ühsih number 7 SGltti
«Ilmub 7 korda nädalas
TELLIMISHINNAD»

Tiinast lehte 12 külge
PÜHAPÄEVAL HINNATA KAASANDED
$ PILKE- JA NALIAtEHT ,;KR ATT" JA KUNSTI ERILISA
. 5 '; JCUNST J AKI R J ANDUS"
• #To ime tus jatal itua j, Pikk tän. 2. Kontpt avatud 9—5.
Ärijuhatuse kõnetunnid 9—11; 'Aadress j „Päevalebt". .Tallinn,
Päewaleht

Tel et noid» Keskjaama Väljakutse nr. 428-83 igal tööpäeval kella
B—l 7. Kfellai7-nest alates kuni kella 8-ni teisel hommikul ,ja pühapäeviti
on kasutada järgmised numbrid t nr. 428-84 lehe kontor, uksehoidja ja
Pika t raamatukauplusi nr 428-85 lehe ekspeditsiooni pr. 428-86 trüki
kojakontori or. 428-87 peatoimetaja Tammer; nr. 428-88 toimetuse kauge

kõned ja nr. 428r89;. äri juhatus. Pärnu m. ja Suur Karja tän. nurgal
asetseva raamatukaupluse tel. or. 446-11 ja 479-25.

Peatoimetaja H. TAMMER

I'kuu postiga 1 kroon 80 seoti»

1 Iran postita 1 kroon 55 seati,

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

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

2 kuud „ 3 tv 60 w
3 kuud n 3 H »
Välismaale 4 kr. kuus.

Aadressi muutmine 25 s.

K n n I u t n s t e b i n n ad i kuulutuste küljel 6 sentit teksti ees 14 senti

ja teksti sees 17 senti mm veera laiuses. Kobaotsimise kuulutused

kuni Kr. 3. poole binnaga.

Kuulutuste koba valikut ei kindlustate.
Kuulutusi võetakse vastu lehe jooksvasse numbrisse igapaev kl, 1030.
laupäeval kl. 10-ni.
Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse tagasi, kui

* vastav postmark on lisatud.

XXXII aastakäik

Cmtpäroal. 4. detsembril 1937
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2 kuud „ 3 „ 10 m
3 kuud „ 4 ~ 25 „

*' 4 ' ' Alaskas õnnetult hädamaandunud <lenduri 'nädalaid kestev raske võitlus olemasolu eest *fH Piletite eelmüük Gloria Palace'i
karmis põhjamaa vaikivas tundras, relvata, toidutaja ulualuseta. kassades; ettetelümisi võetakse
I . • Suurfilmi „TUNDRAU seansside alg. iga, päev kl. 16.00, pühapäeviti kl. 12.00 ja 13.30. vastu iga päev telefonil 452-13.
liiiaiiM
| y kl kl I *v

:A.

-._ ~ Pühapäeval, 5. det*. s. a. kl. 12 pgeval H

£=! ---" " föenfamtno StgH £» "••<«!•»<' » I
H'; - qm ' _ .jj— . - MB „Kadunud kanapoagl' H
I :ti , Taiyia Knnfii ICA lai ilia ••Kepa™^„<:^,,w ,a |
laulusuurfilmls • |JCk -MmD I
M , , ..-.VM LAbut haliproteih. I
| • ' - - Giuseppe^Beefee.;, '. f 3 •"

p?"-*-*T.uü^!l |

I 5 17 i 9
"mm%S"®* I
' ' |'. Sc|li Wml võlu peitub laulus mis vangistab KõWiöe sftdamed;1, •' ;;>• Kassa avatud '/, tundi enne algusi

' ' Esietendusklno .
WWV' I
T -M
f.

';H
I Loretta Young»Don • 11 FlflHP111P Z Ml I H" ~KafÄS!"f nÄl,dl,#" I
Ameche. Franees Drake M i 11lil % 11| % | 1111P7 |||| e.Kuitunrfum. ..... I
Kain*!, kuulu. aorniAH MiNEWiTCH om. A| BTI IIBMM kNUi IIÜM Uusim „FOX" nädalarlngvaade.
war™ldam»,u,»*uup,<l,-wlr«voo*,«l-sa- WW mmnwm^pm*vaip mWmmmP «ii
*«»,*,•, p°^».».«.».,<». »

Kino AIMOR
Oodatud suureeskava!
Pola Negri Marlgifig Rnvirv
. oma hooaja esimeses iöökfiimis
• QUU 111 wM AA » |jF
Lugu ühest naisest, keda ei mõistetud. \ Lugu ühest naisest, kelle süda
oli avatud armastusele ja kelle unistused-purunevad karmis eluvõitluses!

11. Tore lisaeeskava. Kassa avatud kl. Va 5, pühap. kl. 1.
Grandioosne, haarav ning sügavsisu line su urlilm
Kino SKANDIA"1"*™"
KÄESOLEVA AASTA PARIMAID SUURFILME

i;;:V MANEEŽ ;

""EMILJANNINBSg&VsIItseia
IfVSHSwn Film on (ulvll närvekõditavaid- olukordi, masendavaid elamusi, romantikat. Õpi
ti - I3| VRJM ••• • glnaalvõtteld suur tsirkusest „Krpne»*.j
i v Peaosades Attita Jtörbi&eT, Albert Jtlatterstoeft

Kilin A R Püha, 5. detsembril
IXIIIU „H n O 1937 £ kel] 12 päeval
Merepuiestee 10. 2 tün\ nalJa Xnaerul
Telefon 305-62. Enpolemata suur
noorsoo- ja hommketendus.
Ü 1 dh i nda defi a: Tähelepanj Alates 5. dets.
1937 on meie hommiketendus pääsmete hin
nad kõigile järgmised: II rõdu 15 snt., põrand
(I, 11, 111 ja IV koht) 25 snt., rõdu (loožid ja
tugitoolid) 35 snt.
Kavas: Ainukordselt ja esmakordselt noor

I#l IMfSI Aiivv I iJ I
KUNIILM 11) Trnnrir n nnnirnn lüuifl I
mmum.4l I linHiirillll llllllriilHl rirlMflll I
Ijuuiiiiiyi iJUiiujuu UUJIIIII i
I NOiili, Vwi« haaravaim tllmiteos 1905. a. eellugudes! ja sünd- I
... mumlaat. Kaastegevad Vane Kunstltealri kuula, näitlejad.

Ühe eraku saatus... tema motto on: Minu tahtmine on ülim seadus. Sugulased ja kaas
töölised tõstavad mässu tema vastu kuid tema pöördub lahingust võitjana, viletsusest
ja pettumusest karastatuna, kui valitseja.
Teistes osades: MARIANNE HOPPE, HARALD PAULSEN, THEODOR LOOS ja teised.
m Lisaks: MUSSOLINI KÜLASKÄIK SAKSAMAALE. Kassa avatud kl. 145, piihap. kl. 2.> W
K I N O WILLY FORSTI uusim looming, mis kõikjal on suure edu osaliseks saanud!
||ii|%( „ALIOTRIA"
.j Väärtuslik operett tulvil muusikat ning laulu,lõbusat mängu, kunstilist lavas
"'O fm tust ja suurepärast sisu. Peaosis: ADOLF WOHLBRÜCK, RENATE MÜL
LER, JENNI JUGO, HEINZ RÜHMANN ja teised.
Hospidali tan. 2-a.
2) VÄRVIKÜLLANE LISAEESKAVA.
M

ll fk Illi Pühapäeval wlimast päeva? * Parim eeskava linal Ja laval!
„SÄT UR n ÄfüSSi TraSSSEfc «Savoy Hotell 21T

Vene muusika Ja laulud!, li) Lisapala 1 Laval: Kuulsad musikaalsel.
SAALI 2 klounid : KLO-KLO Ja MAGNUS. Algupärased muusikariistad, ja naljad !

sooetendustel!

RESTORAN

1. Aladini lmelamp. M.uinajutt ~1001 ööst",
loomulikkudes värvides 2. Kaj saabastes. Mui
nasjutt, loomulikkudes värvidj. 3. Oavars.
Muinasjutt, loomulikkudes vär.des. 4. Vahvad

j * Tcmplitontsitiir 1

MUST KASS

Muinasjutt, loomu kudes värvides,

Merepuiestee 10, telef. 471-56.

5. Südame kuninganna. Muina itt, loomulikku
des värvides. 6 Väike punane ana. Muinasjutt,

{VJ () TEAT E R Kaunim filmitähtede paar; Jane. äayitor ih Hoberi fatfior suurfilm"*
JKALA" ~Väikelinna tüdruk".
Wabriki) fcän. 8 II). Värviline lisapala la Eesti, kroonika.

loomulikkudes värvides 7. inelik lapsepõli.
Üks päev külanoorte hulgas • Nahkhiu Joh.
Straussi köntsertfilm, Berliini [hilharmonia or
kestri ettekandel, ja teised fi id.
Algus kell 12 päeval, kassa a\cud kell 11 hom
mikul. 1

Lõbus õhtu
suure eeskavaga. Muusika algus kl. 9.
ODAV BAAR.
Pidudeks, dineedeks tasuta saalid ühes orkestriga

B- --B «. amm ffigi, m»a. @B9 9m &&k « « I
I I 4-jas naaali MII I 11. | K uta nei
l&cMtctäC' Jft&c DGH&£CL Jtb-Ji 11 Ei iHI iHH fäct&Ofo Sclctt^
0Q Kui „Rose Marie** meeldis teile* siip .«Maipäevad** vaimustavad teid.

mu mi
müüa.
Kirj. slt. «B. 4866».
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Hiina teine kaitseliin murti läbi

. Kleitide, \ '

DÄiSieiNG:'
' i ;(

Lanpaetval, 4. detsembril 1937

V " e toale h t

• -. pluuside,
' seelikute

» i i i ' , ' n' I i ' i

Kcsknädafal, 8. detsembril, ' •' ' >
.;V .-; •'. '.SUUREJOONELINE '. .

Mi soodsaim' ostukoht
•SM& DADK"
f ft* M Kl3

moerevilu

Vanaturukael 3 või
Raekojaplats 18/3.

Demonstreerivad: moeateljee „AIMEW

Pärnu im 8,, tel. v moodsaid ja maitsekaid
Bäeva-. ja õhtukleite, originaalsete Pariisi modei

de Ja pr. K. Siim-Jnuse (Estonia teatri'kostüü
mid) moe joonistuste järgi.
„REMELL" kübaraid ja garnituure
>MSIEVERS" punutud jalanõusid
\,ILOTAR" soenguid jne.

Täieline detsembrikuu eeskava:

Mimmi & Teddy Blanc j. t. jõud.
MEELEOLU BAARIS.

ZstO.VW hiinlast asus wiimsele kaitseliinile Nankingi ees. Tõkio ei taha pidada läbirääkimisi
Tschiang Kai-schekiga

Paõer-abrtafratted
£. V. Patent nr. 858
gist olgu õhtuti tulega igat ak ,

nai ees niihästi linnas ku •
ka maal, sest need ei paista
tumerohelisest
spetsiaal-karton
sugugi läbi,
kuna riidest rulood
varjuna läbi paistavad.
Parim abinõu külma vastu.
Vastupidavad üle 15 aasta
Müük üle riigi suuremates pa
beri- ja kardinakauplustes

£l
Karusnaha
(<[]/ | ->] parkimise,
\|[ \ I / värvimise IH uuendamise tööstus,
\n_vy Liivalaia 84, telefon 447-28,
töötab Umbet KODUMAA
lambanahku HELEHALLIKS
moodsate KARU SMAN TLlTfc jaoks.
REBASEID pruuniks,
la risti ebasteks.
HÕBEREBANE parkimine

Jaapanlased tahawad häwitada kõik hiinlaste baasid
ToKio, 3. 12. (CTA) (Havas) Domei agen
tuur teatab, et Jaapani mäed on läbi
murdnud kolmandast Hiina kaitse
liinist, mis läheb TschianKianist Tanyangini
ja Kintanist Liyangini. Mainitud kaitseliin aset
seb Nankingist 70 km idapool. Paistab, et Hii
na söjawäelised wüimud kawatsewad pidurdada
jaapanlaste edasitungi Nankingi poole, koon
dades 300.000 sõdurit wiimsele kait
seliinile.' mis asetseb Kuyangi ja Lischui wa
hel. Mainitud kaitseliin asetseb Nankingist 30»
km idapool.
Tokio. 3. 12. (CTA) (Havas) Jaapani le
hed pöörawad suurt tähelepanu millede
järele olewat käimas läbirääkimised rahu söimi
miseks marssal i Tschiang Kai-scheki ja Saksa
suursaadiku dr. Trautmannt wahel. Seewastu
aga Jaapani wälisminister Hirota. seletas muu
seas, et Jaapanil on täiesti wõimatu
alustada rahu läbi rääk im st marssal
Ts eh tang Kai-schekiga, sest marssal ei
ole muutnud' oma seisukohta laavani suhtes.
Jaapan kawatseb purustava täielt
kult Nankingi ja teised Hiina sõja
mäe li sed baasid, et seada Hiinas sisse uut
reshiimi, mis woimaldaks teostada täielikku
koostööd Hiina ja Jaapani- 'wahel.
Sehanghai, 3. 12. (ETA) (HavaS) Prant

tufc kontseSstoonalal ott lõhkenud täna pomm ühe Nõu
kogude Wene ettewõtte nkfe ees. Kahjud on wüUesed.

Jaapan loobub wõiduparaadide korraldamisest
Schanghai paraad pidi demonstreerima Briti ja Ameerika wpi
metust
Schanghai, 3. 12. IETA) (Reuter) Ametlikult

teatatakse, et jaapanlaste kaotused pomminmhejuhtumiS

ou järgütised: üks eraisik on saanud raSkeSti. kaks ker
gesti ja üks Jaapani konsulaadi politseinik raSkeSti haa
wata.

wahel on nüüd saanmtatud koMllepe, mille tagajärjel

SuureSti mõjus jaapanlaste wõiduparaadi ajal ühe
hiinlase patriootiline enesetapmine. Paraadi mõõda,
marssimisel hiinlane hüvpaS maja katuselt alla ja sai

jaapanlased alustasid parast lõunat oma waeofade tagasi
tõmbamist okupeeritud tsoonist. Õhtuks olid kõik Jaapani
wäeosad tagasi tõmmatud. Tänase wahejuhtumi tagajär

silmapilkselt surma.

jel jaapanlased on otsustanud loobuda paraadi korral
damisest läbi Prantsuse kontseSsioonala. Jaapanlaste

Jaapanlaste paraadil oli tSieSti wallutajate armee
ilme. Paljud arwawad siin, et jaapanlased tahtsid selle
paraadrongkätguga wcenda hiinlasi mitte ainult Jaa
pani söjatväe tugemuseS, maid ka selles, et Suur-Britan
ula ja Ameerika on wõimetud Kaugev-JdaS. Seega jaa
panlased on tahtnud ühtlast wühendado Snur-Britannia

ja ühendriikide preStiishi hiinlaste silmis. SeewaStu

ÜAtasufis ..JVipodroom"
Tallinna Hipodroomil
Paldiski mnt 50. Teist. 435-06

pilhap., 5. detsembril, ki. 12 Iftunal
EINELAUD . MUUSIKA '
V. * ! Pääsme 4 2 .kr* l kr., ja 20,». ! ..

Daamid ja härrad !

Kui teie soovite
trfoodsaid ja odavaid jalanõusid,
astuge sisse meile ja telfge oma maitse järgi
ÖHtukingl, Mnawklngl, spordf
alanöusldjnsuusaaaapald.
Wöt«me veel pühadeks tellimisi vastu
Töö eeit wastutame.

.. Jalanõudetööstüs ... ~
Harju 43. .-r . • > Müürivahe nurgal. .

poolt teatatakse poolametlikult, et nad ei ka Matse

tulewikuS enam üldse korraldada niisn
seid paraade.
Nüüd on selgunud, et waliSmaalane, keS rebib pu
rukS Jaapani lipu, on üks Briti adwokaat.

| MM ItlfiH
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Pommi wiSkajad ci ole weel tabatud: Juurdlus on

Riigi 5. klassi loterii 111 klassi
I võitude väljamaksmln«

käimas. i ; ' . -

Domei agentuur teatab, et täna pärast lõunat on
olnud Nankingi kohal äge õhulahing Jaapani ja Hiina
lennukite wahrl. õhulahingust on osa wõtnud umbes
20 Hiina lennukit, õhulahingus, > miS keStis ühe tun
ni, on alla tulistatud üheksa Hiina lennukit.

I algab Keskmüügikohas teisipäeval, 7. detsembril.^

Sehanghai, 3. 12. IETA) (Havas) Hiina

FOTO
'itofSw valmistamine nõuab aega.
AÖSJS! JÖULUTELLIMISI
vAšŽäSfiSgKh palume aegsasti
Foto PARt (AS .
f vv (meisterfotogiaafid)
Kuninga «. 1.

seletas jaapanlaste esindaja, et see marssimine »U tal»
me pandud ainult selleks, et Jaapani mägesid Jesbfiel
vist sile wii HongkjuSse.
Jaapanlaste ja rahmuSwahelise asunduse witmude

Kõigis teistes müügikohtades algab vähemate võitude
väljamaksmine kesknädalal, 8. detsembril. j

lehtede teatel on jaapanlased eile uuesti pommitanud
Siaoschani, mis asetseb Hangtschoust lõunapool. 700
isikut on saanud surma ,ja 600 haawata, neist 500 ras»
keSti. Takungpaost teatatakse, et Suiyuant prowint»
ssS Mongoolia ratsawägi walmistub prints Teh Wangi
juhatusel ründama tasandiku Kollase jõe piirkonnas.
Schansi prowintsis Hiina Mäed on tagasi wõtnud mitu
linna ja on tungimas edasi Antze ja Taiku poole. Eile
Jaapani lennukid sooritad pommitusretki. Rankingile.
Esimesel pommitusretkel tulistati alla üks ja teisel ret
kel kakS Jaapani lennukit.

I Viimase (IV) klassi piletite vahetamine j
algab kõigis müügikohtades 6. detsembril ja kestab
I kuni 22. jaanuarini 1988. a.
I Riigi rahaliste loteriide direktor.-

Hiinlaste poolel wõitleb wäliSmaalasi

Sydney. 3. 12. (ETA) lßeuter) üks Schanghai

ärimees, kes scrabuS siia. seletas ühe siinse lehe esinda-jäle muuseas, et hiinlaste poolel on wõitlemas hull aust

vaallasi. sakslasi ja ameeriklasi. Ta lisas. et. enne him
laste lahkumist Sckanghaist üks Ameerika lendur _ köis
mitu- nädalat iga oosi pommitamas .Jaapani - wägesrd
S«han«hais. tekitades neile suuri kahjusid.

Ühistegewuse waimust
tthistegewuspäewade üldkoosolekult Tallinnas

oli- hiinlane ;
Schanghai. 3. 12. (ETA) (HavaS) Jaapani

saatkonna esindaja seletas ajakirjanikele, et terrorist,
keS>,jaapanlaSte wõiduparäadi ajal wiSkaS /pommi jaa

panlaStele, ei ole korealane, waid hiinlane. Jaapani
esindaja liias, et Jaapani Wöimnd on koos tõõtymaS rah

wuswaytl,f< mun»l^k.. wWAifel i«

lähedal on keelatid igpsygune lijNemine.

.laapan saackad patrulle Prantsuse alale?
i Tokio, 3. 12. (ETA) (HavaS) Doutci.agentuur

Head suhted Saksa ja Prantsusmaa wahel?
Kümneminutiline jutt wahel
Berli i n. 3. 12. (CTA) (Havas) Prantsuse
wätisminister Delbos, olles teel Warsjawi, IL
bistqs täna Berliini. Berliini waksalis, kus roncl'
peatus weerand tundi, oli saabunud teda ter
witama Saksa wätisminister von Neurath. kel
lega tal oli ka läbirääkimine. Läbirääkimisest.
wöttis osa ka Prantsuse suursaadik Berliinis
Franyois-Poncet.
Zbaszyn (Poola-Saksa piiril), 3. 12.
(GTA) (Havas) Asjaolule, et Saksa wälismi
nister von Neurath. terwitas.Berliini waksalis
isiklikult Prantsuse wälisministrit Delbos'i, tu
leb anda suur tähtsus. Kümneminutilisel lä
birääkimise! mölema ministri wahel ei saadud
loomulikult põhjalikult arutada rahwnswahelisi

probleeme. See on esimene kord. et üks Saksa
wätisminister on terwitanud isiklikult üht
Prantsuse wälisministrit. kes oti läbisõidu! Ber
liinis. Kui omal ajal Barthou ja Lava! läbis
tasid Berliini, siis oli neid terwitamäs ainult
wälisministeeriumi esindaja. Asjaolu, et von
Neurath astus nüüd isiklikult kontakti Del
bos'iga, tõendab, et mölema «valitsuse wahel on
walitsemas head suhted. Lühikesel läbirääkimi
si mõlemad ministrid konstateerisid, et wiimasel
ajal on tihenenud kontakt mölema maa endiste
rindemeeste ja noorsoo wahel. Samuti on «vä
henenud ajalehtede poleemika, Ühtlasi mõlemad
ministrid awaldasid lootust, et neil awaneb tule
wikus «veel «võimalus astuda isiklikku kontakti.

Saksamaal miljon meest püssi all
Prantsusmaa ei piira relwastumist
Pariis, 3. 12. (ETA) (HavaS) Saadikutekojas

jätkusid täna «vaidlused sõjaministeeriumi eelarme sile.

Sõna wöttis ka sõjaminister Daladier, kes pidas pikeMa kõne, milles ta käsitles sõjaministeeriumi eelarwet
kui ka mitmesuguseid riigikaitsesse puntuwad küsimusi.
Ta ütles muuseas, et naaberriikide uuestjreltvastumije

tagajärjel ei saa olla mingit juttu relwastuse Piirami
sest., Samuti ci saa wähendada Prantsuse sõjajõude,
mis tõusewad praegu 387.000 meheni. SeewaStu Sak

samaal on rclwade all üks miljon meest ja Itaalial

peale oma sõjajõudude Liibüas, Abcssiinias ja HiSpaa
nias 300.000 meest.

Niikaua kui Euroopa seisukord cl ole muutunud,

tema. Daladier, on waStu igasugustele püüetele, mille
eesmärgiks on lühendada sõjaväeteenistuse kestwnst.
Edasi ta nõuab kontrolli relwaStnskrediitide üle, et oleks
wõimaluS teha kindlaks. kaS neid krediite kasutatakse
ka tõeliselt riigikaitseks. Sõjamäe rclwastust on uuen
datud. RelwaStuStõõstuse riigistamise tulemused on ta*
huldawad. NelwastustõõStuse riigistamise. tagajärjel on
suudetud kiirendada relwastuSprogrammi teostamist.

KindluStuStöõd Jura? «Helwcetsia piiri lähedal) kui
ka Prantsuse põhjapiiril on käimaS täie hooga. Prant

susmaa eesmärgiks on säilitada rahu ja wavadnst.

Seda wõidakse saawntada ainult siis, kui sõjawägi on

tugew.

teatab SÄanghaist, et Jaapani sõjamäe esindaja on fe
letannd muuscaS, et Prantsuse kontsessioonalal ja rah
musmaheliseS asunduses on jatkamaS jaapanimastane
kihutuStõõ. Ta awaldaS kahetsust selle sile. et hiinlased
wöiwäd seal jatkata wacnulikku tegemust jaapanlaste

wastu. Tn kinnitas, et tänane wõiduparaad oli kor
raldatud demonstratsiooniks jaaPanimastaStc agitaato

rite waStu. Ta seletas, et kui peaks jatkuma jaapani
waStane kihntnStõS. siis jaapanlased on sunnitud saat
ma Prantsuse kontscssiõonalalc .ja rahwuswahelisse
asunduSse patrulle korra ja rahu säilitamiseks.

Jaapanlased läbistasid Prantsuse
kontsessiooni
Pinew y»ähejuhtum Schanghais
S ehan ah ai. 4. 12. (ETA) (Reuter) WiiS

wcoautot Jaajiam sõduritega tahtsid täna hommikul
sõita Prantsuse kontfeSsioonalale. Nad peatati aga
Prantsuse soomisautode ja relmastatud politsei poolt.
Naabruses olem d uulitsad puhastati ruttu inimestest.
Seisukord muutis pinewaks. Kuus. Jaapani ohmitseri
algasid labiraaamssi Prantsuse ohtvltseridega ja polit
seijuhtidega. Snnal ajal toodi kohale uusi Pratnsuse
mägesid. SiSsetääS Prantsuse kontfeSsioonalale blo
keeriti marSti meoaitodega ja teiste sõidukitega. PrantS
lased seadsid kolm foomusautot kontsessiooni läbikäigu

teele. SoomuSautbe ees loodi ahel Prantsuse ja Hii
im politseinikest, särast tund aega kestnud läbiräaki
misi saawntati kokk lepe prantslaste ja jaapanlaste wa

hei. Ahel tõmmat tagasi ja Jaapani weoautodele wõi
maldati Prantsuse ontsessioonist läbi sõita.

lojaalsust
WarSsawi, 3. 12. (ETA) (Pat) Kindral Zc

ligowski wäide seimis, ci peaminister Skladkowski. 1936.

aaSta ringkiri, millega marssal Smiglh-Nhdz kuulntati
teiseks isikuks riigis, olewat mnntnud põhiseaduses kiud

laksmääratnd wõimude järjekorda president, parla
ment, walitsus, söjawägi tekitas seimis waidwsi
selle osa üle, mis mägede ülemjuhatajal põhiseaduse ja

rele on. Parast peaministri waStust Zcligowski ette

heitele MõttiS sõna abiesimees MiedzinSki, et näidata, et
peaministri ringkiri on kooSkõlaS põhiseadusega.

Ettne waidluste lõppu kindral Zcligowski pidaS tar
wilikukS kaotada igasugused kahtlused oina lojaalsuse
kohta mägede ülemjuhataja isiku suhtes.

Sakslased teewad kalast willa
Berliin, 4. 12. (Havas) .Lehed, teatawäd/ et

saksa teadlased on teinud uue leiutise, nimelt kuidas
teatawaist kalaliikidest walmiStada kiusid, mida nime
tatakse „kalawillaks". Selle uue aine koosseis on 80
protsent tselluloosi ja 20 protsenti kala. Tähendatakse,
et kalawilla hind on odawam loomuliku willa praegu
sest turuhinnast.

Hukkus Saksa postilennuk
M ün ch cn. 3. 12. (ETA) (Reuter) Saksa posti
lennuk, mis oli startimas Bagdadi, kukkus alla.
Lennuki juht sai silmapilkselt surma. Juhi abi ja

raadiotelegrasist said raskesti wiaastada. Kaks mees
konnaliiget jäid kergemaid wigastuji.

tthistegewuSPäewa peakoosolek jätkus täna kell lv

..Seltskondlikus MajaS". Esimesena kõneles' dir. K.
St ovII c I Lhistrgewuse maimust. Kõneleja märkis, et
ühistegeline Maim atvaldub ühingute juhtimise korral
damisel. Wabalt ühingusse koondunud kodanikud wa -

limad endale juhatuse Siin walitseb puhtakujuline

demokraatia. Siin ei Pääse keegi wöimu haarama ja

juhid püsiwad kohtadel ainult nii kaua, kuni neil on oma
malijate usaldus.

Demokraatlik walimiSwiis o n ükö
tähtsamatest übiStegemuse waimsetest
tu g e d e st.

Rutake
tetlimistega pühadeks!
RStsepaäij V JohanSOll
Vana Posi 7 krt. 10, hoovis, tel. 43460
Suur valik miUriideiri! .Järelmaks võimaldatud!

Vilno vallutaja kinnitab oma

Jstuwad parenmlt wajemale: R. Wene, päewade juhataja dir. A. Kask, linnapea kindral J. SootS,
juh. E. Arnawer, W. Jlow. peasekretär A. Eckbaum ja nõunik K. Remaste.

Tublide juhtide walimine ja perekond
liku asjaajamise eemalehoidmine ühin.
guist on teiseks tähtsamaks ühistege
wuse MaimuawaldusekS.
Nõue. et üldsuse kulul ei tohi keegi
end rikastada, on kolmandaks tugemaks
waimsekS alussambaks, millele ühiL
tcgewnS on rajatud
Need on ühistegelise maimu awaldused igapaewaseS

eluS, millega meie igapäcwast ühistegelist tööd teheS
oleme niiwõrd harjunud, et meie seda enam baSti ei
märka. See on ühtlasi aga elamaks tõenduseks, et meie
ühiStegewuS on tugem. ühistegeline maim on meil saat-

lakS igapäev ja me oleme ta rakendanud viljakale tSSIe
meie rahvamajanduses. Kuid äripäevadele järgnevad
pühapäevad. kuS meie selga tõmbame puhapaewlüuhe.
rrhiStegelised suurpäevad, nagu praegune, olgu meile
pühapaeviks. Siin tuletame meele neid suuri ideid, mis

ühistegevuse teerajajad on Püstitanud ja mida meie
nüüd teostame. Tänasel ühistegevuse pühapäeval säägu
uuesti meis elavaks ühitegevuse vaim. mis fedn fumct
liikumist kõigist tuultest ja tormidest on õnnelikult läbi
umnud.

K. Kont cli järele kõneleS ühistegevuse peasckre
tär A. Eckbanm übiStegewuse osast rahwamaj. ja kul
tuurilises erus. Kõneleja seadis LleS rea Põhimõtteid.
Ta märkis, et ühistegevus on olnud meie majanduselu
korrastamisel majandusliku iseseisvuse väljaarendamise
aluseks poliitilisele demokraatiale. Kui kaob majandus»

lik demokraatia, siis juhtub sama ka poliitilise demo.
kraatiaga. ühistegevus on oma tõõd seadnud ja aren»
danud Põhimõttel: ise teeme, ise valitseme ja ise vas
tutame. ÜbiStegewuse üleSandeks on tõSta rahva ma
janduSlikku ja kultuurilist taset.

direktor J. Põdra rääkis kriistaja õppetun

nist ühistegevuses. sekretär W. Sal» Ste teadliku juht
tä liikmeskonna ettevalmistamisest ühingutes

ühlssegevuSpäeva lõppu õli oodata kella kolme
paign. !

Leiti surnukskiilmanud piirituse
vedajaid
Helsingi. 4. 12. (CTA) Käitsewäe mootor
paadi ..Henrik Boije" saabumisel eile õhtul Han
gösse teatati paadilt, et Köpmansskäri juures
on nähtud karile sattunud mootorpaati. Õnne
tuskohale saadeti kohe päästelaew ..Outoori".
mis'leidis peale nimetatud paadi weel ühe sur
nuks külmanud mehe laiba, kes tõenäoliselt
oli kuulunud paadi meeskonda. Hukkunud moo
torpaat kuulus arwatawasti salapiirituseweda
jatele, kuna saarelt leiti palju piirituseplaskusid.
Pimeduse pärast osutus wüimatuks ette wõtta
suuremaid otsimisi. Veetakse wöimalikuks, et
saarel on weel teisi hukkunute laipu. Politsei
wõimud on alustanud juurdlust.
Trükist ilmusid klaverinoodid sõnadega

M JHnnc arn,T^
Noodiäri A. MEYER
Viru tän. 2. Tallinn
Posti iooksev arve nr 120

Nõukogude põlew wagun Poola piiril

s-toalfno talvehorter
koogi,
vannitoa
palkoniga,
keskküttega
I NÕMMEL
ärajaanda
mugav
soe . . ja I
sooja veega. Asukohaga vastu parki, Haava I
ommbuse peatuse lähedal. Staadioni 10. •
- Telef. 524-M. i|

Tass teat d, et wagun olewat süüdatud. Wene protest Wars
sawis
Eesti-Prantsuse ärisidemed
Varssa i. 3. 12. (ETA) PAT awal
juhtumi wastu Zdolbunowis. Ta nõudis mahe
EcSti-Prantsuse kaubanduökonwcntsiooni ülla
dab teate Po i-Wene piiriwahejuhtumi kohta juhtumi põhjuste uurimist, süüdlaste karistamist kirjutamise
terwe rida prantsuse kaupmehi-ÄS
Zdolbunowis, iendades TASS'! . poolt lewi ja kahjutasu maksmist. Pealeselle ta nõudis, et portööre on tärele
pöördunud prantsuse kaubandusliku et»»,
tatud teadet, lilles on awaldatud ebatäpseid 'wõetaks tarwitusele abinõusid, et wältida tule duse poole soowiga aStuda SriliSfe ühendusse eSI
andmeid wahejsiumi kohta. 29. nowembril tek- wikus niisuguste wahejuhtumite kordumist. Ta kaupmeeskonnaga, paludes nendele muretseda eesti
importööride aadressid. ««wiww qteu
Kis rottgis, is sõitis Poola piirijaamast toonitas, et juba 22. nowembril ta esines de
Sel Põhjusel oleks waga tähtis eeSt! kaupmeestele
Ädolbunowist ene piir! poole, ühes reisijate marschigo samasuguse wahejuhtumi pärast, kuid aStuda
ühendusse prantsuse kaubandusliku esindusega,
wagunis tulek ju. Poola piiriwalwurid, mär Poola wöimud ei ole nähtawasti wütnud tar wnmatele oma sootvi. aadressid, erialad, soomiwsed
ganud tuld. kiusid teisi walwureid ja isikuid, witusele abinõusid wahejuhtumite wältimiseks.
kes wiibisid )eduses, et nad aitaksid tuld
kustutada. Moitud Nõukogude Wene wagunit
'Jõufie kelgud ;
ei ole siiüdatul nagu teatab seda TASS, waid
wagun on sü nud puuduliku kütteseadeldise
tagajärjel.
Wars sai. 3. 12. (CTA) (Havay) Nõu
I oma tööstusestiällemUüJatele ia üksikult
kogude Liidu jadeajaja Warssawis Winogra
R. PIN DU S. ?:S"riÄu mßt *4
dow käis tänc välisministeeriumis, kus ta tos
tis suusõnalist >rotesti Poola-Wene piiriwahe-

Laupäekial, 4. detsembril 1937

I* i r W a I ett t

üfr. 330

3

MMWM

ADüMtW^W
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? ; •"; valmistavaid ja rõõmu loovaid y.
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Sõjawägedc staabi asutamisest möödub unud 20 aastat. Pildil näeme staabi praegust juhtkonda. Esi
reas wasakult: 1. osak. ülem kol.-ltn. J. Soodla, staabiülema 2. abi kol. W. Plaks, staabiülem kmdr major N. Neek, staabiüleiua 1. abi 2. osak. ülem kol.-ltn. R. Maasiug, topo-hüdrograafia osak. üleu
kol.-ltn. E. Ahman. Teises reas wasakult: 6. osak. ülem major Luts, 3. osak. ülem kol.-ltn. W. Ka.
ring, 4. osak. ülema k. t. kol.-ltn. A. Nehtlane, 3. osak. ülem kol.-ltn. T. Lango, sideülem major R.
Tomback.

...-ETH'<: kohv, kakao, ETK .maitseained,
;/'t&,':ETK kilud, sprotid. - < *?

Kooliwalitsuse direktor Soome koolioludest
Haridusminister A. Jaaksonile annetati Soome Walge Roosi 1.
klassi orden. On oodata Soome haridusministri wastutiiias
käiku Eestisse
Tana hommikul haridusmnnstcr A. Jaakson ja pctõö kiiib 2 wahetnscga nagu teisteski Helsingi alg -

: •'•^?^

t> : i : fe:x^^: >m*!H£9*4ci£*-\^
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kooliwnlitsuse direktor W. Alttoa wcstlcsid ajakirjanikega

Toome sõidu muljetest. Haridusminister tähendas, et
kuktuurkonwentsiooni l?/.akirjntamisc puhul oli Maimus
tus eriti suur Toome-Eesti hõimlusorganisatsioonidcs.
Audientsil Toome wabaiiigi presidendi jures deko
reeriti haridusminister A. Jaakson Toome Walge Roosi

-"',; /^^. ' l^^|-..^-wjM!?! <>

;:•*•:• *JS? -:' • : • fii^/,:
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1. klassi ordeniga.

Kooliwalitsusc direktor W. Alttoa rääkis ringsõidust
Toome koolides. Toome ühiskool Helsingis on craõsi
peasutuS ja töötab äsja wnlminud moodsas majas.

| ,-

f Paberossid. Ahto, " Kuldmedal, sigaretid
:• Turist, Idamaa Kuld; paberossitubäkad
•' - ' f." - >5 ;. • <>l,. ••••
Aotkas, ETK hr. 1; pühsttydskad 3zm>
&SfcTi-pungal, Mesikäpp, Merikaru;;pabe
rosside ise toppi jaile ETKhügieeniliseä
pahdrvssikestad 7.'1 kahekordse ?; vatiga,
h? pühiks nägusad V zf. pj

r T!'f
ij;iiWi*i

pakub kvalite e t- raa d i o a-p ar a aie
• välgustuWoolü võrgule Kr. 170.—kuni Kr. 495.
•ja patareide 1 e Kr. 200.— ja Kr. 295.

Toome tuntumad tegelased, kes kuulnwäd selle kooli im
listlaSkonda, on aidanud koolimaja sisustada määrtus
lifti mööbliga.

koolides.

Edasi külastati maatööle, nagu Malmi täiendus

kooli. Soomes on algkooli õppeaega pikendatud 6 aas

talt 8 aastale. 6 aastat on algkooli ja siis järgneb 2

aastat järel- wõi täienduskooli. Tunsulas on palju

kutsekoole ja 2; kaitseliidu kooli, ühes saatvad lotad et
temalmistuse. teises õpetatakse wälja kaitscliidn peali

kuid. Põllumajanduskoolidel on praktilisteks töödeks
kasutada maikctalu.

Toamaalas tutwuti tüübilise mna-algkooliga. Kas

matuslik külg on Soome koolides tugcw. Lpilasi ri

wistatakse Mahctundidc ajal. kni nad lähemad mälja tvöi
tulemad koolihoonesse. Wormiröitvastust Soome. koo

lide õpilastel ci ole.

Alcksis Kiwi nimeline algkool asetseb samuti uues

Lõppeks tähendas kooliwalitsusc direktor, et on ooda

6-kordscs hoones, mis on ehitatud kõigiti õppeasutuse nõue

ta Soome haridusministri wastukülaskäiku Eestisse

tele wastatvalt. Õpilasi õn 2.200, õpetajaid 80. - Lp-

meel käesoletvä kooliaasta kestes.

millekuld
üle saaja
kindlasti
>6õmustab;
on
I Odav
siiski püsiva
väärtusega
kink»
Tudensilaulik.

Looduse Kroonine

I 2. täiend, tr. 497 eesti-' ja 77 võõrkeelset laulu.

