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JtUNST JA KIRJANDUS"
jt talitati Pikk tän. 2. Kontot itatad 9—5.
Arijubstose kõnetunnid 9—ll. Aadietti .«Päevaleht". Tallinn,

1 kuu postita 1 kroom 55 sarii,

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

üle 3 kuu korraga telkides iga
järgneva kuu eest 1 kr. 25 a.

2 kand * 3 „ 60 „
3kuud „ 5 » - ?

postkast 433.

Päewaleht

1 knn postiga 1 kroon 80 senti

Välismaale 4 kr. kuus

Telefonid» Keskjaama väljakutse nt. 428*83 igal tööpäeval kella

Aadressi muutmine 25 s.

Kuulutuste hinnadr kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 14 seati
ja teksti sees 17 senti mm veeni laiuses. Kobaotsimiie kuulutused
kuni Kt. 3. poole hinnaga'.
Kuulutuste koha valiknt ei kindlustatu.

B—l 7. Kella 17-nesl alates kuni kella 8-ni teisel hommikul ja pühapäeviti

on (talutada järgmised numbrid: oi. 428-84 lebe kootoi. uksehoidja ja
Pika L raamatukauplusi nt 428-85 lebe ekspeditsiooni nr. 428-86 trüki
koja kontori ot. 428-87 peatoimetaja Tammert oi. 428-88 toimetuse kauge

kõned ja nt. 428-89 ärijuhatus. Pärnu m. ja Suut Karja tän. nurgal

Kuulutust võetakse vastu [ebe jooksvasse numbril se igapäev kL 16*38,

asetseva raamatukaupluse tel. nr. 446-11 ia 479-25.

> laupäeval kl. 10-ui.

tarvitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse tagasi, kai
vastav postmark on lisatud.

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr 334

IW " \ » ? "
3 kood H 4 „ 25 „

Kesknädalal, 8. detsembril 1?3?

XXXII aastakLik
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Rahvusliku arstiteaduse ja tervishoiu

Käesolevaga teatame oma lugupeetud ost

suurte

jaile, et meie vabrik ehsporteerib Eestisse

TERVISE

ainult esmalärgulist

KÄSIRAAMATU
Liii

Kõik Eestis müügil olevad meie vabriku kalossid
ja botikud on varustatud alljärgneva vabrikumärgiga

soodustatud hindadega ettetellimine lõpeb

15. dets. s. a. Ainult selle ajani saab
teost tellida Kr. 24. eest. Pärast seda
maksab teos: köidete kaupa Kr. 28,— ja
vihkude kaupa tellides Kr. 32.—.

Teost trükitakse ainult ette tellimiste arvu ulatuses*
Rutake ettetellimisegal
Eesti Tervishoiu Muuseum
TARTUS, Kindral P6dra 32. Telefon 600. Posti Jooksev arve 2369

RIGA
mida lahkelt palume tähele panna.

A.-s. ID? Läti Kummivabrik „VARONIS"

Dl) NORD k
Läti Riia.

küünlavalguse õhtu

soodustatud

Viimane aeg on tellida

Serveeritakse

kiirtellimise hinnaga

naiste ja kodude

ekslra du Nord supee

kuukirja
Kanapeed | Kohafilee miniere
Šissemakstes meie posti jooksvale arvele nr. 22—01 maksab
aastatellimine Kr. 3.20.

Borštsok kulebjakaga | Pardipraad
Kastanid rachel.

Rutake tellimisega!

Lauad palutakse ette tellida!!!

Täna mtnarf päevik MIVIANEEZ"
Qomma prof. Sari froelicfii lõbusaid filme
1.2.3. &ustao sröfiticfiiga

Relwalaewa arestiküsimus Tallinna kohtus
Stelzmülleri fiktiiwnõudmine eriti tähtsamate asjade kohtu
uurija käes

Jaan Anvelt malta lastud?
Nagu N. Wenest kimldub, on Jaan Anwelt,
endine adwokaat, kes oli N. Wencs kõrgetel saja
wäelistel bohtadel ja juhtis Eestis 1. dets. 1924. a.

mässukatset, kui wanaikaarti fituluii) kommunist
trotskist, maha lastud.

