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«Ilmub 7 korda nädalas
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1 kuu postiga 1 kroon 80 senti.

1 kuu postita 1 kroon 55 senti.

üle 3 kuu korraga tellides iga
järgneva kuu eest 1 kr. 50 s.

Ole 3 kuu korraga tellides iga
järgneva kuu eest 1 kr. 25 s.

Aadressi muutmine 25 s.
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kuni Kr. 3. poote hinnaga.

koja kontor; nr. 428-87 peatoimetaja Tammer; nr. 428-88 toimetuse kauge

kõned ja nr. 428-89 ärijubatus. Pärnu m. ja Suur Karja tän. nurgal
asetseva raamatukaupluse tel. nr, 446-11 ja 479-25.

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr 32 $

2 kuud n 3 H 10 „
3 kuud „ 4 „ 25 M

2 kuud „ 3 „ 60 H
3 kuud ~ 5 ~ - n

Kuulutuste koba valikut ei kindlustaba.
Kuulutusi võetakse vastu lebe jooksvasse numbrisse igapäev kL 1030,
laupäeval kl. 10-ni.
Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse tagasi, kui
vastav postmark on lisatud.
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SELLE RAADIOAPARAADI - KUULMINE ON > NAUDIN 9.

RIIDEKAUPLUSED
Tallinn, 5 Karja 15, Pärnu mnt. 6
HAAPSALU, KURESSAARE, MUSTVEE, NARVA,
FETSERI, PÄRNU, RAKVERE, VALGA, VILJANDI,
. , VÕRU.

KINO 1 ü A IER Kaunim filmitähtede paar: Janet Gaynor ja Robert Taylor suurfilmis
viKALA" ..Väikelinna tüdruk".

t AAlll<s> - I[fi)OI»niPATIIV
.TAttINN»SiKA*JA 9 • TARTU, VÕIDU. » • PÄRNU, KALEVI*O • VILJANDI, LOSSI 3! » RAKVERE, TAUINNA lS
MÜÜGIPUNKTID 1KQ1613 KESKUJTE3L.
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Wahriku tän. 8 II) Värviline lisapala la Eesti kroonika.

•m"'''' r r •

&l*W***2!SS2Sr

TEIL El OLE ÕIGEID KOGEMUSI RAADIO VASTUyOTU TÄIUSLIKKUSES, KUI TEIE POLE PROOVINUD BLAUPUNKTI
A.S. TO RMOLEN & KO. - TALLINNAS JA NARVAS; VENNAD PRIIUS - TARTUS JA VALGAS; VENNAD JEERIK - PÄRNUS; M. KAUBER - VILJANDIS.

EELTEADE! Alates es

BOHEEMI VÕLUDES"

MARTA EGGERTH

maspäevast, 6. dets. linasta

ühes Jan Kiepuraga

takse parim ja kalleim film

onmaailma vas

Ainult häid mööbleid

tupidavaim ja
veekindlaim
saapataidl
„TERASTALDtt

Merska mööblitööstuse

Kino

SKANDIA

Neljapäevast!
Käesoleva aasta parimaid suurfilme I
KU«IUS Emil Janningsfr*

jalanõude kand

ladus müüa

, Ilus tän, 28. Telef. 442-93.
Suures valikus magamis- ja söögitoad. suured ja
väikesed kirjutuslauad, raamatukapid, diivanid,

kušetid, tugitoolid jne.Eriti kasulik on väljas
poolt Tallinna mööbli, ostjaile. Mööbel on puh
tast ja kuivast materjalist valmistatud, lõhki
kuivamist ei ole karta ega parandust ei tarvita.
Tallinn, Uus tän. 28.

HEA FOTO
valmistamine nõuab aega.

JÕULUTELLIMISI
palume aegsasti
Foto PARI «AS

(meisterfotograaftd)

lilli:!:

mine on mõnus, HOIAB KOKKU PALJU
RAHA JA EI OLE PAHANDUSI, KU
NA NAD EI VAJA UUESTI TALLU
TAMIST. Ka ilma kalossideta on teie ja
lad ikka kuivad ja soojad. Suur valik
uusimaid fassonge. Soodsad maksutingi
mused: JÄRELMAKS KUNI Z KUUD.
Ainumüük AINULT äris „TERASKING"
VANA POSTI TÄN. 8, 1 trepp.

Kuninga t.-1.

Ühe eraku,saatus... ta motto on: minu tahtmine
on ülim seadus. Sugulased ja kaastöölised tõsta

vad mässu ta vastu kuid tema pöördub lahin-

gust võitjana, viletsusest ja pettumusest karasta

tuna, kui ..valitseja". Teistes osades: Marianne Hoppe, Harald Paulsent Theodor Loss j.t.
Lisaks : Mussollni ktllaskäik Saksamaale. Kassa avatud kl. >/-5, pühap. kl. 2
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Nõmmel
Raudtee tän. 64, telel. 520-82.
Mugawad soojad toad ja kabinetid.
Parim köök.
Meeleolu eest hoolitseb hea muusika.

äiiremini

&aõer~aknakatiQä
E. V. Patent nr. 858

tumerohelisest spetsiaal-karton

gist olgu õhtuti tulega igal ak

nal ees niihästi linnas kui
ka maal, sest need ei paista

tellimisi
sifiile

Joh. Mitt
Pikk t. 1, tel. 433-74
ainueslndaja Eestis.

Restoran MUST KÄSS, te 1.471-56.
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Eesti rahvustoitude õhtu
„ rahvusmuusikas.
~ rahvatantsud.
Külalisi teenivad Eesti neiud rahvariietes.

sugugi läbi, kuna riidest rulood
varjuna läbi paistavad.
Parim abinõu külma vastu.
Vastupidavad üle 15 aasta.

Müük üle riigi suuremates pa
beri- ja kardinakauplustes.

Elegantsed soo- Mfijtf \& ja mu hm id
iad karusnahk- lIIIIIMII ostate
I
Müürlwahe 17, P. Tõnissoni juurest.
Võtan tellimisi wastu.
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ii e w a l eht

Algkooli, keskkooli ja

Kõik Harbiini eestlased tulewad kodumaale

gümnaasiumi raamõppekawad

Rahwusluse tõusu tõttu eurooplastel raske leida teenistust. Eestlased olid hinnatawaks töö
» kuid nüüd kannatawad ka tööpuuduse all

N. Kann
Algkööli. keskkooli ja gümnaasiumi raam
õppekawad: on haridusministeeirmni üldhari
dusliku kooliosakonna poolt wälja töötatud ja
trükis awaldatnd. Enne lõplikku kamade trük
kimist on kawad nii ütelda korrektuuri teZemi
seks saadetud kätte kõigile kooliivalitsustele. õpe
tajate kojale, rahvakooliõpetajate liidule, kesk
ja kutsekoolide õpetajate ühingutele, kui ka
koolitegelastele, kellelt loota wõib. et nad esi
newad parandusettepanekutega. Kawad saadeti
kätte ka nende ridade kirjutajale ja sellega on
mul «võimalik ütelda oma arivamist ammu oo
datud öppekawade kohta.

Kui pealiskaudselt lugeda ininisteeriumi üld
haridusliku kooliosakonna öppekawu. siis ei saa
kawu laita. Ei ole meie kyoli endiseid õppe
kawu saanud nende ilmumise! ka laita õppe
kamade arivustajad, sest õppekawa kohta saab
lõplikku arwaiiiist awaldada «vaid siis, kui ka
wad on juhtnööriks olnud koolis wähemalt
aastat kaks. Meie ei tohi unustada, et õppe
kamade täitjateks on tegelikillt klassid, mis
koostuwlkK «väga mitmekesise andekusega ja ise
gi mitmekesiste teadmistega warustatud õpila
sist. llhes klassis on andekaid õpjlasi rohkesti.
Nendega täita öppekawade nõudlnisi, on kerge.
Teises klassis on iväheandekaid lapsi rohkem.
Nendega ei saa õppekawa ««'õndmisi kõige parem

õpetaja täita, llhel õpetajal on klassis hea dist
sipliin. teisel ei ale distsipliini ii'.dse oleinas. wöi
on seda «vähe. Arusaadaw, et seal, kus klassis
distsipliini ei ole. edasijõudmine õppeaines «või
õppeainetes ei-saa alla rahuldatu.
Ei tohi meie unustada ka seda, et meil.
nagu ka igalpool mujal, mitme õppeaasta rah
wakooli õpilased koondatakse ühte komplekti.
Köinplektides öppiwate õpilastega ei saa kõige
eeskujulikum õpetaja süiveiieda õppeainesse nõn
da. nagu ta oma õpilastega sttiveneks klassis,
milles õpiivad «vaid ühe õppeaasta õpilased.
Kõike kokku «võttes ei saa ükski asjatund
ja täpselt ütelda, kas i«i«ed üppekawad täida
wad oma ülesannet nii, nagu soowiks seda üld
haridusliku kooli «valitsus. Seda näitab «vaid
tegelik töö koolis. Sellepärast tuleks haridus
ministeeriumi iildharidusiiku kooli osakonna!
panna «väljatöötatud õppekawad pärast täienda
mist asutuste ja asjatundjate poolt maksma esi
- algil üheks wöi kaheks aastaks. Kui õpeta
jäte poolt, kes oma õpilastega öppekawu täida
ivad, tulewad õppeaasta lõpul kooliwalitsustesse
andmed, et öppekawade nüudlnine ei käi ka
nõrkades klassides üle jõu, siis tulewad nad
juba.lõplikult kinnitada.
Minul, kui praeguse koolireformi algatajal,
on eriti tähtis alg- ja keskkooli õppe ka
wade ühtlustamise küsimus, mille koh
ta rahvakooliõpetajate ringkondades on olnud
palju kõnelemisi. Need künelemised on Huwitanud

ka. lastewanemate ringkondi.
Kas on «võimalik iihtlilstada progümnaa
siumi 1. ja 2. klassi öppekawu algkooli 5. ja
6. klassi õppekaivadega, nii et 6-klassilise alg
kooli lõpetaja pääseks kerge «vaeivaga progüm
naasiumi 3. klassi, «või ei ole see mitte «või
inalik? Isiklikult o.en ma ikka olnud arwa
misel, et wüilnalik on mõlema koo'.i kawu üht
lustada. Sellel arwamisel on olnud ka minu
wana oponent direktor loh. Käis. Pöördusin
tema poole ja palilsin teda oma arwamist awal
dada, sest ma loen teda üheks meie parimaks
algkooli ja ta öppekalvade tundjaks, on ju ta
omal ajal koostanud 6-klassilise algkooli õppe-,
kawad.

Direktor loh. Käis kirjutas mulle, selle koh
ta järgmist:
..1. Emakeeles esitatud kawad raskusi ei
tekita-..

2. Ajaloos: Kuigi algkoolis käsitellakse llld
ajalugu lühemalt 'kui progümnaasiumi 1. ja
2. klassis, ei «vöiks sellest tekkida raskusi. MiPierre Frondaie'
armastusromaan

Saatuslik
eksitus

29
Pealegi «võib seda täiesti hädaohuta, lõ
petas kolonel, närides hambaorki. Oswill wa
bandab end järjekindlalt. Ta on alati purjus.
Ja kui ta seda ei ole, siis teeskleb ta
purjusolekut, et teda rahule jäetaks, lausus
Cinögiak laua otsast. Kahtlustan teda, et ta
on õiguse poolest waimustatud oma lahutusest.
Kujutlege, sest pole kolme päewagi tagasi, kui
läksin otsisin ta üles oma onu Latuilldre'i üles
andel. Mulle wastati alul, et hr pole kodus,
kuid mul oli raske seda uskuda, sest ma kuul
sin ta toast dancingi kära. Järeldasin, et ta
kasutas oma wabadust, et pakkuda kepslemise
wõimalust mõnele kepslejale. Käisin peale, ku
na mulle tehtud ülesanne oli tähtis. Lõpuks
juhatati mind sisse ja ma nägin imelikku pilti:
Oswill, täiesti üksinda suitsetamistoas, kükitas
wöi istus, ma ei tea seda enam täpselt, kusagil
kõrgel jazzi ees ja ümbritses-end kõrwulukus
tawa käraga. Parema jalaga tä tallas pedaali
ja pani selle suure kasti mürisema; oma kahe
käega ta lõi korraga trummi, wäristas kuljuseid
ja pani röögätama ühe pasuna. Ta oli smokin
gis ja suitsetas särawat piipu. Püüdsin asja
tult temaga westelda. Et sundida mind waikima,
ia kahekordistus oma gümnastikat. Lõpuks,
oma tegewust katkestamata, ta karjus et ta
naine oli aastaid teda tüüdanud, mängides
Bachi klaweril ja et õnneks nüüd oli tema kord
end jazziga lõbustada. Tä näis täiesti rahuli
kuna ja rähulolewana.
Ta on hull! hüüatas härra de SaintBremond.

Nisteeriüm pidagu algkooli kursust manast ja
kesk äsa st küllaldaseks, nii et eksami selles
aines ei tuleks nõuda.
3. Matemaatika kursus progllmnaasiu
«ni 1. klassis vii sama kui algkooli 5. klassis.
Progümnaasiumi 2. klassis tuleb algebra osa
üle wiia 8. klassi. Wastaivalt sellele tuleb 3.
klassist osa ainet üle «viia 4-dasse, ja sealt osa
5-dasse klassi. Pealeselle on «võimalik ja ise
g i tar«v i l i k matemaatika Katva progünmaa
siumis natuke lühendada, sest seda soowitawad
isegi «natemaatikud-pedagoogid, kes mateinaa
tika üppekawaga esitatud kujul on saanud tut
wuda. Progümnaasiumi 2. klassi kursus prae
gusel kujul ei sobi ka seepärast, et ta sisaldab
sgma aine kui algkooli 6. klass ja pealeselle
weel algebrakursuse, kuna ometi algkooli 6l
kl. on 5 tundi nädalas, pro gümnaasiu
mis ag a ain u l t 4 tun d i.
4. Loodusõpetus ei peoks raskusi tekitama,
kuigi tnõned muudatused oleksid tarwilised sisu
listel põhjustel. Pole ju tähtis, et kirjeldataks
ja waadeldaks ühtesid ja samu taimi ja
loomi. Tähtis on üldine looduse tundmine ja
see -ott algkooli löpetaiail parem kui pro
güinnaasiumi 2. klassi lõpetajail. sest algkoo
lis on tundide arw sunrein.
5. ja 6. Terwishoid ja füüsika ei tule ar
wesse. kuid möleinaid aineid on algkoolis juba
. õpitud

7. Maateadus ei tekita raskusi, sest «vahe
on wäid selles, et progülnnaasunni 1. ja 2. klas
sis käsitellakse ivälisinaailmajagnsid ttksikasjali
semalt kui algkoolis. Edasiõppimise! progüm
naasiumi 3. klassis ei ole sel asjaolul aga olu

Narwa jõudmisel olid maiuspalaks must leib ja silgud!
Kolmapäeva hoinmihll saabus Nõuk. Wcne
maa kaudu Nanva jaama Harbiiuist eestlasi, lät
last ja leedulasi. Kodumaale jõudsid 51-a. tele
grafist loh. Kuiw, 67-a. majateenija Helene Koni,
54-a. õmbleja Madli Aorniau. 58-a. Adeliue
Kumiu, 57-a. trükitööline Ed. Salliim oma naise
Henriette ja laste Jlo-Kithari, Laiue-Anua, RahuKirubaharani ja Lidia-Nambikciga. Eestlastega
tulid koos lätlased 25-a. Elga Wiuks ja 60-a.
Matilde Garkmvenko ning leedulased Agne Ru
jhiuskoite ja 44-a. Aleksandra Katiliene. Kaasa
tõid Kauge-Jdast kodumaale sõitjad ka suuremal
anvul mitmesugust kraami, peamiselt riidekraami.

Teel olid nad olnud 16 päeva. Kasutada oli
neil kallbawagun, milles sõideti koos kraamiga.
Kuna nad ei saanud teel endid pesta, siis olid rei
sijad kõik mustad kui neegrid.
Kauge-Jdn eestlused kõnelevad, et kodumaale sõidu
põhjuseks on olnud

piietvi pidulikult. Munast WiiliS-Eesti päeva pühitseti ka
suure pidulikkusega, kuld kodumaale sõitjad ei saanud
enam seda kaasa teha. kuna nad sõitsid enne «välja. Küll
aga korraldas konsul lahkujatele saatmiöpeo. «nillest «võt

tis osa erainuS Harbiinis elutsevaid eestlasi. Harbiini
jaaina tuldud saatma isegi lilledega. Saadetud kodu
maal elutsevatele omastele pakke ja terwitusi ning luba
tud «või«nalikult pea sõita järele.
Nagu selgub,

jahtivat enamus Harbiini eestlasi sõita

koduinaalc tagasi,
üldse clnwat Praegu Harbiinis ümmarguselt !CH? , eest
last. Paltve läbisõidu-«viisa saamiseks läbi Nõukogude
Wcneuiaa sõiduks olid annud 35 eestlast, kitid loa said

ainult 10. Mahajääjad lubanud oodata tveel tulewa

res «väljatvaatcid. et teeniStnSolud Harbiinis wäliS

ja selle aja jooksul «võõrsil soetanud ka endale uue kodu.

maalastel peaksid paranema. Küll aga olewat JaapaniHiina konflikti, puhkemisel märgata sallimatuse suurene
mist ..«valgete" tvaSiu, miS «nuudab teenistuse leidmise

Elujärg olevat muutunud halwaks eriti «viimastel aas
tatel. millal Maudshukuo lai iseseiStuusc, Sellest peale
olctvat tõusnud Harbiinis rahivuSlik liikmninc. Euroop
lastel olctvat praegu tulikas leida teenistust. Wabadele
kohtadele püütakse paigutada o«namaalasi ja tõrjuda
«välja „«valgeid". ?)iusta'tõöga olevat täiesti «võuuatu
midagi teenida, sest selles «võistlevad hiinlased, kelle
tõõjõud on odatv. Hiinlasi aga olctvat Harbimi rohkesti
«valgunud, eriti «viimasel ajal. See olevat seletatav, as
jaoluga. et Jaapani-Hiiua konflikti puhkc»nisel on tul
nud rohkesti elanikke Harbiini.

lõpetaja wõib pääseda ka progümnaasiumi 3.
klassi, wälja arwatud 1. «võõrkeel. milles tal
tuleb teha waid sisseastumise eksam.
Niihästi realkool, kui ka progümnaasium
veawad oma õpilasi ette «valmistama 3-klassili
sele gümnaasiumile, mis oma. tunnikawade poo
lest haruneb kolmeks tüübiks: humanitaar-,
realharu 1. ja realharu. 2. jisiibiks., kolmes
tüübis on lahkustiineküd tunnikaistädes. on lah
kuminekud loomulikult ka õppekawades.
Neid lahkuminekuid tunni- ja õppekawades
ei tohi aga olla sel määral keskkoolis, teiste
sõnadega realkoolis ja progümnäasiumis pea
wad õpilased omandama enam-wähem ühesugu
seid teadmisi, nii et niihästi realkooli kui ka
progümnaasiumi lõpetaja peab ühesugustel tin
gimustel pääsma gümnaasiumi igasse harusse.
Seepärast teen ma ettepaneku realkoolis
wähendada matemaatikat kahe tunni wörra ja
wiia tundide arw 12.tunnile, nagu on tundide
arw progümnaasiumi kolmes «vanemas klassis:
walitawa aine tundidest wütta 6 tundi ja sel
lele arwata juure 2 tundi matemaatikast jcr
1 tund loodusteadusest, sest progümnaasiumi 4.
klassis on loodusteadust 1 tund, realkoolis aga
2 tundi. Kokku 9 tundi tuleks anda 2. wõõr
keele õpetamisele ja seega pääseks realkool sel
lest ebanormaalsest nähtest, et temas eelmine
kooliwalitsus tahtis õpetada lasta waid üht

Ta on waid ainuüksi minule kardetaip,
järeldas Pascaline naerdes.

ainult mööblite eest kirjutaksin sadawiiskümmend

Antikwaar pööritas kahetsusega silmi:

«vahekorra kohalike «võimudega. Eesti konsuli maja Har
biinis on ka kõigi sealsete eestlaste kogunemiSkohaks. Seal
peetakse pidusid ja pühitsetakse kodumaa riiklikke taht»

Euainus neist on elanud seal juba küniinekond aastaid

Tutivunud direktor Käisi seisukohtadega ja
würrelnud algkooli 5. ja 6. klassi kui ka pro
gümnaasiumi l, ja 2. klassi öpoekawu, leian,
et 6-klassilife algkooli lõpetaja üleminekul pro
gümnäasiumi 3. klassi peaks sooritama
eksami niaid 1. wõõrkeeles.
1. wöörkeelt peaksid õpetama kõik need 6klassilised algkoolid oma 5. ja 6. klassis, kes
saadawad õpilasi edasi progüinnaasiumi 3. klassi
wõi isegi realkooli. Paljud linnade algkoolid on
gi seda juba teinud. Nii näiteks on Tallinna
ja Nõmme algkoolide tunnikaivadesse «võetud
1. wõörkeel. Ministeeriumi üldharidusliku kooli
osakonna poolt on kõne all olewatesfe algkooli,
keskkooli ja güinnaasiümi õppekawadosse sisse
wüetud üks walitaw õppeaine. Walita
wa õppeaine kulud tasutakse sellega kooli ülal
pidaja poolt ühistel alustel wnduslike õppeai
netega. tuleks igal koolil, kes tahab
õpetada 1. «võõrkeelt, leida «vaid õpetaja.
Kui algkoolis omandatud teadmised on «vähe
mad kui progttmnaasiuini kahes esiineses kläs
fiis, siis ei tohiks algkooli lõpetajat sellepärast
mitte progümnaasiumi ukse taha jätta. Kolme
aasta jooksul jõuab iga 6-klassilise algkooli lõ
petaja progünmaasiumis wiia oma teadmised
ühele taseniele oma kaasöppijatega, kes oma
õppimist algasid progümnaasiumi 1. klassis, kui
koolijuhatus korraldab seda küsimust.
- Teine küsimus, milles lähen lahku koo
liwalitsuse tunni- ja öppekawade koostajatega,
on küsimus, kas on soowitaw teha wg
het progümnaasiumi ja realkooli
tunni- ja öppekawade wahel. Meie
teame, et algkooli ja 3-klassil-ise realkooli kawad
käiwad nii kokku, et iga 6-kl. algkooli lõpetaja
pääseb ilma eksamita realkooli. kui sisse astuda
soowisaid ei ole rohkem kui wõib wastu wötta
realkool. Alemal selgitasime, et 6-klassilise algkooli

saak!

Löhinusc teene, kes suuräriinchena on loonud hea

rasked teenistnsolnd Harbiinis.

paneku.

Seda wöinuks kuulda rahwalikumaski ko
has, Pau' turuplatsi läheduses, Supervie' res
toranis. Linnas käies ei jätnud metsawaht Ni
colai seda kunagi külastamata., Tä teadis, et
seal süüakse hästi. Turupäewadel walitses seal
elamus. IJlööda räsivast, wastikult haisewat
treppi läksid inimesed üles, ahwatletud restorani
rikkalikust toidust. Kapsa, küüslaugu, praetud
metslindude ja liha lõhnu tungis Löögist. See
oli mahlakate roalõhnade «võidukas wõitlus
sissekäigu südantläigitawate 'hõngude wastu.
Seinad, köetud inimeste sealwiibimisest, tilku
sid nagu tööliste kehad klaasitehases. Lauapesu
tundus rõskena ja külmana käte all, kuid pere
mehe hea' tuju ja lõbusus külwasid rõõmu ja
peagi tunti ettekantud roogadest hoowawat
Bearn'i kogu wöimsust. Talumehed, kauba
reisijad, tallipoisid waheldustd hobuste omanike
ga, Pontlong'i lenduritega, ümbruskonna äris
tokraatega ja mõne läbisõidul olewa maiasmo
kaga. Kui mõni toit laskis enese peale oodata,
hotelli peremees, selleks, et minutid mööduksid
kiiremini, wllrtsitas neid soolaste kõnedega. Ni
colai, kes oli kuiw ja kaine Oloron'is. jahwa
tas, mis ta wöis.
Tedo narriti:
- -- Nicolai, hüüdis Supervie. kas näed se,
da põldpüüd, mis sa sööd? Sa näed seda? See
tuleb sinu juurest! Keegi salakütt tõi ta mulle.
Ja sa maksad ta eest pealegi.
Kui sel sälakütil on mu tina tuharäis,
siis praed sa teda,. lausus Nicolai täie suuga.
Supervie, kes teadis kõik. hõikas sealwii
biwale antikwaarile:
Tema peremeeste lossis oleks teil hea

Ukult. See olevat peamiselt Harbiini Ecöti kousuli A.

tahetakse kasutada kodumaale sõiduks pikka ja kulu nõud

8. Muud ained joonistamine, laulmine,
wöimlemine ja usuõpetus takistusi ei tee."
. Wõõrkeele kohta direktor Käis ettepanekut
ei teinud, sest selle kohta lubasin «nina teha ette

majas.

heas kuulsuses.
Ka Mandshukno «valitsus suhtu«vat ccstlaSteSse heataht-

sutveni ja kui selleks ajaks ei peaks «viisat saama. siiS

list tähtsust.

Seda, mis kõneldi sel einel, oleks wöinud
kuulda samal päewal. peagu sämus «väljendusis,
jazzi-anekdoot maha arwatud, proua de lose'i
juures Billiöres'is, pankur Chillet' pool, wana
Bragnas'i klubis ja kaheskümnes Bayonne'i

Eestlaste tööjõud olewat üldiselt Harbiinis

ÕUNA MAHL
IUStrtLFI i MATIESEN

Seda ma tean, torises ta. Inwentaarita.
tuhat tfchekile.
Wõib suu puhtaks pühkida, narritas te.
da Supervie, sinatades teda korraga nagu mõnd
kodulindudega kaubitsejat. Ei õle midagi müüa
Coulevaide juures, isegi mitte nüüd. kus inin
nakse lahku... Hei. kuule, metsawaht... mis
mulle räägiti? Näib. et ka uuel peigmehel on
pung?
See tal on. wastas teener.
Kohtasin neid Biarritzis. ütles keegi
sealt maakonnast pärit olew härra. Tal oli
wast sõiduk... kuninglik, ütlen mai... Too on
papa poeg. Ostetud aadel, kuid raha rängalt.
Too teda siia einetama, seda oma uut
peremeest, lõõpis restorani omanik, pöördudes
uuesti Nioclai poole. Lasen teda kõma hinda
maksa.

Ja näib, et ta on ilus mees, hüüdis
nurgast keegi teatud kuulsusega wanem naine.
See on romaan, tõeline romaan. Tean seda
oma passinaise kaudu, kes on Oloron'ist pärit.
Ta käis pühapäewal seal. Ta nägi neid kon
diitri juures.
Wana metsawaht sõi edasi ega lausunud
enam sõnagi lugupidamisest. Kui' ta oleks kõ
nelnud, ta oleks kinnitanud seda. mis ta kuu
lis: armastus, rikkus, ilu, kõik see oli selge
kui päew. Awalik arwamine on epideemia. Ei
tea, milline pisik paneb, selle pakatama.
»

Sellal, õige kaugel, Saint-Germain-en-Laye
terrassil, kus ta kolmekümne aasta kestes jalu
tas igal pealelõunal üks tund. Mondnormand
mõtles uuele kirjale, mis ta oli saanud Dewal
terilt. Selles kirjas Dewalter teatas talle, et
ta on Oloron'is, et kõik korraldub peagi, ja
et ta palub teda sinna tulla. Stiil oli rahulik,
selge, ilma igasuguse röhuivustunde jäljeta. Mont
normand rõõmustas, uskudes, et ta sõbra soowid
on täitunud. Ta ilus wäike hing tõusis kõrgele.
Kaunis hellus muutis ilusaks ta karjakrantsi
näo. Ent suurlinna waeseis kwartaales tuhnis
taltsutatud nuhk Oswilli ülesandel.

tvat mereteed. Nunelt ei olevat praeguse olukorra juu

üha tulikantaks

Harbiini eestlased olid kodutnaa oludest wõrdlemisi
häSti informeeritud ja tähendasid naljatades, et kui teil
siin on puudus tõõtntvatest kätest, küll siis meiegi leia
mc tõöd-teeniStust. Eestiga nad olid katsumtd kontakti

Harbiintst «väljumisel «voeti kaasa peale kraami ka
toiduaineid. Arwcstati, et teel on raSke neid osta. Osa
toiduaineid oli waljaröndajatel weel Narwa jõudmise!
alles. Eriti rohkesti oli «võetud kaasa leiba, küll »mS
ta, miö oli maitselt Palju haltvem meie ruMleiwast, füll
«valget.

Narlvas saadi kodumaa leiba, mida nad polnud
sõõnnd enam aastaid.
See maitses nii haSti, et söödi Paljalt. Samuti tunti

fnnrt igatsust silkude järele, sest neid ci olewat Har

biinis üldse. . , ~ , .
Waatamata sellele, et Harbnni eestlased on kodu.
maalt eemal juba aaStaid, pole n d fttSli
tanud emakeelt. Koduseks keeleks olctvat kmgil

eestlastel ikkagi eeSti keel. Kooliolud olewat seal cestlas.
tel küll ebasobiwad. Algkoolis on SpetuS wene keeles, ,ü
kes tahab panna lapse õppima edasi kõrgemasse kooli,
siiS eelistatakse eestlaste hnlgaS saksa gümnaasiumi. Kor.
gematcs koolides õppimine on aga kulukas ja seda «oo»-

«oad pakkuda oma laStele ainult jõukad mnnefed. Nii

oli lõpetanud Harbiinis gümn. lätlanna Elga Wmks,
kelle isal on Harbiinis ölleladn. ja ta tahab laikata La
tiaöse jõudmisel õppimist ülikoolis.

Ka Siberist jõudis kaks eestlast
kodumaale
Teisipäewa õhtul jõudis Siberist Narwa abielupaar
Rein ja Elö Koemetsad, kes on mõlemad 75 a. wanad.
K..d elasid Wlkolowi rajoonis Antsla asunduses ja nad
olid rännanud Wenemaale juba hulga aaState eest. K. on
elukutselt sepp ja tõõtaS Antsla asunduses külafepana.

MaletatatvaSti samast rajoonist, kuid Karula kulast,
saabuS Paar nädalat tagasi ka perekond eestlasi kodu»

luua ka raadiotcel. s. t. kuulata EeSti ringhäälingut,
kuid see Polevat kuigi HäSti õnnestunud. Juhuslikult
olevat nad kuulanud ringhäälwgu saateid korralikult,

maale. K. seletusel on Wiklowi rajoonist oodata lade
mal ajal teisigi eestlasi kodumaale. Raugaeas abieluPaar sõitis Narwast edasi Wõrumaale. kuS nendel ela

kuid harilikult on kuulamist seganud teine jaain.

wad sugulased.

wöörkeelt. Praegusel ajal on kõik realkoolid
iile kogu riigi «võtnud 2. wõõrkeele walitawa
õppeainena oma tunnikawadesse, wälja arwa
tud waid Wändra realkool. milles näh
tawasti on eelistatud aiandus- wöi pöllumajan
dusaineid, sest Wändra gümnaasium oli põllu
majanduslik gümnaasium ja tema lõpetajate rõ
huw enamus astus oma isatallu tööle ega as
tunud ülikooli.
Wahe progümnaasiumi ja realkooli tunni
kamades jääks waid 1. ja 2. wõõrkeeles. Pro
gümnaasiumis on «viie klassi kohta 22 tundi
1. wüürkeelt, realkoolis aga 15. Kui aga juu
re arwata. et algkoolis õpetatakse 5. ja 6.
klassis a 3 tundi inglise keelt, siis on prö
gümnaasiumis 22 ja realkoolis ühes algkooliga
21 tundi. 2. «võõrkeeles oleks 9 tundi real
koolis. gümnaasiumis aga 11 tundi. Wahe ei
ole sellega ka «võõrkeeltes kuigi suur.
Lõpuks anvan, et gümnaasiumi 2. hu
m a n i t a a r h a r u walitaivalt ainelt tuleks «võt
ta 4 tundi ja arwata 2. «võõrkeele 6 tunnile
juure, nii et 2. wöörkeelt õpetataks gümnaa
siiintis 10 tunniga. Sedasama soowitan teha ka
gümnäasiumi 1. realharus. 2. realharul. kus
2. «võõrkeele tunde on tõstetud 11 peale, soo
«vitan ivalitaivaks aineks «võtta 3. wöõrkeel
«vene wüi prantsuse keel. See saaks 6
tundi walitawa aine arwel ja 1 tunni 2. «võõr
keelelt, kokku 7 tundi. .
Kui ministeeriumi üldharidusliku kooli osa
kond selle muudatuste ettepaneku wastu wötab,
siis hakkab koolireform täitma neid lootusi, mis
temale on pandud ja kool wüörkeelte õpetami
sega hakkaks täitma ka nõudeid, millega on
esinenud «viimasel ajal meie walitsuse liikmed
kõrgemate riigiametnike küsimuses ja eraasutused

juba Eesti wabariigi loomisest saadik.
%V.V.DEMIN'ii»
konservid
I on tuntud headena juba 110 aastat

; Nõudke ksikjali
23.