Romaan

m Hind 2.35 kr., kal.-köites 2.90 kr., nahk köit. 4 kr

Nr. 109—120

Loomad lämbusid suitsus

Igas l I ID C ra a di:o a p.a raa di s peitub; maailma su u ri

fO aastak. 193 S

Peremees sai tulekahjul närwiwapustnsc
Teni frlgunmta põhsuso.' - tekkis nolsapaoiva õhtul kella

, ;•. , •'•.'*/ -. 7- ». -

19.30 paigu Melahiu Wilo wallas iWittauiiii külas foup
lewa Aleksei RiHakowi hrouctrs. Tuld märgati põhukust ta kiiresti lcivis karjalaudade ja elumajale.
Maani põlesid maha. elumaja ja põhukuur, kuna kiwist
karjalaudal põles ära katus ja. lagi... Kcchalerntanud

Tellimishind aastas fC) krooni
Üleni riirieköites f 5 krooni
Looduse Kroonine Romaan

-tuletõrje pliäsbetöid takistas kare külm.

Registreeriti kolm uut üliõpilasühingut
Kosmeetikakaubäd-,kin
• r kekärpidds. : '• '.7; - :
iJ.r ''• ' ,•'••'• ..";'Vy
P' '^r!:

Täna ühingute liibu asutamiskoosolek, homme ühingute awa
aktus. sai „ttmera"
- Ülikooli i walitsuse koosolekul - reedel regist
reeriti kolme . uue üliõpilasühingu • põhikirjad.
Uuteks ühinguteks on ..Ee st i N a isu liõ p i
laste U hing", meesüliõpilaste 'ühing <., U me
ra''. (seda kawatsetiwareni nimetada ...Ega
litaseks") .ja Eesti üliõpilaste -ühing. ..E Üll
mis'ühinguks nsi mees- kui ka naisüliõpilas
tele. Kõik registreeritud lihingüd'on ' kutsutud'
ellu organiseerimata üliõpilaste .büroo' algatu
sel. ja neisse wõiwad kluiluda ainult
wusest üliõpilased.
' Magu kuuleme, on ülikooli wglitsuse poolt nh.ing.ntc
põhikirjad registreeritud mõnede wäikseinatc muudatus

tega, kui need esitatud olid. Siinkohal märgitagu, et
üliõpilaskonna ajutine juhatus, kellele, esitatud põhikir
jad arwamiste awaldufekS ülikooli walitsuse poolt saa-

Raudtee-veotariifide muutmise
küsimus põhjalikule kaalumisele
' Reedesel wabariigi walitsuse koõsolckul oli'
kaalumisel raudtee reisijate--ja kaubaweo tarii
fide muutmise küsimus. Nende muudatuste .ees
märgiks oli kriisi sügawseisu aegadel tööstus
tele ja osalt ka reisijaile tehtud erisoodustuste
ümberkorraldamine ja osaline kärpimine. -'
Wabariigi walitsus otsustas üttsimüse -anda
üksikasjaliseks ja põhjalikuks kaalumiseks mi
'nistrite-wahelisse komisjoni. .

* deti,-leidis nende juures puuduseks, et nad ci wästa tu
'. lcwikus ettenähtud üliõpilaskonwentide normaäl-põhi
kirjale. > Kui- ..ümcra"põhikirjas oli warem. ette näh»
et tvälismärgi küsimuse, wõib otsustada pea
kõosolek, siis lõplikus.redaktsioonis on kustutatud põhi
kirjast' üldse see Punkt ja põhikirjas ci räägita midagi
walismärgist. . Uutel üliõpilasühingutel on kokku umbeZ
150'liiget.
.Täna salgasid üliõpilasühingud ametlikult oma tegePeeti esimesed peakoosolekud. Wäljn on tõotatud

lasse. Tule kustutamine kestis 'kella 3 hcmmikül.
Oletatakse, et tuki tekkis kuritahÄikust süütainiscst
kõvtraliste isikute poolt.

Öine linawaraste jaht Karulas
Wargad wiisid hobnsckoorma linn
Ööl wästu reedet pandi starula Lüllcmäc toime järje
kordne suurem mnrdwargns. Aida luuki lahti kanguta
des oli tungitud kohaliku kaupmehe Kompnsc linaaita,
kusi wargad wiisid kaasa 320 kg linu ja 03 kg linaseem
neid, mis kuulusid linaülcsostjalc Joh. Jalakulc.

juba ka. nimetatud ühingute liidu põhikiri. See tuleb
täna 'õhtus kõige.kalme ühingu ühisel koosolekul arutu
sele-jn wõimalikult ka wastuwõtmiscle.

Pühnpäcwa õhtul toimub üliõpilasmaja saalis or
gäniscerimatä ' üliõpilaste büroo korraldusel nimetatud
kolme ühingu awaäktus, kuhu on Palutud ka Eesti üli

õpilasseltside Liidu ja Eesti Korporatsioonide Liidu
esindajad. Aktusel esineb kõnega üliõpilasasjadc pro

rektor Prof. H. Kruus.

Äläwäärtusltk wälismaa kaup
.'Wiijnasel ajal on Paljudes Tallinna ja prowintsi
jalanöudckauplustes ilmunud umügile wäljakraabitud
tdabrikumärgiga botikuid. mis arwatawasti on pärit Lätist.

. Meie- kuulmise kohaselt olewat sääraseid wäljakraabitud
wabritumärgiga botikuid suuremal hulgal weel ladudes.

Ostjaskond peaks nüüd botikute ostude juures

;

wabritumärgiga botikuid. siis tahetakse neid sellel wii
sil realiseerida Poolwargsi waid seepärast, et nende kwa

litcct on tunduwalt nõrgem nii kõduma,, kui tuntud
, ivälismaa firmade kaubast.

murdjatele peale, kes pääsid aga kaasasolcwate hobustega

Põgenema. Kihutamise peale wargad loopisid umbes 1.5

km sündmuskohalt eemal osa linu maha. Ärawiidud li
uadcst ja linafccmnctcst sai omanik 200 kr. kahju.

miste teostega:

1. Pio Baroja Tee täiusele.
2. C. Farrere Leinamarss.
3. L. Feuchtwanger Inetu hertsoginna.
4. B. Perez Caldos Vennatapu tallermaal.
5. J. Galsworthy Luigelaul.
6. W. Somerset-Maugham Kitsas nurk.
7. A. Maurois Dr. o'Grady kõned.
8. Sven Stolpe Surma ootetoas.
9. H. Valtonen Asenaine.

10. M. Webb õnnenool. • *
11. I. Voinitš Kiin.

12. St. Žeromski Võõra ikke all.
LKR on hinnalt kõige odavam eesti raamat: iga

number sisaldab keskmiselt 240 lk., kaas kolme
värvitrükis kriitkartongil.

EELTELLIJAD, kes tasuvad
5 dets. 8937. a.
terve tellimishinna Kr. 10.— (köites Kr. 15.—),
saavad

Hinnata kaasandena

Nagu pärast selgus, olid sissemurdjad lõiganud läbi

linaaita piirawa okastraataia. Kohal olid wargad mit

me hobusega, ja oleksid teinud „puhta töö", kui omanik
Poleks Peale juhtunud.

- Itk tooted

Mari Raamoti

'5 isikut wanglasse
hüvasto*adi|li!

Eksportvõi kindlustatud hinnaks
Kr. 1.90
Wobariigi walitsus oma koosolekul 3. dets.
s. a. mägras 1. sordi eksportwöi hinnaks franko
saatejaam. 1,90 kr. kg eest. Uus hinnamäär keh
tib alates 1. dets. s. a. knni järgnema Korraldu
seni. , • ,
, Teatawasti möödunud talwel oli eksportwöi
kindlustatud hinnaks 1.80 kr. kg.
Awati Riia—Ruhja raudtee
Ri'ia, 4. 12. (ETA) Täna toimus RiiaRuhja wahelise 149-kilomeetrilise uue raudtee
liini pidulik awamine. Täna kell 8.30 . sõitis
rong aukiilalistcga Riiast wälja ja saabus kell
12.15 Rulsta. Aukülaliste hulgas on .ka teede
minister Einöergs. rahaminister Ehkis ja ' ri
da teisi. Kõrgemaid ametnikke. Raudteeliini pi
dulik awamine toimus teedeminister
poolt. ' . '
Brasiilia erakonnad laiali
Rio de Janei r o. 3. 12. (ETA) 15) auas) Bra
sUla5Ula president Bnrgas awaldas dekreedi, millega saa

etakjc -laiali Kõik poliiti ised erakonnad, kaasa arwa
tud ka intcgralistiöc erakond.

lga päev värske praetud
lk K O H V

Poola iirejiflnibi I*l iiiiipciriu. . *|>ooin lvabariigi proj. Moocicki pnl)itscs l. k. a.
oma <O. junni päcwa. Pildil näeine Poola pmidonti westlemas Poola jõjamägede nlen.juhataja mars
- ' jal Smigly'Ryõga.

1938. aastal ületab kõik eelmised aastakäigud,
tud inglise, prantsuse, hispaania, saksa, rootsi,
vene ja poola kirjanikke, kes on esindatud järg
sisaldades maailmakuulsaid, kõigile lugejaile tun

Juhuslikult sattus Joh. Jalak oma abilistega sisse

ETK kooliiihud, joonistus- jä kirjablo
i kaustikud, ETK vesivärvid; yiker
: tiuflid, ETK. jpõr.t
;. feUid».kooUranii^d,- ETK ' ETK
jalgrattad. .' . ;

põörma suuremat tähelepanu- ka botikute wabrikumär

gile. Sest kui nüüd ou lastud turule wäljakraabitud

Põleavasje lauta lämbusid suitsu ja tvingu kätte Ho
buuc, 2 lehma, n-astkas. 2 lammast, 9 kaua jn kukk.
Elumajas häivis peale omaniku, tvallasnmra ka Mjnltfu
algtooliõpetaja Hilda Bachmanni wallaswara 400 kroo
ni wäämiises. Elumaja ja laut olid kindlustatud 1600
.krooni eest. Wallastvara oli kindlustamata. Omaniku
üldüre'kahju ou teadmata. Tule hätvitustööd nähes ei
pidälrud oniamku'A. Rudakowi närtvid mastu. ja ta sai
näÄvischoki. A. Rudakotv toimetati öösi Petsori haig

antud headuse. 16 erisegu.
Harilikud |a Soome segud
f 'Wfkl"i K niie kai lüli* 2«
. tl UU. IJULS Kõnetr. 437-52.

Wõru kriminaalpolitsei atvaStas mitu raskemat kuri
tegu. mille tag<rj>ävjcl wiiel isikul tuli minua tvanglasse.

Kimelt lvacaeitati möödunud nädalal Wõru !valla
Pmlsepa kiilas elurseinalt Erika Kallasmaalt, kes pn ivac
ne lesknaine, ainus lehm. Kriminaalpolitsei.'pooltsaadi
lehm katte Wõrus lihunik Ziehri tallist. Lihuiuknscll Ed.
Wisvvav' soletas,. et ta ostnud, lohmä ühelt teadmata nai
selt. Krimiuaalpolttsei atvastas vingu ta-va jmrrdluisc
tagajärjel ka warga. kelleks vsntns Wõru wallas clutsew
Salme Puusepp. Naine paigutati tvanglasse.
Reedel paigutati tvecl tvanglasse kaks Karula ! valla

Need ühe eesti naiskutsehariduse teeavaja ja
naiskodukaitse looja mälestused kujunevad eesti
memuaarkirjanduses üllatuseks oma põneva sisu,
võltsimatu realismi, lopsaka, vaba jutustamisviisi
ja teesklemata otsekohesusega.
Teos trükitakse luksuslikul halfapaberil, hulga
piltidega erilehtedel. Kaas kunstnik E. Kolloni'ilt.
Eessõna Tartu ülikooli eradots. dr. O. Loorits'alt.
Teos saadetakse tellijaile kätte hiljemalt käes
oleva aasta jõuludeks.

meest Harrh Raat ja Richard Siiman. Selgus, et mõle
mad mehed olid tunglnud Wana-Autsla ivallas Hugo
Mändiku ja Jaan Reiljani aita ning näinud ära miime
silgust kraanil. Osa IvaraStatud kraamist saadi lähedu

liiinaalrnaan li i

ses asetsetuast metsast kätte.

Weel paigiltali iranglaSse Haanja ivallas elutseiu

Harru Mägi. kcS hiljuti tungis Wiitina wallas Mwine
Telliste aita. Wargalc satuti peale sa ta aivaS jälgi

jntc pihta reiiioüvnst tule. Kuulid õnneks ei tabanud.
Mehele said saatuslikuks jalasäljed. mis musid ?l. Tel
lise aida juurest lvarga asuikohaui.

Edast läks reedel tvanglasse Kioma wallas clutscw
Richard Püki. kcS lõi eelmisel õluul tülli sattudes noaga

raske haaiva Kionm walla mehele Gusimr Warcndile
rindu. Haaivatii toimetati Wõru linnahaiglasse, kus ta
IvigaSniicd tmmistati rasketeks.

Elektrijõujaama kaitstakse
palktõkkega
Narwa jões kardetakse lobjaka ummistust

Kreenholmi wahrikuwalitsuse korraldusel hakati pa
nema Perewoloki küla lähedale Narwa jõele palktöket.
Tõke ehitatakse üleSvõole Omuti käre?ti!ku ja sellega
tahetakse pidurdada lobjaka walguinist Peipsist Narwa
jõkke. Kardetakse nimelt, et lõunakaarte tuultega hak
kab tvalguma järwest suuremal hulgal lobjakat' jõkke,
mis kutsuks esile jõujaamade kanalites tõsisemaid um«

Nr. 13-24
Sisaldab kaasaja parimaid ja menukamaid detek

tiivingusid peamiselt nimekailt välismaa auto
reilt. Kaas kolmevärvitrükis kriitkartongil.

Teravmeelne kriminaalromaan on teatavasti
parimaks puhkuslekttiüriks tööst tülpinud ajule,

seades ning lahendades probleeme väljaspool
sega tehes kergeks ning mõnusaks nende jälgi
mise.
Käesoleva sarja toimetus paneb eriti rõhku
selliste romaanide valikule, mis psühholoogilise
meie kõikide tavalist elurutiini ning oma põnevu

tõepärasuse ühendavad sündmustiku põnevusega

ja kirjanduslikult hinnatava vormiga.
KRIMINAALROMAAN ILMUB 12 KORDA
AASTAS, IGA KUU ÜKS NUMBER. TELLI
MISHIND AASTAS Kr. 7.50.
K-Ü. MU . 119
Postkast 66. Posti jooksev arve 2055. Tel. 4-35.

mistusi.

Wanakese äkiline surm
Eile kella kolmveerand viie paigu varises Kris
tiine tän. nr. 5 asetseva maja koridoris äkitselt
kokku ja suri samas majgs elutsenud 80-a. Liisa
Kreisberg. Surmasaanu tütar arvas, et ema
surm on tekkinud südame nõrkusest. Laip toime
tati politsei korraldusel linna lahkamiskambrisse. .

Loodetaw ilm
pühapäewal. 5. detsembril

Aölvu idakaartc-tuuli. Pilwec-. Aoliati lund. Mlm

ilm püsib.

Eestis oli eile öösi 6—17 ja täna hommikul 4

14 kraadi külma.
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Nüewa 1e h t
Wabariigi 20. aastapäewa pidustuste kawa
Kultuurrahwaste kolgata-tee

Miks häwistd wana
RahwastiKu ja Kitsamas mõttes süntiiwuse
probleem on meie aja otfustawamaid probleeme.
See on sellepärast statistiliselt juba nii põhja
likult läbi uuritud, et wöiks arwata, et' kõik
on juba selge ja wüib teha löppjäreldusi. Tege
likult aga ei ole segadused nii sündimuse mä
henemise põhjuste uurimises kui ka nende hin
damises rahwa tulewiku seisukohalt wähemaks
jäänud. Mõnel pool maailmas waadatakse siin
diwuse mahenemisele meel praegu nägu' edul
ja soowitatakse sündimuse piiramist.
Puuduseks teadusele kui ka hädaoht polii
tikale on see. et ikka waieldamatult kiude,
ei ole. kuidas on lugu tagajärgedega sündimuse
piiramisel ja millistest asjaoludest ta areneb.
Meie aja sündimuse mähenemise probleem ei
ole oma ulatuses ja sttgawuses praegu lahenda
taw ainult olemasolewa materjali läbitööta
misega.

Panem et cireenses. fee oli massi olustsu. Roa

>las seadis juba G. GracchussiÄe tviljajagamised (mil
lega ia ruineerD'ilaälia talupojalõuna) töötule suurlinna

kogunes määratu-'uur jmlretu mass, olgu.siis.tegemist
linnasiirdunud talupoegadega, kirjanikega. ruineeritud
käsitöölisiega wöi ällnkäinud aadlikega.' kes Püüdsid ra-'

hüldadä ainult omä madalaid strgi. °.

Aureliuse secklihagi. Konstantin seadis toidu

jagamise sisse km. Konstantinoopolis. Sama korraldust
tunti ka Hiinas jd; maailmalinnas DHebas.
Siind luurö uõndis häbematu rahuxrhulk lveel lõbus

kust olgu siis atvalilke saunulvõi ettekandeid tcatric
ivöi isirtuies. Tacitus ütleb: „ Linna omapäraseimaks

Teenetemärke annetatakse ka kehalike töö tegijaile
Äiikliku pküpaganda juht E. Kigaste andis
ile ajakirjanikele ülewaate wabariigi 20. aasta

paheks on kirglik hüwi' tsivknsc. latva ja wvitlusareenidl
tvaÄu. mis paritockse, juba emaihus." Mõne kaotust pu

>äewa tähistamise kamast, mis on wastawa minist

laihinau kaotamisel.' Sõjgiväe edusse suhtuti ükskõiksel
tvõi sportlikust. seisukohast lähtudes. Amfiteatriö etcn

ltsuse Poolt heaks kiidetltd.

hul tsirkuses M pixÄ Roainat nii moon nagu Cmma
dati kõige muiilasjutulisemaid' ja merisemaid näiden
deid, hirmulugusid ja. loommvgstaseid palasid. - et rah
toast poliitikast''eemale-hoida.' Tsirkuse ratsanike ja tvõi

dnhobustc kujusid''mõis näha igaltäiiatoduurgal. Kui
a. 439 barbarid ründasid Kartaagot, leidsid nad sealse

rah Iva Peale Trieri kolinekorsel hä

witamist uõndsid ellujääitud keisrilt tsirkusemänge. mid
tuli korraldada tapetute laipade, kohal.

itewahelise komisjoni poolt läbi waadatnd ja ma
Üldiselt on asntnd seisukohale, et wabariigi 20.

mstapäewa ei taheta piihitseda liig suures ega eri
>ises ulatuses. 20. aastapäeni ei anna selleks
põhjust. Eriliselt wõiks see toimuda küll 26. aasta
päewa puhul. Tulema aasta pidustused toimuksid
wriliklts ulatuses, kuid untlnekefifemalt.

Iseseiswuspäewa pidustused 24. weebruari!

toimuksid senise korra kohaselt wabaduswõitlejate

austainise, ajalooliste tegelaste ja langenute mä
kestamisega iseseiswuspäewa eelõhtul nais
kodukaitse ja noorte organisatsioonide eestwõttel.

Iseseiswuspäewa! peetakse paraade, päewakoha
seid julnalateenistusi. aktust kohtadel, riiklik aktus
Tallinnas ja rahwapidud kohtadel iseseiswuspäewa

õhtul. Pidustuste raskuspunkt tahetakse juhtida
kohtadele.

Iseseiswuspäewa dekoratiiwne külg ja illuminat
sioonide küsiiNltS tahetakse lühendada kunswikkonna

jä asjatundjate kaasabil ja jnheudite järele, üksik
asjalised juhendid kohapealseteks pidustusteks ja
algatusteks antakse wastawas kawawihikns.

Wõidupiiha ajal peetakse 11. üldlaulupidu ja
kaitseliidu pidustused.

Umbes 18.000 lauljat ilmub Tallinna juba
21. juunil, millal toimumad eftnteföb prooMid. Proo

mid jütkltwad ka järgulisel päemal. 23. juuni hom
mikul on kaitseliidu paraad Tallinnas, millest
mõtamad osa kaitseliit, naiskodukaitse, noorkotkad
ja kodutütred.

Paraadi järele toimub lauljate rongkäik, mis
hakkab liiklimn kell 2 p. 1./ kuna laulupidu algaks
kell 4 j). (.
Laulupidu kestaks kolm päewa. Selle aja
jooksul toimuksid, õhtused massipidustused ja lamas-

tuscd. .
Wõidupüha Mhitsemine toimuks ka kohtadel.
Juubeliaasta kestes peetakse ka
rida teist üritusi ning ettewõtteid.

Nii peetakse 23. weebr. kuni 10. märtsini näi
-1 u s ~E e s t i i s e s e i s w u s e s ü n d d o k ll m en

tidcs ja piltides". Seni täpselt määramata
ajal toimuksid ka põll u-m aianduslikud
tööstuslikud näitused Tartus ja arwa
tawasti ka Tallinnas.
Kewadel toimuks Tallinnas kunsti, raken
duskunsti ja arhitektuuri näitus, 20. aprillist 4.
juulini Soome-Ugri kultuurlooline näitus.
Ka t e r w i s h o i u alal peetakse üleriiklik näitus.
1938. a. kewadel oleksid maakondliku noorteko
mitee algatuse! igas maakonnas noorte päewad.

Iseseiswuse 20. juubeliaasta puhu! ilmuks ka
riba triikiteoseid.

Nii kirjastatakse koguteos, mis käsitleks pildis ja
sõnas iilewaatliktilt kõiki Eesti eluawaldusi ja saa
wutusi.

Wälisnma jaoks ilmuks, aprillis walisininistee
riuNn wäljaandel 200-leheküljeline saksakeelne
koguteos ~20 aastat Eesti wabariiki". Was
taw ingliskeelne koguteos ilmus tänawu. Selle ko
guteose põhjal koostatakse eriline wäljaanne wä li seest laste jaoks.
Sportlikul alal jääks ära ..Eesti Mängu
de" köraldamine, kuna see takistaks laulupeo kor
daminskut. Küll aga pannakse nurgakiwi spordi
hoonele ja omatakse pidulikult staadion pärast iün
berehitamist.

26. ja 20. juunil on Tallinnas
Wälls-Etsti kongress ja pidustused.
F i l ui i alal malmistatakse ülewaatefilm Eesti
ellist ja faamutustest.

Teistest üritustest on mainitaw nurgakiwi pa
nek W n b a d u s s õ j a m n u s e u m i l e. arwata

masti Kadriorils, mabadusmo n u m en d i l e
Wabadusplatsil ja kunstimuuseumile ar
matamasti Merepuiesteel.
Ühtlasi asutatakse, rahwnslik teaduste akadeemia.

Muude ürituste hulgas 1938. a. alul toimub

Tillema aasta komadel toimub

ühe knn jooksul laialdane knnstipropaganda

selleks, et soodllstada meie kunsti ja rakendus
kunsti loomingu tungimist'eesti ellu. - :
Teatrites toiuulksid algupärandite-' ettlckanded,

kuna ringhäälingu kawad sisustatakse- wastawalt,
eriti aga Kapi helinditega.
Wõidnpühaks annetatakse ülemaalises ulatuses
teenetemärke

mitte aiulllt maimu- ja seltskounategelastele, maid
eriti ka kehalise töö alal neile,. kes oma
pusüvuse ja tööarmastllscga on osutanud tähele
panumäärscid teeneid. Teenetemärke jagatakse
mastawa pidulikkllsega. et rõhutada töõkangelaste
sllllrt osatähtsust eesti majanduslikus.loomingus.
Vabariigi 20. aastapäewa puhul korraldatakse
sõbralikes wälisriikides. mastamaid
aktust nii ametiapltuste kui ftr eesti kolooniate
algatusel, et tõmmata «väliseestlasi eesti, . kultuuri
waldkonda. Välisriikide ajakirjandust «varustatakse
sel puhul ittemaatlike artiklite ja pildimaterjalidega.

üldlaulupeole registreeritud
19.235 tegelast
Kuni 1. detsembrini oli registreeritud 11..- üldlau
lupeole 636 .koori, kokku 16.235 tegelasega. Reisi on
segakoore 472, lauljaid 15.032. meeskoore 32. lauljaid
1788, naiskoore 27. lauljaid 811, orkestreid 83, man
gijaid 1604.
Kuna sega- jn naiskooridele on esimene ring yelproo

wc juba lõpule jõudmas, siis otsuStaS Lauljate Liidu
juhatus uute kooride registreerimise Üldlaulupeole seis
ma panna.
Asuti korraldama laululawa ja lauluwiilja

Kadrioru rannas asctscw laululawa «vajab Põhja
likumat remonti, enne kui seda laulupeoks on «võimalik

kasutada. Remondiga alustati juba neil paetüik. Esi
algu lammutatakse laululawa ja muude ehituste puu
osad, mis kölbnmtuks on muutunud. Tamuti - teosta
takse «veel käesolewal aastal «vähemad korrastused ae
dade, tväratvate ja kõrvalhoonete juures.

intensiiwne r a h w a r i i e t e propaganda ühes sel
lekohaste teoste kirjastamisega selleks, et sumiseb

Pidustused wõiksid' kujuneda rahwariide Parimaks

STA"

demonstratsiooniks.

LA

V
ÕUNA MAHL
LUi'.;iER s mTitiEN

tliloivrkkü. hoolilnata tixrlifcft püildlrkkmcst. Rah

lvas aimas tuloivat laast onia maailmaliimadcs. Zcalt
l«vis pee!ii»nistl!ik mcolvo!.» lrpuks la maale. See on ka
Laotse õvetuse aluseks tima maailmast pögenetva ten-

ia igatsusega Tao järele, kuhu wõib jõuda

„tegetvu'etuse" läbi. Ka hindu ei taha elada „eln on

viinarikas". Samuti leianie ka AraabiaS. Roomas ja

HellaseS 'ügawat pessimismi.
Tekib tung kloostritesse, eemaldumine suurest maa
ilmast, tegetvusest. linnast ja elutvöitlufest. Sellele meel
susele tvastab ka särjest suurenew tvallaliste isikute arw.
õlgi» selle põhjused siis materiaalset toõi ideelist laadi.

wahendite kärmal oli sigimatuse saawutamiseks
tähtsal kohal abort, mis leidis üldist harras
tamist. . >
' Suurlinnades hakkawad sagenema ka enese
apped. Wöib tuletada isegi reegli: mida wäik
em sündimuste arm. seda suurem enesetapete
lulk. See näitab mõlemate nähtuste sisemist
wkkukuulumust ja ühist tekkimispöhjust pes- '
imistliKKu põhitendentsi. Kuigi kõrged kultuuri
ajastud suhtuwad enesetapetesse nagu millessegi
jubedasse. ebaloomulikku» muutub, maade hiljem:

enesetappe hakatakse mabandama. kaitsma, siis
isegi mabasurma propageerima. Peale. kõrgetel
kohtadel seiswate isikute wallutäs mabasurma
laine muuhulgas ka Rooma sõjamäe. Ka stoi
kud pooldawad ivabasurma. kui kõige määri
kamat elust lahkumise wiisi. Samuti leiab waba
surm Senecas sßooina kirjanik) elama kaitsja.
Ta kiidab Cato surma kui inimliku tahte kör
geimat saawlltust. Cicero püüab oma ..Tuscu
läänides" koostada mabasurma teooriat, ja ka
tzoratius ülistab seda.
Eks ole peagu kõik need nähtused omased
ka meie ajale?! Kp.
«MM»» Pos*marg»d

Tulemuseks on moraalilanguS. prostitutsioon, abielurik

«PShjaipanowaid nähtusi maailmalinnades on olus
nku läbi tskikiw pessimistlik põhitoon,' mi- aastasadu

tlvminc, abielulahutuste tihenemine. Wiimased olid
Roomas kuni 233 a. enne Kr. tundmatud, kuid siis tõu

on olnpb wöõras talupoegadele. Seda pessimistlikku põhi
iooni tvcis märgata kõigi kadmmd killtuurrnhlvastc jun
rts:: " Temä' tnnm?'eks oli lootusetus,' millega waadati

Wastawalt sellele olid ko '.asteta abielud
sagedased ja üha rohkenewad nähtused. Teiste

Oh ei! Oma kodus pean ma 'silmad
lahti.'
"' ' '
armastusromaan
'' Wana Antöinette hulkus nende umber kodu
• fettt: ' '
Saatuslik
T: ' Seda/ on lõdjö, hüüdis tn. Kerjused,
'NiÄWoid/ niudarotid! 'See puuduks iõeel. et
" ftittift isand nagu härra, salliks seda!
Kuula teda. hüüdis Stchhüne lõbusalt.
eksitus
Ta küsis, kas salongis köewad kaminad.
küll, wastas Antoinette. Ja peak
site ainult nägema, kuidas nad leegitsewad!
Mu wanäd' kaminad söömad puid. lau
31 - '' •• V,
sus Stephane naeratusega.
Waene Montnormand'Tal on' wist
uhkus sundis teda kõnelema. Iga
hirm nende kõrgete lagede all. Lähensinna, ta sõna- täpsustas ta seltskondlikku seisukohta
kallis.
ja rikkust. Kõrges ei liigutanud end: ta müt- .
Stephane hoidis teda tagasi ja ütles talle, les. et ta use oir salakütt.' wöi ta wõrdlcs end
nende püüdega, milledest Stchhane ütles, et ta
et ta näeb peagi oma notarit. küsis
talt. kas Montnormänd': saabumine tülitab kaminad/söFibad neid. Nagu nemadki, oli Geor
teda?
ges tema jaoks põlenud: Kuid ta pidas Stf
Ei, wastas Stöphane ükskõikselt.- Kiti phane'i kõigi ohiorite wääriliseks ja nii ilusaks,
sa ta kutsusid, tähendab, et sul õli waja te et ta ei kaebanud rohkem kui need pöökpuud.
Sünges ruumis lõi kell pool üksteist. Geor
maga kõnelda. Kirjutasid sa talle wähemalt, et
ges tuletas talle meele, et Pascaline ja ta sõb
ta kõneleks minu adwokgadiga?
Dewalter raputas pead.ja wabandas. et oli rad olid seks . hetkeks unääranud kohtamise
selle unustanud. ~
Biarritzis sq asusid oma sõidukeisse. Kahtlenende autolaternad praegu jn
Liiiia oleks sind söaja. hüüdis Stiphane.
ähwardades teda sõrmega. Kõiki neid inimesi ba maantee külmades marjudes
peab raputama. Mul on wtlland end lady
Stöpkane tõusis üles':
Oswilliks nimetada.'Läheme end ilusaks tegema...
See ei puutu notarisse, lausus Dewal
Kuid ta tundis end äkki wäsinuna köndi
ter naeratades. .
misest raskes mullas. Ta naeris ja talle tegi
Stephane tõusis üles.
lõbu kenasti teeselda, nagu waaruks ta.
See on ju üks ja sama!
Olen wäsinud, ütles ta. Jooksin liialt
Õuest kostis haukumist, koerte larinat.
.palju neis metsades... Ja tuba on nii kau
Salakütid, olen kindel, lausus tagasi, . ge1.... Koridor, suur trepp, kõike fcba. üles
tulnud Nicolai. Wötaks neid rüöwleid!
ronida ja jälle alla tulla...
Ta wäljus kiiresti. . .
-' Dewalter nägi ta sõnades kogu suurt ja
'.paikset. Maja esile kerkiwat. V
Waesed poisid, ümises Dewalter.
Stöphane naeris:
Astu sõidukisse, sosistas ta talle körwa.
. Kuidas, waesed poisid?" Kas'sa sallid' "Tä' "Kümmõrbus,' Haaras' Stöphane'i kätele
. neid oma kodus? ..
ja wiis Jq minema nqgü lapse. Ja jällegi kuul
" düs ' wäljastkõörte' haukumist ..
Dewalter wastas kaunis naljakalt:
Pierre Frontfaie1

Rida ülewaate-näitufi ja propagandateoseid. Kunstiaasta asemel kunsti kuu. Eesti Mängud
jääwad ära

maSsile. Caesar. tväihendas wiljäsaajate avwu 320.000-lt
IõO.OOO-le. 'žž#ppü(ä'' jogetii isegi leiba 'ja tveini ning

Seni on probleemi, käsitatud pea
Kõik HMMHtuseö lviiwäd häimngüle. s)in
miselt ainult statistilist. Kmd statistika ei wöi geliste jöüd'üd'e.''. kahanemine, suurte usuliste,
nialda haarata küsimust kogu tema' sügäwuses kunstiiiste-M'mäinlsete wormide. kõdu linnas
ja wõib tihti wiia maid pealiskaudsetele tule tumise jõttUv Murrab ka rassi. WaNade kultuur
mustele. Seepärast on mäjälik/e't statistikat rahwasy/. Mkku uurides tuleb; maadelda rassi
seotaks ajalooga, geograafiaga j.a geopoliitikaga
Ja miljööd Hoos. Rass määrab rahwa iseloomu,
On wajalik sündimuse wähenemist. nagu ta
hingelaadi W; väljendused. Ümbrus aga asetab
möödunud aegadel siin ja seal esines, täie tea
wõib seletada lihtsa näitega:
dusliku tõsidusega läbi uurida.
talupojalHMleeimd on erinewad linnakodaniku
Wäga huwitawat materjali pakub ses suhtes omast. Jumal, töö ja abikaas., lapsed, ja sada
manade kultuurrahwaste häwimise- jälgimine. . teist .mõmtM omawad kummagi elus hoopis
Seal esinewad nähtused ei tohiks olla tähtsuse eritähenduse; ja nende otsas mõib puruneda tu
tud ka meie ajale, kuna nad tihti peegeldawad gematm^i'rW -7- nimelt just tugewaim, kuna
mäga selgelt meie. aega ja meid ähwardawat tema eitiuHe' Kompromissi ümbruse nõuetega.
. hädaohtu tulewikus. (Wt. ..Der Untergang der Inimesel' iWkus ! kiilas wöi talus on tegemisi
alten Richard Korherr, - Allge
hoopis teissuguste' mõjudega kui maailmaltn
meines Statistisches Archivj 27. Bd..' I.
na New Dhrgi. kodanikel. Siin. kus ta on la
Äena 1937.)
hutatud omä maäälapikesest. .-.-.kus teda ümbrit
Sündimuse wähenemine ja enesetappe.suure sewad asfalti mqjadereäd.. inetsik liiklemine ja
nemine ilmnes Kõigepealt seal,'Kus Kõrgel Ku'.- töörutt. siin üürikorteriteködutuses kaob ta
tuuri juures tuli tardumine, sisemine murrang
elujõud, flin mõistliku arusaamise elu
mis tamaliselt järgneb tsivilisatsiooni hiilgusele, hädawajalisuste^,'.j'äendastmöistetäwüste kohta,
raha ülewöimule, majanduse walitsusele. are siin kaotab ta tahteelada. ja jõuab kahe-, ühe
nenud tehnikale ja puhtfüüsilise jött ülehinda-, ja mitteühegi-lapse süsteemile; ta teostab roi
misele. Nii oli see lagunemas Babüloonias, ma oma mere kallal, mõttes nii osa kogu
Egipttlses, Hiiliasi Indias, samuti jantiikriiki linnarahwastiku rassiroimast, mis lewib edasi
des, islamimai! ja :
üle kogu maa. Ja - just kõige andekamad kan
See nähtu- algas alati suurlinnu tekkimisega, tema
natawad hiigellinna ebaloomulike olude all. See
plutokraatia ja proletariaadi-«eeuguga. korterikitsiku'c
on, lühidalt sündimuse mähenemise pea
ja kommetelodeimisega." BäLülponia- algas kaugus um
bes llri 3. dünastia ajast,. >kul-Baattilou sai maailma
põhjusi, mis läheb.- Kõrgematest kuni mada
-linnaks. Egiptuses Htiksofe ajastul, kui Theba linn sai
laimate rahwakiht'deui. Maailmalinna mõistuse
wägetvaks. lu'dias Patalipiitra' hiigellinna ehitamise jä
rele. Hiinas Lohyangi tõusu järele. Hellases inimene wõtab seda nähtust aga inimese tö.usuno
Pcloponnecsia sõja, Roomas sõdade. Araabias üle loomclikknse. mõistusehää'.ena, ka'tsen? rah
Bagdadi ehitu/e, atSteegidoriigls MMikos Dechnotitlani
waarwu liigse käswamife wastu.. '
asutamise järele, juba ammu oime? hispaanlaste ilnm
Sel nähtusel pole midagi ühist rahwä väl
mist. - i
jasuremisega wanaduse tõttu. - Kultuurrahwaste
Kõik need maailmalinnad. olid tvõõrdumid maapin
häwingut pole 'mhiustanud bioloogilised asja
nast. olid saanud täiesti Ivabmienud tvaimu sümboliks
ta asupaigaks. Neil voluud hinge enam. - Kitvünassid
olud. Oswald " mgler kirjutab oma teoses
kimi massi de peal. sirged plaanistätud kindla ..Untergang d.. - endlandes". et suurte kul
malelaua kuju järele, kuid äärmivlt habvasti walguS
tuuride hüüu-põhjuseks oli maailmalinna tsi
tatud, ilma Slu>puhactuseta ja roheliseta. !
wilisatsiovNs; selle:/!oMud ..kunstttkud olukorrad..
Hiikgaivali - ja e toredalt saiüd need limpad maastiku
, waheldi:>!vusesja äratasid söikide kaasaegsete imestust.
ja Samuti läidab ta, ei rah
Isegi Mehhiko peäliimas olid täumvad korsalikuilt siilu
mad
ei
häwi mikteseepärast;; et nad enam ei
tatud sa igaoäew tegeles. 1090. inimest, udude .korras
saa. maid et nad enam ei taha lapsik Suur
tamisega ja puhastamisega. Tugem liiklemiclpolitici tval
linnas on naisel ebaloomulike olude tõttu ras
. tvas täliatvaliikkust. Suursugusirs linnajagudes lvahel
dušid peatänmvate ääres lexilitscjate. aristokraatide ja
kem lapsi saada ja tuleb ka ette rohkem'määr
rabamagimmide paleed wvjmsatv- kirikutega, sünnitusi kui maanaise juures.
nende wahel laiusid aiad ja plnisid. Kuid togüHlle bill
Nii ei-ole siis.lyapad.e. kultuurrahwaste wäl
guse marjuil asusid mäaMnalinua kitsais tänatvais üüri
jasuremise- põhjuseks,,mttte -lõömüliku de
kasarmute ja >vikclsafc'hüttide hulgad. Roomas oli näi
tel- 3—f> m laiustes eeSliunntänatvntes 9—19-kordseid
genooni teel tekkinud sünni
maju. mis oma halwa ohitusunisi pärast iilrti elanikele
tuswõ
imetus, maid enda häwi ta mi
kaela langesid. Augu-tu- tuäheudas. tänatva ääres aict
ne, kõige tvapustawam inimliku loomingu ja
tvate maiade körguic 2l meetrile. Neis elas sunreu, osa
wõitlufe tulemus: linn, mille inimene asutas
Rooma kodanikest. , .
... Samuti oli lugu Baabülonis oma 3—4-kordsete ja ikkj? kaununaks kujundas, masin, mille ta
- uÜrikasarmutega ia mitte teisiti ka Karthagss, Tüstroses
lõi oma: teenimiseks >- need õn. muutnud ta
tvõi Moihas kuni majadega topi .Egiptuse oma mängiks, oma orjaks, ja.need kägistawad
Thebas. kus pärast Diodorit üürikasarmud' reeglrpära
ta lõpuks. Ikka uued jaod kõige paremat merd
selt 4—Z-ikordscd olid, BütsautsiS tõusis
kõrgus isegi kuni B—lo korrani.
wpolab maalt, linna, kus ka parim meri loo
Nende kõikide maailmalinnade.suhtes kehtis ühe 3.
tusetult hüübub. Keset tehnika edusamme, maa
sajandi rooma kirjaniku lause Aleksandriakohta, mida
Theodor Mommsen tsiteerib oma Rooma ajaloo 5. köi -. ilmalinnade hiilgust, tööruttu, hiigelliiklemist ja
lõbustusi, panem et oiresnses. murtakse mähe
tes: ..Ainus jumalus on rahal" Igasugune side-maaga
oli kadunud, muinasaja nomaadi põhimõte kehtis 'jällegi:
newa elujõuga rahwaste kaelaluu
„Übi bene. ibi pstns". Nendesse maailmalinnadesse

laulupidu!Boooof<Jtt»stjasa

d kultuurrahwad?

