende elnst. Ainult nii palju teame
neist, kui patju wilksatav Nõukogude ajakirjanduses tea
teid ühest wõi teisest eeSti kolhoosist, wõi kui mõnel ,ar
jekordsel trotskistide hukkamisel esineb eeSti nimesid.
TiiSki ka Nõukogude Wenest on hakanud wiimaötcl ae.
gadel eeSti perekondi sagedamini pöörduma kodumaale.
Neile, kes omal ajal tootsid opteerimise loa. kuid keS seda
ei kasutanud, tvõimaldatakse nüüd tagantjärele EeStisse
sõitmiseks. Peagu kõik need eeSti perekonnad saabnwad
Siberist ja on läbi teinud pika ning waewaritta reisi. Jääb

siiökt lootus, et poliitilised olukorrad kord muutuwad
sa tvõimaldnb tulewikuS ka laia Weneman resilaöte ring
kandadega mõisilikku kooStõõvse astuda ja neid lulnada
üldisesse organiseeritud wäliSccstlaStc peresse.

Kahjuks peame märkima, et eestlaste organiseeri
miötõõ ja -tegetvuS leiab «viimastel aaStatcl rohkeid

wKUseid takistusi ja tõkkeid meie lä
hemaiS naaber, ja HitrUkideS.
Weel hiljuti olid need kooliküsimused, mis meie Uitlas
riigi eestlaskonnas tekitasid paksu werd ja pahandust, ja

need ei ole senintgi lahendunud. Miid järgneb teisigi
arusaamatusi. Alnksne EeSti Haridusselts LSUS tahtis
osta endale seltsimajaks AlukSne linnas kinniSwara,
kuid üllatuslikult tehti kõrgemalt Poolt selleks takistusi.
Kui seltsi esindajad sõitsid Kiiga, on kohtumintSteeriumi
waStawa osakonna juhataja keeldunud oma otsuse mo
tiimide «maldamisest. MintSter aga estndajaid maStu

et wõtnud. Meie tahame muidugi uskuda, et naabril
selleks tatituSwiisikS olid erilised ja kaaluwad mviiltvld,
kuid et neid motiiwe ei awaldata, siil arusaamatu» pü
sib ja tilgutab järjekordse säpitilga heanaaverlikeSse su
heteSse.

ostetud firmalt

gL||U f

Weel thsifeumkõkt takistuseks ehitustegewuse

KALOSSID

tagasi on tulnud kehwemnna kui ta kodumaalt ott la»>

Elegantset daami rahuldab ainult
kvaliteetkarusnahk

wates, et ka ehitusmaterjalide hinnad kord hak
kawad alanema. Seni pole aga weel peagu min
gisuguseid tulemusi annud katsed eyituskiwide
hindade alandamiseks ning nende kättesaadawa
maks muutmiseks, nii et isegi Kopli telliskiwi
nmbtiku ehitamiseks tuleb neid wedäda kohale
kustki kaugemalt.
hoogsusele on kapitalide küsimus. Ttwa umbes
60 Narwa maantee maiaomanikust, kelle majad
uue seaduse järele kuuluwad lammutamisele, on
ainult mõned Üksikud suutelised nende asemele
ehitama uusi 8-kordseid sa fassaadikatd. Teistele
on see wõtmatu sel lihtsal, aga seda tõsisemal
põhjusel, et meil praeguseni puudub hüpoteegi
paberite turg. Alles hiljuti kuulsime majaoma
utke koja poolt 16 erapangale efitatub küsimu
sest, kas need oleksid wütmeltsed ja tahtelised
ostma uusi hiipoteekpabereid ja samuti pantlehti.
Ning eranditult on olnud wastused ettawad:
erapangad ei pea õigustatult oma ülesandeks
olla selliseks wahetalitaiaks ja hädaaukruks üht
last. Ning järgiieuud pilmlaeuupankade koosole-

kehwadrna, kuid siia tagasi nad on toonud palju maran

busi. M ole neid (tvõib-osia mõni üksik erand), kes

c«*.

.uures valikus alati saadaval gar
nituurideks Ja mantliteks kodu- ja
~ välismaal töödeldud igasugu karus
nahku mõõdukate hindadega.
MÜÜK SUUREL JA VÄIKESEL ARVUL.
Oma parkimis- jft värvi täistööst U»> * .

aul. kus esitati küsimus, kas oleks mdeldaw sel
llste wäärtpaberite-turu tekkimine lähemal ajal,
anti niisama kategooriliselt ettaw wastus
reserwatsiooniga riiklikust sekkalöömisest wähe
mait 18 lähema aasta kestes.
Seega wüib liig iärsk ehitustegewuse sorssee
rimiue tuna kaasa nähtuse, et kapital neisse ehi
lustesse «valgub hoopis mulalt. Selle tondi was
tu on ametlikult-tõotatud miil astuda, kuld iga
majandusmees teab, et on olemas kümneid kõr
walteid, kust kandu wöiataidub soowimatu ka-'
pilalt junrepääs. Nagu tne seda oleme wbinud
konstateerida mõnel teisel alalgi.
Ning tulemus? Tulemus on see, et ehitus
tegewus, nagu see oma mõõdetelt on meie ini*
mestele jn kapitalidele kattejaadaw, hakkab se
nisest meel tugewamal määral suunduma linUa
aärtele ja hoopis Nümmelegi. Sest ainult siin'
on meel wõimalik mäiksemategi kapitali

dega püstitada enesele peawarju ja ehitada wäik
semaid elukortereid. Seda uWust saab mui
dugi takistada uute administratiiwsete määruste
ja waheuditega, kuid see suunamine oleks kunst
lik ia korteripoliitika seisukohast ebaterwegi.
See. kokkuwöetult, on tulemaste fassaadide
teine küla. millest seni pole weel awalikult kü
neldtld. Ning kullalt tõsine küsimus, et temast
mitte mööduda waid paratamatuse õlgadekehita
misega. EZa.

. Ta naeris armetut, hääletut naeru, wasinud
innnese murtud, närwilist naeru, kes näeb end
kadununa. Ta kogeles:
Õus see wüünalik... ons fee woimalik...
Maailm on maike, eks ole tõsi? lausus
Oswill. Termist .
Ta lisandav mõnuledes.:
Jah, see olen inina'.
Häda, lauslls Dewalter.
Dematter küsitles Õswiüi äkki häbistatud,
«võidetu ilmega:
Te nägite teda?...
Oma naist? küsis Osmill. Jah. Nägin
teda. .
Süda lõhestatud. Demalter «vaarus. Nii
palju pingutusi, nii patju molu, et jõuda selleni:

Õten leidnud midagi paremat. Ta saab tõtt
teada teie käest.
Ta suundus Georges'! -poole:
Teie ütlete taile! Te ütlete talle ise."Dlen seikleja, petis. Teil on miljonid ja mul
ei ole pennigi. See sobib."
Ta sisistas neid sõnn, kõneldes nõnda, et
teda teispool seina kuulda ei oleks. Teotatuua,
Mõtles Dewalter olul urnid sellele hädaohule.
Toetudes laua wastu, ta «vaatas sinna poole,
kust Stchhane oli wäijunud. Oswill mõistis
teda. Ta irwitas, peagu jnnditades:
Olge rahulik. Ta ei kuulata. Ta usaldab!
Lurjus! lausus Dewalter poolmaljult.
Oswill. sammudes rõhuga lausutud sõnade
taktis, paiskas «välja oma wüiburüömu:.
• Ma ei kuulu teate teie mäike
kodanlaste hulka, kes tvrmaivad tõe kallale
nagu hullud... Tõde on kindel reliv, kuid relw,
mida tuleb tarmitada wiiwitusega... Naised on
nagu hirmu,valitsejad. Nad tasemad halbade tea
dete toojaid hukata. Teie ise wiite need teated.
Korraldasin seda nõnda. Mina jään wiiljaspoole.
et olla mängu peremees.
Ta oli seadnud end Dewalteri taha, kes
pidas ikka meel silinno ust, mille kaudu Stc
phanc mõis sisse astuda. Õnnetu pöördus üm
ber. Ta wärlses pealaest jalatallan'
See teeb teile lõbu?
See huwitab mind
Wüin sest kõngeda, mis?
Te et künge. Elate sest
Olge etteivantlik.
Tn Pidi OswMile peagu kallale kargatna.
Dswill hooletu käeliigutu
sega Ärge Pigistage käsi rusikaisse.
Georges mõistis, et ta on malmis lööma,
kiir, huuleks otcpljanc seda. jookseks siuna.
i JI panna «vastu kokkupõrke
Kmd ta tundis .eneses hirmust jõudu,
si la tsabls. et ta oleks, aina närwllises wõim
"'" u iugutusega selle hiiglase maha palsa
olüganmlt. et eht taltsutada.
Im, f blUa luiha walla. Hambad kok
trirtrif t,'-- r ictas Dewalterit, lausudes üle
woolawa kmusega:

saada paljastatud! Ta «vaatles oma Usaldusmeest.

Ta kordas kaks korda:
Ta teab... Ta teab...
Tn ei tea mitte midagi, mastas Osmill.
• Mikspärnst?
Kuidas, inikspnrnst?
Demalter haaras kinni tooli seljatoest. Ta
tundis mnenlase peenust.

Te ootasite Mind? ümises ta.
Oswilli «vali naeratus suurenes. Ta ütles:
Mul cl ole kiiret
Dewalter wõpatas:
Kuidas?
Ta mälu muutus Üha enam naylawamaks.
Kuna inglane ei ltigahtauud. Dewalter põru
tas jalga:
Kutsuge ta. ja teeme sellele lõpu. Qcl
ge talle...
Hirmsa rahuga teatas Osmill:
~ Ma ei ütle talle midagi.
Mikspärnst?
Dewalter wahtis talle ainiti otsa. aimates

Püünist.

Beepärast, et seda teile lubasin.
Ta naeris jällegi ja hakkas edasi liikuma,
iklta pisut ettepoole kummardunult.
Ta paljastav end korraga:
See oleks liialt mugam! Seeparast et
tunnen teie saladust, lähen seda ütlema? Ei.

Iga pftewfirske praetud
KOHV
tUhtud headuses. 16 erisegu.
Harilikud |a Soome segud
f titfi l>al tHii* 2*
tl Uil. Li Ul9 KOnetr. 437-52

r Laupaewal, 27. nowembril 193?
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Poola poliitika- ja töö-keskustes

William Shakespeare
Sonetto

Sesu la Poola aeopolMim seotams
Suveöö unenägu
min pole Poolas suletud erakondlik tegewus?
Poolakate sa eestlaste wahel pole mingi konna rahwuslik aluspõhi, raske õnnetus, mi Kuid just murrangu ajal, millal teostati uued
walimised ja mindi üle maitsele põhiseadusli
sugust Mast tõusugulust. mis wõtke sünnitada da pole läinud korda kunagi heaks teha."
höimutundeid ning sellest sõltuwalt üksteise saa
Näib olewot päris kindel, et kui tol korral kule korrale, siiri marssal Pitsudski, mistõttu
tusele kaasatundmist puht werehääle sunnil. Sa poleks poolakad sakslaste pealetungile suutnud ta ei saanud wiia ka oma aktsiooni lõpule.
muti ei ligenda Eestit Poolale usk, sest katoliku pidurdada teed. siis man pärisrahwas Baltimaal Marssal PilsudsKi päranduse Ulewõtjail pole
a Juten kiriku wahekorrad pole olnud iialgi oleks wiimseni ümber rahwustatud. Eestlased see aga õnnestunud selles suunas, nagu oli ka
oimu poolt Kawatsetud.
migi sõbralikud. Ent sellest'hoolimata on eest oleksid määratud rahwuslikule häwimisele.
Kuid mäga olulise momendi Poola erakond
aste sa poolakate wastasttkune suhtumine ise
Poola liit Venega 18. sajandil awas aga
eiswate rahwastena siiski soojem, sÜdamlikuM jälle põhjasrondi märawad, kutsus esile põhja likus elus moodustab weel traditsiooniline põ
a otsekohesem, KNi seda wõidaks konstateerida sõja ja wiis asja lõppeks nõnda kaugele, et randaalune tegewus. Traditsiooniline just see
pärast, et poolakad Poola jagamisest saadik,
wenelased ulatasid üle poolakate peade käed teis
ühete kohta'mitme teise rahwaga.
niis
sündis ~liinis Poloniae" lõpp Poolale!
tele ning lõppeks murdsid Voola isesetswuse
Millega seda seletada?
hüüdsõna
all 1795. aastal, on alati wõidelnud
ühed
saagihimulist
lnteressenttdega
läänest,
mis
Lühidalt kostes: geopoliitilise asendiga, mit
pörandaaiustes organisatsioonides siidilt ning sul
samal
ajal
lõi
raske
hoobi
ka
Eesii
rahwale.
mes osas ühise ajaloo kaiguga nii waremas kui
Ajaloo käik ei iarwitse küll täpselt korduda. gelt oma isesieswuse taassaamistks. Neist organi
hilisemas ajajärgus ning mitte wäheim wördfe kan
gelasliku wöitlusega oma lseseisnmse taassünnil, Kuid ajaloost mitte õppust wõtta pole ka kunagi satstoonest on tulnud suurem osa Poola rahwus
kangelasi, alates juba KosciusAkoga. oli
Tõele au andes wöime ju ütelda igasuguse tark tegu. pealegi ajal, kus wöib leida möödu marssal PilsudsKi ise illegaalsete organisatsioo
hooplemiseta, et Wene rewolutsiooni keerises nud sajanditele mõndagi sarnast ja rohkesti ana ttide juht Poola iseseiswuse wüitluses wööra
osutusid Ida-Euroopas Poola ja Eesti nendeks loogilist.
wüimu all ühes oma pärastiste legionääride juh
*
rahwusteks, kes omal jõul lõid tagasi waenlase
tidega. 3a kui üks poliitiline wöiiluswHs ja
Paljusid ott httwitanud küsimus: millest on wöitlusmeetod on saanud juba traditsioonilise
pealetungid hing samal ajal altasid wõita kätte
iseseiswuse ka naaberrahwastele. 3a see sangar tingitud, et Poolas pole suletud erakondi, kui Kuulsuse, siis wõtdakse sellele teete asuda jälle
lik wöitlus mitte üksi oma huwides, waw koglt gi sea! juba 1926. aastast saadik on walitsetud siis, kui poliitiliste erakondade tegewus päris
3da-Euroopa ruumi raamistikus elawate rah autoritaarse korra alusel?
suletakse. Ning ajalugu on näidanud, et iga
waste wabastamiseks wüõra ikke alt lõigi Poo
3nh, nll see on. et Poolas on erakondade! illegaalne wõl põrandaalune tegewus on mitu
la ja Eesti wahel relwade kaudu uue sõprus alles oma staabid, ajalehed ja samuti peetakse korda hädaohtlikum kul awallk tegewus. Eji
sideme, mis on kroonitud wabaduswõitlejate we parteide esindajate kongresse, kuigi osa erakond- mest on wõimalik kontrollida, teine wüjb aga
rega.
Ukust tegewusest on piiratud ja samuti ajakir tuua sageli üllatusi ning sellega kaasas käiwaid
Geopoliitiline asend Eestil ja Poolal on jandus pole jäetud päris omapead awalikktt wavustusi riiklikule organismile.
niisugune, et mõlemad osutuwao üksteise ise arwamist wormima.
Ja kuna Poolas on sageli wahetatud kabinette,
seiswuse garantideks. See awaldus selgel, kujül
Warssawis seletati selle küsimuse kohta järg ministreid on tulnud ja läinud ka pärast 1926.
ka wiimases wabaduswöitluses. Eesti kindlus mtst: ftiit marssal PilsudsKi 1926. aasta mais aastat, siis näitab niisugune Meetod, et kogu aeg
tas Poolale Vabadussõjas põhjasrondi ning teostas riigipöörde, siis mitte selle sihiga, et
olnud tahttnine kujundada' walitsuste sslja
saada Mingisuguseks autoritaarseks diktaato
taha laiemaid ringkondi.
tiks waid soowiks oli luua Poola riiki enam
Poola president Nkoscicki mõttis 13. nowemb
riigipoliitilistel platwormidel baseeruwawle suu ril esimest korda 1926. aastast saadik wastn amet
rematele erakondadele seniste ülekaalukalt kihi likul audientsil opositsiooni- partei ja nimelt sot
NÄGUS SILMALE
huwillste rühmade asemel. Seepärast ei likwi sinaldemokraatlikn erakonna esindajad. Kas sellele
deeritud parteisid ega rahwaesindust seimi järgneb audientse Ka teistele opositsiooni erakon
dade esindustele, selgitab muidugi tnlewik. Aga
et sotsialistide wastuwõtt ei sündinud aä koo,
waid poliitilistel kaalutluste! teatawate male
Poola Eestile jälle lõunapoolse julgeoleku.
käikude tegemiseks, peaks olema ufutaw.
Ka waremas ajaloos on mainitud frontide
| KAUNIS KÕRVALE
Kuid Nlikõ sündis see just 13, kuupäewal?
kindlustamine etendanud suurt osa. Kui 15. sa
küsib
kodanik oma ebausus siiski. Tja.
'jandi alul poolakad lõid häwitawalt praegusel
Pretltmaal Tannebergi juures Saksa orduwäge
sid, stis oli ftllega suletud tee saksa kolonistide
suurele woolule Baltikumi. Sest nagu kinnita ega senatit. PilsudsKi oma legionääridest kolone
wad ajaloolased, oli wütmalik saksa talupoegi lidega ministrite kohal tahtis näidata, et kitsa
». AGA RAAD 0
tuua Vallimaale waid maad kaudu, kuna nad rinnaiine puhterakondiik poliitika wüi n.-n. sei
endid ei usaldanud merelaewale. Baltl-Saksa mokraatia. ei jaksa wiia Poolat tugewnemisele.
ajaloolane Ernst Seraphim kirjutabki: ..Nii
Et tal see aga kehtima põhiseaduse alusel
puudus asumaal (Baltimaal) saksa talupoeg ei õnnestunud, siis tuli anda uus põhiseadus.
Prantsuse troonipüüdja keeruline sugupuu
Kes on hertsog de Guise. Sugulussidemeid Itaalia kuninga
kojaga
Monarhistide luhtunud kongress Schweitsis
Manifest, millega hertsog de Guise neil päetvil kuu
lutas Bourbon-Orleansi koja õigust Prantsuse troonile,
lubab meid Maadelda, keS on see hertsog de Guise ja
millele ta rajab oma õigused.
Bourbon-Orleansi koja sugupuu, mis põllveneb aas
tal 866 ttöttluses normannide wastu langenud hertso
gist Robert de Franctsn vteomte de Paris, d'OrlSans et
d'Anjou. kuulub komplitseeritumatesse Euroopa würsti

gasiwõitmise Püüde tagajärjel Henri' V-ks. Kuna ta
abielu Modena hertsoginnaga jäi lastetuks, siis suri

kodadesse.. Selle suguwssa praeguse seisukorra möistmi

Louis XIV tvend PhMppe, kes oli abielus Pfalz! print
sessi Liselottcga. Philippe, kes kandis esmalt ANjon
hertsogi tiitlit, sai oma wennait 1060.—1690. aastani

seks tuleb mnma tagasi Louis Xlv ja tema menna Phi
lippe'tni, Orlöani hertsoatni. Louis XIV ja tema naisest,
Hispaania printsessist Maria-Thoresiast pöllvenesid ot

sMniS Prantsuse kuningad kuni Charles X. Küll pol
mid LoutS Xviii ja Charles X, kes waliisestd pärast

Napoleoni sõbasid, enam Lonis XVI lapsed, maid wen
nad, kllna Louis XVI ainus poeg oli revyolutsiooui se
gadustes juba poisikesena hukkunud. Kui Lonis 1824.
a. lastetult suri, astus tema wend, Artois' krahtv troo

nile Charles X-na, olles sunnitud troonist loobuma

1883. a. see Bourbonide suguharu temaga wälja.
Prantsuse trooni kandidatuur läks sellega seaduse
päraselt üle sugukonna sellele hatule, keda sugupuus

tuntakse Bourbsn-Orlöanside nimetuse all. Sellegi su
guwösa selgitamiseks tuleb, nagu üteldud, mintta ta

gasi Lonis XIV. ajajärku, kütta haru loojaks sai

poegade wahel, mis lõi sellise hertsogite rohkuse sellest
kojast et nende sugupuu jälgimine on mäga raske. Sel

le esimese Orlöansi hertsogi poeg oli Louis XV ala

1880. a. juulikuu rswolutsioonis. Tema kahest pojast

ealisuse jooksul Prantsuse regendiks.
Negendi pojapojaks oli Prantsuse rewolutsiooni ajal

Bordeaux hertsog ia Chambordi krahwi tiitlit. - See oli
pärast 1880. a. wnmne otsene Louis XVI troonipreten

nii silma paistnud Phtlipvc EgMite, kes leidis kuriva
surma, kuid tema poeg Louis-Pvilippe astus a. 1830
pärast Charles X laugust Prantsuse troonile. Louis-

oli ainult Berrh hertsogil meesjärglane, kes kandis
dent ja rojattstlik ajalugu nimetab teda ta troont ta

Philippe'l abielust sündis hulk lapsi. Wattem poeg
mlst, kus talle on elu lõpuni kindlustatud hoolitsus

Mitmesugune
maailm
LOORIGA DAAMI SALADUS
Roomas on juhtunud lugu. mis meenutab Boc
eaedo novelle. Ohtu eel on tiheda loori taha varja
tud sale daam hallis kostüümis, kaks toredat hõbe
rebast õlul, astunud taksiautost välja Ja läihüd Väl
kesse restorani. Kelneri Imestuseks on ta tuhmil
häälel tellinud pudeli vana veini, istunud aktta all
oleva laua taha ja tühjendanud klaas-klaasi järele.
Kui pudelil oli „põhi. peal", on omapärane küla*
iine küsinud kanget konjakit ja ka selle varsti kiuni
pistnud. Peremees ja kelner vahtisid üllatunult Ime
likku daami, kui see korraga kargas Üles, oli ühe
hüppega uksel jn jooksis seelikut iile põlvede kergi
tades iling nina hüstivormitud sääri näidates vastas

asetsevasse hotelli. Restorani omanik Ja kelner ei

unustanud põgenikule järele jooksmast. Nad leidsid ta

ägedas sõnavahetuses hotelli uksehoidjaga. Ukse
hoidja püüdis viliast daami takistada trepist üles
jooksmast. ..Laske mind järele paarile, kes siit äsja
iiles läks, või tuleb Õnnetus, mille eest vastutate
teie!" hüüdis daam. *
Jälle ablcludraatna," ütles restorani omanik kel
nerile ia püüdis omaltki poolt daami rahustada.
Paarile telefoonil! alt üles. et nad tuleksid halli.

Viimaks ilmuski petetud daami arvatav mees, kellele

daam tahtis ka kohe kallale tormata.
Arne laske teda oma mehe kallale, karjus
uksehoidja, Daam vastas tugeva tenorihäälegai
..Ah. lilis, VÕI mehe kallale! Omn na se võrgu
taja ma tahan maha Mai" Daam kiskus eudnt
kübara peast, paljastades meheliku pea, ja tahtis
alustada ehtsut pokstvöitlust kui uhs avanes ,a
väljus arvatav abielurikkuja. Selle naise Ilmumine
mõius kui Ime. Mees naise rõivais imiulus korraga
ffiks. Ta vabandas tiflbistunulL jättes oma ohvri
rahule Ta oli saanud nimetu, kirja, et ta naine
nPtvat teda selle härragä. Tä öleVat siis õtšüstöimd
rt&lst teolt tabada jö rõivastunud däätfilkfc, 4t paari
tähelepandamatult [filgidä.

jfICK LÄKS PUHKUSELE
laek sai 28 aastat vanaks. Sellest on ta 27
aastat teeninud ühendriikide armees. Isamaa otsus
. tpda vääriliselt tänada ja jnek saadeti sojavac
llsl auavulduscon puhkusele. 27 Uuslut la jma ut
teenistust on hobueesllle eluaeg. Enne talli Vil

J 6 toit, võttis vana |ack vastu päraadi, millel vii
bis 30 ohvitseri ja 700 sõdurit.
Paraadi puhul garnisoni komandör Bennett an

dis järgmise päevakäsu:
..Kogu oma 27-aastase teenistuse jooksul Amee

Tõlk. prof. A. ORAS.
Sellesse raamatusse Dn koondatud Shakespeare'! surematu, sügava kunsti esinduslikumad näited.

Ta tänapäevani maailma lüürika tlppsaavutiste hulka kuuluvaist sonettidest on esitatud Selles
kogus tervelt 60. Nehde kaüdu Võib veenduda Shakespeare'! elamuste intensiivsuse ja tunnete
hõõgavüse imestusväärses edasiandmise võimes,

„SUVEöö UNENÄGU" on nooruslikult ülevoolav ja mänglev komöödia, kus fantaasiale
on antud laiad piirid. Nakkav temperamentsus, rokokoollk graatsia, lüüriline unenäo-õhustik
ja jantlik sündmustik ühineb üheks haruldaselt veetlevaks tervikuks, Temas ei oie filosoofiat;
see on vald lühikeseks-fljakš rÕõmUB ja vallatu kõrvalhüpe argipäeva kainusest.

„OTHELLO" on kindiaraamillne ja rõhuvraske sündmustikuga armukadeduse tragöödia. Juba
algusest peale selguvad osaliste iseloomud ja ambitsioonid ning algab intriigide ja pettuste
hädaohtlik võrly Tunnete pinge Ja armukadeduse SÖÖV piin tÕUseb aste astmelt kuni OnkkOnd
muutub - otse painavaks ja küpseks järgnevale plahvatusele. See teos lõikub tundeisse nagu
nuga, ning tähistab traagilise draamakirjanduse äärmtsi võimatusi, millele pole hiljem kunagi
SUUdetud järele jõuda. *
Raamatu lõpus on .selgitav kirjanduslik järelsõna, »,Maailmakirjandus" nr. 4, 416 lk,,
hind 4 kr.
R. ludreko
Eesti ürgaeg
Pilte Eestist 7000—90Ö0 aasta eest, Teos käsitleb aega pärast suurt jääd, miila! looduslikud
olud Eestis olid hoopis lahkuminevad praegusest isegi niivõrd, et maakaart oli kogun!
teissugune ja millal esimesed inimesed asusid elama sellele maale, ühtlasi annab ta
huvitava pildi nende ürgsete inimeste elust, olust ja ainelisest kultuurist. Elav -teadus
nr. 60, 128 lk., hind 1 kr.
EESTI KIRJANDUSE SELTS
Aia 19, Tartu, tel. 6-01, posti jooksev arve 20*36.

Naiskodukaitse Harju ringkond 10-aastane

gFerdinand, kes paris Orlöansi hertsogi tiitli, oli abi

elus Mecklenhurg-Schmerini. printsessi Helenaga.ja sel

lest abielust sündisid prints Louis Philippe Pariisi

ktnhm ning Chartresi hertsog. Need printsid omandasid
parast oma isa ja tvanaisa surma ning Bourbonide ot

seliini ühes Chambordi hersogiga oisus

tawa tähtsuse Prantsuse troonipärimise küsimuses. Sest

parast Chambordi hertsogi surma oli Louis Philippe vi
comte de Paris kui tviimase Prantsuse kuninga päri
musõimiÄik järglane kogu sugukonna esindaja. Tema
abielust oma onutütre Jsabellaga sündis neli tütart ja
kaks poega, uks neist tiitreist oli tveel praegugi eläiv
Portugali ekskuningmma Amalie ja tema poeg Lonih
Philippe oli 1899. a. surnud Pariisi krahwi järele kuni
1926. a. Prantsuse troonipretendendiks.

Kunü seal 926. a. sirrnNd hertsog oli lastetu, sa
ta noorem wend Ferdinand oli juba 1926. a. surnud,
laks troonipärimise õigus üle Chartres'i hertsogi wee?

elawale teisele prints Ferdinandile. Selleks

. Ehartres i hertsogi teiseks pojaks on 1874. a,. sündinud
Jean dc Gnise, kes nüüd oma manifestiga kuulutas oma
öignft Prantsuse troonile. Pole hmvituseta märkida, et
tema Naine on üks ülalmainitud Pariisi krahlvi neljast
Orleanii. BaloiS', Cbartres'i. NeMourS'i ja Montpen tütrest ja hertsog on järelikult.kahekordselt troonikandi
sier' hertsvgkonnad. nimetades end esimese järele, ja on
daat. Tema -eNda laStest mainitakse - seoses wiimaste

selle nime all läinud ajalukku, kuna teised nimed ja
gäti ikka perekonna teiSte, kolmandate ja neljandate

Othello

sündmustega Prantsusmaale ta ainsat poega. Pariisi

krahwi Senrit. Hertsogi tolmas tütar Anna on Aos

ta hertsogi abikaasa ja Aosta hertsog bn teatawastt

Itaalia kuningaga lähedases suguluses. Nagu tele
grammid teatasid, määrati Aosta hertsog hiljuti

Praegune naiskodnkaitsc Harju ringkonna juhatus. Keskel ringkonna esinaine M. Aoore. >
27. nomembril täiwb 10 aastat Naiskodukaitse
Harju ringkonna loömispäolvast.

Suurimaks ning raskeimaks ülesandeks on olnud
10 aasta wältel tulude hankimine tui enda kui katt*'
seliidu tarividnseks. Seks . otstarbeks on korraldatud
pidnsid, loteriisid, korjandusi ning ka ärilisi etteivõtteid.
Need summad pole waiksed, üle 14 miljoni sendi on han

10 aasia jooksul on korraldatud 65 sanitaarkuosust.
2 "massitoitluskursust, warustuStvalmtStamtse, ftsetee
niswse kursusi, loenguid ning endaarendamise otstar
beks kutsust iile 100 ning 15 õppereisi.

ktmtb wirgad Harju naiste käed.' Nende mecringute
kogumine sentide ja kroonide haawal on nõndNUd üle

Tähtsaks ülesandeks on wiimase 5 aasta jooksul
olnud noorte organiseerimine. On loodud 67 kodutu

poole tööjõust ja tööajast. > .
Suureks ning aeganöudwaks tööalaks on olnud ka
kattseltttlaöte toitlustamine, üle 600 korra on tulnud
tottluslamtsel wäljas olla ning täike on rakendatud

üle 3000 naise. ,
SBoirushisalal on tvalmistatud toorme kodutütar
dcle, noorkotkastele, pluuse ja käesideineid kaitselsitlas

Abcssiinia asekuningaks.

tele, on annetatud 6 tnaleivkonnale lipud, sisustatud

Olgu mainitud, et Prantsuse troonile pretendeerib
tveel ka üks Bonapartide koja liige, See on Westfall
kuninga Jerõme'i järglane, kes praegu elab enamast

kaitseliidu kodusid jne.

Belgias 1914. a. sündinud prints 'Napoleon Louis. .

Versoix's, 6>ciisi kantonis orgainseeriti nüüd kõmu-»
tckttmuid rojalistide kongress, mille kutsus kokku Savoya

.Aciwn Franyaise'!" juht parun ChaNliN. Oli kdhal
Schweitfist kui Prantsnsmaalt ja Belgiast, mitte ai

ka Pariisi kmhlv. Kongressist osawõtjaid saabus Nii
nult rougidega. waid ka autodega.- Politsei sai asjast
teada ja informeeris walitsnst. Wöimude esitusel läks
kongress juba esimese päewa õhbil kell 7 laiali. Pa
riist krahw ja krahwinna sõitsid oma autoga Lausanne'!

rika armees on Jätk olnud truuduse ja ustavuse kaudu tagasi Belgiasse, kus nad 'elmvad.
eeskujuks, oma kohustust ta Oli täitnud vastavalt 4
sõjaväe muulide traditsioonidele. Kõik, kes on te
Alla on kirjutanud Rootšlä tüntumaid jä lugu
maga Ümber käinud, kiidavad väga ta tööarmas
tust ia sõbralikkust. Seepärast käseb garnisoni ko peetumaid naisi, nagu Eva Anden, Elsa Berma
mandör, et lackl koheldaks hoolitsevalt ta elu dptte-Cedergien, Keretin ttefegelgren, Beth Hen
lõpuni ega koormataks teda ehani mingisuguse ningg, Öigne Höjer, Kärin Koek, Ada Nilsšon, ÄA
ha Söderblom, Lydia Wählsfcröw, Eva Wingforö, Di
tööga."
sa Västherg j. t.
Käsukiri loeti paraadil ette. Vana hobuecsei na
gu oleks käsukirja sõnu mõistnud, sp«t ta kuulas
kOMPVEKK VASKRAHA ASEMEL
lugemist noruspäi ja saba liigutades. Sõdurid Vii
Shahghalst teatatakse, et kogu Põhja-Hiinas on
sid ta talil, kus ta võib rahulikult veeta oma elu

JJJapim

EGIPTUSE PASA PÕGENES
Endine egiptuse minister Nesslm-pašsi sõitis Eu

roppasse, pettes oma sugulaste valvsust. See on
abiellumiskavatsusega 17-a. viiitlanna Marie Hüb
neriga. Kuna paša tahtis oma suure varanduse pä
randada oirta lüleVflS&le naisele, siis astusid selle
vastu välja ta sugulased, kes lasksid arstidel väita
samu 67-a. pošu, kellest hiljuti teatasime seoses ta

kella-viie-tee
Mängib „ttööma>> OPkästbr
hra iPEFtti JühaiüseL

paša tunnistada nõrgamõistuslikuks Paša õli nimelt
põdenud halvatust ja sellest arvatakse olevat tulnud

ha ta soov elatanud mehena abielluda Noorukese
eurooplannaga. Sugulastele tuli valitsus appi, luba-des paša võtta hooldamisele.
Nessim-pašar kes oli kogu aeg sugulaste hoolsa

valve all ja keda ta jalutuskäikudel saatis tugev
sulane, on nüüd ühel ööl salaja oma majast põge
nenud. Ta on sõitnud Aleksandriasse ja sealt välis
maa laevaga Euroopasse.

ROOTSI NAISTE KIRI MUSSOLINILE
Teate peale, et Bruno Mussolini on isa kutsel
Hispaaniast Rooma tagasi tulnud ja et see kutse
oli läkitatud Musšolini abikaasa, Donna ltachele
pälvei, kes kartis poja elu eešt Hispäattia väehü
vtllj&l, on Röotsi näised Mussolinile saatnud javg
mUekirjai
fjTuhandtd ja yfeel kord tuhahdid näited kan
natavad Samuti kui Dofmä R&chele otfiä poegade
sUrmahädaohu pärast. Nemad ei saa oma poegi
sõjaväljalt tögas! kutsuda, nagu tegi aeda Donna
Rächele. Esitame teile, et kasutaksite oma mõju
võimu Hispaania sõja lõpetamiseks, et teistegi
naiste pojad pääseksid koju. Teame, et miljonid
haised kõigil mail seisavad meie taga,"

selle vaseväärtus on kallim kui ratla ostujõud. Va*

Haile Selassie olevat raha puudusel sunnitud mitte

ainult müüma oma maja, vaid ka auto. Alul, kui
neegus asus Inglismaale, elas ta üsna pillavalt,
maksis maja eest 4500 naela ja oštis 1000 naela eest
mööblit. Eriti palju läks tai maksma uus lukusüü
teem, sest ta kartis Londonis veel rohkem oma elu

eest kui troonil olleft. Kõik need kulud neegus kat

tis AbeSsiiniast kaasa toodud hõbedat müües.. Nüüf
ei saa rteegus raha puudusel enam ihukaitsjaid pal

gata ja sõidab üksi Londoni tänavail. Praegu
elab ta hõbeserviisi müümisest ja kui see lõpeb, on

endine valitseja täiesti vaesestunud. Ta on inglise
ajakirjanikele ütelnud, et Musaolttti olevat täile
pakkunud kindlat palka, kui ta läheks Abessiinlns
se tagasi, kuid terita olevat esituse hüljanud.

VALI KOOLMEISTER
Prantsuse lehted* teatel oli Nürnbergis leitud

rtiöödünUd sajandi RõõllÕöitaja Herbeit pfiaVlk, Kiit

ori hoolikalt märgitud kolk õpilastele jagatud löö
gid. Selgub, et Hetbel öR atlõä võimu alla antud
noort kodanikke ..ÖpetäHUd" rõhketn kui miljoni

hoobiga. „Halva suusõnalise arvutuse" ja laulmise
eest on õpetaja jaganud $OO.OOO hoopi, halva lu
gemise eest 80.000 ja vaimulike laulude puuduliku
oskamise pärast 20.000 hoopii

tööle wäljaspool kaitseliitu. On abistatud rväeseid,
korraldatud jõulupuid, osa wöekhd Üldtähtsusega pae

wade korraldamisest, pilstttatud ning hoitud korras
mäleswsmärke langenuile, peetud Ülal lasteaedu jne.
Oma 10. aastapäetval wõiwad Harju naiskodukait
se liiktued nautida täielikku töörõõmu, ivShvad kokku
tulla, et ühiselt Mõtteid mõlgutada ning koo» rõõmsad
olla kui ühine pere, ühtsele aatele Himustatud hinged.