Kuna kogu maakond tegutses nõnda, Stä
phane, sestsaadik kui ta oli saabunud oma wa
nässe majja, elas wõluwat elu. Ei iialgi ol
nud ta saatuselt nõudnud rohkem. Seal oli hin
ganud, uuendanud end kogu ta rass «viimaste
sugupõlwede kestes ja seal oli ta east ikka la
hustanud mulla waikses rahus. Talle näis. et
need puud. ühtlasi tüsedad ning pühalikud, ei
olnud midagi muud kui salapärased omased.
Ta armastas neid ja oma armastuses Georges'!
wastu oli talle tänulik, et see oli temas ära
tanud niipalju ähmaseid ja sügawaid tundeid.
Ta jäi maailma lihtsamaks naiseks, kes ei ku
jutanud endale midagi ette wäljaspool seda,
mis ta nägi, kes ei kahelnud kunagi oma
sõbra sõnas, kes oli pillawalt helde enesega, ilus
omg ilus ja maimus. Ta ei olnud neid keeru
lift fataalseid olendeid, keda kohatakse romaa
nides ja tas ei olnud muud romantikat kui maid
ta nsalduslikkus.
Kähe nädala kestes nad nägid maid teine
teist ses kitjendatud maailmas, mõisa piiride
wahel. Nüüd tundis Georges suurepäraselt se
da mõisa. Ta tundis puid. põldusid, talu ar
wukate loomadega, pargi alleede plaane, isegi
nende omi. kus ei käidud enam. Nad olid kord
sinna sattunud. Dewalterile polnud ükski lossi
nurk tundmatu: ta oleks wöinud loetella tubade
mööbleid, kirjeldada maastikku igast aknast.
Nende toa akendest mõis näha aedade ilusaimat
osa: kaugel tmnme- ja kastanimetsa weer
ja, üsna lähedal, kahesaja meetri kaugusel, tiik,
Stephane i poolt kaitstud kardetaw tiik. Kuni
selle putukaist puretud ja kahekümne aasta wih
madest pehastanud wäikese sillani ei olnud mi
dagi. mis olnuks Dewalterile tundmatu. Ta
polnud tast üle käinud, kuid kord hommikul,
jalutades üksinda pargis, ta oli tajunud selle
haprust ja et wähimagi koorma puhul ta wari
seks kokku.
Stõphane oli õnnelik, nähes oma sõpra hu
witnwat ta majast. Ta teatas:
Teen sedasama, kui tulen finit juure.
Dewalter waatles teda. Kord ütles ta Stö
phane'ile:

Tartu linna tänawate ja kõnni
teede olukord paraneb
Tartu linnawabitsu.se poolt on käesoleva aastaisu
toel teostatud rohkesti tänawaie. kõnniteede, kanalisat
siooni ja toeowävgi ehitustöid. Uusi sõiduteid klomplrwi
sillutisega on tehtud 273.4 jovkswat meetrit, makadam
sillutisega 260 jvokswat meetrit ja kruusateid 280 jooks
tvat ««eetrit. Tööd on läinud maksma 3263.2 kroom.
UuteS linnaosades on makadmnsillutifcga teesid tehtud
403 ja kruusateesid 230 jookswat meetrit. Turuplatse on
heinaturul kaoiud klamlpkiwisillutisega 143 «ookstva
meetri ulatuses ning Söõgiturul ja tapamaja
faWetoon-sillutisega. Turuplatside sillutamine on nõiü>nud kulusid 13.483,14 ktoomri.
Riiklike summadega on sillutatud asfaZtbetoon-kattega
maantee algusi ja liiklemise peatänatvaid 2.1D5 jookstvat

meetrit. Uusi kõnniteid on ehitatud kokku 32.029 jooks
tvat meetrit 14.936.15-kvoonise kulusummaga. Sellest
on asfaltheioon-kõnniteid 1>59,45; bimak-kõnniteid 542,84,
betuumendatud kõnniteid 1992 jookstvat meetrit jne.

Uut kanalisatsiooni on teostatud 2634.20 jookÄvat
meetrit ja see on nõudnud kulusid 11.399.57 krooni. Uut
weewävgi-torustrkkil on maha pandud 409,6 _ jookswat
meetrit, mis on läinud maksma 6026.4 kroom.
Peale selle on kindlustatud Emajõe kaldad suuremas
ulatuses, ümmarguselt 46.000 krooni eest.

Toila sadama ehitamine talwel
käsile
.Toila randa korralikuma laetvasadama ehitamise ot
sus tehti «üba paari aasta eest. kuid seni pole ehitustöö

dega siiski tveel algust tehtud. Sadama ehitust taheti
alustada küll juba möödunud talwel, kuid siis takistas
seda lühiaegne külm, mil meri õieti ei jäätunud. Tä
nawu talwel aga oodatakse külmemat talwet ja nüüd ol
lakse siis ka juba ettevalmistusi tegemas sadama alus
sildade rajamiseks jääkatte pealt.

Tütarsaare laetuni? Purtses
merehädas
Pidi ohwerduma kartulikoile enda päästmiseks

Hiljuti külastas Purtse randa Tütarsaare ladvnik

Juhani Sime, kes oma wäikese moowrpurjekaga tõi siia

soolasilku 'ja lahkus siis kartulilaadungiga. Kui saar
lane oli koduteed alustanud ja rannast «vahe maad
eemale jõudnud, tõusis aga äkiline tormi-iil, nii et laew
nik jäi tõsisesse merehätta. Oma wäikese laewaga oli ta

uppumisohus, kuid ka kaldalt ei saadud temale appi
minna. Ei jäänud mehel lõpuks muud üle. kui tal tuli
loopida laewa tekilaadungist üle kümne koti kartuleid
merre. Seetõttu muutus lootva seisukord kindlamaks ja
meeS jatkas tugewale tormile waatamata teekonda, kuna
ka Purtse randa tagasipööramine oleks murdlainete tõttu
osutunud ohtlikuks. Ka pole Purtses «varjulist sadama
silda, kus tormi eest wõiks leida tvarju.

Elu on reis. Kui ollakse rikas ja tund
lik kujutelmade wastu, reisitakse, et rikastada
oma pead. Lõpuks, hetkel, mil siirdutakse teis
tesse maailmadesse, nähakse mõne sekundi wäl
tel seda uuesti jälle. Me oleme nii õnnelikud
ses majas! See mõis on niiwörra sina! Tahan
seda omada ajus.
Sa oled liialt keeruline minu jaoks.
Ole lihtne. Mina olen talunaine, Oloron'i eht
ne talunaine.
Dewalter wastas:
Jah... talunaine, keda kohtasin Biar
ritzis.
Nad muutusid korraga tõsiseks. Nad möist
sid. et neile mõlemale meenus sama minut, ja
et see oli elaw.
Sa näed, ütles Dewalter. mul on üi
gus. Peab asju kinnitama oma ajju ja omast
peast muuseumi tegema. Kuid peab ka teadma,
kus need asjad astuvad, et neid jälle näha wöi
neid oma heaksarwamise järele peita.
Seda peab mõhna, wastas Stöphane.
Dewalter wastas:
Nüüd wõin ma seda.
Mõnikord sõitsid nao kuni Pau'ni. Kord
pealelõunal tegi Stsphane seal kaks «visiiti ja
kuna ta oma tuttawate pool wiibis, jalutas
Dewalter Püreneide bulwaaril.
Talwel oli kewade läbstiaistwus. Waewalt
oli ta riisunud lehestiku wastasasuwa luran
yon'i mäekinkudelt. mida kaunistasid meeldi
wad wiinapuud ja metsatukad. Närwiline mägi
oja woolas kõrglinna toetawate müüride ja
lal. mahutades kohati kiwide wahel. Langeta
des pilgu, awastus inetu jaam. mis rikub maas
tikku. Kõrgustike metsaga kaetud külgedel näg
villasid ja losse. Kaugemal tõusis suurte mägede
jäine kett ja nende taga oli teine maailm:
Hispaania. mis ei muutu, mida kaitseb see
ülew müür. tõeline ja ainuke tõke Aasia. Eu
roopa sa Aafrika riikide wahel. Läänest itta.
ilma ühegi praota, kerkisid ta igawesed wor
mid, kuid maigus ei lakanud teda muutmast.
Praegu meel säraw ja pimestawalt walge, las
kusid nüüd rooside pilwed mäetipele ja kor
raga näisid need põlema süttiwat. Nad leegitsesid.
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Aktuseta ülikooli aastapäew - ajalooline sündmus

Terwitusi, kingitusi, austamis-kooswiibimiue

Jga-aastased „päewakangelased" Md waeslapse ossa. Iseloo
mulikku auhinnatõõde märgusõnadest
Tartu ülikooli aastapSew on sedapuhku möödas. Kõi
giti wastu ootusi kujunes seekordne aastapäew aga oma
ette erakordseks ja wõiks ütelda isegi ajalooliseks sünd
museks. Jseseiswuse-aastate kestes traditsiooniks ku

junenud aastapäewa-attns aulas jäi esmakordselt tä
nawu pidamata. Nagu juba teada, olid otsustanud selle

ära jätta tõsiste! põhjustel ülikooli juhtiwad organid.
Samal ajal kiri ülikooli peahoones aktuse ärajäämise

tõttu walitses otse lemalist meeleolu ja kella Hl2
2-ni olid koguni ülikooli peahoone uksed suletud, wöis
mõnewõrra pidulikkust siiski näha waliselt. Peahoonel

rippus pikk Eesti rahwuslipp, samuti oli pidurüüs iili
õpilasmaja. Aastapäewa meeleolukamaks tähistamiseks

aitas kaasa pidulik jumalateenistus ülikooli kirikus,

kuhu oli ilmunud ka ülikooli rektoraat terwes koossei
s«S. Enne kirikusse siirdumist käis ülikoolis rektorit
tema kabinetis terwitamas ja aastapäewaks õnne soowi
maS Eesti üliõpilasseltside Liidu delegatsioon.
Jga-aastased aaStapSewa n.-ü. „pöewakaugelafed"
wärsked laureaadid— jäid tänawu nagu waeslapse

oSsa. Nende töötulemusi auhindu ei saadud kuu

lutada wälja pidulikult ega kaaswõitlejate aplausi saa
tel, ning samuti ei olnud neile korraldatud õppejõudu
dega ühist koosviibimist, nagu alati. Auhinnatõõde tu
lemused said laureaatidele teatavaks õhtuste lehtede
ja täna hommikul dekanaatide kaudu. Auhinnatõõde

ümbrikud teatawasti awati ülikooli walitsuse pidulikul
koosolekul, mida toimetas ülikooli sekretär dr. A. Luha.
ülikooli aaStapäcw lõppes traditsioonilise kontsert
balliga ..Wanemuiscs" üliõpilaskonna ajutise juhatuse
korraldusel, üliõpilaskonnas walitsewa olukorra tõttu
ei olnud see suutnud tõmmata kokku kõiki üliõpilasring'
kondi, waid esindatud oli rohkem ühe ringkonna rahwas.
Ballil ei puudunud siiski lustakat üliõpilasmeeleolu.
Meie eilses lehes toodud auhinnasaajate nimedes on
telesonilisel üleandmisel juhtunud mõningaid ebatäpsusi.

Nii sai usuteaduskonnas 2. auhinna Ago (mitte Abo)
W i l j a r i ja 3. auhinna Elmar P e r g e l b a u m (mit
te Peldelbaum); õigusteaduskonnas 3. auhinna Nikolai

Bock (mitte Bops) ja Efsi (mitte ESst) Jõesaar;

arstiteaduskonnas sai 1. auhinna Eduard Toot s 0 n
(mitte aga Lootsman) ning 2. auhinna Att Tor m e t
(mitte Tarmet), ning Nigul Kur d w e (mitte Knrgwe);

filosoofiateaduskonnas sai 1. auhinna Paula Pal
meos (mitte Palmos) ja Ave Leib ma nn (mitte
Leidman); matemaatika-loodusteaduskonnas sai 1. au
hinna Eivald Mõls (mitte Mels) ja 3. auhnma Kaa
rel Mi lj aste (mitte Muljaste) ja põllumajandus

teaduskonnas 1. auhinna Leonid Nl l ö (mitte Jllõ).
Muuseas märgitagu, et 1. auhinna saajateks on loe
tud ka need, kcS on saanud eriauhinnad, nagu oli seda
filosoofiateaduskonnas Peeter Põllu nimeline auhind ja

juuditeaduste seminari auhind ning põllumajandustea
duskonnas Sindi Tekstiilwabrikute ühisuse poolt määra
tud auhind ja arstiteaduskonnas rohuteadlaste koja poolt
määratud auhind.
Teatud elewust on ikka aktustel tekitanud mitmesu

gused märgusõnad, mille all anhinnatöõd on esitatud.
Mõnewõrra huwitawad on tänawusedki märgusõnad.
Näiteks usuteaduskonnas teemale ~Origenese õpetus
puhast kolmsusest" kirjutatud töö oli esitatud märgusõna

ga: „Tirts oli wäikse kass" ja töö teemale ..Kiriklik ise
tegewus ühes Eesti praostkonnas" kandis märgusõna
..Aganad põletatakse tulega", üks jutluse tekst oli sisse
antud märgusõna all „Tnim sool", teine „Tölner" jne.
Siinkohal pole ülearune märkida weel seda, et usutead
laste kõrwal on olnud agarad jutluste kirjutajad ka ma
jandusteaduskonna üliõpilased.
Jsclaadsemaid märgusõnu kannawad õigusteaduskon

na auhinnatõöd. „Kehtiwa trükindusõiguse" alal sisse
antawaist töödest on üks esitatud märgusõnaga TartuS
populaarseks saanud laulu sõnadega „Priius kallis an

ne...", „Wõitluses omandad õiguse", „Salus rei pub
lieae lex suprema est" jne. Põllumajaudusteaduskon
nas on uks töö esitatud muuseas märgusõnaga „Tartu
waim", teine „Moraalne wõit", kolmas ..Optimist" jne.
Ladinakeelseid märgusõnu on kõige rohkem kasutatud
arstiteaduskonnas ja filosoofiateaduskonnas.

Peaminister K. Eenpalu annab üle M. Aitsamale Walgetähe aumärgi
Pirita supelranna uus ilme

Rohkem kunsti

'Uus liiklemissõlme ümberkorraldamise kawa kinnitamisel. —Püs
titamisele terwe rida uusi ehitust
1. detsembril K. a. oli teedeministeeriumis
Koos komisjon, mille koosseisu kuulusid peale
teedeministeeriumi juhtiwate tegelaste esindajad
Tallinna linna ja Harju ajut. maawalitsüsest,
ehitusjärelewalwe inspektuurist. ..Sanatoorium
Kloostrimetsast" ja Pirita Kaunistamise Selt
sist. Komisjonis oli kaalumisel Harju maakon
na arhitektilt R. Raidnalt koostatud uus
Pirita liiklemissõlme ümberkorraldamise kama.
Komisjoni poolt mõne wähema muudatusega
heaks kiidetud kama kohaselt omandaks mana
Pirita rand juba kõige lahemai aja! täiesti
uue ilm
ning muutuks oma wälimuselt senisest märksa
kultuurilisemaks.
Tähtsamatest uuendustest, mis kama ette
näeb, määrib märkimist, et ehitamisele wöe
jaksePirita rannale täiesti uus ja kõigiti moodne
t ootepawiljon autobuste! sõitjate jaoks.
' Ootepawiljoni ehitusprojekti koostamine al
tzab juba lähemail päewil ning kawatsuse koha
selt tahetakse pawiljöni paigutada ka einelaua
ja kohwiku-ruumid.
Teiseks suuremaks tööks kamas on
autobuste ringtee, takfoautode seisukoha ja era
autode parkimiskoha ehitamine.
Need ehitused tuleksid seewörra mahukad,
et ringteel oleks ruumi ootamiseks kuni 12
autobussi korraga ning pealeselle oleks Wiimsi
vutobusel weel eraldi seisukoht. Samuti ma
huks takfoautode seisukohale korraga 32 ja era
autode seisukohale 44 autot ootama. Nende ehi
tuste teostamisel tuleks aga liiklemisõnnetuste
wältimiseks
oja Pirita-Wiimst teest jalakäijaile umbes 150
meetri pikkuses sulgeda
ning jalakäijad suunata seewõrra liiklemissüi
mest. mööda.

Edasi tuleks kogu maa-ala. mis läheb auto
büste ringtee ja parkimisplatside ning ootepa
miljoni, sõidu- ja kõnniteede alla, umbes 3 m
mõrra jõepinnast kõrgemale tõsta ja madala
matest kohtadest mullaga umbes 2—3 m kör
guselt täita. Täidetud maa ja madalama jõe
äärse osa wahel tuleks aga mätaste, puude ja
põõsastega kaunistatud kallak.
Pealeselle näeb kama ette Pirita rannale
terme rea põõsaste ja puude istutamise ning
muruplatside ja Ullepeenarde korraldamise,
millega ühenduses tuleksid lammutamisele prae
gu seal asetsewad kolm inetut majahütti ja prae
gune omnibuse ooteruum ühes felle küljes aset
sewate Käimlate ja naabruses asetsemate kios
kidega. Autobuste ringtee keskele jääks aga
suurem murumäljak. kuhu tulewikus wöiks ra
iada kas purfkkaewu wõi jälle püstitada kas
mõne monumendi wõi obeliski.
Lõpuks määrib meel märkimist, et sillast
paremale poole jõekaldale tuleb uus süstakuur.
kuna praegune süstakuur ühes päästepaatide
'kuuri ja kioskidega tuleks lammutamisele.
Kogu Pirita liiklemissõlme ümberkorralda
mise kama on koostatud arhitekti poolt selli
selt, et seda wõib tulewikus turunduse korral
meelgi laiendada. Küna kama teostamisega on
kiire ja selles ettenähtud ehitused ja ümberkor
raldamised peawad
teostatud olema juba eelftiswaks suwitnshoo
ajaks,
siis on juba praegu mullatööd Pirita rannas
täie hooga käimas ning iga päew on Pirital
tööl terwelt 14 weoautot wajalife armu töö

kodu desse
CA K K Zaröekünsti
LfliHiili a t e l j o a

jõulukinke:

J?

d, filigraani,
IV. Karja 1. nah
tel. atöi
45509.
portselani, tikandeid,
kristalli, keraamikat,
skulptuure, maale- jne.

Muudeti Uhistegevuskoja
seadust
Riigihoidja dekreedina. 1. detsembrist anti ühiStege-

wuskpja seaduse muutmise seadus. Osutus nimelt wa
jaliseks täiendada ühistegewuskoja seaduse § 81 ees
kirjadega, mis näeksid ette sanktsioone seaduse nõuete
mittetäitmise puhul.

Teatawasti kooporatiiwühingud ja nende liidud on
kohustatud esitama ühistegewuskojale oma aästa-aru
andeid ühe kuu jooksul Pärast nende kinnitamist peakooS
oleku Poolt. Need aruanded on ühistegewuskojale waja
lised ühingute tegewuse ja nende seisukorra jälgimiseks,
statistika korraldamiseks ja koja maksude wäljaarwcsta

iniseks. Selle seaduse nõude täitmata jätmise juhuks
ei olnud ette nähtud sanktsioone, mispärast paljud kooPcratiiwühingud ja nende liidud waatamata korduvatele
nõudmistele ei esitanud'kojale aruandeid, mis takistas

koja tegewust. ,

Komisjoni poolt heakskiidetud kama, mille
teostamine läheks esialgsete kalkulatsioonide ko
haselt maksma umbes 80.000 krooni, saadetakse
juba lähemail päewil teedeministeeriumile kin

mööbleid
headusega. Tellimised
täidetakse täpselt.

Walitsus toetab Brasiilia eestlaste tagasitulekut

IVJASALGAIVJ
1 Y NOHUSALY 1 1
VabamUUgil apteekides.
A.-S. Prov. J. LILL..
Isamaaliidu kolmas kongress
Pühapäewal kell 10 hommikul peetakse „Es
tonia" saalides Isamaaliidu kolmas kongress. Kõ
nedega esinewad riigihoidja K. Päts, sõjawägede
ülemjuhataja kindral J. Laidoner (teema: Kas
meil on karta sõda), peaministri asetäitja K.
Eenpalu (teema: Eelolewa ajajärgu ülesanne
tel) ja Isamaaliidu keskjuhatuse esimees professor
J.- Ulu ots. Kõned antakse edasi raadioteel.
Pärast kongressi on nähtud ette rongkäik Toom
peale riigihoidja austamiseks.

Käsitööstuskoja täiskogu
koosolek
peetakse Tallinnas 17. detsembril s. a. Arutusele
*tuleb koja '1933. aasta eelarwe, mis on tasa
kaalustatud 55.940 kroonile. Juhatuse Krnvat
süste kohaselt luuakse koja esindused Narma,
Tartu, Viljandisse ja Pärnu. Peale seda sea
takse ametisse koja usaldusmehed kõikides maa
konnalinnades. Kojal on katvaisus hakata and
ma wälja oina häälekandjat, mis ilmuks kord
kuus.
Läti end. President hakkab
adwokaadiks
Riia, 2. 12. (ETA) ..Rihtsi" teatel on en
dine riigipresident Kwiesis esitanud adwokaatide
nõukogule palwe, et talle lubataks uuesti alustada
abwokaadi tegewust. Nõukogu rahuldas palwe.

Et igaüks ei saaks «teeneliseks
näitlejaks"
Näitlejate Liidu wahelesegamine
Paari aasta eest loodi Eestis vanemate lawatege
laste austamiseks „teenelise näitleja" aunimi wõi ins
tituut. Seda tiitlit anti ainult tõesti tegelikult suurte
teenetega elukutselistele näitlejaile, kellest juba mitugi
on vahepeal varisenud mullakamara alla.
Kuid kohe Pärast selle tiitli loomist läks provintsis
lahti ..teeneliste näitlejate" tekkimise laviin. Neid on
antud ka asjaarmastajate, ka sagedasti ainult mõne
seltsi wõi isiku juubeli puhul, kuna see on ju aineliselt
wäga odaw austamiswiis.
Rüüd on selle nähtuse wastu astunud Eesti Näitle
jate Liit, kes on astunud sellekohaseid samme haridus
ministeeriumis. Juhitakse tähelepanu, et seisukord, kus
seda tiitlit wõib määrata iga knlalawagi, on õieti tee
nelise näitleja" nime profaneerimine. Palutakse selle

Tallinnas, Pikk t. 30,
tel. 469-29.

Haridusminister kol. Jaakson
tutwub Soome koolidega
Helsingi, 2. 12. (ETA) Eile kell 15.15 Eesti

külalised tutvusid Aleksis Kiwi nimelise algkooliga.
Kooli saabumisel terwiias neid koolijuhataja Wämõ

Alanne. Koolirewident Hnuskoncn andis külalistele mä
lestuseks iile Helsingi aabitsa. Edasi kuulati koolisega
koori laulu, waadati filmi koolitcgcwusest, jälgiti Eesti
keele õppetundi. Lõpuks minister Jaakson terwitas koo
lis sisseseatud raadio kaudu kõiki kooliõpilasi.
Kell 17 kooliwalitsuse pcadirckior Mantere korraldas
oma korteris minister Jaaksoni auks tee, millest wöttis
osa umbes 70 Helsingi silmapaistvamat kultuurtegclast.
õhtul kell 20 oli hõimuorgauisatsioonidc poolt korralda
tud pidusöök hotell Grandis, millest peale Eesti kiila
liste wöttis osa iile 100 isiku eesotsas peaminister (üi*

Teadmata, Kust pääsis Pärnus liikmele kuuldus,
et l. detsembrist tõstetakse riigimiina hinda. Kuuldus
põhjustas üldise rünnaku miinapoodidele. Teisipäewal
tekkisid wiinakauplustesse suured sabad ja tagavarad
müüdi lühikese ajaga peagu läbi.

Briti Tschehhoslowakkia 5:4
London, 1. 12. (ETA) Jalgpallimaaivöistlus

Inglismaa ja Tschehhvslvwattia wahel lõppes inglaste
Ivöiduga 5:4, poolaeg 3:2, Võistlust oli jälgimas nm

beS 46.000 pealtvaatajat. Vaatamata sellele, et

tschehhid kaotasid, nad olid wäga löögitvõimsad ja nende

koosmäng oli eeskujulik. Samuti oli hiilgas nende tch

niline wõime. Allts wöistluse wiimascl minutil ingla

sed saawutasid wõiduwärawa, mille lõi Inglise parem
äär Matthews.

sündmuste elustamises.

Peaministri asetäitja K. Eenpalu ütleS Aitsama

dis üle kingituseks kirjutuslaua. Järgnevalt austas,
oma auliiget Eesti Ajakirjanike Liidu ja Ajakirjanduse

eas tahab pakkuda rahwalc endast parima. Ta on näi
danud oma mitmekülgseid wõimeid mitte ainult oma
kutsepõllul, waid ka paljudel teistel aladel, muuseaS

Sihtkapitali delegatsioon, kes lisaks tervitustele tõi kaa

olles omal ajal tegcw ka omawalitsuse töös.

sa kinnise ümbriku. ~Päevalehe" toimetuse ja nriju-hatuse esindajad tõid oma pere poolt kaasa hõbedase kir

jutuslaua garnituuri ja ümbriku. Nii valgus alatasa

Aitsama korterisse kingitusi, lilli, telegramme ja kirju.
Peaministri asetäitja siseminister K. Eenpalu kutsus

kell 143 enda juure juubilari, et talle riigihoidja ni

Põllumeeste Seltsi ühisel korraldusel anstamis-koos

wübiminc, millest wõltis osa üle 100 inimese. Ilmu

nud oli rohkesti töökaaslasi asutustest ja organisatsioo

E. Ajakirjanike Liidu esimees J. Tallaja mär

lis tmmuStawalt Aitsama teeneid ajakirjanduse kut
seühingu .loomises.

Põllumajanduse arendamiseks pikema aja jooksul

ülesnäidatud teeneid kriipsutas alla Tall. E. Põllu meeste Seltsi auesimees dr. J. Masing.
Wecl wõtsid sõna tervitusteks Ajakirjanduse Siht
kapitali ja „Uus Eesti" nimel K. Waldson, „Waba
Maa" peatoimetaja E. Laa ma n, „Postimche" toi
mctajn J. Kitsb e r g, ETL auliige H. Moors 0 n,
Eestimaa Aianduse ja Mesinduse keskseltsi nimel Hi 0,

TEPS auliige H i i 0 p ja läänlaste nimel R. T re u
b e c k.

Austamiskooswiibimisc peakorraldaja K. Teder

nest, sõpru ning' tuttawaid. Mihkel Aitsama austa

luges sellele järgnevalt ette kirjalikud terwitufed ning

palu. Juubilari tema saabumisel terwitas lauluga

raamatu.

misaktusele oli ilmunud ka peaministri asetäitja K. Een

„Päewalehe" meeskoor.

andis kooSwiibijatc nimel üle auaadrcssi-külaliste
Lõppsõna ütles juubilar ise, tänades terwitvste,

Pidulauas terwitas juubilari „Päcwalehe" pere

austuste ja kingituste eest ja jutustades mõningaid mä
lestust oma elu tähtsamaist silmapilkudest.
Heatujuline kooswiibimine kestis keskööni.

Viljandi linnateenijad jäävad

Reisilennuk vajus järve põhja
Helsingi, 2. 12. (ETA) Helsingi-stokhalmi
lennuliinil juhtus eile raske õnnetus. Stokholmi
lähedal oli. ühemootoriline transportlennuk W 34
sunnitud hädamaanduma Fjätureni järwel. Ent
järwe jää oli liig nõrk ega kannud lennukit, mis
wajus sügawusse. Ühes lennukiga hukkusid Soo
me lendur-kapteu Gunnar Lihr ja raadi otelegra
fist Ewald Harpikainen. Ümbruskonna elanikud
kuulsid järwelt appihüüdeid, kuid esimeste pääst

nimel peatoimetaja H. T a mm er, iseloomustades Ait
samat kui noorushingelist tublit töömeest, kelle juures

palgakõrgenduseta
Wiljandi linnatcenijate ühing tõstis tänawu sugi
sel üles linnatcenijate palkade tõstmise küsimuse, ühin
gu juhatus kaalus korduwalt Palkade normeerimise küsi
must ja kawatses seesuguse ettepanekuga ligemal ajal
esineda linnawalitfuscle. Palkade tõstmist peeti waja
kikuks just wäiksemapalgaliste linnaametnike suhtcS.
Rüüd, kus see küsimus on kerkinud päewakorrale üle

riiklikus ulatuses, selgub, et Wiljandi linnaametnikud
tänawu siiski peawad jääma palgakõrgenduseta. Linna
walitsus on asunud palkade tõstmise suhtes eitawale
seisukohale, leides, et Wiljandis teostati palkade nor
veerimist alles möödunud aastal. Palkade tõstmine
wõib wahest kõne alla tulla cclolewal majandusaastal.

jäte kohale saabudes olid lendurid juba hukkunud.

Euwe Aljechin wiib
Rotterdam, 1. 12. (ETÄ) (Reuter) A\aailma

rneistrivõistlusel Euve ja Äljechini vahel lõppes 23.
partii pärast 50. käiku viigiga. Praegu on Äijechinil

131/2 punkti Euve 91/2 punkti vastu. Seega on Äi
jechinil tarvis ainult veel kaks punkti, et tulla
uuesti malemaailmameistriks.

jandcriga, cdnskunna esimehe Hakkilaga, haridusminister

Haunulaga, Helsingi ülikooli rektor Brothcruscga ja pea

direktori Mantcrcga. Kvoswiibimisel esitles muu hul
gas Helsingi algkooliõpetajate segakoor, kes kandis ette

mitu Eesti laulu. Kõnedele wastas haridusminister
Jaakson, üteldes muuseas, et kuni täna sõlmitud kiil

tuurkomventsioonini >on hõimusuhetc arenemine teinud
läbi kaks etappi. Arenedes üksikute isikute aadetest suurte
organisatsioonideni, on nüüd see töö leidnud kolmandas
etapis endale riigiwõimn toetust.
Tänases katvas on ette nähtud tutvumine mitmete
Helsingi lähedal asuwate koolidega.

Eesti kala kümnesse välisriiki

wastu kas wõi seadusandlikku algatust.

Juba 18 kraadi külma
Loodetaw ilm reedel, 3. detsembril
Merel kõwenewaid, maal keskmise kiirusega
idakaarte tuuli. Muutlik pilwitus. Kohati ker
get lund ja kiilm Püsib.
Eestis oli öösi 6—lB ja täna hommikul 6—17
kraadi kiiluta ja sadas kohati kerget luud.
Tormijooks wiinale

kohta, et ta on moraalselt kõrge isik, kes weel wanemas

ni „Paewalche", E. Ajakirjanike Liidu ja Tatt. E.

suures valikus endise

(Teie nõtku ran>i6

Esimesena faabns tema korterisse Tallinna Eesti Põl
lumeeste Seltsi delegatsioon, kes oma auliikmele an

di talle kingitusi ja kirjalikke ning suulisi terwitusi.

vituse ning tänu.
Õhtul oli ~Kuld Lõivi" ruumes kolme organisatsioo

Tall. Puutöömeistrite
MfiSblimiiQgl Majan
dusühingus on

pole märgata tagasitõmbumist,' waid hoo juurelisamist.

Eriti kriipsutas ta alla Aitsama teeneid ajalooliste

juures minister Eenpalu andis üle ka riigihoidja ter

listega.

Brqsnliast' (Sao-Paulost ja Rio de Taneirost)
eestlaste tagasitoomist Poola laewaliin. Kulud
oleksid kõlgi kodumaale tulijate kohta umbes
40.000 krooni. Tagasitulijad on kõik peale las
te ja 7 wanainimese füüsilise töö tegijad, kes
soowiksid kodumaal asuda kas ehitus-, põllu-,
kaewaudus- wõi teistele töödele. Tööturu olude
tõttu nad leiak/id ka kodumaal tööd.
Brasiilia eestlaste kodumaale toomise küsi
mus on wabariigi walitsuses olnud kaalumisel.
Walitsus on otsustanud nende kodumaale stir
dumist toetada, milleks 1938./39. a. riigi eelar
messe wöetakse wäjaline krediit.

Mihkel Aitsama 60. sünnipäew sai wastawaiS

ringkonnis suure tähelepanu osaliseks. Juba hommikul
wara ilmusid tema korterisse õnnitlejad. Rohkesti too

mel Mc anda teenete eest „Walgc tähe" aumärki. See

uitamiseks.