Ost jamüük. Hinnakiri maksuta.

Postipakid jõulukingitustega
tollivabaks
Wabnrngi walitjus oma koosolekul 3. dets. otsus
tas wabastada lihtsustatud korras 22 § 106 põhjal igal
üksikul juhul kuni 200 kr. ajajooksul 10. dets. 1937 kuni
20. jaan. 1938 saadetud puhadckingitustcga postpakid.
Igal aastal saabttwad Pühadeks walisinaalk posti
teel seal elutsematelt sugulastelt ja tuttawatekt Ees
tis elutscwatclc sugulastele ja tnttawarcle pisipakid kin
gitustega. Niisugune kord on maksew paljudes, maades,
ka meie lühemate naabrite junrcS. Arwesse 'tvõtteS. et
kõik need saadetused, kui mitte äriliseks otstarbeks man
ratud, tuuakse sisse wähcscl maaral ning nende tollita
labilaskmine ci awnldn mõju tolli sissetulekutele, otsus

ta? wabnrngi walitsuS ka meil katseks maksmg panna
sama korra. Kingituste hulka ci kuulu ülikonnariided, wai
bad ja muud sarnased esemed.

Eesti-Briti waheline postpgkki
de wahetamise kokkulepe
Riigihoidia oma otsusega 3. dets s.-a. kiins heaks
Eesti-Briii tvahclise postpalkide wahetamise koLuleppe
ja tvolitas wälisministrit wastawale.kokkuleppele alla
kirjutama.

Soome saatkond >
on Soome iseseiswuspäewal, csmospäewal, 6.
detsembril, asjaajamiseks suletud.

sis nende. anv kohninlvale kõrqir'ele.

Dewalter läbis hämara koridori. Üksainuke
Laotud rauast latern walgustas seda jä raud
riided soklite! näisid siin wiirastustena. Seintel
rippus meretaguste suurte jahiloomade nähku.
Küna Dewalter peagu jooksis Stöphane'! kandes,
kaswasid nende marjud kiloiseintel. Tagapöh
jal tõusis mormilt ilus -trepp, hallist marmorist
laiade astmetega. Nurga-uks awanes ja ilmus
wäike imestaw mees. Dewalter peatus, pani
Stephane'i jalule. Naerwana kuulis Stöphane
endale- härra Montnormand'i esitletäwat.
'Te näete, oleme hullud, lausus ta rõõ
must sämdes. Olge teretulnud minu majas. Wa
bandage oma sõpra, et ta ei tulnud teile wastu.
s)oidsin teda kinni Ta ütles mulle, et armastab
teid ja ina näen, et tal on õigus. Te lõuna
tasite halwasti, kuid te sööte õhtust. Ia hom
me tegelete äriasjadega...
Ta tõmbas Georges'i kaasa, ja Montnor
mand läks segasena talle antud tuppa.
Ta tundis end kuidagi kadununa nende kör
gete tahweldiste all. ümbritsetud masendawast
manast rikkusest, Ta ei teadnud enam, mis möel
da, ja teda maldas rahutus. Oma teises kirjas
oli Dewalter talle mõne sõnaga teatanud lahu
tnsest ja seletanud abielumehe hirmsat mängu
Siis oli ta äkki lõpetanud ja talle oma kamat
susi awaldamuta oli teda ainult palunud, pa
lawlikult peale käies. Oloron'i tulla. Ta oli
seda peagu nõudnud, nõnda nagu kutsutakse
tunnistajat duellile.
Vanahärra oli asunud teele midagi tead
mata. Ta kujutles, et asjad on hea pöörde wöt
nud ja et G.mrges'! otsekohesus oli wüitnud
Nüüd, kus ta oli näinud Stephane'i. ta püsis
pimestatuna ja wüib-olla masendatuna ta ilust.
Ta mõistis oma sõbra pöörasust. Lady Os
miili lõbusus pani teda mõtlema, et nende õnn
ei olnud enam hädaohus. Kuid ta oli ühtlasi
näinud Dewalterit ja tema silmist oli ta ainsa
pilguga lugenud ta hingeahastust. Siis kõhkles
ta. Ta ei teadnud, kas oli ta tulnud seks, et
ta õndsusest teada saada, wüi pidi ta teda ku-

OAVII*

ristikust ,mälja aitama. Ta! oli korraga hirm
selles suures lossis, nagu waenulises majas, ja
ta. köndis mööda tuba märisewail ja asjatuil
sämmel.

.25. ,
Kuna Stchhane ja Dewalter õhtusöögiks
riietusid ja autod Oloron'ile lähenesid, astus
mana Antoinette rõõmsasti suure salongi, kus
pidi aset leidma õhtusöök. See "oli Coulevaide
ime. nende muuseum. Sinna olid'kuhjatud aar
ded, mis esimene ehitaja-oli'toonud kaasa Jn
dl asi. . ' ' '
Ruum oli amar ning asetses tiimas ja ta peal
oli maid pööning. Selle tõttu oli lagi kõrge,
peagu kauge, kaunistatud maaliga, mille oli
teinud kaheksateistkümnendal sajandil keegi osaw

maalikunstnik. VölmiKaarelt rippus alla mana
veneetün lühter, mis põles mastumõttudel ja
mis - egn oli kustunud. Ainult jaapani lam
bid ja laternad malgustasid hämaralt määratll
suure ruumi kogumikku, sünnitades mürjulaike
ja närmilisi walgusrühmi. Sellest tekkis hur
maw wölu ja mõned mööblipuud sädelesid na
gu kullatud lillekimbud. Seintel oli kujutatud
hulk isikuid: samuti kullatud ja nüüd seda kau
nimad, kuna nende sära oli pisut tuhmunud,
nad omasid smaragd märwilisel põhjal laki mäli
muse. India istmed, .nida olid nikerdanud käsi
tööliste sugupõlwed, näitasid oma hiilgawat to
redust. Sinna kokkukuhjunud waibad tulid Pär
fia töökodadest ja Mossuli omad olid ilusad
nagu linnu tiiwad. Veidrad sinised portselan
kuju' näisid laskuwat kummalisest taewast, ja
sawinöud hajutasid meelgi, kui kummarduti neile.
Tiibeti kitsede piimalöhna.
llhes nurgas asetses eriskummaline kuju.
kaks korda inimsuurune kiwist kuju. pikkade
lamedate kätega, nns puhkasid ta wormitute
säärte kintsudel. Kuju oli pärit Aasiast ning
kuulus Greeka Aleksandri ajastusse. Kuid ju
malik naeratus paisutas ta kaarjaid huuli ja
oma suletud langude taga ta näis nägewat kõi
ke seda, mida silmad ei seleta. Sajandeid ning

sajandeid lresinüd liikumatuse järele templis. Ni
zani niiskete Metsade sttgawuses. oli ta läbinud
mered, warästatud ühe Cõulevai'poolt."'et kuu
lutada Böarn'i maal tundmatu geeniuse au,
kes oli teda raiunud. Tema wästas' naeris
Houdon'i rinnakuju. Müned wäikesed söjamaa
lid. prantsuse keisririigi ajast, meenutasid, et
keegi hilisem Coulevai oli matkanud EUrooxas
kaardiwäe mundris. Kõikjal leidis käsi midagi
wäärtuslikku silitamiseks. ;
Antoinette köndis niipaljude unede' keskel,
neid eritlemata. Kogu ta hool -oli suunatud kae
tiib lauale, mis sädeles böömi Kristallist ning
oli lõigatud lilledega üle klllmatüd. Ta'Uuris,
kas see toredus, mis kuulus ilmtingikMüit selle
maja jnure, ei anna põhjust arwustamiseks.
Rahuldatuna keerles ta toas ringi nagu wa
na kass.
See, mis tglle meeldis, oli suur kahepoolega
nelja meetri kõrgune uks, nulle ees asetsen neli
astet, mis miisid sisekoridorn Ja selle koridori
seinal ta armastas näha hiigel-pödra rippuwat
määratut nahka, mis näis talle lossi 'tõelise
aardena.

Eriti sel õhtul, lume ja kuuwalguse katte
all. paistis talle, et ei ole midagi- nii ilusat
kui see lema kodumaa maastik. Hööguw oma
wanaemalikus talupoja-jöus ja kuum w?el suu
res kaminas leegitsemast tulest, ta silmitses mö
nutundega detsembri sünget pilti. Korraga ta
ganes ta. Kahtlematult oli ta märganud midagi
ebatawalist. Ta lähenes uuesti aknale, et- kiud
lusele jõuda, kas ta polnud und näinud: ta
nägi maid talwe.
Ta hingas kergemalt.
Ja siis iäi tal hing uuesti kinni: hilju awa
nes tema selja taga uuesti uks maike uks.
mis mus parki. Keegi astus sisse, .keegi, keda
ta oli wäga hästi näinud äsja), kes oli suru
nud oma pea aknaklaasi mastu, kes oli teinud
ringi salongi wälisseina ümber ja oli pistnud
mötme lukku Antoinette. masendatud hirmust,
ei liigutanud end enam. Ta mana nägu lödi
ses kabuhirmus. .

Lavpaewal, 4. detsembril 1937
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Eesti Ja Ungari vaimse koostöö
Paneme tähele
Riiginõukogu peavarjumure
Nagu teatab eilne „Uus Eesti", on vas
tavates ametiasutustes olnud nõupidamisi
Riiginõukogule (teisele kojale) koosolekute
ruumide leidmise kohta. Riigikogu hoone
ruumid on kahe koja paigutamiseks liig kit
sad, seepärast on otsustatud Riigikogu hoo
he anda Riigivolikogule (esimesele kojale),
Riiginõukogule aga otsida ruume mujalt.
1 Riiginõukogu ruumide otsimisel olevat
kaalutud mitmeid Tallinna suuremaid saale,
kuid mitmesuguste puuduste pärast ei ole
vat saadud jääda neist ühegi juure. Prae
gu olevat veel Riiginõukogu ruumide küsi
mus lahtine.
Aega aga Riiginõukogu ruumide leidmi
seks ei ole enam kuigi palju. Riiginõuko
gu, nagu Riigivolikogugi, peab astuma kok
ku kõige hiljemalt 23. aprillil 1938. a. Uut
hoonet järelejäänud aja jooksul enam ei
jõuta ehitada. Loomulikult peab'vaadatama
selleks ajaks valmis Riiginõukogule mõned
ajutised ruumid.
Kuigi Riiginõukogu liikmete airv ei ole
suur (40 liiget), peab vastav hoone omama
kaunis avara saali, sest koosolekute pida
misel tuleb, arvestada ka kuulajaid, valit
suse esindajaid, sekretariaat!, ajakirjanduse
esindajaid jne. Ja peale koosolekute saali
peab hoone omama tarvilisel määral ka kõr
välruume komisjonidele, jällegi sekretariaa
dile jne.
Niisuguseid hooneid ei ole Tallinnas pal
ju. Ja leiduvad on muidugi rakendatud ka
mitmesugusesse tegevusse. Paistab, et so
bivate ruumide puudumine ei ole just heaks
täheks meie parlamendi teise koja tegevus
se rakendamisel. Kui võtta arvesse meie
Rahvuskogu esimese koja opositsiooni teise
koja suhtes, võib Riiginõukogu viibimine
ajutistes ruumides nagu suggereerida tema
vastastele mõtte selle asutuse ajutisest ole
masolust üldse, mis ei ole aga . kooskõlas
meie riigireformi sihiga. Kuna tulevases
parlamendis on otsustav sõna riigi eelarve
kohta esimesel kojal, Riigivolikogul, võib
see keelduda ka tarviliste krediitide määra
misest Riiginõukogu hoone ehitamiseks. Siis
. võib tekkidagi olukord, et Riiginõukogu jääb
ilma peavarjuta, võib hakata mustlasena
mööda linna ringi kõndima aktidevihud
kaenla ah. See peavarjumure on vahest se
da silmatorkavam, et ümberringi on asutud
mitmete paleede ehitamisele, mille riiklik
vajadus peaks olema enam vaieldav.
' Millegipärast kipub meie parlament hoo
nete suhtes jääma üldse vaeslapse ossa. Ise
loomustava suuna andis sellele ju omaaegne
kõikvõimas Riigikogu ise,- kes enda peitis en
dise vangla müüride vahele, valitsusruumide
ja siseministeeriumi tagaõuele. Kui ütel
dakse, et hoonetel on oma sümboolne tähen
dus, siis Riigikogu 'oh valinud: endale küti
halva sümboli. Ja parlamendi teise hoonega
näib käivat kaasas ka sama halb täht.
, Iseenesest oleks olnud mõeldav, et seni
ne Riigikogu hoone, mis esimesele kojale ei
ote. kaugeltki ruumirohke, oleks võinud jää
da teisele kojale, kuna esimesele kojale oleks
hakatud ehitama uut hoonet, pealinnas oma
seisukoha poolest silmapaistvat ja mõjule
pääsvait. See ei oleks tarvitsenud olla just
võrdne Soome eduskunna hoonele, kuid kui
dagi väärikam oleks see võinud ikkagi olla
praegusest Riigikogu hoonest. Paistab aga,
et sellele on nüüd vahest hilja hakata mõt
lema, kuna mitmele miljonile kroonile ula
tuvate paleede ehitamisega on tehtud juba
algust ja silmapiirile kerkivad tundemärgid,
mis käsevad kroonide väljaandmisega olla
ettevaatlikum.
Aga kuidas jääb ais lõppeks Riiginõu
kogu peavarju küsimusega ja kas sel väli
sel põhjusel ei ole lõppeks kaasa rääkida
ka Riiginõukogu saatusele?
H. T.
Konsulent
Maatülunduse konsulent on mõjuv tegur
meie põllumajanduse praeguses arengus.
Nead on kogu riigi kohta 70, s. t. iga kon
vendi kohta tiks, juure arvamata nende üle
musi, s. o. m&a-agronoome, eriülesannetega
nõuandjaid ja teisi, ühe konsulendi tege
vuspiirkonnaks on mitu valda. Territoriaal
selt on piirkonnad seega üsna suured. Et
kogu oma konvendi piirkonna põllumajan
dusest, kõnelemata üksrktalunditest, ülevaa
det saada, kulub konsulendil tükk aega.
Ilma ülevaateta pole aga võimalik töötada,
olukorda ja tarvidusi tundmata ei saa kor
raldada* mingit otstarbekohast ja edukat
nõuannet. Seda võimaldab alles pikema
aegne kohal töötamine.
Nüüd võib aga tähele panna, et kesk
koht konsulente siin-seal liig sagedasti
ümber paigutab. Nõuandetööle see eduks
küll ei tule. Konvendid ise saavad sellest
ahi" kõige paremini ja nad hakkavad põllu
töökoja juhatuse tähelepanu juhtima kon
sülentide liig sagedaste timberpaigutamiste
halbadele külgedele, nagu lugesime alles eil
sest lehest Kärdla konvendi koosoleku otsu
sest.
Kärdla konsulendi koha täitmise puhul
tuleb aga ilmsiks veel üks asjaolu, mis olu
korda ei valgusta heast küljest: sellele ko
hale on nimetatud Tallinna ümbruse konsu
lent. Kuid me teame, et konsulendi töö
üarjumaal, eriti Tallinna ümbruses, ja
Hiiumaal, on iseloomult vägagi lahkuminev.
Tingimused ja olud siin ja seal on hoopis
erinevad. Kui nüüd siin sisse töötanud
nõuandja paigutatakse hoopis uude olukorda,
siis kulub tai. seal jälle tükk aega, enne kui
saab nõuannet vajajaile täiel määral kasu
lik olla. üks lehtedest märgib koguni, et
ümberpaigutatav konsulent omab oma se
nises tööpiirkonnas ise eeskujuliku talu,
mida selleks ori tunnistanud ka põllutöökoda.
Tähendab mees on ka tegudega näidanud,
mida ta sõnas ja kirjas teistele soovitab.
Sedaviisi on töö muidugi kõige edukam.

konventsioon kinnitati
Vabariigi walitfufe koosolekul 3. dets. s. a.
waadati Mi ja antakse riigihoidja dekreedina
Eesti wabariigi ja Ungari kuningriigi wahelise
waimse koostöö konwentfiooni kinnitamise sea
dus.
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Konwentfiooni sihiks on kaasa aidata kor
ralduse loomisele, mis wõimaldaks mõlemal rah
wal paremini õppida tundma teise waimlet loo
mingut. Kõnwentsioonis on ette nähtud was
tawäte instituutide ülalpidamine Eestis ja UnHaris, eesti keele õpetamine Ungaris ja ungari
keele õpetamine Eestis. Soome-Ugri uurimis
komitee ja Soome-Ugri kultuurkongresstde M
toetamine, kõrgemate koolide õppejõudude ja
õpilaste wähetamine. mõlemate maade kohta
informatsiooni andmine ja sportlike kokkupuu
dete korraldamine. Eelmainiw teostamiseks kut
sutakse ellu Eesti-Ungari segakomitee, mille moo
dustawad wastawad walitfuskomisjonid Tallin
nas ja Budapestis. Kumbki walitsuskomisjon
koostatakse selle asukoha maa haridusministri
juhtimisel ühest haridusministri poolt ja ühest
wälisministri poolt määratud liikmest ning teise
leppeosalise saatkonna esindajast.

KAKAO ja

Konwentsioon jõustub pärast selle ratifikat
sioonikirjäde wahetamist Tallinnas ja jääb keh
tuna kuue kuu möödumiseni tema ülesütlemisest
ühe leppeosalise poolt.

PRALINEE

feeeclu-toÄcuuic/

Jõulueelsel pühapäeval kaup
lemine võimalikuks?
J

$

P

~//Ä

KW/MMWWS

ÕZ

*45?

A*

XA

0*
C^SE»

J*

W

&

2S»R

• Valitsuse ringkondades on olnud kaalumise!
küsimus. Kas mitte, lubada ühel jõulueelsel pü
häpäewal mõned wnnid kaupwstel lahtt olla. et
müügipinge laiendamisega pikema aja peale wA
ttda äriteenijaskonna üleliigset koormamist pü
hade-eelfetel püewadel ja wõimatdada ametis
olewail isikuil ostude lahedamat teostamist.
Kõne. alla wöiks tulla 4—3 tundi wAjaspool
kirikuaega. Arwatawasti esineb sotsiaalminister
lähemal wabariigi walitsufe koosolekul selle
kohase eelnõu ettepanekuga.
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Lähenemas kolme kfrjanfkti
juubelid

KUSEB • V,kQßy£iis GMAHAR

Juubelite korraldumiseks
waliti Peatoimkoud
Teatatvasti tuletvad lähemas tulewLus piHitfemisÄe

Suri Läti konservatooriumi
EMO aupäew
WittiskiUalisi Lätist ja Soomest

rektor
Riia, 4. 12. (ETA) Eile - suri sitdamera
bandusse Läti - konserwatyoriumi rektor. Läti tun
tuim helilooja'ja koorijuht professor Paul lo
shuus.

„Dagit" tabas mootoeieKke
Eile kella 2 paigu p. l. saabus. Tallinna sa
damasse purjelaew ..Dagi". Nagu selgus, oli
laewa merel tabanud kuna pur
jed olid jäätanud, jäi ta lainetele, triiwima. Ko
he hakatud awaristilt andma hädasignaale, mil
lele oga mitmed möödasöitwad laewad ei ole
reageerinud. Alles mitmetunnilise ootamise jä
rele tõtanud merehädalistele appi Soome aum
laew ..Patria", mis ka juhuslikult sealt söitis
mööda. Wiimane pukseeris ~Dagi" teatawasti
..Tallinna" tulelaewa juure, kust ..Merikaru"
töi ta eile Tallinna.
-i . »a»A

Jtul, '

kõilme meie tuntud kipjanAu ja luuletaba tahiKäeljvad, ni«

utelt K. E. Söödi 76. sünmpäetv 26. dieHanboöl
' s.- a., A. H. Tammsaare 60. sünnipaew 30. jaa
,lvaril 1938. a. ja Ernst Särgawa-Peter
soni 70. sunnipaew 20. aprillil 1038. a. (ühes 60aastale pedagoogilise tegetvuse tähistamisega).

Nende tahtpöewade tvääriliseZs ja wSimalÄult üle

riiklikuks pühitsemiseks otsustati Kirjanike Liidu

algainel moodustada korraldaw toimkond, kuhu kuu
luksid kõik meie kultuurilisi sihte taotletvad organisat
sioonid. Kaasatöötamiseks on saadud nõusolek umbes

40 organisatsioonilt,, kelle esindajate wahel on veetud kaks
koosolekut, millest wiimane toimus reedÄ. 3. detsembril.
Neil koosolekutel otsustati kõigile kolmele kirjanikule

korraldada aktused esijoones Tallinnas ja Tar

tuS. Tallinnas tuleksid korraldamisele peaaktused A. H.

Tammsaarele' ja E. Sävgawa-Peter sonile. kuna K. E.

Aödi peaasius toimuks Tartus. MuÄe üleriiklikuks

läbüviimiseks otsustati pöörduda haridusministeeriumi,
köökide linnapeade ja keskorganisatsioonide paole, keS teos

taksid seda oma allüksuste kaudu, ühtlasi otsustati kor

raldada ankeet raamaiukoaudÄe. kui tw% neis

leidub juubilaride teoseid, ja koostada täielikud nimekir
iad wiimaSte teostest ja nende kohta kirjutatud kirjan
dusest, mis oleksid mõeldud' eeltöödena nende teoste lehvi
tamisele esijoones raamatukogudele.

Peatoinckonda waliti reedesel koosolekul: vr. E. .Susi

(Eesti Naisorganisatsioonide Keskliit), J. Grüntal
s Tallinna linna kooliwalitsus). Ä. Kiwiste (EeÄi Kir
jastajate ja Raamatukaupl. ühing). A. Sibul (Eesti

llwamatukoguhoidjate ühing), R. Sirge (E. Kirjanike

Liit). E. Wender (Eesti Haridusliit) ja W. Went
(ÜERÜ). Peakomitee keDohaks määrati Haridusliit,

bchu wõib pöörduda mformatfiooni saamiseks kõikides
aktustega seoses olewateS küsimustes.

Lumetuisk jättis rongi hiljuks
EMO juubelijuhatus: Istuvad (vasakult) H. Jakobson, E. Ruben, V. Nerep, M. Uuli, R. Blunut.
Seisavad: T. Teder, A. Aivari, A. Loorits.
EMO 25. aastapäeva pidustused on leidnud, vas
tukaja ka naabermaades, kus juubilaril on huid laulu
suhteid. Lätist ja Soomest saabus täna rohkearvulisi
delegatsioone juubelipidustustele, mis toimuvad õhtul
..Estonias". Lätist tulid ..Dziesmuvora" esindajatena
esimees Meisters, laekur A. Balodis, sõprusüikmed

N. Plato abikaasaga, Alfred Lulle, dr. Sapraša ja
Rob. Malvess, Soomest saabus Korjula ,',Suomen
Laulu" esindajana, Luotola ja Heikkinen ..Kansal
lis Kuoro" esindajatena ning Ruusuvaara üiiõpilas
tauljate esindajana. EMO juubelipidustusist võtab
osa ka kodumaa laulukooride esindusi Tallinnast,
Tartust, Rakverest ja mujalt.
Kaugele ümberpaigutamisega ei kannata
nõnda siis ainult nõuandetöö edukus, vaid
ka konsulendi isiklik majapidamine.
Ei saa muidugi nõuda, et mäatulunduse
konsulendid seisaksid igavesti ühel ja sa
mal kohal. On paratamatu vajadus, et te
guvõimsamad neist paigutatakse paremaile
kohtadele ja et sünnib aeg-ajaline selekt
sioon. Kuid eriliste põhjusteta tihti ümber
paigutusi ette võtta —• see tuleb maatulun
duse nõuande-tööle ainult kahjuks. Seepä
rast peaks sellest võimalikult hoidutama.
Konsulente kohtadele määrajaid peaks ju
juhtima ainult' nõuandetöö edukuse huvi.
Mnd.

Dina hommikul hilines ligi 2 tundi Mal
gast tulem reisijaterong nr. 2, jõudes Tallinna
kell 10.15. Nagu selgus, on hilinemise põhjus
tanud asjaolu, et Berliinist tulem kiirrong lume
tuisu tõttu Riiga saabumisega hilines.

Juubeliaktus leiab aset täna kell 6 õhtul Estonia
rohelises saalis. Pidulikul aktuse] antakse koorile Ole

lipp Estonia seltsi poolt. EMO uus lipp on koopia

Estonia ajaloolisest lipust. Lipu õnnistamisel vaimu
lik talitus sünnib praost Kubu poolt. Aktusel antakse

üle rinnamärgid auliikmeile prof. A. Kapile ja pr.
Alma Ainomäele. Viimane on olnud kooriliikmeks
koori asutamisest saadik. Pealeselle antakse märgid

kolmele eluaegsele liikmele ja võetakse vastu 20
uut kooriliiget.
juubelikontsert toimub Estonia kontsertsaalis kell

8 õhtul. Sellele järgneb ball ..Estonia" valges ja
rohelises saalis.

Illi vilditööstus oli hukkumisohus
Pöles lüilbilmimntis. Kahju on iile 1000 kr.
Ehvast 3 km kauguses Georg Lelle wilditööstu
jcs, mis asetseb Pängodi wallas endise Illi weski

asemel, süttis reede õhtul kella 7 paigu
Hoone, kus p arajastt oli käimas wiltide ja willa kui
umtnminc.

Õhtul oli hoone lukustatud ja seda enne kü
wasti köetud. Kui tuld märgati, leegitses kuiwatis
hoone sisemus. Elwast kutsuti kohale tuletõrje mootor

pritsiga. Hädaoht oli eriti suur seetõttu,, et pölew

kuiwatis asetses tööstus- ja teiste körwalhoonete wa
hei, neist s—lo5—10 m kaugusel.

Kuna Illi weskijärwest oli saada rohkesti mett

ja hoonete katused olid kaetud lumega, siis suudeti

ära hoida tule edasitung. Wüditööstus, mis alles

tanawu asutati, töötab moodsate masinatega tosina

Jiät hmlitadi \
Seepir&at on Junghani-kellad lo»
viga sobivad kinkideks, Junghpns*
kelli on undaval kõikides kellade

P erenaistele

eriliikide», millede headust tõendab
Junghan* firma.

töölisega (alles, möödunud nädalal seati uusi masinaid

5000 kr. wäartufes üles) ning selle' häwimisel oleks
kahju suureks kujunenud.
Kuiwatishoone - põles .maha; tulle jäi ka 35 paari

wilte ja kuiwama pandud willa.. Hoone mana
wöitu palkehitus oli kindlustatud - 500 Kr. eest ja

alles nädalapäewad tagasi kuiwatise jaoks kvrda jea
tud. Wallaswara oli kindlustamata. Georg Lelle kahju
tõuseb iile 1000 krooni.
Politsei andmeil on tuti alguse-saatmd wtega HM
letult ümderkäimiW.

pühiks:
phparfcoogivitrtsi kahes sordis, Ephag
. kapsatuspulbrit, mandleid, mõrumandleid,

- kardamomi, safranit, suhkru siirupit, pQdrasaxve
t soola, potast ja muidmajapidamistarbeid soovitab

A-S.EPHAG
; -ltorJu-41, Narva m. 43, Tartu m. 97
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John 6. J. G. Johnson
kirjutab ühe „Alma" ebaõnnestunud, kokete
rlist Ja kuningast, kes meenutas Õigeaegselt
Lützeni lahingut
Ladies and
gentlemen!
õnnis kuningas
Louis XIV . olevat
löönud endale, vastu
rinda (nii et paru
kas kukkunud lage
dalt kolbalt; paljasta
des majesteedi kül
laltki naeruväärse
maise näo) ja ütel
nud õilsa lause:
I/etat e'est moi
riik, see olen mina!
Sellele vaidleb vastu „Revue Britannique"
ja arvab teadvat, et selle lause autoriks ole
vat Inglismaa kuninganna Elisabeth. Ma ei
ole riigiõiguslane ega ajaloolane, kuid vaid
leksin sellele võimalusele vastu: niisugust
lauset ei või kunagi ütelnud olla üks inglane.
Jätame selle austava autoriõiguse siiski
prantslastele. Kardan aga, et see narrilt
lavastatud lause on pannud reaalse aluse
tänapäeva moodsatele, õpetustele . etatis
mile.
Teie ajaloo hämaratel aegadel, kui üli
koolis kõneldi suurima südamerahuga alles
säärasest asjast nagu autonoomia, kui priiust
ei nimetatudki kalliks andeks, löödud sealgi
vastu rinda ja üteldud: My house is my
oastle'— minu maja on minu kindlus! :
Nüüd, kus rahvuslik ja ühiskondlik üht
lus on pandud maksma, on ju päris selge,
et ühe ringkonna kindlus ei tohi olla tuge
vam kui teiste oma. Eesti rahvas ei võigi
sallida, et keegi Alma Mater on autonoom
ne, kõik teised „Almad" aga mitte. Priius
kui kallis anne peab olema kõigile ühtlane.
Nii näiteks meie priid Almad", Oxford ja
Cambridge, võistlevad igal aastal ühesugus
tes ja ausates tingimustes sõude alal.
Teil sõudmisi ei osata veel harrastada. Selle
asemel võistlevad teil „vaimud". Tallinna
„vaim" korraldas aga oma „Alma" auks
aastapäeva aktuse, Tartu „vaim" loovutas
oma senise paremuse võistluseta. Ehk
küll autoriteetselt poolt seletati, et Tartu
„Alma" on ikkagi alles autonoomne, loobusid
managerid ettevõttest.
T. M. Gustaf 5. Adolfil, kes on võtnud en
dale tagasihoidliku positsiooni ülikooli pea
hoone tagaküljel, olnud (nagu seletatakse
asjaomastest ringidest) pisar silmis ja ta
surunud esimeses nukrushöos parema käe
tugevasti mõõga käepidemele. Siis tulnud
talle aga meele Lützeni lahing, kuhu kõik
ajaloolased on pannud teda langema ja su
rema ning suurel kuningal tekkinud pieteet
ajaloo vastu.
Ja milleks võltsida ajalugu ühe aktuse
pärast? Iseasi, kui oleks tegemist üldrah
vusliku küsimusega. Selles küsimuses saan
Ma lätlastest väga hästi aru, kes nüüd on
Bermondt-Avaloffi avantüüri ainulikvideeri
jaiks. Ma saan ka aru nendest noorematest
inimestest, kes on sunnitud kirjutama aja
lugu ja satuvad siis mõne dokumendi otsa,
kus nimetatakse nende ülemuse nime. See
onfcsiis päris loomulik, kui see ülemus ilmub
ajalukku kui teose, keskne kangelane. Nii
on varemgi mõnest kapten X-ist saanud
peagu Wellington, 3. järgu fregati komandö
rist peagu Nelson.
Keda aga kord nimetatakse ülikooli aas
tapäeva aktuse ärajätmise teenetega tege
laseks, jätan meeleldi jälle ajaloo selgitada.
Kuid: Ajaloolane on vaid tagurpidi pöör
dunud prohvet.
Respectfully Yours,
John G. J. Johnson.

LlMPaetval, 4. detsembril 1937
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„Ma ei ole sind kordagi näinud!"
Kuningas

Michäel XIV
saabub

Mikiks
.riietatuna

piirijaama samasse,

millest'
kaks päeva
enne seda

sõitis läbi

Miki!

pidshamaid.

3000 raamatut, kunstipäraseid nahk köiteid ja wäljapanekuid graafikuilt

Jtl J^opperman
Väike Karja 2 (kellascpa kõrval).

Täna awataksc Tallinnas börsisaalis Saksa raama
tu ja raamatukunsti naitus, miS on korraldatud Saksa
kirjastajate ja raamatukauplejate keskorganisatsiooni „Der

Börscnverein der Deutsche» Buchhnudler zn Leipzig" ja
Saksa raamatuklmstnike seltsi poolt. Nimetatud keskorga
uisatsioon korraldab järjekindlalt raamatunäitusi tväliS

Wälispoliitika
horitsondilt

mail. ?tii on näitus wiimasel ajal olnud Kopenhaage
nis, Sofias, Chicagos, Kairos ja mujal.
Eestis korraldatud naitus on uks suuremaid. Näi
tusel ott kolm tuhat köidet, mis on Pandud wälja osakon

Kuidas walmistati ette lord
Halifaxi reis Berliini

dadc wiisi: ilukirjandus, lastekirjandus, mälestused ja
elulood, käsiraamatud,' entsüklopeediad ja atlased, tehni
ka. majandusteadus, arstiteadus jne. jne.
Näituse teise osa moodustab raamatukunst ja graafika.

Siin on Pandud wälja kirjaproowe, terwed raamatud
käsitsi joonistatud trükikirja ja lõpuks hulk illustratsioone.

Päris huwitawaid asju näeme graafikutelt K. NõSsin

gult, Elisabeth B-igtilt, A!ax Nnoldilt, Karl Mahrilt,

E. O. Czeschkalt jne. Ka wanameiSter O. GulbranSson,

keS meile on tuttaw „SimpliciSsimuscst", on pühendanud
end raamatute illustreerimisele.

Muidugi ei anna näituS täielikku pilti terweft Saksa
graafilisest loomingust, maid esitatud on ainult silma
paistwamatc i kunstnike parimaid töid. Ka ei taotle näi
tus anda ajaloolist ülevaadet, tvaid ainult wiim ase kiim ne aaSta produktsiooni.
Tähelepanu wääritvad näitusel kunstipärased perga
ment- ja nahkkõited.
Ilukirjanduse osas hakkab teiste raamatute seast sil

ma ka meie Gailiti „3tiPpernaht Nnd die JahreSzeiten".
Siin näeme ka suures wäljanndeS „Kalewalat", miS aga
on tõlgitud proosana, kuna selle tõlkimine wiirsiwormiS
wöõraSse keele on wäga raSke, kui mitte wõimatu.
Wecl näeme siin õige mitut tõlget Soome kirjanikelt.

Siin on muude scaö ka Nrho Karhumäki „Arjõ; der Läu

Näituse tunStilise külje eest hoolitscwad professor dr. h. c.

Wnltcr Tiemann ja Professor J. Bicmeler.

fer", mis on saanud auhinna olümpia kirjanduswõistluscl.

ProfeSsor Tremann on IUW. a. saadik „Ttaatliche

Kuna on kord juttu soomlastest, siis wõib mainida
ka seda, et uks Saksa kirjanikest on kirjutanud romaani

Akademie für graphische Mnste und Buchgewerbc zu Leip

Nurmist.

zig" direktor. Tema on Zaksa nüüdisaja silmapaistwa

maid graafikuid. -

antud obligatsioonide
mise kord lihtsustati.
CHAMPAGN6

Tuula pöllupanga kasuks kinnistusraamatuisse kan
tud obligatsioonide kustutamise korra seadus.. Settega
täiendatakse notariaalseaduse Z 363 märkusega 3 re

daktsioonis, et Peterburgi-Tuula pöllupanga kasuks

numbri.

kinnistusraamatlttsse kantud obligatsioonid kustutatakse

W/2J.

kinniswaraomaniku kulul tunnistuste põhjal, mis
Pctcrburgi-Tüula«pöllupanga likwidatfiooniwalitsus
annab laenu tasumise kohta. .

Maa alasid ja weekogu loodus
kaitse alla

'O -".I «---«.W,-»"' ,*•

Wene ajal tegutsenud Peterburgi-Tuula pöllupanga

««Kr

poolt on antud hiipotekaarinene ka Eestis asetjeiva

Vabariigi walitsus otsustas wõtta looduskaitse alla
ja kanda looduskaitse registrisse Kuressaare linna oma
walitsusc päralt olema „Väikc-lahe" ja selle ümbruse

tele kinnismaradele, peamiselt Wiljandi- ja Tartumaal.

Nende laenude «väljaandmine toimus panga koha

nina Abruka saare riigimetsa lwartaal nr. 80 terweS
ulatuses lehtmetsa kaitsealana. Wiimsel maa-alal, peale
mõnede erandite, on keelatud igasugused metsamajandus,
CHAMPAGNe

Maison foridše en 1760.

kustutamist kohtuliku wäljakutse-menetluse korras, mille

läbiwlimiseks läheb uinbes aasta. Kötge sellega on

seoses ivördletnifi suured kulud. Et asjaosalised antud

Mõftblirltdeid, vaipu, põrandariideid,
aknakardinaid, ukse-eesrüdeid,
kardinahoidjald

sellepärast oletvat õiglane säilitada nende suhtes keeru
kat kohtulikku menetluskorda ning koormata neid lisa
kulude kandinisega.
Seda silmas pidades otsustas «vabariigi «valitsus

M. KABAL'I riidekauplus
• : • Tallinn, V. Karla 7, telefon 444-01.

kõnes olewate hüpotce'.i e kustutamist Peterbur..l-Tuu!a
pöllupanga likivldatsioonimalitsuse poolt wälsaäniaivate
tunnistuste põhjal.

seda korda lihtsustada ja «võiinaldada asjaosalistele

Aosta hertsog lennuwäe
kindraliks
Rooma. 3. 12. IETA) sDRB) Abessiinia uus

asekuningas Aosta hertsog, kes loidab lähemail väewil
Addis Abebasse. on nimetatud lennuwäe kindraliks.