Laadungi omanik esitab homme kohtule
690.009 kr. nõudmise protsessi
Täna tuli ringkonnakohtu teises astmes
arutusele relvalaev „Bena-Vena" aresti
küsimus. Teatavasti pani Keila jaoskon
nakohtunik laadungi omaniku tulevase
nõudmise eelkindlustuseks relvalaeva
aresti alla.
Inglise laevaselts „Arrow Steamship
Company" palus eelkindlustust ära muuta,
kuid Keila jaoskonnakohtunik jättis oma
määrusega selle palve tagajärjeta.
v Laevaselts kaebas siis jaoskonnakohtu
niku määruse peale edasi ringkonnakoh
tusse. Siin täna asja arutamist kui niisu
gust ei olnudki, kuna pooled puudusid.
Kohus tegi oma otsuse ja jättis edasikae
buse tagajärjeta.

Nõnda jääb laev eelkindlustuseks ikka
gi aresti alla. Laadungi omanik esitab
ringkonnakohtule oma kahjutasunõudmise
homme. Homme maksetakse sisse ka va
jalik summa kohtulõivudeks. Selleks lä
heb niinelt 12.000 krooni. Nõudmine ise
on umbes 600.000 kr.
Nagu teada on laeval veel teine arest,
nimelt austerlase Stelzmülleri nõudel.
Stelzmülleri nõudmine aga näib olevat
fiktiivne, mida ei eita ka Vasilakis. Selle
fiktiivnõudmise suhtes on Stelzmülleri asi
antud eriti tähtsamate asjade kohtuuurija
kätte.

Wene emigrantide korpus SSSR'i wastu?

Vapside amnesteerimisest
„Jaunakas Zinas" kirjutab vangistatud
vapside amnesteerimise küsimusest. Lehe
kuulmist mööda olevat armuandmise pal
ved esitanud kindral Larka ja kindral Tõr
vand. Koi. Seiman ei olevat veel esitanud
armuandmispalvet. Olevat võimalik, et
osa süüdimõistetud vapsidest amnesteeri
takse 24. veebruaril. Vastasel korral
oleks võimalik üldine armuandmine neile
poliitilise amnesteerimise korras.

..Chicago Tribuni" teatel on Nõukogude esin
dus läkitqnud Jaapani wõimudele rea uusi töen
duši sellest, et ataman Semjonow on uuesti
alustanud tegewust. ..Wene maja" sildi all for
meeriwat ta emigrantide korpust iväljaaswmi
seks SSSR-i wastu. Nõukogude noodis jnhi
takse tähelepanu wajadusele, teha lõpp Semjo
nowi organisatsiooni tegutsemisele. Jaapani ma
litsus on omalt poolt esitanud wastunöudmise,
et enamlased lõpetaksid kihutustöö korealaste

Aleksnis. Omal ajal oli ta erakorralise tri*
bunaali liikmeks, kes mõistis mahalaskmisele
marssal Tuhhatschewski ja 7 teist kõrgemat puna
wäe ohwitseri. Ta oli ka kandidaadiks kõrgemas

seas.

Piirkonnas on surma mõistetud seitse ametnikku taudiPifilaste lewitamisc Pärast kariloomade hulgas. Nende
tegewuse tagajärjel olewat surnud 13,500 karilooma.
Pöhja-Kaukasufcs ou riigiwaenlnsteua niaha lastud kats
talupoega, kes püüdsid segada üht walimiSkoosolckut.
Turkmeeni wabariigis on sabotaashi pärast maha lastud

Nõukogude lennuväe ülem van
gistatud
„Daily Telegraphi" Moskwa kirjasaatja teatab
kuuldustest, mille järele olewat wangistatud Nõu
kogude lennuwäe ülem ja kaitsekomissari abi

se nõukogusse.

Valimiskoosoleku segamise pä
rast surma
Moskwa, 8. 12. (ETA) (DNB) Swerdlowski

üks mäeinsencr. Nishni-NowgorodiS olid neil pärmil
kohtu ees wastust andmas ühe miljakogumiskcstuse
ametnikud, üks kaebealune mõisteti surma ja kaks kae
b eakust 20 aastaks mangi.

TEATER-RESTORAN
Alumise» korral • Uues saalis
JTeljap.
9.

mist

dets.

Igal neljapäeval
Ungari muusika
ja mustias

3 RENAN's

Plaanikohaselt 2 korda päewas.

autobusclc saadeti abiks Tallinnast lumesahk.

Täna saabus maaliinidelc umljasõitnud omnibus
test Tallinna tagasi waid Märjamaalt tulnud omnibus,
teiste liiklemist takistas lumi.