KultUurtöltndse söögilaual
ai toHI puududa d Uil ST*
Pala JUUSTU hommikul, lõuttfl järele, õhtul ja
mõnusal koosviibimisel ättfiab tunnis
tust haritud' maitsest toitlustamiselt
Oisu kvaiitsstjuust
dld —on võitnud kõige nõudlikuma tarvi
tajaskonna poolehoiu. . . .
Müügil on Õisu Juust igal pool. pealeselle
suur- Ja vKlkemüUk Õisu juustu- ja või
tSfeöträalls Tallinn, Müürivahe t. io,

teenistus Peetri kirikust. Lp. J. Tülli. 12.00 Eesti

wtiulisoolostd. Eivalt Turgan. 12.30 pöllutöökoja kar
jakontrolli eriteadlane agr. A. Nuderströnrt Kfttjäfont
rolltöö tulemusi. 13.00 põllumajanduslikke teateid.
13.05 kontsert eesti Helitöist. K. L. Kalctõi maletvkon
na puGÜNiopkester. Juh. prof. J. Maks. 14.00—14.30
nimede eestistamise rimuakpäotva kõne.

hetusrnho puudusel on trammi konduktorid hakanud
oma Vahetusraha asemel tarvitama kompvekke. Uks
kompvekk vastab väikseimale vahetusrahale ja kuna

see kö peagu vastab raha tegelikule väärtusele,
siis võtab publik kompvekid nurinata vastu.
NEEGUS VAESESTUNÜD
Inglise lehed teatavad, et Abessiinla nedgus

tarde rühma.
Peale otsekohese kaitseliidu töö on rakendatud end

konservjuüst, Camembert ta tfetsSd SOf

igal pühapäeval

vaskraha käibest kadunud, ttahvas peidab raha, kuna

lõpu.

Sanitaaralal On muretsetud sanitaavpaunad, ftfii
antud üle iooo korra ning samarntlast tööle rakenda
tud ligi 600.

16.50 heliplaate ja reklamui 17.00 lähtekohti tva

Raadio

liaharidnstoõks. Eesti Naisliidu juhataja M. Neisik:

NaiSliiknMsse hariduslikest ja kactzvaiuslikest suundadest.

17.20 ?elin-5-lee mmisika heliplaatidelt. .17.50 Ed.
Lanpncwnl, 27. nowcmbril
7.00 äratttsMÜNg. 7 05 wölmlemist. 7.20 pftelemittbL

icib. 7.25" ijwnmiffeulfert heliplaatidelt. 8.10 howmik
villwnõ Jaani kirikust piiskop!, lulföflc op. A. Soomte.
8.80 Turutcade. 17.50 heliplaate ja reklaami, lö.öo
tööliskoja nõunik A. ReNNittg: StööltSfe olukord Noot
fiõ. 18.80 muusikalist ajawiidet nädala lõpuks. NN ö£»

Laaman: Kui MaapÜeiv kuulutati kõrgeimaks tõmmuks

Eestis. 18.20 „Wastu pidada, tvastu pidada lõpuni!"
Ants Kdbrulehe episood IvabüdussSjast. Mllrsuht ste
ltp Movr. TeyelvUskoht ja aeg: Eestis jaanuaris 1910.
10.15 ..Kus kõik pirrud kahel 0t5a1..." Luule sa lanlu
pöimik ivabast Eestist . 20.00 õlge aeg. Ilmateade. 20.05

Eesti helitöid. NR orkester. Juh. prof. N. kull. 21.10
lugemiStund. Juhan Tönopa loeb katkendi Jaan Kärneri

tester, juh. külalisena Woldemar Tago. 10.85 saatekawa
ulewaade. 19.40 päewauudisetd 20.00 õlge aeg. Jlma

romaanist ~£sntao rahwas" 11. 21.85 wana tantsuMuusika. 22.10 moodne tantsumuusika ..Gloriast'. mti

Henno NahaMagl. 22.25 lönmi toredaid tantsulugusid.
2i.10 autorrtiiNd. Pedro Kructcn lveb oma seni awak
dainata nolvcllt ..Tähi ivaresepesa". 21.10 lõbus laiu
päewa-õhtn. Mari Möldre loeb ja laulab Uina. mõndki

leid.

teade. 20.05 wälispoliltiline rlngwaade toimetaja

muuv. 22.15 kuise tantsule John Pori orkestrilt.
(Moodne taantsnmnUsika Walncst saalist.)

' 22.55 pnetvmlNdiseid.

Räftdlõsakiejaama ..Nömme id. L. S." saatetitlva
Lanpnewal 37. nowembril

Iö.ZV heliplaate. 16.00 noortetutid esineb Hiiu

Mgkvvlt öpllasi. 16.30 heliplaate sä teateid.

Piihapnew, 28. nowemder.

7.55 Tallinn: Jumalateenistus Niguliste kirikust

(Saksa keeles). Praost K. Mühlcn. O.VO homMikkont

sert heliplaatidelt. 0.53 Tallinn: Jumalateenistus
Kaarli Mikust. Lp, J. Stokhttn. 10.00 Tartu: Jumala-

Strodeii orkester. 22.55 päewauudiseid ja worvitea
Niindiosnntrjanma „Nõmme K. L. S." sosttkanik
plihapliewttl, 28. nowcmbkil 1037»

Kell 14.30 heliplaate. 16.00 Johannes Põllupim

loeng '— ..Töökaitse ja sotsiaalkinoluätnie küsimusi".
15.20 soololaule Johannes Pillet' (baritoni, klaweril

Johannes Traublum. is.4o lttgemisinnd prl, Erika
Taar. 16.00 heliplaate ja teateid.

Pdstmäreid
Ost ja mUUK. Hinnakiri maksuta.

Ew.Eithenthal
Talli nn, Kum inga 6
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Pae w a l e h t

Oma lugupeetud kaubatarwitajatle teatan

AUTOKURSUSED

käesolevaga, et olen oma t|ri Pikalt tän.

nr. 31 OI« wllnud

Tartu mnt. 16, telel 313-85.
Täieline garantii I ja II Higi üleriikliku sõiduloa saamiseks. Õpperaamatud
tasuta; Autode üürimine õppe- ja eksamisõitudeks. Maalt osavõtjaile korter.
Nõudke tasuta õppekavu ja tingimusi.

*»>/;•;

••

KEEDUPLAADID,
KEEDUNÖUD,
SUKELUSKEETJAD Parandus kiire.ja korralik

KUULUTAJAILE

H.Lambert.
t&dxo-

Tallinnas, 27. nov. 1937.

H

kapten YLLÖ^

Ö:

ekspedeeritakse laupäeval,

4. dets. kell 16 p. I

STOKHOLMI
ja Igal iargtnlsel laupäeval.
Lähemaid (eateid annavad

Thomaa Clayhlt a A Son.
Olevimägf 14. ' Tel. 435.-26. |a .435-58.
: Tel aadr ..Clayhüla" Tallinn

Tähelepanuks mehaanikutele!

Elumuudatuse' tõttu ' müüa
hästi' korras' hoitud ameerika

mehaanika

tööriistu

Tulla Lillekülla. Madara tän.
6—6. õhtuti. ....
Ärasõidu'' puhul rutuliselt
müüa

karakulsakk

Näha iga päew kuni kl.-7 öh
tul Uus tän. 18—3.
odatvastj naisterahwa roheline
ja: muhwiga wäikesele kaswule.
Küsida puhaväetval . kella. 6—2

p. l. Jakobi t. 3—7.

Reisijate- ia Uatibaaiirlk

..OSTPREUSSEN",

Tallinnas' müüa uus moodne

esimescklassi '

Kapten LÖDERS.

.* Eslt)a«.pflewai, 29. nov, p.
WiiBURI ia KOTKA. /
. , Reedel 3. dets., p. I.
STETTIIN*.
.ähemaid teateid auna vao:

THOMAS OLAYMILLS & SON,
Ülew masfi 11. telelon >4W6 H «t5»58

I>» uHi .r j,T *(t »'

Müüakse

söögimaja köögi- ja söögiriistt

maja
losolmjak). kahe korteriga.
Kruiiti 606t r.-m.. ilus juur

ivilja- ja marjaaed.' Wõiö weel
ehitada maja.-, pöhipinnaga 115

r.-m. .Hind. Kr'. IJJ.ODo. wälja

maks Kr. 11.250.Wähelt

kauplejad ei ole iocwitawad.
Ainult tõsised pakknm. kirjal,

5-7435 2 15/7115 1 30/5650 1 31/2831 43

seadistatud 1932. aastal.

. Walmisrab riideid
la lõugu.

W a JJ i 11.111 A O D :

tuge ivast riidest, lesin», kastvulc.

Tallinn. Wlru t 5 Tel 447-87
Tallinn Wtru !4 Tel 443-97
. Tallinn Laadaplats nt 70
Tanu Poe t 2 Tel 10-17
Rariva Pcc:ti plats 1„
Wiljandi —x.Tartu t. 1. Tel. 30

Pi-ncu - J ii: iipl 17 Tel» UU
Tõriva. Tartu tän. 2,.
. ?lakwerc.— Tallinna 25.
?!õmmc Pärnu mnt. 90/92
Eritellimiste lvastutvõtminc.

pühap. kl. 10—3.

Müüa
õhtuülikond ja smoking. Auto
juhtidele poolkasukas karakul
ii aega. Näha kella 11—7 Lau

Pärnu mnt. 70—2.
TARVITAGE
KÜLMAL

ELEKTRI HASSNW- i
KUTTEAHJU I »,»»,< -j

Äri' likwideerimise tõttu oda

wasti müüa suuremal arwul

lsste

Restide müük.

> : Müüakse---~

»

..Tinger". Knllasepa 6—2.

mises suuruses jaama ligidal

ELEKTRI 3ELTS

asniv

AEG

talu

TALLIfJM RAEKOJAPL 't

: Odavasti .müüa v;

Teateid Nõo p-k. 28. telefon
Nõo 32.

pruKsc ja. aamkälasid, Muimel.
msngussiu
rutuliselt moodne kirjutuslaud,
Pohla tän.- '9/ '-Männikü' teelt
iimargune. söögilaud, 6 tooli, Näha iga päew kella 9—4 Hee sisse ".pöörata- kitsärööpalise
vaadi, kušett,' suur lambivari, ringa i. 1-—l.
raudtee KrM . ? ' v
Müüa värskelt lüpsma tulnud
aknapuud, .rulood, grammofon,
Müüa peaaegil 'ruis. Tnaiste ja tulijad
fotoaparaat 6X9, triikraud, söö

-' i'' .
Müüa kaks uut 'korralikku rahivcj."
. talvmantol
kasepuust >
siberi ornwa kraega; • sügis
pesurulli
mantel ja lühike - must plüü s

gikapp, silmapesukauss, kino
aparaat, köögiasju ja kõiksugu
mitid

asjur Köleri tän. 15—6,

Täiesti sõidukorras 2-tonn.

veoauto
odawasti müüa, soodsatel mak
sutstiigimustcll. Teat. Paldiski
mnt. 13'nähakaupl.. tel. 479-28

/Müüa moodsaid.

tsinkplekk! nr. 1
arwul. Kirjalikud järelepäri

hittnaga. Raua tän. 'l2.

Minia prungstud r
jalg-

tamm pähkliga.. Näha ka pühap.'

ajaline. walg. 22.000 . kr... sisse

Ma ' 10—3 Walgeivase 1*8;
töötoas. ..'
Kasulikult müüa

tülÄ 5780 . ,kr.. ' teine Pärnu
mpõiine aüto
mnt. rajoonis.' hinnaga 41.000 ..Renault" 5;8 täiesti
kr., sellest wõla 19/000 kr/, sis sõidukorras/ Irued kummid. Ro

odawate hindadega, müüb klei
di-.' pesuriideid. reste, pluuse,
kleite, trikoopesu. pitsi ja muid
pudukaupu .kodumaa riidekaup

lalatoed, konnasilma

. .Tähtis pangale ja suurärile.
Juhuslikult
edavastl müüa
müüa, hea kõlaga, tvälismaa
firma, wähe tarwitatud. Ma U. S. A. Tschek-Protektograaf

(itmttijä). Soow. kirj. slt. „9/

7909".

te—24-t.

Vene tän. 11—6

lus S. Tartn mnt. 34.

lokomobtil

' Müüa suurem

krupt,, . ,
wana majaga Pärnu mnt. ra
joonis (Lutheri tvabriku lähe

..

MUUa

wäiksemale kaswule meester.

talwpalitu (kantud), ka
prmWmd. : riiete-. . pesu- ja must
rakulkraega. uus karakulmütp.
köögikapid, lauad, toolid, tvoodi
madratsitega, .peeglid sa muud.

Lõuna tän. 16/15. tulla ainult
esmaspaewal kella 6 peale.

Tallinnas müüa

kinnisvara
maa, ühes wõi kahes osas. hind
.Kr., 25.000, wõib ka metsa wõi
metsaga talu wastu wahetada.

Kirj. flt. ~16/7716".

. Pnhastwerd liri setteri
kutsikaid

Müüa tvnite

talu
Türi linna, piiridesi i suure
maantee ääres, jõgi krundis,
korras hoonetega.. • Teai.

ühes 23-meelrilise lvabrikuJärele küsida Paas
werc wald, Rahkla aurujõul.

korras

talvemaja

maatükk,

kölwuline aiamaaks Ivõi sr
odatvasti mima. Wabriku latti ta/atelc. suurus JA ha. Tea
10" 7.
saab Lõuna täm lg-h—4 Z
linnas.

vana talu

inäc jaama juurest lehemüüjalt

Hõberebaste

Müüa mitmesuguseid tualett
i trümoo- -

f\A E G
j \ VAMPYR

lus.

TOLMUST POHTA

rottide häwitamueks on

rotimürk AIRA

S. Karja 8-7.
Tellimised ka posti kandu

ELEKTR!SELTS-'V

AE G
TALLINN.RÄEKOJAPL. T-.

Männiarssinaid

laupäctval kella 5-st öht. kella
10-ni ja pühapäeival hommikul
kella 10-st õhtul kella-10-ni.

ja.wäheiöötanud ..Miinktclls"rehepeksumasin. Järelmaks ioõi

puumaja
Tissetulek aasias 12%. Hind
32.000 kr. Toow. kirjal, slt.
..38/8138".

l.r»urlu ja

Merewäe üleajateenija

vormioalitu

Küsida töökojast Jakobsoni 23. müüa. 23. Kalamaja t. 29—1

. 319-33 1

frakk- ja smoking

Nõmmel krunt ,

ülikondi

U_EELARV_ED TASUTA]
~ rYklaäm kavanßTd "
üksik naishing igatseb nii
sõprust,
Man. 48—60 a. Kui leidub,

tväga hingelise ja tvaba mehe

wtwume. Kirs. fli. - ~22/8042".

Pensionär. 37 a. w..
abielluks

müüa 1000 r.-s.. wäikese ma
jaga. suure palgimetsaga. Ehi
tasa! on wöimalus poolitada.
Asukohi Rahumäe jaama ligi

B. Tchocher, Kuke tän. 4—6.

8018".

Abielluda
Lp. jõukad daamid ja härrad,
soomib noor. kena, iharitud kes mõimaldaks rütarlapsclc

dal. Toow. kirs. sli. „38s

tvaba naisolemusega maalt tvõi

linnast. Kinniswara soowitam.

omab ise ka. Kirjad sli. „20/
8160".

Lesk,

Müüa laste, naiste ja meeste wib osanikuks iscsciSMat daami
mäikese kapitaliga, äri suuren
damiseks. Mcclditvuse puhul ka

abielu. Kirs. flt. .. 23/7923".
# Rendile anda

IMBSBHI
Ätoor ivaba proua

abielluks
iscieiswa härraga. Kirs. slt.

8025",

kinniswara ja äri omanik, soo

igasuguseid

mantleid.

uus 30—60 a. Äirj. slt. „51

Kaaskodanikud!
Kes nägi 23. now. 1037. a.
Lutri tänatva ülesõidukohal

mootortvaguni ja tveoauto kok
!kupõrgct, palun teatada Rawila

talukoht

ag. Paunküla as.. Joh. Kuusik.

Pennigi tvallas Kalcsi külas,

palun šerla härrat
(raudteelane), kes elab Wis
mari tänatval ja Ivastas kuu
lutuscle „Päctvalches" 20.
notv. s. a.. uuesti kirjutada.
Olen teist huMitaiüd. Häwitasin
kogemata kirja ja unustasin
aadressi. Kirjutada slt. „2S/

suurus 28 ha. Teateid saab ko
ha peal. Omanik H. Sutermäc.

Kellel on" tvõimalik laenata

IM krooni

Varandusega. arenenud, muu saab head %% ja kestma tee 8008".
sik.-kirjandusi.. kodune neiu
nistuse. Kapital kindlustatud.

tutvuks

Teat. slt. ..0/7080".

jõuka. kõrg. har. täismehega,

Soo Min osia pudu- wõi toi-,
duainete

prusse

•34, kõnctr. 308-53. soowitatv
laupäcwili ja csmaspäcwiti.

Müüa häSli hoitud 1087.a.

Täiesti iseseiscm intcll. ta

ER ST

Chevrolet

Väliseestlane soolvib
)snA)n)

Vanadus 23—35 a. Kirjad
slt. ..14/8034".

Härrad töölisringkonuast. teie
ga soowiivad

raamatukapp '

ühes kirjutuslauaga mõi üksi

karusnahkmantlit
keskmisele taswule. Näha kella

10—2 sa s—B Asunduse rän.

ti?. Flirtijaid palun mitte end
tülitada. Kirj. slt. ..40/8060"
tutvust

soowib 10-a. korralik m. iie
seisw. korralik, neiudega. Pa
lun täieliku cnesekirj.. soow. fo

saanud.

Lp. kortoriomanikudl üksik

tmikne korralik töölkäija neiu
sootvib

knasUllvitisa
ruuml
korteri kraamimise eest. Kirj.
kuni 2. dets. slt. ..2758047"

Laenu vaja
300 kr., maja kindlustusel.
'Toomi korral saab korteri. Kir»

jad slt. ..7/8147".
V.-k. 30.
leidub veel ' »
naine
Jmcllig. jõukad prl. ja
prouad, kes snigcb lobe
kes hindab mehe ausust ja
truudust, van. 24—36 a.. kiri
abielluda
slt. ..2/8062".
kahe Macse iõjaiväest ivabancwa

ta. kui kirjutate - Nõmme.

noormehega'/ Taladns täiesti
garantecriind. Kirjad slt. ..37/

Vaikne tõsine noormees

tutvuks

noore lviljavnnaiaga ja lväitcsc fttaköhi soovitame köha vastu 8017".
väikese kena tütarlapsega, kes
majaga. Wabadnsc puiestee rinna- ja kopsuhaiguste puhul, i
2 intelligentset, iscscisivat tahaks olla teatrikaaslascks ja
Eht ainult ..punase ankruga".
nr. 148. 1/emmitu t. nurgal.

lejale. Tina 20—1.
2 uut

terveks

Äraköhi,
krunt

müüa. neljannrg.. lahelt poolt
Juhuslikult soodsasti müüa
wälja tõmmataiv. sobilv õmb nioodne vähkli- sa tammepuust

Odalvaöti nrüüa

Olin kopsu- ja neeruhaige,

tutvust

slt. ~B. 4734".

l.auci

olla ka mehine mähcmapalga

linc). et leida tõsist .kallist
sõpra-seltsilist imigmoas kodus.
Kirj. slt. ..13/7703".

Teateid selle nlc ailnan maksu

Hiljuti' lüüsina iuluud

Müüa ilus

soliidse kindla scisnk. ansa
meelse Ivaba härraga (mõib

uchtga ühise kodu loomiseks. kuid niind räieSri

tööstus
veoautvT
hea sõbra leidmiseks maba pr.
ja prl. Kirj. Nõmme postkontor,
hind 1000 krooni. Toitnud
"16.000 fnt. Tcat. kirjal, slt. soodsatel tingimustel müüa pr. Aare ja prl. Ly.
ärasõidu lötiu. Pakkum. kirj.
~13/8133".
lehm
lnüüa. Teal. 2. Tõjamäc t.
B—l.

abielluks

preili tvõi prouaga. Manus 20
kuni 30 a. Warandus pole täh

tutvuks

..20/812!»".

Chenrole:

tutvuksid

poiss

gasihoidlik keskeal., blond naine tvga. kirjad slt.. „38/8058".

lvahetada. Tooiv. kirjal, slt.

Sidumispaela

tvara omanik ja käsiiööstur.

terme, jõuka ja nägusa daami
ga. Eeliotatud sale, keskmine
kanv. wanadus knni 43 a. Kir
jad slt. ..38/2008".

linna >või Nõmme maja maotu

veoauto
1020. a. mudel. müüa. Kciva
deni maks tasutud. Tatari tän.

Kaks 30-a. härrat, kinnis

peatseks abiellumiseks korraliku,

Tcrwislikcl põhjusil müüa
suure icc ja raudtee ligidal
püüli-, jahu- ja sae

niilvad. Kaubelda' saab J.
Lillemaa. Kirittüla podtiaff.,

malik. Nõo p.-k. 28, tel. Nõo 32.

»

niisamasngnSte härradega aas

ittadratseid. Wilmsi t. 13—10

Majaomanik müüb odamasti
..17/7007"
korras uue

inüüa. umbe? 120 meetrit, head 31—11. teles. 475-03.

Müüa korras ..Deering"

Mtor

ESINDUSE TEL. J

tutvust

ülirin välja

mäljamaks 20.000 kr., wõiTal

teles. Kloostri 11-a.

Ainuke kuutel wahend

\[eon Lux-ii

kindla teenistusega? iooivib tõsist

samas walmisiaiaksc tellimiste
peale diitvavcid. kuschette ja

vesiveski

t vr

Teateid auto A-650 juhilt Rae

I auhind 1. P. S. näitusel
-Naisterahtva

ELEKTRI TOLMUIMEJA

tõldauto.

Wenc l. 1, snlelööskuse kaup

VALGUSTUS-REKLAAM TõõSTus^

Pesen pesu ja puhastan kccmi
liscli kõiksugu riideid. Hinnad

tel ott tahe leida naisolendit Too Min laenu
kaupluse
4000—5000 krooni
cndalväärilist usaldatawat.
wõi tühja äriruumi üürida.
ühes tükis, palju metsa, iväike müüa. prussid 5X5". lauad Van. 37—33 a. Tõsis. kirj. obligatsiooni kindlustusel. Prot Kirj. slt. „33/8013".
sendid kokkuleppel. Kirj. flt.
jõgi krundis Teateid saab ja Vi". 1". 111 sort IV/' ja 2". aadressiga slt. ~13/8035".
Pikemat kaswu 32-a. mana
~21/7761".

hob.-jõuline

iltas sutlrnscs. Hinnad odaioad.

Uuesti avatud.

dajatega. Kirjad sit. ~33/7033"

nähku

Järwamaal. suunis 59 ha,

Odavasti müüs korralik 9,1

lüsest. astu seks- mark - lisada.

?

Peremehe Ivauaduse pärast
sa pärijate puudumisel müüa

LI V

Türil. G. Pärnu'tän. 22 kaup

kasukas
kraeta, wiltsaapad ja pintsaku
nahka (5 tk., prmtn). .Näha (rebane). müüa. Lai 11—3,
PÄHapäewal- pärast kella 2. alumine kell. - Wenetän. 7. krt. 3.
Kloostri' lvcskis -on jälle saa
- Müüa pruugitud.- töökorras
li - häid: - -. - *,'• * >'
kudumls
: katusepilpaid
maslnad.
SOO tk. runtsülla. peale). On
•12. kl. 85 sm. ja 8. kl.—
*5 sm. W. Ameerika t. 37—2 mda ka •' Tallinnas; Toom
üiesleel 4' tel.
Müüa Tallinna lahedal i
loostri 8. . r- ;
wd

pesurull

Laektvere 9-a.

madratseid

Saadaval ajalehekioskites raamatukauplustes jne

Keskmistes aastates neiu,

müüa. Hind Kr. 200. Pakk.
sülda, pesuköögi, sauna ja slt. ~20/80-10" wõi isiklikult
tviljapuuaiaga. Küsida Kiwi Vabriku täu. 11—12.

müüakse odaMa hinnana. Nähku
lvõib ivaadara hotell „Nooma's"

L ' I TAGAS TEILE ALÄIT

Merirohu

Ilmus müügile
ASTROLOOGILINE KALENDER
linna, ia 1938 maarahvale

iveokoavta. Naha Weneittrg 6. odamad. Wabadnscwäljak 1 wõi
relef. 310-60. k./m. A. Tnimm Tatari 2.

pareinas rajoonis üksikmaja

küttepuid

jahu- ja saewcskist. Telefon:

saab

naisterahwa talwpalitu ilma

mest küljest jõega ümber pi

4tonui. tonni ja
2 tonni jnlnislikuli odawasii
iniiiia, nhes numbri ja juhn

kaupa teeb peremeese P. Pur > vaheseina 2%" ja 3". lvälis
Juhuslikult müüa tööstuse kart. Türi. Wilna postkast.
scinaplaugud. latid
suurendamise tõttu .12—14tamme-, saarclauad Vi", 1" ja ESTOHIÄ TE ATRtMÄJ Af 12.""
hob.-jöulinc töökorras
3" paksused. Tuur Racivalla t.

meestorahva
Uus vaip
Smdlusmasln '
kraesid
(Pärsia mustris). 150X220, WSib teenida 70—100 prot ivühc pruug. od. müüa. T.
. kohe müüa soodsa hinnaga. Kii senti. Kirj. slt. ~21/7921".
Tartu milt. 40, krt. 2, sisse
sida Jõe tän. 10—4.
käik tänawalt. 2. korral.

Pianiino

vitlel

Tartu mnt. 34.

Suures

puunnasin. kruustang, kõtva Kohilas. Juhiti talus. J. Aatver tillis. 42 ha suur. head hooned. kojapl. Ohvitseride Keskkogu ka
ttfattfer. Weerenm 18—12.
siino ees.
H-ra Klmtsen, Kiisa p.-ag.
Suuremal arwul müüa

Mmuua
M•

ja lepa

Õuna tiin. 18, puuiööstuses.

setulek'4Boo kr. 'Kirjad flt. heline aas 12. -•
dal) kohemalsetawa raha eest.
~18/8118". Kirjad slt. ..30/6310". .
Müüa
hea puhasiwerd friisi tõugu
Müüa
Miitia vana talu
sugupull. la. ja 11 kuud
wana, ja heade
kõige inwentariga. korras, ühes

neesi 9—2.

kuiwi > < : •
kase

Juhuslikult müüa uu?

Jakobsoni 23—6. • -

rahwatikkäs kohas. Toow. teat.

keskkütte kütja*
joithu; wasttt hobusejõu- ke.s wõih teostada maja remonti ja omab wnumust aiatööde
Ott, 220 ivaheld. ivool.
14.50 tiir», korras. Kirj. alal. wajab teenistust kohe wõi tutewikus. Wõib ka waljas
pooie Tallinna Pakkum .19/2970'.
skt. ~35/797.5". .

preili lösisc mehega. Kirjad slt. kaheks ktiuks
ü elnrumuiga. elekter ja >vee
laenu 20—30 kr.
~3-1/7774".
Uus
maja
märk sceo. ilttsa aiaga, krunti
Olen
au» tasuja. Pal. teal.
7
korteriga
müüa.
ehitustvõi
Karusnahk
Antikwanam VI. Pastiirus.. ca. 3000 r.-mtr. Tomviairald.
maluscga. maheltkauplejaia. piantlite ja jakkide ümbertcge kirs. slt. „9/S020".
VSmia Posti t. 7. tel: 445^56 kirjal. s!t. ..37/8057". '
hind 23.000 krooni. Toow. mine; kraed, muhwid»jne. Töö Korralik 49-a. lesknaine
kirs. slt. ..30/8010".
odaw sa korralik. Hollmidi tän. (kindel teenistus, wäike maran
10—3.
dus ja kena kodu)
Maja müüa
A. S. „B. Miili»»» jn. Pojad"
Uus
tutvuks
laost Hollandi 44.
kirjutusmasin
samasuguse üksiku mehega, ma
nas, müüakse..odawasti häid Nõmmel, palkchitus, 7ViX3

laualühtreid.

nt ii il a. Teat. jlt... „31J7734"

müüa, hind' 2000 krooni (juuk

töö). Heina tän.- 12—6 (Pel oma aadressid kirj. slt. - „9j
gülinnas). näha pühäpäewal
7749".
e. l. kella.ll—
tülitada. ,
. Müüa odawasti, ilus
. puhveti
Müüa-kaks head
üks Tariu mnt. - rajoonis, hitt
naga 50/000 'kr., sellest pika

seina- ja

piltide näitamiseks., ÖO" kr. eest

Phönix jauvaun uksi ja aknaid.

sees). 800 r.-s. maad,
ülikonda sa üks talwpakiw seäri
15 km Tallinnast jaama
(suuremale kaswule, > . telljtud'

elumuutmisc pärast nniüa

. lüpsilehmad f

Maja

kaks- wähekantud meesterahwa

juure* walikuc stiilseid kitstall.
ja pronks'

' Kinoaparaat
Küsida Kanarbiku tän. 12, töö
Tulla, pühapqelval - Pärast kella ..Pathe" ühes mootori ja reo
kojast kella 12—18.
10 Rataskaewu 14. krt. 8.
staadiga, kohane maale, ka udu

Se'alsawas tekitikkimine' ödatva mised saata slt. ~5/7985". - . •

- Müüd

Hiiul

Kappelt tänv 12 (end. Viimsi t.
Tartu mnt poolt).

0,1 nt/nt, suurel- ja tväikesel

lapsevankreid

Odavasti müüa
ltwoniüiitreid,

Keskealine laitmata e ukommetega soorituste ja diplomiga

elektrimootor, 1450 mnt. 220
luolti, wabelb. lvool, 10 hob.-

diivan

jakk- wähemalc saledale knswule.

Müüa

Müüa
iuõi wahetada täiesti korras

:n gros ladu, „ELGEN" Uus 1.14

Müüa uus hästitchtud

(end. V. P/.rnii mnt)

Mii na korras hoonetega lesk

lnpco I—ll.

võib ka osade viisi. Krundi suu
rus 1650 r.-s. Ostjad teat. kirj.
slt. 14/7914".

lllikonri

Sakala tän. 41 ' Tel. 474-78

Minia ialaga rätsepa

jabotikud

lpikeniale kasivnle). Wiljandi tates 33—50, mitte pummel

Ettevalmistus jõuvankrite juhtimisloa saamiseks.

karakulkraega ja tvalgcd angoo

.KL kalossid

sobiv aiatööstuseks. Soovikorral

smoking

Tallinn,

Müüa «neesterahtva

Odawad NORRA

Tallinna lähedal alevi keskel,

tän. B—l 2.

tvcoauto 1930.< a. mudel. Ford

jope

ranahad müüa. Näha Roosi
krantsi 5—2, ärip. kl. 5—6,

I»—— J

Krunt müüa

Odaivasti mnna ivähekantnd

Odavasti müüa

kasukas

Ketramise ja. kudumise wabrik,

Esindaja ja pealadu N. Schitllng & Co., tel. 437-20

elektrimootorid^

Kokku 763 kirja.

st», jomno".

tvela, Aegiviidu.

Meeste:. hästi hoitud

Arvestades kohale jõudnud suure partiiga on hinnad
tunduvalt alandatud.

masinad ja

1/7501 6 1/2881 4 15/7675 3 16/7516- 1 31/7491 5 31/7451 5
2/7622 6 2/7302 1 16/6316 1 16,7076 2 31,7331 1 , 32,2912 7
2/7502 1 .3/7503 42 17/7397 2 17/7677 2 32/7692 2 32/7452 6
3/2883 6 3/7583 2 17/7597 1 17/6557 1 32/452 1 32/2952 2
3/7343 3 4/2924 8 17/7237 3 18/2938 5 32/7572 1 32/6932 1
4/2884 - 1 5/2845 12 18/7558 . 1 18/2856 1 33/1473 1 33/7573 3
5/7025 1 5/7585 1 18/7398 1 18/1858 1 33/2913 11 33/7333 4
5/7225 - 1 5/2885 1 18/7358 1 19/7479 6 33/6493 1 33/2953 3
5/7665 1 6/7546 5 19/2819 1 19/7519 4 33/7533 2 34/2914 8
6/7706 3 6/2926 5 20/2860 4 20/7520 2 34/7694 13 34/7574 5
6/7506 1 6/7306 1 20/7480 . 3 20/7640 1 34/7414 3 34/7454 1
6/2726 1 6/7586 • 1 20,7280- *1 21/7361 < 2 34/7654 1 34/7374 1
7/7147 12 7/7427 1 21/7321 1 . - 21/7121 1 35/7235 2 35/7455 3
7/7667 1 8/2968 .9 21/7481 : 2 21/7161' 1 33/2835 2 35/7535 6
8/7508 • 6 8/7068 2 21/2941 2 22/2622' 2 35 7575 J 35 7415 3
8/7388 4 8/7268 1 22 7522 : ,10 . 22, 7602 3 35/7295 1 35 7095 1
8/6748 1 8/7468 1 22/7562 1 i 22/2822 1 35:2915 2 36 7496 2
9/2969 1 9,7349 2 22/7402 . .1 • i 22 2862 1 36 7616 1 36 7576 7
9/7269 2 9/7509 1 23'7363 1 •:237523 6 36/2916 1 36/7456 1
9/7029 1 9/2929 1 23/7403 1 23 2943 1 36 6776 1 36/7696 1
9/7669 1 : 9/7709 1 23 7523 1 ' -24 7364 6 37 7537 2 37/7577 2
0 7590 8 10,7510 1 24 7034 . 1 , 24.7684 3 37/7507 1 37/7057 3
10 7430 1> 10/7550, 1 24/7724 3 . 25.3065 1 37 2797 2 37 2917 1
0/7470 1. 10/7670 2 25/7045 . 2 25/1305. 1 37 2907 1 38 7618 11
10/7520 1 11/7271 • 6 25/7565 18 25 2865 1 38/7458 7 38 2838 1
11/7591 12 11/2771 2 25/7605 ' 5 26/2906 5 38 7373 1 38 7578 1
1/7551 5 - 11/2931 1 25/7406 1 26 7646; 2 39/2839 7 39/7299 1
2/7352 3 12,7592 1 26/7686 1 26/2866 1 39/7579 9 39 7459 1
2/7632 1 12/7.152 1 27/7247 1 27/2907 5 39/7609 1 40,7700 4
3/2613 1 13/2853 2 27/7567 1 28-9488 7 40/7180 I 40/7240 18
3/7433 -2 13/2933 7 28/2948 4 / 287568 1 40/7340 10 40 7100 4
4/7674 .26 14/7394 1 29/7529 3 29 7329 12 40/2840 1 40 6420 -1
4/7714 14 14/7514 3 29,7489 ' 3 • 29 ,7369 2 40/7340 ' 1 A. 8780 1
4/7154 1 14/2934 1 29.7609 1 . 297449 5 A. 8841 1 A. 8791 1
4/7354 1 15/2855 1 29/7009 2 29 2909 1
A. 32 1 B. 4697 4
5/2935 2 15/7555 6 30 7690 3 30/7570 2 B. 4712 1 M 11403 16

Maakri i. ll—9, hoowimajas lVi tonni. .Aadress: Joh. Jär-näha pühapäctoal.
Ä.-s. Eestisiid

Rohu tän. 5

saapatööstuse

lns.lVlarcfli autokool
Müüa

Väga tulus restoranipidajatele.

'/4 karbis 10 tk. y2 karbis 16 tk.

26. nov. sisse tulnud kirjad,

talwemantclhallj karakulkrac

Kud. Christ. liribel, Stettih.

sardiine originnalpakises karp kahvliga.

misel 30. nov. kell 12 Tallinnas,

KIRJAD

Lall, telefon 450-29

Estonia"

Amieux Freres

!

TULNUD

Pc r m Laewa A.-g. Pärnus
Reisijate- ja kaubaweoaurik

Jõudis kohale värske partii maailmakuulsa, firma

Müüakse avaliku! enampakku

oma löö.

PRANTSUSE SARDIINID

Oiu

kult. Näha pühapäeival. 28.

ikp.. kella 10—0 Nõmmel. Har
ku tän. 20. tclcf. 510-34.
Häid

Valmistaja Mcdikon. Tallinn.
Haritud preili (40-a.). kind

las teenistuses, lvarandnscga.

ioowib - .

tutvust

21—1.

müüa Koidu tän. 02—10.

tutvust

kellele meeldib sport. Kiriad

slt. „5 8665".

soliidsete, jõukamate härradega.

Kirjad Pärnu. ..Pärnu Päclva
kodu loomiseks. Kirjal, slt. lehe" lal., „L." ja ..M,"
~1/8021".
KakS kena ncidn oisimad!
samasuguse härraga ühise kauni

Otsitakse turbatööstusse

viiuleid

daami soomimad tõsist

ÖÖ

Tellimiste Mastutvöiminc. W
meest,
osanikku
Kalamaja tän. 21—Z. kella
kapitaliga Slr; 25.000. Teat. keS maksab balka. Kirj. pai I—7.
slt. ~5/7755".
slt. ..29/8007". '

«ttupttciuni, nowemvrtt iy.47

Nr. 383

ö e w aleht

Pool tundi NMKÜ poisteosakonnas

9

JŽQS iafiab nautida tubaka marku
puktat kujul, SQQ eelistab sigarette!