Eestimaa kuningas

Mihkel Aitsama ajalooline jutustus :
4
HÄDA TOTAKA TÜDRUKUGA
Jahiseltskonnale kaeti laud aeda. Nii oli tradit
sioon.
Külalisel Tallinnast von Dückeril kiheles
südamel, kas Mai on mõisas või mitte. Ta oli
hommikuse paraja aja maha maganud, kui tüdrukud
tube koristasid. Siis olnuks seda kerge saada teada.
Nüüd pidi ootama selleks juhust.
Kui jahiseltskond oli saali kogunenud, ilmus
toapoiss ja teatas, et laud on kaetud!
Vahest õnnestub seda majaproualt saada teada,
mõtles v. Dücker. Proua ilmudes ruttas ta siis
temale esimesena vastu ja palus talt luba söögilauda
saatmiseks.
Proua näost oli raske midagi välja lugeda.
..Armuline proua näeb nüüd palju vaeva oma
rohkearvuliste külalistega?" märkis v. Dücker
aupaklikult.
„Mulle on see armsaks vahelduseks kord aastas
võtta vastu nii armastusväärseid külalisi; eriti veel
kui nad on Tallinnast. Kuulen siis uudiseid laiemast
maailmast ja värskendan oma teadmisi."
„Väga armas kuulda neid sõnu armuliselt
proualt... Teil vist tuleb sel puhul alati suurendada
ka teenijaskonda, eriti küll kammerneitside suhtes.
On ju nii raske leida õppinud teenijaid ja seda pea
legi lühikeseks ajaks..."
..Olete väga tähelepanelik, mu härra. Külaliste
puhul olen võtnud abijõude kiilast nõusid pesema ja
põrandaid küürima."
V. Dückeril vedas. Jutt kaldus eesmärgile jär
jest lähemale.

Näituse Pidulik awamine kutsutud külalistele on
täna kett I<i. Publikule on täna näituS awatnd kella
18—20. Näitus kcStab kuni 12. detsembrini.

'Nõmmel Jõe tiin. nr. 6 clutsew Endel Käse
wäli awaldas politseile, et Kaarli puiesteel ön
tundmata sõiduauto sõitnud peale tema sugula
sele Herta Rambe kile. mille tagajärjel sel
lel murdunud wasaku jala pahkluu. Pealesõitnud
autojuht pole oma sõidukit sündmuskohal pea
tanud, mispärast pole teada ka autojuhi isik.
Wigasaanu olewat aga märkinud üles sõiduki

Zi

Wabarilg! «valitsuse koosolekut 3. dets. k. a. waa
dati läbi ja antakse riigihoidja dekreedina Peterburgi-

pealse «voliniku kaudu, kuna pangal Eestis osakonda
ei olnud. Panga kogu asjaajamine tolmus Wenemaal,
kuhu ka saadeti laenude kindlustuseks «välja antud
obligatsioonid. Wiiinased jäid Wenc«naale. kust
tagasisaa«niseks on praegu «vähe wäljawaateid. Asja
osalistel, keda Eestis leidub umbes 50 «võlgnikku,
ei jää neil juhtudel teist teed. kui taotella hüpoteegi

Näituse maitsekas sisedekoratsioon on arhitekt Hans
Jrschickult Tallinnast.
3!äituse aupatrovnideks on haridusminister kol. A.
Jaakson ja Saksa saadik dr. H. Frohvciu.

Auto sõitis peale jalakäijale

Peterburgi-T uula põllupangale

olukorra tekkimises pole millegagi süüdi, ei tundu

suures valikus, soovitab

Kohale jõudnud kauaoodatud daamide villaseid
„BLEYLE" pükse, pesu, allkantavald sukki,
kindaid, salle jne.
Suures valikus mcester. triiksärgiriideid ja

Täna awatakse Saksa raamatunäitus

..Armulise proua valik neil juhtudel langeb mui
dugi ilusatele tütarlastele, kes oleksid väärikad teie
ümbruses liikuma?"
Proua aimas, kuhu ta külaline tüürib. Arvata
vasti oli temagi eile mängus, kui külast kutsuti mõisa
totakas tüdruk. Proua vastas nagu möödaminnes;
„Nende valik kuulub minu mehe ülesandeisse,
armas härra v. Dücker."
„Teie abikaasal on selles suhtes väga peen
maitse."
..Kas arvate?" pöördus proua veidi imestunult
oma külalisele.
„Aga muidugi, armuline proua. Mul oli eile
õnn olla tunnistajaks, kui teie härra abikaas kutsus
tänaseks külast veel abi."
„See oli vististi väga ilus külatüdruk?" küsis
proua.
„Talunaiste kohta ilus, kõigiti sobiv teie lähe
dusse."
„Ilu suhtes võivad meie maitsed lahku minna,
härra v. Dücker."
..Kas armuline proua pole veel uut kammer
neitsit näinud või pole tüdruk veel ilmunud?"
„Ta tuli juba hommikul siia, aga mina..."
Proual jäi ütlus. pooleli, sest ta pidi hilinenud
härralt tervituse ja käesuudluse vastu võtma.
„Aga?..." jätkas v. Dücker katkestatud kõnelust.
„Aga mina viskasin selle totaka tüdruku uksest
välja."
V. Dücker ei osanud sellele midagi vastata. Ta
ei jõudnudki seda teha, sest proua palus külalisi
lauda istuda.

likud tööd. karjatamine, taimede kogumine ja loomade
ning lindude püüdmine. Edasi otsustati wõtta loodus
kaitse alla Virumaal Rarwa wallas asctscw Lillenbachi
asunduse tagawarnmaatükk „Pähklisaar" ja Rapla ki
helkonnas Kuusiku metskonnas lwartaal nr. 54, nime
ga ..LipStu nõmm".

Soomes ilmus Aino Kallasse
uus ballaad
Aino Äal(as'c uus 5-waatuSlik ballaad-näidend
„Sudenmorsin n" ilmus neil pärmil Otawa kir

Lord Halifaxi Berliim-reisi mõtte tekkimise
ja selle ettewalmistamise kohta toob wördlemisi
sensatsioonilist teateid Londoni piihapäewaleht
„?ieynolds News":
„18 kuu jooksul on Cliveden, lord ja lady
Astori mõisa, olnud Saksa-Inglise sõpruse aren
damise keskpunktiks. Seal on lord Astor („Ti
mesi" omanikke) ja lady Astor. lord Lothian
ja ..Timesi" peatoimetaja Geoffrey Dawson sep
tembri- ja oktoobrikuu jooksul töötanud wälja
lord s)a!ifaxi reisiplaani. Plaan on ise tekkinud
lord Londonderry, lord Lothiani ja kindral Gö
ringi müttewahetustest. Plaan, mis wastab
..Manchester Guardiani" poolt hiljuti awaldatud
teadetele, näeb ette Saksamaa tegewuswabadust
Kesk-Euroopas, mille wastutasuks Saksamaa
pidi lükkama edasi asumaade nõudmise.
Kui plaan oli töötatud wälja. kutsuti Eden
Clivedeni, kus talle see teatawaks tehti. Eden
aga laitis plaani täiesti. Seejärele esitati plaan
walitsusele Edeni äraolekul. Terwishoiuminister
sir Kingsley Wood olewat suutnud plaanile
wõita peaminister Chamberlaini nõusoleku, te
hes selgeks, missuguse tähtsuse omab manameel
sete walimisedule Saksa-Inglise kokkulepe. Km
lord Halifaxi sõit sai teatawaks, on Eden esi
tanud lahkumispalwe. Edeni lahkumisteade il
muski New ajalehtedes. Peale seda on
aga Eden siiski nöllstunud esialgu jääma oma
kohale.

Need teated lähemad täpselt kokku muuseas
meie Londoni kirjasaatja Auguri andmetega,
mis meie oma lehes.
Edeni protestide puhul lord Halifaxi tegu
wiifi kohta teawad ajalehed weel kõnelda: sir
Samuel Hoare ja sir John Simon, endised
walisministrid, kes Edeni poolt omal aZal on saa
nud tunda sama, mis see nüüd lord Halifaxilt,
on pidanud momendi kohaseks, et talle anda
õpetust tema oma meetodi suhtes. Kui Eden
walitsuse koosolekul kaewanüd, et peaminister
tema selja taga harrastab lord Halifaxiga oma
poliitikat, tähendanud sir John Simon magus
hapu naeratusega, et seesugune meetod ei ole
uus. Kui sir John Simon wiibinud omal ajal
läbirääkimistel Berliinis, telefoneerinud talle
peaminister Baldwin Londonist, et Eden sõi
dab Moskwasse...

jastusel Helsingis.

Sama näidend „H nndim ö r S j a", autori poolt

eesti keeleS kirjutatud, ilmub peatselt Eesti Kirjanduse
Seltsi kirjastusel.

Möödudes oma mehest, heitis proua sellele
pilgu, nagu tahaks ta ütelda: meie kõneleme veel
selle üle!
Söögilauas üteldi majaprouale komplimente toi
tude suhtes ja jutustati jahianekdoote. Parun püüdis
kõigiti hoolitseda oma külaliste heaolu eest. Tedagi
huvitas lugu eilse talutüdrukuga. Ta mõtles siin oma
Tallinna külalisele v. Dückerile, kelle meeleheaks
oli kutsunudki tüdruku mõisa.
V. Dücker vaatas parunile, pigistas teise, silma
kinni ja tegi vaevaltmärgatava pealiigutuse proua
suunas, mis pidi tähendama: kas oled juba teadlik
proua hommikusest vahejuhtumist talutüdrukuga?
Olles kindel oma käskude täpses täitmises, noo
gutas parun naeratades peaga, mis pidi väljendama:
asi on korras.
Kui v. Dücker selle järele pead raputas, jäi
parun mõttesse. Nüüd ei saanud ta enam aru tum
mast kõnelusest. Vaja nõutada naiselt täit selgust.
Kui külalised pärast sööki andusid suitsetami
sele. astus parun oma naise juure ja küsis:
..Kuidas meeldib sulle su uus kammerneitsi?"
„Uus kammerneitsi? Meil pole uut kammer
neitsit."
„Ma käskisin eile ühe kena tütarlapse sulle
abiks tulla."
..Kena tütarlaps, ütled sa?" Proua suunurgad
tõmblesid.
..Sulle sobiva abilise, nägusaima, keda kunagi
olen juhtunud nägema."
„Ära tee minuga külaliste ajal halba nalja. Sel
lise tüdruku valisid sina!"
„Ta meeldis eriti v. Dückerile... Ega mina
poleks muidugi teda käskinud siia tulla." vastas
parun, kui nägi oma naise silmis vihatulukest.
..Seesugune tüdruk meeldis v. Dückerile?"
Proua rõhutas sõna ..seesugune".
..Pööraselt!" vastas parun muheledes. „Ma ei
saanud muidu oma külalist taluõuest äragi."
..Olete mul küll asjatundjad! Saatsite mulle
totakaima tüdruku, keda üldse olen külas näinud.
Ninaalune märg ja sügab end igalt poolt. See polnud
mitte ainult veidi lollakas, see oli totruse eeskuju

OUKQJOOKI

ise. Ja niisuguse kutsusid sa mõisa! Ons sul aru
peas, või tahtsid sa mind külaliste ees blameerida?
Täna Jumalat, et praegu on siin külalisi! «Tänasest
alates, valin mina ise endale kammerneitsid, pea
seda meeles!"
Solvunud proua pööras mehele selja ja lähenes
naeratades naaberkihelkonna mõisnikule, ametilt
adrakohtunikule.
«Kuidas tunnete end meil? Kas olete ka hästi
välja puhanud?"
..Suurepäraselt, armuline proua."
Proua ulatas käe ja sai tänutäheks sellele suud
luse. Siis lahkusid mõlemad vesteldes piki puies
teid.
Parun oli otse jahmunud. Talle jäi arusaama
tuks oma naise vastus. Kas oli ta läinud pööraselt
armukadedaks ja kihutanud tüdruku minema? Või
jättis ta tüdruku koguni mõisa? Noh, siis oleks vast
skandaal sellise totakaga külaliste ees.
Ka v. Dücker ei tunnud end enam kodusena
proua ees. Ta otsis kokkupuutumist paruni ene
sega. vahest selgub siis mõndagi.
Mõlemad vestlesid esiteks ilmast ja siis uuest
jahiretkest. Lõpuks asus parun ise asja juure.
..On juhtunud arusaamatus."
..Mis suhtes?" küsis v Dücker. kes ei taibanud,
kuhu peremees jutulõngaga suunab.
..Minu naine ei jaganud meie maitset kammer
neitsi suhtes ja on jäänud isearvamise juure."
Dücker kehitas õlgu. *
..Mina ei mäleta hästi," jätkas parun, ..kas me
ehk olime eile väikeselt vindis ja nägime tüdrukut
läbi roosade prillide?"
~Seda ma ei või kinnitada. Tegime metsas küll
omad korralikud tipsud, kuid pur ju jäämisest ei
võiks olla juttu. Ka mulle ütles armuline proua, et
hommikul tulnud mõisa keegi totakas tüdruk."
„See on vististi arusaamatus. Läheksime ja vaa
taksime ise tüdruku järele, aga ei. Kutsun toapoisi
ja küsin temalt."
Järgneb.)
«Eestimaa kuningas" Uniub ka pühapäevases lehes.

Laupaewal, 4. detsembril 1937
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Auawaltmfi wanemale aiandus-mesinduSorganisat
stosnile

3. dets. möödus 35 a Eestimaa Aianduse ja Mesin
duse Seltsi asutamisest.

Juubeli puhu! oli eile Shhtl aktus, kuhu oli kogu

nenud rohkel arwul külalisi aednike ja mesinike laialda
sest perest. Aktuse atvaS seltsi kauaaegne esimees J.
Hio lühikese tagasilvaatega- seltsi asutamisaegadele.
Pidukõne pidas põllutööministeeriumi aianduse ja me
sinduse nõunik Pri m ä. kes märkis juubilari teeneid.

Š. KIRG J9|

Aktust kaunistasid klcrweriettekanded ja soololaulud.

Divlomlte kätteandmist auliikneile sooritas seltsi esi

Romaan. Hind broš,

mees J Hio. Diplomite saajaiks osutusid hallpäissd
mesimkud ja aednikud F:. Kast. M. Rei n i k ja J.
Kõrgesaar. Tartu ülikooli õppejõule A. Mät l i

Selles, sõnastuselt lihtsas ja rahvapärases romaanis ' leiavad 4 J
elava ja siira käsitluse armastuse ja kire igivanad ja alati uued
ning akuutsed probleemid. See on analüütiline ja sündmusterohke ,v> -* > v
armastuseromaan, mille romantilist põhitooni läbistavad paljud <

k u l e ja Tallinna abilinnapeale A. U e s s o n i l e saade
takse diplomid kasu kätte

Tevwitusi ütlesid põllutööministesriumi dir. J.
ümarik. Tallinna Eesti Põllumeeste Seltsilt. dr. J.
Masing. Tallinna linnavalitsuselt ag-r. Piirsoo,

iroonilised konsekvendid. Autor on selles teoses õnnestunult püüd

nud anda läbilõiget inimsaatusi vapustava armastuse ja kire ole

hõljuda
võimatu, eemaldute oma mai
seist muredest kuulates

Soome tväikeloamakaSwatajate ühingu mesindussMsioonilt

musest.

L. T u o m a n en. kes eesti keeles soowis. et
ka tulewikus edasi töötaks Eesti ilusa kodumaa kasuks".
Soome aianduskeskseltsi esindaja T. Kalerwo ja teisi.
Telegraasi teel terwiiasid juubilari põllutöökoja esimees

0.-U- f,Noor-Eesti Kirja stus"
Raamatukauplus Tartus, Rüütli tänav 11.

A. J ü r i m a a. direktor T. K i n d j. t.

. Aktus lõppes seltsi suhatuÄiikne A. Reint h a l i

lõppsõna ja hümniga. Scejärele siirduti omawahelisele
kooswiibimiscle.

Kohalikke teateid.
Pirita suwitusrajooni üldplanee
rimise wajalisus
Wiimasel ajal tuntakse suurt huwi Pirita ehitus

kruntide järele. Et Pirita keskuses on krundid wõrd

lemisi hinnas, sits katsutakse neid eemalt leida, kus
hinnad on odawamad. Ostetakse hulga peale kusagilt
talunikult tükk heinamaad ja lastakse maamõõtjal tü
keldamise kaart walmistada. kuna hiljem saadakse

Harju maawalitsusele heakskiitmiseks. Hiljuti käis'

maawalitsuse juhatus koos Pirita Kaunistamise Seltsi
esindajaga Randwere teel üht säärast heinamaatllkki

kohapeal waatamas, kuhu salkkond inimesi oli ost
nud talu küljest kaks tiinu maad ja lasknud sellest

kaardi walmistada. luues sinna 16 krunti. Arusaava
walt ei wõinud maawalitsus suwitusrajoonis säärast
killustamist lubada ja sättis plaani kinnitamata, nõu
des peale suuremate kruntide rajamist ka maatüki
weest kuiwakslaskmist ja teede tegemist juba enne ma

jade ehitamist. Nii talitatakse siin mitmel pool. Kuigi
nüüd siin ja sea! needki maawalitsuse nõuded nagu

Karusnaha-

Hipodroom
' Pühapäewal algab hipodroomi! uus miiting, mi?

kindlasti toob üllatusi wõistlustel. .Seda enam wcd. et
mitu jooksu on lv osawõtjaga.

Pimeduse wõimus Narwa
maanteel

1. klassis jooksewad Wirwe, Rcd-Whip, Lahe,

Narwa maantee tahetakse arendada meie esindus

likemaks tänamaks pealinnas. Selles suunas on wäl
mimas suured kawad ja on antud seadusi.

Esialgu kõik see ümberkujundamine on ainult

kamades. Kuid luba enne nende teostamistki oota
wad kodanikud, kes elawad Narwa maanteel wõi on
sunnitud kasutama seda liiklemiseks, mdnd pisikest

korrastamist, mis-muidu on juba teostatud süda
linnas ja agulitegi wäikjematel tänawatel.:
Nimelt juurel osal Narwa maanteel täiesti
puudub tänawaw alg ustu s. Nimelt sellel

osal. mis algab ..Russalka" mälestussamba juurest

ja ulatub Lasnamäele. Siin- pole ühtki elektri- ega
gaasilaternat ja kui algab öö, siis upub siin kõik pi

medusse. Pimedus siin on aga eriti sügaw seetõttu,
et tänaw asetseb mäekalda marjus ja kahelpool on
pikad tihedad puud. Läinud süwel teesillutamise ajal
ka puren künklikuks siinne kõnnitee ning.kaeti', ainult
pölewkiwituhaga, mis sügisel muutis kõnnitee' päris
eeskujulikuks jawikastiks. Praegu on ta jälle külma
nuna -nii konarlik, et murra pimedas sääreluu.
Seda teeosa kasutab kogu Lasnamäe-pealne linna
osa ühenduse pidamiseks linnaga. Hommikuti läheb
siitkaudu jalgsi tööle wähemalt tuhat töölist, nagu on
kindlaks tehtud loendamisega. Ka sõidukite —.auto-

ladu

rimise wdistlus.

Königsbergi ringhäälingu
muusikajuht Tallinnas
Juhatab homme riigi ringhäälingus kontserti
Eile saabus Tallinna Königsbergi ringhäälingu
muusikajuht dr. Ludwig K. Ma y er. Külaline juha
tab homme kell 20.05 riigi ringhäälingus Saksa he
litööde kontserti.
Esmakordselt tuleb Eestis ettekandele Mozarti
divertismento nr. 11, Zilcheri süit ..Kuidas teile
meeldib" ja Waaneri „Siegfriedi idüll".
Viimase kuulsa pala komponeeris Wagner oma

üldse on katvas 8 jooksu.

Mõne reaga
Austati abiprefekt Nykiist. Täna hommikul kell 6
käis politseiametnike orkester ja meeskoor abiprefekt B.

Npkast üleS laulmas tema 40. sünmpäetva.pugul. Ter
mi tas komissar H. Lopp. kes andis üle ka määvwsliku
albumi. Wipvefekt Nhkänen on teatawasti politseiamet

. Terwishaiu Muuseumis Kooli tän. 7 räägib pühap.,
5. dets., k. 12-—2 muuseumi arst õigest toitumisest ja see

dimisriketost. - Muuseum on.külastajaile vwatud püha

päewiti kella IL—5 ja kÄmapäowa õhtuti kella 7—9,
millal arst aünab.soowijarle salotusi «väljapanekute kohta.

H. Kvtu gümn. wUI-kogu klnbiöhtul. 6. dets.. Selts
kondlikus majas k. 3 õ.,- kõneleb hoolekandenõunik prl.
Ella Kirsipuu vahlousMahelisest Naisliidu ' kongressist

Kuma walistöüd on külma tõttu lõppemas, on kastva

kuu älgpäckvaks oli registreeritud 266 töötut. Nii suurt
töötute attuu Pole olnud enam anmni.

siks tulnud koolides leetreid. haiguse tagajärjel on

linna 9. algkool juletud 9 päewaks ja samuti ka
H. Elisto lasteaed. Üksikuid haigestumisi on ette

tulnud ka juba teistes algkoolides, samuti «kooliea
liste laste hulgas.

osa kaewureid seda ei pooldanud.

Petserist

Nõutakse linahtnna kindlustamist. Tarwastu põllu
meeste konwendi koosolekul arutati linahinna kindlus

Difteriit takistab koolitööd. Viimastel paewadel
sagenesid linna 2. algkoolis õpilaste haigestumised
disteriiti. Sellest tingituna linnaarsti korraldusel kat»
kestati koolis õppetöö üheks nädalaks. .

tamije küsimust ja otsustati pöllutöökoja kaudu esi
neda nõudmisega, et linasordi OD hind kindlustataks

1 kr. kilolt, kuna .lina külwamine «vastasel korral

S. Tartu m.

põllumehelt nöudwat suurt riisikot. Edasi nõuab kon
went, et karistataks neid pöllupidajaid, kes teistelt
põllumeestelt wötaivad töö ajal üle töölisi. Wörtsjärwe

piirkonda jaäwad talupidajad esinesid sooiviga, et
kalapüügiõigus 1 km ulatuses peaks kuuluma kalda
omanikele.

tawad lootust, et ehk jõuab sinna walgus enne uue
imetlemagi.

Prefekti ettekanda! otsustas lmmUvalitsus wõtta ära

jõuwankri juhtimise load J. Tammsaarelt ja A. Liigilt;
esimeselt 2 aastaks, tviimasielt jäämai t.

25.

kõrwal esinewad w«el Bach, Schubert, Luzzi. Sofronoff
j. t. Lühikese sõnalise osaga esineb õp. mag. theol. Ä.

Horn. Kontserdi puhas sissetulek läheb Ü. U. H. S.

Harju maa-amet asus Tallinna linna rendimaade
kohaldamisele. Algust tehti Sitsi Ma rendikruntidega.
LaSnamöe, Sääse tän. ja Paldiski maantee kruntide
kovraldamme algab wlewa aasta tveebruaris-umrisis.

on maawalitsuse esimees K. Ruus. kelle sesis-tumisel
ka komisjon lükkas tagasi kohtupalee alla wõõrandata
ware kruntide omanike p-roteZtid. Mitte aga ministriabi

uclt

KuUes kaelasallist silmuses weowoorimees Karl Müller.

K.Müller oli 64 a. wana ja kahe täisealise poja isa.
Viimasel aja mees awaldanud närwlikkuse tunde
I'ailinna õpetajate seminari avamise pudul
korraldatakse

lis pidulik aktus haridusministri tervitussõnaga. Ak
tust kaunistavad seminari õpilaskoor ja orkester.

Avteekide ööwalwe
Laupäewal waStu pühapäewa:

Hästi ja odavasti oo riietatud see daam ja
härra, kes ostab endale UUriided

Weowoorimees leiti surnult. Eile hommikul letti

Walgas, Härrade tän. nr. 3 oma toas ahjukonksu

täna õhtu! Toomkirikus jumalateenistus ja pühapäe
va! kell 12 on tütarlaste kommertsgümnaasiumi saa

koolide toetamiseks.

Noortekino lastcpargis. Homme, pühapäetval. kell
4 ja Vi 6 p. l. korraldatakse Kadrioru noortepargi ruu>
mes kinoetendus noortele. Filmiks on ..Kihtv ja fiiüs".

AlgaS rmdikrnntide korraldamine

Valgast

märke.

gakoor J. Jürgensoni juhatusel. Kawas eesti autorite

Tobiase. Härma, ' Jürgensoni, Korindi, Tamtvergi

Wõeti ära jönwankri juhtimise load

Kaewurid ei jooni palgalepet. Wirumaa põlen»
'kiwitööstuste rajoonis on sageli tehtud ettenõtete
poolt katset sõlmida töölistega kokkulepet kindlatel
alustel. Wiimane sellesarnane katse on nüüd Kütte»
lou pülewkiwikaewanduses, kus aga lepingu sõlmi
misest samuti midagi wälja ei tulnud, kuna suurem

tcgewalt wõtawad osa prl. M. Wennikas (alt). Martin

wahel on pilkane pime. Lasnamäe elanikud siiski helli

raekoja püstitamist. Muidu nad ei julge tulla seda

Virumaalt

Viljandimaalt

Harjumaa snndtvõörandamisc komisjoni esimeheks

nud Tallinna tööbörsil ka tööwte nimistu. Detsembri

Tartust
Tartu algkoolides leetrid. Tartu linnas on ilm

oletval pühapäetval toinmb Niguliste kirikus kell 8 õhtul
suurem adtvent-kontsvrt-jumalateenisws, millest kaaS

tused siin on sagedased, ülal Lasnamäel särawad
elektrituled, all linnas ka, kuid ühendustee nende

liinile: Dshmika. tänaw Wcmakraami turg.
Töötute arw kaswab

Siseriigist

nike' kogu. laulu- ja muusikasekdsiooni esimees.

de, busside, maawankrite ja jalgrataste liikluselt

ette Wagnerite villa trepikojas serenaadina.

Linna imed omniöused. mis äripäewiti peatvad ühen
dust Kopli liinil, rakendatakse pühapäewiti hoopis uuele
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Roosa, Prints, Argon, Kaja ja Cortella.
Samuti rahuldawa koosseisuga on teised jooksud,

on Narma maantee elawaimaid Tallinnas üldse. Kuid
kõik see sünnib pilkases pimeduses, mistõttu ka õnne

naise Coslma sünnipäevaks. Teos kanti esmakordselt
OumibusetihenduS tvanakraamituruga
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Händikäpist wõtawad ' osa Ludmilla. Angriss,
Larion. Luna. Kaba. Puppe. Lux. Jimiene. Boikott ja
Chklon. .
. Awa.mis jooksus wõistlewad Aida Watts,

Taras (tenor), P. Magi (tenor), J. Jürgenson (orel).
J. Tamwerk (orel) ja Tallinna Kaarli Lauluseltsi se-

mlst takistasid juhuslikult sinna-tänna ehitatud majad.
Üldplaneerimise wajalisus kaswab iga päewaga, milleks

oleks wajaline kiires korras wälja kuulutava planee

Puppe, Quisi-Quasi. Champignon. Falkenftein. Calumet
Ecton, Wanderer ja Fechtmeistcr: .

Juyoslaamias. .
Kontsert-jumalateeniStuS Rjgnliste kirikuS. Eel

hiidakorras täidetud laamad, on see ikkagi taielikult

wastolus Pirita üldplaneerimise mötstega. mis on
hädakorras täidetakse, . on see ikkagi täielikult
mõnd aastat Suur-Pirita loomiseks propageerib. et
wältid Nömme eeskuju, kus hiljem tänawate raja

fsliinn, ?>kk 25
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G. Gnadebergi ja Lepveni apteek, S. Karja t. 4.

Sooloettekandeid on õppeasutuse vilistlasilt.

Sünnip äewalapsi

Tel, 448-88. Schnickeri apteek. Paldiski mnt. nr. 6.

Tel. 431-13. 1. linna apteek. Krediitpanga majas,
Värnu mnt. 10. Tel. 445-41, 2. linna apteek, Tellis
kiwi t. nr. 40. Tel. 439-42. H. Mikheina apteek. S.
Tartu mnt nr 47. Tel. 303-42.

W. Kuusik SV-uastune

Nõmmel:

LtnnaavteÄ, S. Pärnu mnt. 90/92.

$. Raidi eesistumisel nagu meil oli etfe eksikombel
teatatud.

Raadio
Laupäcw. 4. detsember.

17:60 heliplaate ja reklaami. 18.00 Karl Jünger

ERITI SUUR VALIK HÄRRADE TALIRõI
VAIST (kraed karakulist, kotikust j. t., kasuk
joped). Härradele ülikondi suurimas mustrivali
kus ja elegantse lõikega smokinguid.
SOODSAIM OSTUKOHT!

I

ODAVAIMAD HINNAD!
'rt

Tellimised täidetakse kiiresti ja korralikult.

"z & K:. -> '

man: Hiina kultuurilisest minewikust. 18.30 ajawiite

muusika. RR orkester. Juh. F. Nikolai. 19.35 saate

kawa ülewaade. 19.40 päelvauudiseid. 20.00 õige aeg.

Ilmateade. 20.05 wälispoliitiline rmgwaade toi-,

metaja Henno Itahamägi. 20.23 laupäewa-öhiu Aru
tväljal. Arutvälja Andrese enda korraldatud. Tantsuks
mängitvad ..Lõbusad welled". 21.30 lugemistund. Enn
Toona loed katkendi Elmar Namla jutustusest ..Kodu
käijad seikletvad". 22.15 moodne tantsumuusika ..Es
tonia" tvalgest saalist. J. Pori orkester. 22.33 päewa
uudiseid.

Teater • Muusika
Max Hälbe „Jõgi" Saksa teatris
Kui* uskuda Eesti entsüklopeediat, siis on nüüd
juba 72-aastase Max Hälbe näidendeist meie kutse
listel lavadel mängitud nelja. Need oleksid: jää
minek", «Kodutud", jõgi" ja «Noorus". Kahjuks
peab ütlema, et meie ipuidu nii täpne entsüklopee
dia eksib. Lisame aga kohe juure, et see eksitus
on andestatav. Asi seisab selles, et Ülalnimetatud
nimekirjas üks ja sama näidend esineb kahe nime

all. See ongi eile Saksa teatris etendatud „S t r o m",
mis Vanemuises 1906/1907. a. hooajal läks, hoolima

ta tõlkija protestist jääm i n e k u", järgmisel
hooajal Estonias „V oolu s e" nime all. Entsüklo
peedia eksitus tuli sellest, et Max Hälbel on tõe
poolest olemas näidend, mille pealkirjaks on „Eis
gang" (jääminek"), mis aga ilmus kaksteist aas
tat enne Strom'i" (1892).
Kuna eile uuesti esietendatud näidend on meie
teatripublikule üldiselt tuttav, siis ma tema juures
lähemalt ei peatu. Võisime eile uuesti veenduda, et
jõe" mis sisuliselt tõepoolest võiks olla ka jää
minek" voorusiks on terav karakterijoonistus, õn
nestunud miljöökirjeldus ja tugevad, heas mõttes
teaterlikud efektid. . _
Saksa teatri etendus oli jällegi kord õnnestunud
niihästi lavastuselt (H. Fi n k e) kui üldiselt ka män
gult. Kõik suured ..plahvatused" pääsid hästi mõ
jjj]g seda enam, et neid oli ka hästi ette valmista
tud. On ju vana tõde, et laval ei ole nii tähtis
efekt, kui selle ettevalmistamine.
Charlote Gamp (Renate) ja Herbert Klatt
(Peter) andsid seegikord oma parima. Kui kahel
nii jõulisel, temperamentsel ja intelligentsel näit
lejal on laval teineteisele midagi „südame pealt ära
öelda", siis naudid seda ikka meeleldi. Ja roimar
likul mehel ning karmist kohusetundest selle kiil
sre rippuma jäänud naisel on jões teineteisele
nii mõndagi öelda. Ka Ernst Falkenberg kord
oma armastusest Joobunud, aga sellest nutte jagu
saanud Heinrichina oli oma ülesande kõrgusel. Ed
irar Zapp seitsmeteistkümneaastase kirgliku tuisu
pea Jakobina oli kohati väga hea (kolmandas vaatu
ses jutt ehatähest), kuna ta kohati jälle kannatas
liiase paatose hoogude ja raskepärasuse all.
Publik võttis pakutu vastu tänu ja tunnustusega.
W. Mettiis.
„Maja sadamas" „Ngalas"
Uealas" tuli esilavastusele F. Veen! näidend
„Maja sadamas". Umbes võiks seda näidendit lu-

geda «Kaugete randade" sarnaste liiki j- ta mõjub

peamiselt lihtsa südamlikkusega ja komismiga. Siin
on palju sadamatüüpe, kes hoolitsevad huumori eest,
on aga ka inimesi, kes toovad silmi pisaraid.

«Ugalas" oligi sel esietendusel mõlemaid nii
pisaraid kui ka ovatsioone, viimaseid siiski märksa
enam. Juba esimese pildi keskel puhkesid aplausid
ja kolmas pilt politseilik ülekuulamine läks ko
hati aplausi-tõttu isegi kaduma. Ka lõppaplaus oli
sedavõrd tugev, et eesriie pidi avanema mitu ja
mitu korda.
Siiski peab aga ütlema, et see näidend «Ugalas"
oleks mõjunud veelgi enam, kui lavastaja Ed. T i n n

oleks osad jaganud teisiti. Kuid lavastaja eksperi
menteeris seekord just „Ugala" nooremate näitleja

Vesti Draamateater
Laup., 4. skp., kell >/z8 õhtul 101. korda

Pühap., 5. skp., kell >/zZ p. |. Noorsooteatri
etendus ..Rladini imelamp" II jagu 5. korda.
Pühap., 5. skp., kelt »/s8 õhtul 37. korda „Suvi".

Teatri kassa avatud 11—1 e. I. ja s—B õhtul.
Lesti Draamateatri ringreis
„Mees trumpidega" ringreisi etendused on laup.,
4. skp., Tslrgullnnas, pühap., 5. skp., Rõngus, teislp.,

7. skp., Otepääl. Etenduste algus kell 8 õhtul.

Sellest loomulikkusest, läbitundmisest näis esi
joones puudus tulevat kahel peategelasel-naisel
(naiste tükk «Maja sadamas" õieti ongi), nimelt
Siiri Tähel ja Anni Silbermannil. Kui aga

Pühapäeva päeval ..Inimesed ajujääl" 6. korda.
PUhßpäeva õhtul „Kolmekrossi ooper" 11. korda.

maja peremees ja -naine Aleks J o han so n ja
Salme Tamm. õnnestunud oli ka Terje Kuke
poolt antud väike, habras tütarlaps Killu. Meeskan
gelast Egonit mängis suure usutavusega Ed. Tinn
ise. Veel olid head Jori Ots, Ants Toiger ja Ants
Viir.

Suuresti aitasid kaasa «Maja sadam sa" debüüdi
õnnestumisele meeleolulised saatelaulud, kus domi

neerivamaks oli «La Pai oma" viis, millele olid loo
dud uued sõnad. Igal juhul kui seda lavastust
ei saa vahest lavastuslikust küljest lugeda õnnestu
nuimaks selle hooaja „Ugala" lavastustest, siis ap
lausi suhtes küll rekordiliseks. ,
Dekoraator M ö Idr o o oli annud konstruktiivse

dekoratsiooni, nimelt läbilõike sadamamaja kahest

korrast.

—p.

~Gstonia" teater
Laup., 4. dets., 25. korda alandatud hindadega
Beneši operett ~Haljal -aasal".
Pühapäeval, 5. dets., päevaseks etenduseks alan
datud hindadega Puccini ooper ,«Tütarlaps Läänest"
viimast korda; kell !/?8 õhtu! alandatud hindadega
H. Raudsepa komöödia ..Vedelvorst".
Esmasp., 6. dets., »,Vedelvorst.

ning Isamaaliidu esimees prof. J. Uluots. 13.00 metsa teadlane W. Ritslaiõ: Tähelepanekuid talumetsadest.
13.30 põllumajanduslikke teateid. 13.35—14.50 lõunane

kontsert heliplaatidelt. 16.50 heliplaate ja reklaami.
17.00 läytrkohti tvabaharidustööks. Koolide peainspek
tor E. Terasmäe: Kutseharidnslikud õpingud wabahari

13.30 lapsed laulatvad uusi jõululaule. Tallinna tütar
laste kommertsgümnaasiumi koor autori juhatusel.
Seletusi laulude kohta aimab kirikumuusika teaduslik

kell l/»g õhtul. Pääsmed 20—125 senti. Etendusest

Näidendi n.-ö. «naelaks" kujunes siiski selle sadama

lift. Kõneletvad riigihoidja K. ja teised riigijuhid

Täna „Tagahoovis" 100. juubelietendus. Algus
võtab osa ka Oskar Luts.

läbituntud pisimgi nüanss tundub näidendis valusa

nende debüüti ometi lugeda küllaltki õnnestunuks.

8.30 äraiusnmng. 8.33 Mõnulemist. ,9.03 hommik
kontsert heliplaatidelt. 9.33 Isamaaliidu 3. üleriiklik
kongress, ülekanne ja roportaash ..Estonia" kontsertsaa

dustöös. 17.20 kella 3-tee muusika ..Gloriast". Kurt
Strobeli orkester. 18.00 kirjanduslikke uudiseid. (Tar

«Maja sadamas'' tegelased näitlejailt esijoones puht

arvestada seda, et mõlemad noored esinesid peaosa
des ja tegid need osad siiski suure tragidusega, võib

Piihapäcwal, 5. detsembril.

Töölisteater

lejalt palju, aga võimaldavad ka palju. Nõuavad
võõrkehana. ' •

Kell 13.30 heliplaate. 16.00 noortctund esineb

Kiwimäe algkooli õpilasi. 16.30 heliplaate ja teateid.

~Kevad .

tega, rakendades neeo osadesse, mis nõuavad näit

loomulikku, läbituntud mängu. Iga tehtud, mitte

Raadiosaatejaama „Nõmmc K. L. S." snatckawa
laupäewal. 4. detsembril 1937.

Esmaspäeval „iftehe küljeluu" 21. korda.
Teisipäeval ~Inimesed ajujääl".