Talvi n e
Külmal aja!
'laha pragu
lemise ja pu
htuste vast"

_ ~LIDO
KREEM
TfIJTMIiT- Ä.-s. «ODOR>
Tarvitage kohvi koorena

kondenseeritud
&tammu-mima

Samuti olid pühapäcwal Raudojalt ja Rabakast era
korraliselt käiku määratud autobused sunnitud teelt ta
gasi pöörama ega saanud ka esmaspäewal sõiduplaani
kohaselt Tallinna sõita, kuni tee täiendawa autobnse ja
tööliste abil lumest puhastati.

dus sel liinil ou ajutiselt katkestatud. Esmaspäewal
Kalust wäljunud autobus jäi Pirgus lunnne kinni ning

Tallinn, Uus tän. 28.

Valges saalis esineb maailma
klassi kuuluv tantsutrio

Wahepcal on juba tee Loksuni Puhastatud ja ühen
duse Pidamine Wiinistu liinil jätkub kuni Loksani sõidu-

Kcila-Joale, Laulasmaale ja Rannamõisa wäljunud

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

kestrilt Trio Capriccio

Viinistust Tallinna suunas.

autobused pöörasid tagasi Rannamõisa mäe alt ning ühen

Suures valikus magamis- ja söögitoad, suured ja
väikesed kirjutuslauad, raamatukapid, diivanid,

vahetpidamata meeleolu
muusika Punase saali or

Nii on pühäpäewa homntikul kell 6.1 v Loksalt wälju
nud autobus täiStnisanud tee tõttu sunnitud olnud poo
lclt teelt tagasi pöörama ia ühenduse pidamise Tallin

PühaPäcwa hommikul Tallinnast Wiimsisse ja Meri
wäljale saadetud autobused jäid Lendcri peatuskohal
lumme kinni, kuld tee puhastamisel lumesahaga seati
ühendus Meriwäljaga ja Wiimsiga wcel samal päewal
peale lõunat jalule.

ladus müüa
Uus tän. 28. Telef. <142-93.

romansside õhtu

Harju ajutiselt maawalitsuselt saadud andmete ko
haselt on wiimane suurem lumetuisk ööl wastu püha
pöewa takistanud ka autobuste korralikku liiklemist
Harjumaal.

ning esmaspäcwa hommikul ei saanud autobus wäljuda

Ainult häid mööbleid
Merska mööblitööstuse

Tuisk takistab autobuste liikle

naga ajutiselt katkestama. Samal Põhjusel ci saanud
samal päewal Tallinnast wäljuda ka WiiniStu autobus

Ataman Semjonow tegutseb

ESTONIA

HKU J. BecKer,
üi

D Sisaldab 9'J/n rasva ja seisab kaua värske.

valmistatud oma töökojas tuntud
meistri E« JHSE juhatusel, soovitab

«Jõulupuu et? teid

suures valikus

suures valikus soovitavad suurel ja väikesel arvul

üoh. Mitt Pikki, tel. 433-74.

fl. Markus & H. Seezen,
Harju 45, end. Feischncri ruumides.

Autode kokkupõrge Pärnu
* maanteel

kokkupõrge. Süudmusckohalc sõitsid wiibimata politsei
ametnikud. Esialgselt puuduwad lähemad andmed.
Nagu kuulda, ou sõidukid saanud kergemaid wigas
tusi. kuna inimestega õnnetusi ei olewat olnud.

Täna kella J 412 paigu juhtus Pärnu mnt. autode
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Piiewa l e h t
Konjuktuurinstituudi hinnang

Balti wälisministrite

Eesti majanduslik olukord ja waateid tulewikku

konwerentsi puhul
Homme algab Tallinnas kolme Balti riigi ivä
lisministrite konwerents. Niisttgused konwerentsid
on Balti riikide sõprus- ja koostöölepiltgn allakirju

«vat külastatmvate riikide «vaadetega ja üldise olukor

tamisest saadik. 1934. aastast alates, saanud regu

juise ivõimaliist ««eis P«n«ktides, milles Saksamaal
on tekkinud.termvuji o«ua naabritega.

laarseks nähtuseks. Neil on kahtlemata olnud oma
positiilvne mõju Balti riitibe «välispoliitika lähen

Kui seega rahutahtes üstinenub Inglis- ja
Prantsusmaal läheb korda lahendada wastolllsid,

damisele ja ühtlustamisele.

siluda terawusi Saksai««aa ja te«««a naabrite «vahel,
kõive««dada aga ka sõprussidemeid Poolaga (nagu

Nüüdki on arwata, et Tallinna konwerentsi Pu
hul. kolme Päewa jooksul, millal «välisministrid
puiitumad üksteisega lähedalt kokku, alvaneb neil
rohkesti «võimalusi mõttewahetnsteks, mille kasu
«võib olla ühine.