Siin kihab õhtutundidel innukas töö ja tegewus

Pildil paremalt: poisid metallitöös'. Wasemal: poisteklubi koosolek.
Palju poisse ja noormehi ruttab kahekordsesse puu

»Kas oü olnud juhtumeid, et poisid ei ole klubtS ol
mid, ehkki nad seda ise kodus ütlesid?" .
«On olnud waid üksikjuhtumeid, ühe poisi kohta sel
gus kontrollimisel, et ta oli käinud klubi asemel juba pi
kemat aega kinos."

majja Roosikrantsi tänawal nr. 11. Siin ou N?)iKil
potsteofakond. Kuulen, et osakonnal seisab ees 15.
aaStapäew. Maja minna waatama, kuidas siin majas
ka elatakse ja ollakse, ühingu esimees G. Ney ja osa
konna sekretärid W. Pihlal ning A. SakkcuS on para
jasti siin ja auuawad seletusi.

Tähelepanu koidab tuur auhindadekogn, mis poisid ou

ontandanud sportlikel wõistlnStcl. Suure osa auhindu
on annetanud Juri Lossman. kes juhtis ja õhutas siin
omal ajal sportlikku waimu.
ühes teises klnbitoas on koos suuremad poisid. Siin
peetakse parajasti rcscraati ühingu tegewusc Põhimõt
teist. Keldrikorral on aga kuulda puu- ja rauatõõ ragi
uat. Poisid meiStcrdawad siin kõiksugu asju ja esemeid.
Läinud tälwc kestes tehtud walmis kuni 100 paari suus
ki. Wähcmaid tarbeasju tehakse sageli kingituseks isale

«Kuidas on klubides tegutscwate Poiste edasijõudmine
koolis?"

«Hakkate junbeldnma?"

«.Klubijuhid on kõik Parimad õpilased. Kui liik

«Jah, 15 aaStat tööd on seljataga."
«Ja selle ajaga siit hulk noori inimesi läbi käinud?"

meist mõni peaks saama koolis nõrga, siis anname poisi
le kluvitcgewuses mõneajalise puhkuse."

«Tuhandeid."

wõi emale.

Mõned klubid on Parajasti koos, nagu «Wahuri"
klubi, mis koosneb Westholmi õpilastest. Poisid istu

«Kui palju praegu ühingus poisse ou?"
«Ligemale 500. See arw on poisteosakonnas, meil
tõötawad siin aga ka noortemeeste ja meesteklubid ja
neil on liikmeid 300 ümber."

wad klnbitoas laua ümber ja tõusewad wilkalt, kui ühin
gu esimees ja sekretär astuwad sisse.'

mas näeme noormeest, kellel langrimärk rinnaS. „3rc
on kapteu Loosbergi poeg. Ta ou 6 suwe' wiibiNud Koit
jarwc laagris."
- Näib, et laagrielu mõjub poistele terwisliknlt hästi.
Nad on sirgunud suureks ja on innuga tcgewuses küll
spordi alal ja mujal. Jsctcgewuse arendamiseks on siin
noortel inimestel laialdased Ipõimalused. Meesteklubi
sid wõib pidada laiendatud kawadega õpiringideks. Siin

«Mis teil täna tcgewuskawas on?"
«Pidi olema referaat." wastab klubiesimecs, «aga

Edast kuulen, et poistcklnbisid on kokku 23 ja meeste

klubifid on 17. Poisid suuremaks sirgudes lähemad üle
noormeeSteklubidesse ja 18 aastaselt juba meesteklubi
deSsc. Siin on üksikuid liikmeid, kes 40 aastat manad.
Meesteklubide komitee esimees ou ins. Pürgc, poiste
osakonna sekretäriks W. Pihla? ja noortemeeste osa
konna sekretäriks A. Sakkeus. Mõlemad sekretärid ou
olnud ise osakonna algusest peale klubiliikmed ja siin pi

see jäi referendi haiguse tõttu ära."
«Kui palju teil poisse klubis ou?"

«Meid on 25 poissi."
«Kas abiesimees on kohal?"
«Olen siin," wastab üks poistest.
Siis tutwnstatakse meile ka klubi laekurit, kcs osu

harrastatakse mitmesuguseid alasid. Liikmeiks on

tiib üsua noorukeseks selle wastutusrMa ameti kohta.
«KaS kassas puudikjaäke ka ei ole?"
«Kassa on korras," wastab Poisu iseteadlikult.

dewalt tcgewujcö.

Osakonnas olles maksawad Poisid aastas üks kroon

liikmemaksu. Igal klubil on oma juht ja need juhid

ametnikke ja teisi tegelasi, kcs loonduwad oma hnwikoha
selt. Leidub klubisid, kus liikmeskond koosneb waid aka
deemilise haridusega isikuist. Liikmeid ou mõnes klubis
kuni 60.

Tuleb iMja, et neil on siin ka waike klubi liikme

kokku moodustawad jnhtidckogu. Meesteklubidel on

maks 10 senti kuus ja tcgewuskawas on klubiõhtuid,
kus on tegemist tulude ja kuludega, kus sa siis ilma
kassamcistrita saad. Seltskondliku tcgewule ja kõne

4—5-liikmelisrd juhatused.
Hakkame siis lähemalt waatama, kuidas see tegcwuS

siin areneb. Kohe majja astudes köidab tähelepanu

Noori hakkab ruumides seguna tihedamalt. Klubi
«Täht" Peab oma 15. aastapäewa. Osakonna aastapäewa
puhul korraldatakse lanpäcwa õhtul Pühawaimu kirikus

kunsti õpiwad siin enam-wahem selgeks poisid, kellel sel
leks annet ja tahtmist jätkub.
Mitmes toas arcuewad mängud: ping-pong, Piljard,

walgustatud luuk, mille taga istub kontrollametnik, kcs
paneb hoolsasti kirja iga poisi, kui see tuleb osakonda ja

kui ta lahkub. Seejuures auuawad poisid oma liikme
kaardid niikauaks kontrollametniku kätte kuni nad majas

jumalateenistus ja pühapäcwal on aastapäewaaktus
Laial tänawal ühingu ruumes.
Lahkun muljega, et see maja siin on paljudele Pois

koroona ja muud. Poistel ou tarwitada la walguspil

wiibiwad. Kontrollraamätust wõiwad wauernad ise nä

tele nagu teiseks koduks, kuhu nad ruttawad paariks luu
niks, et koguda koolitöö körwal ka teisi oskusi, mida eluks
wajn.

tidc aparaat, raadio ja teised wahendid kultuuriliseks

ha, kaS nende Poeg on wiibiuud osakonnas.

tööks.

o

:

Ukse juures kohtame kaht siluvalt Poissi. „Mcic
ujumismeistrid 3tciu ja TõuuuS", tutwustatatse. 3a

Kes ilusatest valgetest hammastest

¥/

räägib, mõtleb kohe
*4

«

>

hambapastale, kuna see pasta tagab ilusate ia tervete
hammaste omamise, kui tarvitada teda järjekindlalt

nriOTumnn

Pilte poksiwõistlnse teiselt päewalt. Rootslane Kenberg paremal, üritab Pealetungi W. Leedtle. Pa
remal: N. Stopulotv ja Shensson, kes samuti km Genberg oma wastastest on kaal raskemad.
Teine poksimatsch rootslastega
4:4

Delaroque'i karjääri lõpp

wõitsid luastascid kergemast kaalust

susmaad, prantsuse armee erukolonelli krahw Eaziniir

Delaroque'i Prantsusmaa «tulemaks meheks". Eriti
körgeS arwamuses endast oli muidugi kolonel ise. Kolonel

kirjutas raamatu Prantsusmaa elu nmbcrkorraldami
sest, mida maailma kirjastajad tõttasid trükkima 14 kee

leS, arwates, et krahwi raamat lcwib nagu mõni Hit
leri „Mein Kamps". Wälismaa lehed saatsid oma kir
jasaatjad Pariisi Prantsuse tuliristlastc juhti usutlema.
Kuid kõik, keS uskusid selle mehe celsciswaSsc karjääri,
eksisid kibedasti. Ring näitasid ühes sellega, kui mähe
nad tundsid prantsuse rahwa hinge.
. ükski krahw ci wõi enam saada prantsuse rahwa ju

hiks. Rahwamassid mälctawad meel wägn hästi, kui

das monaryismi ajal neid rõhusid mõisnikud, ja juh
tuwad citnwalt nende järglastele. Prantsusmaal pole
puuduS ei hertsogcist, krahwidcst ega paruueist, tuid
nende eeS ei küüruta keegi oma selga. Ainsaks erau
diks on diplomaatiline teenistus, millest meel ikka ar
watakse, et selleks sobiwad wäliSmaal parimiui äris
tokraadid.

Kui keegi tahab PrautsuSmnak saada populaarseks,

siis peab ta tulema rahwa keskelt. Srf põhjusel pea
miselt küll ongi rahwnlc jäänud wöõralS aristokraatlik
Tardicu, kuna rahwa seast tulnud Briand, Hcrriot jn

Eile õhtul kino «ArsiS" peetud teine Poksimatsch
rootslastega lõppes wiigilise wahckorraga 4:4. Eilne
wõistlus oma ilmelt oli üldiselt nigelam ja tempooht
ram, mis oli tingitud arwatawaSti rootslaste eelmise
Päcwa wäsimusest. üllatuseks oli see, et N. 3 tepu -

lemisecrimisluustiö ületamatu. Daudet pole wõiuud
taluda ka Tardieud, kuid kohtusaalis nad sõlmisid üks
teisega rahu. Daudet ütles, et Tardiculc olid „kõik pa
iud andestatud, sest ta oli kiskunud näokatte bandiit
Telaroque'ilt". Kohtu esimehel polnud kerge kuumawr

low ja W. Lee t, kcs wöitlesid seekord kaalu mõrra

raskema isikuga, tulid toime selge wöiduga 3:0 oma was

rclise ja terawa keelega Taudrt'ga, kes ci tunnusta
mingit kohtukorda. Ikka ja jälle hüüdis ta oma lõwi

Krahw Tclnroqnc i mõju pole Prantsusmaal iial

likS". Isegi krahwi wihaseimad waculnscd „Huma

ttits" ja „Popnlairc'i" toimetustes polnud teda nõnda
rünnanud, kui seda nüüd teemad ta sõbrad. Prantsuse,
rahwarimie wõib rõõmustada, et parempoolne rahwas

lil wastasriud on nii killunenud.

elus. Peaministrina Tardicu uskus, et krahw oli hea
rahwuslilu liikumise juht ja kuna Tardicu pooldas lii

kuurist, siis sai Telaroquc salajasest sondist pcamiikislri

soodustusel 250.000 franti. Kuid frnfini pani selle rn
ha lihtsalt oma tnslu. audes fcllc.nn fioofii idealistlikel;

noortele tuliristi lipu all. saanud raha, lõi trabw

kannad kokku ja ütles: ..Minister-prrsidendi härra, olen
igal ajal teie käsutuses."

Kui Tardicn seda kohtus wnndc all tunnistas. üt

les Telaroquc silmi pilgutamata: »,Tardicu nialctnb,

ta on suur wnlelik!" Tardicu ci jäänud wnStust wõl
fl«: ..Mõtelge, mis te räägite, härra Telaroquc, ja
hinnake, et nimetan teid siiski meel härraks!" hüüdis ta.

~KnS te ci mäleta, kuidas omal ajal sõjakoolis, kus

mc käisime, oli kõnekäänuks: ..Luiskab kui Drlnroque?"

Peamise löögi Tclaroqucile nudis siiski tuumariik
laStc iuht Daudet, keda krahw ta süüdiStaS enda sol

wamiseS. -ee on suure kirjaniku Alphonsc Daudet'
voea ja praegune andckaint prantsuse pamslctist.

kukega ta ..kukutab" iga parm mõne poliittlu. mt ,cc
mees ei tvihka midagi nõnda kui wabnrukt. fiuid kee

kaalus R. 3 t e p u l o w wõitis selge paremusega Svens
soni 3:0. Keskkaalus Ree sai waicldawa kaotuse roots
lasclt Anderssonilt häältega 2:1. Poolraskekaalus Leet

wõitis hõlpsalt Genbergi, kuna raskekaalus Per An»

ders s o u saawutas tartlase Tammepuu üle selge

wöidu.

wardns Tnudet'd saalist wäljn saata, kuid sellest polnud

kasu. «Wisalc wälja, kui tahate," waStas Daudet,

fuuttttfttfel rajada 50 kahetoalise korteriga ühiselamu. Majan
dusministrile efttati palwe 300.000-kr. pikaajalise laenu
saamiseks
Ühenduses korterihindade järjekindla tõusuga ja
vitav. Laenuks palutud summaga kr. 200.000, oli
korierikriisiga peamiselt väikekorterile alal tekkis minister päri, kuid nõudis põhjalikumate kavade
mõni aeg tagasi trükitööliste hulgas mõke trükitöö
esitamist. Ühiselamu püstitamine ja sellega ühen
liste- ühiselumaja püstitamiseks. Trükitööliste Liidu
duses olevate küsimuste üle võtab põhjaliku seisu
juhatus haaras mõttest kinni ja võttis küsimuse koha järgnev Trükitööliste Liidu koosolek.
akuutselt tegevuskavasse, kuna teatud enesekindluse
Trükitööliste Liidus on asutud seisukohale, et
andis siin edukas puhkekodu ehitamine möödunud
trükitööliste
maja ehitamiseks täieks moodustada
aastail, millega liit hästi toime tuli.

«kuid see ei muuda toda julmurit sea! ausaks meheks."

Kord näis isegi, et tuliristlascd lähemad knningriiklas
tcga kohtusaalis rusikate peale kokku. Rahwariudc aia
kirjanikud muigasid selle parcmtiiwa wöitluSweudade
soja üle.

Protsessi lõpu! hakkas Daudet' uina merd iools
ma, mida temaga juhtub sageli. Nähes merd hsiudis
ta kaastööline: «Härra Daudet, teie nina ou jälle we>

riue!" Wihauc Daudet wastas: „ükskõik, las' olla,
kuid Telaroquc ou kelm!"
Niisuguses stiilis möödus kogu protsess. Nahwariu
nr wõib rõõmustada, sest parcmtiiwa opositsioon pol

talle enam hädaohtlik. Kuid mis teeb nüüd see noor

Esmajoones pöörduti sotsiaalministri poole, kes
täiel määral pooldas trükitööliste kavatsust. Järgne

sugu, kcs oli waimilsinscs Drlaroque'i tnlirisli-lipn
all? Ta ei koondu Tardicu ega Daudet' ümber. Rah

warinnc Pole igawene, settes pole kahtlust, kuid Prae
gustc parempoolsete juhtide asemele tulewad uned
mch-d, kcs Pole käinud läbi sellel protsessil loobitud
porist.

valt pöörduti majandusministri poole, tutvustades
ministrit trükitööliste maja ehitamise kavatsusega.

Belgia mte peaminister Jnnson.

Minister suhtus trükitööliste kavatsusele Jaatavalt,
leides, et ühiselamute püstitamine töölistele on soo-

Tallinna Lawn-Tennis & Hookey Kftubi G Tennishall, Kadriorg
Esmaspäeval, 29. nov., ja teisipäeval, 30. nov.,
Jugoslaavia Eesti

tennises

soprus-maavoištlus
Algus kell 7 õhtul. Piletite hinnad: nummerdatud istekohad Kr. 2 —ja Kr. 1.50. Seisukohad Kr. 1.-, kooliõpilastele Kr. —.50

Wäga rnsfc hoobi nudi? Tclnroqne'ilc Tardicu, kes
nimetas teda ..kaltsuks, torrnptandiks ja reeturiks",
üteldes, et fee mees oli talle toonud suurima pettumuse

Kallasorulc häältega 2:1. KuK-kaalus parim
rootsi poksija Alfredsson kaotas selgelt Kaunismäe
le häältega 3:0. Keskkaalus rootslane Cedeberg
saawutas napi wõidu 2:1. Kergekaalus rootslane
3tenberg wõitis Kollini häältega 3:0. KergSesk

Trükitöölised ehitawad ühiselamumaja

häälega wahcle, ähwardaS rusikaga, naeris waljusti ja
ütles Tclaroqnc'ist solwawaid wõrdlusi. Esimccö äh

Lcbrun on saanud populaarseks.

olnud suur, kuid nüüd räägitakse juba icma poliitilise
karjääri lõpust. Ta kaebas oma au solwamisc eest toh
tusse 17 ajalehe toimetajaid, uii parempoolseid kui pa
hcmpookscid. Krahw tahtis, nagu temast iseloomusta
wakt ütles suur marssal Liteh, ..olla korraga Mnsso
lini, Hktler ja Napoleon, uiug ou seeparast saanud nul

K a l l a s o r g,. kuna teised eesti poksijad kaotasid.

Kärbcskaaluö rootslane Axel pidi alistuma tartlasele

Polnud ühtki k.-0.-wõitu. Stcpnlow ja Lect

Aadel ei saa enam Prantsusmaad walitseda. Pariis tunnustab
ainult „mehi rahwa seast"
. Omal ajal Pidasid Paljud, eriti wäljnspool Praut gi ei julge Daudet' wastu alustada sõda, sest ta on po

tastc üle. Wöidu saawutasid ka Kaunismäe ning

„Tootsi pulma" kaks ainuõigust
TÖÖLISTEATRIL DRAMATISEERINGU LAVASTA
MISE AINUÕIGUS TALLINNAS 3 AASTAKS
Nagu nüüd selgub,» on kirjanik O. Luts oma
„Toolsi pulma" lavastamiseks annud kaks ainu
õigust nii Töölisteatrile kui ka Eesti Draama
teatrile. Kumb neist nüüd see õige ainuõigus 011,
see peab alles selguma.
Pöördusime täna ka Töölisteatri juhtide poole kü
simusega, kuldas nemad seletavad seisukorda, kuna
elle tõime ära Eesti Draamateatri üldjuhi seletuse.
Meile vastati:

Äga leping? Sest O. Luts võis ju ka mitte
teada, kellele A. Särev dramatiseerib.
Selle tegime käesoleva aasta alul ka

Haapsalu linnawalitsus jääb
2-liikmeliseks
(sfr>u»srikas wolikoqn kooj?olrk.

suusõnaliselt.

Aga Draamateatril 011 kirjalik. 15. nov. kuu
päevaga.

Ka meil on nii ii d kirjalik. Selle sõlmisime

küll pärast Dr.-teatril ja see kindlustab meile „Toot

si pulma" etendamise ainuõiguse Tallinnas 3 aas
taks. Draamateatri leping ei tähendagi suurt, kui
Särev ei anna dramatiseeringut, sest Särevil 011
dramatiseerimise ainuõigus. Kui nad aga lepivad

Säreviga kokku, võivad nad ju mängida provintsis.
Tallinnas te ei luba enne kolme aastat?

saarsalu liimnwolilogn Poovdefut mätcvinii sunnid
liimaivolinikku Heidet ja wõcii ametiivannc uutelt >OO

- V. Modellilt ning ?l. Priktili.

Lõbustusmaksiisl lvabastaii Eesti ujunneesiwõistili
scd, litis lõppesid majanduslikult suure puudujäägiga
..Lääuelale" ja meeslaulu kontsert.
Liuuaivalitsuse liikmete tvalimise küsimuses seletas
linnapea, et liuuawaliisuse avivates 2 liuuaivalitsuse
liigee tulewad toime kogu tööga, kusjuures tvabaucwa

ehitusühing,

mis töötaks koos Eesti Trükitööliste Liidu juha
tusega.

Maja kavatsetakse ehitada 4- kuni 5-kordne,
kusjuures kortereid oleks 50. Suuruseks on ette

nähtud

2 tuba, köök, esik ja vann,
kusjuures korteri hind oleks kogusummas umbes
2250 kr. Majja tuleb keskküte, elektripliidid ja muud
mõnusused. Alumisele korrale on ette nähtud äri
ruumid ja ka trükitööliste organisatsioonele eriruu

mid. Asukoha suhtes 011 asutud seisukohale, et see
peaks olema kesklinna läheduses.
Ehitusühingu moodustavad ühiselamus asetse
vate korterite omanikud, makstes selleks sisse osa
korteri hinnast. Järgnev maks sünniks kuuviisi. Siin
juures on aga jäädud kindlaks seisukohale, et

Ühiselamu kasutajaiks võivad olla ainult
trükitöölised.

Ka üleandmiste või korterite müügi puhul on kor

teriomanik kohustatud müügist informeerima ehitus
ühingu juhatust, kellele jääb eesõigus korterit oman
dada, makstes müüjale tagasi osa sissemakstud sum
mast. Sellega kujuneb korteriomanikule ühiselamus
elutsemine isegi teatavaks rahakogumiseks. Osaühi
suse juhatus valvab sette järele, ja soodustab igati

maja jäämist trükitööliste valdusse. Kindel tahab

aga olla see, et Trükitööliste Liit, asudes ühiselamu

püstitamisele just väikekorteritc ehituse alal, tun
duvalt nii eeskuju kui ka tegeliku käe külgepane

kuga, suudab märgatavalt pehmendada korterikriisi.

Soodsa asukoha leidmiseks on mitmel pool juba
maad kuulatud.

nal ainult nimeliselt tegutseivad. kuna neid ainult Hariva
kokku kutsutakse.

Usume, et draamateaterlased eksivad: Töö

vaimus saab hakkama kõigega. Usume, et Draama

listeater ei hankinud ..Tootsi pulma" lavastamise lu

mistega isikmc järele. Wolikogu otsustabki lubada liu
ucewalitsust woliiuste lõpuni tööiada kahcliikmelises

Lõppeks siiski tullakse tvalimistega toime. Läbirää
kimiste all ival. Laiuc tvõtab sõua sa küsib, miks linna
ivalitsus lubamistcle waatamata pole jõudnud tänmvate
korrastustöödega ai ava . Kanalisatsioonitööd turuplatsil
ja Ehte tänawal olewat wcidi pikale iveuiuud. mis suurt

kõiki neid asju ja sellest see arusaamatus tekkiski.
Küll ta laheneb.
Ning teil proovid käivad»
Täie hooga.

koosseisus.

kahju toob täuatva äärseile ärimeestele, kelle kauvlusisie

Edasi läheb mitmasuguste komisjonide liikmete lva
limiseks, mille juures mitmed woliuikud ägcswwad. Wo
linikud Ewald ja Lipstok on solwatud, et komisjonid lin

korralik jmirepääs pimdub. Linnanõunik Simson Äes

ba alles nüüd, vaid juba 1936. a. aprillis tegi A.
Särev suusõnaliselt 0. Lutsule, kui ta viibis
Tallinnas, dramatiseerimise ettepaneku.

Ei usu, et oleksime nii kiusakad. Leplikus

teatri üldjuhi äraoleku ajal teised ehk ei teadnud

palgasmumaga oleks Ivõib-olla otstarbekam palgata näi
teks linnaiufeueri, kuna linnas ou Põud tehniliste tead

tab sellele, et tööd lõpcwad iulcwal nädalal. scmw-kütu
leivad ka tirnawad korraldamisele.
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Jaapanlased tungiwad Nankingi wõi Hankouni

Aeg ei olewat weel küps läbirääkimisteks Hiinaga. Sõja wenitamisel eraldatakse Nanking
Põhja-Hiinast
Wallntati hiina tähtis strateegiline punkt
Tokio, 26. 11. (ETA) (DNB) Peaminister wnrst Konohc seletas ajakirjanduse esindajaile, et
ta ci wöi weel ütelda, kas Jaapani wäed tungi wad Na n kingi wöi Han k o u ui.
Hankon olewat oma ühenduse läbi Kantonign tähtsaks punktiks hiinlastele waruStamise
poolest wälisriikidc poolt. Nii näiteks wedawat Inglismaa suurel hulgal sõjantaterjali üle Hongkongi
Hiinasse. Edasi ivürst Konoye seletas, et J aapan on teatawail tingimusil nõus
alustama läbirääkimisi Hiinaga. Kuid aeg selleks ei ole weel küllalt küps. Kui Nan
king tahab sõda pikaks wenitada, siis tnlcb arwestada Nankingi eraldamist PShja-Hiiuast, kus tuleks
moodustamisele autonoomne walitsus. Seejuures ivürst Konohc toonitas, et Hiina küsimuse käsitle
misel ei tule eraldada Põhja-Hiinat Schanghaist. Esialgu Jaapanil ei ole aga weel.min
git kawa Hiina edaspidise riigikorra kohta. See tuleb kindlaks määrata hiljem
läbirääkimistel Hiinaga. Edasi peaminister tähendas, et Jaapan näeb end wöib-olla sunnitud ole
wat üles ütlema ühcksa-riigi-pakti. Ent seda küsimust tuleb weel hoolikalt kaaluda. Tema ise olewat
arwamiscl, et Jaapan oleks pidanud juba warcm üles ütlema selle lepingu. Igal juhul tuleks see
leping wötta rewideerimisclc, ütles würst Konohe.
Jaapanlased kaewikuis
Raske, isegi .võimatu on eurooplasel üht jaapani
sõdurit eraldada teisest: Ühine tühi vaade, seesama

kollane ihuvärv. Kõik on neil absoluutselt ühtlane,

alustades kuuenööpidega ja lõpetades tankide ning
säärsaabastega. Mehaaniliste liigutustega venivad

nende lõpmatud kolonnid laitmatus korras rinde
f«oolc.
Selline
on Jaapanivasar
armee,
mille . distsipliini
a dressuuri
nähtamatu
on tagunud
ähvarda
vaks ühikuks.

Siiski, kui ou võimalik näha neid inimesi puh
kusel või käevikuis valvel, näeb neiski inimeste
omadusi. Teel kaevikuisse nende liigutused on ab

tarne langenute eest. Hetkeks unustame mäed, mida

peame vallutama." Või aga: «Oleme kaugel arm
sast kodumaast, tulnud siia võõrsile: Siin kerkib
koit väljadele rohelise loori all, kus puhkavad san
garid-seltsimehed, kes ei kuule enam sarve heli."
Vaikselt kõlavad need sünged, monotoonsed lau

lud pimedas Hiina öös. Mujal sõjaväes oleks keel

dud laulda nii melankoolseld laule, sest need Võiksid
ebasoodsalt mõjutada sõdurite meeleolu. Jaapani oh

vitseridel pole midagi karta: Jaapani sõdurid on

veendunud, et need neist, kes puhkavad «rohelise

täägid otsa. Kaevikuisse saabumisel see ühtlus kaob.

loori" all ega kuule enam sõjasatve hüüdu, on
tuhatkordselt õnnelikumad kiil elusad inimesed.
Voosungi käevikuis jutustati prantslasele, et

okastraataia taga, valvata vaenlase tegevust, tulis

korrad laval ~surnud", oli nüüd tegelikult surnud:
oli langenud lahingus kapral Tomodana.
Hulk aastaid Tomoda töötas Sukiji teatris To

soluutselt ühtlased, täiesti ühesuguste võtetega nad

kohendavad padrunitaskuid ja panevad püssidele

Nagu ifõia käeviipel hakkavad ilmnema erinevate
inimeste omadused. Marssida ja rivi pidada on jaa
pani sõdurile avalikuks kohustuseks. Kuid lamada

tada, minna täägirünnakule, tappa ja surra seda
kõike ta peab oma eraasjaks, milles teised ei tohi
teda segada. Kaevikusse marssides jaapanlane käi

tub nõnda, nagu teda on õpetanud ta vanemad,
õpetajad ja ohvitserid, Aga kui on vaja vaadata
surmale silma, kui välguvad vastu vaenlase täägid,
siis ilmneb jaapanlase õige iseloom: siis võib Iga

sõdur toetuda ainult oma julgusele,, oma vahvusele,

osavusele ja jõule. Seepärast näib, nagu võtaksid

need täiesti ühtlased inimesed kaevikuisse saabudes
endil univormid seljast, paljastades oma eriomadusi.

Seda võib näha juba sellestki, kuidas iga sõdur
korraldab oma «koobast". Eriti isamaalise meel

susega sõdurid riputavad oma «koopa" seintele tõus

va päikese lipukesi, teised jälle kinnitavad sinna

naeratava, uhkesse kimonosse rõivastatud neiu pilte.
Jaapani sõdurite meeleoluga tutvumiseks prant

suse sojaklrjasaatja esitas neile Voosungi käevi
kuis . oma jaapanlasest saatja abil ühe ja sama
küsimuse: «Miks sa tulid Hiinasse?" Kõik noor

mehed, kellele ta pöördus selle küsimusega, kuulu
sid erikihtidesse. Seal oli prillidega intelligente, liht
said inimesi, oli budhiste ja šintoiste. «Keisri tahtel,"

vastasid kaks kümnest. «Seepärast, et hiinlased
ei täitnud meiega sõlmitud lepinguid," vastas üks.
«Ma ei tea seda," vastasid kaks sõdurit. «See
pärast, et minu rügement tuli Hiinasse," „See
pärast, et hiinlased meid ründasid," «Seepärast, et
minu isamaa au oli hädaohus," «Seepärast, et JaaEanii
liig palju
elanikke,"
ordaon
tooma,"
vastasid
teised.«Me tulime Hiinasse
Käevikuis on jaapani sõdurid palju vilkamad,
palju hoolikamad, üldse palju inimlikumad ku!
marsil. Hui võitlusväljale laskub öö ja võimsad
helgiheitjad hakkavad ümbrust ..kohama", laulavad
jaapani sõdurid mõnikord melankoolseld laule. Need

erinevad kõigi teiste rahvaste laulest: Neis pole
sõnagi tüdrukuist ega armastusest, jaapani sõdur
laulab näiteks: «Suurel Polo sillal meil meenub
minevik. Tasanduvad ruttavad sammud: Me palve

kuulus jaapani näitleja Tomoda, kes on lugematud

San Sebastian, 26. 11. (ET2I) (DNB)

Madridi frondilt teatatakse, et «valitsusivaStaste pata
reid on täna intensihvselt pommitanud «valitsustvägedc
positsioone. Osa walitsuswiigede kindlustust on taicli
kult purustatud.

Bareelona. S 6. 11. (ETA) (Reuter) Walitsus

«vägede peakorterist teatatakse, et Leciuofa sektoris Ara
goonia frondil on tagasi löödud «valitsusivaStaste äge-'
dad rünnakud. Wihascd «võitlused on kestnud kogu õv.

WalitsuStvastaSte' löõgirnhmndcks on olnud «««uurid.
Nende kaotused oleivat rängad.

Franco ei võta vastu välisrii
kide vahetalitust
Tahab tobita sõja reltoadega
Burgos, 26. 11. (ETA) Kindral Franco an

Ungari ei ühine kommunismi
toastase Paktiga
.jöcrliin, 26. 11. (ETA) (Hauas) Ungari pea
, Daranyi ja «välisministri Kanya ametlikud

läbirääkimised Saksamaa juhtidega lõppesid täna. Un
gart peaministrid jäämad meel kaheks päewaks Saksa

"ur erawiifil. Nad lahkuwad Saksamaalt

pühapaewal.
Saksa ringkonnad seletama!», et nad on rahuldatud

Ungari ministritega peetud läbirääkimistest. Sel külas
kaigul otemat demonstreeritud llngari-Saksa sõprust
niisugusel musil, et see ei wöi jätta oma mõju awalda
mata rahwuswahclisc poliitika alal, peamiselt Saksa

naturalistlikku Euroopa kunsti, kuid Tomoda püüded
tõid jaapani lavakunsti uut vaimu, tahet otsida uusi

teid. Ta pidi taluma palju vana lavakunsti poolda
jate rünnakuid. Tomoda näitas, et ta polnud mitte
ainult geniaalne näitleja, vaid ka suurepärane re
žlssöör ja tõlk. Kolme aasta eest nägi prantslane
Tokiot külastades Tomodat Mol\ere'i «Ebahalget"
mängimas. Tomoda kehastus prantsuse tüübile oli

nii nea, et ka parimad Euroopa näitlejad poleks
seda suutnud ületada. Räägiti, et tema kujud olid
nii «-«igavad, et jaapani vaätajal oli neid raske
mõista. Tomoda oskas nii hästi elada sisse euroop
laste lavakujudesse, et oli raske teda kujutella jaa
panlasena.

Ent siiski selgub nüüd, et Tornoda on surmani

jäänud ehtsaks, sajaprotsendiliseks jaapanlaseks. Ta

oli küll väga palju Euroopas matkanud, tõlkis hin
gestatult eurooplaste paremaid lavateoseid, süvenes
kuningas Leari valudesse ja Shavv' teravmeelsus
tesse, kuid see kõik ei puudutanud tema sügavamat

olemust. Niipea kui tuli sõda, astus Tomoda vaba
tahtlike ridadesse. Tema rügement oli esimesi, kes
saadeti Hiinasse. Tema pataljon asetses jõe kaldal
kaevikus. Vastaspoolsel kaldal olid hiina kuulipil

durid. Oli vaja lasta õhku üle jõe viivat silda. Tomoda

läks oma rühmaga vabatahtlikult silda õhku lask
ma. Hiinlaste kuulisaju all ronis ta kaevikust välja:
Mõne minuti pärast Tomoda lamas läbilastud peaga

kaeviku ja silla vahel. Sedapuhku see oli ehtne

Teatamast! on Nankingi? moodustatud rah
wuswaheline komitee, kes on pöördunud woi
mnde poole palwega luua linnas julgeoiehutsoon.
pöördunud Hitleri poole palwega, et ta kasutaks
Selle komitee Saksa liikmed olewat telegraafiteef
oma Häid suhteid Jaapaniga selle küsimuse la

edasitungi läänepoole piki Schanghai-Nairkingi raud
teed ja ümber Taihu jänve, on surumas hiinlasi mäge
desje. mis asetse»vad Taihu jänvest läänepool. Lähe

Sch a ngh a i, 26. 11. (ETA) (Reuter) Jaapan

lased nõuaivad endile õigusi sõjaivägede ja -varustuse
transponeerimiseks läbi rahwilswahelise asunduse selle

osa, mis asetseb Sutsrhou kanalist lõunapool. See
nõudmine tekitab siin tõsist rahutust. Liigmvad kuuldu

jed, et jaapanlased kaivatsewad t. dets. okupeerida
kogu rahimiswõhelisc asunduse Schanghais.

Jaapani laewastik toetuswäge
sid tooma
ToK io. 26. il. (ETA) (Reuter) Jaapani koon

duslaewastik Hiina «vetes sai käsu tagasi pöörduda
kodusadamatesse, et siit rutuliselt uusi tagamarasid ja
toetuswägesid peale wötta. Pärast tagawarade täienda
«uist ja meeskondade köivendamist Jaapani söjalaewad
söldawad tagasi Hiina -vetesse.

Põhja-Hiina walitsusjnhiks
marssal Wn Pei-fu
Peking. 26. 11. (ETA (Reuter) Hiina ringkon

duslikul, tööstuslikul ja isegi sotsiaalsel alal. Edasi

Havasi csmdaja pöördus kindrali poole küsimusega:

„Härra kindral, kui aga homme Valencia «valitsus pöör
duks Teie Poole «valctalitajate «või ühe «välisriigi kau
du, ja pakuks teile sõjariistade rahu?" Seepeale kind

ral Franco «vastas: „Ma keelduksin isegi astumast
nendega kontakti. Minul ci ole «vaja pidada läbiräaki
ui isi «vaherahu tinguuuste iile. Minu «väed tungitvad

Pealadu: Tartu, Suurturg, 11—2, E. Sild.

Raha ettesaatmisei raamatu kättesaatmine tasuta.

Donaldi matuste puhul olid täna kõik lipud Londonis
pooiivardas. Leinatceilistusest Wcstminster Abben s.

mida pidas Canterbliru peapiiskop, mõitis kuninga

esindajana osa Glourcsleri hertsog. Rvhkearwuliste

leinajate hulgas olid ka -valitsuse ja diplomaatliku

korpuse liikmed. Kadunu sõprade kõrwal wõidi näha ka
tema ägedamaid poliitilisi «vastaseid. Kirst kaeti Briti

lipuga. Kirstule aseiaii üksainus pärg punastest ja
walgctest lilledest. Leinnleenistus lõppes SeHoti leina
lauliiga.

MÕJU uamendamiseks Kesk-Eurovpas. Berliinis tun

keeldusid ühinemast kominterniwastase paktiga. Lohuta

ministri hauale asetamiseks.

<ls tH! »i.i pettumust sellest, et ungarlased

Chequersi mõisa aiast suure kimbu lilli endise pea

takse end sellega, et Ungari «valitsus on otsustanud
kommunismi kodus maha suruda. Seletatakse, et kuna
Saksa-Ungari solidaarsus põhjeneb ühistel huwidel, siis
on tannis anda mõlema maa koostööle konkreetsema
kuju paktide kaudu. Toonitatakse, et mõlemad walit
sused on otsustanud jatkata tulemikus perioodiliselt

Lvodetato ilm
pühapäewa!. 28. nöwembril. Keskmise kiirusega
lääne- ja põhjakaarte tuuli. Pilwine, ajutiste
selginemistega. s)ommikul kohati ildu. öökülm
Piiewal temperatuur 0 kraadi ihnbcr. Suure
maid sademeid pole oodata.

Sihikindlalt oma sihte taotlevale juubilarile soo

vime parimat edu tegutsemiseks eelolevail aegadel.

ühingu juubeliaasta juhatus. Istuvad: (vasa
kult) Joli. Tatsi, 0. Pirkop, K. Puusaag (esimees),
K. Kraan, Joh. Hinno. Seisavad (vasakult): M. Her
manson, F. Strauss, Ä. Palvar.

teiste kutseorganisatsioonide seas.