Tallinna Töõllsmnusika ühing

korraldab pühapäeval, 5. detsembril, kell 1 päeva!

järjekorras ä. hommikkontserdi Tall. linna 9. alg
koolis Vabriku tän. Kontserdil esinevad keelpillide
orkester, segakoor, solistid M. Hanimägl (sopr.) ja
E. Tari (tenor), H. Narva juhatusel, klaveril P.
Indra.

Eesti kunstniku menukas esinemine Soomes

Hiljuti saablis Soomest kontsertreisilt tagasi ko

dumaale muusikajuht N. Goldš m i d t, kes möö

dunud pühapäeval esines sümfooniakontserdiga Tu

tust.) 18.20 Erm Hiir loeb oma luuletusi. (Tartust.)

sekretär Johannes Hiob. 18.33 riigihoidja K. Pätsi kõue.

(Isamaaliidu kongressil peetud kõne kordamine heli
üleswõttes.) 20.00 õige aeg. Ilma- ja jäätcade. 20.03
saksa kontsert. 8131 orkester Königsbergi ringhäälingu

muusikajuhi dr. Ludlvig K. Mayeri juhatusel. 21.03

Ivana tantsumuusika heliplaatidelt. 21.40 lugemistund.
Arnold Waino loeb katkendi Jolan Földesi romaanistKa
lur-kassi tänaw". 22.10 nwodne tantsunmnsika „G!o
-riast". Kurt Strobeli orkester. 22.35 päotvauudiseid ja
sporditcatcid.

Raadiosaatejaama „Nõmme K. L. S." saatekawa
piihapacwal, 5. detsembril 1937. a.

14.30 heliplaate. 15.00 insener Ewald Mägi raa»
diowestlus. 15.20 ettekandeid tschellol Lembit Adel»
heid. 1540 lugemi siu n d Juhan Aomaa. 16.00 heli»
pilaate ja teateid.

rus, juhatades Soome vanemat, Turu linna süm

Homme pühitseb oma 50. sünnipäeva Tallinna
ringkonnakohtu esimees Vladimir Kuusik.
Juubilar sündis 5. dets. 1887. a. Harju-Äsukülas,

kus tema isa oli kooliõpetajaks. Eestis asus V. Kuu
sik kohtu aial tegutsema 1922. a. Tallinna 6. jaos
konna rahukohtunikuna. Juba järgmise aasta jaanua

ris kinnitati ta aga prokuröri nooremaks abiks Tal
linna-Haapsalu rahukogu juure ja 1925. a. kohtu
palati prokuröri vanemaks abiks kohtupalati juure.

Sellel ametkohal töötas juubilar üsna lühikest ae
ga, kuna juba 1. veebr. 1926. a. ta nimetati Vii
jandl-Pärnu rahukogu esimeheks, missugusele ko
hale ta asus sama kuu 27. päeval. Sellest ajast
alates on V. Kuusik vahetpidamata töötanud rahu
kogu või praeguse ringkonnakohtu esimehena
27. veebr. 1926. a. kuni 20. apr. 1933. a: Viljan
dis, 20. apr. 1933. a. kuni 5. jaan. 1935. a: Tartus
ja alates sellest ajast Tallinnas.
Elavalt on juubilar võtnud osa ka avalikust
elust, kuuludes mitmesse organisatsiooni nii oma
kutse- kui ka muul alal.
Lydia Rand 4v-aastane

Homme pühitseb kodutütarde Tartumaa ringkonna
ivanem Eliva algkooli õpetaja Lydia Na n d oma
sünnipäewa. Samal ajal wõib L. Rand tagasi waadata
ka enamale kui 29-aastascle pedagoogilisele tööle.
L. Rand sündis Riias 3. dets. 1897. a.

Sclum Millcnd, ajakirjanik, sündinud 5. dets. 1892.
a. Tartus. „Päcwalehe" toimetuse liige.
Tõnis Kaldus, wandeadwokaat Tallinnas, sündinud
3. dets. 1889. a. Tori wallas Pärnumaal.
Paul Kogermann, keemik, sündinud 3. dets. 1891. a.

Tallinnas. Tehnika-instituudi rektor.
Gerhard Rägo, matemaatik, sündinud 5. dets. 1892.

a. Pindi mõisas Võrumaal.
August Sermat, notar Võrus, sündinud 3. dets.
1859. a. Vaadina w. Võrumaal.
Aleksander Tähetvall, kirikuõpetaja, sündinud 5.
dets. 1888. a. Mäksa w. Tartumaal.

fooniaorkestrit. Kontsert leidis aset vanas akadeemia

saalis ja nagu Soome lehtedest näha. oli saal tulvil
ning külalisjuhile said osaks soojad kiiduavaldused
ja annetati ka rohkesti Ulii. Samuti mainivad kiitvalt
esinemist Turu ajalehtede muusikaarvustajad. Lau

Nõmme teateid
Külm tfciis töötute armu. ühenduses külma tule»
kuga tõusis ka tööotsijate arw Nõmme tööbörsil. Nii
oli 3. skp. tööbörsil registreeritud tööta mehi 12 ja

päeval Turu töölislaulukoorid ja orkestrid korral

dasid. N. Gotdimidti Turus viibimise puhul kontserdi,

kus toimus ka N. Gotdlmidti austamine organisat
sioonide poolt ning vastastikune rinnamärklde anne
tamine. Turu linnaorkester on 150 aastat vana. Or
kestrijuhiks on Tauno Hannikainen, ning kontsert
meistriks Irma Nissincn, kes Hubert Aumerega läi
nud aastal koos õppisid Inglismaal prof. Fteschl
juures.

naisi 46 ning töösoowijaid mehi 27 ja naisi 43.
Kokku tõusis töötahtjate arw Nõmmel feega 128-le,

Kõige täielikumad tundide järele korraldatud
saatekavad.

Üksiknumber 10 senti.

milline rekordarw on tingitud asjaolust, et külma

tulekul mitmed wälistöõd lõppesid.
Möödunud nowembrikuu teisel poolel on tööbörsi
kaudu tööle paigutawd 16 töötahtjat. Wabu töökohti
börsil praegu ei ole.
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Ühendusepidamine saartega
raske
Jää tekkimine Muhu wäinaS on wiimastel Päewa»
dcl arenenud suure kiirusena. Seetõttu on osaliselt ras»
kenenud ka ühenduse Pidamine saarte ja mandri wahel.

Nimelt ei Paase enam laetvad Hellermaa ja KuitvaStc
sadamasse, mispärast aurulacw ,»G«Statv" täna hom
mikul reisijaid ja kaupa wõttis peale jäält. Kuiwaste
rannas oli ana täna hommikul pehme jaasupp, mispä
rast laetu ci pääsenud sadamasse ega saanud reisijad
tulla peale ka jäält.
KuiwaSte juures seisab ankrus ka jäämurdja „Jüri
WilmS", mis aga madala tvce tõttu ei saa sadamasse
ega ole seepärast wõimelinc aitama liiniaurikut.

Kanamunade hinnad

Üllatusrlkkam jõulukink on

Kanamunahindade noteeri,i.iskomisjoni koosolekut
3. detsembril noteeriti eksportmunade hinnaks 115 fnt.

| kvaliteetkarusnahk 1

kg franko kogumispunkt.

Siseturu munakindadeks noteeriti liv senti kg

franko kogumispunnt. Tendents: püfiw.

psidspSeval järvamaa suurima tarvitsjateüliingu
juubelipidustused

Paide kaubatarvitajatc ühing „lva" pühitseb

homme, pühapäeval, oma 25. aastapäeva, Kuigi te
gelikult veerandsada aastat ühisuse. tegevusest täi

tus mullu, juubeli puhul toimuvad Paide rahva

majas suuremad pidustused.
Peamisiks ühingu asutamise mõttekandjaiks olid

Paide karskusseltsi „ldu" tegelased, millise seltsi
ümber olid koondunud Paide' rahvusmeelsemad te

gelased. 1911. a. jaanuarikuus toimus ..Idu" näite

laval kümnekonna isiku osavõtul salajane koosolek,

kus otsustati „Iva" asutamine. Peagi valmis põhi
kiri ja saadeti registreerimisele. See ei toimunud

raskusteta. „Iva" kaupluse avamine toimus 1. dets.

1911. a. Esimeseks ärijuhiks valiti J. Nihtig, päras
tine ETK direktor. „Iva" tegevus arenes algusest
kohe hoogsalt. Peagi tuli ruume laiendada. Tege
vust püüti küli halvata poliitiliste süüdistustega. Nii

esitati ametivõimudele kaebus, et ..Iva" tegelased
töötavad venestusmõtte vastu. Juurdlus selles as
jas võinuks tuua tõsisemaid tagajärgi, kuid seda

,1 liftil* HIKKALiKUS VALIKUS:
H ift ' karakul, naarits, pesukaru,
.ftrt bilsamkotlk, skunks, rebaH sed, karakultscha, hüljes jne.
H Müük suurel a väikesel arvul.
suutis ..õigetesse roobastesse" juhtida suure rahvus

lasena tuntud politseisekretär Ä. Rüütel, kes oli
„Iva" asu'Diisel tegev.
Edukaim tegevusaeg algas „Ival" iseseisvus
ajal. Praegu on ..ival" üle 1000 liikme, Paides
kuus maja ja rida kaubaaitu. Kaubaläbikäik k. a.
11 kuu jooksul ulatus 435.000 kr. Kauplusi on 11,
peale selle kaks omatööstust. Peagu vahetpidamata
on ..Iva" juhatuses töötanud praegune esimees Tob

ro. Veel kuuluvad juhatusse R. Janno, dr. P. Nää
ris, J. Sõnajalg, P. Kask, J. Limberg ja M. Han
sen. Ärijuhiks on kauemal aega j. Suits.
Weoanto weeres jõkke
Kütte-Jõu põlevkivitööstuse lähedal Maidla jõe
kaldal juhtus õnnetus Püssi vallas Varja külas elut
seva Räisi veoautoga, mis tagasikäiguga lähenes
liiaks jõe kallakule, nii et hakkas sealt alla libisema.
Autojuht ei suutnud rasket sõidukit enam ka pidu
ritega seisma panna, vaid sõiduk veeres, j kaldast
alla jä .langes siis jõkke. 'Kuna Maidla jõgi on
võrdlemisi sügav; siis kadus auto peagu täielikult

soowin osta kiiresti: kabi
ncti-. - wööraste-, söögi
ning magamistoa jaoks.
Pakk. saata slt. ~9/8669"

pesu

Müüa
w. raudahi, kaheistmeline

Suur valik moodsaid
Armatuuridetöästus

atmatnve

,REX'i
6Ccbc
müügikoht

Aga kvaliteet-

Lai 1. lelef. 450-29

saotvin osta. Pakk. slt. ~7/

• Sõotviü osta "
pianiino
Firma ja- hind • teatada slt.

„ 17/9877". <
iud

Eliit
Latly

ostke «

kuldraha

Kellel on» müüa tarwita

SUKKI
Alfa

Wene .

47".

lapsesaan, knschett (pruugi

tud asjad). Näha äripäe
witi Wilmsi tän. 17—2.

ja teisi

V. KALJUSTE'!!
Valli 2
Peaaegu uus tammepuust

söögilaud
ja 6 tooli nahkpolstriga
wäga odawasti müüa.
Nõmme, Kiwimäe j.Kreutz

waldi 21—2. Tulla pühap.
igal ajal.
Ilusa Maga heas korras

kabineti

tiibklaver

fa. Becker müüa. Kreuiz
waldi tän. IV—9.
Kasukas

müüa biisamnahast (ilma
riideta). Liitvaima 75—1,
näha pühapäewal kl. lv—i
pärast lõunat.

Odavasti müüa
meeste karakulmütsid. maa

binokkel

Soovitab moodsamaid
maitserikkamaid arma

tuure, laua-, seina
lampe,. lambivarje
jne.

Aiasaaduste-hindade noteerimiskomisjoni koos
olekul 3. dets. noteeriti:

iga päev uudiseid kodukaunistamiseks.

Õunad: talisordilised. Liimi sibulaöun. eksport-

Kölwulised, pakkimiskuludeta franko Tallinn 27

linsamaid HoiukiDle

fnt. kg. Tendents: püsiw. Talisordiliicd. punasewärwi
lised, eksportkölwulised, pakkimiskuludeta, franko Tal

Nahatöid, keraamikat, portselani,
tikandeid, kristalli, skulptuuri, puu
töid, filigraani, maale ja graafikat.
Kõigile eelnimetatuile tellimiste

löhwikad: eksportkölwulised. pakkimiskuludeta,

1

kauplus
Soow. lirj. sli. ~21/621".

E II II V V TARBEKDHSTI
Lfl.IV. K.K. ATELJEES

linn 38 fnt. kg. Tendents: tüufeiv.

THBT
süstel ära anda pudu- ja

Aiasaaduste hindu

1 -—T^Z

Paide „Nva" 23-aastane

Kesklinna lähedal käida
was kohas perekondi, põh

LlMpäetval, 4. beffeutßttl 1937

VSewsleh!

firma ..Zeiss" luõt ..Goerz"

- Wäikesi ja juuri sõidu
ja weo

6-k. suurendusega, teat. slt.
..39/8619".'.

vee alla. Autojuhil läks vaevu korda juhiruumis!
välja hüpata.

Sõiduki jõest päästmiseks tuli teha tõsist tööd,
kuna selleks tuti kohate tuua vastavad tõsteplokid,

üks tugevajõuline veoauto ja hulk töölisi, ühisel
jõul saadi uppunud auto lõpuks jõest välja ja nagu
selgus, polnud sõiduk selle õnnetuse läbi saanud
eriliselt kannatada.

Linahinnad
Linahindade noteerimiskomisjoni koosolekul 3. dets.
noteeriti' lina ja taku kokkuostuhindadeks sentides 1 kg

lid. kalaakwaarium, antiik
ne Must tvaas ning teema
sin-samowar. Näha Granii
di 24—12.
«Maailma maad rahvad» 24 | ülejäänu tvõib pikaajaline
kr., BaH-ae-BeJibÄe «3po- wõlg olla. Agente palun

Sigurid: eksportkölwulised. pakkimiskuludeta. fr.

kokkuostupunkt 18.5 )rit. kg. Tendents:
Sibulad: eksportkölwulised. pakkimiskuludeta, fr.
kokkuostupunkt 19 snt. kg. Tendents: rahulik.

Peekoni Hindadeks
noteeriti I sordile 79—88 senti, 2. sordile 75—83
senti kilo. Eiussigade hinnad on samuti endiselt
62—66 senti kilo.

õnnetuse Weneturul põhjustas
allajäänu ettewaatamatus
Eile kella 1/211 paigu päewal jäi teatamast!

R 106 104

QD 79 77
LOD 70 68

H 61 .59
Takud I. fort 68, 2. fort 58, 3. fort >4B, ehitus

takk 17: Tendents: püfiw.

HOIATUS.
Ettevõtjad, majaomanikud!
Tihti tuleb ette nähteid, kus kaetakse ringi

W V. Karja 1, telef. 455-09.

Konserwitud kurgid: eksportkölwulised. ca 5 kg

alusel: .
Petseri-Wöru Mujül Eestis
HD 97 95
. D' 88 86

vastuvõtt.

plekknöu kr. 2.20. Tendents: püfiw.

eest franko kokkuostuladu riiklike standardsortide

, Wargusi pealinnas
Marie Otsa korterist Soo tän. nr. 7 varastati
rahakott rahaga kokku Pl krooni väärtuses.
Sambla tän. nr. 3 asetsevas* rmiast varastati
Richard .Matieseni ülikond 62 kr. väärtuses.
Kotsebue tän. nr. 16 asetsevast aidast, varas

tati kaks tõstetali 0,5-tonnilise võimsusega 100 kr.

wigastufi Leena Sasm i n, kelle elukoht on Narma

väärtuses. Kahjusaajaks on Kurt Veinberg.
Aleksander Karu korterist V. Kompassi tän. nr.
12 varastati poolsaapad 15 kr. väärtuses.

Autot juhtis 34-a. Rudolf Tainas, kes oli täiesti

Vastutav toimetaja J. TAKLAJA
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Übisus

Weneturul taksoauto nr. A-1282 alla ja sai raskeid

mnt. nr. 150. Juurdlusega selgus, et õnnetuse põhjus
tas naise ettewaatamatus, kuna ta astus autole ette.

kaine.

Ostan l

Moe- )a õmblus-,

tvanaaegseid (antiiks.)mööb

Naisterahvas!

Wajatakse kiiremas kor
ras

intelligentne, arenenud, töö
kas. ärilise kalduwusega, tui

aiarentnikku

salong
Teat. saab Tartus. Puics soowid tutmuda üle poole
tee tihi. 15. pagariärist E. saja aasta manuse mehega,
J.
Nurm
!
uued plekk katused, katuse mahavõtmisega
et ühiselt elus edasi rühkida,
Tõntsuli.
ja ümberkatmisega uuendatakse
seinataldrikuid, waase, port- 1Tallinnas» Pärnu m. S,
ehk leiad hetkeks wöimalust
Elust pettunud korralik endast kirjutada, lisades
Ärge laske rikkuda ära kallist katusekatmise selanasju. kirjutuslauagar
äri O, Urla majas.
proua ja preili soowi päelvapildi. Kirj. slt. „14/
materjali igasuguste juhusl. plekitöötegijate nituure. waipu, tvanu ra —. Odawamini kui noor
,
toad
läbi, kes hinnaga alla väärtuse' on nõus tegema hasid jne. Mööblikauplus
8674". '
mujalt tellite en
tutvust V
tööd, -vastutusrikast tööd, mida suudab ainult
R. Barenklau.
dale kostüüme, , üle Eesti tõsiste ja meeldi
JscsciStvad warandusega
ametmees-plekisepp. Nõudke suutelisi töölisi, WabadustvAjak 7. EKA maja
mantleid, kleite,
tpate härradega. Eelistatud pr. ja prl. üle Eesti. kes
mida suudab pakkuda iga plekitööstus vastutu
elegantseid öh toormikandjad. Proua 26»
teist tahaks leida .
sega, või nõudke üksikute töövõtjate käest Soowin osta wäikese
tutualette, kor
elukaaslase
22. Kirj. slt. ..11/
ametpaberite ettenäitamist, mis tagavad tööos pruugitud.
. sette, rinnahoid preili
631".
see kirjutagu soliidsele noor
kuse ja selle headuse.
jäid, bandaaishe,
puurmasina
mehele. Wanus tähtsuseta.
< Grupp oskustöölisi.
pesu, igasugu
Kirjad slt. „ 13/863".
Karu 25—6.
Laske tikkida
H
seid
käsitöid,
te
Tallinna südalinnas asuv ja kauemat aega
li ja ja äri mater oma tekid Lydia Wilsor/i
sisse töötatud'meeste- ja naistetöö alal soliidne
Palutakse kõiki Tallinna
£ji>V*K jalist, balliklei juures. Töö kiire, korralik,
pätsepa»Bttiuba
. Unna IX Ja
ühes elukorteriga ja soovi korral ka ühes töötoa
/jf.ty]Hflk Ude wiiljaüüri odaw. Kr. 1.30 alates. Sep
end. XXVIII algk.
mine. Kiirteiii tembri 3—3. 2. korral Lii
endisi Apllasl
sisseseadega üle anda omaniku ärasõidu tõttu.
mised 8 tunni waniöest pöörata.
Soovijad teat; ühes täpse aadressiga kuni 11.
tulla 5. skp. kell 17.00 IX
l klassi töö. Järel
skp. slt. ~38/758".
algk. ruumesse Wabriku
Daamid ja härrad! [looksul.
maksu wöimalusega.
Tööstuse-, ja. majaomanik t. 10.
Sv. Var. ,Val. Ehitus-Kortcriosakond annab
(35 a. lo.) ' soowib tõsist
Liivalaia 46
Arenenud haritud kena
välja valikpakkumistel 14. detsembril 1937. a.
Härrad
tutvust
kell 10 #'
kUbaraäris, j wälimusega 23-a. prowini
soowib obligatsiooni soliidsete, scunuti warandus
ärge visake
mitmesuguste elektrimoterlulide Imnkimise G vormitakse ja värvi- fsineiu
takse / tele kUbaraid. fkindlustusel
likult kindlustatud daamide oma wanu kübaraid ära,
nagu: isoleeritud juhed, tinakaabel, isoleertorud, WSaadaval uusi modelle
loov kr.
ga, Manadus 23—80 a. tvaid tooge nad kõik L. Arro
leid. kroonlühtreid, pronks
kujusid, õlimaale, pühakuju
sid likoona). üksikuid tasse,

harutoosid, lülijad, lambipesad, kaitsekorgid jne.

Ehituskrundi
Pakkumised ühes materjalide proovidega ja ta- W
kindlustusega vähemalt 5% suuruses,
ostan Tallinnas. tvöi Na gatistrahvi
märgusõna , ..Pakkumine elektrimaterjalide hanhumäel kuni: Hiiuni, kohe
ostan, ükskõik mis tüüpi, maksetatva raha eest. Kirj.' ; kimiseks" all saata SV; Vv. Ghitus-Korteriosa- W
| konnale, Tallinn. ' Uus tän. 10, hiljemalt ülaltä- jjfe
seisukord ei ole tähtis, ka
hendatud ajaks. Materjalide hankimise tähtaeg
protvintsist tulen ostma. Tea 'slt. „2/8622"..;
Jõulupühade
1. märtsini 1938. a. Valikpakkumiste toimeta- W
ted ühes andmete ja hin
mise tingimused ja* hangitavate materjalide ni
Raadio
mestikud on näha osakonnas igal äripäeval
naga jätta slt. ~32/32".
kella B—l 3. W
2—3-lambilise pruugitud
hooajaks
patareiaparaadi
sootvin
jä
> Kellel on müüa mere
äärne, talu asutamiseks kõl relmaksuga osta. . Tüüp/'
MÜÜA
samet-, tvillaseid, kunsbivilZ -1 Ivuline
hind ja' aadr. teät. kirjal.'
laseid, siid- sa puuMillaseid
maatükk
slt. „ 11/8031".
jj Villandi ligidal 10 km. suurem talu
kleidiriide-uudiseid. Palitu
i väike talu, suu ; Sootvin osta
D looduslikult ilusas kohas. Krunt üle 217
riideid. Garnituurpliiüfchi wõi
ja baranchenit. Suur tvalik rus 12—25 dess.. kaugus
harmooniumi
mille hulgas
70 vakamaad
põrandariideid ja.suuri lina Tall. mitte üle 23 km.? topib olla ka niisugune, mis Sriia vakamaa,'metsaalust
maad
Teatada
ühes
hinnaga
ja
seid põrandawuipu. Akna kirjeldusega' slt. ~20/68". parandust tvajab. Teatada
kardinaid, lauawahariideid,
B Samas müüa Prantsuse päritoluga väärtusm.; ...... Inglise ja kodumaa willaseid
Ostan parema
Q likku antiikset mööblit.
lõngu. Kalasse ja botikuid
Ostan pruugitud, korras
ilusates fassongides odatvate maja
D
Lähemaid
teateid annab vann.adv. A Vilrn
piamino
hindadega. Uued odawad | Nõmmele tvöi Järwele.
g
VViljandis
Tallinna tl. tel. 213.
restid.
Teatada hind ja firma slt.
Teat. slt. ~35/35".
~16/96".
Brlljante, kuld-, hõbe-,
5. E. PisarevM
Osian Tallinnas
1 Ainult majaomanikult
2 maja
antilkasju
Soowin
osta
3
pnnigi
juures. Tartn mnt. 1. j sooiviu osta
1) 10.000 kr. >väljamaksu
tnd elektri
ostab kõrge hinnaga
aknaga ja 2) 20.000 kr. wälja
maja
maksuga, wõib ka- wõlaga
ventilaatorit
LMWiagoeg
hinnaga umbes -40.000 kr.1
olla. Pakk. ühes hinna, sis
Kirj.
slt.
~21/8041".
1
MttUa raamatuid:
Maksan kohe 28.000 kr..
autosid

franko Tallinn 19 fnt. kg. Tendents: püfiw.

setul, ja wäljam. teat. tel. Kuninga tän. 6, telif. 431-59.
444-10 wõi kirjal, slt. ..26/

8686".
Pudu- ja
Paberipuid
Ostan kohemaksetava raha
THKa b õpaue» 90 snt. ilmaaegu - mitte- tülitada.eest väiksematüübilise
kirjutustarvete
1000 eestik. ä 15 snt. ja Teatada slt.' ~33/33"- :
Ostan
ja kuuse- ja männi-põletis
valik Ed Wallace'i
sõiduauto
kauplus suur
venekeelseid romaane.
puid. ostab ..Saunja" puu i wanu salanõusid saa
odawasti müüa linna serwal
massnvabrik Anijal, tel. nr.
3,5
h.-j.
7'h.-j. Teat. slt.
F-ma
«Lewing».
Tatari
8.
paid. talosse, naiste boti
Ostan kõike
heas müügikohas. Soow.
9,
wõi
471-71
ja
446-64
> kuid. kõiksugu lastejala, õu ~23/8563".
kttj. slt. ~22/662".
Ilusad hallid angoora
nagu Ivana mööblil, riideid, Tallinn.
sidi tvilte jne. Kirjal, slt
õiglase hinnaga
pesu. saapaid, raamatuid,
~7/167":
12.000
kronoiga
soowin
osta
shurnaalc
igakcelseid.
õli
kassipojad
Ehituskrunt
lampe, Ivaskasju, söögi-' ja
Räiia
ostan ja müün
maja
köögiriistü. grannnofone.
müüa
Oa
t.
I—2.
treipingi
juhuslikult müüa. 150 r.-s.
õmAusmasiuaid, jalgrattaid
Müüa odavasti
ja kõike pöömngnkslu. Lahk. Tallinnas wõi hakata poole I—l Vi mtt. soowin osta.
Küsida Oskari tän. 68—6.
palituid, ülikondi,
pakk. kirj. slt. ..10/3599". maja osanikuks majaomani Teat. kirj. slt. ..28/148".
..Singeri"
käsija
jalgma
Ma poolt hinda müüa sm. ö-lambil. patareiwastu
pandipileteid,
kuga.' 'kes' soowib majawõl
tvähspruugitud
gadest wabanedä wõi leida
tvõtja. Tulla pühap. kella
raadioaparaate,
Koera
kaasosaniku maja ostmiseks.
10—13 Raua 19—5.
magamistoa
Ostja Petserist
Kirjad slt. ..13/8675".
fotoaparaate,
sisseseade
Terwislikel. põhjustel ; ostab pruugitud riideid, pa
I Scofch Terrier soowin osta.
müüakse
õmblusmasinaid,
Soowitakse osta Puhast Teat. Kuld Löwi, tuba 239
lituid, ülikondi, pintsakuid,
Pärnu mnt. 54, elektritar
hästi minev äri
wete-äris.
werd siberi wõi angoora !'Ostja Petserist .
grammofone jne.
Tallinnas ja protvintsis, pükse. pesu. saapaid. 'ja tõugu
. - ostab
hästi sissetööiatud. wajaline kõike, mis kellelgi müüa on.
Hommikumantli
õiglase hinnaga igasuguseid Tartu mnt. 1 . Ost-müük.
kapital Kr. 1500. Samas Kirjad slt. „40/9860".
riiet
kassipoeg
wanu riideid, ka ' üksikuid
schenilje ja daamimannekeen müüa weoauto.
pükse ja pintsakuid, pesu. Soowin osta kohemakseta
odawasti müüa. Harju tän. line. Sootv. kirj. slt. ~1/
Osian' uue ivöi Mana
681".
(emane).
Pakk.
ieat.
kuni
rööriistu jne. Riided wõi wa raha eest %xk—7 ho
29—3.
maja
wad olla. täiesti kantud buscjõnlise
Müüa suurem korralike Pärnu mnt. kuni Balti jaa-' 10. dets. slt. ~13/8353".
ning wanad. Kirj. slt. „11/
mani, wäljamaksuga 15000
hoonetega
171".
Telliskive
kr. -j- tvõlg. Teatada asu
Auto
koht.
hind
ja
krundi
suu
lüaili
talu
Maju, krunte,
rus slt. „6/6".
Kõpsoni telliskiwiiehasest
talusid,
__ - ! soowin osta kohemaksetawa
ärisid ja tööstust
Raplas, teles. 69, omanik ühes. Meskiga ja 40 waka
raha eest, paari wiimase woskeid,
Ostan |
soowitakse
kõigis kohtades
G. Tuisk. '
maa metsaga, metsa tvanus j wauaaegseid (antiik-) mööb aasia mudel. 3—4,5 H. P.
hea hinnaga osta ja rentida (tõld-, lahtine wõi sport
leid. portsclnnknjnsid. seina Kirjad slt. ..40/9000''
45—75
a..
põldu
108
Iv.,
Rutuliselt
Teatada J. Kühlc konto auto). Teatada hind. sir
heinamaa ja turbanina. Tea taldrikuid, sertviise. üksikuid
tna, aasta, mudel
krunt
risse, Wanaturg 6.
tasse. Ivaase. kristallasjn,
teid
saab
Tartus,
Tähe
t.
Zaani, T. Lnit.
müüa NZinmel, Männiku
JJ,
kauplusest.
kvoonlühtreid.
lanaja
sei
Jahipüssi
teel. suure palgimctsaga, ja
Wasatakse
nalühtreid.
pronkskujusid,
MUUa vana talu
wäike maja 4VV r.-s. krun
Toowitakse osta
kaminakelli. waipn. õliman ostan eest laetawa, ta
aurukateit
diga. Kaub. Magdaleena tän. kõige ' inwontariga. Korras,
masser-raudadega (wõi ta
116—4.
ühes tükis, 42 ha suur, head le. pühatujttsid (ikoona),
auto
gant
laetawa).
Teat.
kuni
20—40 küttepuid, lama tv
hooned. Kiisa p.-ag. härra kullatltd pildiraame, kirju 6. dets. kirjal, slt. ..27/8687"
wõi püsti, 5—S atm. Roo
iuslauagarnituure. Ivanu
Odavasti müüa
Klausen.
kuld- ja hõbeasjn. tvanu Kes soowib müüa 1,3-t. wäitsemajöuline. wähe sõi sikrantsi r. 23—5.
marjamahlu ja keediseid, Müüa odawasti
rahasid ja palju muud. weokorras
dctud, uuem tüüp. Pakku Toowitaksc osta
luur nukumaja mööbliga,
soe meester. talwpalitu ja
mised ühes hinna, tüübi,
veoauto
2 sõiduautot : Antiklvariaar A. Wstarus.
suured wanaaegsed kullat.
Wana Posti 7, tel. 445-56 järgmistel tingimustel: 100 jõu ja sõiderud km äranäi tsik-tsak-masin
pildiraamid. Küsida Söö Tõld Erskinc. täiesti kor
kr. sisscniaks. ülejäänud sum mnlisega saata Pärnu. Aia
ras. Lahtine 'Chebrölei. ko
rensi 14—7.
Soolvitakse
ma iga kun Kr. 50. Masin län. 12. E. Tamsar.
Pakk. saata slt. ~15/215".
hane ümbertegemiseks kan
jääb niikauaks müüja i.i
Müüa
osta
balveoautoks. > Aadr.: - Jöhmi
melc. kui ostusumma on ta
vesiveski
Narwa 4; W. ,
moodne lvühetariviiaiud ma sutud. Kirj. slt. ..16/8676".
Ostan
üoos taluga heas ümbrus
gamistoamööbe! kohenmkse
Müüa
häid
lutini
l
Puhtaid
konnas, linna lähedal ja
Tallinnas lvõi Nõmmel
Ostan
weerikkal jõel. Soow. kirj.
lepapuid ! tawa raha eest. Teat. slt.
lHiiuni)
korras
maja,
lväl
flt. „30/710".
..Halda" wõi ..Argo" takso jamaksuga 15.000—20.000
waguni- Joõi grupiwiisi. Kiikaltse
sida Koogistc jaamast Ivõi ' Toolvin osta ,'iriruumiga meetri. Teatada telefonil kr. Kirj. slt. ..35/756".
Müüa
451-78 wõi kirs. slt. ~32/ Petserist sõitnud.
mõned pruugitud asjad: teles. Mru 16-1.
712". .
1. tuhkrunahast kasukas (lü
ostab
.maja
ostan
hem tüse kasw), foto suu
Soowin osta suuremat .
Suuski
s
rendusaparaat jne. Tulla
kantud riideid, köögitarbcid Tall. Eesti Kirj.-Uhisuse
veoauto
pühapäewal kella I—4 p. l.
ine. Maksan kõige kõrgemat
Küviõlis tvöj Kohtla-Järwc
ladu Pikk tän. 2
wõi teisrftäewal kl. 4—6 p.l. ja suufatarbeid müüa Rei- c
Berg. W. Tähe wähe sõimud ja heas sõidu hinda. Kirjad slt. 834/
korras. Teat. tel. 324-62. 674".
mcmi 23. t
lisraeli tan. 20—12. .
tän. 9. Tarm.

laenu edasiöpingute jätka

Knulutust palun wötta tõsi juure. Wormin. pvessin. pu

miseks. Tasuks protsent. selt. Kirjad ühes fotoga slt. haStan. tvärtmn nad nii kui
päris uueks. Kr. 1 alates.
Kirj. slt. ..87/77".
~89/679".
lius tän. 5-1,
Rikkad härrad, kes wõi
liäiiõõT
tv. 33—50 a.I Kui cm sul ,maldaks
2. korral L. Arro juures.
laenu
tööala. tuitvu tväiksema wõi soowitaks
Siin 2 lõbusat mittewaest Wajatakse otsekohestest
koha ainelis
Mees vaba, i

brünett neiuga, et peatselt j

tessc. raskustesse sattunud

noormeest soowitvad tutwust kätest Tallinnas asuwa kiwi

preilidega, ma maja kindlustusel
abielluda. Olen ainel, iva- jtütarlapsele? Kirj. slt. „6/ tvastaMate
nus 20—30' a. Kirjad,
rustatnd. Kirjad Pärnu z86".
3000 kr.
soolo, fotoga. ' kiud mitte
postkontor ~14367".
Korralik wäiksema kapitali nõutaw: Pärnu. „Pärnu obligadsioonilaenu. Pakk.
Päewalehe" tal.. „Leo 23". kirj. flt. „ 35/195".
Tootvin priima kindlus- >omaw lesk
.Ale 22".
tuse ja kõrge protsendi
tutvuks
Lgp. härrad! ,
tvastu

Kr. 90 laenu. i abielttks korraliku 56—65-,

Laenaja tvõib saada prii- ia. mehega. Kirjad isikukir
kaasüürilise (magamise) jjeldusega slt. ~7/667".
koha. Zootvija teatagu slt. '

Võlgade

..22/62".

Kes teist soowiks.

„Laste Rõõm"

abielluda
korraliku ivaese neiuga.

on laste Snn!

Ootm? ainult tõsiseid kirju.
Kirj. slt. „ 10/210".

Hästiminewas rajoonis iost, sissenõudmised ja mak
selgitam.. Kirjad „ Talutaüiar soowib
puuhoov | suwahend.
saata slt. „25/8685".
abielluda
! sood sa st i ära anda. Sootv.
kirj. slt. ..13/8633".

Tähelepanu!
Ausad saapakandjad! Olen

Suuski
keppe ja sidemeid walmistan

odawasti. Tövivamine, pa

oma töökoja uuesti aiva randus. Juhuslikult häid
ja soome kelke
mid,. . parandan hästi ja 1pantsche
odawasli. Silikaadi täu. 6. Jmanta t. 34, snnsasepp..
omanik Saale Tropp.

Lumilill!

Ilmunud dr. A. Berg'i järgi

laenu kuni

750 kr.

korraliku riigiteenijaga. Kir

jad fotoga palun Wiljandi
..Päewalehe" abital. „Tõ
sine mõte 12".

Kirj. slt. „ 17/737".
Keskealine, intelligentne ja
' rikas härra soowib

Hallo, siin maanoovmees

tutvuda

soowib

tutvust
jõukate pr. ja prl., abiellu
mifeks. Kirjad Meriwälja

preiliga, kes on pikk ja sale.
armastab kohwikut, kino ja

teatrit. Kirj. slt. „ 4/204".

poodi ~21/141".

„Nelja

See kuise ott Sulle, sa põh

Kaks neidu sootvitvad

Palun seda

jala lumilill. suur lunas

silma

taw pühadus mu hinges!..

Siin ulatan Sulle käed ja
palub mu suu • saa cla
tvaks. um unistus. Aadr.:
Mäo, Tatramäe, Paide.

tutvust

ausat isikut
kes lvõttis hoiule puuWriis-

all"

28. Tali.

Käesolew ramnat suguelu

Abielluksin

Linna ligidal talukoha 1.
obligatsiooni wastu tvajan

peensuste tundmisest ej. tohi
>puududa ühelgi! Hinna, 60

snt.. palume saata: Kirjas

mõttes härradega
tad. Tondi jaamast tulles, abielu
tvan. 30—50 •a. Kirj.
«Pressa". Rüütli tän. 11.
Tartu. „Ruth". „Aino".
Noor sump. kena walimu
Warandusega tuvi ari
sega preili soowib
omaw preili tuvi proual
Teiega soowib •' *
tutvuda

waewatasu ccft: teatada Ja '
kobi tän. 22—11.

- tutvust

etidale wastawa kuni 28-a. tus ..Balticum" postk. 161, wanema härraga, hea sõbra t abielu mõttes töölisringist
leidmiseks. Kirjad kuni IV. . 31-aast. tvanapoiss. Wana
wähemakasttntlise heasüdam Tallinn.

liku haritud lihtsa prl. wõi

lesega. Oman kindla 180-kr.

kuupalgaga teenistuse, ja

talu, kuid lapsi ei saa.
Teat. slt. ..8/8628".

Iseseisew hingeline

nain»!
Kingi oma sõprus sümp.
ärialal tegutseivale edasi
püüdlikule 32-a. mehele.
Kirj. slt. ~40/8620".
Olen hea meelditv tüd
ruk. Elus palju kannata
und,

Kaks noormeest sootviwad

tutvust

Kindlapalgaline riigiamet
nik soowib weksli peale

Kirj. slt.. „I'3/755". .

..38/678".

Ausameelne wanapoiss wa
Põllutöökeskkooli lõpetanud

talupidaja soowib täielise in
went. kesk-suurema

talu

intelligentse, tõsise 34—">4<

randusega

abielluks
now. 1037. a. õht. kell
korraliku oreiliga, wan.| 104.Tallinnas,
kodunt

23—40 a. Lige aadressiga
kirjad flt.' „19/619".

laps, nimi Rosalie Luukas.

ega üheõiguslust, waid õil
sat hinge ja mehisttst. Kir Teatada kõik tingimused slt.