Nagu tawaliselt, kandnwad Balti wälisminist
rite mõttewahetused niihästi üldise «välispoliitilise
olukorra selgitamisele kui ka kolme riigi omqwahe
liste küsimuste käsitamisele. Waatleme, missugu
sed on need Probleemid, mis ministrite nõupida

sellest on'olemas «värskeid teateid), kellel «vaidle

il«ati« kaal on rah«« alaihoillks Aaltimere kallastel,
«võib olukord Balti riikidele paista soodsamana oma

ülesehitawa töö jätkamiseks, hoolimata. sellest, et
Rahmasteliit, kelle kindlamate pooldajate hulka
kunluwad Balti riigid, elab ise üle raskeid päewi.
Wõib-olla ei ole ««iiiid juba üleliigne Balti riikide
. «välisministrite! «vahetada konkreetsemalt mõtteid
selle üle, iniss«ig«lsteks wõiksid kujilneda nende sei

nlistc! «võiksid tulla arutusele.

sukohad kompromisside tende««tstst kantud Plaanitse

Meile tundub, et kolme riigi «välisministrist on
kõigepealt tarwis jõuda selgusele nende poliitiliste
mnntnste suhtes, mis wiiinasel ajal on hrlnud
ilmsiks rahwuswahelijes elus ja' maadelda, kuidas
need wõiksid inõjntada Balti riikide seisukorda, et
seejärele suuta määrata ka oma taktikat edaspidis

tawa Nah«vasteliidu reformi suhtes.

teks sammude!ks.

Küsimus, millest Balti ministrid «vististi ei
pääse mööda,.on ideoloogiliste ja poliitiliste liitude
sõlmimise küsimus. Selles küsimuses on tegomist
esijoones Bevliin-Rooina teljest arenenud SaksaItaalia-Jaapani kommnnislniwastase liiduga, mis

. Juba «vastustes Nahwasteliidu peasekretäri an
keeidile awaldasid Balti riigid möödunud aastal
oma poolehoidu Rahlvasteliidil uniwersaalseks
muutlnisele. Wähepeal on kindlakuj«rlisoinalt sel
gunud, et seesugune ««niwersaastus on taotletaw
' ainult Nahnxistbliidii jaulktsioonide Paragraofide
löd«ve««damise ka««d««. Sellega nõrgeneks Rahwaste

liidu iseloom riikide poliitilist iseseisivust ja terri
toriaalset puutumatust garanteerima organina,
inida põhimõtteliselt on raske Pooldada, kliid mis
«vasteliidll reformil jääks Inglise Peami««istri

paanias ja Kauges-Jdas, ja on lähedas «vahe
korras ka Waheiliere, Aafrika asumaade ja Kesk-

Chainberlaini sõnade järele fikseerida ai«m?lt Prae
gust tegelikku olukorda..

Euroopa saksluse Probleemidega.
Balti riikide ammune seisukoht selles küsimuses

suguse kontsessiooni kui Paratamatusega leppida,

dest, seviveeritagu neid mis sousti all tahes, ja oma

poliitilise neutraliteedi säilitamine. Kni Balti rii
gid önialajal jäid idapaktist, kindral J. Laido««eri
sõnade järsle, eemale seepärast, et nutte saada fts

tud saksawacnulisesse liitu, on täiesti loo«nulik, et
nad Pemvad hoidnia eon«ale ka «venewaeimlisest lii

dtist, kandkngi see ideoloogilist ilmet. Seni ei ole

Meile Paistab, et tekkintld olukorras tirleb ««ii
kuna muidu «võib Rahivasteliidu olemasolu muu
tuda «vahest üldse küsitamaks. Iseenesest ei ole
Pakti art. 19 sa 17 sõltuw wõõraste mägede sisse
lnarssimise mõiiuaüis tilnduuud Balti riikidele ku
nagi sümpaatseiia. Balti riigd o«, olnud küllaibda
selt teadlikud selles suhtes, et neil igal juhut mitte
ci ole oodata «võõrast abi. waid et art. 16 ja 17
teemad neid enamuses suurriikide tülide lahenda

meie teades toht««d küll mingit katsetki Balti riikide

luise paigaks. K««i see «võõraste «vägede läbilask

tõ«i«bainiseks niisugusesse liitu, kuid igaks juhuks

niise kohustus kaob ja Baltimore piirkonnas aset

peab meie seisukoht selles küsimuses olema ettemää
ratnlt selge.