. 'Kriisiaastate! kodumaalt miili smaile siirdu
nud eestlastest on esijoones awaldanud foowi
tagasi tulla Brasiiliasse siirdunud kodumaalased.
Paljud neist ei ole seal leidnud korralikku tee
nistust ega pole suutnud luua endale kindlat
kodu. Kodumaale tulekut õhutab praegune soo
dus töökonjunktuur kodus. Wälis-Eesti ühing
on oma usaldusesindajate kaudu korraldanud au
keedi Brasiilias elawate eestlaste keskÄ, mil
'lest selgub, et sealt soowib kodumaale tagasi
tulla üldse 141 eestlast (60 meest, 48 naist ja
33 last).
Kõige soodsamatel tingimustel wõimaldab

Külalisi austamisõhtult. Paremalt: pr. Aitsam. J. Tallaja, M. Aitsam, K. Eenpalu ja H. Tammer.

El mv kalaeksport Pärnu sadama kaudu

Tänavune kalaeksport Pärnu sadama kaudu lõppes
novembrikuu wnmasel päe-wal, mil sadamast lahkus
saksa sumplaow „Bertha" suurema elusangerjate laadun

giga Saksamaale. Samal päelval kohalik kalawäljaveo
kontrolör koostas aruande ekspordi kohta t. jaanuarist
kuni 1. detsembrini s. a.
Võrreldes mullusega märgib aruanne kalaekspordi
tnndilvat suurenemist Pärnu sadama kaudu. VastaIvalt ekspordi tõusule peab olema suurenenud ka püük,
mille kohta aga täpsed andmed Meel puuduwad. ühe
teist kuu eksport Pärnust oli 268.474 kg mitmesuguseid
kalu 2.28.518 krooni ,väärtuses. Kõige enam eksporditr
kohakala, nimelt 129.564 kg 82.057 kr. wäärtuses. Ko
hadele järguetvad elusangerjad 94.105 kg 112.354
kr. iväärtuses, siis külmutatud angerjad, haugid, ahme
nad ja lõhed.
Läinud hooajal oli meie kalaeksport smmatud Pea
rniselt Rootsi ja Saksamaale, kuid peale nimetatud maade
ostsid meie kalu wecl kaheksa riiki. Mahukamaks kalatu
ruks osutus tllootsi, kuhu eksporditi peamiselt külmutatud
kohasid 131.487 kg 81.382 kr. wäärtrses. Kuid parimat
hinda saadi Saksamaalt, kust 91.782 kg suuruse koguse
eest makseti 109.876 krooni. Saksamaa tavwitas pea
miselt elusaugerjaid, wõttes Pärnu kohasid wasw kõigest
2873 kg. Saksamaa ja Rootsi järele olid paremateks ja

mahukamateks kalaturgudeks Poola, Hollandi ja Jng
lismaa.

OSRAM
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VSewa I eh t
„Nüüd, härra Mihi, olete Medioha kuningas!"

Reporteri
ringwaateid
Kuna

Kindel kord ilmastikus

MichaelXlV

Tänawune sügis oma ilmastikult on hoopis
erinew mullusest. Nagu mäletame, oli mullu sel
ajal weel ligane sügis, sagedasti wrhma, siis jälle
tsirtsuke külma ühesõnaga: üks segane ülemi
neku ajajärk ilmastikuski. Ning niipea kui po
litseinikud talwemütsi jälle korraks pähe tõmbasid,
oli taas suur sula lahti. Nii et ei saanud weel
jaanuariSki õiget otsa kätte, mis see õieti on: ka
lender näitab küll talwe, aga wäljas paras mar

tahab rohkem

ja paremini
pidutseda,
ta nõustub
vahetama

kohta ja

riideid

dipäewa-aegne klimaatiline olemine.

Mikigal

Tänawnsoks, nagu wõime kõik üksmeelselt
konstateerida,, on selles suhtes ilmastikus pandud
maksma kindel kord. ©i ole kliimal enam siin
midagi narrida seadusesllmi uulitsanurkadel:
näe, kui korraks külmaks läks, oli ka kohe lumi
maas ja talw oma walge mantliga kindlakäeline

„Ehitajale" määrati direktorid

peremees majas.

Eesti malewõit Leedu üle 8½:7½

Kes seda ei taha uskuda, see ärgu urisegu,
waid waadaku Parem oma kütte-arwet ja uri
segu alles siis.

ja nõukogu

Leedu wõitis teise wooeu 5:3. Keres wõitis Mikenase ja see otsustas mäawõistluse

„Hwnad läheksid segi"

Ms , eilne leht kirjutab:

Eilne wõistluSpaew EeSti-Leedu malerindel algaS

'eksyöitztvSi" hind on eSmaspäewal teostäwd

notesnÄise' järele' tugewastt langenud, ei ole siseturul
wõHintiÄ>'stveel muutunud. Meie järelepärimisele sele
tatv- ;,Wõiekspordist", et sisewru tvõid müüakse praegu
kaupmeestele suurmüügi-hinnaga 193 senti kilo, mis on
2 senti odawam eksportwõi eelmisest noteerimisest, mis
teostati s kahe nädala eest. Esmaspäewal noteeriti eks
porttoöi hinda küll 175 senti kilo, nõnda et 2 senti sel
lest hinnast maha arwates peaks suurmüügihind sise
turul'olema nüüd 178 senti kilo.
! Wiimase hinnaga ei ole aga „Wõieksport" wöid sise
turule müügile lastnud, kuna see paiskaks siseturu hin
nad segk. Kõigi eelduste kohaselt talwine kindlustatud
hind tuleb kõrgem kui praegune noteeritud hind ning kui
wahepeckl hinda alandada Ning mõne päewa pärast jälle
tõsta, siis WSiksid sellega spekulatiiwselt teenida ainult
need, keS ostatvad „Wõiekspordilt" suuremal määral
odawat wõid ning müüwad tvarsti jälle kallima hinna-,
ga edasi."
Waat' mitte kuidagi ei saa aru sellest hinnapoliitt
kast nii-Ltelda lihtsa inimese ja tarwitaja seisukohast.
Wõi hinda on amMkült /alandatud 2 sendi Ivõrra

aga poodides ta odawamaks,pole Siis hind

iseendast on 173 senti, kilo— aga alla 215 sendi me te
da kuski poes ei leia. Sest kui teda müüdaks korraks
odawalt ja mina. ütleme, ostaksin endale 19 kilo taga
tvaraks, siis lööks see hinnad segi ja tvaheltkauplejad tee

nrkfid. Aga kogu sügis otsa ju hinnad kerkisid ja wa
heltkauplejad teenisid iga tõusuga aga hindu ei löö
nud see kuidagi sagi. Kuid eelarwe on mul seetõttu

segi juba ammugi...

Gringo

Terwitufi ja õnnitlusi riigi
hoidjale
„Teie eeskujust ammutame endale jõudu!"

Riigihoidjale on tulnud rohkesti tervitus- ja õn
nitlusteiegramme. Tapalt telegrafeerltakse: „Tapa
keskkoolide õpilaste vanemad sügavas * tänutundes
tervitavad Teid, härra Riigihoidja, selle abi eest, mis

riik Teie juhtimisel on üles näidanud noorele
Tapa linnale uue keskkoolimaja soetamisel. Teie
isamaa-armastuse seame eeskujuks oma lastele ja
Teie rahva kasvatamise tööst ammutame jõudu oma

laste kasvatamiseks kohusetruudeks ja teguvõime
. Usteks riigikodanikeks."
Petserimaa Eesti hariduskongressi presiidium
ja saadikud tervitavad Riigihoidjat ja teisi riigi
juhte järgmiselt: ..Kõrgeauline härra Riigihoidja,
härra sõjavägede ülemjuhataja, härra peaministri
asetäitja ja härra haridusminister! Teid tervitab
Petserimaa Eesti hariduskongress ja palub teid
vastu võtta sügavaimat tunnustust selle töö eest.
mida ühiselt ning üksikult olete korda saatnud
Eesti elu kujundamisel. Kongress toodab, et meie
kõik ühiselt suudame aidata Eesti rahvast ühiste
eestlust arendavate sihtide poole püüdmisel, mis
aga nõuab meie kõigi ohvrimeelset osavõttu neist
ülesannetest ja sihtidest, mida teie kui kogenud
riigijuhid olete õigeks pidanud. Meid kannab
teadmine, et Eestit teeb ühendus tugevaks, et
ühtehoidmine kindlustab meid sisemiselt ping ai
tab meist, piirist-piirini teha vaimse vastupanu poo

lest tugeva Eesti rahva, kes julgeb ja suudab kir

jutada oma võimast iseseisvuse ajalugu ka kauges
tulevikus." .

kell 11 katkestatud partiide mängimisega.

Esimesena lõpetasid 2. laua mehed Schmi d t-

LiStaS. Juba eelmisel Päewal hindaS Schmidt katkes
tuSfeifu omale wõidetawakS. Ja nii see oligi. Parast
2-tunnilist meeleheitlikku waStupanu LiStaS pidi kapi
tuleeruma, kuna Schmidti seotud etturid olid teinud
tõhusa wõidutöõ. Et eelmisel paewal Schmidt wiibis
kaotusseisus, siis see punkt oli EeStile nagu kingitud.

EeSti maawõistluse edu tõusis seega 2-le punk
tile: 4:2.
Teisena lõpetasid tippmehed Kere S-Mikenaö. Kat
keStuSfeisuS oli Keresel waike paremus. Kümnekonna
käigu järele selgus, et sellest paremusest ei piisa partii
tvõidukS ja waStased leppisid wiigiga. Ka selles partiis
oli EeSti esindajal õnne, Inid ainult poole punkti ula

Esimesena löppeS parast 256-tunnilist mängu partii
LuckiS-Türn, nii nagu eelmisel päewalgi. LuckiS saawu
taS awanguS paremuse. Turu suutis aga teostada wa
baStawa kaigu d 5 ja seisud muutusid wõrdsekS. See
peale Tiiru tegi wiigi ettepaneku, mille aga LuckiS ta
gasi lükkas, kitita wiigilised tulemused ei wõinud Leedut
maawõistluse kaotusest paäSta. Paar kaiku hiljem Lu
ckis weendus, et wõiduloo.tusi tta! pole ja ise pakkus wiigi.

Partii lõppeski lv. kaigul wiigiga. '
Maawõistluse fct§ oli seega 6:3.

Warsti parast seda lõppeS partii WaitoniS-Raud.
Selle partii awaug oli täpne koopia partiist PetrowCapablanca Semmcring-Badcni turniirist, milles Capa
blanra tegi tahelepanuwääriwa uuenduse. Raud tu

lipu Puhtalt tulle, et seega „suitsnseisu" saawutada, mil

gewndas weelgi Eapablanco mängusüsteemi ja sai ah
wardawa seisu, kuigi tal oli oda wähem. Ta jättis siiski
tugewa odakäigu tegemata, sette asemel mängis nii,
nagu enne seda analüüsid olid soowitanud. Kuid „wõõ
raS tarknS" osutus puudulikuks ja Raud pidi igawcst
tuld andma, et wiiki saawutada.
Maawõistluse seis oli seega 656:356.
KolmaS tulemus oli ka nobe tulema. Schmidt saa
wutas awanguS kergesti wõrdsuse LiStase waStu ja 18.
kaigul lepiti wiigiga.
Maawõistluse seiS tõusis 7:4-le.
SiiS tuli Eestile kaotuspunkt. G. Friedemann Wis
taneckise wastu tegi 19. käigul halwa lipukäigu, mille
asemel pidaiuiks. tulema odakaik. Pärast seda oli Wis

lega Partii olekS wiigiga lõppenud. Suur oli Waitonisc
üllatus, kui Raud lõi lipu, luid „suitsu" ei olnud.

taneckisel wõimalus walida etturiwõidu ja kuninga
rünnaku wahel. WiStaneckiS walis wiimase ja tasuS

Seega Raud wõltiS ja esimese wooru tulemus tõusis
556:256 EeSti eduks.
Säärase' suure edu juures pandi Eesti meeskonnas

kaotuse eelmises woorus.

tuseS.

Maawõistluse floor tõusis 456:216.
Seega Eesti oli juba wõitnud esimese wooru. Küsi

muS seisis waid selles kui suurelt EeSti wõidab
selle wooru.

Sellele küsimusele ei tahtnud wastus kaua saabuda,
kuna esimese wooru wiimase partii lõpetamine kestis ligi

neli tundi. 'Raual oli küll 2 etturit ülekaalu, kuid Wai
tonisel oli wäga aktiiwne lipp, miS mõis pidewalt tülis
tada Raua kuningat, ühel hetkel aga Waitonis unus
tas, kuhu poole liiguwad Raua etturid, ja ta pani oma

onne teist wooru makSma põhimõte: mängida nii, et
wähemalt wiik walja tuleks.
Teine woor algas eile' mõni minut, pärast kella 5.

Leedu meeStel olid walged. . -

Maawõistluse seiS oli seega 7:3.

Poole punkti .wõrra tõstis stoori nii EeStile kui ka

Leedule partii ÄrlauSkaS-Blumenofs. Partii algas
sitsiilia awanguga. Blumenoff kahis etturi ja awas

sellega jooned oma wankritele liputiiwal, kuhu Arlaus
kase kuningas oli peitu pugenud. Lõppeks hafiasid mõ-

Edasi tervitavad riigihoidjat Isamaaliidu
Järva maakomitee. täiskogu; Rakvere noorkotkad;

leituid kaike kordama ja partii lõppes pärast 4 t. 13 min.
kestnud heitlust wiigiga.

SiiS järgneö Kerese suur wõit Mikcuase sile, millega
Eesti saawntaS otfuStawa punkti maawõistluse wõiduks.

Mikcnas-Kcrese suurheitlus algaS hispaania awan
gttga. Mikcnas sulgeS kaiguga bõ tsentri, mille järele
Kerese ratsu sai hea positsiooni cõ-l. KereS sai juba
nwaugus hea. seisu. Ta awaS kaiguga f 5 jooned oma
rasketele «kahuritele" ja tungis Mikcuase seisu sisse.
Keres wõitis ratsu. . Scejareie Mikcnaö tegi weel mõ

ucd kaigud ja iitleS naljatoouil Kcrcselc: „KaS wiiki

tahad?"' KereS muidugi ci tahtnud ja MikenaS alistus.
Maawõistluse seiS oli nuiid 856:556.
Disleris-RcinmelgaS mängisid 5 tundi. Awaug oli
lipucttnrikahiawangu ortodokskaitse. Remmelgas kahis
etturi ja sai.uhke mängu surwcga knuingatiiwal. Siis
ta ajanappuses, kahis 2 etturit, et teha wastase lunin
gale matti, kuid sattus seejuures ..malepimcduse" ohwriks,
kuna matitegija.lipp ostitus seotuks. Remmelgas kaotas.
Maawõistluse seis oli 856:956.
'Kõige kauem keStis partii Abramavitschius-Laurine.
Awaug oli ortodokskaitse. Lauripc saawutaS rahuldama
seisu, kuid sattus suure ajauappnSse ja tegi nõrke kaike.
Lõpuks kumbki tegi uue lipu, kuid leedulasele jai weel
2 etturit ja see otsustab partii Aramawitschiuse kasuks.

Seega lõppeö maawõistluS napi Eesti wõiduga
.'

SeejpureS' esiinene' woor lõppes EeSti wõiduga
556:256. ja teine woor Leedu wõiduga 5:3.
-Parast maawõistlust korraldas Eesti Malcliit banketi
leedu wõistlejate auks «EStvnia" walges saalis. Täna
kell 4 parast lõunat sõidawad leedulased kodumaale.
Malemaawõistluse wõiduga EeSti tasuS olsimpiakao
tufe Stokholmis. .
Möödunud maawõistluse korraldus jattiS hea mulje.

Politseivälitsuse direktor karistas

Kaunase. Eesti Selts koosviibimiselt Välist Eesti päe

va puhul; riikliku kolledži õpetajate, õpilaste ja
lastevanemate pere kooli esimese aastapäeva puhul;
Maardu algkooli 200 aasta Juubeli. aktusest osa
võtjad; Koorküla valla kodanikud oma - lõikuspäe
valt; Kolovere-Kalju valla lõikuspeolised; Vajangu
valla rahvuspäevast osavõtjad; Isamaaliidu Kasa
ritsa osakond; Paistu rahvuspäevast osavõtjad;

ÄVAVIJ?

Politseiwalstsuse direktor karikas, kolme mlawiina

müüjat Miina Hallitut. Hans Pallast ja Karl Wee

borii. Minia Hall rk kaubitses wiinaga oina elukohas
Paldiski maanteel 31-a mille eest teda on kordus vait

A-

kuristatud. Hau? Pallas müütas salaja miina Uucl

raualt karistatud. Mõlematel on keelatud wnbmnue

Tallinna, Nõmme. Paldiski sa Tartu linnas uiiig Har

Ühingu esimene alevikogu . tervitab 26. aastapäeva

puhul Eesti tuletõrje kõrgemat juhti ja oma au
liiget."

..Isamaaliidu Kasaritsa osakonna lõikuspüha ja
lipu õnnistamise päevast osavõtjad saadavad Teile,
härra siseminister, oma soojemad tervitused ja soo

vivad Teile jõudu ja edu meie vabariigi sisemise

korra juhtimisel."
,«Kõrgesti austatud härra minister, Sindi tekstiil

vabrikute vabatahtlik tuletõrje komando, koos
viibides oma 15. aastapäeval, palub Teid kui tule
tõrje kõrgemat juhti vastu võtta, komando tunnus
tus ja soojemad soovid Teie. edurikkaks tööks
meie riigi heaks üldiselt jä tuletõrje alal eriti."

Walitsus määras 100.000 kr.
toetust
Wabariigi walitfus oma koosolekul kolmapäe
ival, 1. detsembril s. a., otsustas määrata Narwa
liunawalitsusele toetuseks 100.000 krooni, missu
gune summa läheb filterweewärgi ehitamiseks.
36.666 krooni sellest summast antakse rahwama
janduse elustamise fondist, kuna teine pool toetu
sest wõetakse sotsiaalministeeriumi eelarwesse.

Narwa linn on seni oma elanikkonda warus
tanud meega Narwa jõest weewärgi kaudu, millel
Puudmvad filtrid ja mis on ehitatud 61 a. tagasi.
Wee puhtus jätab aga Palju soowida. Narmas
tehti ammu kawatsusi uue weemärgi soetamiseks,

milleks aga puudusid ainelised wõimalused. Nüüd
on riik oina appiwlekuga selle põlema küsimuse
lahendanud.

Narma linnamalitsuse Poolt koostatud kalku
latsioonide järele maksab weewärgi warustamine
filtritega ühes hoone wastawa ümberehitamisega
dcst kuludest linn mõib katta ainult 36.666 kr.
Ülejäänud osa jaoks limmmalitsusel arwatawasti
tuleb teha umbes 23.666-kr. laen.
Narva jõgi üleni kaetud lobjakaga
Jää tekitab muret elektrijõujaamadele

tnvul ja turu ümbruskonnas. Ka teda on selle eest Sva

Lasva algkooli uue hoone avamisaktusest osavõtjad.

Terwitusi Peaministri asetäitjale
K. Eenpalule
Peaministri asetäitjale on tulnud järgmised ter
vitustelegrammid: „Tallinna Vabatahtliku Tuletõrje

Narva saab filter-veevärgi

ja sisseseadete täiendamisega 137.666 krooni. Nen

salaviinamüüjaid

STA »

J.

Niigihoidja otsusega 1. detsembrist määrati
riigi ehitusettewõtte «Ehitaja" direktoriks insener
Artur P i h l a k (senine riiklike tööde osak. juha
taja) ja abidirektoriks senine haridusministeerium'
arhitekt Alar Kot l i, mõlemad arwates 1. dets
1937. a.
«Ehitaja" juures asuwa chitusnõukogu liik
meiks luiteks aastaks, arwates 1. dets. 1937. a.,
kinnitas riigihoidja: Woldemar Pätsi,
Terrase; Eduard Wendelini, Konstantin
Z e r c n i, Peeter M a r g n a ja Anton U e s s o

Wäike-Maarja alewik elektri
fitseerimisele
Wäike-Maauja elektrnching pidas Wao Ivallamajas
oma järjekordse koosoleku, kus äkilisimaks päevakorra
punktiks oli Rahvore-Wäike-Maavja ivahcli.se kõrgpingc
liini ehiiauriise küsimus.

Wäike-Maapias on soni töötamas küll juba üks koha
lik jõujaam, kuid see oi suuda köM nõudeid rahulldada,

ja pealegi tuleb elektrienergia ka liiaks kallilt kätte.
30-hobusejõuline nastamootor ei suicba anda tvailgust
küllaldasel määrab könolernata meel tööstuste tvavusta
misest tvooluga. Kuna aga clektritavwitus näitab järjest
tõusu, siis tegi koosolek juhatusele ülesandeks esineda jõn
komitee ees nõudmisega, et teostataks Wäbbe-Maarja ja
ümbruskonna elektrifitseerimine, ehitades selleks kõrgpin

jumaal kuni kaitseseisukovru kestmuseni. Talawiina

miiüja Karl Wcebori tegutsemis-piirkond oli saniuti turu
ümbruskond. Temal on keelatud wiibimine Tallinna ja
Nõmme linirns ning Harjumaal, ivnlja arivatud Nchatu
Ivald, kuni kaitsescljukvma kestmiseni.

Alutagusel algas metsawedu
Kirnn Iviimastcl Relvadel on Alutagusel sadanud
tublisti lund, siis on tehtud tänawu waralult algust ka
ulatusliku metsamaterjali weoga. Jõhlvi kui ka teistesse
jaamadesse tuleb päcwa Ivältel kümneid koormaid iga
sugust metsamaterjali. Wedude hinnad möödunud aas
taga tvõvreldes on tvähe tõusnud.

Kolmapäeval kattus Narva jõgi üleni lobjakaga.

Kulgult sõitis reisijate-laev küll teele Vasknarva
suunas, kuid kardeti, et laev ei suuda enam suruda

lobjaka-rnassist läbi. Eriti. rohkesti on kogunenud
lobjakat Kalrnujõe saarte vahele, kus igal sügisel
jõe jäässe mineku ajal on tekkinud ummistus. Kui
külm püsib, siis loodetakse, et jõgi kattub kindla
jääkattega juba mõne päeva jooksul. Nimelt on
Narva jões tänavu sügisel vähe vett, mispärast vool
on vaikseni ja seetõttu kindla jääkatte tekkimine ka
kiirem.

LobjBk tekitab muret Narva suurvabrikute ja

Virumaa elektri a.-s. jõujaama juhtidele. Juba kolma
päeval saadeti meeskond välja, kelle ülesandeks oli
lobjaka kõrvaldamine turbiinide kanaleist.

siis tahetakse liini ehitamise läbilöömiseks kasutada ka

Majandusteadlaste Päewa
korraldama toimkonna tööst, nagu maie eilse sõ
nunn Puhul teatatakse, wõtab osa ka prof. E.
Poo ui, kes on ühtlasi üks päeiva mõtte alga

teisi mõimalikke teid.

tajaid.

pärast tegevuse.

geliini. Kui jõukomitee ei tule siin küllaldaselt wastu,

Jäässe on läinud ka Rossoni jõgi. Narva ja In

geri vahel ühendust pidav reisijateauräk lõpetas see

Eestimaa kuningas
Mihkel Aitsama ajalooline jutustus |
2

Vastus sellele jäi saamata, sest õue saabus veel
üks ratsanik. Ainus pilk temale, ja Mai teadis, et
nüüd tuleb tal kõnelda oma mõisasaksaga. Viimane
aga pöördus oma külalisele küsimusega, kas ta leidis
hirve jälgi.
.Veel rohkem," hüüdis see vastu, ..leidsin
hirve enese."
Mõisasaks vaatas õues ringi ja küsis:
„Aga kus?"
„Seall" Ratsanik näitas pöidlaga üle õla Maie
suunas.

„A-ah!"
Nüüd märkas mõisasakski omakorda noort
neidu ja piõõtis teda pilkudega. Kõik kehavormid
laitmatud, isegi veetlevad. Näikse tütarlapse-east
juba väljas; just nagu hirv, keda täna hetkeks puude
vahelt õlid näinud ja siis silmist kaotanud.
..Kuidas meeldib sulle mu orjatüdruk?" küsis
mõisasaks, halvustades orjatüdruku nimetusega
Maie külalise ees.
„Kui panna ta paremasse riietusse ja anda sei
suslikku lihvi, mis sa siis selle kohta ütleksid?"
küsis noorem ratsanik vastu.
„Hm, jah ... Kutsuksin mõisa ja..." vanem
mees ei lõpetanud lauset, vaid lõi ratsapiitsaga
kergelt jahisaapale.
„Ja siis?" küsitles noorem mees, kes nähtavasti
ei saanud aru mõisasaksa lõpetamata lausest.
„Ära ole nõnda naiiv naiste suhtes! Küllastuk
sin ta kallistustest ja saadaksin siis külasse tagasi."
„Kui ta aga ei nõustu?"
..Kuidas ei nõustu?" kordas nüüd mõisasaks
rõhuga. „Tema on minu pärisori ja kuulub
minule. Kas sa pole siis kuulnud meie igivanast
eesõigusest?"
„Jus primae noetis?" *) tuli nooremalt mehelt.
„Just, just."
*) „Esimcse-öö-õiguseM ladinakeelne nimetus.

Külaline heitis korraks pilgu Maiele. Kas oli see
nüüd heameel või kahjutunne, mis välgatas noorema
mehe silmis? See vanaaegne aadlimeeste eesõigus,
seadusega küll juba kustutatud, maksis siiski veel
külas, kuigi varjatud kujul!
„Ära muretse tühja hirve pärast," lausus mõisa
saks hoolitsevalt oma külalisele. „Võin sulle pak
kuda palju rohkem."
Seda ütelnud, ratsutas ta Maie juure, kes terve
aja oli seisnud lauda ees ja oodanud sakste
lahkumist.
..Armas laps, tuleb homme mõisa. Minu proua
vajab teist kammerneitsit."
Ütles ja andis hobusele kannuseid, ootamata
Maie vastust. Mõisasaks teadis, et tema on kõik
võimas ja iga tema soov ja käsk täidetakse.
Peagi kihutas jahiseltskond külateel mõisa
suunas.

Mai oli nüüd nagu murtud lilleke. Ta oli teis
telt kuulnud mõisaproua toatüdrukute põlvest ja
nende criülesandeist. Suured pisarad veeresid üle
ta palgete. Pikkamisi avas Mai laudaukse, astus
Ulli juure ja embas teda. Mõlemad noored värise
sid Ulli oma elu, Mai aga tuleviku eest!
MÕISAPROUA JA UUS TOATÜDRUK
Päike oli juba noores lõunas, kui järgmisel päe
val keegi külatüdruk mõisaõue astus. Härraspere
mõisas puhkas veel eilsest jahiretkest, rohkem küll
õhtusest lõbusast koosviibimisest.
Tüdruk vahtis ammuli sui õues ringi ja tätsis
siis paraadukse poole minema.
Toapoiss nägi tulija kavatsust ja jooksis talle
teele ette.
„See uks pole sinusugustele."
„Ah ei ole? Aga ma pean kohe roua juure
soama!" nõudis tüdruk.
Toapoiss mõõtis tulijat pilkudega.
~Proua pole selleks käsku annud. Kes sa oled?"

Metsa vaikuses Mai rahunes.

„Pole sinu asi seda küsida. Külas reagiti, et
roual on, näh, ei tule nime kohe meele... ah jah...
kambrineitsit vaja. Voat' mina passin selle koha
peale," käis tüdruk peale ja sügas end siit ja sealt.
Toapoiss silmitses ja imestas: selline viltusuine
ning räpane tüdruk kammerneitsiks! Ta äigas
korraks käega enesel üle näo; vahest on temalgi
väike kilk peas.
„Kes seda külas rääkis?" küsis ta tüdrukult.
„Ei mina tunnud neid saksu, kes eile külas
käisid, aga üks kitsehabemega vanasaks ütles, et
tulgu ma mõisa kambrineitsiks ja mölligu rouale.
Voat' siin ma siis nüüd olen. Kui sina aga arvad,
et pole vaja, eks ma siis lähen tagasi. Aga küll sa
siis saksa käest soad," •

Foto M. Aitsam, jun.
Toapoiss mõtles viivu ja lubas siis prouale
teatada. Vist olid härrased eile lõbusas tujus ja
lubasid endile nalja.
Tüdruk jäi nüüd üksi ukse ette. Ta kohendas
seelikut, nühkis jalaga vastu trcpiäärt ja vahtis
ammuli sui ringi.
Varsti tuli toapoiss ja käskis tüdrukul oodata
peretoas.
„Kus see perctuba siis on; ma pole seal enne
käind?"
Toapoiss juhatas ta sinna ja lahkus. Proua võt
tis külanaisi harilikult vastu peretoas ja õiendas siin
muidki majapidamise asju.
(Järgneb.)

Neljapaewal, 2. detsembril 1937

NBeWa i e it t

Nr. 388

5

17.000 krooni jäi Tallinna
Wõibupilet on utiiiiibub pooleks kahele isikule Tallinna Linnapangast. 5000 krooni läks Tartu
ühele kesklinna kobanikule
Wöitude wäljamaksmine algab 7. detsembril
5. klassiloterii 3. klassi loosimine lõppes tä
na kella 12 paigu, pärast seda, kui wiimne
wöidusedel oli wöetud wälja loosirattast.
Loosimise teine ja wiimne päew osutus pea
linnale õnnelikumaks kui esimene. Loosimise
suurim wõit 17.000 krooni jäi Tallinna, jagu
uedes kahe wöitja wahel. 7000 krooni suurune
wõit, millele arivatakse juure 10.000 krooni
suurune preemia, langes punasele piletile nr.
5121, mis on müüdud Tallinna Linnapangast.
Ostjaks on olnud kaks isikut. Kumbki on
ostnud poole piletiraamatust. Kuid ostjad on
soowmud nähtawasti jääda tundmatuks, mis
tõttu ei ole registreerinud nimesid ega aadresse.
Tõenäoliselt on siin tegemist pealinna kodani
kega, sest rõhuw enamus piletiostjaid Linna
pangast on tallinlased. Wäljaspoole Tallinna' on
Linnapangast müüdud waid mõned üksikud lo
teriipiletid. Riigimaksu maha arwates kumbki
wöitja saab sularaha 6800 krooni. Summa ei
ole eriti suur, kuid sellegagi saab mõndagi wöt
ta ette.
Teine tänase loosimispäewa tüsedam sum
ma. 3000 krooni, läks Tartu. Wöidupiletiks

Tänased suuremad võidud klassi
loteriil
17.000 kr. pii. nr. 5121, punane
5.000 kr. pii. nr. 2239, punane
1.000 kr. pil. nr. 3551, punane
1.000 kr. pii. nr. 40.754, roheline
1.000 kr. pil. nr. 4190, punane
1.000 kr. pil. nr. 139, sinine
500 kr..— pil. nr. 15.572, roheline
500 kr. pil. nr. 47.529, kollane
500 kr. S— pil. nr. 26.860, roheline
500 kr. pil. nr. 38.381, kollane.
osutus nr. 2239, punane tviirw, mis on realt
seeritud Tartu postkontorist. Seal on ostja ni
meliselt registreeritud, kuid postkontor, tead
mata wöitja seisukohta, keeldus awaldamast wii
mase nime ja aadressi. Öeldi maid nii palju,
et wöitja nime järele otsustades peaks olema
eestlane, kes elab wana-kesklinnas Weski tä
nawa rajoonis. Tema warandusliku seisu koh
ta puuduwad esialgu igasugused andmed.

Peale Wõrn, kes wöitis esimesel päewal
peawüidu, on seega saanud klassiloteriil oma
osa ka Tallinn j'a Tartu kui suuremad mängi

IYr W

jad.

1000-krooniseid wöite jäi tänaseks loosirat
tasse 4. Samapalju ka 500-kroouiseid. Need
on jagunenud Tallinna. Tartu ja Wõrn wahel,
samuti nagu suuremadki wöidud.
Esimene 1000-kroonine on läinud Tartu
Panga Tartu osakonna kaudu, teine postiwalit
sitse kaudu, kolmas Pärnu Raudsepa ajalehe
kioskist, neljas keskmüügikohast tundmatule ost
jale. Wiiesajakroonistest esimene Würu postkon
torist. teine kaitseliidu Tartu malewast, kolmas
Tartu Juudi Ühispangast, neljas Raudteelaste
Tarwitajate Ühisusest Zaama tän. Tallinnas.

" Uudis isetoppijaile
Türai paberossi tubak
50

Wastlöppenud 3. klassi wöitude wäljamaks
mine algab keskmüügikohas 7. detsembril ja
teistes müügikohtades 8. detsembril. Samal ajal
tehakse algust ka 3. klassi piletite ümbcrwaheta
misega 4. klassi Uus loosimine toimub
alles weebruari alul.

Laste kunstiõhtu täna „Estonias"

Klassiloterii tänaseid wõite
S. R. K. P.