Munters Eesti-Läti wahekorrast
Heanaaberlike suhete säilitamine Saksamaa ja Wenega
Riia. 27. 11. (ETA) Eile a«vati Riias kaup mastatvad rahu, icrtvitaksid selle «vahekorra peatset kor
«««ccstc, töösturite ja «najaomanike esimene su««r kong
raldalnist. .
ress. Riigipresident Ulmanis esines kõnega, millcö ta
toonitas suuri edusamme, »nis Läti majanduses on saa
«uutatud «viimaste aastate jooksul. Edasi ta seletaS,
et ivalitstts tahab teha kõik «uis «võimalik, et säilitada
talupoegade ja ntuetnikc ostujõudu. Lõpuks ta rõhutas
korpvratihvsete kodade osa seadusandluses.

Siis awalike asjade minister Bcrsinsch luges ette
«välismii«isler Muntersi kõue, kes ci ole «veel tagasi
saabunud Pariisist. SellcS kõnes Mnnters rõhutab köi
gepcalt Läti kooStõõd o»««a lähemate ««aadritega Ees

ti ja Leeduga. Wrimastel kundel on Läti ja Eesti wa

hel kull tekkinud mõningaid nrusaau«atusi. Ent ar

wcstadeS EcSti «vaStntawatc riigintecStc «väljendusi,
««ta ci kahtle selles, tähendab Muntcrs, et aivamcelsctel

ja sõbralikel läbirääkuuistcl suudetakse selgitada neid
arusaamatusi ja t««ge»vdäda koostööd, «uis on saanud
alguse ühistes «võitlustes «vabaduse ja iscseistvnse eest.
Edasi MuitterS ««valdab kahetsust selle pincwuse üle,
mis «valitseb Lcedu-Poola suhetes. Kõik riigid, keS ar-

Soomega, Poolaga ja Rootsiga on arenenud polii
tiime koostöö ilma juriidiliste sidemeteta.
Mis puutub meie suhetesse kahe tähtsaima Pollit»-

lise teguriga Kirde-Euroopas Saksamaaga ja Nõu
kogude Wcncga siis meilt on sageli küsitud, miSsu
gune on meie orientatsioon. Niisugune küsimus on

«neile waStutvötmatu, sest meie ci wöi tal»«da oma wä
liSpoliitilise iseseisivuse ohustamist kaldumisega ühele
«või teisele poole, ühtlasi meie ci näe mingit põhjust,
»««is takistaks heanaaberlike suhete säilitamist kahe suur
riigiga, kelledega »ucie oleme seotud majanduslike hu

«uidega ja oma geograafilise asendiga. Kuna kõmmu
ttiömi probleem Lätis on juba ammugi lahendatud, siis
meie suhtume rahulikult ideoloogilistele lahkuminekutele

«väljaspool meie riigi Piire ega taha osa wötta nende
selgitamisest.

Lõpuks puudutas MunterS suhteid Inglis- ja

Prantsusmaaga.

Pariisis wangistati hertsog Pozzo di Borgo

pakutud koha nüüd on «vastu «võtnud, ci ole weel

Süüdistatakse osawõtus wandenõust

teada. Marssal Wu Pel-fu on juba pikemat aega
poliitilisest elust eemal seisnud.

Nõukogude Lijdus ilmu
va kirianduse keskladu

Pariis, 26. 11. (ETA) (Hcwas) Ühenduses
kagulaaride «vandeseltsi afääriga waugistati hert
sog Pozzo di Bvrgo. Teda süüdistatakse ühenduse

teda süüdistatakse osatvõtmifcs «kurjategijate ühingust".
Seepeale hertsog seletas, et tema sidemed süüdistatud isi

pidamises wandeseltslastega.

Duscigneuri pealekäimisel nõustus asuma n.-n. endakaitfr

Brüssel, 26. 11. (ETA) (Reuter) Praut
suse trooninõudja hertsog de Guise ja toina poeg
Pariisi krcchw teatawad auietlikirlt, et nad hoidu

komiteede liidu abiesimehe kohale. Minu tegevmS Piir
duS seejuures ainult liidu üüriraha maksmisega. Ma
ci ole kunagi kalvatsenud rünnata Praegust wabariiklikku

wad igasilgilsest poliitilisest togewujest niikaua kui

Mitmed adwokaadid, kes kaitsewad kagulaaride asäa
ris süüdistatud isikuid, esitasid täna kohtu-uurijale kirja,
milles palutakse asendada siseminister Dormoy poolt
24. no«v. aivaldatud teadaandes sõnad «kurjategijate
ühing" sõnadega «mäSsunõu riigi sisemise julgeolu was

nad asinvad Belgias. Nad keelduwad isegi kuul
dusi ümber lükkamast, et neid ci saadaks kiskuda
poleemikasse.

PariiS, 26. 11. (ETA) (Havas) Seoses kagu

laaride afääriga «vangistatud hertsog Pozzo di Borgo

ülekuulamine knjuncö lühikeseks. Hertsogile teatati, et

kutcga seisawad ainult selles, et ta 1936. a. kindral

korda, seletas hertsog.

tu". Kui prokuratuur nõnötub selle muudatusega, siis
koheldakse «vangistatuid poliitiliste «vangidena.

Tellimiste vastuvõtmine NSVL aja

kirjadele ja ajalehtedele.

Suur kogu proovinumbreid.
TUTVUGE MEIE VAATEAKNAGA
JA LAOGA.
Ajalehtede ja ajakirjade üksiknumb
rite müük

HINNAD ALANDATUD.
Soodsad tingimused ajalehtede kuu

viisi tellimiste!.

Itaalia ajakirjandus nõuab Prant

Stalin puhastab diplomaatlikku korpust
Kõik wanad enamlased wälja! Oodata 19 diplomaadi protsessi
Warssawi. 26. 11. (ETA) (DNB) ~Erp
ress Põrunut)" teatab Moskwast, et Staliuil
olewat kawatsus puhastada kogu diplomaatlik
korpus manadest bolschewistidest ja asendada

Ühtlasi leht kinnitab, et lähemal ajal on oodata
uut sensatsioonilist protsessi Nõukogude Wene 19
diplomaadi wastu, keda süüdistatakse trotskist
likns tegewuses.

need noorte jöudnega kommunistlikust erakonnast.

suse mereministri lahkumist

poolt peetud kõne ilmus omal ajal täielikult aja
lehtedes ja et see kõue ei sisaldanud midagi, mil
lel oleks wõiniid olla rahwuswahelist iseloomu.

Saadaval kõigis pare
mais raamatukaupfusis.

Oma sihikindla tegutsemisega on ühing saavu
tanud tunnustatud ja esirinnas püsiva positsiooni

nalt.

musi wastu «võtmast. Missugustel tingimustel marssal

Ka ägedad toastased end. pea
ministri kirstu juures
London, 25. 11. (ETA) (Reuter) Ramsay Mac-

Hind 3.80,
köidetult 4.80.

eriharudest.

panlafed olid juba «varem pakkunud seda kohta mnrs

MacDonald maeti

ttIKI

töösturkond kõige mitmekesisemalt metallitööstuse

sai Wu Pei-fule, kuid «viimane keeldus nende tingi

Prantsuse-Jtaalia suhted wäga
pinewad
Rooma, 27. 11. (ETA) (Reuter) Peagu
kogu Itaalia ajakirjandus nõuab Prantsuse mere
ministri Eampinchi tagasiastmnist selle kõne Pä
rast, mille ta on pidanud 28. oktoobril Prantsuse
meremeestele Touloms. Nõutakse Itaalia ajakir
janike tagasikutsumist Pariisist ja nende Prantsn
se ajalehtede konfiskeerintist, tuis soomitawad pa
remate suhete jaluleseadmist Prantsusmaa ia
Itaalia wahel. Näib, et Itaalia-Prantsilse suh
ted ei ole kunagi olnud nii pinewad kui praegu.
Pariis, 27. 11. (ETA) (Reuter) Meremi
nisteeriumi poolt awaldati kommiinikee, milles

TJUIHIATUO TMU

dunud Tallinna tunnustatum kesk- ja väike-metalli

pani isikud, saab Pöhja-Hiiuä «valitsuse juhiks. saa

edasi. .Kui meie «vastased soo«vi»vnd alistuda, siis pea
wad nad panema rellvad maha tingimusteta."

Soovitatav igale perenaisele.
VASTILMUNUD
E. Silla Keedu- ja
£ SILD
majapidamisraamat.
II täiendatud trükk,
KEEDU-JA
mis on vastavam uuele
vMAJAPIIMMIS'
toitumisviisile ja täie
likum seniilmunud kee
duraamatuist. 640 lk.
4 RAAMAT

nev ühine koosviibimine.
Nimetatud aastapäeva puhul on märkimlsväärt,
et Tallinna Metallitöösturite ühingu ümber on koon

«uiiinnfcl ajal käinud mitmed kõrged Hiina ja Jaa

noorsugu ohwrrdanud end oma maa wabadnsc eest. See
oleks neiide reetmine, kui meie kawatscksime lõpetada

suurriigi «vahetalituse kohta, waStas kindral Franco
jaatatvalt. Ta seletas, et sõda on jltba tegelikult «või
dctud nii !ahing»vnljadcl kui ka majanduslikul, kauban

ja kutsutud aukülalisile tuntud majandus- ja
seltskonnategelast vastav aktus ja sellele järg

««ist kuuldub, et marssal Wu Pci-fu, kelle juures on

K -U. TÖÖKOOL
Tallinn, Pärnu mnt. 28. Tclef. 462-56.

aluseta wäliSmaal lcwinud kuuldused ühe Euroopa

takse Kaubandus-tööstuskoja saales ühingu liikmeile

Ühingu üldtähtsust omavais! üritusist võiks ni
metada Üleriikliku Eesti Metallitöösturite Liidu asu
tamist, samuti ka seda, et äsja teoks saanud
Eesti Tehnilise Muuseumi asutamine sai alguse Tal
linna Metallitöösturite ühingu Tehniliselt Toimkon

Tokio. 26. tl. (ETA) (Reuter) Jaapanlased

vaimustatud vaatajaid plaksutamise eest.

daja küsimusele, kas see seletus peab tähendama, et on

zö. nov., s. a. pühitseb Tallinna Metallitöösturite

Ühing oma 10. aastapäeva, mille puhul korralda

«vallutasid täna Tschanghsiugi. mis on strateegiliselt

ei võinud enam tõusta, nagu tavaliselt, et tänada

sõda ilma täielikku wõitu saawutamata. Havasi esin

Tallinna Metallitöösturite Ühingu juubeliaasta stthahts.

hendamiseks.

surm, mitte enam mäng Sukiji teatri laval. Tomoda

Endise peaministri jäänused «viiakse täna õhtul
Scholimaale. Matmine ou homme Lossiemouthi kalmis
tul. Proua Chainberlaiii, peaministri abikaasa, saatis

möttcwahctusi. Kuid Ungarile surmel amaldada kõmmu
nismiwastasc paktiga ühinemiseks ei kamalselawat.

seks probleemiks.

mai ajal ou oodata otsustama! lahingut, «niilest oleneb
Nankingi saatus.

ja hakkas oma rahvale õpetama läänemaade la
vakunsti. julgel algatusel olid head tagajärjed. Jaa
pani vgatajal on küll raske mõista realistlikku ja

erikirjasaatjalc. Kindral Franco ütlcS muuseas: Mina

Saksa mõju Kesk-Euroopas
kõveneb

Näljaoht esialgu kõrwaldatnd
Schanghai. 26. 11. (ETA) Näi ja oht on
tüitid siin Kürwaldatnd. hitita sadamasse on saa
bunud mitu iaewa riisiga. Ent siiski jääb ttthan
dete mahajäetud waeste hiinlaste toitmine tösi

kes loovutas kivinenud idamaised teatritraditsioonid

te osasid. Teda avitas ses töös ta naine, kuulus
näitlejatar. Tomoda oli esimene jaapani näitleja,

dis täna oma peakorteris BnrgoseS jutuajamise Havasi
tvõidan sõja rclwadcga ja keeldun waStn wõtmast walis
riikide «vahetalitust. Samuti ma ei nõuStu mingisuguse
komprvmisSettepanekuga, mis tuleks Balcnria walit
sufc poolt. Meie liikumise algusest saadik on Hispaania

Tokio, 26. 11. (ETA) (DNB) Suurem
osa Nõukogude Liidu suursaatkonna lnkmeid
Tokios nn oma kohtadelt ära kutsutud, wälja
arwatud suursaadik Slawutski, kes alles hiljuti
nimetati sellele kohale. Arwatawasti saadetakse
ärakutsutud isikute asemele uued mehed. HarMiilist teatatakse, et sealse Nõukogude Wene pea
konsulaadi 40-st ametnikust on 15 ära kutsutud

tähtis linn Nankingi teel. Jaapani' ivLed. jaikates

Mõlemad Pooled teewad intensiiwselt ettewalmistusi

kuhu saadetakse suuri abiwägesid.

suursaadikuga.

kios. Ta mängis seal Shäkespeare'i, MoliereM, Shawd
ja teiste Euroopa ning Ameerika näitekirjanike teos

Suure lahingu ootel Hispaanias

Madrid, 26. 11. (ETA) (Reuter) Male
mad pooled on tegemas intmsiiwseid ettewalmis
tust suureks lahinguks, mis arwatawasti kujuneb
suurimaks kodusõja algusest saadik. Walitsuswäe
lased arwawad, et Madridi eilne Pommitamine ja
õhurünnak Guadalajarale . olid ette wõetnd
ainult silmakirjaks. Walitsustvastaste pearütt
nakut oodatakse mujal, arwatawasti Aragoonias,

Jaapan rahutu Wenemaa Pärast
Tokio. 26. 11. (ETA) (DNB) Jaapani
walitsus jälgib kaswawa rahutusega Nõukogude
Wene agentide jaapaniwastast tegewust PõhjaSahhalinis. Nõukogude wöimud jatkawad Jaa
pani kalapaatide konfiskeerimist Sahhalini ümb
rufes. Ses asjas oli Jaapani walisministri ase
täitjal täna läbirääkimine Nõukogude Liidu

seletatakse, et 22. oktoobril mereimmstri Eampinchi

Äge torm Soomes
e! siugi. 27. 11. (ETA) Eile ja möö
dunud ööl möllas Soomes mitmel pool äge torm,
mille tugewus tõusis paiguti 9—lo pallini. Torm
tekitas mitmel pool suuri kahjusid, kandes ära
katuseid ja rikkudes telefoniliine. Tormiga käis
kaasas lumesadu. Pöhja-Soomes on lume süga
wus juba pool meetrit ja Pöhja-Karjalas mee
rand meetrit.
Eksportmunade hinnaks
1.15 kr. gr
Kanamunahiudade noiee-imiskomisjviii koosolekul
noteeriti eksportmunade hinnaks 115 senti !n« franko
kogliinispiinkt.

Siseturu munade hinnaks noteeriti Nt) senti kg
franko kogumispunkt.

Briti katse Saksamaale
lähenemiseks heaks kiidetud
Aga ka Prantsusmaad ei wõi jätta toetuseta
Lond o n, 26. 11. (ETA) (DNB) Prantsuse pea

ministri ChantcmpS'i ja walisministri Tclbosi eelsciswa
külaskäigu puhul Londoni „Tnil«« Telcgraph" kirjutab:
Oodatakse, et lord Halifnx kirjeldab sel kohtamisel isik
liftilt oma muljeid neist kõnelustest, mis temal on olnud
Hitlcriga ja Saksa ministritega.
„DailY Expresö" kirjutab: Prantsusmaa on loonud
Euroopa mandril svjawiielise liidu, mis taotleb Salsa
maa sissepiiramist. JngliSmaa peab aga meeles Pida
ma. et kui ta toetab Prantsuse kohustust Euroopas, siis
kaob lootuö tõmmata ühendriike ühisele joonele Briti
impeeriumiga.

„Taih> Mail" teatab, et alamkoja wäliSnsjadc ko
misjoni eilsel kinnisel koosolekul on heaks kiidetud uus

'otse läheneda Saksamaale. Ent ühtlasi on komisjon

Meile kirjutatakse:

olnud selle pooli, et Inglismaa toetaks Prantsusmaad,
k»i wiimanc satub sekcldustcssc.

Sotsialistlik »Ta«l«« Herald" tõendab, ci lord Hali

sari kõnelused Hitlcriga olewat alarmccrinud kogu

Euroopa.

London, 26. 11. (ETA) (Reuter) Ebautcmps ja

Telboö saabuwad Londoni pühapäclva õhtul kell 21.30.
Kõnelused Towning Strectil algawad esmaspäcival kell
11. Kuuldub, et mõnedest kõnelustest kutsutakse ka lord
Halifnx osa wõtma.
Peaminister Chamberlain annab cSmnSpäcwal kii

laliötc auks eine ja wnlisminister Eden õhtul dinee,
-scistpiiounf on Prantsuse suursaatkonnas eine, millest

wötnwad osa mitmed Briti utnlitfusc liikmed. Pärast
einet Ebnnlemps ja TelboS nsnwnd koduteele.

Seni on eriteadmisi tehnilisel alal osatud hin
nata vaid eraettevõtteis, kus nende palgad on
kahekordsed riigi- ja omavalitsusteenijatega võr
reldes.

Eriteadlased siirduvad craleenistusse

Linnateenijate palkade küsimuse arutamisel põh

jendas linnapea Soots oma ettepanekut tõsta eri
teadlaste inseneride ja tehnikute palku võrrel
des teiste ametnikega enam sellega, et viimasel
ajal lahkuvad linnateenistusest eriteadlased, siirdu
des erateenistusse, kus nende teadmisi hinnatakse
õiglasemalt.

Palkade küsimust tuleks vaadelda kahes osas:
esiteks tõsta linnateenijate palku üldiselt elukalli
duse tõusv/ja põhjendades, teiseks lahendada eri
teadlaste palkade küsimus.

Näiteks raudteevalitsuse teenistusest on mada
late palgaolude tõttu lahkunud möödunud aastal
üle 15 inseneri, siirdudes era- või poolriiklike ette
võtete teenistusse, sest tihti noorem raamatupidaja

saab enam teenistustasu kui insener või tehnik.
Nii edasi minnes ei leidu varsti riigi- ega oma
valitsusteenistuses Küllaldaselt kvalifitseeritud töö
jõude, sest tehnilisel alal juurevool on väike hu
manitaaraladega võrreldes.

Oleks aeg seda küsimust lahendada omavalit
suse- kui ka riigiteenistuses.

Limpäewal, 27. nowcmbril 1937
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Vewol e ff t
Sünnipäewalapsi

Kohalikke teateid
Omatvalitsuste sekretäride kur
sus hakkab lõppema

M. Aitsama austamiskoos
viibimine

Stl-mI»I«t«r moodilsto?

fHnn?raCÄL«3:a?innos>. olem omawalitsuste
Lü wallawalitsusle) sekretäride kutse
aud SS?fi.£l rtS'^<?k?b iuba jõudma. Loen
& iSriiJ it,!if !,a,ötnb.hu'" U. detsembrini k.a. ja
komisjoii kursuslaste teadmisi katsuma eksamimoodustati eksamikomisjon

lwosstljus: esimeheks sijeininistri abi E.
Ihk?*kmctchs siseministeeriumi omawalit
nnS. blrch orl asetäitja T. Teder, abi
direktor O. Ange l u s. politseikooli direktor E.
M e t s. maaommvalitsuste liidu nõunik A. L 0 0 r i t s

w Harjumaa «valdade rewident A. Si i m.
Asutatakse..Tehniline
muuseum"

Avandaamje DÄtji cestwõttel on
wavMsusel TaMnnas asutada alatine ehitusnäitu-S tvöi
obgemrnl tchniline muuseum. Esiälgsete kmvatsuÄe ko
hajslt paigutatakse muuseum ehitatawasse tchnÄumi hoo
neSffe. Pävnu-nmt.

HavrimÄmmisteoriumis on asutatud näitust ellukut
sumises sihtasirtus ..Tehniline muuseum", mille Matus?
chmreiheks on mrnistvi abi W. Päis, juhatust liikmeteks

ins. Grauen, Normann, T. Ussisoo t.

..Wironia" ja ..Rewelia"
aastapäewad
Täna ja homme pühitsevad korporatsioon „Vl
- oma 37. ja «Revella" 17. aastapäeva, mis
puhul Tartus peetakse pidustusi. Eile ja täna saa
busid Helsingist Tartusse nende korporatsioonide
Soome sõpruslepinglaste esindajad Viiburi Ja Kar
jala osakondadest.

Rätsepatööliste ametifihlngu Juubel

Pühapäeval, 23. skp., pühitseb oma 30. tegut

semlsaastapäeva Tallinna Rätsepatööliste Ametiühing,

kelle tegevuse algus ulatub tagasi 1906. aastasse.
Kuid alles 1907. a. saadi luba Tallinna Rätsepatöö
liste Ametiühingu ellukutsumiseks.

ühingu tegevus on olnud tegevusrohke, kus
juures on vaheldunud tõusu ja mõõna perioodid.
Ametiühing on mitmel korral olnud suletud, kuld
hiljem saanud ikkagi tegutsemisloa. Oma eluea kestel

KU-da sllnnipäewa Puhul
Tutemal lefknädala!. 1. detsembrit, saab meie tuntu

maid ajakirjanikke, «Päemalehc" toimetaja Mihkel
Attsäm 60-aaStaseks. Ta on Eesti Ajakirjanike Lii.

du auliige. Tallinna EeSti PöllumccStr Seltsi auliige ja
innukalt tegem meel mitmel pool mujal. Nimetatud
organisatsioonide ja asutuste korralduse! toimub 1.
detsembril M. Aitsama juubeli puhul «Kuld Lõwi" rnu

„Snomi" lõpetab ühendusepidamise TallinnHelsingi liinil

1876. a. Palmse iv. Minimaal.
A. Trazewsky 35-a. ametijuubel

ühtlasi tasuda kooöwiibimise kulude katteks 4 krooni.
KSeSolemat teadaannet palutakse kõigil Mõtta kutsena,
küna erilisi kutseid wälja ei saadeta. üleSandmisi wõe

SH

takse waStn teisipäeiva õhtuni.
AuStamiSkooSwlibimine algab kell M 8 õhtul.

luukseäri, kus tekakse igale
äaamile meeläiwaci soenguä.
Kõik pealinna moodsad daamid jälgimad suure hu
toiga «välisuudiseid juuSte-socngute alal. Hiljuti sattu
sin Liiwamae tän. 35 astuvasse jnukscarisse ~Meta".
Selle tööstuse Praeguseks omanikuks on aastaid sellel
alal töötanud pr. Sassi. Wiimanc on üks «vähestest
juuksuritepercs. keS on kunstikooli maalimist alal lõpe.
tanud. Selle kunstiharu lõpetajaile on ka omane hea
mocmaitsc. Nimetatud omadus on ka selle ari omaniku

Täna pühitseb oma 35-a. ameti juubelit kullasepa

art 0.-ü. J. Kapsi graweerlja A. Traze w s k y.

Alates oma õppeajast on ta wahetpldamatuit olnud
nimetatud sirina teenistuses. Juubilarile ««valdasid oma

austust äri juhatus ja kaastöölised.

W. Press 25 a. sadamatehaste
teenistuses

Töö eest täieline mastutus. Soenguid tehakse' siin igaks
otstarbeks, kuid Maga sobitvalt ia nägusalt. Moe mall

tee weoosakonnas «vedurijuhina.

kuS aitatoad kaasa Berliini ja Pariisi paremad juttkse
moe ajakirjad, tniltiseid leidub äris rohkel armul. Nen
drS ajakirjades on ka ära toodud «viimastel juukse
äride MõistlnStel Amöterda»niS, Berlimis ja Dresde

söjasadainas) algas juubilar teenistust 28. naiv. 1912.
a.. alul meh.-kastljepatöökoja tööjuhina, pärast töökoja
«neistki «vanema abina. 18. nom. 1918. a. alates kal
kulatsiooni-osakonna juhatajana ja 1920. a. sadaina
tehaste tchilikaosokonna ülema abina. 1. jaan. 1921. a.

Riigi sadamatehastes stnd. Tall. Peeter Suure

määrati ta tööstuse ja ladude raamatupidamise wa
Juubilar on tehaste peres tuntud «vastutuleliku ja
heatahtliku kaaswõitlejana.

1. detsembrist Tallinna-Helsingi laewasõit kallim

A. Maasik Tallinna ringkonna
kohtu liikmeks
Riigihoidja käskkirjaga 26. nowembrist 1937 on

Tallinna 2. jaoskonna kohtunik August Maa l i k
nimetatud Tallinna ringkonnakohtu alatiseks liikmeks,
wabasiades teda seniselt ametikohalt.

Karusnaha-

kirikutes juhitakse tähelepanu mmede-eestistamise suu

2. LlassiS jooksdvad Angriff, Boikoti-. Faivorit.
Kindral, Red-Whip ja Kuller; 3. klassis Mac-

takse päewakohaseid koosolekuid ja seltskondlikke koh

Mahcm, Pänsuike. Lareida, President sa Kroonprints;

tuid wüörapäraste nimede üle «valdades. aiewites ja
linnades. Keskpäewal toimub raadio-ülekande wastu
wütmine üle kogu riigi selleks ajaks korraldatud koos
olekutel. Raadios antakse kella 13.00—14.00 kontsert
muusikat ja 14.00—14.30 kõneleb nimede eesiista

mlje keskbüroo juhataja A. Taio s t e.

Nimede eestistamisele juhitakse tähelepanu kõik

kaja saalis.

Tallinna-Harjn kesk- ja kutsekoolide mil! kogude Liidu
tlubiöhtul. pühapäeiväl. 28. skp., kell 20 kõneleb major
K. Utuste teemal «Kaasaja waimseid ots-iugnjd".

ladu

peaasjalikult
palgaolude kui ka telgede arvu tõst
misega ühenduses olevad küsimused.

Vabamüügil apteekides.
A. 8. Prov. d. LILL

rimise tähtsusest palgaolude korraldamisel teks
tiiltööllste ühingu sekretär J. Mihke I s o n. Järg
nevalt kõneleb osakonna esimees E. Kad a k tee

Koosolekul kõnelevad ametiühingute organisee

mal «Osakondade senisest tegevusest ja ülesandeist".

milles tungiwalt nõuti uue eratee omamist ja nende
palwele põhjal osi küsimus nüüd wiimascl ajut. maa
walltsuse koosolekul kaalumisel. Ära kuulates asja
osaliste esindajate arwamisi, otsustas nüüd ajut. maa

S. Tartu m.

wärawas.

Teater. Muusika
„Estonia" teater

ooper «Müüdud mõrsja"; kell y»8 õhtul alandatud

G. Gnadebergi ja Leppeni apteek. S. Karja t. 4.

Tel. 431-18. 1. linna apteek. Krediitpanga majas.
Varnu mnt. 10. Tel. 445-41 2. linna apteek. Tellis
kiwi t. nr. 40. Tel. 439,42 H. Mikheina apteek. S
Tartu mnt. nr 47. Tel. 308-42,
Rönnnelz

Trossini apteek. Apteegi tän. 4.

Wargusi pealinnas
Karro jalgratta Mjest karbistla.nW 3 kr. «väärtuses.
Oskar Mõõga kuurist Olga tän. 4 warastcrti sedel
gas ja ohjad 10 kr. wäärtuses.

koorile tema osavõtu eest Budapesti rahvusvahelisest
laulupeost, eriti tema väljapaistva esinemise puhul,
millega ta esindas eesti koorilaulukultuuri kõrgeväär

Kesknädalal, 1. detsembril, Puccinl kauneimaid

tusliku kunstilisusega ja hingestatud ja distsiplinee
ritud ansambliga."

Samal reisil sõlmitud tutvusele tuginedes on

kooriga lähemasse sõprusühendusse astunud Daani
segakoor ..Dansk Mensurnl Cantori" (Köbenhavn),
tehes ettepaneku kooridel edaspidi üksteist vastas
tikku informeerida oma esinemistest raadios.
Samuti on üksikute liikmete kaudu loodud elav

Nerep.

Pühapäeval, 5. dets., tuleb esietenduste Mar

cel Paanoli näidend ~Tseesar", sama autori ..Kaugete

raudaae" («Marius") ja „Fanny" järg. Lavastus Priit
Põldroos. Nimiosas Paul Pinna.
Eesti Draamateater
-Täna, laupäeva!, kell 1/38 õhtul, 35. korda A.
Särevi-O. Lutsu «Suvi". Kaastegevad: T. Eljas,
O. Eskola, L. Hansen. A. Hoimre, j. Rsljola. F.
Malmsten. L. Martin, M. Orgussaar L. Paberit P.
Ruubel, j. Sammul, A. Talvi, R. Tarmo ja E. Türk.
Pühapäeval, kell V-3 õhtul, 100. korda A. Sä
revi-O. Lutsu ..Kevad". Kaastegevad: O. Eskola.
T Hansen A. Hõimre, F. Malmsten, M. Möldre,
FM Orgussaar, L Martin, L. Paberit, P. Ruubel,
FJ. Sammul. R. Tarmo ja K. Toom.
„Raudami" 15* aastapäewa
kontsert
Täna kell 20.00 esineb arvukas ..Raudami" se

ti akoor juubelikontserdiga Estonia kontsertsaalis. Ka

va on koostatud eesti helitöödest. kus A.
KaDD J. Aavik, A. Lemba, M. Saar, C. tue?K, c.
ulPb' fl Knrindi E Oia, R. Päts. H. Känd. J.
Tamverk ja H. Elier laulude autoreina. Kümme koori

h capclla laulu on esiettekandel. Sohshdena esine
vad A. Papmchl, P. Indra ja prl. L. Anton. Kont
serti raadios edasi ei anta.

kontakt mitme Ungari kooriga, nagu „Budal Da
larda" ja ..Palutrina Koor" Budapestis jne.
Kodumaise lähema ülesandena on EMO kooril
teoksil koori 25. a. tegovusjuubcü pühitsemine ava
liku kontserdiga 4. detsembril s. a. Estonia kontsert
saalis ühes kinnise aktuse ja balliga samal päeval.

Kino

Teisipäeval on Vene teatris tuntud ooperilaulja,

vene keiserlike teatrite ooperisolisti I. Filippovi
lavategevuse 40-a. juubel. Selle haruldase juubeli
puhul tuleb ettekandele Planquette'i viisirikas, meie
gi publikule hästi tuntud operett „Korneville'i kellad".
Etendusel on kaastegevad ka meie jõude, nimelt pr.

E. Rei n a p ja hr.-ad A. Viisimaa ja K.

Savi.

Töölisteater
Täna „Inimesed ajujfiäl" 4. korda. Algus kell

1/28 õhtul. Pääsmed 20—125 senti.

Pilhapäeva päeval «Kolmekrossi ooper" 9 korda.
Pühapäeva õhtul «Mehe küljeluu" 18. korda.
Esmaspäeval «õitsev meri" üldhindadega.

linna konserwatooriumis. Wcinmann-Pruul on annud
nõusoleku esinemiseks Stokholmi ringhäälingus. Esi
nemine leiab aset 29. nowcmbril.

Selgitati taluniku surmasaladus. Nädalapaewod
tagasi sai Wiljandis surmawalt wigastada Uue-Kariste

talunik Peeter Ristikiwi. Nagu nüüd selgunud, on

Noorus eksiteel „Kunglas"
K'mo ..Kunglas" tuli esietendusele Metr-o-GoldwynMayari suur noovsvosilm «Noorus eksiteel", mWe pea
osas esinewad 3 noorimal filmitähte Freddie Bartholo
niaiv, Jackie Eoapsr ja Mickeh Rooney. FMm wiib merd
Ameori'ka suurlinna laste elusse, kes wanemate hoolit
fufeft' hülmdnna organiseorilvad oma algatnsol warga
jõugu, et hankida raha elektritoolil sr.-omatud gangsisrile

hauakrwi püstitamiseks. Poisikesed wcrrastawad auto
kumme, millest saamad tveidi raha. Et komaga saada
suuremat summat, imd rööwiwad paljaks rikka kovtsri,
mille eost nad satuvad kohtusse. Snirr elamus mõjub
poistesse ülcschitmralt ja nendest snairxid tublid irchne

std. Film wäärib täit rnmiustUsl niipz on oriti soowi
tataw noorsoole.

25.

Vimmaslt
Pull muljus taluperemeest, lindla walla Neeruti
asunduses sat pulli käest muljuda kohalik talupidaja
Herman Männik. Ajal, millal peremees tahtis hakata
pulli söötma, tõmbas see endal rõnga ninast ja tor
mas mehe kallale. Ta surus mehe seina ja sõime wa
hele nurka, kusjuures lõi sarwega kätte ka suure haa
wa. Appihüüde peale jooksid juure teenijad, kes pääst
sid peremehe tigeda pulli käest raskesti muljutuna.

Viljandist
Linn teeb 100.000*ftr. laenu. Wiljandi linnawoii
kogu järgmine koosolek peetakse eeloleival kolma
väewal ja sellel koosolekul wolikogu peab linnawallt

Diplom Estonia muusikaosa
konna segakoorile Ungarist
Estonia Muusika Osakonna selle aasta suvise

tunnustust ja tänu Estonia Muusika Osakonna sega

oopereid „Tosca" esineb Eino Uuli uues lavastuses
ja suurelt osalt ka uue koosseisuga. Nimelt näeme
ja kuuleme sel puhul Cavaradossi osas Eedo Kar
risood, Scarpia osas Vootele Veikatit jne.
Nimiosas endiselt Olga Tiedeberg. Voldemar
Haasilt uued dekoratsioonid. Muusikajuht Verner

sordile esinema Wiljandlst pärit olewa noore laulja

tari pr. M. Weinmann-Pruult. kes praegu õpib Tal

osas muuta ja uue aivatawa Lchmja eratee sihi läbi
wila mujalt.

Restoran „Salwe" ees-rumnm warastan Woldemar

jate Liit avaldab käesoleva mälestuskirjaga oma

hindadega «Vedelvorst".
Esmasp., 29. nov., alandatud hindadega Benešl
operett «Haljal aasal".
Tuleval nädalal kaks esietendust

Wiliandlanna esineb Rootsi ringhäälingus. Stok

holmi Eesti Selts on palunud Stokholml oma kont

asetsemas toiduatnetekaupluses Holstrest pärit olema

Apteekide öõwalwe

Ungari reisi õnnestunud esinemiste tulemusena on
koorile saabunud Ungari Lauljate Liidult lisaks juba
enne koori kojusõitu kaasa antud pärjale, vapile ja
karikale veel järgmisesisuline diplom: ..Ungari Laul

Laup., 27. nov., harilike hindadega operett «Tat
ra tüdruk".
Pühap., 28. nov., päevaseks etenduseks Smetana

endisteks.

mees tülli sattunud Wiljandis. Uueweski teel nr. 13

fufelc andma nõusoleku 100.000»lir. laenu tegemiseks.

J Filippowi 40-ne aasta juubel

löpulewiimiseks. Hoone ehitatakse Lossi ja Tartu tän.
nurgale ja selle müürid on juba malmis. Laenu tahe
takse kuuldawasti nõutada ilhest aktsiapangast. Samal
koosolekul määratakse ka linnamaksud celselswaks
majandusaastaks. Linnamaksud on otsustatud jätta

Viljandimaalt

hommikul. Kogunemine on Maakri tän. 27, utf&rifu

kell 10 hommikul «Töölisteatri" ruumes ülelinna

IVrASALGAIVJ
NOHUSALV i "

kel maapidajai! oli tungiw tarwidus. Selle otsuse
Seale
kaebas
Gustaw
Päew,
elle talu
kruntiKorneti
uus tee talu
oleksomanik
riiwanud,
riigikohtusse,

Laenu wajab Wiljandi linn uue ärihoone ehituse

ühing «Eesti Turist" korraldab tvaatluskäigu a.-s.

Tel. 445-83. Schnickeri apreet. Paldiski mnt. nr. 6.

line tekstiiltööliste koosolek, kus arutusele tulevad

otsustas tolleaegne s)arju ajnt. maawalitsus awada
Kurna walla Lehmja kiilas eratee, mille järele kohali

JoHansoni paberiwabrikusse pühapäewal, 28. skp., kell 1-1

Laupäewal juhiti tähelepanu nimede eestistamise
tähtsusele ka kõikides koolides.

Tekstültõõllste ülelinnaline koosolek

Lahenes Lehmja eratee omamise küsimus. 1935. a.

walitjus oma endise wtsuse kaebaja talusse puutumas

Laupäcwal waStu pühapäewa:

Eesti Tekštiiltööliste Ühingu Tallinna osakonna
juhatuse korraldusel toimub pühapäeval, 28. skp.,

Harjumaalt

kus ajut. maawalitsuse otsus tühistati.
Wahepeal on maawalitsuselc tulnud rida palweid,

jal, kus pühapäewa! Idamai aset koosolekud wõi

pidustused.

Siseriigist

maspäeval, 29. nov., s. a. kell 8 õhtul Niguliste
tän. 13 ruumes. Kõigil ikirjandussõpradel sisse

reie rahwuskultuurilisele tähistest. Päewa jookul pee

lühendasud 5 minuti ivõrra.

Jlohu vastu on hea

MUUgipunktid kõigis suuremates keskustes

Noorte kirjandusõhtu. ÜENÜ «Hõlrnla" osakonna
kirjandusklubi kolmas omaloomingu õhtu toimub es

Piihapaewal peetakse üle kogu riigi n.-n. rünnak
päew wöõrnimedele. Nii luteriusu, kui ka ap.-öigeusu

Quisi-Quasi.

asimene start kell 12 ja jooksude waheaega on

JÕHVIS: Jaan Jooseph.
PETSERIS: Herbert siõttus.
PÕLTSAMAAL: K-m. Joh. Susi.
RAKKES: Evald Landra.
RAPLAS: Jaan Blond.
JÄRVAKANDIS: Jaan Orumaa.
PAIDES: Villem Rakfeldt.
JÕGEVAL: August Aas.
JÄRVA-JAANIS: Aug. Vink.