Foto soowitaw. tagastan
igal juhul. Kirj. slt. „11/

91".

Soowin

kaduma läinud
nõrgamõistuslik 23-a. tütar

rentida

a. härraga. Ei ihka raha

käija noormees soowib
tutvust
samasuguse tütarlapsega.

Aed

TaMnnas ühes maaga. 230
100 kr. laenu
lawaakeni ja 2 kastvumaja
preilide ja prouadega, Man.
rendile anda. - Kadaka' tee
17—23 a. Kirjad pal. saata 2 samasuguse ametniku was-'
õige nime ja aadressiga slt. tutusel. Protsent kokkuleppel. 10. J. Lobjak.

tutvuksin

jad slt. ..34/8614".
Haritud, kindlas ametis

dus pole tähtis. Kirjad slt.
„20/666". .

dets. slt. ~29/149".

Palun lahkeid kodanikke tea

ÄrakShi.

tada emale Jakobsoni 17-a
krt. 18. Tundemärgid: hall
..26/786".
Ärakötii soovit. köha vastu, kleit, pruun wiltmüts, tume
rinna- ja kopsuhaig. puhul, sinine pruunika kraega palitu
eht ainult „punase ankruga".j walgcd pikad boiikud. pruuTõsiselt ellu suhtum 29-a. Valmistaja Medikon, TallinnJ nid sõrmkindad. must ridiküll.
intcll. tehnilise haridusega
. mütsil läikiw tlips. Hoiatan
mees
mehi teda kinni pidamast!
Tislerile töö jaoks

tutvuks

jõukama daamiga, sobimusel

wõimalik abielu. Kirjad slt.
~9/729".

pingiplats
Kadunnd 30. notv.
i
hagijas
: wälja nürida. Tcat. saab
raekoja juurest ajalehekios5 Keila ümbrusesse. karm

must. pruunide käppade ja
tutvuda
Kas leidub Maba tõsise
. silmadega, hambad- weidi
ivaneuia soliidse härraga eluwaatega sümp. karske
paljad, nimi „Boi". Oman,
Osanikku
abiellumise mõttes, juhuse 50 a. M. mees. kes tahab
damise eest hoiaian. Palun
otsijaid palun mitte tülita olla jäämaks
Wajan 1500 kr. tööstusei teatada Saue. Tammiste
sõbraks
da. Kirjad slt. ~36/76".
ning äri asutamiseks. Ruu- poodi. K. Klaup.

üksikule korralikule majan
20-fl. ttoonnees, kindla dusi. kindl. naisele? Eelistan mid olemas hästi käidawas
kohaS. Kirjalikult slt. ..33/

keslm. palgaga, sooivib

/

maid üht õilist mehe hinge. 193".

tutvust
Kirj. slt. ..9/129".
iseseiswate prl. wõi proua

Sümpaatne daam kinnis

dega, et wõiksiit korterikaas
Kaks noort elurõõmsat waraga soowib tõsist
laseks tulla ja ühiselt talwe, prouat soomiwad
tutvust
ntis pikk. mööda saata. Mak
tutvust
sab hästi ja korralikult. Foto
pikemakaswuliste, soliidsete
pole tähtis. Kirj. slt. w 17/ samasuguste keskealiste här härradega, lvan. 30—45 a.
.
637".
radega. Kirj. slt. „39/639".

Kirj. slt. „ 1/201",

Leitud nrtiõier.

käekell
kino ..Modernis", küsida
kraamija käest.

Laupäewal, 4. detsembril 1937
' Nr. 330

ynewn t e tf t
fTTmmuTT
Tööstuslik suurettewõte

1-lligl autojuht

Kaasüüriliseks
arve-

..23/143".

tvõtan äri Ae. ÄZötan kau

krt. 7.,

mees

autol. Kannab ekspluatee
rimiskulud. Kirjal, slt.

kontorisse , tvõi kaub. tege

völb tull* kindlas tee Me I—2 mööblita

| ametnikku

tis noormees vanema
naisterahva Juure. Lii

valaia 34-a_6.

' Wälja- mida 1. jaanu

noormeest otsitvad tväilse»

2. korral. Lai tän. 4, koha

mat

korter

igg. Kubemebandaashid

Tuba

wõib' tulla Graniidi t. 31—
11.

ära anda Taime t. 13—3,

V f soolte väljalangemise vastu mitmet süsteemi:
XI IJT \ vedruga, vööga ja kummiga. Ka raskematelgi
A \ haigusjuhtudel hoiab õiges süsteemis valmis
\ \ tatud haigusele vastav bandaäsh sooled loomu
|\ likus asendis ja on seega päästjaks vaevast.-

Kovralik kindlas teenis

HäStj sissetöötatud, hea Pelyulinnas.
tuses naisterahwas lvõib
Pakkunnsed lähemate and ostjaskonnaga
Korralik meesterahwas

SUUWM
koloniaaläri

(en-gros ja en-detail)

Gümn., har. energiline

ettenägemata põhjustel, tohe

J||M|||| ORTOPEEDIA-, BANDAASHI
• UUUKf JA. JALANÕUDETÖÖSTÜS

kaasüüriliseks

tvõib

kaasttttrlllseks

tulla tväilesesse perekonda. tulla. Tulla pLhapäcwal Lii

Tüdrukut
ajalehekioskist (Paldiski mnt.
Uues majas
ioöi alateS 1. jaan. 1933. minnes). .
; preili
tooja linna lähedole tallu. a. ära anda. Teatada jli.
mööbliga tuba
tunneb raamätupid.. olnud Tulla täna kella 3—5 Mun „9/9820".
ühetoaline pliidiga
kudumistüöstufes.. ja . õmb der! tän. B—2. , ."f.;
omaette, wälja üürida. Al
Korter
berti 3—3. • |
leb, tvajab teenistust töös
Garaažid
tusse, ärisse, ka ajutiselt.
Tüdrukut
Kaks möbleeritud
Kirj. slt. „16/17 S".'
tuba
anda Wana Kalamaja
torwis maale. Kanb. pü« soojad. ruumikad, wälja ära
tän. 20. Teat. saab alates ära anda ühes telefoni tar
Noor täienduskooli lõpe hapäewal. 5. dets., - kella üürida Luise tän. 12.
esmaspäelvast kl. 4—6 Nii lvitamisega. Soowitaw kahele
tanud
19—12Kunderi B—2B.
ne tän. 12—21.
härrale. Kreutzwaldi täm
.. . majateenija
17—20 (sissekäik ' paraad
iLöuruum
sootvib kohta. Kirjal, slt, Hea tasu eest tarwis kii
Wänem töölkäija meeste
remas korras

mütfbli
maaneiule õpilasekoht kudusadulseppa
MiStööstusse wõi mingile ja tisleri õpipoissi. Kestmuule tööalale. Kirjad flt. Kalamaja 2. töötuppa.
Võimaldage

hoidjalt. . .

„16/216".

õpllatt* I

4».
majaomanikud

rnUUJ annat
Palun kojamehekohta. olen moeärisse kesNinnaS kohe

Tlllla pärast kella 6 Raua

da S. Tartu mnt. 45. maja tän. 1?—10.

Päjkesepoolne erasissekäi

Ilus möbleeritud

182*.

.1. kl.'palitu
' rätsep

wajäb tööd oma kodus töö

naisterahvalt

tarivis haige suure. UuS
Kalamaja tän. 32—4, M.

tuba !
ära anda. telefoni ja tvan

Perenaist

Palun

tallu tarwis. Suur Pata
rei 9—4.

tvõimaldäge töökale neiule
Mingit tööd, kangrutöös on
wilunud. wõib ka mõni muu
töö olla, on rahul kõigega.

Kirj. flt. ~38/198".
Energiline.tugew noor

pesijat
tarwis. Raua -t. 44.

mees palub

-mingit tööd

Agenti

KaasUUrUiseks
wõib wlla ametiMijwÄar
Ära anda

söögisaali
pool osa. Kirj.. slt.. „40/

8660".

Soe

garaaž
tvalja üürida. Raua tän.

35—3.

Noor maatütarlaps

Ära anda

möbl. tuba
erasissekäiguga soliids. ha

ära anda.

Möbl. tuba

potisepp
wajab tööd. Teatada Sii«
toerfi I—ls/ tvõi kirj. slt.
„9/209".

Hailt!
Kuupalk sellele, kes soowi
iab ausale täiskarskele noor
mehele koha autoparandus

tõökotta. garaashi. kauba
wäljäwedajaks tvõi muud.
omab 2-liigi jõuwankri. juhi

Üüridu
1 tvõi 2 koosseiswat wba.

kule Spetäjaie 2—B.

perenaist

ära anda hästiminew

aadressil Jngliste p.-talü,
p.-k. 1. Juuru.

Majahoidjat
wHja, - Soo. tgn. 10,. järele
küyöa krt, - 4.

Vaja

Kuiw walge

tttöstusruum

tvähoma korteriga puhtama

Wajaiakse

osanikku
sissetöötatud korralikku liha
za worstitööstusesse, kapi*

W äikesele perekonnale
üürile anda remonteeritud

soe

korter

Välja' UUrida

tuba köögi tarvitamisega 2
meister, ioõt lasteta abielu

paarilei Kullerkupu tän.
Ametiskäijale meesterah

105—2. ' .

t välja üürida Sod täü. 1<);
järele küsida krt. 4.

luba -

eraldi sissekäiguga intelli
gents. korralikule, kindlas

Tuba
üksiku naisterahtva juure.
Koidu 32—2,
wälja üürida» soolvi korral j
lvõi ilma. Raila
Remonteeritud tuba mööbliga
täin 60—25.

erasissekäiguga..

ivauni, küt

te ja walgust. ainult ühele
puh:, ametis käijale tvälia
anda, wõib ka kostiga, 22

Waja

toakaaslast

, Korteri
!; • " kaaslaseks
juure korralik ametiskäija

isik. Tulla pühapaeival kella
9—12 Tsemendi t., 12'—4.

Välja liiirida

tütarlast. Tõnislnägi 2—2. kaks suurt hästi möbleeritud
Waatama wõib tulla pühap. tuba (elutuba ja kabineti)

erasissckäiguga. Tulla 4—6

kl. 11—1.

Kotsebue L k. 1.

2. linnajaos wälja üürida.

erasissekäiguga wälja anda.

lius tuba

Wanniwba. soe wesi. teeni nivõbliga wöi ilma. Rcima köögi tavwitamisega ära au
jatuba.' parkett, Hind 53 tr. ni tan; 5—4."
da. Wõib ka. abielupaarile.
r
kuus. Soowiatvaldused slt.
Paldiski mnt. 45—1.
.16/8836".

Korter

3 tuba, köök, osik, keskkii

Möbl. tuba

kesklinna rajoonis ära anda
te, soe wcst, tvauu, 3. korral,
keasUttrlllieruuml
sellele, kes laenab lühemaks
Kr.
80
kuus
ivälja
üürida.
kindlas ametis käija
ametis isikule ära anda. leiab
50 krooni. Toow. kirj.
tvanem
naistetvõi
meeste
Msida Jakobsoni 15—10. ajaks
Näha kella 4—7, pühap.
fit.(,ai/iõi".
kl. 11—1. Toompeal; Kiri rähwas Tarabella t. li 3—3 Korralik kindlas teenistu
Näha pühapäetval kella 1
ürirumniga
ku pöittän. 4—B. >
ses neiu wõib tulla ,
3 p. l.
jalanöude
kaasUUrillseks
Wäike
naisterahwa juure Wambola
tÖÖStUS
! Elumuudatuse tõttu kii 3—4.
möbl tuba
resti ära anda
ära ni.da ago-pressi, puhas
toiduainete
tnsmasina ja muu iinventa
daamile üürile anda. köögi
Tuba
kauplus
riga, käidawas rajoonis. Kir
tarwitusega. ilus Kalamaja Teateid saab Wäike Karja
ära anda mööblita, intcllig. ! jad slt. ~37/677".
32—12. 2. korral.

I täu. Linna apteegi juurest

möbl. tuba
Wana Kalamaja 5—25, 3.

UUrile anda

möbl. tuba maksuta wanni
fc? • wiltsaapaid iallutaiväd. majas hoowis. Waadaia ai tarwitamisega' ja teenimise
Wöib '.ka kodus., töötada. nult pühap. kella 11—1. l ga. Töowi korral hommiku

Kaupmehe ian. 22' .

eine. Narwa mnt. 58—1.

Tuba

Toowin rentida

kinnise rõduga tvölja üürida.

Maja asub suures pargis,

isikule. Kaupmehe 31—7,
hoowis.

Suur 4-toaline

korter

! Wälja üürida 4-ioäliue,

juuksetööstuse

jaamast 3 min. tee. S. Pär wõ jnnksetööstnse sisseseade.
r.it m. 49.

Teat. flt. .7/9367".

Soe mugatv päikesvpoolne

talvekorter

Tarwis tveoautole

garaaži

42 r-m, 2 tuba. köök, tvesi- Xtal td. sin.27 l-lla 7
Ivarustus. elektri ja lvantnga
10 õhtul tvõi kiri. slt.
ära anda Rönnnel, Metsa t. ~4/9864".
44. 3. korral.

Soowin üle wvtta
Nõmmel rahulikus ümb toldualnetekaupluso
ruses uues majas ära anda uhes kauba ja elukorteriga

soe õhu- ja päikeseküllane

Korter

Wajan

koldriruuml

4 t.. teenijat., köök, esik ja
toa,mtt. Kaare -t. omnib.- kalakauplusekS, foowitaw 4.
linnaiaos. .Kirj. str. .86/
peatuselt 4 min. tee. Näha 9898".

igal ajal Kaare t. 23.
Nõmmel, jaama juures

odawasti tvälja! üürida kor
ralik. üürilisele ilus soe

Kwter

Kesklinna tarwis

äriruumi
Wöib ka pool ruumi 'olla.
Kirj. slt. .18/98".

4 tzckä. teenija- ja tvan
MeeSierahtvas, mittesuit
nituba. Raudtee täu. 60.
setaja. otsib waikset

toalised korterid N«S tnn. 14.

nelja suure vante»kn.
sisseseade jafcõrvalis

te ruumidega (kort
liga" või ilma) vill ja
üüridu (Ruumis iile
12 ft. ' edukalt tööta

nud manufaktmiräri).

Teateid ?nt»b J. Ojalt
Pärnus. ' Riiu mnt 50.
1 'telefon 202.

Hiiu iän. 5, 6«toal»»»e hiir»
raste tallvekorter ära anda,

äriruumi

sa»»»aS.

Kakituba

Mngaw soe

kauplus .
talvekorter
ära anda, nelja täuatva
nurgal. Küsida Lembitu t. ära anda 3 mba. köök,

meistri viiul
Näha kella 12—18 Suleivi
mägi B—B.

Hagudi jaamas

ehituskrunt
metsaga odaivasti müüa.
Talu miiiiä
peremehe surma pärast, 160

riia tvak. iHes tükis, 90 tv.
põldu. Tartum. Kaarepere j.
14 kin. Hind Kr. 16.000.—,

wäljamaks Kr. 11.000.—,
Kr. 5.000. pikaajal. 2%*

line' laen. Teateid: Nõmme.

Waldcki tnn. 39—2. Kirja

teel tvastuscks lisada 10-snt.
mark.

Odaivasti müüa igasugu
seid antiiks. asju. nagu

mööbel,
vaibad,
kujud,
õlimaalid
ja palju teist. R. Bärenklau,

Wabadnsetväljak 7, EKA
maja.

südalinnas. Pakkum. slt.
„B 4842". Tel. 445-44.
Intelligentne 4-hingeline

korterit.
Kaheliikmeline perekond
soowist kahetoalist

korterit

Wiru ranna suwitustohas
ja tööstusrajoonis müüa

maja
ühes pakkisaga ja 1 ha
maaga. Majas on pagari
äri. Nnnmld sobitvad koh

iviklk, söögimaja tvõi resto

rani jaoks. Teat. slt. «33/
8533".

Müüa
plüüsiga türgi diiwan ja

nertstnautel Wabadusewäljak

!või tiiba föõfliflrt. Kirj. slt. 7, nwöbliäri R. Bärenklau.
„3D/88«0".

Juhus raha mahutuseks

Poeg emaga tvajab iväik
semat

korterit

ivõib olla ka keldrikorter.

iva»»», tvesi, elMer. Näha Kirjad slt. .22/101 T.

/ella B—l 2 r. l. ja 4—7

Müüa ivana

Wajatakse lühemal ajal

KindlaS ametis tvaitne
perekond tvajab 15. det
senckrist 4—5-toalist

(Kr. 5000—7000) müüa
kinnisvara osa

mis annab hea protsendi.
Kirjalik. Nõmme, postk. 54.
Eht

soobli- ja

korterit

köögiga üürile anda ichele
-tvõi kahele isik»ile Nõmme*

hävraleLembitu tän. 13—-'< s,

Puuvilja

Hiiul

saab Nartva utith 39, toidu
ainetekauplusest.

sootvitatv 1. liuuajalku.
Kirj. slt. ..S/83".

Nõmnte. Nürpie täu. R.

flB

metsa, äriwöimalus olemas

toaga hea. Lähemaid teateid

kaatüilriliiekohta

3 tuba
«Smml
«ilul
üürile mida 3-toal. ja 4-

laiu müüs
soodsail tingimustel, ilusas

wõi sobiwad tühjad ruumid.

Kirj. slt. .39/79".

tveranda ja köök (tveeSvärk). Teat. slt. .34/3694".

nertsnahku

Kiwimäel. Läbi rääkida Tal mitte keskküttega majja. Tea (plasiiinad) müüa. Uus
linnas, Ka», Mehe t. 15—3, tada slt.
.Kalamaja 9-A. krt. 4.
laup. kl. 16—1<8 ja pühap.
üksik
härra,
riigiteenistu
H. 10—14.

Odavasti müüa,

ses. otsib

mttbl. tuba
Nõmmel, Rahiunäe jaa
raamatukapp. kohtver-kiHu
10, kauplusest.
teenijatuba ja wann. lveji ma ja ornnibuscpeawse la Nõmmele tvõi Hiiule. Pakk. tnsmasin, raadio. Uus tan.
saata
Tähe
5—3,
Hiiill.
28—1.
ja elekter sees, sootvi kor hedal. Wahe t. 1, üürile
Kindlas ametis käija kor ral autogaraashiga. Pääs anda
Otsin
tühja
toidliainete
ralik mittesuitsetaja, mees külas. Õitse .i. 42.
2 korterit
kaupluse
Tähtis
terahwas tvõib tulla

kaastlilrlllMki

ruumikasse, sooja tuppa.

wõib tulla üksiku naistorahwa Näha toöib piihapäetval Gir

korralikku teenistuses käijat

Tuba

Buhta iooia

soe ruumikas 3-toal. korter

perekond (täisealised) wajab
väikesele Mivekonnale ivül Nahumäe-Pääsküla rajoonis
2—Ä-toalist wesiwarnstuscga
ja üürida

raia).'

tüüpidele olemas. Sõidu

seks. Teat. pai. ühes hin kohas, ühes- tükis, palju

naga slt. ..9/9869".

ryäel LaaUe tän. 9, , '

1 tuba. köök ja esil
üürile anda Lille tän.- 21—
1' (Paldiski mnt. sisse kee

Töötoa
ruiunld

kaasUllplllsobsba

2*toallne korter

üürile anda wäike soe

Nõmme-Kitvimael ilus

remonteeritud

talvekorter

gensoni täu B—3.8—3.

k 4 tuba. köök, teenijatuba
ruumi
ja tvann. Süirnis ka arstile.
kelgutegijatele
Mha saab igal ajal, küsida kohe praegil «või 1. jaan.
ihoolvin,ajast.
1938. a>. kas unde tvõi wa Dtüüa tõuke-, spordikelgu

nasse majja, mis wastab puuosi. Lai iän. 5—4,

4 tuba. .Veranda, kõttval

Autokuurid
ära anda Tartu m. 82—1.
kütile anda

mööblita tuba

ruumidega üürile anda.
Hõimu tän. 28—2, Janu
seni t. bussist 3 min. tee.
Uues korralikult ehitatnd
palkmajas soe 3-toaline

talvekorter
Vaiksete intellig. perekonna

le ära anda. Wesi ja wann
Koidu täu. 97—2.
üürile anda

garaaž
> väikse male autole ja äriruu

mid. Liiwalaia 37.

majas. Hiiu, Balli t. 13.

Rahumäel
3-toaline soe ialwckorier
üiirile anda. 3 min. tee
jaamast, Side i. 7.

praeguse aja sundmääruse töökojas.
nõuetele. Pal. teat. kirj. slt.
.33/1-53".

Korralik, kindlas teenis
käiw preili soomib
Lattaia abielupaar tuses
omaette
soovib
tuba
2-3-toalist korterit Pakk. Ühes hinnaga slt. .29/
Nõmmel või Tallin
nas. Teatada slt.

„39/719".

uues majas, we 3-toaline

talvekorter ..

köök. esft. wann. pesu
köök. pööning, elekter., Ivesi

709".

Riigitee»,ija tvajab

korterit

stväikese perekonnaga). t»>-

kaupluse
iirjutustarweie- wõi sega
Wajatakse kiiresti kesklin

ga. Kalamaja tvöi Balti

saamast.

korter

jaanra tagusesse rajooni,
Wälja üürida

korter

3 tuba, veranda, köök,
soe klosett ja mustavee ära

l wauniioa.ja köögiga, remoit jooks. Kevade tän. 27 või
telel. 515-80. üür 32 kr.
tecrimaia

korter

Korter

põrandapind 150 rtm., sobiw

ära andu. tväike. soe. talw

tööstuseks. Küsida ?!arwa
mnt. 63, majahoidjalt.

Pääsküla peatus. Lemmiku
täu. 14—4.

korter 2 tuba ja köök.

3 tuba, köök sa tveraikda

Pärnu mnt. 43. Nõmme,
Rahnmäe jaamast 4 min.
tee.

Hea korteri

nülld tvöi edaspidi. Soo

Muhve
müüa skunks-, murmel-, ko

iil-, opossum- ja Hülgena-

Hasr 7 kr. kuni 28 kr., ja tel
kütte ja uxihese niööbliga, limiste tootmine Girgensoni
täu. 6—3.
korralikku

kontoriruuml

üüri ettemaks wõimalik. Tea

Nküüa tammepuust kattega

tada hind ja asukoht slt.

kirjutuslaud

Tööstusruumi

Näha saab pühapäewal kuni
esmaspäematti kella 10—12.
Katusepapi täu. 7—B.

Korralik karske panga mir. Äirj. slt. „1/781".

ametnik tvajab I—2-toalist

korterit
Teat. slt. „24/64".
Kindlas teenistuses proua

Wajatakse kiiresti

4-6-toalist

tvajab kohe kahe toa ja
korterit

korterit

Müüa
ritveniilaator. walgusrek

laamsilt ja kantaw tööstuse
kontroll-woolumõõija. Liiwa
13—21.

Juhuslikult wäga oda
tvasti müüa naister. uus
taivmanto!
Liiwalaia 08—2.

Müüa
waiba teljed, 2 m.
ajalise üüri ettemaks wõi pärsia
laiad. Toom. kirj. slt. „13/

südalinnas wõi 1. jsk. ümb
Lasteta kvlnttlnkmeline ritses. Soowikorral pikema
maldatud. Teat. slt. .2/722"

ba ja köök. elekter, lossi, 5 likku majja, .kas kohe tvõi
min. tee Rahnmäe jaamast. edaspidi. Amanta tvõi Sgkala tän. ümbrusesse. Kiri.
Nõmnrel, Side 4.
slt. ..38,38".

Noormees, äriomanik.

tvann i ja , esikuga, korter tvajab 15. dets. iväikest
(omaette alumine kord). Nä

6/8, õed Böckler.

randapiunaga unibes 65 r.- raudahi (rõugastcga) , cleki

perekond sootvib
Soe talvekorter
korterit
ära anda 20. dets. 3 tu 3 tuba, tööl ja csit, korra

Rahumfiel
ära mida 3-toaline köögi,

täu. 7/11. Lähemalt Kinga

rauatöösmse tarwis. põ

~3/9743".

ette maksa. Ettemaksu pealt kesklinna lähedale. Kirj. slt.
maksetakse laenuprotsent. „36/9696".

Kirj. flt. ~14/64".

nniüa. Näha iga päctv peale
lmrpäctva ja pühapäewa põ

tvitajaile eri rasu. Teat. flt. tarwis kesklinna ümbruses

Nõmmel saab see, kellel on köögiga .

Võimalik lindi, wastu üüri

odatvasti tvälja üürida wõi

nas orasissekäignga. tvõib ka

NÕMMEL JA MUJAL ja klosett sees. 3 min. tee ba ja köök tvöi tuba pliidi .13/733".
Nõmmel, omnibusepeatu
selt 6 min. tee, ära anda

Wöike

kabinett
tiibklaver

Soowin iile tvõtta pndn«. rast kl. 13 Nõmmel, Tahe

Ametnik otsib hiljemalt.
15. dets. uude majja toa, kas Tallinnas wõi prowint
köögi ja esikuga
sis. Pakk. slt. „37/717".

korterit
Wälja nürida Nõmme- lmööbi. luõi ilma). Teat.
Pääskülas. fäh-fi tiin. 26. hinnaga slt. ~15/95".

DDMM

ärirunmiks tvõi puhta töös
Ilus tuba
Kaasüüriliseks
Nõmme-Kitvi mäel, jaamööblita, erasissekäig. ära
tuse jaoks wälja üürida Tar
I mast 5 min.; tee, korr. ma
hästi
möbl..
erasissekäiguga
anda. Paska t. 47. .küsida
tu maanteel 51 kort. 1, nä
tvälja üürida. Walgetvase t. ha pühapävwal, 5. dets., kel wõib tulla : meesterahwas ias. päikesepMnc soe mööb
tväiä pärsia tvaiba. tööstusse puuwiljapoest.
lita
B—3. ...
la 10—16 päewal.
tuba
Wismari tän. 34—16.
Jntell. kiMas ametis
fööni tarwit.. esikust oma
' Ausat passijat
Waja
üksiku pr. juures
daamile
Erasissekäiguga mööblita
ette sissekäig.. ära anda
kaaaUUrllist.
.kellel on tunnistused, hom
möbl. tuba
kiudlapalgalisele isikule.
möbl. tuba
Soowitatv naisterahtvas sl
mikuti paariks tunniks tar
luba
Korteris wesi. elekter, W.
.tvis, Tulla pühapäetval Lm walja üürida. Kaarli pSt.
2),
kel
on
oma
woobi.
ära
anda
kindlas
teenistuses
o—2.
C.. majas üldwann. Teat.
se 22—14.
t. 13—6,
ära anda kindlas teenistuses härrale. Heeringa t. 15—4. slt. ..17/57".
käijale meesterahwale. Jun
Korteri
Me 180 kr. kuus teenis
Kaasliüriliseks
üürile anda erasissckäi
Päikesepaisteline, ruumi
reweo 7—16.
kaasfaaeks
tust andew
kas 4-koaline
guga, umnni kasiü.
üksiku man ema naisteraihwa wõib tulla üksiku naisterah
j kauplus
korter
juhtumisi ära anda tragile junre tvõib tulla .kindlas wa juure see. kellel on aega Hästi niöbl. tväike
mööbl. tiiba
esikuga ja köögiga wälja
tuba
isikule, ühes kaubaga «00 ametis käija isik. Küsida sm Väetval waadata wnikese
kindlas ieenisülses iniell. isi üürida. 5 min. Nõmme
ke. .-eest. Wöib..ka rendise. ihcvpäewal, 5. skp. Koidu tän. lapse järele. Teat. stt. ~34/
päikesep., uues keskk. m., knle. Näha Tehnika t. jaamani ja turuni. Glehni
84".
62—11.
Kirjad- slt,.
wanni taviv. Koidula 13—9. 2—13.
tän. 7—2.
Wanemat' .plchtust.ja lähsi
Pärmi macvnteel ära cm
Nõmmel erasissckäiffttga
armastajat- naisierähtvaft da odawa üüriga.
Korter
Korter
Kaasüüriliseks
tuba
tvajatakse taltoeks maale
äriruum
(kostiga) wõib tulla korralik mööbl. tvõi ilma. ära anda
uues
majas
3
tuba,
köök,
lapsskolclkaks
tuba, köök ja esik ära parkett, keskküte ja teenija noormees Roosikrantsi 5—2 Harku t. 28—2, Hiiu jaa
Kirj. slt. ~30/109".
andä Wästriku tän. 9—l.
tuba. Willardi tän. 26.
Kirjad: Rakke apteek.
(teisel korral).
ma ligidal.

õpilasi

talvekprter

korter

Kindlas ametis meesterah dula täu. 13, küsida maja
hoidjalt kort. 17.
tvas leiab

Uues majas

ajalehekioskist.

kingseppi

soe

sen A.-G. SMtoad niude

lid kõigile tähtsamaile auio

sootvitaw tvanni ja keskliit kulude kokkuhoid 73—80%.
tega. Pakk. kirjal, slt. .10/ Lähemaid teateid, saab Wci
aeeo".
zenbergi 19—2. tel. 301-42
Dipl. ins. O. Uritam.
28-aastane Ivabrikntöo
line wajab
»»»»»»»»»»»»»»»»»

Rahumäel

teenistuses ieeniwale rahu
Nõmmel rmidteejaama
pesa. Sobsiv arstile, ad»vo-> kohe üürile anda. 2 tuba ja juures 1. jaan. 1938. a.
armastajale üksikule intell. Tallinn.
köök. Küsida Pärnu m. 164
kaadile
tvõi
kontoriks.
Naha
härrale/ Kuuüür ühes kütte
äriruum
Erakorralisel juhusel oda S. Tartir maanteel 12—2. Kitvimüel.
ja walgustnsega Kr. 20. tvasti
ära anda südalinnas Teles. 43.2-30 tvõi 813-08.
Teateid.saab Suurtüki tän.
wiilja üürida. Msida Tal
linnas, Kullasvpa 6,. äris.
ja.Põhja puiestee nurgal
söögisaal
asilivast / üjalehskiosktst. < •
Kaasüiiriliseks
Pärnus," käidavas tiin
Mugmv
•'1 tvõi 2 .isikut.; saaiväb
lvõib ttllla korralik meeste
Kitj. slt. ..39/116".
3-toallne
üksiktl naisterahwa .jltüres
rahtvas. W idewibl IS—4. ?
mttttdligs tos
korter
Kaasüüriliseks
Taime täil. I<2:—3, Pelgu
Kindlas ametis korral. I
üürida \ Nömme^Kiwi
linnas.
wõib tulla perekonda. Koidu
perekonnale (täisealistele) '

töö jaoks üürile anda. Pär kr. kuus. (Keskl.) Põhja
puiestee 11—11 hoolvjs.
nu mnt. 62—7.
Näha pärast kl. 3.

8 tuba. köök ja wann,
Kaasa töötamine, saowitatv.
Hind
33.—. Kadriorus,
Palun teatada slt. .A. NarwaKr.mnt.
. 118,. küsida
«>«2". lg
majahoidjalt.

Wäike möbleeritud

Niine 6—7. •

Elumuntuse tõttu kohe

leivatööstus
kes oti usalduswaärne, töö
kas ja lapsi armastab. Pak kohtade ' ja , inwentariga.
kumised ühes tingimustega Teat. stt. „'2/2". '

|||||||l|

abilist

Kiivi mäel. saama suures

Töötoaruum
wale ära anda .. ' väike tuba
uues majas luiilja üürida.
üksiku naister. juures. Lii Atärta t. 3-a. Toowi korral
kuus. Kalju 4—3. 1. linna walaia 90—12, tänawa wmb ka 2-toalise korteri

Keftmisosse tallil tvaja

palub pesukohti. Teat. slt.
..40/200". /

Rätsep tvajab wilunud

jaanmst 3 min. tee Kae
wu täu. 14—1.

la ilma nGöblita,
käig.. kütte, elektr.. wälja
Wäga hea teenistus. Kirjad üüsda int. inimesele. 20 kr.

loa. Kirjad slt. „ 18/798". taliga Kr. 8000-—5000.
Pesunaine

wälja üürida.

köögi' ja. Iveranda 'tarwiiu
sega. tvähese moöbl. wõi il
ma üürile anda. Rahumäe

_

Oma alal täiesti tvilunud

Römme jaama juures,
Õie tnn. S, ilus 4-toaline
Korter
ludo

Sffljõ

flt. .11,211".
soovib kohta
poolses majas.
saüda."'Näha pühap. kella
jagu.
11^—2 'ja äripäewadel - kella S toaga ära anda. üks tuba
Kaubelda Laulupeo tän. Waja takse oskusega
Juhuslikult ara anda oda
Toiduainete
on. snnrem saal parkettpõ
12—3, Müürisepal.
wasti
villa
randaga. Näha tvõib v—4 p.
rttvgl-s»>
Wastuwõiuruum - olemas
Juuksetööstuse
kauplus
linna sees..Kirjad slt. „7l
D!ikk.p, 73. . .. ,
Mdqwas kohas... Sootvin
kaubaga üle' anda, käidätvas lÖ7'\__
ivõtta enda. Heale mingisu
ruum :;
r JluS päikesepaisteliue.
töölist
kohas. Teateid saab Wini . Hästimiuetv
guse puhta töö
omaette
tän. nurgalt.lchemüüjalt.
wälja
üürida
uues
majas.
pudu- Ja moeäri
mööblita tubli.
milügl või
Küsida Oskari tiin. 08—6.
niies keskküttega majas, kõigi
(poissmeest). Kirjad: Rak Möbleeritud tuba käidawas täuatmrs ära au
da. Kuusissetulek. 100—180.
mugawustegn. ' intelligents,
töövastuvõtmist tvere. Priimanni ' rmtkpl.
Kaupluseruum
lasteta perekonnas on
«Willatööline".
päitesep., erasissek.. ara a»i-° KaNpa umbes' 1200 tr. Krr
Kirj. 'fli. ~32/192".
da harii. .kindl. teenist. isi jad' slt. ~27/627\
ära anda 1." jaanuarist Koi mida iiTfiftife ,(boomUc tvõi
kauema. aja praktikaga

Korter

tuse juures.

Hästi

tuba
mööbliga..wõi ilma. ära

3—3.

ükSkõfl mts a1a1... Tunneb

ehijuS- ja remonttöid jne. suure tutwusrinskonnaga
Kirsi flt. ~37/757"
Maja. Kautsjon Kr. 150.

I Tartus, Gildi liit. 7. Tulufen IC-1S

wõib tulla korralik... poiss ma juures suur soe ja mu neiu wõi noormees üksiku prl. erasissekäiguga. moodsas ma-jas. teisel kovral. Keskküte,.
jvõi tütarlaps Wõrgu 's—4 gatv hästi möbl. tuba riigi juure. Kanarbiku tän. 14—4, soe tvvsi toas, telesonikontakt

tu mn t. 83—3.

Pesumajja täiesti wilunud

Soodsad järelmaksuvõimalused.

Estonia teatri tvastas ära ritud härrale
ni tartoitusega. Kreutzwaldi
anda. Estonia pst. 27—7. Koidula 16—3.
anda 1 tvõi 2 härrale. Keskiclefon 301-03.

Särg.

tmniseks. Kirj. .flt. .23/
183."» . .

soovitab ilusa kõlaga pianiinosid

keskküttega erasissekäiguga
GroSsi ärist.
wmmi ja köögi tavwitusega

tööga wilunud. Kirj. flt. tarwis. Pakk. slt. „24/
wlO/730";
744". ______
Kaasüüriliseks.
Kompassi tän. I—3.
KaaeUttrlllseks
Taanfjal
Aus korralik
wõib
tulla kõigiti kovralik
kes iseseistvalt tunneb koo wõib tulla 2 korralikku
tütarlaps
neiu wõi noormees. Soe tu
ametjstäijat Meesterahwast.
matalitust
ja
muid
majapi
Korter
palub- kohta Askõik mis
ba. Naeri 5—6 (Magasini
ettetulewaid töid. WMiku 6—69, hoowi
alal.- Ei põlga tööd. Kirj. damiseS
t. keerata).
Maja.
'Rääkida
peapostkon
majas..
.
.
.
flt. ..30/130".
2 tuba ja köök ära
toris täna Pärast kl. 3 ja
Kaasüüriliseks
anda. Taime tän. 21.
Korralik kesttiitjakutsega homme kella 12—2. Trik.
Kaasüüriliseks
meeS
wõib
tulla kovralik tõölkäija
Wälja
üürida
Balti
jaa
Wanemat
... soovid kohta
keskküttele. Kirjad flt. „22/

PKlaverivabrik Joh. Vihm

küsida S. Tartu m. 82, 35, onmibuse Liitva pea

mööblita tuba

korterit

wõi Msikn juure toakaasla

uksest B, Fählmanni täna- külm pagari- ja kondiitriäri
2 tuba. köök. esik. >klo
rahwas . taõib tulla
Walt).
(sissetöötatud), paremas sett, wesiwarustps, ära
ca üll r.-tn., tarviduse korra)
kaasililrlliseks
linnajaos. Sootvijaid palun anda Nõmmel. Männiku !.
v&imalik tÖÖEtusruumiks üm soowitaw mittesuitsetaja.
Jlits puhas päikesepoolne
ber teha. vai ja uurida.. Küsi

Kõrgem ametnik tvajab
2-toalist

mootoreid
tveoautodele ja autobnstele
sootvitab Süddeutsche Brem

väikest tuba

topkas

~101170".

soowit. 4.—5. linnajao?.
Kirj. flt. „20/98S0"

Tallinn. Suur Karia 2, tel 483-68.

Küsida Loode tän. nurgal walaia tän. lv—5.

M. V. M.
diisel

korterit

tovi pliidi tarwitusega tuba.

rooks.

Kaasiiiiriline

9

2 kindlas teenistuses

arist 1038. a. 6-toaline

ne arstile, adivokaadil?, bü

(uus ehitus), kõigi muga
tvustega. • Lähemalt Narlva
mnt. 61—1. kella 12—1.

võib tulla kindlas ame

metega slt. „A. 9129".' '
leiduse. Teat. flt. AAAAAAAAAAAAAAAAA

bä esindusi tvõi ostan tulu

tuba

Juure. Liivalaia 34-a

nal osanikuna kas äri. töös
tüse agendi ° tvõi omaniku

tvust. -hakkan osanikuks wõi

üürile anda soliidsele isi-

wajab tohe Kulumid noo nistuses naisterahvas
vanema . abielupaari
remat

sovwib teenistust sõidumasi

Soovin

Kaasüüriliseks

613".

Müüa töökorras

rätsepamasin
„2iiigci". Näha kella 3—5

p. l. Jakobsoni 71—16.