Meie arivates ei saa niisuguses küsimuses olla
ühtki meelitawat kiusatust, ka mitte asumaade kü
siluust. Balti riigid tllkewad sellega wälja mis neil
on, nad on selles mõttes rahuldatud riigid. Nad
ei «vaja midagi enam juure «vastaspoolt, kuid ei
saa lubada ka seda, et nende suhtes wõikfid tekkida

mingisugused spekulatsioonid. Kui Balti riikide
niisugune neutraalsus saab laiemas ulatuses en

solvate suurriikide suhted muutuwnd rahulikumaks,

tuleb Balti riikidel «vist Pooldada art. 16 ja 17
Pehmendamist sellise ulatuseni, et nad «võimalda
lvad Pakti uniwersaastoinaks muutmist, kuid säili
taksid ikkagi «vastastikuse abiandmise Põhimõtte
RahwastÄiidu riikidele. Selle Põhimõtte kaota
mist tevlvenesti ci saa pooldada, kuna temal bäsee

rnb miulseas ka Eesti-Läti kaitseliidu leping. On
jn tõsi, et senigi oli igäl riigil sulveräänselt otslls
kada, missugusel «nääral ta augastieorib end saukt

dastmõistetawaks, lisab see ainult juure nonde kaa
lule rahwusivahelises ol«is.

sioonide rakendamisele, kuid Pakti Põhimõtete in
tegraaM rakoudamisol oleksid «väiksemad riigid

Teine küsimus, millega Balti riikide wälismi
nistritel mõiks tulla teha tegemist, on , suurriikide

mähel «võinud sattuda ka kategooriliste nõudmiste

jõuwahekordade ja suhete fujuuetniue wiimasel ajal,

ette, eriti Rahwasteliidu. Paktile sõlmitiid lisakokku
lepete jõusseastumisel. Balti riigid saalvad aga

nägu Rahwasteliidilgi Probleeni, et olla. «valmista sõjaliste sanktsioonide suhtes nsuda umbes säärasel
t««d ette eelseisvate sünduulste suhtes. Selles kü- _ seistikohal, uägii Skaiidiiiaanüa riigidki No otsi wä
Niiluses- saab «vist käsitada lord Ha li sari sõidu, Lon ' lisnliliiftriSandleri seletiise kohaselt. Nimelt, et
doni nõupidamise ja Prantsuse «välisiuiuistri Del sõjalisi sanktsioone saaks Pooldada- njiuilk ]"e( Pithul
bosi sõidu «võimalikku mõju üldistele wälispoliiti taiest'iliääral, kui nad oleksid--kõigs.
listele «vahekordadele ja Balti riikidele. Teadagi '-kohtlwad «võrdselt, kui kol«n?t«tsed" oleksrh/ivõrdsed
ei riiiva need sülidiililsed' otseselt Balti riike, waid 'õigustoga,-s. o. kui''.Basti riigid'bleksid garautee
ai««»lt sedamööda, f««i nad inõjmvad kaasa 'olukor
rityd, .et nad igal. juhul jaamad- sõjalist abi. Ei
ra üldisele stabiliseeriimisele ja ka selle stabilisee täida aga Rahmasteliit oma kohustusi sõjalise abi
rin«isele Ida-E««roopas.
andmisega liige-riikide wastu, o«t sellega rikutud
Meie arivates on lord Halifaxi sõidu Positiitv ka see kokkulepe, mis riike seob söjamägede läbi
seks tirlemuseks see, et ta «võimaldas otsekohesest
marssimise suhtes Rahlvasteliiduga. Kui sõjalise
allikast saada teada Saksamaa soowide kogunlatust
abi saamist Rahwasteliidult ei saa Praeguses olu
ja seega neist Pnudlltatnd riikidel «võtta kaalumi korras loota, tuleb art. 16 sa 17 rakendamisele
sele, kuidas nendele sooivi dele tulla wastn. Siin integraalselt teatawatel juhtudel ja huupi
on wäga suur tähtsus Londoni nõupidamisel, mis suhtuda skeptiliselt ja mõtelda teiste julge
koiistateeris Jng-lismaa ja Prantsusmaa täielist oluwõimaluste käsitamisele. Nagu Skandi
üksmeelt astutawates sammudes, ühelt poolt was uaawia riikidele, saab Balti riikidele olla mõeldaw
tutuleku soolviga Saksamaale, kuid teisalt ka kõigi nimelt tegeliku erapooletuse poliitika, mis Rah
lahkuiuinek«>te lahendamise kandmisega üldisema
wasteliitu kuulumisest «võib areneda riikide endi
kokkuleppe raamidesse, mis wõiks kindlustada rah««
määramisel diplomaatlike sa majanduslike saukt
kõigis piimvuse tähe all elanxites rajoonides, kuhu sioonideni ja erandjuhtudel, sellekohaste erikokku
kuulub teatawasti ka Kask- ja Jda-Euroopa. Rõõ lepete korral, nagu see on «naksnias Eesti ja Läti
ninstaivat «võiks Balti riikide sestitkohalt lisada lvahbl, obligatoorse sõjalise koostööni.
jinire see. et Saksainaa olewat lord Halisaxi külas
Mainimld seega juba Balti ja Skandinaawia
käig«« Pilhnl awaldanild siiski walmisolekut Pöör riikide seisukohtade ja humide «võimalikku ühtlust,
dnda teatawatel tingimustel tagasi kollektiiwse ra oleks mõeldaw, et Balti riikide «välisministrid puu
lmkindlustaillise süsteemi juure. Ja Kesk- ja Ida- duta>vad oma inõtetemahetuses ka koostöö küsimust
Euroopa olukorrale Peaks lisama kindlusetunnet Skandinaawia riikidega, millest on wiimasel ajal
juure iliiuister Delbosi sõit, kes üheltpoolt tutwu olnud suhteliselt rohkesti juttu. Siin tundub õigePierre Frondaie'
armastusromaan