Mõne reaga

Rünnakpäew wõõrnimedele

derer. Fechtmeistcr, Cälumet Ecton, Fallenstein ja

7 osatvõtjat.
K»ma käivas on 9 jooksu ja päetv lühike, siis atvatakse

VÕRUS: Firma August Taal.
TÕRVAS: Vilhelm Bergmann.
RAKVERES: K-m. A. Leetberg.
E. Oldt.
NARVAS: A-s. Tormolcn.
„ K-m. Must.
HAAPSALUS: K-m. E. Palias.
TAPAL: Arnold Jalgmaa.
KOHILAS: Rudolf Gutmann.

kvooni.

Hipodroom

Lux ja Ct/klon. Ei puudu ka händikäp start 2 :33, milles

TARTUS: T.-Ü. „ARE", Suurturg
11.
TARTUS: „Estika", Tähe t. 65.
TARTUS: Fa Haanja-Kitsing.
PÄRNUS: K-m. Vennad Jccrik.
VILJANDIS: K-m. Ernst Kirikal.
VALGAS: Firma O. Ritson.

1. doiisembrist alates on Tallinna-Helsingi litnilae-

pääs maksuta.
WiiliS-EeSti ühingu kontsertball üloma-ailtnse WälisEesti päeüva puhul äigab täna õhtul Kaubandus-iiööstns

Helsingist Solmapäewiti ja veedeti.

4. klas si s Aida Watts. Kungs, Argvn, Kaja. Cor
tella ja Gold-Jlse. See on ühtlasi ka awajooks püha
päewal.
Händikäpis katsuwad jõudu Ludmilla. CrollYard. Larion. Lmia. Karske. Kaba. Puppe. Jiminie.

Raekoja 17.

lwcidi Wngenewad ja ühekoodne jövduhind on ja 14

honna". Eesti anrik ..Aegna" jätkab endiselt oma veirse
tvälsirdes Tallinnast esmaspäewiti sa nöljapäewiti ning

A. Wiidikulc. Uustulnukaga wöistlewad Wirwe. Wan

TALLINNAS: A.-S. Tormolcn,

Mad koormatud ka jääm-Msitdega. mispuhul sõiduhmnad

Talliima-Helsiugi liinil. ..Smmiit" asendab auvik „Oi

toel Ontright (Autrait), kelle reikord 1600 meetri
peal on 2:18*4. Traatvel kuulub O. Kristjrchanile ja

TILKPONID i 300-30 JA 316-39

a. Peale kooli lõpetamist teenis 9 a. Tallinnas raud

Kuuldub, et Kadrioru pargi pindala kawatsetakse

pargiga.

REIMANI 11, TALLINN,

raudtee tehnikakoolis Tallinnas, lõpetades selle. 1903.

nemaks ametnikuks.

kalda tänama majaomanikult on ära ostetud nende
kinniswarad. Ostetud krundid ühendatakse Kadrioru

m

pidamise ametnik Willem Press. Zuubilar sündis

Tallinnas 5. weebr. 1883. a. Koolihariduse omandas

nis auhindadega kroonitud soengud. Reid soenguid teeb
«Nleta" juukfetõöstuS Maga effettselt.

TEHAS JIA LADU:
y v*vi

Homme tähistab oma wcerandsaja-aastafe teenis
tust Kestwust riigi sadamatehastes tööstuse raamatu

jltnreS silmapaistvalt arenenud. Pealegi on ta lokki
mise alal leiutanud erilise meetodi, mille tulemusena
elektritalid püsiwad üle 8 kuu ja wesilaiucd nädalaid.

Alates 4. okt. lõpetab aurik „Su«ni" rersstvaorid

Rootsist toodi traawcl. Jooksude «vaheaega lühendatu
Pühcrpäowal jookseb 1. klassis Rootsist toodud traa

---

Johannes Söster, õpetaja, - sündinud 28. now.

«Kuld Lõmiö" igal ajal. Registreerumisel palutakse

laiendada kuni Lasnamäe weeruni. Mitmelt Mäe

bimine «Töölisvõimlas" kutsutud külalisile.

Marie Sapas, õpetaja, sündinud 28. no«v. !873.
a. Wana-Kariste iv. Pärnumaal.

«PaemaleheS" toimetaja >K. Ted c r i juures kella
9—l p. (teles. 428-83), E. Ajakirjanike Liidu abiesi
mehe «Uus Eesti" toimetaja G. Nahn n l 0 juureS
kella 10—12 (teles. 483-73). Tallinna EeSti Põllu
mecSte Seltsi aöjaajaja-direktori Aug. LaSsi juures
õllepruuli tän. 1 (teles. 455-13) kella 4—6 p. l. ja

vad esimees A. Oja, abi esi mehed H. Porgasaar ja

ja E. Rajasalu, laekuriks A. Luuberg, -abiks K.
Toimusk, varahoidjaks H. Liivak ning ühingu asja
ajajaks 0. Pärn.
Juubeli tähistamiseks on pühapäeval, 28. skp.,
sihtasutus «Tallinna Rahvamaja" saalis kell 12 päe
val aktus, kus kõnedega esinetakse ühingu tegevuse
üle. Muusikalise osa täidab Töölismuusika Ühingu
orkester. Õhtul kell 5 p. I. järgneb pidulik koosvii

BAADIQ

nisatsivone ja isikuid palutakse end registreerida kaS

Kadrioru Park laiendamisele

H. Sauemägi, sekretäriks K. Palm, abid V. Kurmiste

Johannes Adamson. õpetaja, sündinud 28. now.
1883. a. Walguta iv. Tartumaal.

mes auStamiSkooõiviibimine sõnaivõtu ja ettekannetega.
Austantiskoostviibimisest osa mõtta soomijaid orga

on ühing mitmel korral muutnud ka nime.
Sotsiaalolude parandamiseks on mitmel korral
edukalt läbi viidud streike, saavutades ka kollek

tiivlepinguid ettevõtjatega. Ühingu juhatusse kuulu
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Hans Laanega. Wiimanc wisanud taluniku kauplu
sest wälja ja jaganud ka tänawal mehele hoope. Warsti

pärast seda hakkas P. Ristikiwi kaebama suurte sise
miste walude üle. Tal oli purunenud peensool, mis
hiljem tõigi surma.

Abja tahab keskkooli. Abjas on praegu käimas
eeltööd keskkooli ellukutsumiseks. Keskkooli ülalpida

jaks oleks sihtasutus ..Abja keskkool". Sihtasutuse
põhikiri on juba koostatud ja 1. dets. on kohalikud
organisatsioonid ja asutused kokku kutsutud põhikirja

suhtes seisukohta wõtma. S

K. Leetbergi anstamisaktus
Rakweres

Politseipeegel

Südamlikke auõtamisawaldusi manale kooli- ja kultuur
tegelasele.

Nccde õhtul toimus RalwcrcS kohaliku ühisgümnaa

siumi saalis endise direktori Kaarel Leetbergi 70.

iirnnipäetva puhul tema austamisaktus, mille korraldas
Rakwere ühendatud gümnaasiumide wilistlaslkogu. Peale
kella 18 kogunes gümnaasiumi ruumesse arwuikalt kooli
endiseid õpilasi-wrlistlasi, kohaliste seltskonnaiegelasi,
linna- za maawalitsu.se esindajad sne.

Aktuse awas terwiiuSkõnga' wilsstlaSkogn esimees
W. Saksen. kes andis üle juubilarile ka nnlistlaskogu

auliikme diplomi. Järgmisena «võttis sõna kohalik la
dina keele õpetaja Kristoffcl. kes ütles sooje tenvitiis
ja trinnusmssõinl ladina keeles, millele K. Leetberg ka
samas keeles lühidalt tvastas.

Aktusekõne oli linnanõunik Oskar Knlmistolt, kes
pikemas sõnatvõtus peatus lähemalt K. Leetbergi kui
kirjanduse-, keele-, kultuuri- ja koolitegelase tööpõllul,
leides selle olewat igati wiljaka ning tagajärjeka.
Peale teist lauluettckannei järgnesid terwitused.
Maatvalitsrise esindaja E. Naaima andis iile ümbriku.
Lmnawalitsnsc esindajana tcnvitas O. Kalmisto, andes
iile lingitustoali. Nahverc seltskondlike organisatsioo
nide nimel «võitis tcrwituscks sõna jt. Pallop. kes andis
üle ka organisatsioonide ning koolide ühise auaadrcssi
nina samade nimel ka ümbriku. Terwimsi oli wecl dir.
H. jäneselt s. t. Ka andsid ühisgümnaasiumi õpilased

juubilarile üle lilli.
Nüüd wöttis sõna juubilar K. Leetberg. lcs temale
ülesnäidatud südamlikust austamisest oli ilmselt liigu
tarud.

Juubilarile oli saabunud säärasel hulgal tenvitus
telegramme, et neid aktusel üldse ci jõutud ette lugeda,
tvaid seda tehti aktusele järgnenud teelauas, mis samuti
möödus igati meeleolukalt.

Liiklemismälruste rikkujad. Lubamata kiirusega
sõitmise pärast võetakse vastutusele sõiduauto nr.

A—2003 juht. Mitmesuguste muude litklemismää
ruste rikkumise pärast veoauto nr. H—357 juht,
sõiduauto nr. Ä—l23, A—6oB, A—966, A—425 Ja
K—sl 4 juhid ning veoauto nr. Ä—993 juht.

Peksis oma perekonnaliikmeid. Ballasti tän. nr.

7—6 elutsev August Mesila avaldas politseile, et

samas majas korter nr. 3 elutsev Andrel Markse on
korduvalt rikkunud teiste majaelanike öörahu, joob
nud olekus mees mürgeldavat ja peksvat oma pere
konnaliikmeid.

Koer hammustas postiljoni. Tallinna peatelegraa

fikontori vanem postiljon Rudolf Lorits avaldas
politseile, et viibides ametkohuste täitmisel, on teda
S. Raevalla tän. nr. 30 aseseva maja hoovil
hammustanud kuri koer.

Varastati saelaudu. Roca ai Mares elutsev Ju
han Jukk avaldas politseile, et tema elukoha lähe
dalt mererannast on varastatud 9 saelauda 18 kr.
väärtuses.

Veoauto ja veovoorimehe vankri kokkupõrge.
Narva tn: 73 asetseva maja juures põrkasid kok
ku veoauto nr. A—1986 ja Viljandi tän. nr. 28—4

elutseva veovoorimehe Friedrich Lindali vanker. Mõ
lemad sõidukid said vähemaid vigastusi. Autot juhtis
Videviku tän. nr. 24—6 elutsev Voldemar Kingsepp.
Teine samasugune kokkupõrge tekkis taksoauto

nr. A—lso ja Prii tän. nr. 11—10 elutseva veovoori
mehe Villem Rannuse vankri vahel Narva mnt. ja
Reimani tän. nurgal. Autol sai selle tagajärjel kan
natada parempoolne tiib. Sõidukit juhtis Liivalaia
tän. nr. 89—12 elutsev Jaan Kuldsarv.

Joobnud isikuid paigutati politseiarestimajja 8.

Soome salapiiritusewedaja
esines wale nime all

nenud vale nime all. Ülekuulamisel võttis mees ka

Mõned nädalad tagasi tabati merel 3000 liitri
salapiiritusega Soome mootorpaat „Kaio". Selle
väärtusliku laadungi cksporteerijaiks olid soomla
sed Porhonen ja Kärla. Eile tuli nende süütcoasi

Talünna-Harju kriminaalpolitsei, esitades Soome

arutusele kohtus, kusjuures selgus, et Käriä on esi

selle süü omaks ning ütles, et tema õige nimi on
Adol! Merinen.

Kas see nimi vastav tõele, seda asus selgitama

ametivõimudele vastava järelpärimise- Piiritusovco

eest karistas kohus salakaubitsejaid 3-a. vangis
tusega.

Nr.

12

2?. novembril Ist.

MSewaleht

Mihkel Aitsama uus ajalooline jutustus

Täna Kaubandus-Tööstuskojas

Eestimaa kuningast - Mli Toomast

senised kirjutused.

Pikemate uurimiste järele arhiivides M. Ait
samal on õnnestunud saada selget ületvaadet eesti
talupoegade

suurest Merisest Mastu hakka
misest ja sõjast ligemale 150
aastat tagasi.
See talupoegade wastuhakkamine oli oma ula
tuselt ja tagajärgedelt isegi tundumalt suurem
meile hästi tuntud „Mahtra sõjast", sest see haa
ras Harju, JärMa ja Wiljandi maakondi.
Talupoegade saadikud organiseerisid mitmes
maakonnas Mastastikust abistamist ja ühist

MEIE EKU

olek

Täna kell 2 Parmal astub kokku Kliitlumdits-tõõs

meeste M äljap eksmife Eestist. Nagu

tuskaja täiskogu senises koosseisus mitmuseks koosole

näha wanaaegsetest ürikutest, Kolli Toomas tahtis

kuks, et wõtta ivastu koja 1938. aasta algrclarwe ja
1937. aasta lifacelarme. Tulema! nädalal toiimiivnd

enese knnlntada

iseseis Ma Eesti talupoja
riigi kuningaks
ja tituleerida oma staabiülemat kaasvõitlejat
kindraliks. Niisuguses meeleolus peeti mii

tcatawasti juba koja uue koosseisu wnlinnscd.
Kaubandus-tõõstnskoja 1938. aasta algeelarwc ott
koostatud tasakaalus ümmarguselt 140.000 kroonile.

maks Merine pealahmg tuhandete meeste osawõtul.

malikuks koja heaks mõetamntc maksude Parema lae
kumise tõttu. Maksumäärad jaamad endisteks. Jntcn
siimnc tcgetvus. mida koda harrastab, nõuab enam ku
lusid. Viimasel ajal on eriti suurt rõhku pandud ma

Kõlli Toomas miis oma talupojad sõtta or
ganiseeritult lippude all wiinlivrkestri mttr
sihelide saatel. Puudulikult marustatud ta
lnpojad tapsid wene mägede juhid, kuid pidid hil
iem siiski alistuma ja loobuma iseseistarn Eesti

tupanu tolleaegsetele Mõimumeestele. Wastupaun

murdmiseks saadeti Tallinnast mitmel puhul
suuri sõjaMaeüksusi suur
tukkidega,
mis alu! löödi tagasi talupoegade maleMa poolt.
Eesti wabadustarmastaMate ja julgete talu
poegade eesotsas oli K õ l l i Toomas, kes sea
dis oma maletva eesmärgiks Tallinna MaiInta inise j a muul astest Mõimu-

168 Ihk. Hind Kr. 1.60.
Meie tunnustatud noorsoo- ja lastekirjanik annab siin rea lõbusaid ja südamlikke lugusid
noortele. Kõik juhtumised juttudes on edasi antud Parijõele mi omase südamlikkusega ja
soojusega või eluküllase huumoriga. See raamat on teretulnud sõbraks kõigile noortele.
Kirjastus „KOOL" Tartus.

Koja eelarwe 14(M)(M) krooni
Lisneelarwe 4000 krooni

Tuhandete Eesti talupoegade organiseeritud lahing sõjawäega
iseseiswa talupojariigi loomiseks
Lähemal ajal hakkab ilmuma „PäetaialeheS"
Mihkel Aitsama sulest järjekorraline ajalooline
jutustus, mis oma pSnewa sisuga, teema käsit
lemisviisi ja ulatusega ületab sama autori

ILMUS i. Parijõgi

senise täiskogu viimane koos

riigi loomise kawatsustest.

Mihkel Aitsamale omases sorawas ja rahwa
likus keeles käsitleb ta ajalooliste tõsiasjade põh
jal talurahwa tolleaegseid elutantse, kombeid,
perekonnaelu, eriti peatudes eestlastele
alandawa kurikuulsa parunite
„esimese öö õiguse"
juures, mis . pisut tvarjatud kujul jätkus ka kir
jeldataia sündmuse ajastul.

Mihkel Aitsama uus jutustus kestab mitu
kuud. Nii nagu eelmiste tema kirjutuste puhul,
on ka see rikkalikult illustreeritud piltide, jooniste
ja ürikutega.

Posti jooksev arve nr. 2164.

Riigikohus

Võrreldes jooksma aasta celnrmega on niis cclarmc
suurenenud õige tundumalt. See on vsutuuud möi

jandusrtngkondade orgnuiscerimistSõlc.

Jooksma aasta kohta osutus mõjuliseks esitada lisa

celarwc umbes 4009 krooni ulatuses. See oli ühelt
poolt tingitud edasilükkamatute remontide tegemisest
koja kinniswarade juures ja teiselt poolt kulude suure

Otsuseid

sellega, et mana täiskogu nelja aasta kogemuste jä
rele paremini tunneb neid ülesandeid, mis kojal tuleb

berti kaebuses tulumaksu asjas.

järjeta: Georg Stackelbergi kasj.-kaebus põllutöö

Krimlnaal-osaKonna kohtuistungil 21. now. jäeti

ministeeriumi mastu: Ants'Tammeta (end. Aleksander
Mure) kass.-kaebus Ida Uuchelnami ivastu omandus
õiguse tunnistamise ja «väljatõstmise pärast ning mastu
nöiidcs õiguste üleandmise lepingu allakirjutamise pä
rast! Tall.-Harjn maksuinspektori kass.-kaebus Amaiie

tagajärjeta: Istik Citroni. Karl Liimi, Albert Eegi.
Wassill Köötsi, Johannes Tuiski. Jaan lärwekülje.
Aleksander Sarapuu. Johannes Hollandi, Gustam
Lepiku. Karl Reiubaumi, Rudolf Reiteri. Aleksander
Wildi, Bernhard Wäii. kolmanda isiku August Allik
meri lAllimert). Artur Lõhmussaare, Aleksander Is
külli. Anna Iskülli. Gustam Kala, Arkadi-Ferdinand

Suitsu nöudeasjas Anton Kallase wastu; Soja Leoni
jcmi kass.-kaebus Gerda Fuchsi nöudeasjas Gerhard

nentisest ametnike pensioniseaduse tõttu, kus kojal tuleb
tasuda pensionimaks tagant järele toite aasta eest suu

remal määral kui see marcm oli nähtud ette.
Viiljnspoolc mõiks paista Pisut - mõõrnstamaua, et
cclarmc linuitab lahknm täiskogu. Kuid see on Kaubalt
dus-tööstuskoja üheks uudsuseks, mida põhjendatakse

mi chitusplaani kinnitamise asjas ning Benno Al

TfiwiU-osakonna kohtuistungil 23. now. jäeti taga

Reusfi ja Soja Leontjemi mastu: Karl Abeli kaebus
Anu Abeli nöudeasjas;. Jaan Looperi kass.-kaebus
lulius Looperi mastu; Gustam Weski kass.-kaebus

-Rõmbergi (Nömtak). Arnold Rcdiku, Marie Einbergi.
makjudewalitsusc direktori (Bernhard Roose süüd.).
Jaan Kallmanni ja Aleksander Kuuse kass.-kaebused.
tema maksujõuetuks tunnistamise asjas; Aleksander

Hilda Saare ivastu; Rudolf Katkusilia kass.-kaebus
Agncs Radini mastu; Wassili Pospcloivi kass.-kaebus
August Mahlberg-Maiini nöudeasjas kaebaja ivastu;

Dunajewi. Jakob Kottowi j. t. Feodor Barski;
lulius Salmijagi Madli liirgensi; Leena Miiloni
Jaan Miiloni; Rapla Unahanjate ühingu likm.-komis
joni lulius Pääsukese ja riigimüisade-walitsuse;
Eiuald Pütscpa Rosalic lohanson-Oleski; Julie
lügewa Alfred Langi; Elmar Õiguse Leena
Tederi; Robert Meiuse Magnus Türi; August
Lcithammeti Elli Saare; Jüri Rcmmeri Jo
hannes Õie; Paul Lukaschcmitschi Paul Leonowi:
Istik Bcrkomitschi Abram Haitini; Eduard Wälle
Anna Leieri: Inuli Rätsepa Ado Rätsepa par.tombu; Peeter Koobi Joosep Kliimanni sa Shenni
Warblasc ning Karl Warblasc ja Salme Ehrenpreisi

Peeter Kirotoni kass.-kaebus Aliise-Rotalie Löiwu
nöudeasjas; Karl Weliiku kass.-kaebus lefomiaPar

me uõudcasjas; s)erbert Wiiibergi kass.-kaebus Eduard

Bachi mastu; Hcndrik Wõõbuse kass.-kaebus Liisa

täita cclfeismal aastal. Oma " erisoomc, kui neid peaks
leiduma, uuS täiskogu mõiks seega siis teostada lisa

Wüvbuse jn Emald Wõõbuse nöudeasjas kaebaja mas
tu; 2llclisaiider .Hermanni ja Aleksander Raksi kass.kaebused Aleksander Hermanni nöudeasjas Aleksander
Raksi ivastu.
Kaewatud otsused tühistati: Oskar Lustbergi kass!-

eelneme kaudu.

kaebuses Piinsliiila-Tänassiima masinatarwitajate-ühingli

Lugusid kohtust

ILMUS MÜÜGILE

laoskonnakohtnnik kaalus asja alluwuse küsimust
ja otsustas selle saata lahendamiseks Wiljandi ringk.-

Püssipauk, mis maksab
12*000 krooni
Põltsamaa jaoskonnakohtuniku juures tull elle

August Allik oli ringkonnakohtus süiipingil

päewal Eduard Kulli tallu, et peremehega mõningate
asjade üle läbirääkimisi pidada. Istuti koos ja joodi
napsi, kuni meeste mahe! wiimaks tekkis sönelus.
Tool, millel ehitusmeister Nael oli istet mötnud. läks

oli käinud näitusel ja tahtis nüüd omnibusega linna
sõita. Teised seisid sabas, kuid Allik püüdis sisse tun
gida wäljaspoo! järjekorda. Omnibuse. liiklemise kor

nagu tahaks külaline sihilikult lõhkuda tema mööblit.

lus Kolk, et näituse wärawates postil seisew kordnik

tema all katki. Talunik Kuli sai sellest niimiiii aru.

raldaja Adolf Kolk kutsus teda korrale, kuid Allik
hakkas sõimama sa lõi Kolki wastu kätt. Nüüd pa

Sõneluse järele ta haaras wintpüssi ja kui E. Nael

Leile teeks Alliku isiku kindlaks, sest Kolk teda ei

ta sellest. Laeng purustas Naela masaku Slamarreluu ja
liigendi ning mees pidi hulk aega lebama haiglas, kust

Allik ei näidanud. Nüüd kutsus kordnik Allikut
politseibüroosse, kuid Aililt ei tulnud. Kui kordnik

ei tahtnud ähwarduste peale talust lahkuda, tulistas

ta lõppeks lahkus inwaliidina. Erich Nael on 32 a.

mana ning ta nõuab nüüd tulistajalt eluaegset pen
sioni. Tema poolt talunik Kulli wastu tõstetud nõude

- summa suurus on 12.000 kr.

teda jõuga hakkas wiima, siis ta lõi kordnikule näk
ku, nii et tal alumine huul paistetas üles.
Ringkonnakohus karistas Allikut selle teo pärast
neljakuulise mangistusega.

Esmaspäewal peetakse Tartu litmamolikogu koosolek,
kus tuleb arutusele linnatcenijate palkade tõstmine 1927.

Looduswarade instituudi nõu
kogu esimene koosolek

aasta palkade tasemele. Tartu linnawalitsus ja linna
wvlbkogu on asunud seisukohal, et linnatcenijate tasu tuleb

korraldada wöimalikult riigiteenijate tasunormidele was
kamalt. Nendel põhimõtetel on suurendatud käesolcwal

aastal linnatcenijate rawisummasid, laste abiraha ja
wamrsetasn riigitecnijatelc suurendatud normide koha
selt. Kuna hiljuti parandati riigiteenijate pöhipnlta see
ga. et Palgad tõSteti 1927. a. tasemele, siis linnawalit
fnfc arwates tuleks teha sedasama ka linnatcenijate pal
kabega. Seejuures tõuseksid palgad ühe astme mõrra,
läbisegi 8%. Selline ettepanek üheS eeltoodud põhjen
dustega esitataksegi linnawalitsusc Poolt molikogulc kin
nitamiseks.

Kõrgendatud Palgamäärad hakkaksid maksma t. ott.

j. a. Palkade tõstmise kulu teeks kokku walja 22.172

peett 25. nom. k. a. kell 17 Tallinnas riikliku katse

koja ruumes. Peale instituudi tegewuse algamiseks ma
jaliste puhtwormiliste küsimuste otsustamist moodus

tati komisjon koosseisus dir. K. Ha n gela i d. dir.
A. M e e r i t s ja dir. J. K a rk, kes ühes instituudi

dir. J. Hüsjega koostaks kodukorra kama ja esitaks
nõukogule läbiwaatamijeks. Looduswarade instituudi

ajutine asjaajamise määrus näeb ette. et nõukogu
peab esitama täiskogule kinnitamiseks kodukorra hil
jemalt 1. weebruariks 1938. a.
Teine komisjon moodustati koosseisus prof. E.

Kant. prof. A. Õpik ja prof. A. Mathiesen.
õiglase hinnaga

Kloostri piiriiuselvabrik Keila
alctvis

WWMM»»

VBt3b
Sootvin osta
tööstuskartuleid
maja
suuremasse aletvisse wöi tväik ja maksab ajakohast hinda.
Wastulvõtminc iga Päew H.
sema talu. Hind 3000 kr. Busch'i
maja keldris restorani
kõrwal.

Lmbleja sootvib osta manne
keeni ja

poogil
Tcai. ühes hinnaga slt. ..6/
7946".

Soottrin osta jalaga

õmblusmasina

Soolvin osta korras

sõiduauto
hinnaga Kr. 1200—1500. Tea
tada sll. ~25/8043".

Kellel on müüa

ostan ja müün
palituid, ülikondi,
pandipileteid,
raadioaparaate,
fotoaparaate,
õmblusmasinaid,
grammofone jne.
Tartu mnt. t. Ost-müük.
Briljante, kuld-, hõbe-,
antlikasju
ostab kõrge hinnaga

ainul.: hea. Teatada kohe slt. B—2o dess. maad. mis oleks

UIiMMW

költvuline talu asutamiseks,

..36/2996".

vstja
Petserist.
Ostan pruugitud riideid, pali

tuid. ülikondi, pintsakuid.' pükse,

vesu ja saapaid ja kõike, mis

kangus Tall. mirte üle 25 km.,
soowitatv mere- tvõj jõeäärne, Kuninga tän, 6, telel. 431-59.
ühes hinna, maksutingimnste ja

kirjeldnsega teatada slt. „31/
8051".

Pensionär ostab prowintsis

maja

kellelgi müüa on. Kirjad slt.
..32/7932".

Sootvin osia

saekaatri
Kirj. ühes hinna ja seisukorra
ga slt. ..7/7947".
Sootvin osta ivanamoclisc

puhvetkapi
Kirj. slt. ~20/7920".
Sootoiii osia heakõlalise

kandle

knni Kr. 5000 wäljamaksuga.
Pal. teal, kirs. slt. ..26/8126".
Soowitalse osta

talu.
väljamaks 2000 kr. Teatada

(simmel). Teat. slt. ..29/7929"

Tallinnast Keilani wõi Raa
maja

aiamaaga. Teal. ühes hinna,

maa ja maja snnrnse ja asnko

haigetooli
(tvõi wankri). Tearada Nartva
mnt. 23—6, teisele korrale.

' Ostan
poolimis

Puhtaid

6 kuni 12 pooliga, mootoriga
tvõi ilma. Kirj. slt. ~24/8164"

ostab
Tall. Eesti Klrl.-Ohtsuse
ladu, Pikk tan. 2.

vanu rahasid

S. Ameerika 4, wõõrastemaja
Põllumeeste Kod»», tuba 12.
kl. 4—B.

Sootvin osta meestovahwa
lvähepniugitud linna

kasuka

pikemale kastvnlc. Pakk. ühes
thinnaga slt. „12/7992".

2ooiuin laetut Tallinnas asn

paadl

mootori
35—60 jõudu tvõi aurukatla
30—35 H. P. Teat. ühes hin

iva kiivimnja obligatsiooni

Hea

kindl.

3000 krooni.

8094".

Protsent kokkuleppel. Pakkumi
sed sü. ~23/8723".

Palun seda

prl. Lindat,

sid, õlimaale, pühakujusid (ikoo
na), üksikuid tasse, seinataldri
kuid, «vaase. portselanasju. kir
jutuslauagarniiuure, «vaipu, wa

nu rahasid jne. Mööblikauplus
R. Bärenklau.
Wabadnsiväljak 7. EKA maja.

uus maja

Soowin osta Pruugitud kuid
korras

~27/8887".

Sooivin osta krnndi

Arukülia
wõi läHiinasse liuna ümbru

sesse. Pakk. saata ühes hinna
ja suurusega slt. ~1/8861".

Ostan .

ehituskrundi

Tallinnas, sooiviraw puuehitus

rajoonis. wõib ka olla >vana

majaga. Kirj. slt. ~27/8767".

puumaja

tisleripingi.
Pakk. slt. ..30/8250".
Toolvitakse üürida liuiiiiie

vitriin
pagarisnndustc jaoks. Teatada
„Wmt kohivikusse". il. Vs~> ja
VJ7 tvahel.

veepaak,
soowitaiv kõrgus ja lait!- 1,3 nt

mahuga 1000—2000 liitrit.
Teatada sakala täit. 28-a—l,
teles. 431-82.

ärawcdamiseks Harjumaal, pa

lun teatada kirjal, slt. ..21!
5761".

tutvust

TAPAL

Rikkad kaaskodanikud, härrad

wõi prouad, kes teist laenaks
Lahutatud
õnnetuse läbi raskustesse sat soowib

naine Tartust

tunud ausale teenistusega
prouale

Sv krooni

omanik, soowib

kinnistvara

„38/82!>8".

ci ilmu. Rutuline. Kirjal, slt.
..36/8776".

Palun kõiki lugupeetud

töötellijaid

Teat. sit. ..23/8883".

tutvust

soliidsete härradega. Kirjad jli. neiu wõi jõnka lesega. Uulitsale

Zoowin üürida

Kesklinnas

kodused lõunad
f>manifn_ haiguse tõttu kohe üle

anda. Tuure klientuuriga ja
„2õ,

kullumiBMSBing,
hea korteriga. Kirj. sli.
oma töödele, mis on siin juba
8845,'
miinide preparaati ..Puu üle 3 kuu, lntta järele tahe nä 5. wõi 7. klass. Kirj. slt. „27/
lvilja kuiivikud". Müüakse dala jooksul. Pärast tähenda 8247".
ainult Haigekassa apiecgiS. ind aega müün asjad töökulu
Ornemsooga sooivib
katteks. Müüa odawasti suures
Kadunud
Estonia pst. 23
tutvust
ivalikuS jutele joonistatud soh

wige ?1./s. „Odor'i" Miia

!esises mõtles Tallinna rändam
joonistatud käsitöid ja juhuski karske 28-a. kindlas teenistuses
kult ilus silcekardin (käsitöö) mees. Kirj. slt. ..37/5737".

wapaijn, ivärwilisclr riidele

Naisolcvused

20—37-a.. wölisriugist! Kes

3 jittr. lai 2U mtr. kõrge.

Võlgade

rabad leida wäikese kodu ja kes Tartu mnt. 6—3. sissekäik hoo

Kaotarud naisterabtva

rohelised

nahkkindad
ost. sissenõudmised ja maksu
jvahenditc selgitamine. Kirjad Tellisiiivj tilli. - Weneturu maslr. ..22/8802".
Helise! teel. Palutakse ära anda
Telliõkiivi 38—6.
tutvust
Meeldima mälimnsega kor
korralikkude
prl.,
lvan.
17—20
Noomitakse astlida korteri
kadunud Nõmmel 21. skp.
ralik noormees. kindla sissetnlc
n. Kirjad sli. ~7/8867".
ivõi maia
kttga kuni 300 kr. kuus ja pa 4-fiiino must
rima löösius-ärilisc ertemõitc hundikoera kutsikas
Kikkad
osanikuks
omanik.
kurgualui.e ja käpad kollased.
ausad
ivanemad
härrad,
lvahc
11 ucc- ebitaiaivaö majas. Wälja
tutvuks
Kes keda on näinud mõi tead.
tabab tulla ühele mehele kaas tvist.
laseks? Kui soowitc abielluda,
siis kirjutage õige uinu ja õige
Kaks korralikku 19-a. noor
aadress jlt. ~17/8077".
meest sooiviivad

tage jõulukiuki 26-aastase tütarlastega 10—26 a. Kirju kuhu la on tulnud, palun tea
maks llkr. Kirjal,
nteeldiwa naisega. Kirjal, jlt.
jlr 22/525-2"
tada palun ainult neid tütar lada Vabaduse pst. 69. teles.
~16/883.7".
lapsi, kes on läicsri korralikud 5,16-44.
Andke aegsasti ära oma
ja meeldima mälumisega ning
Jõulutetllmlne.
Kadunud Kasarmu rän. ihub
osalisegi teskt. harid. Kirjad slr.
Puuhoov
TOO korralik ja

ruse-? hall

„ 11/57 l l

kii ie. Moodne
Toowitakse osta

Vastutav toimetaja J. TAKLAJA
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus

Palun südamest. Kirj. slt.

uimata, selle nüüd tcat. slt.

ja magate halmaSli. proo

Ostan nnisicr. ja meestcr.

V. Okk sai juba mõnda aega hakkama igasuguste
tcmbutustcga, mis tema kaines mõistuses kahelda lasid.
Nii korraldas ta ümbruskonna elanike seas mitmcsugu
scid rahwahääletusi. koostas igasuguseid fantastilisi riigi
elu päästmise kawatsusi jne.

Kaks iscscislvat daami. Tiiu ..28/8888".
tusclc 18/6573 ja ütles, et te
mal ou kauvlus, kuid ou uuus 36, Liia 28. soowiwad
Wana mees.
inuud oma kirjas aadressi mai

Teateid saata: Lehioja,
Tallinn. Majaka 30—S inin
kirj. flt. ~3/8833".
Sootviiaksc osta

tcgcwust.

6 kuuks? Prorscnt kokkuleppel.

kes wastas ..Päeivalehe" kuulu

«vanaaegseid (amiiks.) mööb krundi wõi talu Tallituta äärtel ~2/8742".
leid. kroonlühtreid, pronkskuju

Kellel on müüa lväike

Ostan

kirjuid kaltse

Soowiu osta töökorras

gaasi
masina

haga slt. „15/705 n".

sli. ~23/8083".

töötanud maimnhaige isik. ?!üüd tagandati W. Okt oma
kohalt ja wnllawancm ning haridusosakonna esindaja läk
sid temalt kooli ühes asjaajamisega iile mõtma.
Seejuures tuli aga waimnhaigega näha õige suurt
ivncma, kuna ta wötmctega kohalt põgenes, teisi „praa

Linnawalitsus on asunud küsimuses pooldanuile
seisukohale ja esitab nüüd ka esmaspnemasele linna
wolikogu koosolekule need ateljeed anda nimetatud
kunstnikele tasuta kasutada kuni l. jaanuarini 1950.

tristallaSju, kroonlühtreid. laua
Sooivin osia pruugitud, töö
ja seinalühtreid, pronkskujusid, korras

Nõmmel sooivin ostan. Pakk/

Viru mnawnlitsusc haridusosakonna korraldusel ha
kati mõne aja eest lähemalt selgitama Sirtsi algkooli
juhataja W. O k k i tcgewnft, kusjuures ilmnes, et selle
Alutaguse mctsakolka tooli peal on juba mõnda aega

litsus arutanud ateljeede kasutada andmist kunstnikele
tasuta 13 aastaks.

majakese,

ja ta toimetati Tartu ülikooli närwikliinikusse rawimi
sele. Kool. kust wancmad wahcpcal oma lapsed juba
teisale olid saatnud, alustas nüüd jälle normaalselt

tajaga Sirtsis

7000 kr. ..Pallase" kuratooriumi esitisel on linnaiva

Ostan

dida" Lhmardas jne. Lõppeks saadi mehega siiski toime

Raskused vaimuhaige koolijuha

Ateljeede ehitus on kunstnikele maksma läinud kokku

slt. ~21/8801".

nöudetoimetused.

Wariku kaebustes tcedeministri otsuse peale Elwa ale-

..Paliascle" ja 7 ateljeed kunstnikele: K. Liiman
dsle, Ai Bergmannile. W. Ormissvniie, J. Puttse
pale, A. Ellcrilc. M. Saksale ja A. Starkopfilc.