184 9 30 12 9
357 9 12 12 9
362 12 9 12 9
553 9 12 12 9
692 9 12 9 9
823 9 0 9 9
896 12 9 9 9
995 9 12 9 9
1218 9 9 9 9
1299 9 9 12 9
1367 12 9 9 9
1384 12 9 9 9
1489 9 9 9 12

1623 9 9 9 12

1771 9 30 12 9
2114 9 12 9 9
2120 9 9 9 9
2239 9 9 9 5000
2385 9 9 9 12
2584 12 9 12 12
2635 9 9 9 9

2765 9 9 9 12
2975 £2 9 9 9

2989 9 9 9 9
3035 12 9 9 9
3148 9 12 12 9
3358 9 9 12 12
3361 9 12 9 9
3426 9 9 9 9
3551 9 9 12 1000
3602 9 9 9 9

3637 9 9 9 9
3773 9 9 9 9
3796 30 9 9 12
3995 9 9 9 12

4059 9 9 9 9
4177 9 9 9 30
4190 9 9 9 1000
4225 12 9 9 12
4321 9 9 9 12
4443 9 12 9 9

8. R. K. P.

15224 9 9 9 9

15247 9 9 9 9

15343 9 12 9 9
15572 9 500 99
15678 12 9 9 12

15915 9 12 12 9
16497 9 9 12 9
16567 9 9 9 9
16649 9 9 9 9
16741 9 9 9 12
16742 9 9 9 12
16818 12 9 12 12
16886 9 12 9 12
16978 9 12 12 12
17378 9 9 9 9
17600 9 12 9 12
17873 9 9 12 9

18115 9 9 12 9

18324 9 9 9 9
18474 12 12 9 9
18504 9 30 12 9

18565 9 9 9 12
18669 9 9 9 9
18776 9 9 9 9
18911 12 9 30 9
18929 9 9 9 9

18966 9 9 9 12
19185 9 9 9 12
19365 9 9 9 9
19636 12 12 30 9
19713 9 9 9 9
19931 9 9 12 9
19961 100 9 9 9
19984' 9 12 30 12
20194 9 9 9 9
20203 9 9 12 9
20479 9 9 9 9
20656 9 100 9 9
20681 9 9 9 9
20711 9 12 9 9
20954 9 9 12 9
21046 12 9 9 9
21071 0 9 30. 9

S. R. K. P.
31642 9 9 9 12
31726 9 12 9 9
31860 9 9 30 9
31931 9 12 9 9
31970 9 9 9 9
32089 9 9 9 9
32102 9 9 9 9
32142 9 9 9 9
32177 9 30 9 9
32211 9 12 12 9
32396 9 9 9 9
32567 9 9 9 9
32693 9 9 9 9
32797 9 9 12 9

26238 9 9 9 9
26290 9 9 9 9
26412 9 9 9 9
26652 9 12 12 9
26722 9 9 9 9
26817 9 9 12 12
26860 12 500 9 9
27235 12 9 fl 9
27324 9 30 12 9
27425 9 9 9 9
27491 9 9 9 9

12673 9 9 9 12

27677 9 9 9 12
27694 12 9 9 9
27961 12 9 9 9
28118 9 12 99
28140 9 30 9 9
28346 9 9 12 9
28406 12 12 9 9

11885 9 12 9 9
11892 9 12 9 9
11955 12 9 9 12
11970 9 30 9 9
12050 9 9 9 9
12292 12 12 9 9
12371 9 9 9 9
12642 9 12 12 9
12709 9 9 9 9
12868 9 12 9 9

27518 9 9 9 12
27650 9 9 9 12

28634 30 9 9 12
28776 9 9 9 9

28792 9 9 9 12
13006 9 9 9 9
13159 9 12 9 9
20209 9 12 9 9
29422 9 9 9 12
13183 12 12 9 12
29432 9 9 9 9
13242 9 9 9 9
29490 12 9 9 9
13322 12 9 fl 12
29660 9 fl 9 9
13385 9 12 9 9
13426 9 9 fl 12
29701 9 9 12 9
13655 9 9 12 9
29706 9 12 200 12
13755 9 9 9 9
29749 9 12 12 12
13789 9 12 9 9
29856 9 9 9 9
29933 9 9 9 9
14312 12 fl 9 9
14355 9 9 9 9
29959 9 9 12 12
14400 9 9 12 9
30091 9 9 9 12
14442 9 9 9 9
30420 12 9 100 9
14657 9 9 9 9
30688 9 9 9 12
14735 12 12 12 9
31227 9 9 12 9
14958 9 9 9 9
31381 9 9 9 9
15027 9 9 12 9
31537 9 9 9 9

15163 12 9 9 9

31623 12 9 9 9

45427 12 9 9 9
45461 9 9 9 9
45506 9 9 9 12
45529 9 12 12 9
45633 12 12 9 12
45881 9 9 9 9
45929 9 12 12 12
45934 9 9 12 9
46009 9 9 12 9
46085 9 9 12 30
46566 9 12 9 12
46853 9 9 9 12
47007 12 9 9 9
47081 30 12 9 12

8. R. K. P.
20797 9 9 9 9
20848 9 12 9 9
20859 9 9 9 9
21094 9 9 9 9
21564 12 9 9 9
21610 9 9 9 12
21748 9 9 12 9
21888 9 9 9 9

S. R. K. P

35425 9 9 9 9
35578 9 9 9 30
35645 9 9 9 9

35816 9 9 9 9
35846 9 9 9 . 9
35927 9 9 9 9
35984 9 12 12 9
36069 9 9 12 9
21920 9 12 9 9
36296 9 9 9 9
36387 12 9 9 9
21981 9 9 12 9
36414 9 9 9 12
22092 12 9 9 12
36449 9 9 9 9
22217 12 9 9 12
22281 9 9 9 12
36466 9 9 9 9
36800 12 9 9 9
22602 12 9 9 9
22788 9 9 9 9
36853 9 9 9 9
32835 9 9 9 9.
33048 12 12 12 12 * 47206 9 9 12 12
23089 12 9 9 9
37147 9 9 12 30
47529 9 9 500 9
37418 9 12 9 9
33095 9 9 9 9
23102 9 9 9 9
47564 9 9 9 12
23210 9 9 12 9
37659 9 9 12 9
33322 9 9 9 9
47595 12 12 9 100
23546 12 9 9 9
37700 9 9 9 9
33352 9 12 9 9
47626 9 9 9 12
23705 9 12 12 9
38298 9 9 9 12
33407 9 9 9 9
47647 9 12 9 12
24161 9 100 9 9
38330 12 9 9 9
33415 9 9 9 9
47749 12 9 9 9
24410 12 99 9
39070 9 9 9 9
33456 12 9 12 12
47993 9 12 9 9
24618 9 9 9 9
33622 12 9 9 9
39167 9 12 9 9
48054 9 9 9 12
25024 9 9 12 9
39564 9 9 12 12
33646 9 9 9 12
48065 9 9 9 9
25291 9 9 9 9
39690 12 9 9 9
33723 12 9 9 9
48267 9 9 9 9
33776 12 9 9 9
25320 9 9 9 9
39890 9 9 9 9
48368 12 9 9 9
25625 9 9 9 9
33815 9 9 9 9
39939 12 9 9 9
48428 12 9 9 9
25674 9 9 9 12
40012 9 12 9 9
34120 9 9 9 12
48866 9 9 9 9
25910 12 9 9 9
34257 9 9 9 12
40694 9 9 9 12
48999 9 9 9 9
26079 9 9 9 9
34395 30 12 9 30
40910 9 9 12 9
49063 12 30 9 9
26134 9 9 9 12
34652 9 9 9 9
40941 9 9 9 9
49191 12 9 12 9
26494 9 9 9 9
34765 9 12 9 9
41227 12 9 9 9
49207 12 9 9 9
26644 12 9 99
34876 9 9 9 9
41680 12 30 9 9
49230 9 12 9 9
34922 9 9 9 9
26651 12 9 9 - 9
42102 -9 9 9 9
49443 9 9 9 12
26964 9 12 9 9
35020 12 9 9 9
42418 9 12 12 12
26969 .9 9 9 12
49473 12 12 9 12
35081 9 12 9 12
42552 30 9 fl 9
49706 9 9 9 12
26980 9 9 9 9
35104 9 9 9 9
42878 12 9 9 9
27085 9 9 12 12 35202 12 9 12 9
49808 9 9 9 9
43270 9 9 9 12
49928 30 9 9 9
27132 9 9 9 9
35342 12 30 9 9
43365 9 9 9 12
49951 9 9 100 12
27641 9 9 9 9
35369 9 9 12 9
43414 9 9 9 9
27749 12 12 9 9
35371 9 9 9 9
44004 9 9 12 9
27952 9 9 9 9
139 1000 12 9 12
35656 9 12 9 9
44026 9 9 9 9
300 12 9 9 9
28077 12 9 9 12
35708 9 9 9 9
44203 9 9 9 9
425 9 9 9 9
35732 9 9 12 9
28154 12 9 9 9
44511 12 9 12 0
443 9 9 9 9
28510 200 9 12 9 44724 9 12 12 12
35745 9 12 9 9
545 9 30 9 9
29245 12 9 30 9
35932 12 12 9 9
45039 12 9 9 9
36127 9 9 9 9
683 12 9 9 9
29503 9 30 9 9
45066 9 9 9 9
36244 12 9 9 9
975 12 9 9 9
295781 9 9 99
45100 12 12 9 12
1047 9 12 12 9
36327 9 9 12 9
30080 9 9 9 9
45534 9 9 9 12

4473 12 9 9 9
4493 9 12 9 9
4569 12 30 12 9
21245 9 9 9 12
4709 30 9 12 9
21285 9 9 9 9
4750 9 9 12 9
21434 9 9 9 9
4838 12 9 9 9
21508 9 12 99
4853 9 12 9 9
21528 9 9 9 9
4914 9 9 9 12
21637 9 12 9 9
4941 9 12 9 9
21696 9 12 9 9
36336 12 12 9 9
5030 9 9 12 9
21757 9 9 9 9
36465 9 9 9 9
5076 9 9 12 12
21901 9 9 9 9
36519 9 9 9 9
5121 9 12 9 7000
21903 9 9 12 9
36646 12 9 9 12
5207 12 12 9 9
21907 9 12 99
36665 12 9 9 30
5229 30 9 12 9
22121 9 12 9 9
36701 12 9 12 9
5836 9 9 9 9
22133 9 9 9 12
36736 9 9 9 9
6029 12 9 12 12 22225 12 12 200 9 36738 9 12 9 9
6082 9 12 12 9
22316 9 9 12 12
36809 9 9 12 9
6130 9 9 9 9
22462 9 9 9 9
37220 9 30 9 9
6136 9 9 9 9
22736 9 12 12 9
37518 9 9 9 9
6234 0 9 9 9
22897 9 9 9 9
37537 9 12 9 9
6354 9 9 9 12
23358 9 12 9 200
37605 9 12 9 9
6444 9 12 9 12
23426 9 12 9 9
37669 12 9 9 9
6527 9 9 9 9
23456 9 9 9 9
38283 9 9 9 9
6556 9 12 9 9
23575 9 9 9 9
38287 9 9 12 9
7124 12 9 9 9
23577 9 9 9 12
38381 9 9 500 9
7400 9 9 12 9
23723 9 9 9 9
38597 12 9 9 9
7503 9 9 9 12
38643 12 9 9 12
23770 9 12 9 9
7643 9 9 12 12
24250 9 9 12 9
38772 9 9 9 9
7876 12 9 9 9
24307 9 9 9 9
38824 9 9 9 9
7957 9 9 9 12.
24371 9 9 9 9
38907 9 30 9 9
8550 9 12 9 12
24876 12 9 9 9
38938 9 9 12 9
8702 12 12 9 12
24896 9 9 12 9
39033 9 12 12 9
8751 9 30 9 9
25349 9 9 9 9
39499 9 9 12 12
8810 9 12 12 9
25467 9 9 12 9
39541 12 9 12 9
8871 9 9 9 9
25593 9 9 9 9
39627 9 9 12 9
8085 12 9 12 9
25606 9 9 9 9
40005 12 9 9 9
9012 30 12 9 9
25750 9 9 9 9
40128 9 12 9 9
9116 9 9 9 9
40260 9 9 12 9
25849 12 30 12 12
9194 9 12 12 9
25919 12 12 9 12
40445 9 9 9 9
9313 12 9 100 0 .26018 12 12 12 9
40475 9 p 9 9
9318 9 12 9 9
26105 9 9 9 9
40616 9 12 9 9
9345 9 9 9 0
26211 9 9 9 12
40754 12 1000 9 9
9584 9 9 12 9
26231 9 12 9 9
40920 9 9 9 9

9596 9 9 9 30
9625 9 100 12 9
9737 9 9 9 9
9910 9 9 9 12
10244 9 9 12 12
10328 9 9 30 9
10761 9 9 9 9
10823 9 9 9 9
11480 12 30 9 12
11587 9 12 9 12
11744 9 9 9 9

8. R. K. P.

45422 9 9 .*9 9

40947 9 12 12 9
41026 9 12 12 9
41218 9 9 9 9
41234 9 9 9 9

41268 9 9 9 12
41302 9 12 9 9
41393 9 9 9 9
41432 12 9 9 9
41548 9 12 9 12
41572 9 9 9 9
41709 9 12 12 9
41713 9 9 9 9
41745 9 9 9 12
41833 9 9 12 9
41904 30 12 9 9
41952 30 9 9 9

42024 9 100 9 9

42174 9 9 9 9
42338 9 9 9 9
42370 9 9 9 9
42548 9 9 9 30
43112 9 9 9 9
43142 9 9 12 9
43159 9 9 12 9

43185 9 9 9 9
43299 9 9 9 9

43305 9 9 9 9
43399 12 9 9 9
43491 9 12 9 9

43515 9 30 30 9
43721 12 9 9 9
43862 9 12 9 12
44275 9 9 9 9
44377 9 9 9 9
44611 9 9 9 9
44695 12 12 9 9
44802 9 9 9 9
44810 9 9 9 9
44818 9 9 9 9
45164 9 9 12 9

45314 9 9 9 9

1151 9 9 9 9
1400 12 9 9 9
1438 9 9 9 9
2365 9 12 9 12
2732 9 12 12 9

3033 9 9 9 9
3203 9 9 9 12
3563 9 9 9 9
3671 12 9 9 9
3771 9 9 9 9
3910 12 12 12 9

3969 9 100 99
4839 12 9 9 12
5622 9 9 9 9
6150 9 9 9 12
6175 12 9 9 9
6390 9 9 9 9

6427 12 9 100 9
6415 12 9 9 9
7009 9 9 9 12
7375 9 9 9 9
7558 9 9 9 9
7573 12 12 9 12
8366 9 9 9 9

8495 12 12 9 12
8658 12 9 9 12
9218 12 9 9 9
9458 9 9 9 9
9518 9 9 12 9
9610 9 9 9 9
9631 9 9 9 12

9987 9 9 9 9
10215 9 9 9 9
10580 9 9 9 12
10751 9 9 9 12
10751 9 12 9 9
11102 9 12 9 9
11258 9 9 9 12
11500 9 9 12 9
11655 12 9 9 9
11753 9 9 12 9
11786 9 9 9 9
12009 9 9 9 12
12993 9 9 9 9
13535 9 9 9 12
13725 9 9 9 12
13871 12 9 12 30
13880 9 12 9 12
13991 12 9 12 12
14032 9 9 9 9
14698 9 9 9 9
14822 30 9 9 9
14882 9 9 9 9
15207 9 9 9 9
15217 30 9 12 9
15230 9 9 9 9
15403 12 12 9 9
15425 9 9 9 9
15553 9 9 9 3
16171 9 9 9 9
16263 12 9 !) 9

16520 9 9 9 9
16677 9 9 9 12
16753 9 9 30 9
17110 9 9 9 100
17752 12 9 9 9
18046 9 9 9 9
19275 9 9 9 9
19375 9 9 12 12
19472 9 9 9 9
19570 9 9 9 9
19938 9 9 12 9
20147 Kt 9 12 9
20230 12 9 9 9
20331 9 9 9 9
20467 12 9 9 30

30547 9 9 9 9
30726 9 9 9 9
30783 9 9 9 fl
31414 9 9 9 fl
31511 12 12 9 9
31617 12 12 9 9
31706 9 12 9 9
31767 12 9 9 12
31817 9 12 9 9
31925 9 9 12 9
31200 9 30 12 9
32487 9 9 9 9
32541 12 12 9 9
32723 .9999
32759 12 9 12 9
33011 9 9 9 9
33046 12 9 9 9
33084 9 9 12 9.
'33176 9999
33257 9 9 9 9
33461 9 9 9 12
33643 9 9 9 12
34190 9 9 9 9
34327 9 9 9 9
34329 9 9 100 9
34743 9 12 9 12
35193 12 9 9 12
35417 9 12 9 12

45548 12 9 9 9
45892 9 9 9 9

45976 999 12
46117 9 9 9 9

46451 12 9.9 9
46467 9 9 9 12

77 9 9 9 9
173 12 9 9 12
174 9 12 12 9

248 12 9 9 9
822 12 9 9 9
850 12 9 9 9
889 9 9 9 12
1925 9 12 9 30
2021 12 9 9 9
2047 9 30 12 9
2094 9 9 9 9
2466 12 9 12 9

2874 9 12 9 9

3034 9 9 9 9
3216 12 9 12 9
3315 12 12 9 9
3351 9 9 9 30
3644 9 9 9 9
3886 9 9 9 9
.4322 30 12 9 9
5069 9 9 9 9
5151 9 9 12 9
5321 9 9 9 9
5476 9 9 9 9
6131 9 9 12 12
6428 12 12 9 9
6679 12 9 12 9
7114 9 9 9 9
7190 9 9 9 12
7311 9 «) 9 9
7343 9 12 9 9
7536 9 9 12 12
7572 9 9 9 12
8005 9 9 9 12
8066 9 12 9 9
9899 12 9 9 9
9993 9 9 9 9
10320 9 9 9 12
10323 9 12 9 12
10527 9 9 9 9
10581 9 9 9 12
10799 9 9 9 9
10802 9 9 9 12

10961 S 9 12 12

Iga pSev värske praetud
KOHV
luntud headuses. 16 erisegu.
Harilikud ja Soome segud
I lltc
täiu 437-5?.
2.
UUII. Joh
LiUla
Kõnetr.
Ka Vasilakis pääsis vabadusse
- Eile kella 1 paigu päeval pääsis 1000 kr. kauts

joni vastu vabadusse ka teine Paldiski relvalaeva
„Vena-Bena" kapten greeklane Vasi lakis. Tema
eest maksis vajalisc kautsjoni sisse Greeka konsul.

Endine laeva kapten inglane Williams pääsis va

badusse teatavasti juba varem. Kuuldavasti asusid
mõlemad mehed esialgu elama Tallinna.

Nii Vasilakist kui ka Williams! süüdistatakse
teatavasti väärtusliku „Vena-Bena" sõjamoonalaa
dungi omastamiskatses. Kohtus tuleb nende asi aru
tusele tõenäoliselt alles veebruaris, millise aja jook

sul kumbki asjaosalisist ei tohi lahkuda Eestist.

Kuna mõlemad süüalused oma süü kuuldavasti" on

tunnistanud üles, siis on loota, ei nad pääsevad
ka kergema karistusega.

Jlofku vastu on hea

46761 12 12 9 9
47246 9 9 9 9
47378 9 9 9 9
47731 9 9 9 9
47783 9 9 9 9
47964 12 999
48396 9 9 9 9
48411 9 12 12 9
48421 12 9 9 9
48479 9 9.9 9
48669 9.9 9 9
48906 9 12 9 9
48949 9 9 9 30
49181 9 9 9 9
49198 9 9 9 12
49254 . 9999
49439 9 9 9 12
49552 9 12 9 9
49774 12 9 9 9

IVTASALGAIVr
1 NOHUSALV Itl

46535 9 9 9 9

S. R. K. P,

10995 9 9 9 12
11860 12 9 9 9
12138 9 9 9 9
12458 12 12 9 9
13004 9 9 9 9
13127 9 9 12 9
13233 9 9 9 9
13532 9 9 9 9
13588 9 9 9 9
13593 9 9 9 9
13746 9 9 9 9
13990 9 9 3000 9
14255 12 9 9 9
14440 12 9 9 1000
14546 9 12 9 9
14595 9 12 9 9
14747 9 9 9 9
14756 9 12 9 9
14806 9 12 9 9
14966 12 9 9 9
14074 0 9 12 9
14987 9 500 9 9
15013 9 9 9 9
15037 12 9 9 9
15326 9 9 9 9
15903 9 9 9 9

16539 9 30 9 9
16648 9 9 12 12
16826 9 12 12 9
16846 12 9 9 9
17175 9 12 9 12
17204 9 9 9 12
17254 9 9 9 9
17271 9 9 9 12
17546 9 9 9 8
17775 9 9 9 8
18110 9 9 9 8
18396 12 9 9 8

18465 9 9 9 8
18658 . 9 12 9 8
19046 9 12 9 8
19284 9 9 9 8
19300 9 9 9 8

19838 9 9 9 £

300-kilosed marmorplaadid
matsid töödejuhataja ja töölise
Esimene sai surma ja teine
raskesti wigastada
Kesknädala õhtul kella poole kuue paigu p. l.
juhtus raske õnnetus Tallinna sadamas aurik
„Aegna" laadimistöödel. Seejuures sai surma
walt wigastada tööde juhatja endine kapten Kaarel

46512 9 9 9 9

Eilseid võite
S. R. K. P.

E. W. Litwinowa lasterühm „Walsis".

A. S. Prov. J. LILL.

19970 9 9 12 9
20271 9 9 9 9
20380 9 9 9 30
21040 12 9 9 ' 9
21347 9 9 9 9
21608 9 9 12 9
21707 9 9 12 9
21953 9 9 9 12
22289 200 12 9 9
22309 12 12 12 9
22464 9 12 9 9
22811 9 12 9 12
23003 12 9 9 12
23214 9 30 12 9
23419 9 12 9 12
24354 12 9 12 12
24381 9 9 9 9
24683 9 12 12 9
24799 9 9 9 9

25244 9 12 9 12
25396 9 9 9 9

25923 9 30 9 9
25947 9 12 9 12

25976 30 9 12 9
26020 100 9 9 9

26072 12 9 12 9
26436 9 9 9 12
26512 9 9 9 9

27075 9 9 9 12
27577 9 9 9 12
27712 9 9 9 12
27773 9 9 9 9
27908 9 9 12 9
28869 12 9 9 9

28919 9 9 9 12
29781 9 9 12 9
29971 9 30 9 9

30093 9 9 9 9
30505 9 9 9 9
30985 9 9 9 9
31081 9 12 30 12
31133 9 9 9 9
31145 9 9 12 9
31158 9 30 9 9
31485 9 9 12 9
31790 9 9 9 9
31842 9 12 9 9
32075 9 12 9 9
32199 12 12 9 9

32394 9 9 9 12
32610 12 9 9 12
32744 12 12 12 9

32754 12 12 9 100
33005 12 9 9 9
33388 12 12 12 9
33417 9 9 9 9
33777 9 9 9 9

33813 9 9 9 9

mehed mattis enese alla.
Juurdlusega on selgunud, ei õnnetus juhtus mar
morplaatide laadimisel praamilt _ aurulaetv „Aegnale".
NaÄed marmorplaadid. millest iga üksik kaalus umbes

300 kilo ja mida tuli tööta 10 mehega, olid laotud

püsti praamile. Osa neist oli elektrikraani a&it juba
tõstetud ..Aegualc". kuna osa oli meel praamil. Ajal,
mil kraani ühte marmorplaatide paari minnas laewa.
lvalmistati utti koormat. Selleks nihutati kaht plaati üld
riidast iveidi eemale, ja et neile asetada ümber trosse.
Selle juures hakka.? aga terme plaatide-mirn marisema,
mattes enese alla 'tööde-juhataja Külli ja töölise Jaubi.
Küll kukkus raskete marmorplaatide alla küljeli, kuna

Aaup jäi alla ainult jalgu pidi. Waatamata rängale

surlvcle oli Küll kuni lviimse hetkeni meelemärkuse jmi
rcs ja awaldas haruldast kangelaslikkust. Ta seletas teis
tele töölistele ja kohale rutanud politseiametnikule, et
temal- pole häda midagi, katsutagu esmajoones päästa
teised allajäänud.

VabamüUgil apteekides.
8. R. K. P.

Kül l, kelle elukoht oli Nõmmel, Raudtee tän.
nr. 6. Eluga, kuid siiski üsna raskete wigastus
tega pääsis teine asjaosaline, Raua tän. nr. 46—7
elutsew Julis Jaup, kes toimetati Tallinna lin
na keskhaiglasse rawimisele. Raske õnnetuse Põh
justas allakukkuw marmorplaat, mis mõlemad

S. R. K. P.

35067 12 12 9 9
35089 9 12 12 9
35692 9 12 9 9
35729 9 12 9 12
36017 9 12 12 9
36363 9 9 9 30
36715 12 9 9 9
36757 12 12 9 12
37302 9 12 12 9
37415 30 9 9 9

37715 9 9 9 9.

37774 9 9 9 9
39107 9 12 9 9
30125 12 9 9 9
39234 12 9 30 9
39918 9 9 9 9
39962 9 9 9 9
40892 9 9 9 9,
41476 9 9 9 12
42048 9 9 9 12
42258 12 9 12 30
42269 9 9 9 9
42321 9 3000 9 9
43440 12 9 100 9
43458 12 999
43476 30 9 9 12
43504 9 9 9 9
43522 9 9 9 9
43616 9 9 9 9
43660 9 12 9 9
44101 9 12 12 9
44223 9 9 9 9

44224 999 500
44838 1000 999
44855 9 9 12 9
45038 30 9 30 9

45217 12 9 9 12
45407 9 9 9 9
45510 1000 999

Marmorplaatide kõrlvaldmamine allaiaänntelt nou
dis üsna rohkesti aega. kuna plaate ei jõutud tõsta, maid

nad tuli purustada. Kui mehed lõpuks saadi kätte, tot
metati nad kohe loahepeal kohale kutsutud Punase Risti

autole, et neid kiires korras toimetada rawimisele Tal
linna liuna keskhaiglasse. Teel haiglasse heitis aga K.
'Küll hinge, kuna teisel allajääuul, nagu arstlikul ülewaa
•;ufcl selgus, oli murdunud wasaku jala piudluu ia mõ
ned roideluud. Arsiid tunnistasid mehe wigastuse ras
kete liiki kuulumaks.

Mavmorplaadid. mis tekitasid raske õnnetuse, on

pärit Itaaliast. Sergo ja Ko laew ..Asgna" pidi neid

toimetama Helsingi. Surmasaanud G. Küll on endme
kaugesõidukapten. Ta oli abielus ja laste isa. Kas ön
uetuses keegi ou süüdi, pole esialgselt selgunud. AHa
asus juurdlema Tallimm-Harju kriminaalpolitsei.

NÕUDKE
TAIKfi
OUNQJOOKI
Eesti Mängud lii katakse edasi
Eesti Mängude korraldamist eelseisval vabariigi
juubeliaastal on kaalutud asjaomaseis ringkonnis juba

pikemat aega, kusjuures lõppude-lõpuks on jõutud

siiski arvamisele, et Eesti Mängusid rea raskuste
pärast ei saa korraldada tuleval aastal. Peamiseks
põhjuseks on siiski see, et kavatsetud Eesti Man
qudele järgneks liialt lühikese vaheaja järele üle
riiklik laulupidu. Nüüd on ka vabariigi valitsuse

ringkonnis asutud samale seisukohale, et Eesti Man
qude korraldamine tuleks aasta võrra edasi lükata.

Homme õhtul astub kokku Eesti Spordi Keskliidu
juhatus Eesti Mängude korraldamise küsimuse lõp
likuks otsustamiseks, kusjuures otsus eelmainitud
põhjusil tuleb loodetavasti jaatav Eesti Mängude
korraldamise edasilükkamise suhtes — Eesti Män
gude korraldamist on oodata järelikult 1939. aastal.

45866 12 9 9 9.

46416 9 9 9 9
* 46502 9 9 9 9
76755 9 12 9 9
46971 9 12 9 12
47832 9 9 9 9
48096 9 9 9 9
48321 9 9 12 500
48511 9 9 9 9
48645 9 12 9 9
48702 9 12 9 0
48741 9 9 9 9

48774 9 9 9 9

48826 9 9 9 9
49256 9 9 9 12

49430 9 9 9 9
49707 9 9 9 9
49792 9 9 9 12

IumUMMMIAMIM I

Soovitatav igale perenaisele.
VASTILMUNUD
IL SILD:

9KEEDU-u
"MAJAPIÜAMIS
m
{(jj RAAMAT
li «KUMATUD nOut

E. Silla Keedu- ja

majapidamisraamat.
II täiendatud trükk,
.mis on vastavam uuele

toitumisviisile ja täie
likum seniilmunud kee
duraamatuist. 640 lk.
Hind 3.80,
köidetult 4.80.

Saadaval kõigis pare

mais raamatukaupl
" jlusis.