Saatuslik
eksitus
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3a ta tõmbas selle oma kasuka taskust
wälja.
Georges naeratas ikka meel.
Aasta lõpul te ei märkagi seda mäikest
kulu. lausus ta.
Ta kahwatas.
3segi mitte kuu lõpul, paiskas talle
Oswill.
Õnnelik inimene! Tähtis on maid fee,
et ma kaoksin.
3ah, just see on tähtis.
Ta ei «varjanud oma sooivi näha. et koht
lady Osivilli kürwal oleks waba. Vaikides
mõõtsid nad weel teineteist. Dewalter sõnas:
Mis te ütlete oma naisele?
Ons see teie asi? küsis inglane korraga
äkilise ägedusega.

Aga muidugi, «vastas Dewalter.
Ta astus sammu edasi. Ta täpsustas:
Kui usaldasin teid siis kui ma ei
teadnud teie nime andsite mulle tagatisena
waikimise-lubaduse ja oma sõna. et te ei kõnele.
3a siis?
Te teate tõtt minust, kuid teil ei ole
õigust seda awaldada.
Kas irwitate mmu ule? küsis Osnull.
fcorrr g.. «vihast kahwawna.

Saawutatud tase eelastmeks uueks kõrgseisuks
Eesti majandusliku olukorra kohta 1937. aaötal ja
tulewiku mäljamaadete suhtes on amaldatud nüüdsama

ilmunud „Konjunkt«»ri" numbris pikem kirjutus. M
mäljamõtteid.

wnlt jn scllc tagajärjel on suhteliselt tõnSnnd kn toot

Põllumajanduse sissetuleku
suurenemine
Kuigi mördlemisi laiad piirkonnad kannatasid m.
a-st ka tänama põua all, kujunes saak siiski kõrgemaks.

Toiduteramilja-saagi ülekaalu m. a-st hinnatakse 5(5

tnhi tn-le (4-25%) ja sõödatcramiljasaagi ülekaalu
ca 49 tuh. tn-le (4-14%). Möödunud aastast suure

mat saaki andis ka lina (4-99%). Kartulisaak kujunes
seewaStu m. a-st «väiksemaks (—11%). Heinasaak ku
junes üldiselt «võrdseks »u. a. saagiga.

Loomade ar »v ja kooStiS on tanawu erine«vad
mullusest. WciSte ar«u on «vähenenud 92 tuh. «võrra

(—12,(5%) ja seda noorkarja arwel. Lehinade ar«v
on aga tõnSnnd 47 tuh. «võrra (4-11,8%). Tigadc ar«v

k. a. juulis ületas eelinise aasta 134 tuh. «võrra

(4-54,79%) ja la»nmaste ar«v on snrenem»d (57 tuh.
mõrra, seega 11,5%.
Tagasihoidliku hinnangu juures peaks põllumajalt
duSliku tnrutoodangn «väärtus 1997/38. a. tõusina >vä
hemalt 19 milj. kroonile, n»iS suure,n eelmisest 12%.