Pesurull

tuba

Müüa uus niccsicrahwa

müüa Tehnika tiin. 4, töö
talvpalitu
ha laup. kella 18—10, pü wähese mööbliga ja erasisse toas. näha ka puhapaewal
suuremale
kaSwule. Wide
hast. kella 14—17 Mängu käiguga. Aus maksja. Kiri > Nmi kl. 1.

tän. lil.

tviku i—6.

slt. ~16/56".

Korter

Wajatakse
»liga

Soovitan

Ldatva hinna eest müüa

oma töökojast lapsevankreid,

grammofon
3 tuba, köök ja esik. clek
jalgrattaid, soome kelke.
korterit
tertvalgustusega. üürile an kcsttüüega majas. Kirj. slt. Sealsamas müüa puurmasin. ja 70 plaan. Terase
12—8.
daßõvwlel, Glehni poist. 4.; ~34/8654" ftjõi tel. 314-56 ! Klaasmgi tän. 3.

tän.

Kr. 330

10

LaupLewal, 4. detsembril 1937

PseW « > e M
Hästi tehtud lugewaro

Odavad NORRA

Raamatute oitsfon.
Maksujõuetuks tunnustatud A./S. EESTI
KOMMERTS PANGA likvideerimiskomisjon
müüb avalikul enampakkumisel 7. detsembril
1937. a. kell 10.00 Tallinnas, Uus Hollandi t.9,
firma Oscar Stude aidas pangale panditud um

padrunid
halata- ja
kummi

bes 40.000 eksemplari mitmesuguseid raamatuid,

nagu: Andersen Muinasjutud, Burnett —Väi
ke lord Fauntleroy, Cervantes Don Quijote,
Goncourt Vennad Zemganno, Hauff Kara
vaan, Homeros liias, Homeros Odysseus,
lansen Renessanssaja suurmeistrid, lerome
Kolm meest paadis, Lageriöf Vagajutud
Kristusest, Lamartine Graziella, Livingstone'i
elu, Nansen Öös ja jääs, Raudsepp LääneEuroopa sentimentalism, Säär' *l. dets. 1924
Tallinnas, Stevenson Varanduste saar, Swift
Gulliveri reisid, Tammann Eesti üldised lau
lupidud, Tammann lüri Vilms, Twain Torn
Sawyeri juhtumised, Wallace Käed ülesl.
Ahü eericuiiii - Kinra o cMepra, Coaoryö
CoHTeiiHi.ie ÜHH. efio rcwiyõoe, PeMHBOB
lUyMhi ropoAu, Ornemiafl POCCHB, OjieirrpoH,
EBpemtoß EHMUB tviaßHoe, AMtjnrreaTpoa
3a'iupoßammn cienb, HeMitp. Maueaao Ha

Tallinn

treipingi

En gros ladu „EL6EN" Uus t, 14

Hamburg Tallinn

Carl FGahlnbäcK
Tehnika osakond

Müüa meestcrahwa

KuIO- ja
hõbekellad
Nõmme. Metsa tän. 29,
küsida peremehelt.

Müüa i vähepruugitud

kirjutusmasin
..Olhmpia". Näha Kaup

Wajjatakse tööstusse bflanslwõimeltst

Wäike kabineti

raamatupidajat

Viinamarjad

Banaanid 1

AUTOKURSUSED
Tartu mnt. 16. telet 313-85.
Täieline garantii Ija II liigi ü I e riikliku sõiduloa saamiseks. Õpperaamatud

A./f. Eesti Siid, Ketramis

10—2 ja 4—6.
Vene tän.. 11—6.

LADU: Pühavaimu 13. Telel. 457-99.

Odavasti miilis
suures valikus stiilseid kris

Pärnu - M,»s.

KeisMate- a kauba weoaunk
Nv. «Estonia"
kapten YLLÖ,

ekspedeerit. laupäeval, 11* XII,
1 kell 16
1 T STOKHOLMI
ja igal järgmisel laupfiewal.
Lähemaid teateid annavad:

Thoma:. Clayhiils & Son,
Oiewimägi 14. Tel. 435-26 ja 435-58.
Te', aa dr. ~C-ayhills" Tallinn.

Rud. Christ. Gribel, Stettin.
Keisijate- ia kaubaaurik .

..Brandenburg"
Kapten KLUG. « .
Esmm-pftewal, 6. dets, p. I.

WItBURI ia KOTKA.
o Keedel, 10. dets., p. I.
ABOSSE ja STETTIIN».
Lähemaid teateid annavad:

YHOMAS iUVHILLS & SON
Oievinrigi 14, telefon 435-26 ja 435-58

Te', aa dr. MClayhillsu Tallinn.

Kuiia-keliasepaäri
N. JEFIMOY.

Harju 35, „Kuld Lõvi" vastas.
Suures valikus käekelli, äratuskeili, lauahõbedat,
kuld- ja kristallasju. Kuldamine, hõbetamine, pa
randustööd. Ostan kulda ja hõbedat kõrge hinnaga

tall- ja pronks
kroonlühtreid,
seina-ja
laualühtreid

ja kudumiswabrik, seadesta

tud 1932. aastal. Valmis

tab kõiksuguseid riideid ja

Müüa maja
..15M35".

äri vajab tegevuse laiendamiseks

fcapitati Õuni 3000 Or.
Kapitalilt maksan oma läbikäigusummast iga
sissepargutatud 1001) krooni pealt 1%. Praegune
läbikäik on 1000 krooni ümber kuub. Seda kapi
tali saaks aga tegevuse suurendamisega tõsta.
Kapitali andia võib soovi korral töötada kaasa
äris palgalise müüjana. Teat. sjt. ~3/8623".

sobiv ka kontoriks ja äriruumiks, üürile anda
Viru tän. 13, teisel korral.
Lähemalt Viru 13—6. kella 2—3.
Suurem raadioäri vajab
uslalvaid ia wilunud

miiiijaid-agente
Teatada jlt 4837".
Keelte Klubi,, ivajab
vilunud lektoreid
eest» .inglise plantlusc jaksa ja wcnc kcclc sektsioonide
konwcr alsiooni pliitideks 2 kolda nädalas õhtuti Soowi
awaldu,ed esitada K.K büroosse, Kreutzwaldi 2.

riietekapid. 1—2—3 uksega,
puhtvetid. söögi-, sohwa- ja

kese tän. 1. (töötoast).

Odatvasti müüa pruugi

Odavasti müüa

(diiwan. 2 tooli) odalvasti
müüa. Nõmnrel. Liiwa tän.

kapp-raadioaparaat

19—21, pühap. päew läbi Pärnu mnt. 97—24.
Ehituipruiie ja laudu,'

prussid 5"X5". lauad 1 .
2. ja 3". la
tid. tamme-, saarclauad IA,

1 ja 3" paksud, põranda
ja parketialuscid laudu
müüa partii S. Naewalla
34. Teles. 308-33 laupäcMiti ja esmaspäewiti. ka
äratveoga.

Odavasti müüa

Selgitusbroschüür ..Punktal" saadaval ta

rcARLZEISSÜsuta ar' Jena.
I jtN A I Peaesindaja Eestis: EESTI A/S. C.

-yoIEGEL, Tallinn, Lai 27, kõnetr. 426-07.

Vähepruugitud

riidekapp
odawasri müüa. Lubja tän.

Juhuslikult müüa
he tarwitatud lai puuwoodi
lvedrumadrntsiga ja peegli
kapp tammepuust. McmccsHi

jalanõud
Müüa tarwitatud musta
odawa hinnaga Pärnu m.
4 (llrla maja kõrtval) M.
Tiitso.

Miil

ühing ..Eesti Lihaclspordi"
poole. Tartu mnt. 101, tel.

Kuulutus
•=©= märgiga
väärib
tähelepanu

60 a. Lige nime ja aadres

elukaaslase
samasuguste körgekujuliste

haritud härrade keskelt.
LZastuscd slt. „A 9111".

Nõmmel lvähese tasu eest

klaveril
harjutamise

11—^5.

Müüa suur •

talu
Mulgimaal ilusal järwckal
dal. Põldu 86 r. wakam..
palgimctsa 55 wakam., hei
namaad 06 wakam., kar

Müüa moodne inglise

wõintalused. Roheline 13—1

Müüa

tütarlast soomiwad teiega

Kas leiduks

usklik mees. kes

tutvuks

Töölisringist tõsise iseloo

muga tngem terme 40-a.

Provintsilinnas rahtva
liiklemise keskuses turu

niisamasuguse teenistuses mees soomib
oletva naisterühmaga? Rik
abielluda

müüa tulutoov

prl. loõi pr. Sootvitaw, kel
43—60 a. Siiri, eesti ja lel
on korter, kus ühiselt
saksa keeles. Teat. slt. pisut
kodust käsitööd Mõib
„ 15/15".
teha. Flirtijail mitte tuli

kas.

elektrimootorid

müüa mitmes suuruses Sa,

kala 47 töökojas, kõnetr.

481,42.

REKA
V. POST J 1.
TEL. (47-02, 404-44
Müüa

lihamasin

kinnisvara,

mootorratas /
astuvad ärid ja res
250 ccnt. OHW. . clcktri milles
Restorani pidamise
warustus. Hästi hoitud. toran.
tvõimalik ostjale 1.
1935. a. mudel, hind Kr. õigusi
jaan.. üle anda. Kirj. slt.
500. Oskari 22—2. Nõu „13/5593".
Pruugitud

Karakulmantei

Müüa uus mustast kale
luist ülikond

keskur, kaswule. Hind odaw.

Näha pühäp., 5. skp., pä

Müüa -

riietekapid

kasest ja tammest pähkliga.

Maa kr i 34—3. Näha ta
pühapäetval.

Leskproua ja suremata

„Ford-

60 a. Maret 50. Mart 40 mitte alla 40 a. Kirjal, stj.
..37/0297".
Kirjad slt. „4/4".'
Tisscsõitnud pr. ja prl.
tutvust

soliidsete härradega. Ktrjad

Junior"

slt. „22/9842". i

Saadaolclvaid

võlgu
ostan, nagu täitclehti, mcks
leid, igasuguseid mõlakohus

Riietekapid

Mees

töölisringist. kui omad kind
tutvust
la teenistuse, ja oled üksik,
soliidsete daamide ja härra siis tuimu samasuguse nai
dcga maalt wõi linnast, sega. Eelistan pikemat tvõi
abielu mõttes, manus 23 keskmist käsmu. Vanadus

leskhärra sootvimad

soomimad

rast kella 19 homm. ja töö tväike auto müüa Tobiase
päewal pärast kella 6 õht.
tän. 19—5.
Wecrenni t. 22—6.

Põletamisaparaat
2 plaatinanõelagä müüa,
heas korras. Teatada slt.

tada. Tcat. slt. „ 12/8592".

tusi. jne. Teatada slt. ..11/
9711".

i Ameerika ülikooli haridu
sega härra tahab

preiliga või prouaga
inglise ja prantsuse keele
tunde wahetada. Kirj. slt.
.. 10/9750".

Aateline preili
tutvuks

haritud tundelise ametis
olcwa Maba isikuga, kes
tunneb nõrkust Ilu ning
Looja ees. Kirjad flt.
~10/10". Soowit. w. 35

(S3, dapeltrcstidega. suure
jõurattaga. hantmasrataste ..15/8595".
2—3 uksega odaivasti müüa
Preili palub laenata 40, pikem kasw.
ga. kahe lvõlliga. üks moo
Kauba 38 töökojas, hoowis. kindlustuse wastu
jamaad 97 wakam. Lähem, toriga ja teine käsitsi tööta
Tehnilise haridusega 26-a.
Suur noor
Näha ka pühapäcwal.
Kr. 50.noormees sooMib
kodune
teateid Tuhalaane. P. Kle iniseks. Wäikc-Maarja. O.
tenberg.
Nõmme lihakauplus. tel. 30 müüa lvõi lvahetada wigase
tutvuda
Uus hästi ehitatud kolme Kirj. flt. „31/9891".
tvauema liuuahobuse wastu
mcclditoa noorema õrnahin
KUULUTAJAILE
Teat. kirj. slt. ..27/9527". kordne ja kahe äriruumiga

õmblusmasin

juhusl. wäga odawasts
müüa S. Tartu m. 49, krt.
2. sissekäik iänawalt 2.
korral. -

3. dets. sisse tulnud kirjad.

1/9181 2 1/8021 1
1/9481 1 2 3422 7
2/9502 5 2/9262 1
2/9462 4 3/8503 17
3/9623 9 3 7503 1
3/9663 1 3/9298 1
3/9623 1 4.9544 2
4/9584 6 4/9624 3
5/8505 3 5/9265 2
5/9025 1 5/8345 1
5/9545 1 6/9506 15
6/9266 1 6/8426 1
6/9466 1 7/9507 7
7/9667 1 7/8427 1
7/9627 1 8/9388 1
8/9668 6 8/8428 1
8/8508 1 9/9389 1
9/8909 2 9/8429 2
10/9350 8 10/9310 9
10/9670 4 10/9550 1
10/9470 2 11/9391 1
11/7271 1 11/9071 1
11/9351 2 11/9551 1
11/8511 1 12 9352 9
12/8432 14 12 8512 2

kapital wöi kinniswara ühise
kodu loomiseks, tvanuS 48—

tulekuga, prowintsis elaw
3'3-a. preili soowib leida

tud. müüa. Hollandi tän.
51- wõi tel. 313-02, kella

odaw ja ilus. Nõmmel,

TULNUD
KIRJAD

Järelepärimistega pöörda

abielluks
neiu mõt lesega, kellel on

Elurõõmus laste- ja loo

kuni 500 kg. loähe tarwita

Männiku tee 37.

Sliticcdfa 3-o—4.

5000 kr., Paasiku jaama juu
res. Küsida igal ajal Kungla odawasti lnüüa, täiesti kor
ras. Endla 28—7.
tän. 23—3.

Wancm üksik täiesti kars
ke mccs kinniswara omanik,

ühes padja ja ickiga müüa. ääres omaniku haiguse iõttu kust, ei ole ega otsi. Man.

müüa. Liiwalaia 34-a. .k. 3.

masin

„26/8646".

dusesõber, 100 kr. kuusisse

kaal

Saan

6—12, hoowimajas.

lällemiiüjaid palun mitte
Müüa täiesti korras ,
tülitada.
sõidusaan
Müüa rulooga
hind 45 kr. S. Kompassi
32—1.
kirjutuslaud
ja ..Philips" raadio. 3.
Pealsetegemis

2 maja

rai. tõölisringkonnast me
hega. Tänatvale ei ilmu,
abi ci waja. Mrs. slt.

siga kirj. slt. „37/9597".

meistri juures.

Müüa

: kaks maja
priima inglise ülikonnariie
ühes woodriga. tumesinine
ühes kruntidega. Rapla ale
kantud palitu ja poolpalitu.
lõikus. Teateid saab Rapla
Sakala 12—5.
wõõrastemajast. teles. 30.
Müüa

Tutvust

meessõber,
dünamod,
tutvust
kes
mängiks
bridshi, seks
110 tvolti 9. 12, 15,
piuidtib partner. Kirjal, slt.
lapsevanker
36 ja 47 h.-jõudu ja Kirjad Pärnu. „Päruu Päc- „39/9519".
müüa. Firma Haether. 220 tvolti- Vi, I'%, 3 Malche" tal. ..Kadri",
ja 30 hob.-jõudu. Soow. „Auula". ..Leemt", „Liisu",
märw bcesh. Aadr.: tcat.
slt. ..30/8650".
„Anu".
Nõmme-Hiiu. Leina 1-^-1
TTDaamid""T
leil
on
rahu
majas
Dugew pruugitud.
Kolm hiljuti siia jõud Suur Malik talw-sametkü
kui tarwitate
nud meremeest soowiMad
baraid. leinaloore jne. Ka
tööregi
tutvust
rotimürki
rusnahkmütside ja -muhwi
jõukate daamidega mugawa
de tööde mastuwõtmine.
odawasti müüa. Pärnu m.
kodu
loomiseks.
Meeldiwuse
62—7.
korral järgneb abielu. Wa
Moeäri „Ala",
uus 15—99 q., foto sooMi
Tore peaaegu uus
Aira
talv kuid mitte uõutatv.
Pärnu 6
Liiwalaia 88—19,
smoking
mis sai Tall. E. P. näitusel Kirjad
Tallinn.
AtS
18.
Jüts
20.
I auhinna.
(ltrla maja passaash.)
ülikond kcskln. kaslvule ju
Riks 22.
husl. odatvasti müüa. Pär Pöörduda esinduse poole
nu mnt. 62—9. rätsep S. Karja B—7, Tallinn Kas leiduks intelligentne

Pianiino

patareidega, nmal kasutami kastgrammvfon. pcsukapp ja naisterahwa karusnahknian
seks. Näha kella 7—B ja wäike laud. Näha saab tel siturcmalc kasivulc. »vä
sissekäik hoowist.

Ei ole kallim kui teised kumerad klaasid.
Tellimine optika-eriäride kaudu.

vaip
müüa. suuruselt ca 2X3
m. Kirj. sit. ..33/8653".
õetsemaai

Müüa wäike

flt. „3/5663".

Häsiihoitud moodne

13—4.

tud. korras

Roosikrantsi 10-a. Kaasik,

TÄIUSLIK PRILLIKLAAS

elektrimootorid

2 jõhwmadratsit. laius. da. Näha kella 6—B õhtul
Estonia pst. 15, fri. 3.
Tatari 16—4.
Pruugitud
MUUa
wähetarwitatud käsiömblus
klubimööbel
masin ja teisi tväikesi asju.

Müüa walge moodne

478-54.

5-toaline korter

Müüa

ruscs.

Restide müük.

Näha kella 2—4 Wene tän.
38—2.

riidekapp,
tualett ja öökappe Pääsu-

Kirjutus
masina
soowin üürile wõtta. Kirj.

pianiino,
Soo>vi>: üürida kodus
tvälisfirma,
heas korras.
harjutamiseks
püuviljakauplus
Näha kl. 12—6 Lennuki t.
raadiolauad, toolid, puu
kaunistamiseks! tvoodid,
kirjutusmasina,
türgi diiwanid. Nä
29-a—l.
Moodsaid lauakatteid, soh ha igal ajal. Järelmaks wäga käivamas kohas. Soo
Teat. ühes hinnaga slt.
Armsad
noormehed
iile
Müüa odawasti heas Eesti! Wiis õilsahingelist „39/5539".
wapatju, aknaeesriideid, wõimalik. Mööblitööstus A. wijaid palun kirjutada flt. korraS
„20/60".
kohwigarnituure. alatud ja Kluge. Laulupeo 1.

lõnga. Wabriku laod: Tal,
linnas, Wiru t. :5, tclef.
447-37. Wiru. t. 14. telef.
443-97. Laadaplats nr. 79.
Tartu Poe t. 2. Telef.
10-17; Nartva Peetri ! algamata käsitöid, käsitöö
plats 1. Wiljandi—- Tartu > lõngu ja muid töötarbeid
! odalvasti soowitab
t. 1. Tel. 39. Petseri
Turuplats 17. Tel. 119. Moodne Käsitöö
Tõrwa Tartu t. 2. Rak
tvcre Tallinna tän. 25.
Rataskacwu 2.
Nönune Pärnu m. 99/92 Haapsalu rätte igas suu.
Eratellimiste wastuwõtmine.

Moodsad ja tugcwad

Soliidne hästiminev sissetöötatud puhas tööstus

Pühadekingiks
kodu

Müüa
Antikvariaat A. Pastarus,
punasest puust müüa. Wa
Vana Posti t. 7, tel. 445-56" odawasti moodne diitvan ja heltkauplesatel mitte, tülita

pool osa, hind 12.000, välja
maks kokkuleppel. Kirj. alt.

eest. Teateid Paldiski m. 19,
telefon 447-29.

ma. müüa. Raua 39—17.

Nõudke tasuta õppekavu ja tingimusi.
Jatatoed, konna
silma- ja jala
raviabinõud

veoautol
tehakse äärmiselt odava tasu

Eht idamaa

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

Sidruneid 1
Jöuiuöunu.

Ploomid .

Igasuguseid vedusid ja

kolimisi

ZEISS-PUNKTAL

tiibklaver
hea kõlaga, wälismaa sir

Pakk ühes elulookirjeldusega slt. ~4/8864".

jalanõudeäris.
Estonia puiesteel 29.

soowib 46-a. lesknaine kor

postmasin
sünnis ka rätsepatele. Järe
lepärimised Wäikc-Maarja
raamatukpl. „K. K."

ü. hlaarnägi

gimata Zeiss-punktale.

Müüa odatvasti kingsepa

tasuta. Autode üürimine õppe- ja eksamisõitudeks. Maalt osavõtjaile korter.

Kohale jõudmas värskedt
Jaffa apelsinid

nägemisega inimkonda, paremini
kui oli seni võimalik. Ka teie silmad
võivad kasustada punktalklaasi pa
remusi nõudke oma optikult tin

pst. juures ja Pääsküla
jaama lähedal. Lähemalt
Nõnnue. Kiwimäe, Kõla t.:
4~2- ... I

Ettevalmistus jõuvankrite juhtimisloa saamiseks.

Rosinaid

Zeissi tehasest, et teenida puuduliku

müüa Kiwimäel Wabaduse

Sakala tän. 41 Tel, *7*-7 ö

13. detsembrini

äri ümberkolimise tõttu

astigmaatilise ja pris

maatilise mõju suhtes, andes seega
puudulikult nägijaile seni saavuta
mata suure vaatevälja selge näge
misega igas suunas. Uus väljatööt
lus, millisel põhjeneb Zeiss-punktal
klaas, on seni osutunud õigeks. Mil
jonid prilliklaasid on lahkunud

Päriskrundid

Tel. 450-33

mülib odavate hindadega:

korral.

Ins. Mardi autokooli

Tallinn, Uus tön 4

juhilt, telel. 433r16.

25 aastat tagasi il
musid müügile esiÜJltf mesed Zeiss-punktalK» B klaasid. Need olid
iHIIAMtf esimesed prilliklaa
f sid, täpselt välja töö
* tatud teaduslikel kaa
w Jj lutlusil igas tugevus
kraadis, sfäärilise,

mehe 5—9.

laenuraamatukogu raamatuid).
Suurem valik . armatuure,
Lähemaid andmeid müüdavate raamatute ja laua- ja seinalampe. Töös
müügitingimuste kohta saab likvideerimiskomis tus ja kauplus Tartu' mnt. 2
joni kantseleis Tallinnas, V. Karja t. 2, igal töö ja 42. telel. 31,1-96. Vold.
päeval kella 10—13.
Laanberg. '

(Tallinnas, Suur Karja 2)

Linnawalitsuse loal luni

Vana viini
müüa S. Tartu m. 10, krt.
2. sissekäik tänawalt. 2.

Kaubaülesandmisl ülalnimetatud agentide juures.

lllaTepja muud (nende hulgas umbes 3160 eks.
eesti-, vene-, saksa- ja muukeelseid tarvitatud

AEDVILJA KESKUHISUS

väljamüük

Tehnika tiin. 17, töötoast.
Näha ka pühapäcwal.

Ernst Russ H. M. Gehrckens A. Kirsten
Agent: Agent: Agent:
ThomasClayhlllsASon A. j. Trankmann &Ko <arl *" <ssS,,ba,k
Tel. 435-58 Tel. 442-57 2I ämbril
tl. detsembri) 18. detsembril AnDlAftlA'1
aur „ Helene Russ" 9..r Uk\ MAR1' .„RUnl A'IIR
või asendaja. «UI» ,|ItHLItIHI» või asendaja.

rihmad

KJiaafimuux, BOHHOB PoptoHOßa paaocTb, Kojib
1108 Hafipainiwe CTHXOTBopemiH. PYMHJJEB

Odav

tugitoole
ostate ja tellite tvccl pühiks

Kohale jõudnud
w jabotlkud

Tähelepanu!

diivaneid ja

ÜHINE OTSENE KAUBA WEDU

16/9636 4 16/8516 14
16/9276 1 16/9436 4
16/9196 1 16/8516 1
Haruldane
17/9557 8 17/9317 1
17/8477 2 17/9717 9
saalimööbel
17/9677 2 17/9167 1
1 sahma,
18/9478 8 8
2 pehmet tugitooli,
19/9719 2 19/9679 3
4 pehmet tooli
19/3539 1 19/9479 1
odatvasti müiia Nõmmel,
19/9519 1 20/8440 1
. Kaunikese 5.
20/9520 8 20/8480 1
20/9640 1 20/8530 1
Müüa
21/9481
19 21/9601 7
tükk maad
21/8521 8 21/8441 3
21/9521 1 22/8522 6
Tallinnast umbes 5 km.
22/9482 3 22/9362 3
Põld ja heinamaa, umbes
22/8362 1 22/9322 2
10 hektnari. Tcai. jaata
22/9682 2 23/8523 2
slt. ..28/28".
23/8443 6 23/9043 4
24/9524 32 24/9604 3
õunu
25/8205 1 25/8485 9
müiui:_ antonotvkaid. Tartu
25/9525 22 26/9526 6
mm. 39 hoowis. iga päew
26/4526 1 26/9366 1
kl. I—3. • • •
26/9646 1 27 <8527 15
sirareisinüse tõtin müüa 12/9312 2 12/9592 1 27/9367 1 27/9407 1
27.9167 1 27 9607 <
taminepunsr peegliga
13 9273 5 13 9393 1 28/8528 7 28 9018 2
pesukapp,
14/8314 2 14.9074 2 28/9208 1 28 %08 3
14/8034 1 14 8434 1 28 8488 1 28/9648 ' 4
laud ja milt looriuakaiicks. 14/9554 1 15 8435 1 28/9568 1 29,8007 1
Wcerenni tän. 28—3. , 15/9635 5 15/9315 1 29/8449 2 29/9409 1

29/9569 3 29/9539 1
29/9329 1 29/9129 1
29/8489 1 29 8529 1
30/8530 9 30/9570 1
30/7930 1 30 5650 2
30/9490 1 31/9571 2
31/9291 1 31 9091 I
31/9451 5 31/8491 1
31/9651 2 32/9212 1
32/9372 1 32/9612 1
32/9292 1 339493 6
33/9333 12 33/3453 1
33/9993 1 34/9494 8
34/9574 2 34/9294 I
35/9495 3 35/9375 1
35/9575 2 35/7255 1
36/9416 1 36/9656 2
36/9336 2 36/9616 1
37/9617 6 37/3337 1
37/9377 2 37/9657 3
37/9537 1 37/8017 1
38/9578 4 39/9499 ?
39/8499 3 39 499 1
40/9620 2 40 9500 7
40/9300 2 40 4660 1
40/8980 1 40 2420 2
40/9660 3 A. 9056 14
A.64 3 8.4767 1
B, 4734 1 M. 12048 2
M. 11435 3 M. 12057 1
Kokku 620 kirja.

Müüa tvähepruugiiud

käsiõmblusmasin

..Siuger". Näha kaupmehe

5—9.

Müüa

ehituskrunt.

Teateid saab Nuimc 14. fo
to Hallikas, iga päclv'kella
11—6.

maja müüa,

5000 kr. Seebi t. B—lo.8—10.

Müüa pcstlkarunahast

krae.
Estonia teatri nt. 14.

Müüa pruugitud, töökor

kudumismasinad,
12. kl. 35 sm. ja 8. kl.

45 sm. Wäike Ameerika
37—2.

Maja mUUa,

kahe kaupluscruumiga, 10
suivctuba, talweelukorier (3
tuba), kiwikuurid, pesuköök,

failu ja tviljapuuacd. Nar,
lva-Iõcsutts. Vabaduse t.

tõldauto,

haga Harjumaal. 3

Kirj. il:. ..16/9836".

Tööstuse suurendamiseks
otsitakse

kompanjoni
kapitaliga

Mõlemast soost isikud mõi-

Ilus regi
ülase 12. Tnlika t. lõpus.

abielu mõttes ainult Maes

raudteejaamast. Tobim koht
te tütarlastega 18—26 a.
miljaga kauplemiseks ja mil-I
latööstuse sisseseadmiseks.! Ainult need tütarlapsed
möetakse arwesse. kes on
stlus ümbrus sumitamiscks.

Kr. 20.000inglise firma. Kirjad J.
Pärkmann. Suurc-Jaani, Kirj. slt. ..3/3".
Põhjala p.-k. Tel. SuureTähelepanu!
Jaani 32-c.

56. Teateid koha peal oma ja plattvarnnvanker müüa.
nikult.

gelise tütarlapsega. Teat.
slt. „S/S".

Meeldima mMmnsega korrendileping
ralik noormees, kinniswara
aastane sissetulek 3600 kr.,
haiguse lüitu edasi
iväljamaks 26.000 kr., tvõlg Weski on töökorras, asuko-i omanik.
tutvuks

Müüa täiesti sõidukorras

ras

Vesiveski

Mad hästi teenida ka
kõrtvaltceuistuseua. kui
soomiialvad raadioap., õmb-

Ins- ja kirjutusmasina ost
jäid. Teal. slt. ..1 9861".

korralikud, laitmata mine

imikuga, meeldima Mälimu
! sega ja brünetid, sest see
oleks teie kaasawara. ka fo

to soowitaM. Kirjad: Pär

' nn. Musta raamatukauplus
! ses ..Korralik".

. Raskesse seisukorda sattu

nud leskproua palub häid
inimesi laenata

20-40 kr.

mõi soomitada kindlat tee
nistnst äraelamiseks. Kirju
tada flt. ..26/9886".
Vanemad

pensionärid
üle Eesti, kui teil puudub

perenaine loõi eluseltsiline,
selleks oleks Mancm daam,
lesk. Kirj. slt. ~6/8506".

jvubusliknlt odaivasti
Uuüs
Osanikku
puutöömasln
ivältcpruugitud lsenrtifu majab iifiif daam Hästi tu
| Pianiino,
puust platedcga. Nihtplatc gaal-kaewiipnmp illi") luwoivassc ärisse. Slapital
22". puur. kreissaag jalinr ühes elektrimootoriga, õhu 2500—5000 kr. Kaasatöö
heas korras, ilma kõlaga,
saag. Maalri 34, töökojas, surwepaak ja woolnmõõtja. tamine soomiiam. Slirj. slt. tüürile
anda Niguliste t.
näha ka pühapäcwal.
Teat. flt. ~6/8626".
IS—5. kl. 11—Z" ja 6—S.
müüa

Laupiiettial, 4. detsembril 1937

Pae w o leht
Maaler

Saksa ja vene

Dr. Mari Ambros
(eriala lastehaigused)

Lp. rätsepad!

filoloog, õpetab

Inglise Jb saksa

Meestetöö- juuksur

Parim jõulukink
igale hobuserautäjale-sepgle
sxpidajäle

Soovin kohta

Dr. P. Stepanov
Naiste- ja sisehaigused.

Narva mnt. 31
teles. 307-99.

Wastuw. 10—12 ja 4—6.
SILMAARST"
Dr. Kropman
'Vastuvõtt 10—12, 4—6.
Pärnu mnt. 21.

• Tel. 459-15.

Dr. Aivina Känksep
Suu. ja hambahaigused.
Kunsthambad.

WüÄüwõtt ' kl. 5/j1—:1/j2,

laup. kl. 3—4.
. Pärnu mnt. 36—22.
Telefon 484-45.

tundide wasru Kirj.' slt.
~8/9788".

English lessons

• HBSletu Kirjutusmasin
~ on eriti koDane igal <poo)t kus .

tööga. Kirjal, teat. tingr
nnsied flt. ~24/85-Sä".

Kentmani 20-a—25 ssissek.
põiktanawast). Tel. 470-31.

Rambaarst
Sergei Rešanski

9826".

liutlkand»

äriruumid Tartu südalinnas ja pari
<mas ärirajoonis- tänavapoolses kivimajas. Soovi

korral müüakse ka ühes kõntori- ja vastavate
eluruumidega. Väljamaks iga ruumikompleksi
eest ca Kr. 10.000.—. Ostu-müügi vahet.-köntor

Hallo, hallo, siin kaks
agenti. . . .

tanud

tütarlaps
soowiwad tegetoast kõikidel
palub mingit teenistust. aladel hooaja- ja alaiis
Kirj. slt. ..27/27".
artiklite lewitamifekS. Was

> Müüa odavasti suurem
WU portii
/IK karvalõnga

Kunsthammaste
laboratcarium.

Kirj. slt. ..16/636".

vahel.

Lp. tööandjad!

„ 26/666".

KAiknkudnja

gppa ' J. TIWITS

„34/681".

otsib körwaltevnistust pä

rast kella 12 p. Kirj. slt.
..1/8661".

Lennuki 18
(büroo).

Süüteo, abielulah.. päran
duse. wekslitvAanõudm.,
edasöaebuse jne. asjus kir
jut. asjat. Nõuanne. Aiva
tud 9—2 ja 5—7 p. I.
Masinakirjatööd,
kursused ja tiarjuuis.

Inglise keele

tunnid. Kontmani 24—10. j

Üksik - noor Proua ivajab

mlngl» tvvrl
kas ettekandjaks. ärisse,
Palim
tööstusesse wõi mujale.
wõimaldage 16-a. poisile Wõib ka ajutine koht olla.

Läk teat.: A. Paap, Hageri.

jj Kinni swara omanik, ük
stk härra, wajab

nali- või mees
osanlkku

Korralik 17-a.

flt. ~5/8545". __

Kudumi stööstus wajab

noormees
meistrikutsega
palub mingit teenistuskohta
juhatajat
palub mingit tööd söögisaa- (soow. metallitoö alale tuöi
lattu). On ennem töötanud

Saareneiu

Ii ettekandjaks, wõi piko metallitöö alal. Kirj. slt. soowltatv naisterahwas.
Pakk. ühes endise tegewuse
loks. on kutsekooli lõpeta „8,88". '
ja kutsehariduse kirjelduse
uud. Kirj. slt. ~35/8615".
ga flt. ..16/8555".
Wauem proua soowib
Tütarlaps
Wajatakie korralikku
ömdlemis
majahoidjat
palub juuksuri, juute õpi
tööl!
lasekohta. Kirj. jTt.- ~3/763" lasteia abielupaari. Köleri

tän. 6—l.

wõib olla ka perekonda. Töö

Inglise, prantsuse, itaa hea. Kirj. slr. „30/30".

lia';" hispaania, saksa, ivene.!
eesti keeli õpetatakse

"• BeMlttlhieetodll j

Broschüürid ja isiklik, proo

witund maksuta. Ettewal
mistüs eksamitele. Tõlked,

Kolme koh. keelt walit
naismiltilat ja
õpilast
tvajab pudu- ja moeäri
sewaid nooremat

Korralik karske

keskküttekiitja

Lp. tööandjad!
Palun wõimaldage noorele
naisele koduseks teenistuseks

mingisugust, tööd. Pal. kirj.
soolvib kohta, omab diploo M. ..23/663".

Õmbleja wajab

õpilast

Vajatakse
sulast
naiskaubapakkujat
linna jaoks. Teat. slt.' ,;4/ Teai. fitj. slt. ~23/23".

Müüa

Müüa

riidÄapp ja pdsukapp

kullatud

sillast
Kaubelda Alberti t. 23—2,

laupäewal kella 2—6 sa

katuseplekki

umbes 2000 kg. (400 r.-m)
Teateid saab Aleksandri ka
tedraali kantseleist. Toom
peal. teisipäetval järgedel,

Znr Überi.ahmc lohnen

mõnesaja tr. toüimelist, Wõib

T*cilhaber (-in)

pühapäeival W. Ameerika

tnngen

olla ka wilnmata. Küsida

mit freicm Kapital Kr. 3000 tän. 33—1.
—sooo' sofort gesucht. Nur
ernsigem. Offerten erbeten
Suurim eestlaste kindlus

Hk-

Raua tän. 12.

Nahkkindaid
IIM

viiuleid
Koidu 92—10.

flt. „40/8500".

Elunmuttnise tõttu müüa

talu

Müüa Ivoornnehe

sõidusaan

Läänemaal alewi, jõe ja om
nibusepeatuse juures. Hea

ne wõlg. Toow. teat. kirj.
' slt. „6/666". ' ' '

kudumiBma3in
9. klass. 15 sm. Paldisk'

Reisikasukas

mnt. 38-b—2. ~ ,
Hea kabineti

tiibklaver;;
Soodsast! ostate

Uustän.s

?. Soomi
mööM ärist.

mebaaniba
töötuba

! töödele. Küsida Pühad., 5.

!dets.. kella 11—13 Wiljan

Odatvasti minia hxtncm

tiibklaver
Näha" Uus Tatari 23—4.

Kasukas
hüiiia kestm. kaSwule (tadj#

Hsone tän. 24 kingsepa

töökojas, iga päew, puhap.
alates kl. 11 Kmi Lhtuni.

Magamis
tuba

magamistuba

mnt. 49—7.

'

Müüa ü

rakulkraega kesknnsele kas

wule sa 2 tugitopli, riiete
kapp. .riiul IVi m. kõrge ja
1 nt. lai. Iman ta 38—2.

.Kohale jõudnud igasugu
wabrikute

odawate hindadega

Tartu iil. 12

Müüa hinnaalandusega mu

Philips-raadio
p. l. Köie tän. 1-b, .krt. 7
Müüa kahe inimese

voodi
Hele, tammest. Liitva t
14»— v.

Kübaraärf"

Wene 17—7.

2 puumaja
Balti jaama lähedal 345

r.»s. pari krundil. sissetulek

Kr. 7000 aaõtaS. müüa
saab S. Karja 9—2« a, kl.
9—12 ja p. l.
Müüa kiiresti uus, hea

kohtver

kirjutusmasin

lindude

jfiulu

eelne

põrandavaip

meestor. kantud palitu ka Kodu töii. lõ—2 (Magäsmi
tän. lõpul).

23/8605".

Näha pühapäetval 'kl. 10—1
äripäetva! töö" ajal - Narwa

Kanaaria

(föjitoö) kohe odaw. müüa.

seame Tartu mnt. 63).

rnUdk on
alanud

Võrratuidlauliaid „RÕI*
lerei<f(lonveel piiratud

arvul saada Kasvand.

Maja ~
müüa uuem ja korras, lä

Pikkjalg.6—7, Kl. 11—4.

risTrunt. hea tulu, tvälja

viiul

Müüa hea siSsemöngttud '

maks 25.099 kr. Zoow. kirj. kohane ka konservatooriumi
sst. „ 2-7/197". õpilasele. Naha L 4—6 pii»-'
Wähe tartviiarüd kichwer hapäetval 2—5 p. L Endla -

kirjutusmasin

26—12, hootviZ,. kdvrmazas.