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

Raha ettesaatmisel raamatu kättesaatmine tasuta.
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Jlmub neljapäeviti

Majanduslik ringvaade

Emakaitse ja
Konjunktuuri elustavaist tegureist

sotsiaalkindlustus

Jltajanduslikust

Ema ja lapse kaitseks vabastatakse ema

Tähtsamate tööstustoorainete, esi
joones vase* nikli, tina, kautšuki ja
samuti puuvilla hindade lõdvenemi
ne maailmaturul on loonud olukorra,
kus ostmistega ollakse tagasihoidli
kud. Kui veel möödunud aasta lõpul
ja käesoleva aasta alul ning selle esi
mesel veerandil püüti üksteise võidu
anda tellimisi ja täiendada tagava
rasid, siis aasta keskel alanud järje
kindel hindade lõdvenemine on pidur
danud juba niivõrd oste, et on haka
nud tekkima toorainete tootjail suu
remaid tagavarasid.
Et majanduslikus elus vahetuvat
tõusud mõõnadega ja väga heale
konjunktuurile järgnevad vaiksemad
perioodid, ei ole uuduseks, vaid see
on nii olnud alati ning seda vahelda
vust ei suudeta nähtavasti kaotada
ka tulevikus.
Paljude toorainete hindade tõust
möödunud aasta lõpul ja jooksvr
aasta alul põhjustasid # ühelt osalt
konjunktuurilised tegurid ning tei
selt jaolt erakordsed asjaolud.
Osutub juba vanaks nähtuseks, e<
kui algab üldine toibumine konjunk
tuurilistest tagasilöökidest ja vabri
kute korstnad jälle rohkem suitsema
hakkavad ja töölispere kasvab, siis
see kõik saab päevapealt uut hoogu
niivõrd juure, et algab peagi vastne
võidujooks. Tingitud on see jällegi
sellest, et kes suudab nobedamalt
suurendada oma produktsiooni, sellel
avanevad ka paremad väljavaated
oma toodangu realiseerimiseks. Pea
legi suudavad need, kes kiiresti jak
savad tõsta toodangut, kohe pärast
depressiooni süvenemise lakkamist
produtseerida odavamalt, sest töö
paigad ja teised kulud tõusevad alles
hiljemalt. Neist asjaoludest tingi
tult algab tavaliselt iga uus majan
duslik elavnemine teatava võidu
jooksu tähe all.
Seekordsele konjunktuuridele tõu
sule seltsis aga veel järgmisi asja
olusid: taasrõivastumise raadiuse
laienemine ning tagavarade hanki
mine sõjameeleolu süvenemise karRelvastumise aktsioon nii Inglise
kui teistes riikides oli kohe algusest
peale väga kiire-iseloomuline, mis
tõttu siis ka püüti kohe olemasole-

Jaan Taklaja.
vaid toorainete tagavarasid endale
kindlustada ostude kaudu osalt juba
ette. Lisaks sellele aga püüti üldiselt
suurendada tagavarasid paljude toor
ainete alal, mis seega tekitas toor
aineile normaalsest ulatusest ja sa
muti sõjatööstuse vajadusest tundu
valt üleulatuva nõudmise ning sellest
olenevalt ka hindade tõusu.
Aasta keskel alanud hindade lõd
vendamist ja järkjärgulist alanemist
põhjustasid järgmised asjaolud:
toorainete toodangu tõusu suurene
mine üle ootuste ja samuti sõja
lahtipuhkemise kartuse meeleolu
haihtumine, mis ! lõi olukorra, kus
polnud enam kartust toorainete puu
dusest ning samuti enam vajadust
suurte tagavarade kogumiseks.
Ja jällegi osutub majanduselu
põhimääruseks, et kui hinnad anna
vad järele ega näita tõusuten
dentsi, siis ostudega ollakse tagasi
hoidlikud, mis omakorda surub jälle
hindu alla.
Et praegu aga hindade lõdvenemi
ne pole kuigi ulatuslikult avaldunud
veel valmiskaupadele, on tingitud
sellest, et tagavaraks on veel kallima
hinnaga tooraineid, vahepeal on tõus
nud tööpaigad ja suurenenud sot
siaalsed kohustused ettevõtjail, mis
kõik kokku takistavad niisama kiirelt
valmišsaaduste hindade lõdvenemist,
nagu seda näitavad rohkete toor
ainete noteeringud. '
Kui aga senine toorainete hindade
lõdvenemise tendents kestab, siis
paratamatult mõne kuu pärast, ar
vatavasti tuleva aasta esimese vee
randi lõpul, peaks see hakkama aval
dama juba otsest mõju valmiskau
padele.
Selle tagajärjel tekkida tõotav
olukord ei näi kujunevat komplikat
sioonide-väbaks. Sest hindade ala
nemine vähendab majanduslikku ak
tiivsust, pidurdab ettevõtlikkust ja
sellest sõltuvat töömahu tagasi
minekut. Kuna aga rahalised sisse
tulekud kõrgkonjunktuuri ajal on
tunduvalt tõusnud ühes elustandardi
paranemisega, siis (avaliselt osutu
vad kõrgjunktuuri tagasilöögid palju
valusamateks harilikest depressiooni
nähtustest.
Eelmise kriisi süvenemisele astuti

mis haiguskindlustusseaduses on ette näh

Toodangus süvenev tagasihoidlikkus
tud Nii tagavad praegu Eestis kehtivad
haiguskindlustusseadused emale töölt va
bastamisz ajal abiraha sünnitusabi ja ars
P.-Ameerika ühendriikides jätkub töös mist. Arvatud välja P.-Am. ühendriigid,
tiabi. Haigekassade naisliikmed saavad tuse aktiivsuse tagasiminek. Jooksva aas ei ole laiaulatuselisi ja sügavaid tagasi
sünnituse puhul abiraha poole kuni terve ta esimese kaheksa kuu tööstustoodangu lööke olnud, vaid on suudetud hoida sta
töötasu suuruses kaks nädalat enne ja neli indeks oli 116 (1923/25=100), mis langes biliteeti saavutatud tasemel, kuid üldiselt
nädalat peale sünnitamist. Uues eelnõus, septembris 111-le ja oktoobris 103-le. No kaldutakse siiski arvama, et ei sünni mi
mis ametlikult ajalehtede kaudu teatavaks vembris on USA tööstuse aktiivsus veelgi dagi erakordset, siiski võib edaspidi leida
tehti, on ette nähtud haigekassa poolt täis langenud. Kuna USA osale langeb ligi aset mitmel maal tööstusliku aktiivsuse
palga , suuruses abiraha maksmine kuus pool maailmaturul pakutavaist tooraineist, tagasiminek, mis pole tingitud ainult sesoo
nädalat enne ja kuus nädalat peale sünni siis sellest sõltuvalt on aktiivsuse tagasi nilistest põhjustest ja ajutistest nähtustest.
tamist. Pealeselle on emal õigus saada minek Ameerikas avaldanud ka hindu lõd
Puuvillahind on nüüd madalam möödunud
lapse imetamise ajal kaks pooletunnilist vendavat mõju paljudele tooraineile ning
puhkust iga päev kuue nädala jooksul sün süvendanud ettevõtlikkuses tuleviku suhtes aasta seisust New Yorgis ümmarguselt
34% ja Liverpoolis 30%. Järske hindade
nituspäevast arvates, kusjuures kuue näda pessimismi.
langusi puvillal pole enam olnud, ja arva
la jooksul pärast sünnitust ei tohi lasta
Inglises seevastu on aga majanduslik tavasti põhjusel, et saagid on juba teada
naistöövõtjat tööle.
intensiivsus püsiv. Langus on olnud sep ning seepärast ei ole enam midagi eriti
Eelnõu kohaselt laiendatakse haiguskind tembri seisult (1935=100) oktoob
lustust ka kaubanduslike käitiste kohta, ri lõpuks vaid 113-le, kuna aktiivsuse in rabavat oodata. Puuvillahindade langusele
kuna see on praegu kehtiv vaid tööstusli deks möödunud aasta oktoobris oli 108. on avaldanud otsest mõju erakordselt hea
lõikus. Maalima puuvillalõikus on nüüd
kes käitistes.
Majandusliku aktiivsuse püsivuse säilimine

vastu hinnataseme säilitamisega, mil
leks devalveeriti vääringuid. Nüüd
võimegi tunnistada, et kõik need rii
gid, kes Inglismaa eeskujul loovuta
sid oma vääringud kullaaluselt ning
seega hoidsid hinnataseme stabiil
sena, tundsid kõige vähem kriisi
raskusi. Samal ajal aga süvendati
ka autarkilisi voole, mis teatava pii
rini aitas hoida hindu langemast.
Need abinõud, mis osutusid mõju
vaiks 1981. a. ja järgnevail aastail,
ei ole enam otstarbekohased. Nüüd
on vaja uusi meetodeid ning vastseid
lähtekohti, et pehmendada seda olu
korda, mida võib tekitada toorainete
hindade sündinud lõdvenemine edas
pidi.
Välismaa ajakirjanduses on püsi
valt käsitatud olukorra lahenduse
võimalusi seisukohast, et võimalikke
tagasilööke majanduses võidakse
pehmendada ja hoida ära depressi
ooni süvenemist, kui riikide-vaheline
kaubanduslik läbikäik muutub avara
maks ja kui samal ajal kapitaliturud
võtavad likviidsema kujul; Sest kui
rahvusvaheline krediidibaas jääb se
niselt kitsaks ja kapitalirikastes
maades seisev rohke tegevusvaba
raha, mida võidaks investeerida pi
kemaajaliselt, ei leia mahutust väi
jaspoole, siis ei saagi oodata ega loo
ta väljapääsu tekkida tõotavast olu
korrast, mis võib tuua vaid uusi
suuri kahjusid mitte üksnes majan
dusele, vaid kogu tsivilisatsioonile.
Iseenesest mõistagi oleneb ses
suhtes palju üldpoliitilisest olukor
rast, mis viimasel ajal suurriikide
poliitikute vastastikuste külaskäiku
de puhul näibki võtvat üha rahuli
kumat ning leplikumat ilmet. ,
Kui see on tingitud rahvusvahelise
kaubandusliku läbikäigu suurenda
mise tõsisest tahtest, siis sellega
koos käib ka kapitalide liiklemise
suurenemine, mis osutub küllalt mõ
juvaks teguriks nende tagasilöökide
pehmendamiseks, mida võib kutsuda
esile muudatus hindade tasemes, mis
alguse on saanud toorainete hindade
lõdvenemisest ja mis seni on haka
nud avaldama juba konjunktuurile
halvavat mõju, esijoones suurriiki

Säärane emade kindlustamine on levinud

Inglises olevat sõltuv esijoones taasrõivas

üle maailma, kõikjal, kus on kehtimas hai

tumise programmi täitmisest, mistõttu on
täiskoormatus raua- ja terasetööstusel.

guskindlustus.

Nii kaitstakse ema ja last, vähenda
takse laste surevust.

Nominaal- Lõpul,
väärtus Ostjad Müüjad
(kroonides)
1927. a. 7% E. V. välislaen ....... J 1000.— 3650. 3750.
_do— £ 100.— 1780. 1830.
Riigikassa pantkirjad võõrand. maade eest tasu
maksmiseks seeria A, B, C (65 a.) 2,66% . . 100. 68.
Majandusministeeriumi rah.-osak. pantkirjad:

seeria 13 (20 a.) 2,66% ........ 100.— 57.
.. E (20 a.) 2,66% 100.— 60.
„ F( 9 a.) 2,66% 100.— 42.
Pikalaenu Panga pantlehed (20 a.) 6% .* . 1000. 1000.
„ „ võlakirjad (20 a.) 5% .• . 5000. 5000.
(5 a.) 5% . . . 5000. 5000.
„ (5 a.) . . . 5000. 5000.
( 5 a.) 4% ... 5000. 5000.
4% Asunduskapitali võlakirjad ...... 100.— 90.
4% Asunduskapitali võlakirjad, mis on antud
Eesti Maapanga poolt krediitasutustele
nende nõudmiste ümberlaenustamisel . . . 100.— 100.
6% Eesti Hüpoteegipanga pantlehed .... 100.— 90. 91.
5% Eesti Maakrediitseltsi pantlehed .... 100.—• 96. 97.
5% Tallinna Immobiilpanga pantlehed .... Rbl 100.— 3.— 3.25
4\k % Eesti Maapanga pantlehed (7. s.) . . . Kr. 100.— 100.—
4%% .. .. (8. s.) .. . 100.— 100.— —.
4%% .. .» „ (9. s.) .. . 100.— 100.—
Tallinna Börsi
kursisedel 30. novembril 1937. a.

Aktsiad

säilitamiseks on ta tööst vabastamine enne

riidehindade langust. Selle tagajärjel ole

kui emale võimaldatakse tol ajal, kus ta on

palgata, teisel teel eluülalpidamist, nagu
seda ka teevad haigekassad.

Eraettevõtete ametnike koja kaubandus
like käitiste töökorralduse ..seaduse" . eel
nõus „on keelatud tarvitada naisteenijaid •
raseduse ajal töödeks, mis nende tervisele •

säärases olekus võivad kahjulikud olla.
Kuue esimese nädala kestes pärast sünni
tamist on keelatud naisteenija tööle luba
mine."

Nominaal- Viimane L õ p u 1_
väärtus dividend Ostjad Müüjad
(kroonides)
Eesti Pank 69. 8% 63. 66.
Krediit Pank . 50. 5%
Pärnu Krediit Pank 60. 8%
Tartu Tööstuse Pank a.-s 60. 4%
Balti Puuvilla Ketr. ja Kud. Vabr. a.-s. . 50. 2%%
E. Elektrimasinate ehit. a.-s., end. ~Volta" 100.— 8%
..Eesti Union", kindl.-a.-s. ....... 50. 6%
„Ephag", Eestim. rohu- ja apteegi-kaub.-üh. 100.— 8%
Eestimaa trükikoda a.-s. ....... 50.
„I!maräne" a.-s. . 100.—
„Franz Kruli" a.-s. 50.
Hansa" kinnit.-a.-s 50. 20%
..Kinnisvara" 0.-ii 50.
„Kütte Jõud" a.-s 100.—
..Majaomanik" kinnisvarade kasut. 0.-ü. . » 50. ~~*.
„Massoprodukt" a.-s 50.
„Mootor" 0.-ü. , 50. 6%
Narva Kirjastuseühisus 50.
Piirituse puhastamise vabrikute 0.-ii. . . . 500. 2%
..Polaris" Eesti kindlustuse-a.-s 50. 12%
„Port-Kunda" a.-s 50. 6%
„Põhja Kindlustuse a.-s." ....... 50. 8%
„Saku õlletehas" a.«s 50.
G. Siegel » » 50. 7%
Sindi Tekstiilvabrikute Ühisus 50.
Türi Paberi- ja Puupapivabr. a.-s. .... 50.
(.Ühiselu" a.-s, 60.
Tarlon" 0.-ü. 50,-

emade sotsi aalkindustuse kUsiir.<us
ühekülgselt:

tuleb naisteenija küll töölt vabastada, kuid

on lahtiseks jäetud küsimus, kust ta tol
ajal ülalpidamist saab. Oleneb tööandja
edasi maksab või mitte. On tõenäoline, et
kui väikesepalgaline äri- või kantseleitee
nija sünnituse puhuks ilma palgata või abi

rahata töölt vabastatakse, ta siis ainelis
tesse raskustesse satub ja see omakorda
et raseduse ajal ei tohi naisteenijaid raken
dada tervisele kahjulikele töödele. Kes siis

Praliiturg

on käitises selle määraja, missugune töö
on säärases seisukorras naisteenija tervi
sele kahjulik või mitte?

Kreenholmi Puuvillasaaduste Manuf. 0.-ü. .

..Eesti Kiviõli" a.-ü. . • • • • _ _
°"Ü' vaid 6%. Eesti Maakredütseltsi pantlehtedega kursiga 96.

Nõrk tendents prahiturul püsis möödu
nud nädalal, kusjuures näib, et madalseis

Need näited tõendavad, et emakaitse

on saavutatud. Mõnedel vedudel võis isegi
märgata väikest elavnemist.

küsimus on otsustatav mitte tööaja
ja äride lahtioleku seadusega, vaid

Metsavedude alal on täiesti vaikne. Vii

sotsiaalkindlustusseadusega,

mased sooritatud tehingud olid võrdlemisi

mis määrab täpsemalt kindlaks, mitu näda

nõrgad. Tulevase hooaja vedusid on turul
pakkuda, peamiselt props!vedude alal, ja
nende hinnad on keskmiselt 10/ üle mini

lat enne ja pärast sünnitust ema töölt
tuleb vabastada, ühtlasi ka need sammed,

millele emal tol ajal õigus on. Töölepingu
seadusesse aga tuleb võtta kitsendused,

maalhinna. Tehinguid eelolevaks hooajaks
sooritatakse aga tagasihoidlikult, mis on ka
põhjendatud, sest praegune madal hindade
tase mõjub siin ebasoodsalt.

et naisteenijaid emakssaamise puhul töölt
ajutise vabastamise asemel ei vallandataks.

Ka võib töölepingu seadus sisaldada kind
laid tähtaegu, mille kestes ema on sünni
tamise puhul töölt vabastatud, ühtlasi ka

Argentiina viljavedudel oli vaikne ja olu
kord laevaomanike kahjuks. Tonnaaži pak
kumine ületas suuresti nõudmise, mistõttu

nõudmisi, et kui ema on haigekassas kind

tehingud sooritati alla hiljutist minimaal
hinda. Inglisesse tehti 27/6. Vanaraua
veod P.-Ameerikast püsisid endisel tase

lustamata, talle töötasu kas tervelt või
vähimalt osaliselt edasi makstakse.
Vaimse] alal töötajate töölepingu seadus

mel, kuigi seal tegevus on pisut vaibunud.

on ju viimistlemisel ja selle seaduse keh
timapanek on paratamatu, kuna vastasel
korral ei ole võimalik täpsemalt teostada
tööliste . töölepingu seadust, mis eraldab

Ida-turg oli veidi elavam kui möödunud
nädalal. Viljavedude!! Austraaliast maksti
10/— üle minimaaltaseme, möödunud nä
dala 6/ asemel.
Lähedast Idast oli peale pikemat vai
kust jälle mõned tehingud. Vilja eest

vaimsel alal töötajad üldise töölepingu sea
duse kaitsest.

Antverpeni, Rotterdami maksti 18/—, mis on

7/ madalam kui oktoobri alul. Vahemere
turg oli pisut nõrgem eelmisest nädalast.
Süteveod Inglisest L.-Ameerikasse ja
Vahemeresse nõrgenesid veel pisut, Wa
lesist ja Hullist Buenos Ayresi maksti

Tallinna fondibörs
2. detsembril 1937. a.
0

Tšekid Ottisd Müüjad

Sütevedudel Inglisest Baltikumi on taga
2 London 1 £ 16.11 18.35
1.5 New York 1 $ 3.61 3.68
siminek jäänud peatuma ja vedude pakku
mised elavnesid, tehingud olid keskmiselt4 Berliin 100 Rmk. 146.20 148.05
(kliiring) 145.00 147.50
2/ võrra madalamad kui poolteist kuud 3,75 Helsingi
100 Smk 7.98 8.10
tagasi.
2,5 Stokholm 100 Rkr. 93.40 94.60
Allpool toome mõned tehtud prahid Bal 3,5 Kopenhaagen 100 Dkr. 80.85 82.05
4 Oslo 100 Nkr. 90.95 92.15
ti- ja Põhjamerel:
6 Riia , 100 Latti 71.40 72.50
18/2000 tn, söed, Hull Middlefart, 6/—, 6 kaunas 100 Litti 61.00 62.50
2,5 Amsterdam 100 Guldn. 201.00 204.50
detsember;
3 Pariis JOO Ph. 12.27 12.52
28/3000 tn söed, Seaham Nyborg, 6/3, 2,5
Zürich 100 Sfr 83.60 85.00
detsember;
2 Brüssel 100 Beiga, 61.50 62.50
16/1800 tn söed, Boness Gedser, 6/3, 5 Milaano 100 Liiri 19.04 19.39
5 ' Varssavi 100 Zlott; 68.80 70.50
detsember;
3 Praha 100 Tlh. 12.73 12.95
15/1800 tn, söed, Ayr-Troon Stettin, 3.5 Viin 100 Šillingit 68.50 70.20
7/6, detsember.
6 Danzig 100 Guldnat 68.80 70.50
Kullaiiikumine Londonis
Nädala jooksul, lõppedes 25. novembriga,
imporditi kulda Londoni kangides 3,260 mil
joni naelste-lingi eest. eelmise nädala 2,02

milj. naela vastu Ja veeti välja kangides
1,792 milj. naelsterlingi eest eelmise nädala
2,763 milj. naelsterlingi vastu.

Kulda toodi Londoni Lõuna-Aafrikast
1.291.841 ja USA-st 1.150.548 naelsterlingi

eest ning Briii-Indiast 280.659, Austraa-

Skandinaavias ja Saksas on tööstustoo
dang endiselt kõrge, kuid Rootsis on siiski
tööstuslik ekspansioon jäänud juba aegla
semaks. Hollandis,, Austrias ja Belgias
hinnatakse aga tööstuslikku seisakut juba
vähem soödsamaks. Prantsusmaal, kus
tööstuslik aktiivsus algas uut tõusu sep
tembris, on seisukord muutunud paremaks.

Poolas vähenes tööstusliku aktiivsuse in
sult 87,6 (1929=100) septembris 85,8-le.
Olles siiski kõrgem möödunud aastast, kus
septembri-indeks oli 74,9.

Toodust selgub, et majanduslikus aktiiv
suses ei ole märgata enam kahele viimasele

aastale võrdset ekspansiivsust ja laiene-

kokkuvõetult 38,38 miljonit palli, möödunud
aasta 31,25 miljoni palli, 1935/36. 26,08 mil

joni palli vastu. Ameerika põllutööminis
teeriumi arvutuse kohaselt võivat tänavu
tulla puuvilla turule ühes eelmiste aastate
ülejääkidega 50,8 miljonit palli möödunud
aasta 43,97 miljoni palli vastu, mille taga
järjel on siiski pakkumine erakordselt suur.
Kuna ka Londonis peetud villaoksjoneil oldi
ostmisega tagasihoidlikud, siis võiks sellest
järeldada, et tekstiilihindades peab algama
paratamatu odavamaksminemise protsess.

Aga teisest küljest on samuti arvata, et
puuvilla odavnemine ning sellest sõltuv
puuvillaste riiete hindade langus peaks
avaldama hindu allapoole viivat mõju kunst
siiditööstussaadustele.

Tekstiilihindu hoitakse paljudes riikides
kõrgel tasemel praegu veel tollide abil, aga

varem või hiljem, kui kallimad tagavarad
on juba realiseeritud, leiab paratamatult
aset siiski hindade lõdvenemine. Meie
seisukohalt oleks tekstiilihindade lõdvene
nemine soovitav, sest see pidurdaks elu
kalliduse tõusu ja samal ajal elustaks läbi
müüke tekstiilvabrikuil, mis aitaks kiire
mas korras jõuda ligemale uuele hinna
tasemele, mis oleks tingitud tooraine hinna
langusest.

heatahtlikkusest, kas ta naisteenijale, kes'sünnitamiseks töölt on vabastatud, töötasu

halvasti ema ja lapse tervisele mõjub.

A. J.

vatki kujunenud olukord Inglises sääraseks,
et näiteks ketrusvabrikutes on produktsioon
ületamas juba müüke.

deks tagasihoidlikult, langedes augusti sei

Selles eelnõus tahetakse otsustada

des.

10/—, Itaaliasse 7/6 ja Aleksandriasse 7/9.

esijoones tekstiili alal, kus on raskenenud
müügivõimalused, kuna ostjad puuvilla- ja
villahindade languse tagajärjel ootavad ka

ja pärast sünnitamist vajaline. See vabas
tamine annab soovitavaid tagajärgi siis,

Madalseis saavutatud
Tallinna börsil 30. novembril 1937. ».

Seevastu on aga olnud juba tagasimineku
tunnusmärke tarbimiskaupade toodangus,

Imikule, võimaldades ema hoolt ja ema
rinda, hoitakse tema elu. Ka ema tervise

Ka ei ole sellest küllalt, kui nõutakse,
Väärtpaberite kursid

olukorrast väfismaif

enne ja pärast sünnitamist tööst ajaks,

Rahvusvahelise kaubanduse suurendamine ning kapitaliturgude elavnemine

1 grpuhast kulda:

liast 313.620, Saksast 16.263, Helveetsiast
17.048, Portugalist 14.409 ja Venezuelast
30.433 naelsterlingi väärtuses.

Välja 7feti kulda kangides Hollan
disse 359.994, Belgiasse 422.880, Argentii

nasse 967.979, Soome 26.300 ja Daani
226 naelsterlingi eest.

Kulla hinnaks oli Londonis 25 nov. 140
sh. unts. 140 sh. l]/i d. vastu unts 11. nov.
ja 139 sh. 10 d. vastu unts 17.. nov...

. A.-s. Merilaid & Co. laevad.
A.-l. Kuressaar saabus 22, nov.
2. detsembril 1937. a.
Aliddlesbroughi; Merisaar väljus 23.
nov. Setubalist Dunkirki; Osmussaar
A.-s. Tallinna Laevaühisuse laevad.
stabus 28. nov. Swanseasse, sealt Itaa
A.-I. Kajak saabus 30. nov. Kotkasse; liasse; Naissaar väljus 30. nov. La Ro
Maret väljus 24. nov. Burntislandist chelle'ist Bristol Channeli.
Genuasse; Piret saabus 24. nov. New
L.-Ü. „EEROO" laevad'.
castle'!; Sulev saabus 27. nov. Port Tal
botisse; Torni saabus 30. nov. Mulli;
A.-l. Eo:t Hullis; Hermes Skellef
Kalev väljus 30. nov. Sunderlandist teas; Helios Sundsvallis.
Orani; Mai' saabus 24. nov. Liverpooli;
R. Nelbergi j. t. laevad.
Juta saabus 25. nov. Oportosse; Mai
A.-l. Viiu väljus 30. nov. Cardiffist
saabus 24. nov. Tallinna; Alev saabus
30. nov. Borueaux'sse; Olev saabus 28. Lissaboni; Tiiu Limhamnis; Toomas
nov. Barry'sse; Alari saabus 24. nov. väljus 30. nov. Rootsist Danzigi; Juss
Tallinna; Järvamaa saabus 28. nov. Gdy Tripolis.
niasse; Kai saabus 30. nov. Lissaboni;
0.-ü. Kalanduse laevad.
Kodumaa saabus 27. nov. Tallinna;
A.-I. Eesti rand teel Portlandist Cor
m.-l. Läänemaa saabus 28. nov. Antver nerbrooki (New Foundlandis); Põhjarand
peni; Virumaa 28. nov. Tallinna; m.-p.
Leningradis; Kalarand teel Hulli;
Apollo saabus 26. nov. Odenseesse ja Harjurand Ghentis; Virurand Tal
Venus väljus 30. nov. Hullist Tallinna. linnas.
Eesti laevade liiklemine

Käsmu Laevaomanike laevad.

J. Michelmann ja Ko laevad.
A.-I. Elna väljus 26. nov. Cardiffist
A.-l. Alarvi Helsingis; Mare Lon
Sfaxi; Maia väljus 25. nov. Sfaxist donis; Alina Yarmouthis.
Tayporti; Sigrid väljus 30. nov. Maksa
U.-ü. Jakobson ja Ko. laevad.
lahtist Inglismaale; Maria väljus 27.
nov. Burntislandist Viipurisse; Ella— saa
A.-l. Barmor ajalepingul, süteveol
bus 26. nov. Tallinna, siit Londoni; Nemrac
Gdynia ja Antverpeni vahel; Poma aja
saabus 1. dets. Tallinna; Lenna
lepingul, metsaveol Soome ja Inglismaa
saabus 1. dets Stokholmi, sealt Köppingi; vahel.
Minna väljus 30. nov. Rouenist Dun
P. Rassi j. t. laevad.
stoni, sealt Madeirasse; Linda saabus
2. dets. Kieli; Hilda saabus 2. dets.
A.-1. Uhti väljus 27. nov. Haukl
Arcachoni; Kotkas väljus 29. nov. Bar pudast Liverpooli; Keri jõudis 30. nov.
Pomaronist Ghenti.
ry'st Cataniasse ja Messiinasse; Julia
väljus 2. dets. Newcastle on Tyne'ist Ko
G. Roosvee j. t. laevad.
penhaageni; Romeo 1. dets. Lovestoftist
A.-l. Kustas Pernovikenis ja Tõnu
Stettini, sealt Klaipedasse; Leeni teel
Kõivistelt Sunderlandi; Marta väljus jõudis 27. nov. Stettini.
26. dets. Sunderlandist Riiga; Borghild
A. Kalmi laevad.
saabus 30. nov. Kemisse, sealt Irveni;
A.-l. Begonia Hullis ja Alargo
m.-p. Helene saabus 19. nov. Fredrix
Immingliamis.
sundi; Merilind saabus 28. nov. Lim
hamni, sealt Tallinna; p.-l. Tormilind
G. Sergo ja Ko. laevad.
väljus 25. nov. Kopenhaagenist Kotka.
A.-l. Hiiula jõudis 30. nov. Stok
E. Bergmann & Ko laevad.
holmi ja m.-p. Hildana Tallinnas.
A.-l. Koidula väljus 26. nov. Rouenist
A.-s. Eesti Laevanduse laevad.
Leningradi; Keila väljus 19. nov. Jacob
A.-l. Nauiif Manchesteris.
stadist West Hartlepooli, sealt Rotterdami;
J. Teng ja Ko. laevad.
Kadri väljus 23. nov. Cardiffist Alaks
lahti; Liina saabus 14. nov. Garstoni;
A.-l. Aino Tallinnas, m.-p. Dione
Kulda väljus 27. nov. Hullist Jacobstadi; Kotkas ja Alagda Tallinnas.
Kadli väljus 29. nov. Tallinnast Car
L. Varriku j. t. laevad.
diffi; Kaida väljus 29. nov. Rotterda
A.-l. Eha teel Stettini.
mist Londoni.
L. Auliku j. t. laevad.
J. Rangi, G. Otmanni, J. Kurgo j. t.
laevad.
A.-l. Leola väljus 30. nov. Riiast
A.-l Arkturus väljus 28. nov. New Danzig:.
castle'ist Göteborgi; Merkuur väljus 30.
G. Orava j. t. laevad.
nov. Helsingborgist Emdeni; Mars saa
A.-l. Pärnu väljus 27. nov. Sunden
bus 28. nov. Portsmouthi; Uranus Tal
landist
Turgu.
linnas remondis; Kastor väljus 29. nov.
Grangemouthist Stokholmi; Pollux väl
J. Adamsoni j. t. laevad,
jus 23. nov. Skellefteast Yarmouthi; Regu
A.-l. Taara ajalepingul, sõidab Bris
lus saabus 25. nov. Ilulli; Polaris
tol Channeli ja Portugali vahel.
väljus 27 nov. Newcastle'ist Degerhamni;
C. H. Kopli j. t. laevad.
Saturn väljus 28. nov. Odyniast Norr
köpingi: Veg, väljus 30. nov. Liepajas!
A.-l. Alfa ajalepingul, sõidab Lon
Danzigi.
doni ja Antverpeni vahel.
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I Ärip. kl. 16.00

Kohalikke teateid
Eestimaa Aianduse ja Mesin
duse Selts 35-aastane
Meie wanemaid aiandust ja mesindust arcndawaid

organisatsioone Eestimaa Aianduse ja Mesinduse

Selts, mis kutsuti ellu 1902. a., pühitseb reedel. 3. skp.,

?ma 35. aastapäewa. Sel puhul korraldatakse kell 8
õhnil Tallnnia luuta tütarlaste kommertsgümnaasiumi
ruumes ptdulik juubeliaktus. mille kawas on peale seltsi
enmehe J Hi 0 awasõna, peokõne põllntööministeeriumi
atandnse ja ntesmduse nõunikult A. P r i m a l t, auliik
metele diplomite kätteandmine, tevtvitnsed ja wanemate

seltsitegelaste mälestused tong muusika- ja laulu
järgneb kell 10 õhtul restoran ..Pariisi" saalis on:a

wäheline kooswiibimine kutsutud külalistele.

Pühapäem, 5. dets., raHupühaks
Rahwustvahelist sõprust edendaw maailmaliidu Eesti
nõukogu ettepanekul otsustas konsistoorium kuulutada

eelseiswa pühapäe-lva n.-n rcchupiihaks ja õpetajail
soowitada päowakohaseid juttusi pidada.

Kõpu kogudus sai õpetaja
Küla, kes sellele kohale walitud hiljuti koguduse täis
kogu poolt.

Konsistoorium kiunitas Räpina koguduse abiõpeta
jaks Joh. Sildi, kes waliti sellele kohale koguduse nõu

Ülelinnaline tvdllsvanemate ja tOöliskoja valijas

koha. Amettohale kandideerijail wiimseks ülesmidmise
tähtpäewaks on 31. dets. 1937. a.

soni referaat kutseühingute korraldamisest seadus

tega ja A. Petrovi referaat patganõudmiste lahen

damise viisidest ja lõppeks aruanded töökohtadelt.

kogu poolt.

Viljandi Pauluse koguduse nõukogu ettepanekul kuu
lutas konsistoorium wakantscks selle kogudu.se abiõpetaja

Piiskop läheb puhkusele
Täna peab konsistoorium selle aasta wiimase ple
naaristangu. Selle järele läheb piiskop dr. H. B. Raha

Rootsi Rahvaülikoolide Vilistlaskogude Liit on

korraldanud oma . liikmete hulgas raamatute korjan

duse Pürksis (Noarootsis ... • hhste rah
rahvaülikooli raamatukogu saoks. Kuna korjandus
andis häid tulemusi, otsustati osa raamatuid saata
Tallinnasse, et võimaldada Tallinna rootsi keele hai
dajail rootsikeelse kirjanduse kasutamist.

Raamatud, kokku 109 eks., saadeti E. Haridus
liidu õppetöö sekretäri Neeme Ruusi korraldusse

edasiandmiseks niisugusesse raamatukogusse, kus
need kõige paremini oleksid kättesaadavad rootsi

keelt haldajaile. Kuuldavasti antakse kirjandus üle

Tallinna linna keskraamatukogule, kust ju teatavasti

on võimaldatud kirjanduse kasutamine ka väljas
pool Tallinna elutseval! isikuil.
Raamatute saadetis sisaldab niihästi Ilukirjandust,

reisivesteld kui ka suure hulga populaarteaduslikke
tõld.

kokoo, biidermeieri. Napoleon 111 aegset stiili ajaloo-

Üses täriekorras. Kõik wäliapanekud on Tallinnast,
tuur Hulk neist eesti kodudest. Näitusel wõib luiwuda
haruldaselt kaunite peentöödega, mis on kadunud

9. dets., kell 8 Õhtul ..Estonia" kontsertsaalis. Ka
vas eesti heliloojate laule. Solist Olev Roots. Pääs

med kr. 2.50—0.50.
..Tsementtõid majade remondi juures". Sel teemal

kõneleb ins. A. Grauen tänaõhtusel Eesti Majaoma

nike Seltsi kõnekoosolekul kell 7 õhtul Laenupanga

ruumes.

Masargk Inimesena ja filosoofina on A. Kiri

kali loengu teemaks täna, neljap., 2. dets., kell 19.00
Tallinna Rahvaülikooli loengupunktls Veerenni t. 2-a.
Sissepääs tasuta.
Sbetleg ja Verhaeren. Reedel, 3. dets., kell 19.00

kõneleb Tallinna Rahvaülikoolis, S. Kloostri t. 16,
A. Kirikal teemal: ..Maailma õrnim lüürik Shelley
ja jõulisim sotsiaalne luuletaja Verhaeren". Sisse
pääs tasuta.

3õulukuu-ball. Tuletõrje Lõuna dlw. 4. komu.
korraldab laup., 4. detl., ..Puhkekodus" S.-Tartu
mnt. nr. 38 jõulukuü-balli jegaeeskawaga ja tantsuga.
Algus kell 8.30 õhtul.

Tallituta konjerwaioormmi 3. õpilasõhtu toimub
reedel, 3. dets» konserwatooriuml saalis. Kawas on
ettekandeid klaweri, laulu, wiiuli- ja metfajarwe alade
ning koosmängu-klassi õpilastelt. Algus kl. t/28 õhtul.

TraditaioouMse plkku-joulu korraldab Soome

Klubi pühapäeval, 12. detsembril, kell 19.00 NMKÜ
saalis. Päevakohases kavas on muusikalisi ettekan
deid, jõulupuder kõnega, teejoomine; jõuluvana kin

gitustega ja tants orkestri saatel.

Soome vabariigi 20. aastapäeva puhul, 6. dets.,

mööbli juurest. Mõnel rokokoo» wõi barokl-klrstul

Täna kell 7 õhtul toimub „Estonia" kontsertsaalis
lastekunsti-öhtu ÜENÜ Tallinna cffakonna korraldusel.
Õhtul esin-etvad meie tuntimuatc kunstipedagoogide pa

rimad. öpelased. s—ll aastani, et näidata oma toara
jase, kuid küllaltki tähelepanu toääritoa töö tulemusi.