Kõigil senistel eeldusil peaks põllumajan
duses kuni uue lõikuseni kestma soodus
olukord.
Tööstustoodangu pösiw tõus
Tootmistegemusc nktiiwsus tööstuses tõusis tiinawn
«võrreldes m. a-ga weel cn 15% jn ületab seega kriisi

hinnad kiire,nini kui ostuaineil, mille tõttu paranes Põl
luuiajandusc ostujõud.
K. a. 9 kuu jooksul kallinesid põllumajanduse müügi

aktid keskmiselt 15,9%, ostnaincid «vaid 5,9%, para
nemine seega 8,5%.
Põllutööliste palgasumma tõusis k. a. «võrreldes ,n.

a-ga 29%. Knna aga toodang on suurenenud samuti,

Olulisemaks muudatuseks tööstuses
jooksval aastal tuleb märkida asjaolu,

et imvcstecrimiskaupnde osatähtsus on tõusnud tnrbi
uiiskaupadc tootnlifc «vähenemise arwcl. Tnrbimiskau
pndc tootmise osatähtsus on langenud 59.8%-lc eelmiste

aastate 58,1—59,(5% mastu ja inmcStccrimisknu

padc (ilma ehitnstcgcivuseta) osntähtsns tõnSnnd
46»2%-lc eelmiste aastate 11,4—14,9% «vaStu.

Kannatab põlewkiwitööstus töö
liste puudust?
Wõrreldcs 1929. aastana, on tööliste arm suur- jn
kcsktõõstuscö tõusnud 1. sept. 1997. a. 1525(5, ja ehi
tustõõstnses 5579 töölise mõrra.
Tööliste jnurcknsmuft 1929. aastast alates langeb
suurim osa ««ctallitöõstuse nrivelc ja nimelt 2591 töö
lift mõi 17%. Teisel kohal on mnrrnd jn kaemnndnscd
(14,8%) ja kolmandal keemiatööstus (12,(5%).

Wiimascil aastail tuuakse tööliste armu sunrenc
misc ja ühtlasi ka osalise tööpuuduse põhjusena kõige

riikide kohta, ei tarwitse end seada «vaese sugulase

Tegelikult ei ole aga tööstustööliste
üldarvu ~ suurenemine kaugeltki sel
määral tingitud põlevkivitööstuses töö
tavate tööliste arvu kasvamisest, nagu
seda tihti arvatakse.

orientatsiooni ja Poleemika orientatsioonrküsimuste

üle oleks asjatu. - Jääwad järele «veel Balti riikide omawaholised
eriküsimused. Siin ei niaksa kellelgi salata, et Eesti

ja Läti wahel on wiimasel ajal, just Peale südcnn
likke söprusa!vald«r.si, olnud inõniugaid teraivusi,
mille käsitamine «välisininistrite konwerontsil osu
tub möödapääsmatuks, sest teraivuste Põhjusi ei saa
teha olomatuiks nende mahaivaikiinijega, «vaid neid

tuleb lahendada. j

Ma ei bakka neid- teralvijsi Põhjustanud küstluusi
lugvma üles, usunle, et. nad peaksid olema -hiljuti»*
test sõumvöttudest «veel «värskelt meeles. Kuid meile
tundub, et need tülrküsünused Peaksid olema «««õle

mapoolse hea tahtega hõlpsasti lahe«idata«vad.
Seesuguse hea tahte oletamine Peaks oulakorda ole
ma aga iseenesost mõistetaw sellise koostöö eeldn

se««a. nagu «elleks on leppinud kokku Balti riigid.
Wiga tehtaks Balti «välisministrite kontverentsil,
kui neist küsinnistest mindaks kergesti üle ja lahe««-

dttsed «ve««iksid jälle Pikemale ajale. Wäikesedki
tülid lvõilvad anda halbu tagajärgi koostöö ed««le,
ja koostöö hinvides tuleks just soolvitada, et lõigataks
tee nende edasinreneinisele ebasõbralikuks «vimmaks
ja lõppeks aivalikuks «vamuks.