Isuskssle.
wauaaegseid (antiik-) mööbleid,
portselankujusid. seinataldrikuid Teatada slt. ~32/8772".
scrwiisc. üksikuid tasse, waase,

Väikese maja

alaealise poja Jaan Rätsepa. Jaan Tammini ja Jaan

Kõrgema kunstikooli ..Pallase" kasutada oleivas"
hoowipcalses majas on linnawalitsusc nõusolekul en
mstest tõllakuuri- ja tolliruumidest ümber ehitatud 10
eeskujulikku ateljeed.. Nendest ateljeedest kuuiuivad J

Toowiu osta korraliku

mõõtja".

iseenda sa kui oina naise Lisette Sepa ja oma ala

ealiste laste Liidia ja Heinrich Sepa loomuliku eest
kostja, Märt Anderssoni, August Rätsepa, kui oma

Tõllakuurist ja tolliruumidest
eeskujulikud ateljeed/

sellele, kes juhatab sobiwa

manni Kari Reinholdi; Frieda Pedaku kaebus
Peeter Eliase kaebeasjas Tallinna 2. jsk. kohtupris
tawi tegewuse peale; Jüri Kesküla Hildebert Au
napi ja Jaan Tiidemanni; Aliide-Sophic Wolbcri
Maks Wclneri; August Tammemäe Peeter Miti;
August Bluurni August Asperi; Jaan Wiira
Otto Lepiku; Peeter Kepi Kart Kepi ja Oiga
Kepi; Pelageja Minise Mihait Minise; Olga
Mangu Theodor Burhoevdeni; Rudols Kõrtsi
spordiselts ..Tcrwise": Marie Martinsoni Oskar
Stambergi; Elisabeth Lasni August Saartsoni ja
Wärdi Kaska ning Juhan ja Karl Susi wahelised

Moisari pärandustombu tulumaksu asjas.
Kaewatud otsus tühistati Alfred Piispa kaebuses
lastcabiraha tagasimaksmise asjas.
Otsuse kuulutamine lükati edasi: Herman Krutobi
kaebuses leina haiguse sõjamäctcenistuse kohuste täit
miscst tingituks mittctnniiistamise pärast; Johan Sepa

parmal ja reede! kella 10—12.

maja

pulga pärandustombu. Elsa Kaera j. t.; Joonas Haar

bergi kaebus maksupeakomitee otsuse peale surnud Erich

selt riikliku katsckoja ruumides. Tolli tän. 8. Tal
linnas, teles. 442-15. Samas mötab ka instituudi
direktor J. Hiisi? jutulcsooivijaid ivastu igal teisi

7763".

wauu rahasid ja palju innud.
alatiile ivool. 220 wolti, 5 Antikwariaat A. PaStaruS,
amp. Kirjad Pärnu. ..Pärnu Wana Posti t. 7. tel. 445-36.
Päclvalehe" tal. ..Woolu

maksu asjas; Eduard Puhki kaebus tulumaksu asjas;
Emald Puhki kaebus tulumaksu asjas ja Karl Rojen

sioonide moodustamise, korraldamise, ülesannete, asja
ajamise instituudi organitega ja sulgemise korra.

hinnaga kuni 05.000 kr., soo
ehituskrunt
jalgratta.
Tallinnas, soovitav puuehitus Böib ka pandipilet olla. Lõuna ivitatv stoidu tän. rajooni.
rajoonis, võib olla ka vana ma -i-i <i
Pakk. slt. „A. 8017".
jaga. Teatada kirjal, slt. ~23/

Ostan

baja tulumaksu asjas; loakim Puhki kaebus tulu

kes ühes instituudi direktoriga töötaks iväija loodus
wara ja tooraine mõiste ning wastawalt sellele sekt

Teai. telef. 444-19 wõi kirjad

Schultsi" Tartu Eesti Laenu- ja Hoiuühlsuse;
Suure-laani ühispanga Peeter Koigi ja Johan
ncs Grünbaumi; Johan Kaljapulga Hans Kalja

Asu tulumaksu asjas; Woidemar Puhki kaebus kae

Sooluni osta pruugitud

suga ostan

j. t.; Selma Sprengi— Eduard Tuha; 0.-ü. ..Höjgaard

direktori kaebus maksupeakomitee otsuse peate Theodor

HIND ENDISELT 35 SENTI.

Pääsküla postiag.. postkast 27. kaminakelli. waipu, õlimaale,
kirjutusmasina
pühakujusid (ikoona), kullatud ükskõik kas kohivor- wõi büroo
Soolvitakse osta prnugitnd
pildiraame, kirjuiuslauagarm masin. Teat. firma ja hinnaga
tuure, wanu kuld- ja HõbcaSju kuni 29. uow. kl. 12-ni slt.
voulumõötja

Soolvin osta halwain

pkuni sootvin osta tväikese

Ostetakse

asjas; Eesti Wastutawaie Ametnike ühingu kaebus
maksupeakomitcc otsuse peale tulumaksu asjas; Mih
kel Gliicki kaebus tulumaksu asjas; maksudcmalitsttse

deid majapidamisest.

vaevatasu

Arutusele tulewad
Tsiwiil-osakonnas 7. dets.: Kirill Sasonowl
Wassili Sasonomi ja Olga Klischkowi; Hans Nugi
seksi pärandustombu Rosalie Tetsom. Lilli Wci

poja Heikki Svnilc loomuliku eestkostja kaebus pensioni

Elegantne daam moeringvaadet. Ees
kujulik perenaine praktilisi nõuan

Kuni 20.000 kr. «väljamak

Otsuse kuulutamine lükati edasi Märt Soe kass.kaebuses.

Administraiiim-osak. kohtuistungit 23. now. jäeti
tagajärjeta: Hilda Kalle enese ja kui oma alaealise

MATA

naftamootori,
10—15 h.-j. Kirj. iii. ~34/

bergi süüdistustes.

Wälbc Kass.-liaebus Eesti tööliste kiiidl.-ühisuse mastu.

ÜKSKI NAINE EI J ATA LUGE

on tõstetud ka ajutiste tööjõudude tasu. Natuuras antum
tas» ja lugemisrahad jääwad endisteks.

Asjatoimetus otsustati uuendada Tall. ringkonna

kohtu ettepanekus Mari Kiinwaldi ja Jüri Sum

kohtukoosseisus uuesti arutu, cle ivütta Woidemar

Looduswarade instituudi asjaajamine asub ajuti

kr. poolaastas. Palgad tõuseksid 9 isikul ä 20 kr..
47 isikul.— 15 kr.. 112 isikul —lO kr., 330 isikul
5 kr. ja 90 isikul 2—3 kr. kuus. Palkade tõstmisel

Tartu linnateenijatele palkade
tõstmiseks 22.000 krooni

kass.-kaebustes.

Järjekorrast jäeti mälja ja otsustati suuremas

. Teatri ja kino osas: Ants Vaino, uudi
seid Hollywoodist ja hulk pilte.

tnnnud. Kordnik nõudis temalt isikutunnistust, kuid

Kaewatud otsused tühistati: Elmar Sülla ja Jaak
Suti (osaliselt), Kristjan Salimanni ja August Kasaku

seni kass.-kaebustcs Anna Hanseni nöudeasjas Johan
Hanseni mastu.

dust jne.

See juhtus augustikuus näituse ajal. Ka Allik

wahelised nöudetoimetused.

ma otsuse peate ja Anna Hanseni ning Johan Hau

SISUKS: Kirjutusi linnapea H. Avik
soo'lt, Arnold Liivilt • Lüürikat ja
proosat Rakveres clufscvailt kirjani
kelt • Romaani järg • Ehitusjan

Lõi kordnikule rusikaga näkku
kordniku löömise pärast.

Möödunud jumet Erich Nael läks ühel püha

Kirj. slt. ~24/7924".

Rakvere erinumbrina.

talunikule maksma minna üle miljoni sendi.

wastu.
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kohtule. • Nii tõotab üksainus püssipauk Soosaare

arutusele Soosaare mailast pärit olema ehitusmeistri
Erich Naela nõudmine 12.000 kr. suuruses summas
sama walla Kulli talu omaniku Eduard-loosep

nöudeasjas kaebaja mastu ja mastunüudes (osaliselt
protsentide määra suhtes); August Kripjoni kass.-kac
buscs Marie Pajo nöudeasjas' kaebaja mastu; Emald
Karotami kass.-kaebuscs Jaan Kükili nöudeasjas.
Otsuse kuulutamine lükati edasi: Eesti Maapanga
kass.-kaebuscs Wõru-Pctseri kinnistusjaoskonna iile

fotoateljee Karl ära anda. töötanud juba 6 aas

noor kass,

Osol, Mündi 2. iat. Tcar. slr. ..10/8820".
Viiikepildid ala
Karske korralik wäikcse kiu
tes 8 pilti. 35 s.

malge triip ümber kaela, palu
lakse wacivarasn eest rearad

i Avatud ka pü
hapäevadel.

taadaolewaid

võlgu
ostan, nagu läitelehn. weksleid.
igasuguseid ivvlakolmstusi jne.

Teat. slt. ..0/7786".

niswaraga uoorntces

tutvuks
abielu inõites rikka vrl. lvõi
vr-ga. Tcar. sü. ..10/8830".
Keskealine hari md daam oleks

suurem

aiaplats,

Kaiarmu tän. B—7.

pikemar aega puuacd olnud,

selleks sarnaks wõi mõneks tci
Koer kadunud
seks platsiks rendile anda. Teal.
2'».
nom. pruun emane taksi
fii'}, slr. ..4/8261".

koer. Lsni eest hoiatan. Palun
teatada Tehnika t. 19—14 wm

Sukasiimi

teles. 438-89.

iväga õnnelik, kui leiaks wanc
mõeiakse üles odamasli J. Nur
mare har. härrade hulgast us

me moe- ja ömblnssalongis
Kindlas teeustuses keskeal,
talva
Pärnn m. 6. äri 8. Urla majas
uaiue. igatseb Ziuu järele,
võtab
Ostan rihtplate
sõdranSuandja.
truu söiisr.
Ärialal tegutscm 32-a. aus
ja „Laste Rõõmu" telli Kindla aadr. kirjad slt. ..32 Flirt ci lumma. Kirjad 3 ko lesknaine
Kõige kõrgema hinna eest
5732".
hal.
keeles
sü.
~33/8873".
tutvuks
ostan
misi ja kuulutusi vastu
täiskarske ausa heasüdamliku
varanduslik
wõi
iseseiseiv
21-a.
prl.
soolvib
mccster. sulvi-. sügis-, taliv
mehega, kel on kindel tcenislus
ning miiüb üksikuid prl. wõi proua, kes oleks teist
palituid, ülikondis pandipileteid, bandsae, freeseri. Aadr.: H.
wõi mcidi raha. Vastaku ai
tutvuda
tõsiseks
sõbraks
karusuahkasju, kasukaid. Ma Nungi, Wändra, Sõõrike p.-k. numbreid Paul Erna koo
nult need. kes hindaioad kodu ja
sümpaatsele õiglasele mehele? härraga, kes ott wäga üksik. ülu naist ja last. Tcat. slt. „27/
ueeshi 7. pandimaja wastas.
litarvete-äri
Jaama
t.
3.
Ost-müük.
Kirj. slt. ~9/8789".
8267".
Kirj. slt. „4/S7Sr.
naga: A. Toming, Rakke.

Leitud raha

Kr. 145.
mille omanik wõib kätte

Leiubüroost Lai 48. tööt
del. Leiubüroo juhataja.

Laupäewal, 27. nowembril 1937
II
TALLINNAS
Kaasiiiiriliseks
'ölb tulla kindlas ametis
toormees vanema nais
ter. juure Liivalaia Z4-a-S
Tuba

Maxwo i c tt i

Kaks korralikku isikut wöiwäd
Mttöbl. tuba
Hiiu omnib. peat. 1 min.
Autoruum
teel, omaette majas, Taara 4,
kaasUUrlllseks
lira auba uueS majas üksiku
üüritakse ilus 125 ihs põr.«
naisterahwa juures. Ärime t. tulla. Sõnni tarwitus. Liiwa
tvälja üürida. Küsida S. Tar pinnaga4-toal. korter
12—3. PelgulinnaS. 16—1.
tu m. 82—1.
teen. t.. walnii ja parketiga.
Kaasliürilist,
Nlmmikas päikesepoolne
t. detsembrist välja
1 tuba
tuba
naiste- tvõi meesterahvast,
üürida

kindlas teenistuses, tvaja Dree

wingj tän. 22—11.

vastu lvöruto wõi bürooks ära kauba ülelugemisega soodsail
jnbo. soomi korral ooteruumi tingimustel ära anda. Wana
ta. W. Posti 7—2.
sissetöötatud äri, käidaivas ko

(4 tuba) Küsida S
Karja 2—4, tel 436-67.

has. Teat. saab 2. Tartu M.
12. elektriärist.

teisel korral. 5 min. tee Nõmme

ruumid

segakauplus

jaamast.

Rohu-ja värvi

majas

3-toalis.

ära anda. Wäike wäljamaks.
Luise 22.

Wäike

Llhakauplus
üksikule isikule ära anda. Tuur
üürile anda ühes sisseseadega Roosikrantsi 1—23. EM maja,
hästi rahlvarikkas kohaS. Ruu hoowis, 6. korral.

keskküttega, lookswa sooja

Kaasuurihst

Pärnu mnt. 40. Näha
laup.kl.3—6japühap.lo-4

lvaja, lindi, teenistuses mitte
suitsetajat. Luise t. 20—S.

Uus Kalamaja 23—3. teisel
korral (hoowist sissekäik).

kaupluse
ruumj.
Teat. saata: Tallinn, postkast

Ilus päikcserikas remontee

korter

esik, 2 tuba ja köök ära an«
da. Hiiul. Lääne t. 14. Pe

: Kriruume
40—60 r.-nrtr. põr.-pinu. tvä

KaasUUrlllsena
omaette toa saawad 3 korra
oma magamisase. üksiku pr.
juure, täiel, tvõi osalise kosti

kella 3—6

Korter

Kaks tuba
ja köök ära anda tööstuse jaoks.

4 tuba, köök, tvann ja tee Vaatama tulla pühapäewal,
nijatubä. õhurikas ja päikese 28. skp. sakala tän. 2.

Väike tuba~

Kadriorus.

Väike ruum

ba, köök, teenijatuba, omaette

wannituba. Mängu. t. m tl,

Otsin tühja ..
- poeruumi

söögisaali

korter

üürile anda ühetoaline (plii

tvõi. 2-l-4-loal. korterit, sobitvat

ära anda (köetatv) läduks wöi 3 tuba, Iveranda ja köök (wen
söögisaalile. Kirj. flt. ~36/
wäikese töö jaoks Reimani tän.
tvarust.) Nõmme. Nurme tän. 7036".
ära anda ühele inimesele. S.
23—9.
korter
nr. 33,
erasissekäig.. loöljn üürida uues Tartu mnt. 40—2. sissekäik tä,
Pensionär sootvib nüüd tvõi
üle anda
üksikule
Kalamaja
20.
Järele
naivalt,
2.
korral.
majas. Aasa 7—o, tulla Koidu
jõuluks sooja ning puhast 2-he
Nõmmel korter
küsida eSmasp.. 29. now. kl.
pagarisaaduste-örl,

Mööbl. tuba

ja Kuu täii. kaudu.
KaasUUrlliseks

Ilus päikesepoolne

möbleeritud tuba

tvõib tulla üksik tvanem naiste
rahwa üksiku mecsierahtva juu soliidsetele isikutele ära anda.
re korteri korrashoiu eest. Kirj. Tina tän. 26—1. Tel. 315-63.
slt. ..4,7084".

Ehitusel oletvas majas äri- ja

KaasUUrilise

ruumi

tööstusruumid

nistuscga- tvanem mecstcrahtvas ara anda. Wõimalik soowi koha

Maitses korteris. Tarabella tän. selt tvälja ehitada. Näha ärip.

13. krt. 3. Läbi rääkida ainult

2-toaline
korter . mugatvustega üürile
anda. Tulla Uus Tatari tän. Jnwaliidi tän. 4. krt. 7.
Lihakauplus

4—B Niine tänatval 12—21.
Ilus 3-toaline
korter

2. linnajaos uues majas ära
anda. Sealsamas 1. jaan.
' 1938. a. wälja üürida toi
duaine-te-koloniaalkaupluse

ruum. Teateid teles. 438-67
igal äripäotval kella 9—5 p. l.

leiab soliidne karske kindla iee

pühapäewal kella 11—1.

diga)

kl. 4—6 p. l. Wolta t. 32.
Ilus awar
tuba

Hästi . .

tnöbl. tuba

hootvim. 2. korral.

Kaasiiiiriliseks

KaasUQriliseks
lvõib tulla korralik kindlas
Kaasiiürilisena

I—2 isikut. Tulla Kauna tän.

detsembris.

3—4.
2 koosseislvat tvalget

tuba

wõib ttilla kindlas ametis mees ssbilvad kontorile tvõi muuks.
jerahwaS.. -WiSnmri- t. 13-^-40 Tatari' 2—l-.-paraadttkSr

Suured

äriruumid
wälja üürida. S. Tarw mnt.
18. teat. majaomanikult.

Kindlas ametis käija karske
noormees wõib '

kaasüUriliseks
tulla Liiwalaia 82—10.

Suur
mööblita tuba

teline, hästi' waikne, üürile

Juhuslikult ära anda töötaM

söögisaal
SooM kirj.. -fIL

~26/8806".

Ilus tuba,

tuba

ära anda. Kirjutada slt. ~24/

Keldrikorter
reli 12—3.

Ära anda

korterid

ira anda. erasissekäiguga
llaudtee tän. 10—3. Pärnu ga 2 tuba, köök. esik, W. C.

uues majas, kõigi mugatvuste

nnt. sisse keerata.

Korter
r- 2 tuba köögi ja eestoaga.

17 kr. kuus. ära anda sellele,

ellel on wõimalik 4 kuu üür
tte maksa.- Soow. kirjal, slt.
.4/8064".

tän. 7—6.

Keskeast läbi naisteraHwas

wöi meesterahwas' wõib

möbl. tuba
köögi ja Manni tarvitamisega

ära anda. Kirjad slt. „M.
1!1418".

Kaasiiiiriliseks
wõib tulla meesterahwas Wis
mari t. 34—16.

Taime tän. 21.

Wäike soe

korter

' möbl. tuba

Miüa

—2O kr.. Kirj. sst.^ls/8235".

viimne niisama puhas

hui esimenegi • See

käsi-ritsmasin

pandav saavutus •
Laske endale ID EAL
ekstra kõva rulliga

ilma nugadeta, ja pruugitud

on kindlasti tähele

demonstreerida •

Järtvamaal on müüa

kond sootvjb . . -

korterit
tuba köögiga. Teat. slt! „16/

segametsa
(enamuses okaspuud). Teateid

KR. SAAR (a Ko
TALLINN • TARTU

korterit

linnas

kontoriks.
.. -! *% fc. «•* V i?

Teatada? flt." ..SMB2".' "

Korralik maksja . wajab
tööstusruuml

küttega. slt.; ~38/8218".

last, Kõrbjalt, teles. Käru 16/1.

vaip müüa,

maailmakuulsad

Habig

(YVien)

.ja
Borsalino (AotcV
kübarad
u- Jockey Club
Viru tän. 1.

suurus 150X300 sm. Fotoäri
Ernst Feldt, Wanaturg 6.
Kohe müüa täiesti töökorras

nahaservamise
masin.
Kirjad „Pivl." Wiljandi abi
tal. ..Scttvamismasin" all.

igu.-ugu

mm\-

RIIDERESTE

sulatamise

suures valikus
Kodumaa riidekaupmses,

Tartu mnt. 12.
(enne Tartu mnt. 50).

valuahi
müüa. llncmat tüüpi, mähe iöö

tanud, mahutus 8X1,07 m.
Aadress: Joh. Kittask, Tallin
na t. 28, Paides.

tvähemat.

tööst.-wooluga; soowitaw kesk

B—l wvi kohapealt Käru ival

Vast kohale jõudnud

Sootvm tväikest

äriruumid

saab Tallinnast, Roheline aas

Hea Tekiim

Wäikne perekond soowib'

seistvat. tvalget

kontoriruumi

aknaid ning uksi. Sakala 34—1.

26 hektaari

tvnlja üürida 1. jaan., palun
linna keskuses 1 tvõi 2 koos teat.
slt.. ..20/8760".

Tasuv äri
juhuslikult ära anda. Waj.

kap. 700—800 kr. Kana 6—4;
Kaks ilusat mööbliga

Kolm wai ku st- ja -rahu - ee lis -

Korter Nõmmel
remonteoritud, 2—3 tuba. köök,
tvoranda ja esik. omaette majas
üürile anda korralikule perekon

nalc. Taara tän. lõ. Hiiu om
nibusopcatusest õ min. tee.

Nõmmel imes puumajas

kontoriruum

Müüa 2 elektri

ülim ood sa id

lapsevankreid

sulatisahju
teinpcr. kuni 1400° C. tiigli

B—3. W. D. * , • ~

tän. 11.
Nõmmel soe

Nõmmel
Pääsküla jaama ligidal korter

talvekorter
ära auda 2 tuba, esik. köök,
ja tveotvärgiga. Pärnu
ära anda 2 tuba ja köök. elektri
mnt. 231.
Pärnu umt. 219, Kiwimäe jaa
mast.s min. tee..

Nõmmc-Kiwimäel ilus soe

Nõmmel

päikeseküllane.

talvekorter
4 tuba, weranda ja kõrtval-

9—12 iga päetv Sakala tän.
üürile anda. Kirj. slt. ~39/ J—s.
korter

8259".

Zlus suur
toa saada
tuba
Korralik soe ja puhas
omaette tvaikses majas, man
ies majas, erasissekäiguga. mööblita tvõi tuba
wähese mööbliga, ui tarnnws. Tulla pärast
a anda intellig. härrale, ka köögi ja wannitoa
kella 5 õhtul Tellisküvi 52-a
tarwita krt.
3.
iaadata kella 3—4 p.l. Kreutz»

Korralik teenistuses isik Mõib

misega ära anda ametiskäijale
daamile. Lähemat Lembitu 19

KaasODrlllseki .
—2. kella 4—7. pühap. kella
äb tulla korralik meester. 11—1.

Waja

kaasvlli-lllsl.

kellel on oma moodi, soowitaw

tuba.

- Abielupaar otsib
Korterit
I—2-toalist, toüi mööblita tn
ba, soow. 3. tvõi 4. linitajaos,
tvõi tvahetada 5. linnajaos kor
teri tvastn. Kirj. pal. saata slt.

„12/9192".
humäe raudtcej. ligidal. Näituse Kirjutada aadressil: Saite tiin.

lihapood ära anda. Teateid
saab PävtM mnt. 176—2.

Hiiul,
Hiiu tän. 5 (jaama ligidal)

ja 4—7.

Korteriotsimised

2-toallst korterit

sootvitatv Narwa mnt. rajoonis.
Teat. saata slt. ..14/7934".
Tütarlaps > sootvib

kaasiiürlliseks

tuba ja köök

..39/8039'!. I
Korterit
I—2-toalist. Teat. slt. ~6/

omaniku ülekolimise tõttu ära
anda Pioneeri t. 20. Nõmme- 8146".
Hiiul.
Korralik neiu sootvib
kaasUUrtliseks
Hea 4-toaline

korter

Müüakse

2—3-ioalist

korterit
ühes köögi ja eestoaga. Wöi
maluse korral ka wannitoaga.

Soowitaw Endla tänawa ra

witatv 4., 5. 1.-j. Teat. teles.
475-06 kella 7—17 tvõi kiri.
flt. ~21/8241".
Otsin omaette

tuba

iiri setter.
Niine 6—5, telefon. 462=35.

müüa tvõi üürile anda PääS
küla. Rõõmu

täit.- 13!

Vähepruugitud tviiikese

lapsevoodi
müüa S. Pärnu nt. 101 • ,5.

Sõjamäe üleajateenija ot
sib mäiksemat

korterit

1 tuba ' köögiga wõi 2 tuba

Mannekeen müüa. ..Singcri"

õmblusmasin

tvõib ka üksiku juure korteri
korrashoiu eest. Kirj. teat. slt.

W ajatakse' 3-toalist

Korterit
Nahumäclt Hiiuni. Täis

Diivaneid müüa
toole, diiwaneid, kuschette, mad

ratseid jne. Liimalata 38, sis

Harju t. 26, walmisriieteäris-- mis mitmes walikus. Odawad
se. teles. 449-45.
hinnad. Mööbli headuses täie