Avteekide Söwalwe

ei meelita, mida tõendas ka käesoleval juhul leige
osavõtt nõndanimetatud esietendusest. Üles soen
dada uuslavastusega võiks neid oopereid uute jõu
dudega, mis vähemalt kaheksa või kümme aastat

pole repertuaaris olnud.
Radikaalsemaid muudatusi ooperilavastuses on

teha kaunis raske ja tegevustikku see ei muuda
oluliselt, et mõned lauad, diivanid ja toolid on
ümber paigutatud. Tunduvam muudatus V. Haasi
lavapiltides oli esimese vaatuses kiriku avaraks,
muutmine udupildi abil, millega aga juhtus äpar
dus, sest enne eesriide langemist kustus elekter ja
kõik kiriku seinad ühes altariga haihtusid nagu kata

morgana.

E. Uuli lavastuses tundus üldmuljena liiga palju
teatraalsust ja ülemängimist lavaliselt. Mitte ainult

vähemate osade täitjad, kellele tuleb enam täita
mängujuhatuse nõudeid, vaid ka peaosade täitjad
ei pidanud välja kõikjal kunstilist mõõtu. Juba en
dises lavastuses tundus mitte tõelisena, et mungad
või kirikuteenrid kirikus tantsiksid; nüüd oli aga
uuslavastuses tants arendatud selleni, et ta lõppes

kaktusega. Käratsevast vaidlusest oleks ehk ka
jätkunud ScarpiaMc küsimuseks „Kas siin on hullu
maja?"
Laululiselt kooli, kui ka tõlgitsuslikust küljest

küpsemaks kunstnikuks osutus teisist nimiosatäitja

O. Tiedeberg, kes laulis haaravalt teises vaa

tuses oma kuulsa aaria, kuid mängus liialdas ta ka
ahastuseavaldusis, mille tagajärjeks oli paiguti hää

Müüa

müüa, ühes _ taksoõigusega

või ilma. Kirjad slt. ~33/

8493".

ta uuesti Tallinna ja töötas kuni 1923. .a. wahct

awas ta firma „Frieda"' nime all iseseiswa juukje
tööstuse, mida juhib ka praegu.

Juubilar on elawalt osa wütnud ka oma kutse

ühingute tööst. Samuti töötab ta suuksetööstuse alal
eksperdina tööoskusametis selle asutamisest saadik.

äriruumidega

maja
Väljamaks Kr. 25.000. Teat.
slt. ~11/8511".

Juhuslikult odavasti müüa

sukamasin

Nõmmet:

Linnaapteek. S. Pärnu mnt. 90/92.

leline forsseerimine. Lavaliselt ka osalt oma osast
tingituna väljendas enam mõõdutunnet V. Veikat,

kuid laulus ilmutas ta pehmet kõlavust madalamas
asendis, kuna kõrgemas see muutus kõvaks, mida

mineval aastal oli vähem märgata. E. Karrisoo
sai üldiselt rahuldavalt toime selle tema loomule

siga kaks haawa rindu Kiwimurrn tan. nr. 4—20 elut

scwale Julius Dl iksi l c. MeeS toimetati rawimisele

Eilse lumesaju tõttu muutusid libedaks linna täna
wad. Selle tagajärjel tekkis ka mitmeid liiklemiSõnne

Tallinna linna keskhaiglasse, kns arstid tema haawa
tunnistasid raskete liiki knuluwakS. Laul tabati sihid
muSkoyal ja anti Talttnna-Harju kriminaalpolitsei kor

järgedeta.

raldusse.

Tehnika ja Toompuiestee tönawa nurgal kokku omnibusid

Asjaosaliste ülekuulamisel selgus, et kaklusest oli
wõtnud osa 5—6 meest, kes elukutselt kõik on ehitustöö

lised. Niksi ja Lanlu wahel on ka warem olnud tülisid,
mispärast neil praegu on käimas kohtuprotfcs. Tõe
näoliselt põhjustas ka pussitamise wana wihawaen.

ritolu suhtes. Oma haruldaselt kõlajõulise ja ulatus
liku „basso-profundoga" omas ta silmapaistva koha
keiserlikus teatris) ka veel laialdase repertuaaritund
misega. Eestis on ta üles astunud vahetevahel, kuid
muidugi pidevamalt rakendada tööle oma võimeid
pole tal olnud võimalusi

Kui tuntud vene kunstiharrastaja Djaailev kor

raldas 1907. a. Pariisis vene ooperi külaskäigueten
dusi, kus esinesid Saljapin, Smirnov, Matvejev, Tšer
kasskaja, Sbrujeva ja Petrenko, siis oli nende hulgas

ka I. Fiiippov. Nii näib olevat juubilaril küllalda
selt kunstilist kaalu oma tegevuse pühitsemiseks.
Juhuslikult

Lüpsma tulnud

lehm 2
müüa. Teateid saab Liiva

Kordese tän. 6—l.

Hästi sissetöötatud naiste
ja meesteosakonnaga

juuksetööstus
kiiresti müüa. Soov. kirj. slt.
~7/9507".

Sissetöötatud

juuksetööstus

võib pidada õnnestunuks, sest avar teatriruum oli
täidetud rahvaga viimse võimaluseni, hingi-kunsti
lise kordamineku eest hoolitsesid Estonia teatri vi
lunud jõud A. Viisimaa ja K. Savi, kuna nais

peaosas esines küll vähemate lavaliste kogemustega
noor lauljatar E. R e i n a p, kes alul kannatas teata

va lavapalaviku all, kuid pärastpoole sellest vaba
nedes pakkus päris häid tulemusi laululisest kül
jest kui ka lavaliselt. Tähelepanu väärisid koomilis

tes ' 0 ies Voitjagorski, Valentinov ja B. Vasser
mann iotäri osas. Tragi subretina esines K. Pav
lova. Naljategemise eest hoolitses V. Petšorin, kuna

juubilar ise Gaspardi osas temale kaasa lõi selles
suunas. Juubilari õnnitleti tervituskõnedega ühes
väärt- ja lilledeannetistega.
Kindla käega juhatas orkestrit ladusasti 1. Raa

su. TH. Lemba

..Estonia" teater
Ncljap., 2. dets., harilike hindadega operett

ltTatra tüdruk".

)al aasal".
Pühap., 5. dets., päevaseks etenduseks alandatud

dia ..Vedelvorst".

Eesti Draamateater

krantsi tän. B—ls. masinate
äris.

Müüa
häid wähe kantud meester.

aga omnibuscjuht oma sõidukit pidurdada.

Neljapäew, 2. detsember.

turuteade.- -13.00—13,30 kooliraadio. ..Siginima loal»

lutamine". Kuuldepilie Aug. Mõlgu romaanist ..Lõõ
nemere isandad". Knuldopiltidc tekst A. Mälgult.
17.50 heliplaate sa reklaami. 13.00 ..Kultase" ka
pell mängib. 18.30 Inglise keele tund edasijõudnutele

—DL Seth. 19.00 sisepoliitiline ringwaade 19.15

Inglise kuninga kroouimispidusttisw muusikat. (Heli
plaadid.) 19.40 põelvauudiseid. 20.00 õige aeg. Ilma
teade. 20.05 tvanadest helifilmidest. (Heliplaadid.)

Oskar Lutsu ja Andres Särevi ..Tagahoovis"
jõuab laupäeval, 4. dets., oma sajanda etenduse
juubelile, mis ei ole mitte just tavaline Eesti teatri
elus. Kuid hoolimata oma saja etenduse vana
dusest, ei ole ta seni veel midagi kaotanud oma
värskusest ja läheb Töölisteatris ikka veel täis ma
jadele, Huvitav on märkida, et seni antud 99 eten
dust on külastanud üle 35.000 inimese ja pileti
müügist on teatrile laekunud üle 1,5 miljoni sendi.
..Tagahoovis" on repertuaaris juba neljandat hooae-

ja arvatavasti ei lange veel nii ruttu mängust
Laupäevasest juubelietendusest võtab osa ka

Oskar Luts.

Tähelepanu!

....... ON IGAS MOODSAS

Ilusaid ja vastupidavaid

* " ' KORT£RIS
f' PERENAISELE

jalanõusid

RdÖHUKS

ostate eelolevaiks pühiks ja

SUURIM VALIO

hommikpaltvus Jaani kirikust misjonijuhataja H.
Põld. 8.30 Tallinn: Turuteade.

2 KRUNTI

Loata mootorratta juhtimise pärast wöetakse was
tutujele Nehatu wallas elutsew Heinrich Kasper. kes

17.50 heliplaate ja reklaami. 18.00 lastetund.

Narwa mnt. 8 km Tallinnast peeti kinni Tallinna

lõbudest. 18.30 Eesti keele tund N. Kress. 19.00

Auto ja woorimehe kokkupõrge. lärwe tänama
lähcdujes Pärnu maanteel sõitis weoauto nr. A-242

„Kni Pakane tuleb .." Lugusid Talwetaadist ja talwe

Brahmst ungari tantse. (Heliplaadid.) 19.25 aktnaal
ne loeerandtund. 19.40 põcwanudiscid. 20.00 õige
aeg. Ilmateade. Hinnanotceringud. 20.05 heliplaadi
uudiseid. 20.40 dr. H Peterson: Loomatubcrknloosi
nakkawns inimesele ja wasiupidi. (E TerwiShoiu Muu

piirkonna teemeistri poolt.

peale tundmata woorimehe sõidukile. Kokkupõrke ta»

gajärjel paiskus laiali woorimehe wankrit koormaks

olcw mööbel, mis osaliselt rikuti. Esialgse juurd»

luje andmetel põhjustas õnnetuse woorimees, kes sõitis
kcjet teed, ega wõimaldanud autol möödapääfu. Autot

seumi loeng, Tartust.) 21.10 ..Eugen Onegin", P.
Tschaikowski ooper. (Läbilõige.) Seletusi A. üksip.

juhtis Vabriku tän. nr. 23—9 elutsew Edgar Klee»

Kino

Iganenud loaga laskeriista hoidmise pärast koos
tas politsei protokolli Tehnika tän. nr. 2—3 elutse»
wale Oskar Koordile.
Purjus autojuht. Eile õhtul kella y47 paigu teatati

22.55 päewamidiseid.

Huwitawat kultuursilmi
näidati eile „Gloria Palacc'is" kutsutud külalistele.
Filmi pealkirjaks on ..Tundra" ja õnnestunud
ülesvõtted Alaskast näitavad inimese võitlusi . loo
dusega. Noor arst jääb lennuki hukkudes üksi
tundrasse, kus pole muud kui metsik loodus ja

mann.

osutus Willardi tän. nr. 13 clutsewaks Arnold
Saareks. Telliskiivi ja Oskari tän. nurgal olewal

autode seisukohal õlut joomas. Kuna ta oli tugewasti
wiinastunud. körwaldati ta auto juhtimiselt.

Joobnud olekus lärmitses tänawal kindla elu

kohata Warnel Jõesaar.
Auto sõitis kõnniteele. Laialt tänawalt Suurtüki

rännakut, et jõuda inimasulatena. See teekond on
täis raskeid võitlusi. Kord on surmaohus arst, kord

tänawatc sõites sõitis kõnniteele käubaweo tõld»auto

ustavat sõpra. Need on karupojad, kellega algab

ta sõbrad karupojad, kes tükivad tegema paha
tihti „karutempc", mis viivad neid raskesse seisu
korda.
Kuna toredate looduspiltide kõrval on sellele
filmile ka põnev sündmustik, siis jälgiti filmi esi
etendusel suure huviga. Lastele meeldisid eriliselt

karupojad Tommi ja Jerry.

nr. A-1990, mida juhtis Kurna wallas elutsew Ni»
kolal Erik. Õnnetuse põhjustas libe tee.
Liiklemismäärnste rikkumise pärast koostas po

litjcl protokolli autode nr. A-2142 za A-635 juh»

iidele.

Joobnud isikuid paigutati politjciarestimasja 9.

Vastutav toimetaja J. T AKL AJA
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus

Odavasti müüa ž

Ktrvetatud e
KOHV
KÕIKIDES

ERIŠEGUDES

Müüa
r

kana

ha. Hind 15.000 kr., sellest

Maapanga võlga 5000 kr.

Hind 5 senti kiio. Müük

mitte alla 500 kg. Põhja pst.
nr. 21. kella 9—15.

Mööbü
tööstuses Kollane t. 5 müüa

Morris 18 1937. a.

mud. õ-istm. Näha Tallin
nas. küsida tel. 477-79.

Maja mUUa
omauiku käest, kesklinna

roosipuukandiga.

Hästi tehtud tugewaid

diivaneid Ja

2 talu, Virumaal kaevandus
te rajooni juures. Uks suur
53 ha, ühes tükis, väga kor

ralikud hooned. Põldu 15

toitu

Juhuslikult odatvasti müüa puhveteid, söögilaudu ja too
sed äärmiselt soodsad. Asu
le, kirjutuslaudu, riietekappe
tõldauto
koht Loode t. 13 (Paldiski
ja tammest mag.-toa garnit.

Müüa:

end zoonud purju, mispärast ta ei suutwat korralikult
pihtida oma sõidukit. Asja selgitamisel leiti mees, kes

kiskjad loomad. Tundrasse jäänud mees saab kaks

müüa, puust, väikeste korteri

grammofoni wastu. Sealsa* mnt. sisse keerata).
mas sulgi ja laualaal müüa.

päew läbi.

alul hobuse omanikuks oli pärastine waras. Tema

Politseipeegel

7.00 äratusmäng. 7.05 wöimlemist. 7.20 päowa
uudiseid. 7.25 hommikkontsert heliplaatidelt. 8.10

. tega. Krunti 188 r.-s. Kuu
üür Kr. 230. Ostutingimu

raadio vahetada

waSti on siin tegemist omawahelise arusaamatusega, kuna

Dleedc, 3. detsember.

Kaks maja

TALLINN RAtKOJAPL. ¥

looma oli wiinud oma tallu ja seal tapnud. Nähta»

22.55 päotoauudiscid.

.1*

OSTUKOHT

AEG

nasilma kula Kalendi talus elutsew Oskar Sõnnik, kes

miseks müünud Heinrich Kanastikule ja see omakorda
kahjusaaja Simpsonilc.

22.10 orkestrikontsert. DIN orkester Juh. F. Nikolai.

ses, Vana Kalamaja tän. 3.

f:\t:! K SLI. ? S

Saue walla Sarika talus elutsew Karl Simson awal»
daS politseile, et tema lukustamata laudast on ööl wastu
teisipaewa waraStatnd hobune, mille wäärtuS 120 fr._
Juurdlusega selgus, et hobuse oli warastanud Tän»

Nikolai. 21.45 kirjanduslikke uudiseid. (Tartust.)

igal ajal odava hinnaga
M. REGI jalanõudekauplu

JA SOODSAIM

Keeruline hobusewarguselugu

politsei 3. jaaoskonda, et auto nr. A-1418 juht on

Täna „Kolmekrossi ooper" 10. korda. Algus kell
V2B õhtul. Pääsmed 25—150 senti.
Reedel .Mehe küljeluu" 20. korda.
Laupäeva] ..Tagahoovis" 100. juubelietendus.

:

keda süüdistatakse libeda kõnnitee pidamises.

abikaasa Kalendi talu perenaine oli aga looma tap»

toitudest. 21.10 orkestrikontsert. NN orkester. Juh. F.

Töölisteater

ELEKTRI PLIIT

nr. 13 asctscwa maja omanikuks on Marta Karotamm,

20.40 pool tundi perenaistele. Salme Eslas: Jönln

saekaater, naftamootor, töö sügise- ja talvepalituid ka
riietekapp, suur seinapeegel juures. Suurem tulu ja
tugitoole
korras, Palivere jaama lähe raknlkracdcsta ja naister.
müüa: 1) Nõmmel turu lä- punasest puust raamiga, ku korras. Wäljamaks 23.999
ostate ja tellite tveel pühiks
müüa, ardenni tõugu, kahane dal J. M. saeveskis Pali häid skunkskracdcaa taltvc aastaile sissetulek 214 kr. hedal, 2) smvituskrunllt Sett, kirjutus-, õmblus- ja
maale. Kuuli tän. 13, Tal vere jaam, p.-k., 23. J. mantleid. Maneeshi tän. 7, Pool järelmaks. Tootv. Wääna-Jöesuus. jõeäärne.!. kaardilauad. Lõuna t. 16/13, kr. Soow. kirj. slt. ~29/ Tehnika tiin. 17, töötoast.
Maandi.
pandimaja tvastas.
Itej. slt. ~28/8528",
Soodsfld matsutingimused.
linnas.
Teateid lisraeli t. õ—s. tulla reedel, 3. dets., kl. 6.30 9529".

Tiine mära

sattuS otse omnibuse ette. Libeda tee tõttu ei suutnud

25

.7.00 äratusmäng. 7.05 toõimlemist. 7.20 Päcwa
uudiseid. 7.25 hommikkontsert heliplaatidelt. 8.10
hommikpaltous Jaani kirikust õp. B. Ederberg. 8.30

Oskar Lutsu „Suvi" 36. korda. Kassa avatud kella

kai. 12, müüa Valgevase t. Küsida Jakobsoni 11—3.
õhtul kella 6 ja pühapäewal
14—6, pärast kl. 17.

Minia uus korralik
puumaja

põrge tekkis sellest, et woorimccõ sõites mõõda eelsõitjast

Raadio

s—B õhtul.

Korralik

jahipüss

Samal ajal sõitis omnibuS nr. A—lBBs Paldiski

maantee nr. 43 afetsewa maja juures peale tSöwosri
mehe Karl TmiUi wankrile. Kokkupõrke tagajärjel said
mõlemad sõidukid wigaStada. Omnibust juhtis Nõmmel
Waldeki tän. nr. 56—6 elutsew Arnold Kakk. Kokku»

4—16 elutsew Voldemar Kleintag, keS selle junreS
mnrdiS oma varema jala sääreluu. MeeS toimetati

Tänu, neljapäeval, kell V2B õhtul Andres Särevi-

müüa. Kirjad slt. ~31/9351"
Hea kaheraudne

poolt.

rawimisele Greifsenhageni haiglasse, kus arStid tema wi
gaStuse tunnistasid raskete liiki kuulumaks. OSkari tän.

pärast. Kohtunik mõistis kõik mängijad õigeks, lei

Elaktro
mehaanlka
töök. akkunui. parandamise

nr. A—1484 ja A—1486. Mõlemad sõidukid said LSna
tugewasti wigastnda, kuna aga inimestega õnnetusi ei
olnud. Juurdlusega selgus, et õnnetuse põhjuStaS libe
tee ja liigse kiiruse arendamine omnibuse nr. A—1484

jsk.-kohtuniku luures wastust andmas hasartmängu

Hobused ja
lehmad
miiiio Paldiski mnt. 26—8

ja laadimue sisseseadega

S. TARTÜI

viku konnaks". Laual oli üsna suur rahahunnik. Po
lillel koostas protokolli ja kesknädalal olid mehed

hindadega Puccini ooper ..Tütarlaps Läänest"; kell
V2B õhtul alandatud hindadega H. Raudsepa komöö

Arvatavasti olid tal juba tollal sidemed Eestiga pä

Eile hommikus kella poole kümne paigu põrkasid

A. Kütt ja' 3. Laane. Mehed mängisid Holstre meeste
..rahwuslikku" mängu, mida nad ise nimetawad „ko

Puccini ooperi värvikat orkestri kaasmängu ju
hatas V. -Nerep peene osavusega ja hoolega,
välja tõstes selle veetlevust iauluosade täiendami

õuekapelli kooris bassilauljana Burchardti nime all,
mille muutis Maria teatrisse astumisega Filippoviks.

tnsi, mis aga õnneks kõik lõppesid ilma raskemate taga

OSkari tän. nr. 13 afetsewa maja junreS põhjuStaS
libe kõnnitee, õnnetuse ka ühe jalakäijaga. Seal kukkuS
eile õhtul kella weerand üheksa paigu Härjapea tÄI. nr.

Johanson, A. Polikarpus. J. siendrikson. J. Paju,

ja J. Pi 11 er. Viimasele oleks tagasihoidlikum mäng
ainult kasuks.

„Kornewille'i" kellad J. AiliYPowi 411-a. tegewuse juubeli
Puhul
Meile tuntud Peterburi keiserliku Maria teatri
ooperisolist I. Fiiippov pühitses teisipäeval saksa
teatris lavastatud Planauettel operetiga „Korne
vi!le'i kellad" oma neljakümneaastast lavategevust.
Tutvusin juubilariga, kui ta veel teenis ketserliku

Übe tee tSi õnnetusi
Kaks kokkupõrget ja üks kukkumine
jalaluumurdega

gimos. Kaardtmängijateks osutusid Holstre mehed P.

Reedel, 3. dets., harilike hindadega Smetana
ooper ~Müüdud mõrsja".
Laup., 9. dets., 25. korda Beneši operett „Hal

seks. Th. Lemba

tud kõrgem hind. Laadapäewal Petseri linakaupmehed
ostsid kokku 10 wagunit linu, makstes 190 kr. kaalust.

Willardi tän. ur. 22—18 elutsew August Laul puS

mertsi" kabinetist 6-liikmelise meeskonna kaarte man»

mastada kuulajat väga õrna piano ehk liialdatud

leliselt olid oma ülesande kõrgusel J. Vi 11 ar d

Laadapäewa! osteti 10 wayunit Unu. Kesknädalal
Petsekis peetud laadale oli müügile toodud rohkesti
lina. Pakkumist põhjustas «viimastel päewadel makse

Eile kella weerand wiic paiga p. l. tekkis Pclpltnna
koolimaja taga kaklus tööliste wohcl. Selle juures lõi

12. nowembril, kui Wiljandis peeti mardilaata,
kontrollis politsei restorane ja leidis restoran ..Kom

Lelleks otstarbeks saksa teatris korraldatud ope
retietendus, milleks'oli valitud „Kornevtlle'i kellad",

müüa. Soov kirj. slt. ~40/
6, klass, Victoria. S. Roosi 9500".

Müüa

Petserist

„Konn" Pole hasartmäng

val ja reedel kella 7—lo tud riideid, lauapesu jne.
Elumuutuse pärast müüa

Pärnumaa praost A. Grünberg. Juubilarile on ko

Aleksander Kuusel, kes ivabariigi walitsuse otsusega
4. aprillist 1934 kaitseseisukorra seaduse põhjal wabas
tati ametist, lubatakse ivabariigi walitsuse poolt uuesti
astuda riigiteenistusse.

LADU

R. Georgini apteek, Mru tän. nr. IS. Tel. 450-81,.
W. Kuigi apteek. Liiwalaia tän. nr. 34. Tel. 481-70.
K. Schneideri apteek. Raekojaplats 11. Tel. 431-65.
A. Puksowi apteek. Koidu tän. nr. 43. . Tel. 454-97.
J. Pilli apteek. Wana-Kalamaja t. nr. 7-a. Tel. 440-74.

ehituskrunt rahvarikka* ko
müüa
has jaama juures. Hind kok
kuleppel. Küsida neljapäe meester. ja naisterahva kan mäe tän. 27—11.
Luise tän. B—7.

taja B. Masing. Juubeli puhul korraldatakse Karksi

Lubatakse uuesti astuda
riigiteenistusse

des. et „konn" kui trumbimäng ei ole hasartmäng.

forte laulmisega, mis sageli kannatab juba teatava
pinge all, kui soov hurmata kuulajat mahedalt voo
lava ia tundeküllase kantileeniga „plena voce". Hää

Taksoauto

ja Peterbun end täiendama. Lõpetanüd õppimise, asus

Nesjapaewal waStu reedet:

lest vast ainult O. Tiedeberg on seda ka va
rem laulnud. Oopereid, mida antakse peagu iga
aasta või üle aasta väliskülalistega ja mida etenda

juhilt, telef. 433-16.

..... piihiiseb oma 25-a. ameti juubelit juukse

tööstuse ari ..Frieda" omanik Elfriede Wande r e r.
Ameti õppimist algas juubilar 3. dets. 1912. a.
Granbergi juuksetööstuses Tallinnas. Sealt siirdus

mese poolena. Kui algatus õnnestub, siis korralda

Täna lastekunsti-õhtu

Wastawad tunnistused jagati kätte
kursuste lõpul korraldatud kooswiibimisel. Samuti

Kaklus ja raske pussitamine

esemeid, mis on sajandid wanad.

annaks ülewaate mööblistilii arengust moodsani.

kufann sooritas kökku 45 isikut, neist 42 noorema

.ja 3 keskmise astme ulatuses. Seni on Eestis karskus
eksami õiendanud üldse üle 1000 karskustegelase.

anti kõigile kursuslastele tunnistused kursustest osa
wötu kohta.

wabarligi 20. aastapäewaks. Palwekirjale kirjutas alla

tuleb näitusele 30 perekonnalt. Nende hulgas on

vähem kohase osaga. Kõige enam õnnestus temale
arioso esimeses vaatuses. Karrisool on. noorustuld
ja hoogu ning oskus sooritada vabalt kõrgeid helisid,
kuid siiski tungib tema juures esile tahe enam häm

sid siin itaallased mõlemal külastamisel, pole mõtet
uuesti lavastada, sest publikut ta sellega ikkagi ligi

maksetud ja 10.000*ltr. summa antakse linnale üle
weel käesolewal aastal.

weres peeti rahwusMha, kus otsustati saata riigi
hoidjale palwe, et suletaks lärawere wiinakauplus

ka Tallinna kirikule ja raekoja stlllistsustusest, pin

„Tosea"
„Tosca" uuesti lavastamiseks ei olnud õieti kül
laldaselt põhjusi ning dekoratiivsete ja peamiselt
kostüümide uuendamisega võis ta tuua teatrile ai
nult ülearuseid kulusid. Kõigepealt võis äratada

~Tosca" etendus huvi uue solistide koosseisuga, mil

Eestis õiendatud iile 1000 KarsbuseKjami. öhen»
dujes Tartus toimunud 10-päewaliste karskuskursus»
tcga korraldati kursuslastele ka karskuseksamid, mis
kujunesid suuremateks, mis seni on olnud. Karskus»

Riigihoidjat palutakse sulgeda wiinapood. Ima

kidest. altaritest ja kantslitest. Mööbli wäljapanekuid

korraldavad piduliku aktuse Estonia kontsertsaalis
Eesti-Soome-Ungarl Liit ja Soome Klubi.
Teater • Muusika

Nagu kuuldub, on sotsiaalministeerium lubanud laste
kodu ehitamist toetada 30.000 kr-ga, kusjuures 1/3 sel
lest on juba waremini Viljandi Unnawalltsusele wälja

on tfeal laeka sisemus intiimkunstitöö.
Näituse ajaks Ilmub trükist kataloog üleswötetega

See näitus on mõeldud mööbli/tilli näituse esi
takje weel teinegi naitus, alustades 1860. a., mis

Rootsi eeskujul.

Tartust

ma 70.000 kr. Hoone on wiidud juba katuse alla.

gudus otsustanud kinkida tänutäheks kauaaegse tee
nistuse eest kuldristi.

pldamatult Granbergi juuksetööstuses. Samal aastal

KARUSNAHA

153 pidustusest psawõtjat. ViinaKaupluse sulgemist
soowitakse vöhjusel. et selle all kannatawat ümbrus
kond. Alkoholi müüki paiuwad imawerelased piirata

mõisa uut lastekodu, mis celarwe kohaselt läheb maks

t kirikus pidulik jumalateenistus, millest wötab osa ka

KNNU mõöblinäitus Kunsti
hoones
7. dets. kell 1 päewai awatakfe Kunstihoones
KNNtI poolt pr. Kääriku juhatusel ja pr. Helgi
Pätsi patronaashl all näitus „4 sajandit mööbli

flaami gobelääni, grawüüre, renesjansi. baroki, ro

Viljandist
Lastekodu maksab 70.000 kr. Viljandi linn ehi
tad praegu. Viljandi Unnale kuuluwasse Viiratsi

pühitseb oma 25-a. ameti juubelit Karksi koguduse õpe

bordoopunawärlvilise waibaga.

kunsti". Näituse ülesandeks on meie noorsugu tut
wustada mööbliga ja üldse kodukaunistamise stiili
dega 16.—19. sajandi keskpaigani. Välja pannakse

Siseriigist

VilfandlmaalY
Kuldrist pastor B. Masingule. 12. dets. k. a.

altarikatted on Ivaga nägusad ja sobiwad hästi kirrku

..Estonia" Muusika Osakonna segakoori juubeli

Müüa korras 9,1 H, P.
tõldauto
Küsida Raekojapl. A-650

. Johannes Orasmaa, kaitseliidu ülem. sündinud
3. dets. 1890. a. loala w. Virumaal.
„Frieda" omaniku 25-a.
ameti juubel

tusele uuod rohelised altarikatted. Katetele ornamendid
on walmisiannd rakendnskunswik Aino Schmidt. Uuel

kontsert 25-a. tegevuse tähistamiseks peetakse laup.,

Tatari 21*6, frt. 7, tvaada*
ta kella 2—7 õhtul.

1875. a. Kiiewis.

Kaarli kirik sai uued altarikatted

Mõne reaga

ja kabinett

.Ludww Puusepp, arstiteadlane, sündinud 3. dets.

Neil päetoil ivalmisip ja ivöeti Kaarli kirikus tartvi

kogule

MSgSMIBtUkS

Johannes Hiiemets. kirikuõpetaja Dtõuges. Sündinud
3. dets. 1904. a. Nattvas. Lõpetanud Tartu ülikooli nmg.
theol. astmes Diplomeeritud cdasiöppija kirikuloo õppe
tool: juures.

mägi paarinädalasele puhkusele. Alates tulewast reedest
jääwad ära piiskopi kõnetunnid Teda asendawad ameti
asjus piiskoplikud-tvikharid.

Rootsikeelset kirjandust Tallinna linna keskraamatu

Ärasõidu puhul müüa

Sünnipäewalapsi

Räpina kogudusele abiõpetaja

Wiljandi maakoguduse abiõpetaja koht tvakantne

tuleb täna õhtul kell 7 kokku Tööliskodu ruumes
Tõnismäel. Päevakorras on tööllskoja esimehe J.
Kurvitsa aruanne koja tegevusest, edasi L. Johan

Alates 3. detsembrist s. a.

Konsistoorium kinnitas Kõpu koguduse õpetajaks G.

Märkimist Määrib, et juubelipäelva pidustustest sõi
dawad osa wötma ka lahetagused naabrid. Nimelt tule
toad juubelipidustustele Soome loäikeloomakaswatajate
ühingu mesindussektsiooni esindaja L. T u 0 m an e u ja
Soonte aianduskestseltsi sekretär T. Kalcrlv 0.

meeste koosolek

7

linastatakse seninägemata suurfilm.
Näete kohutavate Jäämägede kokkuvarisemist!
Näete põlismetsade hllglatulekahju!
Näete loomade kallaletungi Üksikule inimesele. ..
Relvata, toiduta, ulualuseta üksiku inimese võitlus ole
masolu pärast külmas arktlkas Ja karmis tundrast

Konsistooriumi uudiseid

ettekanded. Aktusele pääs on kõigile waba. Aktusele

Müüakse

Nr. 328

|> i < n> a l t il I

Teine talu 38-ha., hind

Suurem valik armatuure,

laua- ja seinalampe. Töös
tus ja kauplus Tartu mnt. 2

ja 42, telef. 311-96. Vold.

10.000 kr. Teateid kontor
Hermanni 15,
Narvas.

Müüakse

Laänberg.

Müüa Ivalge tnoodne

elektri

riidekapp,
tualett ja Mappe Pääsu
kese tän. 1 (töötoast).

Parimas rajoonis oda
wasti rmuici moodne uus

mootor
3 P. S. Soovijail teatada »lt.
~25/9605".

Müüa odaivaid lapse- ja

klvlmala.
nulu
vankreid
Hind SO.OOO li. Puhtas
rahas Kr. 50.000. Zoow.
Wiru
tän.
2, hoolvimajaS.
kirj. flt. ~2/8429". .

Nr. 328

8

iTiTiimniMiii

AarSie 30-a. töömees
kestvat tööd

Tarvis kohe vilunud •

palub

16 jieT xoneT yquibcn u

3THM AeJIOM-He.VHOrO SUU'

KOM. nilcaTb Sitsi va br.
7—20. N. R.

kojamehekohta
olen lvilmmd. Kirjal, slt.
..29/9649".

kell %8 Hollandi t. 20—11
Wajataksc korralikku, puh

üksiteenijat

neiu palub
tööd. Wõib ka

masinamees

muda kauplema reede õhtul

kes oc-fnß feeta (Ivõib olla
ka Ivähcse kecdnoSknscga) ja

tunneb igasuguseid majapi
damistöid. Läbi rääkida: S.

uwni õpilaskohi olla. Kirjad
Tartu mnt. 4, äris
soovib vastavat tööd 6. det kuni 3. dets. slt. ..40/9620" ..Moderni" majas).

sembrist. Kirjad slt. -27/

Maanoormees

9487"

Korralik noormees palub

mingit tööd f

otsib tööd ükskõik mis alal.