Pruugitud . . . ,
türgi diivan
N. Lorvnz'i kontoris Wana
vmüa. Näha parast SL 5
Posti 6.
Walgetvase B—7. - •
Müüa odatvaSti 4+l# Diivaneid müüa
lambil. 3 lainealaga super
..Underwood", uuem mudel,
wäga odawaÄi müüa. Naha

raadioaparaat
Näha Hejna tän. 7—B.
Odatvad lõunamaa

SUnad
suurel ja waikesel armul

muugil 12 kg alateS'. Wäi#
ke Kloostri 3, keldris.
Moodsaid

diivaneM

Kõige soodsamini ostate ja'
tellite igasugu pehmet mõöb

lii Liivalaia 38, sissepääs
hoovilt. Palun tulla ka

pühapäeval. Diivaneid toal-,
miS mitmes mustri walikn'B,

hinnad odavad. . Mööbli,
headuse? täieline !vastutus.

Kirjutusmasin
odatv ja täiesti korras,
müüa PiR 37—3, hoowis.
Del. 452-73.

ootamata juhuse tõttu kii

enneolemata odatväte hinda#

762".

dega. Töö töielise tvaStutu#
Müüa soome lamba nahast
sega. Näha ka pühapäetvcck. hall naister.

resti müüa. Kirj. stt. ..2.

talvpalitu

Müüa uus
raadio
le. Kisida Koidu t. 66—4,
laup. kl. 4—B. pühap. kl. 3 laineala. 2+ 1 lampi
Näha Willardi 26—5.
pruugitud, keskmisele kaswu

Müüa mitmesuguse riide,
ga hästi tehtud

Müüa tammepuust

möödunud aasta mudel, hmd
müüa
-Ir. '140.—. Ostjäid palun
Nartva mnt. 39, möõblitööS# teatada flt. „ 14/934".
tuseS. Näha ka piihapäetval.

Müüa

kirj. slt. ~1/IL.I".

68-—6. .- j

Müüa meesterahtva

%—l.

kirjutuslauad ja puhwet

Uus

kes keeta oskab. tarwiS tväi
kesesse perekonda. Oskarit.

Lokomobiil

automootor

ja regi (pruugitud) müüa i
tvaga öbatodsh. Firaeli t.

kur), mõned korrad kanwd. soodsa pangawölaga, välja
maksuga Kc. 30.000. Xtcd.

ühes masinatega. Soow.

riidereste

Pohla t. S, Männiku teelt
sisse pöörata, kitsarööpalise
raudtee ääres. Kirs. slt.

Tugetvaiõuline . ,

.'alisandrist.-

hemas rajoonis, suur pä#

Teenijat

juhilt.

pruugitud, müüa (siberi lam

Olude sunnil müüa töötaw

Teenijat
tvaja aletvisse, tubastele

Ligemalt: Ilus tän. 28—6.

2 tSldautot
müüa. Teat. saab Waba
duSplatsilt auto nr. 1097

hästi Hoitut» ühe uksega
mas) . Tulla Raua tan. mahagoni riietekapp ja r«.
' 83-a—3, kella 10—12.
sitohiver. Mha 11—%1 ja

müüa. Näha kl. 11—1' Tv
nisnmgi 11-a—1.

tarvis Isikut

tvõiwad ka poolõvpinud olla

daamidele ja härradele suu
re? tvalikus odatvasti müüa
NSmme-Hiiul. Metsa t. 78.

kasukas ja ader. W. Amee ' mullamaa, hoo
kaduD moodsaid vuhweteid.
rika 56—1.
ned uued. WäljamakS 1506. raamawkappe. sekretääre.
kr., ülejäänud osa pikaajali kirjutuslaud ja tveinibaar.
Müüa

Hästi tulutoowa ette

Tarwis metallilihtvijaid- !

Moodsaid

GealsamaS tekkide tikkimine.

tvõite asutamiseks

Kr. 1700—1900 wajab
1100% tööiaw äri. Kapital
ja 125 kr. kuus kindlusta
tud. Kirsad sst. ..2/682"

Kastkäru

lapsevankreid

Müüa häid

puhweti-, riiete-, raamatu,
kappe. diiwaneid. raadio»
tvaja... kodus töötamiseks. toole, söögilaudu, tualetie
tvoodeid sne.
Estonia all 10.

soowitaw maalt, wõib ka in der Expd. d. ..Päewa tusselts ivajab Tallinna müüa, 4—5 h.-j. Hagudi
korteri saada. Teat. Pärnu leht" niederzulegen ..38/ linna 2 kindlapalgalist wa« jaam. K. Tönstein. pk. 24.

mi ja teeb lnajas ettetule
8618".
mnt. 99. pudukauplusesü
Sakala 39—5. sEesti Pan waid lõid. Kirj. slt. ~37/ Korralik
listegelast ja
37".
ga taga). ,
noormees
3 esindajat
Restorani wajatakse wi Tallinnast 35 kilomeetrit
põikpalkmaja ehitusele
Annan odaivasti ja edu Kaheaastase praktikaga palub mingisugust lööd üks lunud
%
%
alusel.
Soowiatvald.
kõik mis alal. lepib wähese
kali lastele järeleaitamis
tarvis puuseppi
lühikese elulookirjelduse ja
lukusepp
puhvetipreilit
palgaga.. Kirj..slt. ..25/625"
tunde
Soe korter ja toiduained täielise aadressiga saata slt.
palub / tööd. Teat. slt. ~40/
kohal. Küsida pühapäewal ..31/8691".
naiskokka
ja
nõudepesijat.
Korralik hea südamega
40".
Kirj. slt. ~35/8535".
kella 9—4 Wäike Patarei 5,
töökas wene neiu, kes 'rää Teat. slt. ~14/9394".
peremehelt.
Majahoidjat
Wilunud õpetaja annab Äriteenijate/voli õpilane gib ka eesti teelt, palub
vaja
palub /nokile ärisse
kohta lapsehoidjaks, vassi
Keem. riietepnhastusse
saksa, rootsi ja
lünjn, keskealist lasteta abi
jaks wõi ettekandjaks, ivab toa ja
õpilaskohta
Rauatreialit
elupaari. Nõutaw wäiks. ma
rikusse uwi tööstusse, wõjh
prantsuse
pressijat
ja remonttööde tundmine.
f. tunde täiska-w. ja laste (mitte ajutiselt), wõib ka ka õpilaseks minua. õpib Msipressid. Oskamatutel
20—i, hoowist 2.
le. Nõmme. Rmtdtee tän.! muu :öö olla. Kirj. slt. ruttu kõik tööd. Kirj. Toom- mitte tülitada. Teat. slt. la tööstuse õpilast tohe wa Sakala
Kuninga 34-—15, J. M. .16/8655".
ja TuM 9 (end. Maieri). korral.
W/4, jaama wasias. I .19/9799".

WWWWWWWff

kud pakkumised saata. Te
lefon 481-77 ja 451-04.

WillaSte sokkide' ja sõrm

Osanikku

Soow. kirj. fl:. J 1121".

4—4.

kella s—l;5—1; kuhu ka kirjali

kinnaste...
kudujaid

di tän. 12—2.

Müüa ilus

mirehwidel müüa. Kuke t.

| bitu 14—4.

pühapäewal kella 9—2.

kes omab umöeS Kr. 1000
ja on suure organiseerimis
toõimega. Kirj. .flt, ,3/125"

töötoba..

i kasukas feffm. kaswule. Lem spiraalvedrudega ja kummi

16—17-a., saab ajutist tee
(õ-lamb. wõrklvastutvötja)
kiiresti Maja suka-, soki- ja nistust. Teat. slt. ~22/22".
MUUa
Tulla
kl. I—3 p.
kindatöödele. Töö ümber
prusse ja aamtalasid 14 teistel pühap.
päewadel kella' 4—k
Wähemasse ärisse ivaja
aasta. Kirj. slt. ~27/8047^
senti ruutt-011. Nõmmel.

der ausländischer Verire

ter 4 a. w., isane. Aniro
poff. Tallinn. Köhleri 15—
8, kella I—s.

tvahekantud tuhkrunahast

'"''

Poiss,

meesmüüjst

müüa. näitusel auhinnatud,
8 kuud tvana. ja inglise set

(tamm). ja mttStercchwa

igas suuruses müüb Tallinna

44".

Wilunud " S
kudujat -

Puhasiwerd saksa

O linnukoer

nurgakrunt
ja kuschete ostate ja tellite
Irenec odatvaSti.' Liitvalaia 86 töö Kadrioru rajoonis. 220 r.»
kojast. Näha ka pühapäetval s.. hind 20.000 kr.. 10.000
tr. jääb pikema aja wölga.

jooksupoiss)
Lokomobill
Aamüvabnk Pent. Luha t.
Samasse waja energilist müüa. firma RuSton, - 12, 88. telefon 456-06.
kautsjoniwöimelist preilit. h.-j., töörõhk 7 ätm.. luba
« AAAAA
yyw V vvv?
Teat. flt. ~5/645".
tud 5 aastat. < Soow. kirj.

noleeriiaid
koha

saada. Teai. sli. ..13/3573"
äri laiendamise mõttes, kes kesklinnas. Teat. enese koh
tööd tööstusse, ärisse, jook on tänulik igasuguse koha
Wajatakse kiiremas kor
ise kaasa töötaks, kapitaliga
snpoisiks wõi ükskõik krlhu. eest.' Harjub kõigega ruttu: tvähemalt Kr. 5000. Kirsad ta saata slt. ~24/9884".
ras ärisse töökat karskel
Palun kirj. palgatingimus Kirjad 'slt. ~4/8544".
tega slt.

witustega

tvöib saada koha hea tasu
eest. Küsida Raim. 00—25

õrndleja

..89/8659".

Roussakis. Kohila.

juhatajat

kingsepp

Siidikangur
palub. tööd. ateljeesse, töö
Hambaarst |
Lp. tööandjad!
kes
hästi süstikuga
kotta loõi õmbleja juure. lööd fitmicß;
otsib' wdstawat
Palun tnngiivall toõimal Mrjad
R. Gurevitsch
slt. ..32/72". . " kohta.' Oskab kakäsitelgedel
dada gümn. haridusega nvo
siid- fa tset iafaanvmfc.
rele töökale arenenud neiu
kududa. Kirjad slt. ~13/
Pikk 14. telcf. 464-77. le mingisugune ~ teenistus.
Võetakse ka tellimisi Hinnad võistluseta
Tasuta praktikandikohta
175". :
wäga tarwis (äri löpet. otsib keskharidusega .
'W.-iv. Iv—1 ja 4—7. j On
Noor tütarlaps, pooliku
puhul tööta jäänud). Omab
Pelgulinnas
günrn. haridusega palub
noormäes
tvilumuse igasugu äri- ja
Valga Metallitehas, Valgas, Võru t 20 võtab
Era-hambaarstimise kontoritööde alal. Töötanud panka, kontorisse wõi riigi-!
mingit - >
valamiseks vastu kõiksugu kulu
raamatupidajana, masina asutusse. OlemaS aastane
teenistust
ambulatoorium
kirjutajana ja müüjana mit riigiasutuse kantselei prakti
sid pronksist või teistest metal
'" " Kunsthlimbad.
nüüd wöi edaspidi. Teat.
mekesisteS ärides. Omab soo
lidest, kuns.nlkkude modellide
ka
PaZk.
flt.
„19/59".
WaStuwött kl. 9 homm. kuni tvitused. Teat. slt. ~29/
pal. kirs, flt. ..12/692".
iärete.
kl.' S öht. - Tel. 471-20.
8609". BERNH. KUUS
Noor neiu
Telliskiwi 34—2.
Auto saadaval
Noor sümpaatne pr. pa
Metallitehase juhataja.
palub kohta _ ärisse wöi töös
lub mingit
Hambatehnik
igasugusteks
tusse. on tvilunud koloniaal
toonistust
sealsamas müüa ka paen
warem töötanud tööstuses; toe ja trepiastmeid. Wedu alal. Kirjad flt. ..24/144".
Kohe iartvis iseseiswat
A. Koppel
Kindakudujat
mnab head tunnistused, kiire ja korralik. Lutri tän. " üevrmees
karjaratvitsejot
Clün nüüd Narlva m. 4—3, tunneb majapidamist, ar 5—4, teles. 319*57.
kohe tarwis. soowiiaw, kel
r .telcf. 312-52.
mastab lapsi. Tööd #ei põl
wajab tööd, kas ärisse, lai lel on wiienda klassi masin.
perenaist
Kttld- ja kautschukiööd.
ga. kohaneb kiiresti. Kirj.
"Pisarsilmil
tu, kontorisse jne. Nõustub Harju 29, küdumiswöstus.
pal. fli. ..23/9335".
esimesed kuud palgata töö
linna lähedale tallu. Kirjad
palub aus korralik neiu tama. Kirj. slt. „30/1o0".
Masseerija
Tallinna ligidale maale ja isiklikud läbirääkimised
tungiwalt mingit tööd töös»
I.p. tööandjad!
Naktveres. Tallinna t. 14.
kauplusekohia tvaja
tusesse. õmbleja juure wõ,
vanemat inimest
Emilie Leppik
Äriliste kalduwuötega noor passiköhta. Teat. pal. slt.
Mäikese lapse juure. Kau Noormees, kes ivalits. ees
Kaupmehe tän. 15—2. tel. mees palub mingit tööd, ~2*5/8645".
belda 6. dets. s. a. kella 19 ii, saksa ja wcne keeli, wõib
wõib ka õpilasekoht olla. Korralik keskealine. neiu
12 Kunderi tän. 2-a-—3
460-32. Wastuioöti 10—1 Kirjad
sst. ..21/9381".
Soowitaw.
kes on lapsi riideärisse
ja 4—6.
palud tööd
Vajatakse maale keskealist kaswatannd ja on puhas
Noormees
ükskõik miS alal. Kirj. slt. kautsjonivõimelist müüjannat. inimetle.
õpilase
26".

Ktnnel „de Kohila"

harukaupluse

Omnibuste peatused on järgmised: .
Tehnika tänava nurgal, Paldiski mnt. nurgal,
Vismari tän. nurgal, Kaarli kiriku juures, Süda
ja Veerenni tänavate nurgal, Kaupmehe tän. Wajatakse 18—15-a.
nurgal, Veski tän. nurgal, Laadaplatsil, Liiva
jooksupoiss!
laia tänava otsa kohal.
Ilmuda ainul: heade soo
Sõidupiletite hinnad on järgmised:
tvituStega äripäewal K.-m.
üksikpilet ühekordseks sõiduks . 15 senti Hirschfeld ja Ko. Woneturg
üksikpilet edasi-tagasi sõiduks . . 25 „ nr. 6.
koera kaasavõtmine . ...-•. . 20 „
-- .. . Tallinna..Linna Tramm.' Pärandusiõödes wilnnü d

Korralik noormees otsib tööd

Diivaneid

nnporteeritud tvanematest.

kaht

(perekonnainimest). abikaa

Vanakraamituru ja Tehnika tän.

köögi- ja laua
nõusid

tada. Pärnu mnt. 68.

kutsikad

IWB. a.

sulast
tarwis. Kaubelda Õle tän.
pidise korralduseni on linna GMNI 37.
majaomanik.
BUSED LIIKVEL igal pühapäeval
. kella 10.00—17.00
Sukatööstus wajab soo

Wõib ka majateenija olla.

10—11. . ,

Mitmesuguseid

Hõberebasa

sadel äris kaasatöötamine

suurtele töödele. Kirjal, flt

Wilnmid -- - ' '

uned autod kohe ladus saa
' davai

Tallinna lähedusse 1. jaan.

. alates 5. detsembrist 1937 kuni edas

teenistust

ja kotstwantel. Narwa mnt.

Chevrolet
läheduses. Teateid saab
soowitab odawate hindadega
Pääskülas, Lemmiku t. 8,
kaoginõudekauplus Theodor
pühäpäeival. 6.' .skp., kella
3 2OOO kr.;
Wilde Müüriwahe 29(soo
lil—3 p. l.
- täiesti korras, ja 6-tonn. saali wastas).

jab oma harukaupluskele

Tallinna Linna Tramm teatab, et

~12/632".

Odaivasti ntirua Xdt*
futtfen *
raadio

Veoauto
leiab kesttva töö. Teatada Müüa mustad ipuhasttvard
nahad
koos tingimustega slt. «32/
on müüa Navwa m. 38/2. müüa soodsatel tingimus»
9772".'
Newfoundland! Näha pühap. ja esmaspäe tel. kandejõud 2 tonni, wöib
toal kuni kÄa 1.
la söiduguto wastu wahe
Suurem ühiskauplus tva

Döõisa aasta

pudukauba alal. Kirjal, slt.

•<.. Pikk tõtt. 47—5
kutsetunu istuMa, tvõiab weel
wotõb Ichanrbahaigeid wastu kontorisse.. ärisse, majapi tööstusse.
damisesse. ' kaswätajannats kraamijaks tvõi itTSfõif miS pühadeks tööd wastu. Wõib
kl... 9—12 ja -2—7.
ka .ivälja tööle minna ainult
wõi seltsidaamiks. Tunneb tööd. Kirj... slt... „.31/7.1".
Pühapaewiti 10—1.

põhjalikult aiatööd. Wõib
ka ajutiselt, päewiti wõi
tunniwiisi. Kirj. slt. ~26/

— 1000 kr.

müüa Wabaduse puiestee

K.-m. A. Trumm,

wõimalik. Soowiaw. ühes
dftllV vaipade saoks
senise teenistuskäigu kirjeid,
l<= ,
slt. „21/90Ö1";Pikk t. 8, tel. 431-29
Mulla- : '
kärutajaid
Karusnahaäris
ja sawitvõtjaid tarwis Ka
daka tee 19.
& TEADAANNE.

wõi õpilaskohta, tunneb ka
tisleritööd tvetdi. tvöi üks
Keskkooli haridusega aus tuwöetaw on kõik nööpnõe kõik. mis tööle. Kirj. slt.

ning korralik keskealine last autoni. Kirj. flt.
~18/9758". ,
daam (eesti, saksa, Ivene ja
prantsuse keelega) wajab
2 töökat neidu , . .
nüüd tvõi edaspidi
teenistust
paluvad tööd

! Chevrolet

Vene turg 6, tel. 310*66.

„TALU-MAJAM Tartus, Suurturg 3, 111 kord.

Wõib ka pärast söulu: Teat.
nõudepesijaks, kuduja juure.
kirj. flt. „5/868 o".

Noor gümnaasiumi lõpe suure tutwuSringkonnaga

2.1. 800 kr.

Tartus, Wõidu üht. 1.

masina
kirjutaja ,

Müüa

Korralik 23-a. maaneiu

teenistust
linna. Teat. kirj. slt.' „6/

matukaupluies..

OsMv

Neiu sootvib õppida ma palub mingit

sinal

Chevrolet

Te". 433-3 t. 479-79.

jateenijakS korralikku pereSonda. Kohaneb kiiresti iga keelitvalitseja. otsib _ kohta

V. Karja 7^7.

10—12 4—5

Lier & Rossbaum v,';;"

Inglise, prantsuse, saksa I wõi ükskõik miS tööd. En* Walitseb kolme kohalikku,

Noor. saareneiu soowib

NaiStehaig. ja sünnitusabi.

monstreerimist ja katalooge! G

ja tvene k. tunde annab dal korter olemas. Kirjad inglise ja prantsuse keelt
ning on täiesti wilunud wa
edukalt wilunud naisõpe flt. ~83/9855".
liskaubanduse alal. Nõus
taja. Ka õpilase koduS.
Korralik
kirjutama ka üksikuid kirju.
Wolta t. 34—1, läbi rää
kida pühapäewal I—%4i<t sümpaatne. 26-a. mäatü Piskjaht 3—43. tel. 480-44
tarlaps palub kolonmal
äripäewil 3—6 ja 9
kauplusse Müjaks tvõima
õhtul. ; •
Müüjanna

haigused.

Dr. Margot Arak

iA Nõudke osiukohustuseta de

laareneiu

palub kohta majateenijaks,
otsib > tööd. Kirj. flt. . ~35/ omab head tunnistused ja
ka isiklikud soowitused. Pal.
75".
kirjad slt. ~12/132":

Hind Kr. 4.50'.

Pealadu J. Raudsepa raa

ehituskrunt

praegusaja mugavamaks ja mood

Korralik majanduskooli lõ

2-1. 500 kr.

\ PaäSkAaS '

. CONTIN ENTALM

TÕLKEID.
pal. flt. ' ~28/8648". . !
Kauaaegse praktikaga
Londonis õppinud neiu
annab
22-a. tõökaS arenenud - korrespondent
neiu
raamatupidafa
inglise keele
sootvib kohta söögisaali, waba mõned tunnid päe
tunde. Teat. libu t. I—lo. ärisse, tööstusse. wabrituS wal kl. 10—2. otsib tööd.
se. üksiku juure kraamijaks

Kõnet. 9—12 ja. 4—7,
Teles. 484-50.

kirjutusmasina klõbin segab
Sametpehme ja hägietu >VVK

petanud .

17-a, korralik maatütar
Ärid, tööstused!
by experienced teacher from
WAan. igasugu töid odawa
London. Also Commercial laps pälub mingisugust
teenistust
hinnaga sik-sak - ja lihtmasi
Corresp. Viru 7—B„ 5 to 7,
and Valdeki 35—1, Nõmme. wõib kfl . pereuaiseabiks. olla, nal teha. Kirjad slt. ..28/
omab soowitused. ' Kirjad i 628".

Dr. j. Vironeem
Miste-, neeru» ja põie
• puhap. 10—11.

Eriti osaw. r. ,
pränlku
pritsija >

Hobuserautamine Ja
kabja tervishoid.
• m lhk. 855 pildkga ' ;

Continental-Silenta

sijaks on hea keetja. Kirj.
Londonist. Tel. 423-37 tl.
puutöid •
flt. 'l7/8677". .
3—4
wõi
Kaarli
pst.
4—3
hinnad mõõdukad, töö kor
juukse-, naha-, sugu- ja pärast kl. 5.
Korralik, aus. ärialal. ise
Põiehaigused.
raljk. Paldiski m. 37, uus seisw.
teguts.
omanik.'
Wastuw. kl. 12—1 ja 5—7 English lessons by
noormees
Kaarli puiesteel 9, krt. 10.
Aus naisterahwas otsib palub wastawat kindlapal
english lady. Apply
galist kohta. Garantiiwõi
pesukohti
Naisarst
melinc kuni 360 kr. Kirs.
Endla tänav 9/4.
Peseb ja triigib kiiresti ja teat. slt. ..24/664".
Dr E. Gutkina
Dipl. õpetaja, kauemat' korralikult, on soowitused.
kirj. teat. slt. «83/
aega Inglismaal elanud,- Pal.
Lp. töösturid!
Naistehaigused.
8618".
Wastuw. 10—1 ja 4—7 annab Inglis» keeie
Korralik töömees otsib tööd
Wiru t. 4—2 (passaash). tunde. Konwersatsioon, jä Noorem korralik
ükskõik mis tööle, on rahul
- Kõnctr. 444-85.
releaitamine. Tui ~ 16—7.
naine palub
kõigega. Kirj. pal. flt.; ,;23/
Dr. R. Rubanovitsch Rääkida l2—4 ja 7—B. ükskõik mis tööd pärast
663". . . Pärnu mnt. 23, tel. 435-99. soowib anda tunde ainult,
Vastuv. kl. 10—12, 5—7 ja edasijõudnutele eesti > keele

Chevrolet

Loomaarst A. Rangel

Dr. R. Sääsk

Prantsuse
Seksuaal-,
naba-, põier ja suguhaigused. keeli hästi lvalitsew daam

Veoautod:

hobusekaswatajale ja hobu

perenaiseks wõi laste .suure
keelt. Etrewalmistus kollcd
mnt. 17. sissekäik Neimani shi eksamitele. Wene 3—l.
saarlane). K!rj. slt. „241
sootvib kohe kohta parimasse
,tän.. teles. 317-20.
8684". , .. j
ärisse. Teat. slt. ~21/9841"
Wastuw. kl-. 11—12 ja 4—5
English lessons
"Venelanna
Mehaaniline puutööstus
&c commercial correspondence.
teeb igasuguseid
otsib kohta majja wõi pas
Kogemustega õpetajanna

lõunaks. On kella 1 tvaba.
Teateid pal. flt. ~19/99".

11

b WWWWWWW

fcclc tumnd iga nõutama otsib tööd. tüki- toõt. hin* Wilunud' meesabiline sooww
lawa ulatuses. Kest-Luha niiviisi. ' head söowitüsed. kestwat sööd - laagrid wõi
Töö eest tvastutus. . hind tellitud tööle. Nõus ka Ära
2—6.
odatv. Trät. slt. -„2l/8601" sõiduks: Kirj. slt. ~51605"
ltlikooli haridusega preili wõi Toom-Kuninga 21-o—9

Wõtab nüüd waStu: Tartu

- kokkuleppel.

%. 330

Nõmmel müüa

Jakobsoni 4,' ivAoda. Tel.
319-24. . .

Müüa ilus

krunt

kesklinnas kitviehituSrajooniS.

Wähetalit. ei waja. Krrj. slt.
„ 15/61*5".

Elektri
diivaneid
. armatuure
palkmaja 1 korteriga, ilnsc
Pühawaimu tän. 7. töö krundiga. Maksuiingimusei odaiva hinnaga müüa. Roo
kojas (Naha saab ka pü soodsad. Teat. flt.. „34 ! pa 23—3. Tulla laup. kl.
764".
hapäewal kella 10—5).
5—S. pichap. kl. .
jaama lähedal korras uut

Kasukas
Tatari 88—9.

12

Nr. 330

Laupaewal, 4. detsembril 1937

g S e V ii t r ft t

>» Oma waralahkunud ühingu- ja juhatuseliiget
; Lühikese raske haiguse järele lahkus meie armas poeg ning wend
I Mbcit ioppi I

vandeadvokaat

I tgon Jedeimann I
I mälestab leinas
sünd. 23. VI 19U0, surn. 3. Xli 1937.

' Jlõmme Kaupmeeste Ühing

H Sügawas leinas ©ma, wennad abikaasadega ]a omaksed. ' H
Matmine Kadrina kirikus
pühap., 5. dets., kell 14.00 Itus m *
Laupäewal, 4. detsembril,

kel! %8 õhtul

100. korda
harilike hindadega

Unustamata abikaasat ja kallist Head isa

«Tagahoovis"

Raske haiguse järele lahkus waikselt meie keskelt

Andres Särewi dramatisee
ring Oskar Lutsu juwstuse
järgi 3 waatuses > 5 pildis.
Pääsmed 20—125 senti.
Pühapäewal. õ. detfeukbril,

Theodor Jannsoni
Theodor Jannson

TEATER!

.. ... - s. V 3. XII 1837

keN p. l.
6. korda .

Laupäewal. .4. detsembril.

leinavad ftbikaaga, poeg ja omaksed

... kell .õhwl
. 25. korda

keda mälestawad
HEINRICH GUTKIN Ja *
Inglis Magasin —H. Gutkin'l teenijaskond. ;

Ärasaatmine leinama jast— Nõmmel, Põllu 5
pühapäeval kell Va 2. matmine kell 3 p. 1. rooma-katoiiku
surnuaial.

harilike hnchadega

«Inimesed ajujääl"

alandatud hindadega

V. Werneri komöödia 3 w.
Pääsmed 20—125 senti.

aasal"

Jara Beneschi operett 3 w., -Pühapäewal, 6. detsembril,

kell HS õhtul

16 pildis.

Pääsmed Kr. 1.75—20 s.

11. korda

Pühapäewal, 5. detsembril. «Kolmekrossi ooper"
- kell pool 3-p. I. 5 J. Gay B. Brechti lugu
wiimast (12) korda alan- Ilauludega 3 waat. 10 pildis
idatud hindadega
K. WeM muusika.
Pääsmed 25—150 senti.
„TQtarlaps Läänest" ,Esmaspäewal.
8. detsembril
G. Puccini ooper 3 waat.
•
kell
A
3
õhwl
Pääsmed Kr'. 1.75—20 f.

.. ..... ... ..

.,

Raske haiguse järele lahkus meie keskelt minu armas abikaasa, meie wend ja onu

Kell pool 3 õhtul

I ALBERT SOPP I

alandatud hindadega

harilike hindadega

30. korda

„Mehe küljeluu"
kell m õhtul
7. korda

Hugo Raudsepa komöödia
4 waatuses. .

Pääsmed Kr. 1 kuni 10 f.

I' Sügawas leinas abikaasa, õde ja wennad perekondadega.

.•",''

JSr.&aar )a Jio l
TALLINN •TARTU I

Pääsmed 20—125 senti.
Teisipäewal, 7. detsembril,

„Vedelvorst" z

. sünd. li. VII 1901,. surn. 3. XII 1937.

|

21. korda

harilike hindadega

«Inimesed ajujääl"

Esmaspäewal. 6. detsembril,

V. Werneri komöödia

kell pool 8 õhtul
. • 3 waatuses.
31. korda c
20—125 senti.
alandatud hindadega tPääsmed
Kassa awatud iga päew kella
„Vedelvorst" i 12—4 päewal ja 6—B õht.

Eirstapanek 4 dets. kell 19 Erahaiglas Narwa mnt. 6-a.

Ärasaatmine sealtsamast 5. dets. kel) 13, matmine Rahumäel .

Toetajaliige

algusega kell Va 9 õhtul
§ KUNSTIHOONES
TPMS EDU"
11 . 11. w. »hHV
korraldab tujuküllase

Hugo Raudsepa komöödia '

TekstiiltõöliSte ühing
. 4 waatuses. j Eesti
korraldab laupäewal. 4. det
Pääsmed Kr. 1 kuni 10 s. |sembril s. a. algusega kell

tulli

Tcisipäewal. 7. detsembril,
kell. pool 8 õhtul

21.30, segaeeskaivaga

avaliku pidu
'. .. 16. korda
harilike hittdadegä ,Poolgase ruumides Lai t. 5.
„Tatra liidruk" \ Kawaz mitmekesised ette

Surma iäbi lahkund ärisõpra
•''

Operett 3 waatuses. 15 pil- \kandeid. Pidul einelaud kõigi

his. Tekste Juuli Rõõmu- ,alkoholiliste jookidega ja sve
saare. ümber' töötanud:
baar.
Agu Lüüdik. < Tantsuks mängib jazzorkes
Priit' Ardna muusika.
ter. „Bi-Ba-Bo".
Pääsmed Kr. 2.50 30 s. ,Pjdu lõpp kell 5 hommikul.

I Mbert ioppi |

Teatri kassad awatud kella

Ballil esinevad:
1) selts! orkester, 2) h-rd Artur
Rinne, Feliks Moor, Hugo Laur.
Tantsuks mängib „Red-Hot-Ramblers'\

Toimkond.

12—4 p. l. sa- õhtul kella

„Ugäla" teatri tvõõrus
etendused. L. Fodori ko

6-7-7^9.

föüttner. |

kadriballi.

möõdia 3 tvaat.

„Küpsustunnistui"
Näitejuht: Eduard Tinn.

Dekoraator: Aleks. Mõldroo.
Laup., 4. dets.. Olusttveres.

Nõmme Meeste

Pühap.. 5. dets., Wõhmas.
Esmasp., 6. dets.,- Järtva-

. Laulu Selts.
Lühikese ja raske haiguse' järele suri •

eluaegset liiget .

H meie armas poeg ja vend

I Johannes Joosepi;. I

I . Surma Jfibi lahkunud
.
J£ari Xütfi Sl

Laupäewal, 4. detsembril.

. kell %8 õhtul

Jaanis. Teisip., 7. dets.,
Paides. Keskn., 8. dets..
Türil. Neljap., 9. dets..
Tallinnas. Laup., 11. dets.,
;Kohilas.
Pühap.. IL. dets.,

mälestab sügavas leinas

I Miilil I
Kirstupanek 4. XII keii sp. I. Haige- H
H kassa haigla .surnukambris, Tõnismäel. H
H Matmine 5. XII Liival Liiva kalmistul
kell 2p.L
I Leinajad omaksed.

kell %3 p. I.
>l.-8. „Tulevik"
„Aladini imelamp"
korraldab laup.. 4. dets.,
+TSATER+
. - 2. jagu
a. kell %8 õhtul
Muinasjutt muusika, laulu 1937.
Tallinna
Töölismuusita
de
ja
'tantsudega,
8
pildis
EESTI DRAAMATEATRI
samanimelise muinasjutu ühingu saalis Pärnu m. 41
RINGREIS
järele kogust ~1001 öö".
Olüdekohastänud Heino Anto
loengu
„Mees trumpidega" Lawashis Elmar Nerep
Hugo. , Raudsepa komöödia Lawaplldid P. Raüdwee Kõneleb
Riietus Karin Luts
A, Rei
3 waatuses.
Muusika W. Jakobson
Näitejuht Ed. Türk. Tantsud. —. G. Neggo ja ..Muljeid 1937. a. maail

DATADBin

PÄrnu 69
Pühapäeval, 5. dets. s/a., kella 11—15
jõululaudade näitus
; Pääsmed & 10 sentii *

r*»U I JAVErIKJ ; |||jja^e>^Utt|^

JÕUVANKRITELE JA MM
MOOTORRATASTELE ON
50 AASTA KOGEMUSTE ©
SAAVUTUSED AKKUMU
LAATORITE EHITUSEL . .

MÜÜGIL KÕIGIS SUUREMATES ERIÄRIDES

10. dets.

Wägew?l. laup.. 11. dets.
Wiiike,Maarjas. pühap..

Asjafundlikulf

Kadrinas, esmasp.. 13. dets.

Pühapäetval, 5. dets. j. a.,

U. H. S.

Mgus igal pool kell 8 õhtul.

|,a uuendatakse.-.

äris.

Niguliste kirikus

12. dets.

pargitakse, värvitakse

Pikk t 8,
I. OINAS*e karusnahatööstuse loodete

maitsekad mööbliriided,
waibad, eesriided jne.

karusnahku

Esinewad õde ja tvend duo

Kaustelid.. Tantsuks män
gib jazzorkester „Vi-Va-Ce"

Algus kell 21 0ht.....

Pääsmed härradele 60 s..
Juhatus

nukuetendus.

jumalateenistus

Teief. 449-32. .

Weebruarikuus lõppeva grupi algus on esmasp.,

6. dets. s. a. Wõetakse weet õpilasi vastu.
. 0-ü. ÖKONOMIST lr^

aineil.

3) «Mänguasjade mäss"

fauei
üüb ..^äerolcfte1 üksikuid numbreio
','V" • ' " "

L. (Tommisfe
--

J NMKü saalis, Lai tan. 1.
laupäetval. deis. 1937..
Pärnu mm. 41,
ÜENÜ
laupõeloal, 4. • detsembril
Töölisvõimlas
mured

Kaastegewad: mag. theol.

Jürgensoni juhatusel.
. Laululched saadawal kiriku

G. Helbemäe. lugu. lastele.

Näitejuht • Wold. Alew.
Latvapildid .7-. ll! Murtin.
Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trükk

uksel kella 7 alates.
Algu-? kell 8 õhtul.

jookidega ja korraliku teeni

misega.

Algus kell 20.
Pääsmed ühes ccstawaga

, 30. senti.

Hõimla
13 aastapäeva

M

pühitsemine

X. A. L. K.N.

1) «Reis ümber toa" —A. A. Horn (kõne), hra M. . korraldab 4. dets. s. a.
Awenarmse lugu lastele.. Taras. (tenor). prl. M. Läti' sMi ruumes Nartva
Nukuteatrile kohandanud Wennikas (alt). hra' P. . mnt. 13
Mägi (tenor), hra J. Jür«
piduõhtu
- A. Kiwikas. •' , • .' genson
(orel), hra J. Tam
2) «Lillhaldjad" A. Ki' iverk (orel).
5
Tantsuks
parim jazzorkcster
Tall. .Kaarli
ivita dramatiseering hiinal Lauluseltsi segakoor hra J.- Rikkalik einelaud alkohol

Vene

Raamatupidamise ja büroo
praktika kursus

daamidele 30 s.

Kawas:

telefoniabonentidele

Pikk t. 36 6, «elef 473-60

Wana Wiru tän. 6
pidu

lõpp kell 4 hommikul.

MDRSDDTEATER.
Jamades tvhmöes
päevade! algu'ega lell 4 p. l.

Teadaanne
„Telefoniabonentide üleriigiline nimestik,
maa tähestiku ja linnad numbrite järjestuses"
on trükist ilmunud, Nimestikus on kõik maa
abonendid seatud tähestiku järjekorda .ja ka
grupeeritud tähtsamad asutised, nagu vallavalit
sused, konstaablid jne. Numbrite järjekorras on
kõikide Eesti linnade abonendid..
' Nimestik on saadaval Tallinnas Lai tn. 23—2.
Tellida telefonil 433-21 või kirjalikult koostajalt
Tallinn postkast 464. ffihd 2 kr. 40 senti.

Kodukansad,

Dekoraator —: SB. s Blunt. S. Bärenklau. . Kaastegciv nianäitusest Pariisis". Wal
Gerd Neggo tantsustuudio guspildid Zis'cpää.7
Tsirgulinnäs, laup./ 4'dets.-,
Puhapäewal, 5. detsembril
RõnguD, .puhap.. s.dets.
kell .õhtul
37. korda
Otepääs texsip'. .
L. M. U. „Olev"
TartuS. kolmap... 8. dets.
„Suvi"

Tapal, neljapäetval. 9;' dets. Eelmüük awatud kella 11—1
korraldab 4. dets. 1937. a.
e. l. ja 6—B õhtul.
Laius-Tähkweres.. reedel.
kohwik ..Oismaa" ruumes

Ostetakse
metsloomo-nahku

Sobiw pansioniks wõi Uohwifcuks.
Küsida Suur Lossi t. 47.

Puhapäewal, 6. detsembril,

V\RTÄ

A-S. A. M. Lutheri N. M. K. il.

Raplas. Esniasp.. 13. dets..

Kärus. Keskn., 13. dets.,
Põltsamaal' '
„Kevade"
Wernoni ja H. Oweni
A. Särewi dramatiseering. H.
waawses.
3 waat. (6 pildis) O. Lut näid. 3~Mister
Vu"
sü ..Kewade" järele.
Reedel. 10: dets.. Tallinnas.
Näitejuht —. Leo Kalmet.
14. dets., Türil.
Läwapildid P. Raudtvee Teisip.,
Algus kõikjal .kl. 8 õhtul.
101. korda

sisurikka katvaga.

wõislH

Tantsuks mängib Kuldne 7.

Algus kl. 20.30. lõpp kl. 3
Pääsmeid saab kassast'

0./ ü. ..Esto" pokfiiakujule.
Võistluse algus kell 21.

ä 73 sa 50.

Juhatus. .

Tantsu algu-? kell 23.

Tants
Mängib „3abc".
Korraldaja:
Tallinna Töölisspordi ühing

Laste Rõõm
on laste õnn!
?v • '