Wajatakse Tõnismäe ümb

ruses
naisterahMaS (1 wõi 2) Soo manni toa ja wajaliste kõrtval ..4/7904".
tän. 10—6.
rumuega wälja üürida Nõmme
Korralik
teenistuses
käija
autogaraaži.
Sootvin
tväikest
ühetoalist
tvõi
maja paremat kätt aia sees.
jaama lähedal. Nurme tän. 2.
preili, kel endal on magämis
tuba tvaheseiuaga
vaike
tuba
Pakkumised
slt. ~24/8884".
ase. wöib
Harju tänawal üksikule noor
kaasUUrlllsek»
Korterit
Odatvasti
nürile
anda
täie
Kindlas
teenistuses
noormees
Zälja üürida I—2 nais tulla. Teal. saab Koidu 53. puu mehele Mõi kontori- mõi was lise sisseseadega
sootvib üksiku juure
tuikule ilus päikesepaist.
Teat.
slt.
~8/8148".
tuwõturuumiks
ära
anda.
tviljakaupluses.
pagariäri
toakaaslaseks,
SooM. kirj. slt. ~10/8830".
mööblita tuba
Tapal, 2. Turg 2. Soodus Noor karske abielupaar soo tvõib olla ka omaette tväike tuba
Erasissekäiguga
Kindlas teenist. naister mõib juhus algajale. Küsida sealt tvib ühetoalist
Kirjad flt. ..23/8843".
üttega, köögi ja wanni tar
möbl. tuba
samast J. Paalilt.
korterit
miscga. Kr. 2.> lchcswal pansioniga ära anda. Wcmn tulla loakaastaseks
Preili tvajab
tvõi iuba tvaheseinaga. Teat.
Toiduainete
ja telefon korteris. S. Söö-rensi
nscga. Nime 8-B. M.
v. tuba või v. korterit
slt. ~7/7907".
prl. juure. Wana Kalamaja
btänaw). laupäcwal alates tän. 6—2.
kauplus
köögi tarwitusega, mööbl. wöi
tän. 3—9.
5 ja pühapäetval kl. li
ilma kaubata, ühcs piimaruumi
Kaks korralikku noormeest mööblita. Tallinnas wõi Nõm
E wahel..
ja korteriga Nõmmel ära mida. tvajatvad
mel. On korralik maksja. Kirj.
RutHmikas
Kaasiiüriliseks
Kirj. slt. ~22/8082".
.flt. ~26/8846",
möbleeritud tuba
tuba
Kirj. kuni 2. dets. slt. ~37/ Kõrgem riigiametnik soowib
anda antetiskäijale isikule
wöib tulla perekonda (erafisse tvälja üürida NarMa mnt.
Nõmme-Pääskülas
7987". .
Wabadusplatsi ümbruses in
nööblfga tuba
36—10.
käik) ülem-Luha tän. 4—6.
2 sooja mugatvat talwekorterit
Lasteta abielupaar, kindlas telligentses perekonnas mood
tvaiui, keskküte). Walge
ära
anda:
1.
5
tuba,
köök,
tee
salt sisustatud tvaikfet
teenistuses, wasab
Pudu- ja kirjutustartveie- ! Moodsas majas ilus, soe.
10—10.
korterit
nijatuba ja tvaim; 2. 3 tuba
eräsissek.,
kauplus
tuba
ja köök. Wesi ja elekter sees. 2. tvõi 3. "01.-jsk. . kas tuba,
mööblita luba
ühes kauba, sisseseade ja elu
orteri
tuba tvaheseinaga tvõi 2 tuba ja Teatada slt. ~17/8917".
korteriga ära anda, kas uuest ära anda. Raudtee 3—6 (te Õitse tän. 42.
aastast wõi nüüd kohe. Soow. lefon 446-92) Pärnu mnt.
köök. Teatada, kuni 1. dets.
kaaslast
Warandusliselt kindlustatud
Nõmmel, Kaare t. 23, Kaare

~~~Äriruurn

res).

Keldriruum
ühes suurema körtvalruumiga
uurem ruum
sünnis
ka
tööswseks
ara
ins'* wälja üürida. Weji anda. Samas wäik,emad ar»ära anda tislerile Mõi muuls
iez olemas. Põranda
-70 ui5, sissekäik tänawalt. ruumid saadawal. Telefon otstarbeks. Kalewi 32—8.
430-11.
rgi Väike korter
luba
linnas asuwale
mtoriruumile
mööblita ära anda intel
ikule. Kaupmehe 31—7, ära anda Eakala 12, küsida
c kaaskasutajat. Xcat. slt.
<rt. 9.

cmnibusepeatusest 4 minuti tee,

välja üürida uues majas 4 ioa,
teenija- ja vannitoaga

talvekorter,

tvõi hiljem slt.. ..20/8000"..
Lasteta abielupaar sootvib

Korterit

intell. 3-liikm. perekond wajab
3—4-toalist -

korterit

Näha võib äripäeval pärast kella tuba köögiga wöi tuba tvahe mitte kaugel südalinnast, soowi
3 ja pühapäeval hommikul kel seinaga. Teatada kuni 29. uotv. taw Kaarli ..kiriku ümbrnfes.
la 10 alates.
.Kirj. pal.' slt/-,,27/8207".
slr. ~13/8133".

Elusas Mustamäe ümbruses,
kuiwemas kohas, 3-toal. soe

talvekorter

Kellel on kohe tvõi lähemal

ajal ära auda tühjad toidu
ainete- ja piimakaupluse
, ruumid

suurus 4 ruutsülda. Pakkumised

slt. „6/8820".

valikus

käekell!,
äratuskell!,
lauahõbedat,
kuld- Ja krlstallasju.

Ilus palgimetsaga

. vkitusknunt,

400flj-s. a 11 kr., järelmaksu

ga nviiüo. Nõmme j. 5 min.
tee, lähem. Uus 29—8, maja
omanikult.

Kadriorus müüa .

majad,

hind 40.000 kr., > väljamaks

20.000 kr., sissetulek 14%.
Küsida llitS t. 29—8. maja
omanikult.

Nüüd lüpsma tulnud suur

Punasekirju

lehm müüa

parandustööd.

Ostan kulda ja hõbe

Keila alcwis. Jõe tän. 6.
Müüa

Müüa pruugitud

pianiino,

ärisisseseade,

tvitriiuiga' lett» riiul, acmatuu
fa Spreuk-Läte. Tulla Pikkjalg rid,'. kaal.jne.' Küsida . .Pärnu
mnt. 28 pagariärist, vühapäe
6—5, kella 6—B p. lõunat.

ival kl. 9—ll hommikul.
Talu müüa

Talu müüa

omaniku haiguse tõttu. Suurus
peremehe surma pärast, 1-50 17.30 hektaari, ilusa suwituS

riia tvak.. ühes tükis, 90 m.
põldu, Tarium.. Kaarepere j. krundiga Kcila-Joa mereran
14 km. Hind Kr. 16.000.—, nal. Kirj. slt. „35/8735".
ivaljamaks Kr. 11.000.—, Kr.
5.000. pikaajal. 2%-Itnc laen

Juhuslikult müüa hea kõlaga
Teateid: Nõmnre, Waldeki tän. hästihoitud

59—2. Kirja teel wastuseks li

pianiino,

sada 10-snt. mark.

Tõukassipojad
müüa. Nõmme, Haaiva tän.
21—1.

firma ..Liebermänn", 2. Tartu
mnt. 37—13, Aspe tän. sees
1. uks.

Müüa odawasti uus moodne
tumesinine

lapBevaniter.
Botikuid

Tulla Roheline aas . 16—4.

kaswanud 3-liikm. perek. Teat. sepääs hooivilt. Diiwaneid toal

Paldiski mnt. 21—3. wäi

trammi raudtee peatuse juu

A-» Suures

Kõige soodsamini ostate ja tel
lite igasugu garnituure, raadio

line wastutüs. Külastada palun
ka pühapäetval.

>i söolvi korral wõib toa saa-

üksik naisterahwas. Pos kirj. flt. ...30/8850".

~ vastas.

liikmva jala ning .klapplauaga

'headel järelmäksn' /'tingnnnstcl

jaoskonnas. Teatada slt.. w3O/

8250". j

„Kuld Lõvi"

Väike maja

ivõi wäikest korterit. Kirj. slt.
~2/8822".

HARJU 35

' Müüa linnukoer

poeg wajawad

korterit

KULUrKEIUXEPAÄRI
N JEFIMÖV

dat kõrge hinnaga.

joottis. Teat. kirj.fli.'„4o/8100".

Kindl. tecnist. käijad ema ja

päewal.

Kuldamine, hõbctamine,

tvõi toakaaslaseks. Kirjal, slt. köögiga. Soowitaw 2. tvõi 3. edasi anda Harju 29—3.
i Lasteta abielupaar sootvib

2 wäheldast

Korralik 3-liikmeline - pere
kond Ivajab 15'. detsembriks s. a.

1 tuba tvöi 2 tuba köögiga, soo

3. linnajaos kolme toa, köö ioiduainetekauplus wärske kau
Noor ametiskäija abielupaar
gi ja manniga
baga ära anda. Teat. saab kl. loajab

3-toaline

korterit

mnt. tvõi TelliSkiwi-Pelgulinna
Keskealine mittesuitsetaja rii« rajoonis. Pakkumised slt. „4/
WM"'
giametnik otsib /korral ik,t.^

möbleeritud

hoowimajas. Näha ta püha

sooivüvad tviiikest

2 toa ja löögiga, elektri, tvee

tuba. Omnibusepeat. ja Na

tuba
rumnid wälja üürida, 5 min.
bussist. Hõimu t. 28—2,
j Mälja üürida Wismari tän. tee
teles. 446-97.

(1 tuba) ühes telefoniga; wöib

tatvai wanoniat naisterahlvast

ivaja kesklinna. ümbruses. Teat.
ja klosetiga korteris, Paldiski
Harju 31)—3, teles.' 443-26.

4 tuba. rõdu. lvauu ja teenija»

Nfimme-Kivlmäel
juhuslikult edasi anda

Autokuuri

Korter

Ära anda
WabÄ>use tväljakul. Soowijaid
korter
2 tahvel arterit ära anda:
palutakse end teatada ühes Pa ära anda uues majas, Wolta
mööblita tuba
1) 5 tuba, köök, wann. wesi,
kutama eestõiguse tasuga Tal tän. 34, küsida maiawalitsejalt elekter;
2) 4 tuba. köök, tvcsi,
üksikule inimesele. Suur Pää linn. p.-k. 32.
krt. 12.
elekter. Näha wõib kl. 9—l
'ae.-4-—5.

>. 7—o. . , . _

Nortsn meski. J. Wcinmami.

erasissckäiguga, kuuüüriga 15

raudteejaama: juures

Otsitakse kohe tvõi edaspidi

ära anda. Rahumäe jaamast esimesel wõi teisel korral. Teat.
7 min., bussi juure 3 mic. tee. kirjal, flt. „5/8145".
Teat. saab Tartu mnt. /2<l—l.

! 19-c. trt. 9.

ta telefon üksi. Tallinnas.

zldi -20—3.

o

Kelle! on maal aletvis tvõi

kohe lira anda ilus uuigatv

Söögisaal
3304".

milc. Faltpargi 2—12 (kiwi (juba pliidiga) ära anda Si«
Ilus möbleeritud

Lihakaupluse
ruum

7962".

kortert

tee. Metsa tän. 7.

Kaasiiüriliseks.
lvõib tulla kindlas teenistuses
mecsterahwas tvanema naiste
rahwa ftmre. Liiwa tän. 5—2.

cmda kindlas teenistuses daa

maja tänawa ääres).

Nõmmel ilus

sisseseadega Numie. tän. rajoo 4 tuba, köök, esik,'weranda nis kohe saada. Soöw.slt. „14/
wälja üürida. jaamast 8 min.
8764".

crasissekäiguga ja löögi tartvi
tusega ära anda kindlas teenis uuesti remont., mööbliga wõi
tuses isikuile. Endla t. 62-a—9 ilma, intellig. isikutele ära au
da Kesk-Luha 2—6.

Suur tuba
hästi möbleeriwd. päikesepais

suurus 10 ha. noore wiljapnu

aiaga. jõe kaldal. Rakwcre.

Korralik perekmid (kaks iui alandatud hindadega soowitab
mest) ivajab
„V!odcrn". Äirn uin. 2. hoo mahuga 10 kg. Tcatcjd saab
toa saada
Rahumäel
Kindlas ametis ' oletv proua
korterit
immajas. Näha ka pnhapäewal. telefonil nr. 318-51.
üksiku preili juures Wenekuru soe ruumikas 3-toal. korter kin soowib 1. dets. k. a. 2—3-toal.
tuba jä köök tvõi 2 tuba jä
Kattega
Matmispaik
1. detsembrist tvabaneb 4-toal. ametis tvanem mecsterahwas. lähedal. Kirj. slt. ~3/3733".
nise rõduga wälja üürida. Maja
kopterit
köök. Maksab ausasti. Kirj. flt.
nukuvankretd
Endla tän. 48—9.
müüa Rahumäel wanal Kaarli
asub suures pargis, jaamast 3 korralikku majja. Kirjad flt.
Koidu
tänawal,
uues
majas,
soowitab ..Modern", Wiru t
korter
kalmistul kellatorni juures,
min. tee. S. Põõnu mnt. 49.
.21/8081".
korralik

ära anda. mööbliga tvõi ilma.
Fählmanni t. 12—1.

kohe ära anda käidawas kohas. Lembitu tän. 19—1, näha saab lvõitvad möbleeritud toa saada

Kanarbik» tän. B—lo.

äriruurn

südalinnas soliidsele inimesele ära anda. Tcat. saab Laulupeo

üürile anda. Sakala 13 fr; 8,

Müüa talu,

korterit

Teatl flt. ..6/2266". ' /
Kindlas teenistuses noor
preili otsib. '

roa ja köögiga
sobiw laiendada toiduainete
tisleritöötoaruumi
ära anda 2 tuba ja köök. kõrteni Nõmmele .
delikatesskaupluseks. Pärnu Kiwimäel. Pääskülas, Lemmi
Wabaduse
pst.
lähedusse.
Teat.
Teatada
ühes hinnaga kirjal,
mnt. 28.
ku tän. 14—1.
teles. 524-46 .tvõi flt. .22/ slt. „21/8201".
Hea

Wilde tän. .24. Tapa.

Korralik kolmeliikmeliuc
Nlef. 431-19.
rekond, riigitünetnik. wajab ka
he- tvõi kolmetoalist

Nõmmel, näha pühapäewal Lilleküla tvõi Pelgulinna ümb
kella 14—17, esmaspt ' kella russe. Wõib ka mujal linna kohe tvõi edaspidi. .T?at. .slt.
„ 5/6225". '
ääres olla. Kirj. slt. .5/7905".
9—12, 17—^19.
...
Nõmmel Ivälja üürida re Kohe tvaja kesklinnas •"* • Äajatakse kohe I..tuba Je\U

nionteeritud

Hind 200 kr. Tcat. Sipper,

'& Ko. äris. Tallinn, Pikk 13,

le. Liitvalaia 21—-3.

ära anda. Teateid saab Lem küllane. Kuristiku tän. nr. 4,

bitu 15. kioskist.

Talvekorter,

jahukivid.

seimer

(lauafcuuamismasitt) miiiialfe
kumised saata;slt. ~22/8242". mõõduka hiimaga 3)1. Zlkünnil

Nõmmel. Rahumäe jaama

Pakk. ühes hinnaga flt. ..17/
3117"., ....,

13

Müüa altjooksuga

kas 1 tuba luõi 2 tuba tööai ja

jan käidatväs tän. baari atva>
Kindlas teenistuses,., lasteta
remees kohal pühapäewnl. 28. miscks. Wõitvad ka söögisaali
abielupaar otsib
skp., kella 12—2.
ruumid olla. Kirjad slt. ..34/
7074".
korterit

majast.

UuS

cfikuga. 4 pol. rajooni. Pak

SS7Q''i . •- .
Kolineliikmeline. korralik pe
ühetoaline, omaette Hiiu jaa rekond wajab kohe tvõi IS. dets.
' Waja ' t—2 sutirt '
korterit
mast 2 min. Köie tän. 7, Nõnl
Sadulsepa
mel.
tuba pliidiga tvõi tuba köö
tuda
töötuba
giga tvõi tvaheseinaga Pelgu-'
elumuutuse tõttu üle anda ühes
rätsepatõö jaoks kesklinnas.
Soe ja päikeseküllane
linna tvõi Kopli. tän. ümbrus Teatada flt. ~30/8810".
pooleli malmis oletva tööga.
korter .
konda. Teat. flt. ..1/7744".
Kirj. slt. ..3/3183".'
korralikule perekonnale: 3 tn

tvälja üürida tvä iksemale auto

Näha pühap.
erasissekäiguga. ära anda OS -80.
Koidula 7—6.
kari 2-a—3.
Kiosk

Autokuur

I—4 llhr Niine 2-a—2 (im

likku meesterahwast, kellel on

Mööbliga tuba,

Tuba
mööblita ära anda kindlas tee
nistuses käijaile, I—2 inimesele

Kaasiiiiriliseks

besehen Sonntag u.- Montag v.
Holzhans).

weega, etektripliitidega ja
teist mõnusustega Ora apda

likku - - -

irtb *'• ' . '
korterit

lähedal. Side tiin. 6. moodsas Kaks teenistuses köitvat noor
2 tuba ja föi>! iuõi- tuba ja
unes majas, üürile anda •
löök. Kellel lvabancb nüüd. tvõi.
mccit sootvitvad erasiSsekäignga
Tftllwohnung,
wõib lulla meesterahwas Sõja
2 korterit,
edaspidi, kirj. flt. ~14^8874''.
mnt. Luha tän. nurgal ajalehe bestehend aus 3 grösiereu Zim tän. 36—f).
mööblita tuba
k 4 tuba. teenijatuba ja wann.
kioskist.
mern u. Küche. auch Wanne
Kindlapalgaline tväjke ; pere
Näha igal ajal. küsida hootvi linnast mitte tööga kaugel.
vorhanden, zu vermieten. Zu

mid ivaötalvad terlvishoiu
nõuetele. Teat. saab istärnu
||

korterid

Tõnismäe rajoonis korra

217.

ritud

kauplus ärasõidu pärast kiiresti

mööblita tuba

Kesklinnas uues moodsas

Kaheliikmeline perekond wa

Soliidne tööstus-kaubandus
llk ettetvõtp otsib T.' Pärnu m.

mööbliga wõili ka ilma üürile
erasissek. ja wanni tartvit. ära anda üksikule härrale wõi daa
anda. Pirita tee 10—4.
nnle. Nõmme, Ida t. IV—B,

kontori

Laanemaal raudtee ääres

rtr. 323

Lasteta perekond ivajab kohe
ivõi edaspidi

korterit

wahescinaga wõs. tuba tolliga.
pikemaks ajaks kõigi tarwilisie
ruumidega wälja üürida. Hiiu, ühes korteriga, palun teatada Soowitaw 1. wõi 5. 1.-sagtt.
Teat. flt. ~3-8/8738".
kirj. slt. ~23/5003".
Pidu tän. 16.

Biisamnahkne'

KasuKas
müüa tväiks. kastvule. Näha

kingi
ostke

A. GOBOVITSCHII
ärist Pärnu mnt 45. I

titt!

-iÜ! "ttttUittSk
ttS

Linna äärel

suur krunt
pühap. kl. I—6 p. l. ja ärip.
kl. 11—3 p. I. Kundcri täit. lväheldase uue mitte täiesti
2-a—9.
Elunmudatitse tõttu juhusli
kult müüa

väike tööstus

ühes masinatega. Kirjad slt.
16/8198". i

pianiino.
Falkpargi 2—7, hootvimajas.
Miiith hea ristleeltega

tahvelklaver

Ruumipuudusel ' jnlmolikult
müüa tammep. moodne

Kudumismasin
odawasti ntitürt, 7. klass, 35 sm

sai. Nõmmel, Harku t. 23—2.

Pühendage
oma waba aeg
enesearendami-" *

sele, lugedes •
s•

sissekäik Luna tänalvalt.

odavasti müüa
kaheinimeje-lvood öökapp ja
riidekapp peeglige värw kree

ntikaswalge. Küsida Püha

Soodus ostukoht
„Päewalehe'

waimn 1. majahoidjalt.

Müüa kullatud

W. Ameerika tän. 25-b—lo.

i

tvalmis majaga- 'müüa. ?oo>v.
slt. „ 11/8071".

kirjutuslaud
tooliga,
Hüüa
diimanilaud, raadioaparaat
~Arc" 3 lainealaga, jalgõmb
5-l. Philips raadio, raamatu lusmasin.
Näha ärip. kella
kapp ja kohwer-kirjutusmasin.
16—19, pühap. kl. 11—13 Tal
Lähemalt „Letving", 8. linnas,
Wambola 8/13. krt. 22.
Juhuslikult müüa

1

i

katuseplekki
umbes 2000 kg (400

Teateid saab tcisipäelval ja ree

dcl kella 5—7 p. l. Aleksandri
katcdr. kantseleist. Toprnpeal.
kuhu ka kirjalikud pakkumised
saata. Teles. 481-77 ja 451-04.

raamaiuhpl.
S. Karja tän. 23,
kõnetraat 446-11 ja
479-25. Pikk tän. 2.
könetr. 429-83. ' .

14

Nr. 323

Tööotsimised

Lp. tislerid,
lvöimaldage tööd korralikule

noormehele. On ennemalt pi

sut töötanud. Teatada slt.

Lp. härrad

tele noormehele

teenistusi
On äris wilunud ja kohaneb
igasuguse tööga kiiresti. Kirjad
slt. ~13/7613".

Haritud noor proua soowib
leida

teenistuse
kontorisse, ärikassasse, kinosse.

On waremalt töötanud. Teat.
slt. ~14/7994".

Keskealine naine maalt

peiud tttiid
linna wõi maale. 'on ennem
linnas ka töötanud ja maal

karja talitanud, selleks on tun

nistus. Teat. pal. kirjal, slt.'

...3/3143".

19-s. noormees
palub IvSimalust ära õppida
mingi kuise. On lõpetanud
gmnn. Kirj. flt. ..10/7990".
Võimaldage

Tellige veel pühiks
elegantseid hästi passiwaid

Passikohta

19-a. maapoiss

maale. Teat. kirjal, slt.

külla. Kirj. - slt. ~22/7922".

~33/7893".

Kuupalk sellele,
Lp. õmblejadl

kes soownab üksikule lvancmale
. Energiline noormees soowib
mehele kergemat teenistust, on mingit kindTm

Lp. kudujad!

24-a. maaneiu

..10/8070".

Täiesti karste korralik abi

elupaar otsib

Korralik

noormees

muud kergemat tööd. Pakkum.
pal. slt. ~26/8046".

soovik kohta

' Täiesti karste korralik ja

igapidi usaldusiväärne

majahoidjakohta.
Kirj. slt. „10/7l)s(j\

Otsin

kas. Kirj. slt. ..36/3176".
1-Mgl autojuht

palub kohta, kas ettekandjaks,

otsib lvastalvat teenistust we-o

ka. on karske, tunneb iseseisWalt remonttöid, tvarem tööta

nud iseseistvalt raskete wedude

alal. Soowitaw meisaweod.

Teatada kirsal, slt. ~2/8022".
29-a. soowitustega
noormees

Gümnaasiumi haridusega

tütarlaps

Kirj. flt. ..35/8037".

Ametnik
suure kogemusega metsamater

jalide kaubanduse alal, osaw

28-a.- energiline ja soliidne

pidaja, waliiseb kolme köhalikkrr

noormees

keelt, otsib usaldustegotvust.
Teatada flt. „27/8007".

Tähelepanu

raamatupidaja

soowib mingit kohta. Kautsjon

Paliturätsep <
soowib lööte, tellitud wõi laag

8006".

palub teenistuskohta õnibleja
käealuseks, majateeuijaks wõi

Dipl. õmbleja.

Lp, rätsepad!
Wiluuud noormees otsib kohta

palgast. Teat. pai. kirj. slt.
..17/8797".

tellitud tööle. Kirjal, slt. ..28/

Kas leiduks

Karske mittesuitsetaja ärilise haridusega tütarlapsele keeli
edasi õppida, wõimaldades min

git tööd päewasc töö kõrwal?
Kirj. slt. ..14,3194".

Lp. tööandjad!

perenaiscabiks, laste juure, toiduaincteäris müüja, ei põlga
õmbleja õpilaseks wõi muud ka füüsilist tööd. Kirjad pal.

dage korralikule noormehele

waeslaps, palub südamest kohta lvõi tööstusse. On ennem olnud

sarnast. Nõus. ka söögi eest. slt. ..15/8075".
Palun, tvõimaldage süüsiliseli On rahnl kõigega. Kirjad slt.
tugetvale noormehele mingit ~27/7887".
Aus korralik

ärisse õpilaseks wöi suuremate

ehituspuusepp

noormees
Lp. tööandjad!
soowib mingit teenistust, ka
Teilt palub tööd aus karske kautsjon lvöimalik. Kirjal, slt.

korralik 34-a. töömees. Kirj. slt. ..40/7940".
„39/7970".

noormees

Keskealine karske puhtu,e
armastaja abielupaar otsib

Palun, tvõimaldage gümn. Ha

Karske, noor, lasteta abielu

kojamehekohta

tunneb remonttööd. Teat. kirj.
slt. ..7/7003".

Lp. pealsetegijad,
palmis wöimaldage noorele tü
tarlapsele õpilasekoht. Kirj. pal.
sst. ..13/8033".

21-a. noormees,

voolöppinud mööblitööline. otsib
kohe edasitöötamiseks kohta wäik

tttöandjaid

tnillist tööd. on wilunud äris.

Krrj. slt. ..8/8028".

inüüjana teeninud noormehekl
koht ärisse wõi lattu. Wabane
nuud art koondamise tõttu. O

Kirjad fl

„1«/7S56".

Lp. tööandjad,

Pcckm. wöimaldage tütarlapsel
tasuune õprlasekoht. Kohaneb

8778". !

maanoormees soowib minna!

1 -liigi autojuht

weidi keeta. Kirj. slt. ~22/
8002".

ridusega sümpaatne

maatütarlaps

palub kohta, kas kontorisse, km

sasse (kautsjon wõimalik

tööstusse wõi hädakorral iseg
kuskile einelauda (mitte kõrtsis
Wõib töötada minimaalse taj
eest. On wäga energiline, töi

kas ja kohaneb igal alal kii
resti. Kirjad slt. ..13/7995".

kohta, tunneb kõiki töid.

klawerite ja pianiinode pa

triikija

f sr„Tnnr.

~22/8202".

Karske j
ja puutööd. Palub teatada
ühes valgatingimuStcga slt.

soowib teenistust. Praktika nii ..10/8200".
lveo- kui ka sõidumasinail. Kirj.
slt. ..33/8773".
üksik

rätsep

soowib töötuppa tööle. Kirj. slt.
autojuhtimise loa, oskawad ka ~13/8193".

Wilunud, keemiliselt puhas
tatud riiete

8032".

õmbleja»

Lp. tööandjad!

2 puhtusearmasiajat noor

Klaverihäälestaja
A. Müller
Mamest t. 9—2, tel. 318-22
(endine Diedrichs Freres kla

kiiresti. Pal. kirjal, slt. „12

pealsetegija
ssteppija) otsib tööd. Kirjal,
slt. ~6/8866".
Lp. õmblejad!

preili

oh rahul iga tööga, tunneb ma
sinakirja. Tcat. slt. ..12/8272 .

weriwabriku häälestaja). Tiib
randus.

Wanem

keetja
palub kohta. Kirjal, slt. ..19/
8199".

Korralik

maatiitarlaps
ivajab kohta, wõib olla ka õpi
laskoht. Kirj. slt. ..9/8189".

waene. valub mingit kohta.

Kirjad slt. ..7,8227".

Maaler
otsib tunni- wõi tükitööd. Töö

kiire ja korralik. Teatada slt.
~31/8851".

Wilunud

katlakütja
soowib kohta ükskõik mis alale.

Kirj. Nt. ..18,8278".

Lp. tööandjad,

Aus töökas mccs otsib kohta wõimaldage 20-a. gümn. 4.J1.

sulaseks

haridusega noormehele tööd
wabrikusse. tööstusse wõi lattu,

äikesesse tallu lvõi aedniku on rahul ka muuga, kohaneb
mc. Pakk. slt. ..2/8702". kiiresti. Kirj. slt. ~11/8231".
Kauaaegse -vilumusega

Kingsepp,

ettekandjat

Vilunud koloniaal-

Kauba pakkuja

Kondiitrit

6—B õhtul Lembitu 17—1.

Wcne tän. 23—10.

Tööstus wasab

esindaiat.

Kopli rahtvaniajja wajatakse

ettekandjat.
Kirj. slt. ~1/8221".
Täiesti tvilunud laagripalitu

Kuupalk •ja protsendid. Tcat.
Tcat. flt. ..12/8872".

Baaridaame
tvaja restorani ..Must Kass".
Pagaripoissi
tartvis Weizenbcrgi tän. 27.

ketnerinnat

iväikese kautsjonina. Tulla
Wasc 4—l.

Ettekandjat
iartvis restorani. ärasõiduks

rätsepat

..Europa". Lai täu. 26. Nak

«veres, teles. 3-62.

kaslvatajat

esindaja
reisija

~32/7972".

anda. maakiht turbamuld. salvi,
hind 25 kuni 30 s. kantmeeter,
üksikud kaewajad saatvad> _ka

Riidekauba
parim ostukoht
oli ja jääb

tööd. Ellaniaa jaam> Käända
mõis. Tcat. Soo. tän. 6. teles.

F. E. Pisarev'i

439-46.

8833".

Tehnika üliõpilased,

..Turg", Lii

Sepaahi
tarlvis. Wabriku 17.
Kutsetunnistusega

juuksur-neidu

tvaja mecstetöölc. Kindel palk

Lp. töösturid!

Perenaist
karjatalitajat,
kes on täiesti
k ja leiaks oma tööstuses
öd töökale tüdrukule? Pal. lviluuud tarlvis tallu. Kaub.
maaler

19.5 ha. Teateid saab Harku
ivaqast, õiiüru asunduses. Kop

li talu.

Pruugitud

i tän. 9.

Müüa

fotoaparaat

18X13, ühes juurekuulutvate
osadega. „Zeiss" topelt-objektii

wiga 6.8. Nõinme. Nurme 31.
Wäga odawasti müüa

raadio

Philips.. 5-f 1 -lambiline, kwali
3—3.

müüa, hind 3—lo kr. Näha

wõib esmaspäevast kella 2-st

Kreutzwaldi tän. 6—ll.

Piiramata avivul müüa iga
suguses suuruses

jöulukuuskl

raudteejaama juures, weoga la
ilnm. Järelepärimised slt. „35/
8255" all.

Maja ntUUa

taja ). kes oma ametit mõistab.
3. linnajaos, kolmekordne, hind
juures Tartu mnt. 1.
Teatada kirjalikult ühes eluloo
10.000 kr., wäljamaks 25.000
Wajml. kauba lväljalviimiseks
ja palpatiuttimustepa. Rakwere. lihtsat
liudisklcidiriidcid. palituriidcid, kr. Ainult tõsised ostjad tea
Al. Ressari wärlvimis- ja ivilla
kodukoetud riideid, kõiksugu pe tagu slt. „36/5736".
noormeeZt,
tööstus.
suriideid, aknakardinaid, laua
Müüa
kellel on tvõimalik kindlust»- tvahariidcid, põrandariideid, odawasti uus meester. karakul
seks maksta Kr. 250—300. waipu. portjääri-riideid. ivatec kraega palitu keskmisele kaswu
ritnd ja «villaseid tekke, ..Pää
Kirj. slt. „27/SS47".
le. trümoopecgel ja diiwan.
Tublisid agente
sukese" kangalvimi. «villaseid Näha ivõib Hollandi t. 11, f. 10
Wilunud
lõngu, padjasnlgi. ivatcerimis
..Terastald" jalauõude iitiiü
kingsepp!
Müüa ~~
ja «villast «vatti. Kotikuid ja ka
(]if« otsitakse kohe. hea pro meeste õmmeldud
töös waja; losse suures «valikus odatvatc
Niictckapid
I—2—3
uksega,
wisjoni eest. ..Terasking",
kes kodus töötatvad. Hee hindadega.
puhwctid, söögi-, sohwa- ja
Wana Posti 8. 1 trepp, kella soow.,
ringa 13-a.
raadiolauad, söögitoatoolid,
9—7.

es teist tahaks olla wastuwle

Täiesti wilunud

Talu mUUa,

15 km. Tallinnast, suure tee ja
jõe ääres. • ühes tükis, suurus

nukud

Kas leidub,

abiks jäädes kuupalgaliseua?
Kirj. slt. ~26/8286".

Lp. meeste- ja naistepesu

harmoonium
juhuslikult odatvasti müüa. 5
oktaatvi. 11 registrit, 2 põltvc

Tartu mnt. 6—S.

Waja keskealist oma korterist
käijat

pesunaine
kõigis jalanöudctöödes wilunud. otsib tööd tunni- wõi tükimiisi.
majateenijat.
zlvib pesu- wõi passikohta. soowib kestwat tööd, wõib ka Teat. slt. ..16/8270" wõi Luise
Teatada slt. ..22/8842".
rl. teatada Heina t. 25—13. maale. S. Ameerika 31—18. tän. 17—2.

preilisid
tarivis rest. ..Must üass".

Kardinakuduja

nmüa Kauba tän. 20—2.

Õunu odavasti

detsimaalkaalusid ja lauakaaw
sid wõistlemata odawate hinda
dega Jakobsoni 23.

Beebi

Eriti ilusa häälega. Näha igal

ajal Kopli 27—8.

„Ford"

Müüa Fordson

kinnine tõld. 4 d.-j., söidukor,
traktor ja
viljapeksumasin ras, kiires korras müüa To
30 rolli. Muntrells-tiiübilinc. biase rän. 10—5 (Jakobsoni
hinnaga 2300 kr. paar. Was omnibuse lõpp-peaiuse juures).

Vanameistri
viiul

odatvasti müüa Wambola tän.
3—B.

osanikuks

puhveti

Sõidusaan

registrit, koplcrid ja uox Humana

õmblejad, kcs sootviks teist pesu
Müüa
tööstusse taasatöötawaks
kantud

Kautsjoniwõimelisi

Kluge, Laulupeo 1.

Müüa
Pruugitud, täiesti korras

kcs tahab uluaadivas äris kaa ruseks 10-s. mark lisada. Aadrr
sa tööh kuni 1000 kr. wõi lae H. Rungi, Wändra, Sõõrike p.k.
nab nimetatud summa hindlus

tuse lvasiu 1% ja ise ärisse

puuwoodid. türgi diiwanid.
Järelmaks wõünalik. NÄHa
igal ajal mööblitööstuses A.

35 H.J., ja aurumasir? 4 H.J. müüa. antonowkaid ja renerte
lärclevärimised saata Sakala kastiwiisi. Näha Rahumäel.
Kaitse 3.
28-a. krt. 1. tel. 434-82.

naisterahwa mähe
talvpalitu

lvõi protsendid. Zoolvikorral Kr. 1000—1300 kapitaliga. keskinisele kaswule (must). Näha
kohta. Kindel garantii olemas. tvõib ka korteri saada. Kirjad Prots. ja tingimused kokkulcpel. Heeringa 10—3.
Teat. Tartu ..Pressa". Rüütli slt. ~l-t/8794".
Kirj. slt. ..13/8873".
11 ..Esindaja".
Proivintsist tulnud filatelist

cj. slt. ..3/8263".

„S/8S68".

Ilusad suured

õpetajat.

12.000 k.-m. artelli kätte üle

tu. postkast 17.

wõi tööstuse

mootorratas

500 cm. O H.B. uuem mudel.
Liiaks kokkuleppel. Kirjad sll.

iccl super, uus. Kauna täi,.
Müüakse

Kraavikaevamistööd

Pakkumised saata firma ja kan tarlvis. Restoran
ba liigi äratähendamisega Tar tvalaia 104.

Wilunud äritegelane, suure
tutwusringkonnaga Kaupmees
konnas, soowib soliidse firma

Müüa heas seisukorras

numbriga, hind 400 kr. Endlo

litnud

Nakivcrre.. Teateid saab rest.

abiliseks, tas wõi aimiscks. pa soowitalv. kes ou enne pesu lewik on laiaulatuseline ja ga
lun teatada. Wõib olla ka muu majas teeninud. Kirj. slt. rantceritud. Teatada slt. ..13/

Noormees

müüa. Kaubelda pühap. Nöm
mel. Tähe tän. 13.

Kautsjon Kr. 730 tvajalinc.

F. E. Pisarev
Linna lähedale tallu
tüdrukut
Lp. tööandjad!
Tartu mnt. 1.
Vajatakse
tartvis. Kaubelda 27. nolv. kl.
Teilt palub tööd 19-a. aus. isikut, kes iseseiswalt kärnis 3—7. 28. notv. kl. 9—12 W.
karske maanoormees. ükskõik tvõib töötada. Toowitaw oleks
Müüa
Ameerika tän. 43—5.
mis alal. Wõib ka maale min naisterahlvas; kui mees. siis
na. Soowikorral kautsjon Ivõi mitte joodik. Päruu mnt. 28,
aurukatel ühes
Elujõulisse
malik. Kirj. slt. „ 17/8837". Rahumäel.
tööstusse
lvajatakse soliidseid isikuid, kes
Lp. õmblejatll
Tarlvis tublit töökat
lvõimaldalvad rahaliselt töös
Kui wajate noort tragi preilit
tüdrukut;
aurumasinaga,
tust suurendada. Tööstuse tu

töö. Kirj. slt. ..14/8831".

K

susc. inplise sa wcne keeles.
Pakk. Tapa. p.-k. 36.

Keeled ja muusikatuudm. nõu
talvad. Soolo, oma korteriga.
wmmilnl. ?kartva mnt. 63—11 Tcat. M. ..21/8721".

Kestva
teenistuse
dclaschccrija (kccmil. puhas

10—5.

lapsevanker
ja
kaks
tammepuust tvoodit
17—18-a. tütarlaps saab madratsitega
müüa. Sakala t
wäikcse
Vanemat
26—3, hoowis.
naisterahvast
majateenijakoha
haige uaisterahwa juure tär Toompuiestee 18—13, kella Kiiresti müüa korras
sõiduauto
ivis. Uus Kalamaja 32—l, 4—6.
M. Särg. .
heade
kummidega,
1937. o.
Tarlvis kena ivälimuscga wi
tarwis. S. Patarei t. 9—13.

tegijat

Lähemal ajal leiab

grammofoni lvastu. Lutri tän.

keele oskus mowitalv. Tulla

Naiskangrut

Vilunud tisler

kanasufgl.
sealsamas raadio wahetada

wasataksc ärasõiduks. Taksa

waja,'kcs täielikult tööd tunneb Merepuiesteel 10.
Apteegi täit. 7—2.

Maja. Kadaka tee 29.

Müüa nopitud

Wõimalus eratunde anda prant

~25/8205".

Wajatakse ärasõiduks
soowib linna wõi maale haote kes sooivib teoreetiliselt ette
neidu
gijaks wõi sulaseks. Palk 36 lvalmistada katelsepaeksamile
soowib
kuskile
üksikn
juure
pe
Oman kanb. tvilumuse ja renaiseks. on kõigi töödega ra krooni kuus. Kirjal, slt. ~39/ tööosiusameti eksami katva ula pagariärisse. Läbi rääkima tul
pühap.. 28. skp. kuni kell 12
8099".
lvilunud renlondi!või tagatise knni Kr. 25.000. ning hul. Kirj. slt. ..38,8258".
tuses? Pal. teat. slt. ~35/ la
soolvin ärijuhi-, laduivalitseja-.
p. Lutri tän. 27. ärisse.
meline
7933".
kassa-raaniatupidaja lvõi muud
Suure tutwusringkonnaga äri
1-liigl autojuht
Osanikku
2 Hiiu neidu,
ja majaomanik
Kohe tarlvis pikemaks ajaks
palub kohta, kas wabrikusse.
vastavat kohta.
Kr. 1700 ivajab alatise hea sis
omaniku autole wõi taksole,
maalt tulnud, joowiwad mingi
sctulckuga (Kr. 300 kuus) ette
Mvib
omab head soowitused. Kirj. slt. Tcat. slt. ..la/8715".
pagarit,
sugust tööd: perenaiseabiks,
toote. Kapit. kindlustatud. Kir
..21/8001".
jad slt. ~13/8733".
laste juure wõi restorani
Tubli töömees
kes omab kutsetunnistuse. Tea
depcsijaks; on kõigega rahul.;
Aednik
enda peale võtta
Wajatakse lasteta perekonda
tada lärtva-Jaaui Pikk tän. 39
Kirj. slt. ~37/8257".
palub tööd. *
otsib kohta, on korralik ja hoo
ärasõiduks
S. Orustc.
las oma ametis. Wõib ka maja
kaubanduslikku
majateenijat,
Gümnaasiumi lõpetanud
walitseja kohuseid täita. Wäike Nõus iga tööga. Teat. kirjal,
slt. ~40/8740".
kcs oskab keskm. keeta. Tcat.
Ameerika tän. 43—7.
|f"H
1
tütarlaps,
Koidula tän. 22—4.
esindust Tartu.
Wilunud
Kooliteenijat

Noor intelligentne gümn. hc

Hörrad ärlomanlkud!
Paluti, wöimaldage 4 a. äri

T. N. K. K. lõpetanud

desse. Lahked pakkumised slt.

teine neist omab ka 1-liigi

tvõimaldage tüdrukule ükskõik

Wilunud

puhvetipreilit ja

seltsidaami,

kes hästi keedab. Tulla kella

Wilunud

8288".

Kena mälumisena

tegevuskapitaliga tvähimalt
5000 klooni. Pakkumised slt. kes walitseb prantsuse keeli.

ritud .töö alal. Teat. aadress

kuduja
otsib kohtab 'Kirjad slt. ..28/

Tartus, Gildi täit. 7, tel. 16*11

Wasan Tapale

tovrespondendiuur wõi muud leiab kestma töö parema winee
sarnast. Teat. slt. ..43/8873

Palun wöimaldage õpilasckoht.

lallu sulaseks. Oskab ka sepa- ;

34-a. noormees, ehituspun
sepp, palub mingil

amilli

teenijat

kirja. ...
soovib kohta

Pintsaku- ja palitu

on sellel alal täieline wilumus. hea tööoskuse. palub wastawat
Kirj. slt. ~24/8084".
tööd moeatcljccssc wõi maja

semasse mööblitöökoita. Kirjal, meest soowiwad
ilt. ..26/8166".
majatoonkjakohta,

Palun lahkeid

8219".

prl., tunnistusega, kes tunneb
täielikult õmblustööd ja omab

Kas tõesti ei leidu mingit
Palun, wõimaldage noorde tööd
korralikule karskele 26-a.
waescle naisele mingisugust noormehele? Kirjad slt. ~38/j
tööd ükskõik mis alal. Kirj. slt.

teenistust.
ridusega tütarlapsele mingil
teenistust, kas alatiselt lvõi wõib ta ärialaline tcgewus
õhtupoolikul alates kella 5-est. olla, on rahul iga tööga. Teat.
Kirj. slt. „6/7086".
kirjal, slt, ~33/8173".
paar sootvib

pikolo

wõi boy-koht. Kirjad slt. „39/

kojamehekohta,

sootvib ükskõik mis tööd. Pakk. ~7/8027".
slt. ~33/7073".

Lp. tttttandjad!

Nestoraniporcmehed! Võimal

jad slt. ~18/8078".

Lp. tööandjad!

Tugetv tüse

II »• ••

pesumaja. ' I

Lp. kübarategijad!

lise ja saksa keelt ning masina

soovitab ilusa kõlaga pianiinosid
Soodsad järelmaksu võimalused.

Suurem restoran wajab

Wajatakse korralikku puhtuse
armastajat

Soowin õpilaseks. Olen ennem
äris olnud. Nõustun igasugus
te tingimustega. Palun teatada

Nõustun kõigi töödega. Palun
otsib tööd. töötab uute kui ka