Wajatakse 3-liikm. pere

on rahul kõige hallvemagagi. konda

teenijat

Lp. tööandjad!
.Kellele teist on tarwis
täiesti karsket ja ausat 26-a.

Ausad

tööandjad

töömeest, neid palun kirju
tada slt. ..8/9628".

võimaldage tugevale noorme

Veoautod:
Chevrolet

kaptenit
lvanuiga.
Kirj. slt. ..12/
mööbliga luba
; kr. kuus. 2. Patarei tiin. 9552". ; - _
erasisjekäignga ühele mõi n—n.'
Korralik lasteta abielu
kahele isikule, ilmu köögi
paar ivajab
iarwituseta. Tolli t. 3—4,
Puuvilja
kaptenit
Olclvistc kirikil jinticš.
kauplus
tuba köögina tvõi lvahc
odavasti ära anda käidavas seinana 5. jaoskonna ümbru
Puuviljakiosk
ära anda kiiremas korras, kohas, üür odav. Küsida ses, nüüd lvõi edaspidi.

Chevrolet
2-t. 800 kr.
Chevrolet

käidatvas kohas, wäga oda Imanta tän. 10.

wasti. Küsida lehekioskist

Šepatöökoda

Raekojaplatsil.

Chevrolet

Päikescpoolne erasissekäi üle anda sellele, kes ära os
fiitfio

tuba
4% t. 2000 kr.,
tvõ! ilma. ära
täiesti korras, ja 6-tonn, mööbliga
anda 1 ivõi 2 härrale. KcjkKompassi tän. I—3.

daval.

Autokuur

Kirj. slt. ..30/9570".

Toowin crasissekäiguga
lväikcst. hästi inöblceritlid

tuba

tab riistad. Kirjad dt. ~1/

soowiialv südalinna. Teatada
slt. ~35/9575".

Kindla teenistusega isikule

Kaheliikmcline lvaiknc pc
rckond ivajab 2—3-toalist

9501".
väike

möbl. tuba

K-m. A. TRUMM,

" Kütja

vilja- i
kauplust

wõi äriruum keskküttena 25

kes keedab ja pcjtt peseb. uued' autod kohe ladus saa

Wana Posti 8. ..Moeilm".

osanikke

Iseseisev
korralikule noormehele min
õmbleja
git teenistust, mis võimaldab
äraelamise. Kirjad slt. ~32/ sootvib tööd töötuppa. Enne Ettepanekud ühes andmete
nägemata takistuse pärast ga isiku ja pakutama summa
9532".
ilma kohata. Töös kiire ja kohta saata slt. ..24/0604".
Lp.
äriomanikud!

Palun, võimaldage,korraliku
le neiule modistiniabilise- või

korralik. Kirs. slt. ..10/
9670".

Lugupeetud tööandjad!

praktikandikoht, kas nüüd 23-aast. Hiiumaa noormees
kohe või edaspidi. Teatada Palub
slt. ~37/8497".

Karske töökas meester.

otsib tegevust
raua- ja teraskauba- või

elektritarveteärisse osaniku

na või teenistusse. (Kauts

joni tagatis.) Teatada slt.
~15/9475".

mingisugust tööd

on tänulik kõige eest. Tööd

ci põlga. Kirj. slt. ~27/

9647".

Lp. tööandjad!
Palun wõimaldage korrali

kule kaubanduskooli haridu
sega 18-a. tütarlapsele koht
tööstusse, ettekandjaks, tvõib
ka nõudepesijaks, on ennem

Vilunud, energiline, keeli ettekandja olnud. Pal. teat.
valitseja
slt. ..13/9673".

müüjanna

otsib kohta. Teat. slt. ~19/

Võimaldage

9479".

kauaaegse praktikaga, soowib ~9/9669".

kindlat kohta. Kirjad kuni
7. dets. slt. ~21/8521". J
19-a. noormees
palub toomtalust õppida
mingi kutse. Kirj. slt.
~6/9546".

«• a-

otsib teenistust; omab prak

tika sõidus ja remondis ja

omanik N. LÄÄTS,

palgalise koha.

Suurem ühiskauplus toa

jab oma harukauplustele
Tallinna lähedusse 1. jaan.
1038. a.

kaht

ga välja üürida. Hind 35

Nanva mnt. 45,

krooni. Tatari tän. 21-b—s.

tel. 310-46,

kaubanduslikku külge f juhti

da. leiab kaasatöötajana

keskküttega majas, erasisse
käiguga ja kõigi mugavuste

Uues majas kahetoaline

müüb järelmaksuga
alates

korter

4 ||w nädalas, rii
* et, lalanõu

ära anda. Preesi tän. 6—l

sid, pesu. wateeri

ritud tekke, peh

Laduruum

meid mööbleid

sobiwad kontorile ivõi muuks

Tatari 2—l, paraaduks.

Korralik maanoormees

soovib tööd
ükskõik kuhu tööstusesse wõi

tvabrikusse. Kirsad saata

tvõimalik. Toowiatv. ühez

Tüdrukut

tvõi sillast, kes mõistab
hästi lehmi lüpsa, tarwis

tarwis liuna linidale tallu
Kaubelda 3. dets. kella 9
11 lwiuiu. Tartli umt. 32,
hoowis. a

Laitse p.-ag. Paatre p.-k.
100.

Suuremates asutustes kaue
mat aega kaubandust, alal
Tähelepanu!
tegutsenud energiline keeli
Kas töesii ei leidu mingisu Ivalitseja isik lvajab

2uur 4-toaliue

korter
äriruumiks tvöi puhta iöös

tüse jaoks Ivälja üürida.
Tartu nutt. 51. Lähemalt

Uueturu kaubamaja 5, teles.
463-28.

Suurem
bürooruum

2-3 yt.

kõigi mugaivustega lvälja

üürida. Näha tl. 4—6
Sauna täit. I—l 4, telef.
Piirsalus, umbes üks hek 428*76.
Metsa mUUa

taar ilusat palgi- ja paberi
puumetsa, 4 km Risti raud

nürile anda

teejaamast. Metsa müüa elu

söögisaal

majahoidjakohta

Lp. agendid

teeb kõik majas cttetnlcwad
remonti ööd. tunneb ka lnkn Teiega soowib koostööd õig
sepatööd. on ennem olnud lane kaasrändur sõidumasi

majahoidja, omab soowitu naga. Kirj. slt. ..30/9610".

Müüakse

Kirjad slt. ~28/9608".

RHöbl. tuba

keldriruum

laste
mänguasju

pisike soe

mööbliga tuba

Pruupitud

unes majas, wanni tariv,

korralikule ameiiskäijale ära

köögi tarwit.. üür 12 krooni anda hinnaga Kr. 25. Tulla
mis äri lõpetamise tõttu jä Weue tän. 16—7.
pärast kella 7 Wolta 22—6.
rele jäänud. Näha iga päev

Heeringa tän. I—l, kella

Ilus tuba

9—4.

hästi möbl. lvälja anda ük

Palke müüa

Ilusa 2-toalise

korteri

sikule isikule. Walgelvase t. soovitan väikese tasu eest.
B—o. Kirjad slt. ~16/8516".

maal umbes 3000 kantjalga.

müiia kiires korras, firma ..Ruston-Proctor", trummel
„Opel Blitz" 1936. a. mu
del. sõitnud 20.090 km, 54 tolli. Tõrva, p.-k. 44.
hind Kr. 2300. Hollandi t.
11—4. teles. 307-92.
Odavasti müüa

naine palub mingit

toonistust

JIHÕO aannnie, *M>öbi 3a on tänulik iga Ivähema töö
paÖoTaTb 3nMoio na npo* eest. Kirj. slt. ~17/9677".

imiaHiie. FoßopiiT no

mantli- ja kleiditööd) wõi
mingis,lgust kohta. Kirj. slt.
..22/9682".

Ztoaline

Kindlas ametis, korrali Äräsõitmise puhul toidu
kule perekonnale (täisealis ainete-

seina- ja

Jalatoed, kanna
silma- ja jala
ravfabinõud

10—2 ja 4-6.

Pikemat aega arialal töö

Vene tän. tl-r-6.

Käsitsi
ne noormees

soovib kohta
ärisse, ladusse, tööstusse või

ja nõöpauguömblemine. Sa kinnine tõld, viimane mudel,

Tööpakkumised

Sõiduvoorim ees tele ühe
ja kahehobuse

sQidusaanid

waja hotelli Euroopa. Win»

üsisIcontorl
ametnikku,

neb ruiw. Kirj. slt. ~34/
9574".

müüa. Vana Viru tän. 15
krt. 4, tel. 452-84.

Alla poolt hinda müüa vä
hepruugitud

tän. 24.

kuskil tööd päetviti? Koha

magadistoa
sisseseade
Pärnu mnt. 54. elektriar

vete äris; tel. 471-14.
Karske ja korralik
kes täieliselt walitseb koha
noormees
Müüa sõidukorras
valub mingit tööd tööstus - likke keeli, wajatakse konto

tüldauto 1
se. lattu, autole wõi mu risse. Kirj. slt. ~A. 9056"
jäle, on rahul ka ajutise
1933.
a.
modell. Teateid
Vaibasõlmijat
tööga wõi õpilasekohaga.
saab telefonil 430-77.

Teat. flt. ~23/9563".

JõulupHhiks

tarwis. Kirj. pakk. slt.
..27/9607".

wõtan tveel tellimisi wastu:
kirikutele, koolidee ja seltsi

Peiscrist sõitnud.

ostan
tuntud riideid, köögitarbeid
jne., maksan kõige kõrgemat

kiindu. Kirjud slt. ~'22/
8522".

paberist kotte

Briljantc, kuld-, hõbe-,
antiikasju
ostab kõrge hinnaga

ostate odawasti

UiaiiMiapg

„Päewalehe" raamatukpl.

Kellel on vaja
raha?

Taiitnna Eesti Kirjststus-OhlsusSiin mees

Petserlane ostab kõiksugu
Rikkad preilid!
õliväljadelt.
pruugitud riideid, kasukaid,
saapaid, pesu. õmblusmasi Tütarlaps, kui oled vaene ja Teiega soowib tulwust abi
elu mõttes kinnis
naid. jalgrattaid, grammo kodutu, tahan sulle elukaas wara
ontanik. töölisringist
fone jne. (Wiibib Tallinnas laseks olla. Vastan ainult
2.—5. dets.). Kirjad pakk. j fotodega kirjadele. Kiviõli, mees. Wanadus luni 30 a.
Kirjad saam enesekirjelduse
nõudmiseni ~529".
slt. ~17/9557".
ga slt. ..36/9376".
Ostan sisscmängitud

mandoliini
Kirs. slt. „5/0545".
Korralik talu

Rikkad prouad ja
härrad!

Härra A.

Palun südamest aidake mind!

Olen üksik naine 5-kuise kcllcaa kohtasin 16. now.
lapsega. Külm on tulemas, kell õhtul Estonia esi
ei ole raha osta riideid ega sel ja järgm. homm. Torni
tväljaknl, kas oleks wöi
jalanõusid (kinga nr. 38). de
Palun päästke mind ja mu malns Teid kord wcel koha
laps! Oleme maha jäetud sü

ta? Pal. kirjal, slt. ~20/

~1/9)41".

härra, kui oled
jõukas, omad kodu. oled

hea maaga ja korraliku elu
dametu isa poolt. Mehaani 9600".
Ametiskäija 3-liikmelinc majaga raudteejaama > ligi
ka tän. 3—7 või kirjal, slt.
perekond ivajab 2 -3-toalist dal. mitte kaugel Tallinnast,
SSaucm

kaptenit
soomitakse osta Ivõi pikc
2. lvõi 3. linnajaos. >kun maks ajaks rentida. Pakk.
üürina knni Kr. 45. Teata teat. kirjal, slt. ..10/9590^.
da teles. 308-46 lvõi kirjal,
Soowin osta hea, pruu
slt ..39/9619".
gitnd, kraega

Kolmeliikmeline iniellig.

kuid pükse ja pintsakuid,

kaine, karske, waimsete hu
Daamid!
tuidega. heasüdaml. ja igat
Kes soovib pühiks moodsaid sed naissõpra-eluseltsilist.
ja hästipüsivaid clektri-auru
lokke, neid palun külastada
siis kirjuta
juuksetööstust

„K o i!"

sümpaats. harir. keskeal, lesk

Koidu tän 23, tel. 439-01. prouale (ühe koolieal, laps.)
Moodsad õhtu- ja päevasoen

gud, maniküür, juuste vär
vimine jne.
Austusega omanik.

2 keskealist vaba prouat,

Olen nõrk. wajan Su kair
set, tuge! Mul hinges on
palju ilusat, hella seda
annan Sulle. Kirj. slt. „10/
9710".

Hallo, preilid ja prouad,

pesu, jalanõusid, tööriistu üks tööstuse-, teine kinnis teiega soowib rutwust seitse
aastat labidat kannud kraa
jne. Riided ning jalanõud varaomanik, soovivad
korterit '
tutvusi
ivõiivad olla ka täiesti katt
wihall. Kes tooks särawat
2 tuba fööfli ja esikuga, tud ja tvanad. Ostan ka korralike härradega. Varan päikest minu süngesse ellu
soolvitalv 2.—3. linnajaos. Nõmmelt. Kirj. slt. ~3/ dus tähtsuseta. Kirjad slt. ja oleks tõsiseks sõbraks?

Kirj. sl:. ..27/9687".

9623".

Aadr.: Juuru-Kuimetsa P.*

~24/9524".

1-Hlgi T
autojuht

Müiia maja

6-toaline

korter

ja vannitoaga, keskküttega

uues majas Lai tän. 4

majas Kentmani tänava ra

joonis vabaneb lähemal ajal. lvälja üürida 1. jaanuarist.
Soovijaid palun teatada slt. Wöib ka bürooruumideks.
j

Ara anda puhas möbl. kla-!
veriga

tuba

intell. daamile. Gonsiori t.
16—8, hoovimajas.

Ära anda kindlapalgalis
tele isikutele 2 suurt hästi
möbleeritud

tuba

erasissekäiguga, kõigi muga
vustega (parkett, vann, tele

Ä*. *" . -12'

Suusatajad!

Teenijat

perenaist

tel. 452-84.

Odav

diivan ja kuiett

Tõrwatakse. painutatakse sa tarlvis maale. Kaubelda 2. müüa. Tellimised ja par
walmistatakse uusi suuski dets. kl. 4-—6 S. Tartu m. dused. Sadulsepatööko

ja sidemeid. Duukri tän. 2. 51.

«Vello", Niine tän. 1.

eest. Teateid Paldiski m. 19, üksik ja elutormidest laaöia
telefon 447-29.
tud, soowiks leida

Mitmesugust

Sooivin kiire-? korras

korterit

juba köögiga wõi ivahe
ga slt. ..36,9636".

üksik proua soowib

korterit

gümnaasiumi haridusega,

omab ilusa kodu, väikese

Kirj. slt. ~39/9539".

vib

rahlvas lvõib kaasüürilisena

korteri saaöa

Tcat. Türnpn tän. lehekios

kist. _
Soe tuba
ära anda kindlas iccnist.
meestcrahlvale. Kunderi t.
9—lo.
Erasissekäiguga

tuba

krt. 1. Köleri tän. nurgal või mööblitega ära anda. Heina

tel. 313-09.

Möbleeritud

tuba
ära anda V. Patarei tän.
Juukse

1'3—1.

Suur
laduruum
ja kelder
lvälja üürida Tartu mnt.
31. Lähemalt Uueturu

Soov. kirj. slt. ~20/9520".

Juukse
tööstus

Aineliselt ei saa aidata.

Kirjad slt. „17/9717".

kinnisvara ainus pärija, soo

tutvust

1 tuba ja köök wõi tuba
abiellumise mõttes kindlas
wahescinaga. üüri ettemaks
ivõimalik. Teatada slt. ~40/ teenistuses ametnikkudega
või kõrgemate kaitseväelas
0660".
tega. Kohe kohtama ei ilmu.
Lasteta abielupaar soowib Kirjutada slt. „35|9495v.

üksik daam

ERITI VASTUPIDAVAID

tutvuks
wancma intell. härraga.

Kirj. slt. ~28/9648".

osanikku

Korterit
tnba köögiga wõi wahe
seinaga. Liitvalaia ümbrus
konda. Riigiteenija. Kirjal,
kuni 4. dets. slt. ~7/0667".

Soliidne härra otsib
hästi möbleeritud muga

Eratietektiiv

tarwis hästiminctvasse äris
se. kapital 3000 kuni 3000
kr. ja kaasatöötamine. Kirj.
slt. „32/9612".

Harju tän. 80—3.
Eriala: abielulahutus

asjad ja teadete kogu
mine.

Tähelepanu!

wustcga

tuba
Kirjad slt. ..10,0670".

Suur planguga ümbrit

Odav

setud

Otsin junksetööstuse

ruumi

ja elukorterit. Kirjale slt. daamiga. Kirjad slt. ..37/ laia tän. 28. F. Hcllmann.

väljamüük
Linnawalitsuse loal kuni
13. detsembrini

äri ümberkolimise tõttu

A. Maamägi
jalanõudcäris, >
Estonia puiesteel 29.

9537".

..3/0663".

Garaaši

lürgenthal Simunas.

Korter
2 tuba ja köök ära

sõbra

40—50 krooni .
Sümpaatne noor preili, laenu. Prots. kokkuleppel. samasuguste naister. hulgast

seinaga, wõib ka keldrikorter

olla. Pal. tcat. ühes hinna

Kaks korralikku tütarlast
soovivad

Soovin osta

hobuse

Harjumaal endise mõisa

rohuaed
pikemaks ajaks välja rentida.
Kirjad slt. ~39/8499".

Vanem lesk soovib

VSlgade

lillrlllSli^
suures walikus
piiramata arwul.

A-S.
D.Mirwitz&P-d
härradega (vanus 45—60 a.)
1, Tartu mnt. 13,
tõsises mõttes. Kirjad slt.
tel. 306-81. y
..5/8505". _
tutvust

Lp. preili Leida

2. korral. Teles. 462-60
Kristal. Sakala 42.

slt. ~30/9490".

ne preili otsib korralikku

gukolu. Lahked pakkum. kir seisukorras tütarlapsele 30—
40 kr. 3 kuuks. Maksan au
jal. slt. ..33,9493".
sasti. Kirjad slt. ~17,8477".
Soowin osta odawama

gi all kell 20, palun anda

sissenõudmine. Maksuwahen

dite selgitamine. Inkasso

büroo ..Wabendus". Harju

Pidu

maale. Pakk. ühes hinnaga kellel oli kohtamine määra
j Töölkäija ivanem. naiste- anda Nõmmel. Põllu t. 16. ja hobuse kirjeldusega tcat. tud 27. nov. Bi-Ba-Bo kan

fon). Küsida Narva m. 66

pool osa, bind 12.000, välja 13—3.
maks kokkuleppel. Kirj. slt.
~15/9635".

..Päcwalche" talitusse
0636".

1938. a. Kaupa teeb Joh.

täu. 17. Kella 10—12 ja
2—3 N.

Kadunud
Preili saarlaste pidult, pa
lun tooge vahetatud

kaloss
Liivalaia tän. 89—13, kust

korraldajad!

oma kätte saate.

oma aadressi või määrata
Koer kadunud
Ostja Võrumaalt
ostab Tallinnas ja Nõmmel uus kohtamine. Kirjad slt. Korralik 4—7-liikmeline j«z 1. dets., prantsuse bulldog,
~16/9516".
orkcster võtab veel pühadeks ühes pika rihmaga. AZärw
kuni 4. dets. pruugitud mööb
pakkumisi vastu. S. Tatari pruun, walge rind ja otsa
leid, riideid, pesu, saapaid,
Korteriotsimised raamatuid,
Rikkad
tän. 50—3.
õliiampc, gram
ees ka walge laik. Pal. teat.
mofone, õmblusmasinaid,
Jakobsoni 28—2 wõi teles.
härrad ja prouad
Intelligentne hingeline neiu 319-23.
jalgrattaid, kõiksugu söögi
Kindlas ametis olev vaik nõusid ning igasugu pöönin Palun laenake väga raskes tõsiste vaadetega soovib

perekonda

mööbliga tuba
üüriga 10—20 kr. Kirj. slt.

pianiino

pai. slt. ~25/8485"

Firma ja hind teatada slt.

Noormees vajab üht või
jvaht erasissekäiguga (soovi
tav otse kojast),

.10/0550".

Stomin.
tarv., kui rinde all valutab'ja
kõrvetab; rahvakeeles vcnind.

mööbliga tuba

Kaitsemrrk „punane ankur".

või väikest korterit, kesklin
na läheduses. Soovitav tele
kaubamajast 5, tel. 463-28.
fon ja vann. Tcat. ühes hin

on wõimalik laenata
dele igasugused küünla kellel
6 kuuks 400—500 krooni,
naga slt. ~19/9519".
Noored tugevad töö- ja
tööstus
hoidjatööd. Töö on hea ja mab
Alvarad 3-toaliscd. llõ
kindla kuupalgalise ko sõidu
elupõline. Ka tvalan tinast.
Maja lammutamise tõttu
hästi töötav, ühes daamide ruutmtr. põrandapindalaga
hobused
Teat. kirj. flt. ~37/9577". ha weoautol. Laen kindlus- müüa Vana-Viru
wajab wäiksemat ja. puhta
tän. 15—4 ruumiga, ärasõidu tõttu müüa moodsad

'

~28/8488".

Kirjad slt. ~37/9617".

Simuna alewikus on wälja
üürida lihakaupluse-. wors väikeautole vajatakse kohe.
KaasUUriliseks
Teatada slt. „4/9624".
lvõib tulla 2 korralikku ame titööstuse- ja tapamaja
ruumid
tiskäijat meesterahtvast.
Ruumikas tuba. Septembri
elukorteriga. 1. jaanuarist
Ostetakse
9—B, hootvimaja.

Korter

heade tekkidega odavasti

Pesutiidrukut

~11/9551".

tütarlapsele

mööblita tuba

nurg. lehekioskist.

neli tuba, köök, teenija

etietulewad tööd. Kirj. flt.

kule

ilus korter wälja üürida
konservi- Ja
tuba. köök. meranda.
llhakauplus 4
ärasõidu tõttu odälvasti ära Metsa tän. 7—3. teles.
460-84.
anda. Ms. peapostkontori

TALLINNAS

mas nõelutakse sokke, ka sõitnud 7000 km. odavasti
pesulappimine. Küsida Wa müüa. Veneturg 6, telefon
na Kalamaja 21—2.
310-66.

palub majaicenijakohia. on
tvalmis tegema majas kõik

Kes wõimaldaks korraks

tvas ainuke

IM»

DKV

pilutamine

katlakütjaks, tunneb ka ma
sinaid. Kirjad slt. ~31/8491"

Korralik neiu

puhvet

üles anda ühes hinnaga slt.

ladu,
Taamad ja härrad, kaua
ca
1000
runtmtr..
Hollandi püsiwaid elektri-aurulolke
wõimal. ühes korteriga, käi
tele)
laualühtreid
Kivimäel üle anda, toiduai dawas kohas. Pakk. slt. ..33/ tän. odwasti üürile anda. tehakse wiimase aja uudis
korter
netega või ilma. Küsida Ki 0653".
Antikvariaat A. Pastarus.
Teateid saab tel. 318-02. aparaadil. kesttvus kuni
1 tuba, köök ja esik
juutse wäljakasivannscini.
Vana Posti t. 7. tel. 445-56 üürile anda Lille t. 21—1 vimäel, Sakala tän. 5—5,
hommikul kl. 9—12.
Wesilained, tangilokid. Töö
Wajan
(Paldiski mnt. sisse keerata)
Abiellun
iab I järgu tööjõud. Juukse
Müüa pruugitud korras
töötoaruumi
varanduslikult kindlustatud tööstus ..Wöistlus", Liitva
Kaunis rahtvarikkas täna
Nõmmel
r kauplus

tanud noorem mcesjõud
võtavad teha katuse katmist
otsib kohta
Rohu-ja
lapsevoodi
ja igasugu töid odava hinna ärijuhina, müüjana lööstu
ga, ka väljaspool linna, ühe sesse, ärisse wõi lattu. Head
värvi
kordne valts 1 kr. tabel 120 soowitused. Kirj. pal. slt. kauplus kiiresti müüa. Luise Kirjad slt. ~31/9651".
r.-süld. Materjali ja töö eest ~25/9085".
tän. 22.
vastutus. Vismari t. 13—-7.

Korralik kautsjonivõimeli

üürile anda

majahoidjalt.

Neiu soovid

acTOHChMino flipaimyacKir. õn.Olcjö suure tööle (tunneb

llucs majas ära anda

Nõmmel-Hiiul juhuslikult va
banenud soe korter 2 suure
toa ja köögiga, lõunapoolne,
korter
teisel korral, majas vesiva
suures valikus stiilseid kris lvanni ja teenijatoaga. Ma rustus, võimalik ka mööbli
jas keskküte ja lift. Lige tega, 5 min. raudtee ja auto
tall- ja pronks
maid teateid saab Mancesi busepeatusest. Nõmmf.-Hiiu
10—11, teles. 303-06, tän. 20—1, tel. 520-53.
kroonlühtreid,

Abielupõrgus waewlew

JieT iimeT nah-oe-

Plekisepad

üksik naistcrahlvas Ivajab
lvähemat

perekond lvajab

4—2, paraaduks.

ta abielu Mar sooivib

•16/8476».

tamme

slr. ..20/9640".

omast tööstusest ja
•lillid asm

Teateid Tehnika tän. 20,
Mööblita tuba
lapsevanker
puuhoovist, tel. 430-52,
sust tööd korralikule ja au
mingit kohta
kütte, walgustuse ja köögi
sale 18-a. noormehele? On suurin, tagatis olemas.
müüa. Näha Suur Patarei
tarwitusega lvälja üürida
mmm
kõigega rahul. Kirj. stt. Wõib ka osanikuks hakata, .tän.
Viljapeksu
7—l.
üksikule, kahe kuu üüri ette
~14/9554". '
kus kaasa wõib töötada.Kirj.
maksmisel. Maakri tän. NÕMMEL JA MUJAL
slt. ..37/9637".
masin
Veoauto
Karske ausameelne laste

flncbMa B KOHT. ra3. noa

hem moodne must

Wanaldane lasteta abielu
ca 60 r.-m., tarviduse korral
talvpalitu
võimalik tööstusruumiks üm ühes 2-toalise korteri ning paar. pcnsionäär. soolvib 2toalist
Kasiv
175
sm., sale. Teat.
harukaupluse
ber teha, välja üürida. Küsi laoruumiga ära anda. Pikk
kaptenit
kohe
ühes
hinnaga
slt. „19/
———— ll'
da S. Tartu mnt. 45, maja tän. 73. Näha wöib kella
lvõi 2 tnba köäni tarlviinse- 9719".
hoidjalt.
juhatajat
V—4
p.
Head tulukad majad, talud,
Na. 20—25 kr. kuus, 1.
Petserist
ärid, restoran, krundid müüa.
Suur, hästi möbleeritud
jaanuarist. Kirj. slt. ..5/ ostabOstja
Siibalimiaõ
ära
anda
õiglase hinnaga wanu
(perekonnainimest). abikaa Kontor ..Vahendus", Harju
9625".
tuka
igasuguseid riideid, ka üksi
sadel äris kaasatöötamine tän. 17, kella 10—12 ja

ärialal. Pakk. flt. ~7/0547"

se. Kirjad flt. ..23/8523".
pyccKHtt'MyHcqHHÄ"'

Soovitakse osta kohe vä

korterit

kaptenit
kohe lvõi edaspidi. Kirjal,

mitmes wftrwis» paksuses

ja poogna suuruses Ja

linna lähedale ialln. * Kau koht: Kui jõel, Paju talus,
kast 3. „Oss 30".
Riigiametnik wajab kesk
Raadioagent
Sooivin osta wäikese kerge
belda Laulupeo 9—6, lehe 11 km Risti r.-jaamast, Piir Rataskaewu tän. 18, küsida ära anda. Uus iän. 26—4.
Igasuguseid vedusid ja
linna wõi Kadrioru rajooni
kolimisi
nov või
soowib firma esinduse enda ilmumisest ja reede hommi salu p.-ag. Kuijõe Paju. majahoidjalt.
korralikku majja hästi
Sintr erasissekäiguga
maasaani
Wanem. aast. härra pro
Joh. Reetamm.
peale ivötta. Pakk. pal. flt. fui kella 11-ui.
veoautol
möbl. tuba
„26/0656".
Teatada
Tartu
mnt.
12,
wintsist.
inrell.. aus. usal
üksiku
pr.
juures
lvälja
hästi
möbl.
tuba
Tüdrukut
wanni kasutamisega. Pakk. restoran ..üürnik".
Odavasti müüa
tehakse äärmiselt odava tasu duswäärne, kes on hinge!,
üürida ühele kaasüüriliselc

Täiskarske ja intelligentne

1-liigi autojuht

GRIPOL

Osanik, kes lvõib tööstuse

18-a. poisile tööd tööstusse, senise tcenisiuskäign kirjeld
ärisse, ladusse. jooksupoisiks slt. ..21/0601".

Juuksur
ükskõik kuhu. Kirjad
wilunud mõlemas töös. ivöi
palun palgatingimustega slt.

mööblita tuba

Pakkimispaberit

hepruugitud hästi hoitud vä

erasissekäiguga välja anda, 2. lvõi 3. 1.-j. Teatada Tar Kuninga tän. 6, telcf. 431-59.
kesklinnas. Soovi kirj. slt. tn mnt. 53 tapccdikpl.. tel.
313-68.

hele mingit tööd-teenistust.
Veneturg 6, tel. 310-66*.
Pai. kirj. slt. ~38/9498".
svolvib kohta, vn wilunud
energilist, kautsjonitvõi
~31 /949 T. __
wälja üürida. Naeri t. 3—3
Aus täiesti karske meeste tveetvärgi- ja lukusepaiöõ melist tarwis suuremas
Otsitakse kesklinna lähe
Magasini- tän. keerata.
öürile
anda
des. Kirj. flt. ..21/9641". se pesutööstusse. Teat. kirj.
rahvas vajab
Diivaneid
duses 3—5-toalist
möbl. tuba
teenistust
slt. ..4/0584".
garnituure jne. ostate ja
Härrad ja prouad
teenimisega, vanni tarvitami
Teeb igasuguseid rsmonttöid
Korter
tellite kõige soodsamini. Ja,
korterit.
sega, soovi korral hommiku
majaomanikud
Võib ka majavalitseja oda.
kobsoni 4. Wahcnurm. tel.
einega. Narva mnt. 58—1.
Pakkum. saata slt. ,35/ tvöimaldage majahoidjakoht KesktööstUs tvajab töös 319-24.
vaheseinaga ära anda Rohu
Teatada slt. ~22/9482".
9535".
2 ruumikat walget koos
tän. 27, küsida krt. 10.
keskealisele abielupaarile lvõi tuse nsaldusühisuseks muu
seistvat
Kaks kindlapalgalist sõoV. a.
andke ühetoaline korter. tcs
tuba
Ilus päikesepaisteline
Iviivad kabe- ivõ' ühetoaltst
prouad Ja härrad! Tcat. kirj. slt. ..26/9646"..

Palun võimaldage kahele

Ehituskrundi i

Otsin hästitöötavat puu

Ära mida suur

2-t. 500 kr.

214-t. 1000 kr.

kas tööstusse, võib nlla ka 'Kirj. slt. ..7/9627".
õpilasekoht. Kirjad slt. ~36/
9536".

(kino

Lihakauplus

ostan puuehitusrajoonis Tal
linnas või Nõmmel jaama lä
korterikaaslast
juhuslikult ära anda oma»
soliidsete kindla teenistuse- i uitu elukoha muutmise tõttu või kioskit ühes kaubaga. 1 heduses. Võib vana majaga
olla. Teatada asupaik, suu
za daamide hulgast. Lahe- ; Teateid saab Astri t. 16 Teat. slt. ~14/9474".
maid teateid telefonil 482-45 kauplusest, wõi Lille 11—1,
rus ja hind, muidu tähelepa
Kindlas ametis prl. tva nu ei leia. Roopa tän. 18—1,
kella B—l 2 või kirj. slt. . 5 pärast kella 6 õhtul.
9505".
iab 15. dctf: keskküttena Tallinn.
majja 2-toalist
Tööstus

tustarmastajat

Noor töökas

Tisler

Soliidse kodu omav Üksik
sroua otsib

plekiseppi

Zoowitajaile ühe kuu palk.
väljasõiduks, 320 r.-m. ka
Tcat. slt. ..31/3331".
tuse katmiseks. Materjal,
korter, toiduained kohal. Il
cTOJinpHott MacTcpcKoft; c

Neljapaewal, 2. detsembril 1937

VSewa > e h l

kaltse

tutvust .
samasuguse vaba härraga 20

ga. lähtp. 10. märts 193

kaotatud 27. now. w
kuni 28 a., riigiteenijaga. a..
28. now. s. a.. palun sel
Kirjad slt. ~39(9499".
bca wacwatasu ecit ära tm
Harju tän. 32. liooiui?
Saoioin üürida korras
kord. Kadunud seltskondi

kus Majas, wõi kõdute
pianiino
Raudtee tänawale. Leidja
Tcat. ühes hinnaga slt. tähtsusetu.
..31/0071".

Korralik, aus, intell. mitte
Sukasilm!
moodne riigiteen. hea kodu
ga proua
wõctakse üles odawasti J.

tutvuks

Nurute moe- ja õmblus
salongis Pärmi mnt. 6.
korterilt
mat
ostab
kristliku ilmavaat. tõsise äri
8. Urla majas.
korterit
endast
lugupid.,
vaba,
kodu
ühes teenija- ja wannitva
ga wälja üürida. Keskküte, amciisolcw wauem härra, Tall. Eesti Kirj.-ühisuse se härraga. Soov.: lesk. kin Lai o—l. teles. 400-10.
soe Mesi, gaas ja lift majas wõib ka olla omaette mööb
nisvara omanik, pik. kasvu,
Nukukliinik
ladu Pikk tän. 2
vanus 35—50 a. Palun usald.
Sootvikorral garaashiga. lita tuba maitsemas pere
Teateid saab kohapeal, Pär konnas. Kirj. pal. saata
enesekirj. kiri aadressi või Odaw nukkude müük ja pa

heas kohas odavasti ära an
da. Kirj. slt. ~26/9526".
nu mnt. 20. majaomanikult. slt. „8/9665".

Seda ausat isikut»
kcs leidis wcksli Kr. 2(
hra N. Banmces'i allkirji

Pae watehe"

samasuguse kindlas teenist.

telel. slt. ~22/9322".

randus. Ostan juukseid.

tellimisi
«võtab wastu iga

v • » tibiatei

Neljapäewal, 2. detsembril 1337
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Zeadaanne.
Tallinna Linna Tramm teatab, et alates 1. detsembrist 1937 on äripäeviti

Surina läbi lahkunud kauaaegset kohusetruud kaasteenijat

regulaarne

omnibuseühendus
Kopli ja Veneturu vahel.

KARL TUDEBERG'I

Omnibused väljuvad algpeatusest, Koplis, Trammi paviljoni eest ja Vene
turul Linna I Tütarlaste Gümnaasiumi eest iga 20 minuti järele kõigil täis
tundidel ja nende 20-dail ja 40-dail minuteil.
Esimene omnibus väljub hommikul:
Veneturult Koplisse ... ........ kell 7.00
Koplist Veneturule . „ 7.20
Viimane omnibus väljub õhtul:
Veneturult Koplisse . . . . . „ 22.00
Koplist Veneturule „ 22.20
Peatused: Veneturul, Elektrijaama ees, Krulli vabriku ees, Erika tän. nurgal.
Sitsi tän. nurgal, Kalmistu lähedal, Inst. keemialab. kohal Bekkeris.
Trammi paviljoni ees Koplis. Instituudi ees Koplis.

mälestawad
A. M. Lutheri aktsiaseltsi juhatus, ametnikud ja kaasteenijad.

Sõidutariifid:

1. Harilik pilet ühekordseks sõiduks Kr. —.20
2. Hariliku piletiga sõitjaile. kaart 10 sõiduks . . „ 1.70
3. Üksikpilct edas-tagasi sõiduks „ —.35
4. Üksikpilet ümberistumiseks Kopli omn.-liini ja
Narva või Tartu-Pärnu trammiliini vahel ... —.25
. , 5. Hinnaalandusega pilet ühekordseks sõiduks . . „ —.lO
6. Hinnaalandusega sõitjaile kaart 10 sõiduks . . „ —.90
Pidud
Pikema haiguse järele Tartu
haiglas surma läbi lahkunud liiget

Illil

Eestimaa Aianduse ja Mesinduse
Selts 35-aastane.
Reedel, 3. dets. k. a., pühitseb Eestimaa Aian
duse ja Mesinduse Selts oma 35 tegevusaasta
juubelit, • miile puhul korraldatakse pidulik
aktus T, L. T. Kommertsgümnaasiumi ruumes,
Pärnu mnt. 13, algusega kell 8 õhtul. Aktusele
sissepääs kõikidele vaba. Aktusele järgneb ühine
koosviibimine restoran ParisM suures saalis,
Müürivahe tän. 2, algusega kell 10 õhtul.- Koos

viibimise kutsed ja pääsmed saadaval kaupluses

, „ÕIE", Pikk tän. 1.

kalossid

Neljapäetval. 2. detsembril,
kell 1&8 õhtul
15. korda
harilike hindadega

„Tatra tüdruk"
Estonia kontsertsaal.
Pühapäeval. 5. dets. 1937

E. LENÜERI TÜTARLASTE ERAGÜMNAASIUMI
KONTSERT-PIDU.
ALGUS KELL 19.
Pääsmete eelmüük kooli kantseleis Kreutzvaldi 25.
iga päev kella 9—14

Lastevanemate komitee.
Cand. rer. mere. HANS MAROENS
Raamatupidamise kursused
löulugrupls panna? e eriti rõhku bilansitehnikale.

Rakvere-Virumaa tiisikuse vastu
võitlemise selts vajab
halnstuluõde
tiisikuse nõuandiale.

„Vedeivorst"
4 tvaatuscs.

slt . 37/9497'-.
KUULUTAJAILE

TULNUD

!

1. dets. sisse tulnud kirjad.

Maneeži t. 4.

läikega lambawillu

dio õpilaste ettekandeid. 9.
Gerd Neggo tantsustuudio
12. dets. õpilaste ettekandeid. 10. In
Kadrinas, esnmsp.. 13. dets. geborg:Lindehkämpffi tantsu
Algus igal pool kell 8 õhtut. stuudio õpilaste ettekandeid.

NOORSOOTEATER.

11. Rahvustantse; Ullo Too

jaoks.
Tellimiste peale walmistame neist
waibalõngu igas söowitawas |äme
duses. Kodumaa willast lõnga
saadawal igaks otstarbeks. - -' "
Willaseid ja poolwillaseid sokke
Wlltasi ja puu willast heiet kodus
ketramiseks Kr. 2.50 kg. alates.
Watihelbeld patjade, täitmiseks
75 s. kg. Willast ja puu willast
watti, 50 senti kg. alates. D
WILLA- ja WATITÖÖSTUS

mil juhatušel.

Katvas:

Nukuteatrile kohandanud
A. Kiwikas.

2) „Lillhaldjad" A. Ki
3) «Mänguasjade mass"

gi! Estonia kontseftkašsas,
..Päevalehe" ja ..Rahvaüli

H. TE SL ON
Taliinii, Merepuiestee 17. te 1.303-82.

1 kes tunneb raamatupidamist.

tarwis weoautole. Rohu t.

Tartu mnt.'9l—s.
Vajatakse alatiseks laupäe

viti a

Dr. R. Sääsk
Huukse-. naha-, sugu- ja

Üks tuntumaist prant
suse lõhnaõlivabrikuist
soovib" anda ainuesinduse Eestis lõhnaõli-suur
müügi-agendile või importöörile. Soovijad pea
vad omama perfektse müügiorganisatsiooni ja
küllaldaselt sisse seatud olema, et vabrikust
tulevate osadega valmistada koha peal mõnin
gaid artikleid. Sooviavald. prantsuse või saksa
keetes täieliste soovitusetga slt. „A. 64",

Paldiski mnt. 3.

Wastutv. kl. 12—1 ja 5—7
Neljapäewal, 2. detsembril, Kaarli puiesteel 9. krt. 19.
kell %8 õhtul
30. korda,
Dr. Rafail

Näitejuht — Leo Kalmet.
Lawapildid P. Naudwee
NOORSOOTEATER.
Pühapäewal, 5. detsembril,

kell p. I.
„Aladini imelamp"
2. jagu

Kõigiti korralikku

daamide

iiksiteenijat

salongi

tarvis Raua tän. 36—1.

vajatakse juhtajat-töõlist.
Kirj. slt. ..13/9513".

Tarwis 2 õppinud

paekivimurdjat

paari vajatakse

Lähemalt Weneturult lehe

maja

kioskist.

hoidjaks

Rubanovitsch

tarwis ilma kutsetunnistuse
ta wöi wanemat praktikanti,

Kaitsem. relvalao värava

tarwis paremasse ärisse

juures.

2 päewa nädalas. 'Kirj. slt.

Tüdrukut,
kõigiti korralikku, maale

~28/9568". ..

Wilunud

väiksemasse tallu tarvis. Kau
belda, neljapäeval kella 4—6

kudujat

Balti jaama 3. kb , oote
ruumis.

kiiresti waja willastcle töö

i dele. Kirjad flt. ..36/8336"

Vajatakse noort

Wajatakse

tütarlast
perenaiseabi

õpilast

Sergei Rešanski

saksa

~30/9530".

Huvitavalt

kergesti!

Pikk tän. 47-—5
Saksa ja vene keele tunnid
tvõtab hantbahaigeid wastu alg. ja edasijõudn., etteval
kl. 9—12 ja 2—7. mist. kolledshi, järeleaitam.
19—1.koolitöös. Sulevimägi 10—1.

Xunstbammasle
laboratoorium.

keele tunnid. Imanta 5—2

Kõnet. 11—1 ja 5—7.
Härra soowib tvõtta

eesti keele
tunde Kadrioru rajoonis.

Tööpakkumised

Tislerit

teenijat
tarwis Pärnu mnt. 37. töökel on endal korter. Küsida tuppa, wõib ka poolõppinud
Kopli trammi Sitsi peatuse- olla.
Autojuhti
poissi

Korralik 18-a. Saaremaa
noormees palub

teenistust
ärisse, ladusse, tööstusse või
8509".

Lp. tööandjad!

Keskaastais

töökas neiu
soovib pärastlõunast teenis
tust, olgu kraamimis-, passi

koht või ükskõik mis iöö.
Kirjad slt. ~20/8520".
Soovin

passikohta
laupäeviti. Palun teatada slt.
~29/9529".

vilunud. Teatada slt. ~14/
8514".

õmblejad!
Palun võimaldage käealuse

koht. Töötan korralikult.
Kirj. slt. ~12/8512".

waja weontasinale. Kaubelda

täna õhtul pärast kella 6

9525". V

3-a. lapse juure waja

Lapsehoidjaks
palub kestvat kohta (ühes
korteriga), lastega ennem vi

Autojuhte1,
nud naister., teeb ka muid
lapsehoidjaks
vaja sõidu- ja veoautole. F.
töid majas. Pakkum. slt.
Liivandi Rapla, teles. 73.• korralikku noort tütarlast, ~8/8508".
Kaubelda 3. skp. Tallinnas,. kes armastab lapsi. Teat.
Estonia pst. auto H-108J kirj. flt. „30/8530".
Lp. rätsepad!
juures.

Puulviljakauplusse tarwis

Rutuliselt vaja vilunud

lihtsamat

plekiseppi

ter, toiduained koha peal.° alewisse üksiku noormehe

Ilmuda Hollandi tän. 20—11,

' juure. Wäike kautsjon iar

wiline. Kaubelda täna wöi

homme kella 3—6 õhtul
Kopli tän. 48—2.

võib leida koha väikesesse
perekonda. Tulla Jakobsoni
tän. 52—6.

Aus neiu palub käealuse
kohta püksi- ja vestitöö ala

müüjannat
väljasõiduks, 320 r.-m. katu
se katmiseks. Materjal, kor' wäljasöiduks suuremasse

le. On vilunud selles töös.
Kirjad kuni 5. dets. slt. ~1/
8501".

Hiiu tütarlaps palub

perenaiseabiks
.või lapse juure. Kirjad slt.
~21/9521".

Tislerit
tarwis, kes wineerimistööd
tunneb. Nkagasini tän. 24.

Vilunud laagrikleidi

õmbleja
soovib koju õmblemiseks
tööd. Kirjad slt. ~29/8489".

Kala

juuksurit

kojameest

> ilma lasteta, vajan Nõmmele.

Lp. kaupmehed!

waja mecsictööle kindlale Kautsjonivõimeline noormees
kohale. Odra 3. ärisse.
otsib kohta (Kr. 200), on
varemalt äris töötanud, või

- Herne tän. 12—10, kellaa Suurupi komandantuuris koloniaalkaupade väljaveda
on waba riigiteenija-waba
5-7.
jaks. Pakkum. ühes palg.
- teenija.
Suuremasse tallu Harju
maale vaja

Omast korterist käijat

tän. 12—11.

Meeskokk
tav, kes last armastab. Teat. saksa wõi wene keelt. Rüütli
16—6, ilukarbitööstus.
soovib kohta laeva, on täiesti
slt. ~18/9478".

Seksuaal

Hambaarst

varem töötanud neis kohta
des Omab kautsjoni. Soovi
tajale suurim tasu. Teatada
slt. ~2/8502" või Planeedi

väikesesse perekonda. Soovi kuni 17-aast.. kes walitseb

teenija

Riigisakslanna

või laevale kokaabiks, cn

kes soowib kutsekooli astuda. Kas siis tõesti ei leidu 24-a.
korralikule noormehele min
oma tööriistadega tarvis tü Kirj. flt. ..29/9369".
gisugust töökohta? Kirj. slt.
kitööle. Tallinn, Tondi 62164
~30/8490".
kaub. 2. dets. kell 9 homm.
Lokkijat

Aus korralik

Saksa keel

Lp. tööandjad!

Palun võimaldage korraliku
le karskele noormehele min
git tööd (äri lõpetamise pu
hul tööta jäänud, on rahul
kõigega), kas lattu, ärisse,
tööstusse või ükskõik mida,

mujale. Kirj. pai. slt. ~9/

Juukselõikajat

Mullatöölisi

riigiteenijatele. Konwersat- , annab saksa keele tunde ko- Vaja vilunud
sioon, tõlked. Rüütli 2—5. < dus sa tvälsaspool. Kirsale [ naiskokka Ja
Tel. 433-86. kodus kl. 3—B !
'l. pikolot
slt. ..36/9616".
naha-, põie- ja suguhaigused
- Restoran „Ranna",
Ülikooli lõpetanud
Lawapildid — P., Raudwee Pärnu mnt. 23, tel. 435-99.
rannas.
matemaatik
Laupäewal, 4. detsembril, Vastuv. kl. 10—12, 5—7 ja
Inglise, eesti,
annab odavasti vastava ala
kokkuleppel.
kell %8 õhtul
Korralikku
tunde. Tuleb koju. Kiri. slt.
101. korda

su ..Kewade" järele.

Toompuiesteel 18—19.

Linna sees avatavasse

"neljapäeval kell õhtul.

põiehaiguscd.

3 waat. (6 pildis) O. Lut

õpipoissi

lokkijat

õhtuti kella 15—21. Pakk.

Dr. Mari Ambros

Wastutv. kl. 11—12 ja 4—5

A. Särcwi dramatiseering.

Satlulsepatõõkotta tarvis

ühes vanusega saata slt. ~25// Magasini 21—3.

Reedel, 3. detsembril,

„Kevaile"

8, saeweski kontoris.

juures lehekioskist.

Arstid

tän.. teles. 317-29.

r Oskar Lutsu
wSUVi"
A. Särelvi dramatiseering
3 waatuses (6 pildis).
Näitejuht Leo Kalmet.

Autojuhti

Tarvis

Pääsmed 25—150 senti.

„Mehe küljeluu"

müüjannat

Vajatakse lastearmastajat

kooli raamatukauplustes.

„Koimekrossi ooper" G. Helbemäe lugu lastele.
(eriala lastehaigused)
J. Gay B. Brechti lugu Näitejuht Wold. Alew.
lauludega 3 tvaat. 10 pilvis Lawapildid U. Martin. Wõtab nüüd wastn: Tartu
K. Weilli muusika.
mnt. 17. sissekäik Neimani
20. korda
harilike hindadega

Tarvis kautsjonivõimelist

Kirjad slt. ~6/9506".

walbalõngade

Samades kohtades, samadel
Algus kell' 7 õhtul.
päetvadel algusega kell 4p. l. Pääsmed: Kr. 1.50 kuni Kr.
0.30, õpilastele 23 s.eelmüü

nukuetendus.

TALLINNA LINNA TRAMM.

Keskealist lasteta abielu

inspektor M. Raud. 3. Laste

Wägenßl, laup., 11. dets.
WäÄc-Maaxjas, pühap.,-

Ncljapäeival, 2. detsembril, wika dramatiseering hiina
kell V 2 8 õhwl
aineil.
10. korda

naljamäng laulu
1/8021 1 1,9181 22 : 23/8003 1 23)9163 2 M. Joiuni
3 Imatuses 15 pildis.
1/8821 1 1/9101 2! 24 8364 2 24/8404 4 dega
Pääsmed 20—125 s.
1/9231 1 2/9102 2 ! 24/9044 2 24/9084 1
2/9022 1 2/7702 1 25/7565 1 25/9045 2 Laupäetval, 4. detsembril,
2/8382 1 2/8062 1 25/8405 4 25/8885 1
kell VjS õhtul
100. korda
Z/9183 1 3,9063 2: 25-2985 1 26/9246 2
harilike hindadega
3/9103 3 - 4,8064. 1 26/9086 8 26/9726 1
4/9224 3 4,9064 1 26 9206 6 26/8126 2
,/Tagahoovis"
5/8345 4 5/8025 2 : 26 9046 1 27/9007 15 Andres
Särewi dramatisee
5/9145 1 5/7905 1 27/9167 1 27/8287 1 ring
Oskar Lutsu jutustuse
5/9225 3 6/9066 2: 27/7887 2 27/8367 3
3 imatuses 5 pildis.
6/9106 16 6/9226 1 27 9087 3 27/8847 1 järgi
6/8906 1 7,9027 1 27,7567 1 28/9043 7 Pääsmed 20—125 senti.
7/9227 1 8 9108 2: 28/9168 5 28/7968 1 Pühapäelval, 5. detsembril,
8)9148 .5 8/7788 2: 28/8368 4 28/9088 2
kell % 3 p. l.
6. korda
8/9028 1 8 9068 1 29/9049 16 29/949 1
9/8389 8 9/9109 6» 29-7329 1 29 8009 1
harilike hindadega
9/9189 4 9/9149 4[ 29 8369 1 30 5650 1
ajujääl"
9/8739 1 10/9190 2! 30/7930 1 30/9090 1 W.„lnimesed
Werneri komöödia 3 iv.
10/8990 6 10/8030 2S 30/8330 1 *3O/6810 1 Pääsmed
20—125 senti.
10/9030 1 10/8350 1 31 9091 1 31 9211 4
10/2450 1 11.9071 41 317971 1 31 7491 1 Pühapäelval, 5. detsembril,
11/9111 3 11/8391 5> 31/9011 1 31/8371 2
kell õhtul
11. korda
11/8711 3 11/7271 1 32/8732 1 32 8972 1
12/9232 5 12/8872 1 32/8372 8 32/9212 12 „Kolmekrossl ooper"
13/9073 16 13/8953 1 32/9092 4 32,7932 2
13/8353 4 13/9193 3I 32/9132 1 33 7933 1 Pääsmed 25—150 senti.
13/7753 1 13/7793 2! 33/9093 2 34/9174 1 Kassa aivatud iga päeiv kella
74/9074 2 14/8354 2! 34/9214 9 34/7774 2 12—4 päeival ja O—S õht.
14/9154 10 14/9234 2! 34/9094 1 35/9055 4
15/9075 2 15/9235 2! 35/8735 1 36/9056 14
15/9075 1 16/9156 1 36/8976 4 36/8776 1
16/8356 2 16/9196 1 36 3936 1 37/9217 3
17/9197 2 17/9157 6. 37 8057 1 37/7577 1
17/7997 1 17/9077 2! 38/9258 3 38.9138 6
17/8077 2 18,9198 6, 38/2998 2 38,7898 1 IM
18/8398 4 18/9238 2! 38/9058 2 38/8018 1
5, 7, 9,
18/9078 1 19/9079 81 38/8138 1 38/8218 1
Tempo! Põnevus!
19/7519 1 19/8399 21 39/2839 1 39 8779 1
Sensatsioon!
19/9199 2 20/9080 11 39/9059 1 39/8019 1
39
9019
2
39/9099
1
20/9120 6 20/8760 1
Maneež
20/8160 1 21/8321 1 40/9020 1 40 8380 1
21/9161 2 21/9041 1 40/9100 1 40 8060 1
21/8201 1 22.9242 181 B. 4784 8 B. 4778 5
Attila Hörbiger,
22/8042 3 22,7602 1 B. 4783 5 B. 4767 3 Albert Matterstock
22,9122 3 22/8362 2! M. 11435 6
23/9043 19 23/9083 1
Kokku 605 kiija.
23/9243 6 23/2985 1

Narva mnt. 18.

Lapsed 5—12 a. vanuseni (välja arvatud 12-aastased) võivad sõita hinna
alandusega tunnistusteta,, kuna teised hinnaalandusega sõitjad peavad ette
näitama vastavad tunnistused.
Lapsed alla 5-a. vanuse (välja arvatud 5-aastased) võivad sõita maksuta,
olles kaasas isikuga, kes ei sõida hinnaalandusega ega maksuta. Iga hariliku
piletiga sõitjaga võib maksuta kaasa sõita ainult üks alla 5 a. laps. Hinna
alandusega ja maksuta fka maksulise aasta-sõidukaardiga) sõitjatega kaasas
olevad lapsed ei saa maksuta sõita, olenemata laste vanusest.

muud kaupa.

Pandimaja kauplus Pandimaja: kauplus

Kõne algkoolide pea

10. dets. E. V. Litvinova balletistuu

kell %B õhtul

KIRJAD

ja muid esemeid soovitab

Kohale jõudnud

Otepääl, teisip.. 7. dets.
lolaule Gunnar Kamp. 7.
Tartus, kolmap., 8. dets.
Deklamatsioone Karin
Tapal, ncljapäewal. 9. dets. Käpp, Lilian Kirrepe, Gene
Laius-Tähkweres, reedel,
vive Süviste, Ivo Tibar. 8.

omnibuseliini ja Narva või Tartu-Pärnu (mitte Kopli) trammiliini vahel. Neid
saab osta trammi linnaliinide ja Kopli omnibuseliini konduktoreilt.
Edas-tagasi pilet on maksev Uks päev ja sellega võib sõita kaks sõitu ka

kasukaid, jopesid jne.

karusnahku, nahk
Õmblus- ja kirjutus kraesid, taivmütse >a
masinaid» jalgrat latseid, vaipu {põranda
taid,- peegleid, maa ja voodi), tasku- ja k!ie
le. lampe ja elektri kelli, binokleid, fotoapa
armatuure, grammofone raate ja mitmesugust

I. Avasõna (ÜENUTO

1) „Reis ümber toa" —A.
Awenariuse lugu lastele.
TOSIIfTIAAT»

ja tugitoole, voodeid, tua
lettpeegleid jne.

esimees dr. V. Johanson. 2.

Roden, Tiiu Ploompuu, Lai
Pühapäclval, .5; detseinbril.
Tsirgulinnas, laup.. 4. dets.,
p.'l-i -r Rõngus, pühap.. 3. dets. ne Kokemägi (N.« MurrikPolõnski õpilased). 6. Soo
-wiimast (12) korda alan

30. korda
- alandatud hindadega

nagu riide- ja puhveti soovitame valmlsrõi
kappe, kirjutus- ia söögi vaid: ülikondi, m ja n.
laudu. toole, diivaneid sügis- ja talvpalituid,

Kavas:

Pääsmed Kr. 2.50—30 s. EESTI DRAAMATEATRI ' koori ja -orkestri ettekandeid
II algkooli lastekoor H.
Laupäewal. 4. detsembril
RINGREIS
Valdmaa juhatusel. 4. Viin-'
kell Mtß õhtul
25. korda
liettekandeid Ulf Vigla
„Mees trumpidega" (prof. Papmehli õpilane). 3.
alandatud hindadega
Hugo Raudsepa komöödia Klaveriettekandeid Kars
„Hatjal aasal"
ti Puidak (prof. S. Antro
3 waatuses.
poffi õpilane); Lilian Värk;
Jara Beneschi operett 3 w.,
Näitejuht
Ed.
Türk.
klaveril kaheksa .käe
16 pildis.
Dekoraator W. Blunt. kahel
ga: Lilian Värk, Gunnar
Pääsmed Kr. 1.75—20 s. Törwas, reedel. 3. dets..

„IMar>apB I_ääneBt"
G. Putcini ooper 3 waat.
Pääsmed Kr. 1.75—20 s.
Kell pool 3 õhtul

Talvehooajaks

laste kunstiihtu

B. Smetana ooper 3 waai.

Kr. 1 kuni,lo s.
13. dets. s. a. seltsi juhatusele. Rakvere, Pikk 14. Pääsmed
Teatri kassad atvatud kella
12—4 p. l. ja õhtul kella
6—^9.
MEH. INSENER

mistöödes Valitseb eesti, inglise,

neljapäeval, 2. detsembril,

„MUUdud mõrsja"

Hugo Raudsepa komöödia

saksa IH vene keelt Pakkumised saata '

üEN ü T 0
Estonia kontsertsaalis

I

harilike hindadega

korter, küte ja valgustus. Sooviavaldused saata kuni

kogemusi administratiiv- ta organiseeri

En gros ladu „EL6EN" Uus t.14

Tekst Juuli Nöõmusaare.
ümber 'töötanud Agu Lüü
dik. Priit Ardna muusika.
Pääsmed Kr. 2.50—30 st
Reedel. 3. detsembril.
' kell %8 õhtul
8. korda

Põhipaik 50 kr. kuus -f- teenistusvanusetasu -{- prii

Insoeriko.ja tt-gevliige
otsib teenistust juutkäitisse. Võib
olia ka väljaspool Tallinna. Omab

ja kotikud

Operett 3 tvaat.. 15 pildis.

datud hindadega - -

peetakse neljapäeval, 9. dets.s. a., algusega
keli 4 p. I.
Müügile tuleb hulk mitmes.' esemeid, millede
nimestik' on. näha' .pandimaja kuulutuskastides
'v ' ' alates 4.: dets. s. a.
Pandimaja juhatus.
Moodsat mööblit

TEATER

7. Koera kaasavõtmine —.20

ümberistumispilet on maksev üks päev ühekordseks ümberistumiseks Kojili

samas suunas.

Odavad NORRA

ESTONIA
mälestab
Tall Llhakaupl. Ühing.

Tallinna Linna Pandimaja

1-järgu freesija
ametikoht põhipalgaga Kr.
69 kuus. Kandidaadid pea

tfiöperemeest
eestegijat,

wad omama õppinud töölise
kes iseseisvalt võib talu ma
kutse
sepatöö alal. Soowi
tütarlast
japidamist juhtida ja on suu
teline kõiki põllutöömasinaidj awalduscd saata Suurupi
või vanemat inimest tarvis* käsitama. Tulla läbirääkimis komandandile. Suurupi p.-

kirj. slt. ~12/9512'..

Tähelepanu
pofeerijad!
Teie juure soovib abiliseks
(õpilaseks) korralik noormees

Vilumiseni tasuta. Kirj. pai.

Hambaarst
slt. ~19/8519":
3-kuise lapse juure. Tulla tele või kirjalikult teatada
X. /tavik-takobson Kirjad slt. ..4/9544".
hommikul kella 9—l Mada
Juuksur
Tõnismägi 16-a krt. 1, Tal
de ja tantsudega. 8 pildis Asun nüüd Nõmmel, S.
Kena intelligentne
ra tän. 10—3.
samanimelise muinasjutu Pärnu mnt. 94. uues Kafjro
_ linnas.
soovib
kohta
ärisse. Võib
Inglise, prantsuse, saksa,
järele kogust ~1001 öö".
majas.
ärasõiduks olla. Kirjad slt.
preili
wene ja hispaania keelt õpe
Linna ligidale tallu
Wajan
wähese
kaursjo
Oludekohastanud Heino Auto
~34/9494".
Kõnet. kl. 19—1 ja 4—6. tab kõrgema har. tneesöpet.
niga
Lawastus Elmar Nerep
tarvis teenijat
Berlitz!
ja
Mertneri
leiab
koha
ärasõiduks
Pari
Noor
Lawapildid P. Raudwee
meet. põhjalikult ja kiiresti
ma lokaali puhweiisse. Kü
Riiews Karin Luts
Kaub. reedel kella 9—ll . väljapakkujat
.
sida
täna.
2.
detsembril,
kl.
rääkima.
Tõlked.
Tatari
t.
tütarlaps
Tunnid
Muusika W. Jakobson
turul Estonia all, „Osa' ni- hästi minema kauba alale
24—6.
dekaupiuse kohal, juurvilja Tallinnas ja prowintsis. 6—7 õhtul ..Hotel Bristol" soovib nõudepesijaks. Kirjad
Tantsud G. Neggo ja
'' Rataskaewu tän. tuba 33.
müüjate reas laternaposti11 Kirjad slt. ~27/8527".
S. Bärenklau. Kaastegew
slt. ~3/9463".
Gerd Neggo tantsuswudio
juures. Noormees kaupleb.
üksikut koralikku wilunud
Endine gümnaasiumi koo
õpetan
Pühapäewal. 5. detsembril
Korralik, kutsetunnistusega
. mUUjsnnnt
liõpetaja annab
Juuksur-neiu
kell õhwl
Hästi müüdava artikli le
I incek vutni saksa feelt rää
|
tarwis
mrnlc
puuwilaga,
juuksur-preili
37. korda
saksa ja vene
30—40 a. wana. soowitaw.
i kima, tulen ka koju. 30—35 vitamiseks vaja nooremat
saab kindla koha. Vaja daa- kes wene keelt räägib. Lige soovib kindlat kohta pare
„Suvi"
keele hinfce. Ettewalmistus s. tund. Wismari t. 19-c,
agenti
mide töölist ja õpilast. Kirj.>. aadress teat. kirjal, flt. masse ärisse. Teat. pai. slt.
Eelmüük awatud kella 11—1 kolledshi eksamitele. Imanta küsida pesuarist.
~2/9462".
slt. ~2/9502".
„ 38/9578",
Kirj. slt. ..3/6503".
-12—ö (hvowis).
e. l. ja s—B õhtul.
Muinasjutt. nmusika, laulu

a
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VSewalelik

Ametikohuste täitmisel 1. dets. 1937. a. õnnetu surma läbi lahkunud kohusetruud ametnikku, kaasametnikku ja stevidori

kapten Karl Kull I

leinavad
Laevaühing 6. Sergo & Ko juhatus, ametnikud ja
a-l. „Aegna" juht- ja meeskond.

Õnnetu surma läbi lahkunud juhatusliiget

kaugesoidu kapten I

mälestavad sügavas leinas
Co lubatus

A-s. Merilaid &

Õnnetu surma Jäbi tahkunud head sõpra

Uinus vaikselt meie armas emake

kaugesõidu kapten
Adetheid föergmann,
Karl Küll'!
slind&Humwerk
sünd. 27. juunil 1867, surn. 30. toov. 1937.
mälestawad waikses leinas
P, Tever perekonnaga
H. Soone
Max «Jakobson.

Sügavas leinas poeg, minia, ia ovnafzsedMatmine Paistu kalmistul pühapäeval, 5. skp., kell 1 päeval.

Armast ema ja wanaema

Lipnik

Mälestame kurbusega meie armast

Antoni Kiwi
Anna Hlnnlk'ut
* 3 juuni' -1912. a.
t 30. now. 1937. a

(sünd. Johannson)
42 aastat on ta meie perekonda truult teeninud

sünd. 5. V 1865, surn. 2. Xli 1937
mälestawad kurbuses

Parun Taube perekond.

mälestab «figawas leinas

Sõjawäe Tehnikakool.
lapsed, lapselapsed ja wätaehed.
Kirstupanek Sw. Keskhaigla kabelis
2. dets kell 17.00. millele järgneb
saatmine kuni Sw. Tehnikakoolini.

Matmine 5. dets. kell 13.00 Kuressaare

P. Nikolai kirikus.

Raske haiguse järele lahkus siit maailmast meie abikaasa ja hea isa
Jüri Pärnaste (StachelsU)

Õnnetu surma läbi ootamatult lahkunud ees
kujulikku kaitseliitlast ja pealikut, malevkonna
juhatuseliiget

Mälestus.

Karl Küll i

litini

8. VIII 1878- 30. X 11937.
Matmine õ. dets. kell 12 Pühavaimu kirikus, sealt Rahumäele.

tema 5-dal

Leinavad abikaasa, tütar la omaksed.

mälestab sügavas leinas
K. L. Nõmme malevkond.

surma

aastapäeval
mälestavad

abikaasa Ja tütar

Parjm ja odavaim büroo .

Tõlked, kirja
vahetus, ärakirjad
Masinakirja kursused.

Berlitz Scbool. Sakala 39
Panga taga).
Kõnetr. 438-20.

„Laste Rõõm"
on laste õnn!

Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trü'