teatada slt. ~31/8291".
toonistust
' rfilsep
majasse laste jnnre,. üksiieeni remonttööde alal täiesti isc soowib lõigatud tööd kodus
Korralik töökas gümn. har.
seistvalt. Teeb ka maalritööd. iööramiscks. ' Teeb ka laagri
jaks lvõi isesciswaks perenaiseks
neiu palub mingit
Lahked pakk. Nnnnc tän. B—2, milles on täiesti wiluuud. Kir tööd. Teat. slt. „-16/8196".
teenistust
Noorcpoole naine sootvib leida

laste juure seltsiliseks. Kirjad teles. 433-70.
slt. ..31/7071".
Korralik maalt tulnud

tuses.

jne.

Ülikooli lõpetanud preili (si
loloog). kes tunneb eesti, ing

Lähemaid teateid annavad juh. liikmed J. Hansing
la A. Pitsar - Narva Reetri pl. nr. 2, telef.
nr. 102 ja nr 351 N E g ,LMARINE juhatus.

JOH VIHM

vaia kõigile tarvilise
artikli levitamiseks
Läbi rääkida Raudtee
rän. 3. Tallinnas, töös

manj i.
Tüdrukut
Vajan
tartvis. linna lähedale tallu.
Kaubelda 27. skp. kl. 9—ll pesu vastuvõtjat,

jad). põetajad, keetjad (ka res
torani). passijad. itõudepesijad

Töösoowitajale tasu esimese kuu

teenistust,

tööd. Kirjad slt. ..11/7051".
Waene 16-aast. tütarlaps,
kes tvalits. kolme koh. keelt,
palud kohta

Pikk 28/3.
Kohti otslwad: wilunud: lapse

alkoolsete icokide õigusega. \
Kirjalikud pakkumised saata Seltsi juhatusele hilje
malt 6. detsembiiks 1937 a.
Seltsi juhatusel jääb õigus einelauda välja anda ka
mitte enampakkujale.

leiab kindla teenistuse. Kent- !

Taluteenijat
arwis Piritale. Kaubelda pii
korter. Kirj. slt. „19/ tapäewal,
kõik missugune., ka ajutine. Endal
28. now., kl. B—l 9
8879".

Noor. haritud, ilus, aus, kaldutvuscga kena tvälimusega
maanoormees
wäga korralik ja puhas
tütarlaps
palub kohta kas ärisse, lattu

Teat. slt. „ 1/8061".

kontor,

mehele lihts. teenistust, nüüd muud, kas ajutiselt enne pühi.
wõi edaspidi, töö tvõib olla üks

kccgi, kes wõimaldaks keskkooli

wajab

paõomy

löötuppa.

juure kõnctundidcl. on
wökalc (pik. kaswu) noor arsti
ennemalt olnud, wõib olla ka

8088".

Täiskarske noormees (res.-

JI. pyccKHfi pafioquö iimer

tartvis. Graniidi täu. 29,

Narva Eesti selts ILMARINE
annab välja enampakkumise teel arvates
1. faan. 1938. a.
öELTSI EINELAUA

KLAVERIVABRIK

ja lühike kirjeldus endise tege
Korralik Saaremaa
mantlid, kleidid ja kostüümid
V. a. töösturid!
wusc üle. ' Kirjal, slt. ~22/ kohe tarlvis. Pärnu m. 33—5.
neiu otsib kohta
Nõmmelt. 2. Pärnu mnt. 100, Võimaldage sutvehooaja tööst
8162".
uuelt alvatud töötoast. Töötad wabauenud 25-a. tugewale kas passijaks. laste juure wõi
Waja kohusetruud lastearm.

soovib kohta,
tasn. Pakk. slt. ..24/7884".

Neiu

Nõmme daamid!
passijaks. Kirs. slt. „10,
Riietute elegantsel: ja hästi 8710".
ainult siis. kui tellite oma

otsib iööd metalli- wöi mõnda on endine kcskiööstur jn ka äri
teise tööstusse, on wilunud alal wilunud. Soowitajale hea

allöhwttser) i-liigi autojuht

3uepr»iku,iü. ne<rrnmü.2Z-x

wilnnud

Teat. kirj. slt. ..15/8793".

esimcscklassi tööjõud.

Lukusepp
. mehaanik

ehituse alal. Kirj. pal. slt. ~26/

Tislerit

otsib tööd. Teat. slt. ..U/8860"

BCe paBHO KaK.VK) CooömiiTb

tusse. ettewõttesse, wabrikusse.

vlrtln

palub kindlamat teenistust üks
olla. tunneb sooja ja külma
köit rnis alal. on rahul kõigega. kööki. Kirj. slt. „8/S068".

tvormide, matriiisi.de ja masina

Rahula.

naks toiduainetckauplusse. On
Noorem
Korralik, karske
müügis wilunud, omab tunnis
tisler
noormees
17—18-a., metallikecwitamise
otsib kohta, on täiesti wilunud slt. ..37/8297". .
töödele wajab a.-s. Jlmarine.
soowib õhtust tööd, restorani tused. Kirjad slt, ~20/8200".
uste-, akende- ja masmatöös.
Põhja pst. 21.
Töökas
sulaseks (on ennem olnud) wõi
Usklik wanem naisier. maalt
Kirj. slt, „24/8724".
maatütarlaps
midagi muud. Wõib/ka ajutine
palud kohta
soowib kohta tööstusse, wabri
töö olla. Ainult pärast kella 4.
Korralik töökas
kusse wõi ärisse õpilaseks. Kirj.
Kirj. flt. ~9/8069".
?otiBsvi
usklikku perekonda. Keeta ei
neiu palub
oska. Kirj. slt. ~13/8713".
tuugiwalt teenistuskohta töös slt. „39/8299\
Korralik keskealine

..16,7016".

Kauemat aega kaubandus HHCbM B KOHT. c raa. ~4/8864". Ho mm. Tartu mnt. 32. hootvis.
alal tegutsenud kecliwalitseja
kes ka pesu triigib. Fmanta
H7~Pa öiseni

puhwctipreiliks wõi müüjan ritöö alal. Kirj. slt. ..IT/3197"

Palub kohta, tvõib ka kokaabiks

arwestaja, wilunud raamatu

..7/8187".

palub tööd lvõi ehituse juure

smusepaks. Kirjad slt. ~3/7043"

wõi ükskõik mis tööd. On töö Kirj. flt. ~19/8039".

naisrätsep
ja Õmbleja

teenistust.

Kirjad slt.

Kadaka tee 19 poodi. J. P.

Asescnew

Kr.' .1000—1500 - wõimalik.
Tisler,
Wõib ka osanikuks hakata. Kirj. hoidja (wene keelt rääkija),
wancmad ja iwored üksiteenijad.
maalt tulnud, lväljaõppinud. slt. ..20/8720".
toatüdrukud (saksa keelt rääki

leitva-. lvorsti- toõi jookide
soorenoormees
tväljatvedajaks. Tunneb hästi
palub tööd, kas lattu, ärisse linna, on kautsjoniwõimeline.

wiairald. woiviinstcga jne. slt.

wsse-wabrikusse. Teat. pal. slt. teeb puutööd, ka mis remondis põllu-aiatööprakiikanti, wastawa
ette tuleb. Mr. slt. ~40/8860". palqa eest. Aadr. kirj. Tallinn, >
..16/8796".

abilisekoht. Wõib ka mecstetöö ma mitmesuguste töödega. Kir
tööd ei põlga.
ollä7 Eilnern töötanud. Kirjad jad slt. ..16/8036".
~37/8777".
slt. ..11/7991".

palub teenistust wabrikussc,
ärisse, kontorisse tvõi mõnda

autole. Olemas IS-a. prakti

esitada hiljemalt 3. dets. s. a.

tchnil. teadmistega büroosse ja
tarlvitajaskonua külastamiseks,
peatseks tööle asunnseks. kindla
palga ja protsentide eest. Soo

maanoormeest

Palun, ivõirnaldage 17-a. noor
palud töödt
Noor käsitclgedcl lviluund ku
kangrukohta v
mehele mingisugune teenistus ärisse, tööstusse, puhwetisse, duja palub tööd. Kirjal, slt. käsitclgedel. oman wastawa
kauaaegse praktika. Teatada slt.
koht. Kirj. slt. ..29/8009". • wõi perenaiseabiks. Kirjal, slt. ..23/7023".

noormees

duraha ei makseta. Dokumendid

noormeest

gilisele preilile. . Wõib olla wajab tööd müüri- ja krohwi dale wajätakse...
irammikondukwriks wõi töös tööde alal. on wilunud selles ja

kõik mis alale. On 1-liigi auto Palun lvöimaldage tütarlapsele karske, ci uniseta. saab hakka

Aus. kõigiti korralik 13-a.

Kirj. slt. „33/8833".
3 wu palk— kun' 230 kr.

Otsitakse

maaneiu,

Juhatus.
palub mingit tööd: wabrikusse, sellele, kes
soowib maatütarlaps Nõmmele.
võimaldab koha
tööstusse, lattu, autole wõi üks
Teat. saab Nõmmel. Raudtee
Vajatakse
kõik mis. Kirjad saata slt. ..40/ omaival.-, riigi- wõi eratcenis korralikku perekonda noort tü
täu. 34—1. tclcf. 324-32.
(apt. abiline),
8220".
tusse harit. kceliwalitsejalc ja tarlast saksa perekonnast - 1/j heade soowitnstcga noormehele.
kes kõik apt. ettetulewat
2 noormeest sootviwad tallu
a lapse juure. Kirj. slt. „1/
Teat. slt.
Kuupalk sellele,
tööd täiesti tunneb ja 3
7941".
sulasteks
kohal, keelt tvalitseb, otsib
MUUrisepp.
lvastalvat kohta. Wõib ka soowitalv ühte tallu tusi' • ühte les;' soowitab • koha noorele ener
Korralikku, tallu linna lähe

mehele, res.-allohvitserile, üks

V. a. tööandjad!

Majateenijaks sootvib j

mantleid, kasukaid, jakke, klei male ja puhtamale alale.
te, mnhwc, kraesid ja kõiki ka Eelistatud ärisse tvõr hamba
Haiglast lvabanenud waimli Korralik noormees wõtab puu rusnahatöid. Tööstus ..Jlo". tehniku assistendiks. Kirjal, slt. oskab keeta, endiselt kohalt soo
..33/8233".
selt arenenud noor naine palub de lõhkumise talwcks enda peale Girgensoni ! 6—3.
witus. Kirj. slt. ~21/8921".
kodu ühes
Pal. tcat. slt. ..0/8149".
Lp.
ärimehed
ja
töösturid,
Aednik
kergema tööga.
wõimaldage energilisele 3l)-a.
Kirs. slt. ~28/7928".
kauaaegse kogemuse ja kutse soliidsele mehele
lIIIIK
mingit tüüri»
Wancin naistcrahtvas palub tunnistusega, soowib kohe koh
Waenc korralik prowintsineiu
on
tegutsenud
ennem
ärialal.
palub
ta. Kirj. slt. ..7/7827".
teenijakohta
wõib ka ajutine teenistus olla.
öpllasedodta
Tarlvastu Tarivitajate-ühiin?
Kirj. slt. ~26/8206".
Korralik
maaneiu
palub
ärisse, kontorisse, tööstusesse liuna wõi maale. Kirjad slt.
wajab
ivilniiud kantsjoniwõi
..27/8127".
wõi mingit teenistust percnai
Wilunud
mekist
majateenijakohta
seabina, laste juure wõi mujale
kuduja
lihtsamasse perekonda wõi'laste otsib kcstwat tööd suurematele
On enne olnud töiduainctckaup
ärijuhti.
Korralik neiu
luses. Kirj. flt. ..26/7886". ' palub majatecnijatohia. keedab juure. On enne teeninud. Kirj. töödele, ja korralik, wilunud, Walimijed õ. dets. s. a. kell
slt. ~1/8701". soowitustega teenija palub koh
12 päewa! ühisuse oma ruu
Suure praktikaga, tvi ja teeb majas kõik cttetulewad
ta.
oma korieriga wõi ilma. mes.
Ilmumine soowitaw. Tõi
Aus
karske
korralik
tööd. Kirj. slt. ..28/7068".
lunud

mingisugune kohr karskele noor

juht. Teat. slt. ..28/8048".

Noor preili,

kauemat, aega tööta, palub sü
damest. wõimaldage tööd kerge

ja prouad!

..3/8063".

Äri- ja töõstusoomamkud!
Palun, toöimaldage 30-a. kars

Laupäewal, 27. nowembril 1937

|ä e w ole y t

müüb

õhupostmarkide
kogu

suurel «viisil «või üksikult. Näha

Hotell ..Europa". tuba 7. kella
11—1 ja 5—7 õhtul.

MUüa odavasti
Singer i täi,.- ja kabi

oma telgedel leiab aasia läbi ncttmasin. ka kabinettjalg üksi
tööd, parema tasuga. Kirj. slt. kult. Tulla vühap. kl. 10—13,
.18/8238".
Naua 19—

Nahkkindaid
daamidele ja härradele suures

walikus odawasti müüa Nõm
me Hiiul, Metsa 73.

Müüa meester. kantud

palitu
karakul kraega, keskmisele kas
ivulc, ka kaks tugitooli ja riiete

kapp. Jmanta tän. 38—2.
Soodsasti ostate

UUS tän. 5
j-.!!.0*?5' Puhwei-. raamatukapp?

soogi* jn diiloanilaudu, puu»
woodcid. diiwancid. tualette,
toole jne. Uu? tän. 5.

mööbliäri.

Laupaewal, 27. notvembril 1937
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'Juhuslikult müüa uus

25. uow. 1937. a. kell 23.30 uinus jääwalt meie armas
Seltsi liige
Johanna Eluine Johanson

wm

nõheredase doa
Sakala 23—5 (end. Wäike
Tartu mnt.). ,
Müüa pruugitud . ,
opalograaf,
täiesti korras. Näha ja kau
belda Raudtee 2—9, Tallinn.

WO»

sünd. 22. märtsil 1865. a.

Müüa odawasti naisterahwa
päris uus

kasukas ja muhvid
Girgensoni t. 6—3.

Odawasti müüa pruugiwd

Mälestawad leinas pojad ja pojapojad perekondadega.

kasepuust

söögituba.

Kirstupanek 27. now. kell 7 õhtul Magasini tän. 6—3.
Ärasaatmine leinamajast pühapM 28. now. kell 1.30 wanale Kaarli kalmistule.

Eesti
Majaomanikkude
Selts

Rahumäel, Mängu tän. 6, tel.
522-34.

Sissetöötatud' hästi nõutaw

tööstus müüa
, soowi korral ka kõige maja jä

tööswsruumidega. Kirj. slt.
~26,8245".

Ärareisimise tõttu müüa 3

uksega, peiliga

Surma läbi lahkunud kauaaegset kaastöölist
Lühikese raske haiguse järele lahkus siit maisest elust meie kallis

riidekapp,
puhwet. lauad ja muid

Kari Mikker'it

asju. Weerenni 28—3. '
Müüa wähepruugitud 4-

ema ja vanaema

lambiline

raadio

mälestavad

Anna Maria Klause,

Oskari 71—1.

J. Biek'i köitekoia töölised.

Kesklinnas müüa korras wa

Matmine . pühapäeval, 28. nov., kell 12- Jaani vanadekodus, S. Tartu m. 24, Ja
sealt kaarti vanale kalmistule.

sünd. Obermaiin.
-V Sünd. 14; aprillil 1859.

i äridega ja aiaga, hind 60.999
! kr. Maks kokkuleppel. Kirjad
slt. „ 10/7819".

Surn. 24. novembril 1937,

Sügavas leinas lapsed la lapselapsed.
Matmine Rahumäe kalmistul pühapäeval, 28. novembril kell 15.

ja sndkleidiriidcid; woodri-. pesu

..JURIIDILINE NÕUNIK"

27.

Leinamajast Raua tän. 11 ärasaatmine kell 13.

ja tekiriideid, wahariideid ja

II täiendatud ja parandatud trükk • 310 Ihk., hind Kr. 2.90. Teos on sobiv

nov.

7k

ja kasulik igale kodanikule praktiliste teadmiste käsiraamatuna vastulausete,
igasuguste palvekirjade, lepingute ja muude dokumentide iseseisvalt koosta
miseks kohtu- ja ametiasutustele G Saadaval kõigist parimaist raamatukaupl.

*

• Kirjalikud tellimised täidetakse ka lunamaksuga •
PEALADU: Ajakirjand. keski. ~PRESSA". TALLINNAS, Rataskaevu t 5,
tel. 435-16 • Tartus. Rüütli 11 • Narvas, Hermani 11 ja Viljandis, Tartu 8

kl. 21.15

N. M. K. Ü.'s,
Lai tän. 1,

KONTSERT
Esinevad:

Raske haiguse Järele surma läbi lahkunud kauaaegset töölist

ooperitenor hr. 'K.

OTS, prl. V. VET
TING .(klaver) .ja
segakoor

Vene teater
B
A

hr. M. LAURIM AA

Karl Mikker'it

juhatusel.

Tantsuks

L

„81-B A-B O'V
mälestab JAKOB BIEK.

.Pääsmed ...saadaval
kassas'

4

MARGARETHE
NEUMANN'i
sünd. SEIDMANN
fU

10. sur ma-aastapäewal

mälestawad kurbuses

ema, laps, lapselaps
ja wend.

Pidud

Eesti Draamateater Tallinnas.

NOORSOOTEATER.
Laupäetval, 27. nowembril,
kell 4 p. l.
4. korda

ringreisid
„Mees trumpidega"

„Aladini imelamp"

Hugo Raudsepa komöödia

Muinasjutt laulude ja tantsu
bcga 8 pildis, samanimelise
muinasjutu järele kogust

TEATER
Laupäctval. 27. nowembril.

4. korda

Eesti Draamateatri

3 Maotuses.

Näitejuht Ed. Türk.
Dekoraator W. Blunt.
Haanjas, laup., 27. notv..

nukuetendus

Laupäeval, 27. nov. 1937, a.
nais- ja meeskondade-vahelised

käsipalli

«Inimesed a]u]aäl"
PaaSmed 20—125, sendini.

Pühapäewäl. 28. nowembril.
5. korda

kell m p. I.
„Kolmekrossi ooper"
J. Gay B. Brechti • lugu
lauludega 3 tvaat. 10 pildis.

Tcisipäewal, 30. -nõlv., end.
Pikk 14, teles. 464-77.
Wene Keiserl. Teatr. artisti
J. Filippowi näitleja- ja muu Wastulvõtt kl. 10—1 ja 4—7.
sikalise tegewuse 40 a. juubeli
puhul
Hambatehnik
„Kornewille'i
kellad".
4 pildis.
Gaspari osas juubilar.
A. Kuskowski laiuastus.
N. Planquette'! muusika.
Kaastegewad: pr. E. Ncinap ja

„Estonia" teatri artistid K.
K. Sawi ja A. Wiisimaa. _
Koor ja ockSter J. Raasu
(Wassiljcwi) juhatusel. Deko
raator N. Stoouski.
Algus täpselt kell 7.30 õhtul.

Pääsmed Kr. 3.30 kuni 23 senti
müügil teatri kassas kl. 11—1
ja 5—7 p. 1.. pühap. kl. 11—1.

Andres Zärew' üramatiseering

A. KOPPEL
telef. 312-52. i

Kuld- ja kautšuktööd.
PelgulinnaS

Era-hambaarstimise
ambulatoorium
Kunsthamdad.

Masseerija

ja Tartu mnt. 58, H. Schere
meta riidekauplus.

Kasukas
lambanahkne, suure musta

tvillaga, sünnis autojuhile,
müüa Graniidi tän. 27—3.
Korras

saksa keele
tunniandjat koju. Tingimused
ieaiada slt. ..33/8053".

fon 462-36, kodus õhtul kl.
6—9.

Samas antakse edukalt eesti

lccle tunde. Fählmanni 7—7
(Kreutzwaldi tänatvalt). Rciä

kida kella 5—7.

Pariislanna annab '

prantsuse keele
tunde
Aia Kitt. 5.6—7, kl. *A7—S.
Wilunud õvctujanna

annab tunde

reedel kl. 3—6.

Klaas- japortselan
majatarbeid
suures walikus

Emilie Leppik

A-S.
D. Mirwhz & P-d

Masinakirja

nud daam. Harju 23—8

..Tulevik" ..Leek"
Algus kell 21, lõpp kell 3 homm.

Arstid

Helga
Hasenjäger

Tantsu

HnmbaarStimiSkabinett.

Suuhaigused. Kunsthambad.

(hoowis).

W. Karta 7.
Müüa meesterahwa ja nais
ierahwa pruugiwd

Inglise, prantsuse
hispaania. . saksa. wene. eesti
keelt õpetatakse

palitu.
2 uut uksekella ja pööningu

Berlftzi meetodil
kraami. Kanarbiku B—lo.
Massaaž.
Broschüürid ja isiklik proowi
Tina 20—4, telef. 312-20, tund maksuta. Eitewalmisws Juhuslikult odawasti müüa
Wastuwõtt kl. 10—1 ja 4—6, eksamitele. Tõlked. Sakala tän liiknw
elektrijaam
39—5 (Eesti Panga taga). •
Wanted good

Dr. Koll-Jänes
Meremeestekodu
Kultuur-Hoolekande
toimkond

piljard

müüa, küsida Niine 6—5, tele

Gümn. Har. prl. annab .
järeleaitamistunde

kl. 9 homm. kuni
pranisusc, mette, saksa, inglise
kl. 8 õbtul Telef. 471-20.
Telliskiwi 34—2.
ja rootsi keeles. Maakri tän.
11—8. kl. s—B, teisipäetval ja

English
Pai im >a odawaun lniroo

Tõlked kirja

Tartu mnt. 12—5.
vahetus, ärakirjad
Kõnet. kl. 12 J/.—l % ja 6—B.
Masinakirja kurjused.
Teles. 317-72. '
Berlitz School. Sakala 39—5.

Aug. Mälgu romaani järgi
(Eesti Panga taga).
..SUVI"
3 waatujeS 8 pildis.
Könett 433-20
Kamas:
Dr. Rafail
Pääsmed 25 ia 50 ientr
t'l
Zär,w
'
an>
i
ticcrtnn
„Tatra tüdruk"
1) „RciZ ümber toa" A.. Kolmapäewal. 1. detsembril,
3 waatuses (6 pildis)
Rubanovitsch.
kell õhtul
Operett 3 määruses 15 pildis. Näitejuht Leo Kalmet. Atvenariuse lugu lastele. Nutu
kchtucmatc meremeeste pere
Tunnid
5. korda
Tekst Juuli Rõõmusaare. üm Va:'l *: ' l T • Pai' >l,l, i . teatrile kohandanud A. Kiwikas.
kondadele
harilike hindadega
Seksuaal-,
ber ' töötanud Agu . Süüdid
RiiemS Karin Luts
2) Lillhaldjad" A. Kitvika
18. dm. kell 6 Merekooli suu
Priit Ardna muusika.
«Inimesed ajujääl"
Pühapäetval. 28. nowembril,
dramatiseering hiina aineil.
Huvitavalt
kell H 8 öhtnl
Pääsmed Kr. 2.50 30 s.
Pääsmed 20—125 sendini,
rcs
saalis U. Sadama 11-a. n«ha-, põie- ja suguhaigused.
3) .Mänguasjade mass"
Pärnu
m.
23.
tel.
435-00.
Pühapäeval. 28. nomembrtl.
kergesti!
100. korda
vaöta
awatud
IRD
pärw
üles anda Mereni. Kodu kant Wasiuw. K. 10—12, 5—7 ja
G. Helbemäe lugu lastele.
Saksa ja vene keele tunnid alg.
kell W p. l.
fl.
12—4
to
6—B
kokkuleppel.
seleis
tita
päew
kl.
9—19,
fmy
7. korda
„Kevade"
ja edasijõudn., ettevalmist. kol
Näitejuht Wold. Alew.
5. detsembrini.
• harilike hindadega
iedshi, järeleaitam. koolitöös.
Lawapildid U. Martin.,
Andre? Sõieiv! .namatiseering
Hambaarsti kabinett. Sulevimägi 10—1. Kõnet. 11—1
L M. li. „01ev"'
3 waatuses (ö pildist O. Lutsu
.Müüdud mörsjz"
ja 5—7.
.Kewade" iärgi
Dr. E. Schliefstein
V. Smctana ooper 3 ivaatuseS
korraldab 4. dets. 1937. a. ,
Näitejuht Leo Kalmet. E. T. M. T. ametiühing
Pääsmed Kr. 2.50 30 s. Lawapildid Pärn Naudwee.
asub nüüd
Wana Wiru tiin. 6
korraldab
English Lessons
Kell ViS õhiul
templieluni,
27,
now.
s.
a..
PIDU.
Vanaturg
6
Kassa awatud neljapäewast
by
experienced
teacher from
28. korda
Börsisaalis
London. Also Commercial COT
kella 11—1 e. I. ja s—B õht.
(Wiru iõn. 2) '
alandatud hindadega
Pidul esinewad õde ja wend,
. Piik tiin. 17,
kl. 9—ja s—B õ. resp. Viru 7—B. 5 to 7, and
tujuküllase
duo Kaustelid. Tantsuks man
„Veilelvorst"
Valdeki 35—1. Nõmme.
gib
jazz-orkcster
~Vi-Va-Ce".
Hambaarst
TÕLKEID.
T. |. V algkooli
Hugo—Naudsepä komöödia 4 m.
Algus kell 21 ja lõpp kell 4h.
Einelaud
kõikide
alkohoolsete
Pääsmed Kr.. I. kuni 10 s.
Sergei RelonsKy
ENGLISH
Abianclmi se
Esmaspäcwal, 29. noivembrrl.
jookidega.
kell pool 8 õhtul
Pääsmed härradele 60 s. ia
Pikk tän. 47—5
LESSONS
24. korda alandatud hindadega
Selts
daamidele 50.
võtab jälle vastu hambahaigeid
BY ENGLISH LADY
Juhatus.
äripäevi!
kl.
9—12
ja
2—7
õhtul.
„Hatja! aasal"
Veerenni tän." 2-a.
APPLY ENDLA 9-4.
pühap. kl. 10—1.
Kara Beneši opereti 3 waar korraldab pühapäewal. 23.
Kunsthammaste
balli
Täna
ülike haridusega preili, si
16 vildis
Johansoni paberivabrikusse
notp. s. a. puudustkannatawate
laboraftoor«um. oloog, e^etab
Pääsmed Kr 175 - 20 I. õpilaste toetuseks
pühap., 28. Xl, kell 11 homm.
inglise jn saksa
Teisipäerval. 30. nolvembrtl.
kogunem. Maakri 27.
!ccK". Eiiewaliniötus kolledshi
kell pool 8 õhiul
SAARLASTE
Rene Goertz.
'ksamiiele. Wcnc 3—l.
IL. korda alandatud hindadega
Esineb ühingu, tantsutrupp
loteni-sllepi.
Eesti rahwatantsudc ja karak«
~PÄEVALEHE"
«Suveöö unenägu"
tertantsudega.
English lessons
Üksikuid numbreid mUflb
Hulk wäärtnslikkc wõite.
Hambaarst
Tantinks mängib „Säde"
W Shakespeare'' komöödia
AASTAPIDU
Loos
»
10
senti,
orkester.
3 ivaatuies
Mrs Bertha Carr
Valgast.
Algus kell 21.30.
Meiideksioliii! mniinka
õnneratas. Einelaud.
Zeliskondlikus Majas. Aia 1.12
Znbatus.
Pääsmed Kr. 1.75 20 >.
Pärnu mm. 2ST-.7. tel. 468-88 Vene tän. 30, I, from 2—3 and
Algus kell 4 p. l.
<catn ka-Kad awat fl >2 *
I Algus kell 22.
August Puusepp
6—7 daiiy. ;
Sissepääs matsuta.
Kl. 10—12 ia 4—6.
p. i ja õhtul kella 6 poole S.
fcrr %s ohiul

14. korda harilike hindadega

Soowin

ivatti odawasti Paldiski mnt. 16

Eesti Näitlejate Liidu Kaupmehe 15—2, tel. 460-32. kiirkursus, Harjutused. Inglise,
saksa, rootsi ja soome keele tun
wene sektsioon.
Wastuwõtt 10—1 ja 4—6.
de annab wälismail keeli õppi

Pääsmed 25—150 senti.
Dr. Margot Arak.
Pühapäewal. 28. nowembril.
algus kell 23.
Naistehaigused ia sünnitusabi.
kell pool 8 õhtul
10—12 4—5
18.' korda harilike hindadega Mängib Hugo Lauton ja tema
orkester.
Kentmani 20-a—2s (sissekäik
«Mehe küljeluu"
põiktänawast), Teles. 470-31.
Korraldaja ..Leek".

.öö".. Olndekohastanud
Sännasj pühap., 28. now.,
> Heino Anto.
sta rulas, teisip.. nolv..
LawastuS Elmar Nerep.
Antslas, kolmap,, 1. dets.,
Lawapildid Pärn Raudwse. Walgas, neljap.. 2. dets.,
Muusika W. Jakobsoni
M.' Jotuni naljamäng laulu
Tõrwas, reedel '3. dets..
Riietus Karin Luts.
. dega 3 ivaatuses 16 pildis.
TsirgnlinnaS,
laup.,
4.
dets.,
Tantsud Gerd Neggo ja
Rõngus, piihap... 6. dets.
Pääsmed 20 125 senti.
S. Bärenllau.
Kaästegew Gerd Neggo tantsu Algus igal pool kell 8 õhtul.. Esmaspäewal. 29. nowembril.
52. korda
* stuudio.
kell V2B õhtul
Noorsooteater
Laupäetval. 27. nowenrbril,
J üldhindadega
Samades kohtades, samadel
kell %8 õhtul
„öitsev meri"
35. korda
päewadel algusega kell 4 p. l.
Oskar Lutsu

Pärnu mnt. 41.

kell õhtul

harilike hindadega

nn . . l"HH)

ESTONIA

v

Laupäewal. 27. nowembril.

R. Gurevitsch

Elan nüüd Narva mnt. 4—3,

L

Toolisvoimlas
TCTOTLIfTEAATEn

Tagasi jõudnud.
Hambaarst

(Saksa teatri ruumes)

Koomiline ooper 3 waatuses
\t4)

Villaseid

TÄHELEPANU! Ilmus trükist lektor Joh. Jostoffi j. t. teos TÄHELEPANU!
Laup.,

Armast head em<i

nem Mus - > ; - "
maja

teacher.
Plcase write under ~5/8745'!
to the Office of this paper.

wahelduwa wooluga. 220 wol
ti, 33 kltv. ..Wikströni" petroo
leunnlnootoriga. 30 HP. Osta
wõib ka . osade-tviisi. Teateid
saab.Kopli 48—3. tel. 449-73.
Müüa

2
1) 2300 l. mahutusega. 2)

1300 l. Telliskiwi 13. hoowis.

Inglise, saksa Ja prants.

keelt (liter. gramm., konwers.)
õpetab dipl. kooliöpetajanna.

Müüa täiesti korras

35-hob.-jõul.

Etiewälm. eksam, keskkooli, liits.
tööstuse nastamootor ..Ursus".
ja kolledshi kawa ulai. (20 t.

6 kr.). Lai 19—3, kl. 10—12
ja 3—5.

Näha Too tän. 22. Peetri teha
ses. küsida laewatöökoja konto
rist.

Matemaatika,
saksa ja wene keele (gramm.,
koit tv.) tunde annab wilunud
dipl. õpetajanna. Wäike Antec
rika 43—10 (hoowimajas).

Lennuki 18 (büroo).- ,

Müüa 2 pruugitud '

võrkraadiot,
2-f 1-lamb. Telliskiwi 12—7,
näha iga päew kell s—lo õht.

Äriline töö

Süüteo, abielnlah., päranduse, ühes. weoauto - .ja.. inwentariga.
weksliwõlanõudm., edasikaebuse
nmüa omaniku halwa . tevtvise,

jne. asjus kirjut, asjat. Nõu» tõttu. Hind Kr. 2500.—.; Päe
anne. Llwaiud 9—2 ja s—-7 p.l.
Inglise, prantsuse,

tvane teenistus 20—-30 kr., ko
hane autojuhile ivõi ivälsavnk

saksa ja wene k. tunde annab kujale. Töö alatine. Toow.
edukalt wilunud naisõpetaja kirj. slt. ..30/8770". - .......
koju käies. Wõib ka korteri eest
Kohe "müüa •
perekonnas. Kirj. slt. ~9/8529"
kapp, lihtne laud. sisemised ak

Inglise, eesti ja saksa k. i ualuugid ja muud.' Näha- .iga
tunnid.
päew kella Kinga tän.
Ettewalmisius eksameile. Jä- j
10—1. ; - - •
releaitamine kõigis õppeaineis.'
Veoauto .
S. Karja B—7. I
Inglise, prantsuse. saksa,

wene ja hispaania keelt õpetab
kõrgema har. meesõpetaja

Berlitzi Ja

Mertneri

meer. põhjalikult jn kiiresti rää

kiina. Tõlked. Tatari 24—6.
..Päevalehe" üksiknumb
rid on müügil

Vaivara jaamas

müüa. heas korras, kandejõud
4,6 tn.. 1036. a. mudel., puh

tas rahas. Kr. 2300. Hollandi

11_4, tel. 307-92.

slrasõidu tõttu müüa

tammepuust

voodi

ja punasest puust suur petgel

kl t—B--?ari

mnt. 12 23, «'sissekäik Neima
ui -tän. hoowist). .

Laupõewal, 27. nowembril 1937
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ASJATUNDLIKULT
PARGITAKSE
ja
Muretsege endale aegsasti J U ULU P U H IKS

VÄRVITAKSE
igasuguseid

PABERKOTTE

KARUSNAHKU
nagu hõberebaseid.

Saadaval suures valikus pergamiin-, jõu- ja Hhtkotte

mnt

Värvitakse mitmes värvi
toonis

firma pealtrtikiga kui ka ilma —k õ i kides värvides.

punarebase-,
lamba-,
hülge-,
jänese-,

TALL. MEH. PABERKOTTIDE TÖÖSTUS
TARTU MNT. 45, TEL. 31674.
SUURIM JA MOODSAIM SELLEALALINE TÖÖSTUS EESTIS.

laisaba

j. t. nähku.
KANTUD KARUSNAHKADE
UUENDAMINE
JÄRGMISTELE AUTODELE:
Amllkar / Brennabor / Bulck
Ford / Cadillac / Chevrolet
Chrysler / Lincoln / Citroen
Dodge / Fiat / Horch / La Salle
May bach / Mercedes-Benz/ Opel
Packard Peugeot/ Rolls-Royce
Studebaker / Wanderer ja teis.

Saksa tehaste tänäpäevar suursaavutuseks on
Ui

SINGLE SHELL - kiiret käivita
mist ja jõudu kokkuholdev talveõll,
vedel ka kõige madalama vällstempe
ratuurl juures, omades sealjuures ava
suurt määrlmlsvõlmet ka Qlekuumenda
tud mootoris.
DOUBLE SHELL. järgmistele
autodele: Austln, Mercedes-Benz, Morris,
Oakland, Renault, Standard, Vauxhall.
Üksikasju Shell-käsiraamatus.

KE N 5 CHE L dits ELTMÜOTO RIG A
OMNIBUSEALUSED
AINUESINDAJA EESTIS
j. PUHK & POJAD
TALLINNAS, PÕHJA PST. 21

Nahkade vastuvõtt

Tallinn, VENE T. 3, tel. 44932.
I TALLINNA KARUSNAHKADE PARKIMISE
JA VÄRVIMISE TÖÖSTUSE kontoris.

Lahemai ajai Ilmub:
1. „15 tuntumat sõjagaasi", mille hinnaks on
25 senti ja mis sisaldab: a) ülevaate gaasisõja aja
loost, sõjagaaside kasutamisviise ja sõjagaaside kasuta

misest tulevikusõjas; b) üksikasjaliku tabeli 15 tun
tumast sõjagaasist, nende omadustest, äratundmise või

malustest, kaitsevahenditest, esimesest abist, de

gaseerimisvahenditest jne.;
d) 10 käsku gaasikaitseks, olulisemad enesekaitse

reeglid ja käepärast olevate abinõude kasutamisest
enesekaitseks. 2. „Õhu- ja gaasikaitse pilti
des", mille hinnaks on 50 senti ja mis sisaldab üle
50 pildi» ühes selgitava tekstiga järgmistel ainetel:
a) Ohuoht. b); Sõjalennukid, d) Lennupommid. e) Sõ
jagaaside levitamine ja toime, f) Ettevaatusabinõud
gaasirünnaku puhul, g) Individuaalse gaasikaitse abi
nõud. h) Nanakaitseabinõud. i) Kollektiivgaasikaitse.
j) Degaseerimine. k) Kuidas võidelda süütepommide
vastu. 1) Kuidas peab kodanik käituma õhurünnaku
ajal. m) Kodanliku õhukaitse organisatsioon ja selle
rakendamine Kõ ülesannete täitmisele, n) Kodanliku

SHELL MOOTORÕLI
Tutvuge meile äsja kohale jõudnud 30-istmelise alusega.

ÜHINE OTSENE KAUBAWEDU

MÕNUS TUNNE ON
kui Jalad on kuivad |a soojad.

Drogisfid!
Kõik drogistid üle maa valivad ühel
hääle» oma huvide kaitsjaks Kaub.-

Viltjalanõusid

Tööstuskotta Haapsalu linna rohu- ja

Tartust Hoppe ja K.o tehasest
nahkadega ja ilma,

värvi kaupluse omaniku

Ulrich Selgi,
kes esineb Läänemaa kolmikus nime

kirjas nr 30,
ULRICH SELG'I nime ette pannes 1,
ni* et ULRICH SELG saab kolmikus
esimese koba.

EESTI DROGISTIDE SELTS.

õhukaitse varustuse hoidmine.

Trükitakse piiratud arvul ja ettetellimisel.
Need on hädavajalised sõjaväelastele, kaitseliitlas

igal laupSewal

tele, . samariitlastele, ametnikele, tuletõrjujatele,
kõigile kodanikele, koolidele, asutustele ja ettevõtetele.

Hamburg-Tallinn

Ee i tellimisi võtab vastu „Politseilehe" talitus,
Tallinn, Toompea loss. „Politseilehelu on jooksev arve
Eesti Pangas nr. 543 ja posti jooksev arve nr. 377.

I
A. Kirsten

?
toakinga-vilti mitmesugustes värvides,
(välismaa kaup),. toakinga pealis- ja
põhjanahku ostate suurel ja vahes, arvul
Kahu- Julanfiude- jn hoboserlist.

Ernst Russ

H. M. Gehrckens

Agent:

Agent:
Agent: Carl F. Gahlnbäck Thomas Clayhills & Sen
A.
I.
Trankmann
& Ko
Tel. 450-30 . .
Tel. 435-58
Tel. 442-57
18. detsembrit

11. detsembril

4.. detsembril

aur. ..CORDELIA"

aur „Helene Russ"
või asendaja

pidamise ainuõiges

aur. JMLMAR"

Wilfandis

Kaubaülesandmtsl ülalnimetatud agentide juures.

N. BOSTROV
Tallinn. Veneturg I, tel. 313-13.

linn—waksal—linn ja teistel linnaliinidel antakse
KINNISEL ENAMPAKKUMISEL rendile 6 aastaks
raekojas 80. novembril s. a. kell 12 päeval.

Lähemaid tingimusi saab teada Wiljandi linnava
litsusest igal tööpäewal kella 8.00 1400.
Viljandi linnavalitsus

Hoolitsege oma jalgade eed!
Avatakse 1. dets. eesti-saksakeelne

tjy.

Kui teit waiutawad |a wäsiwad Jalad, siis pöörduge otsekohe

laste laulu- ja mänguring

52

J. Ugur'i

Läbi rääkida Roosikrantsi 11, tel 476*67, kl. 3—5 p. J,

Hedi Roes.

Massaazikamm

—/V

Tallinna Tööoskusamet

juuste vä»jalangemlse ja k66nta vastu
Hind 60 snt.
Müügil: Pikk 18 ja V. Karja 3

korraldab eksamid meistri ja õppinud töölise kutse oman

ortopeedia-, bandaashi- ja jalanõudetöös
tusse, Tallinn, Suur Karja 2. tel. 483-68,
kus kõrwaldatakse teil arstlikkude jala
nõude ja teiste jalarawiwahendite abil
igasugu ebaloomulikud nähtused jalgadelt.

damiseks 1938 a. jaanuarikuus. Eksamile tulemiseks
sooviavalduste vastuvõtmine toimub kuni 23. detsembrini

Tallinn—Helsingi—
Tallinn
Alates 4. detsembrist
a/l f(SUQIWB"
Igal laupäeval Ja igat kolmapäeval kl. 19.30
TALLINNAST
a/l |,SUOMI" igal esmaspäeval Ja Igal nelja
päeval kl. 10.00 HELSINGIST.
Hinnad, alates 1. detsembrist: Kabiin Salong
Lähemaid teateid annab

k. a. Tallinna Tööoskusameti kantseleis, Tõnismägi nr. 9,

Kr. 14— Kr. 12.—

CARL F. GAHLNBACK

Lp.

kella B—ls.

Vana Viru 11, tel. 450-32.

daamid!

Tallinna Tööoskusamet.
s
e
%

Suur
Valli tän. 4

Autobuseühenduse

V

Duubas.
HiiMMM

©
l©
Soodsaimini saate tellida õhtutualetile huvi
V tavaid kaunistusi ning omandada kunstkäsitööga
kaunistatud moeartikleid, samuti tikandite
mustreid, minu ateljees Aia 5 (sissekäik Vana
Viru tän.).
Austusega omanik.

Paide Tööstuskool wajab
instruktorit
sepatöö alal. Palk Kr. 105. kuus 4- wanusetasu, perekonna
abiraha ja arstiabi ühel alusel riigiteenijatega. Eoowiatvaldused
ühes täpse eluloo ja teenistuskäigu kirjeldusega, haridust ja tee
nistuskäiku töendawate tunnistuste ärakirjadega jaata koolt juha

taja nimele. Paide Tallinna tn. 58, kuni 15. dels. k. a.

I. TINITS

omaniku haiguse puhul kiires korras edasi anda. Kasutage juhust.

Nunnell. Tel. 444-45

„Laste lõõm" on laste õnn!

Kirj. flt. „ 1/8821".

Müügil süures valikus
siid- ja tseüofaanvmje.
Voetakse ka tellimisi. Hinnad võistluseta. .
Äsja avatud metallitööstus

Kooli juhataja^

Meistrieksamid
Q 9

PÄEVALEHTE

LOEB

teeb Igasuguseid

STANTSIMISTOID

JÕUAB KIIREMINI SIHILE

Cm 9 <4. .

walmistab ije kõiksuguseid matriitse

ii

Paide Tööstuskooli lõpetanuile algavad 12. jaa
nuaril 1938. a. kell 10,00 kooli ruumes.
Lähemaid andmeid avaldise esitamise, eksami
korra jne. kohta leidub R. T. 27 1936. a.
Avaldised saata kooli juhataja nimele kuni
13. dets. k. a.
Kooli juhataia.

Läbi rääkida ärip. kella 18—20. Karu 23—6.

SEEPARAS 7
Otsitakse vilunud
TELLIGE
VEEL JANA ENDALE
heade suhetega Tallinna ringkonnis,
elektri majapidamistarvete müügiks.
Väljavaateid on ainult esmajärgulisel
jõul hea müügipraktikaga.
Pakkumised slt. ~15/8275".

Keskvangimaja direktor Tallinnas ostab Riigi han

gete seaduse § 58 kohaselt valikvähempakkumisel ühe

puutööstuse freesmasina,
spindli läbimõõt mitte alla 55 mm.
Kirjalikud pakkumised esitada Keskvangimaja di
rektorile hiljemalt 15. detsembriks 1937. a. kell 12.00
märgusõna all ..Freesmasin". Pakkumiste kindlustami
seks pakkujatel tuleb Keskvangimaja kassasse sisse
maksa 10% pakutavast summast.
Ligemaid teateid freesmasina ostu kohta saab Kesk

~PÄEVALEHT**

vangimaja tööstuse kantseleist. Kalda t. 2, Tallinnas,
tööpäevadel kella 9 kuni 14.
Keskvangimaja direktor.

1. DETSEMBRIST S. A.

Tallinna Eesti KirjaLtuS-Ühijuse triifl.

~Päevalehe Üksiknumbreid
on müügil
Vaivara laamas-