Wälisniinistrite konwerents Peaks seega nähta
lvasti leidma kindlustused, et terawusi ja
meelehärma tekitanud nähted, Peale nende seekordse

lahendamise, ka edaspidi enam ei korduks.
Kui see Balti wälisministritel õnnestuks, «võiks
konwerentsi tulemusi pidada õnnelikeks ja tulusa
toks kõigile kalmele riigile.
H. T.

tooraincil. Konn materjalide tarwitus suurtooSwies

nl.itiis 199(5. a. <52 milj. kr-Ie; sellest 01^49,9%> sife
maise jn 59,1% wäliömnise päritoluga. suurtoosm«e
ületas toormaterjali import 199(5. a. tööstustoodete e_ *

pordi 5 niilj. kr. «võrra. Kuna cksportosa kesk- ja wat
kctööstiiscs toodangust on hoopis «väike, . iwportmater
jnlide tarlvitnS aga «veelgi >valda»vam, silS järgnev,

välismaa mõjustad meie tööstust
enam impordi kui ekspordi kaudu.
Praegune olukord meie tööstuse? ci põhjusta esialgu
«veel mingeid kartusi lähema tulelviku suhtes, kulgt tou
tutempo knjnnch tõenäoliselt nõrgemaks.

Riiklikke inwesteerimisi
tv milj. krooni

12—15% aaStas.

na kindral J. Laidoneri seisukoht, et meil, arwata
wasti maksab see sobiw wciljondus ka teiste Balti
ossa, kes Püüab end «vägisi teha armsaks «või mi
dagi nuruda. Selle seisukohaga ühinedes «võiks
meie avwates Balti riikidele koostöö Skandinaa
tvia riikidega olla sümpaatne, kuid. ta Peaks kas
wama «välja «vastastikku selle rarwiduse äratund
misest. See on Eesti realistlik seisukoht koos
töö kohta Skandinaawia riikidega. Kui-niisuguue
seisukoht on ühine kõigile kolmele Balti riigile, ei
saaks olla ühelgi Bcklti riigil mingit erinowat

töõstiistoodilNl, põhineb sunrcl määral sisselvcetawail

eelse tnseme A mõrra. üldisemate tnnnnStc järele
ulatub töuS tööstuses wiininsc nelja ansta jooksul

Ostujõu kujunemine

sagedamini ette pölemkimitööstusc laiendamist.

Kogu tööstustööliste armn jnurckasmust langeb põ
lemkimikaemandusile ja pölemkimitööstnfclc juurckaS
must 1929. «. sept. kuni k. a. sept. 17,(5% ja 1999. a.
sept-st 13,4%. Tee näitab, et tööliStc armu juurckaSMust langeb Põlemkimitöõstusclc «võrreldes kriisieelse sci

snga ainult */« ja mõrreldcs kriisiaegsega maid l/., tuna
ülejäänud osa juurekasmust langeb teistele tööstusala
dele.

Riigimajanduses vn kolmel «viimasel aaStal leidnud

aset tulude tõus kõigil aladel. 1934. a. on
korralised tulud l. a. tõuSnud 49%. Riigitulude ule

kaal jooksivaist kuludest «võimaldas suuremate summade
tasustamist majanduse iilesehtiamisckS. Aulvesteertmtse

iseloomuga kulud rligteelarives olid 1939. a. 4,9 Mtll

kr., 1994. a. 8,9 milj. kr., 1995. a. 12,8 mist. kr.»

199(5. a. 1(5,1 milj. kr. ja 1997. a. umbes 19 mtst. kr.
üldine olukord panganduses ja rnhanditscs on tvna
tamata «viimaseil aastail aset leidnud suurile munt««sile täiesti rahuldatu. Arcngnsuuud manitseb
juba suuremale ettcwaatusele ja rcnnl»võimalnste tap
seiilat arivcstaniist.

Majanduse tõusu edaspidine korssee
rirnine ei ole mõeldav laenude ah!!,
mis pikemat aega ületaks säästmise
ulatuse.
Hoiuste üldine s. ei S kõigis Pankades kokku
oli 1. ott. k. n. 199.4 milj. kr. 92,4 milj. kr.
samal ajal nt. a>, seega tõ»S 11,9 milj. kr. Tamal

perioodil naSta «varcin oli tõus 1(5,9 «uist. kr. Hoiuste
tõusust m. a. kuni k. a. okt. langeb eelmise aasta notv.

ja dets. 5,7 milj. ja k. a. märtsile ja aprillile 9,2 mist.
kr. Kõigile teistele kuudele langeb junrekastvust waid
2,1 milj. kr.

- Laeu u d e ii lds e i s (neto) k. n. 1. okt. oli 263

milj. kr., seega kõrgem 21,4 milj. kr. kui m. a. samal

ajal. Lühiajalised laenud suurenesid 16,2 milj. kr.,
Pikaajalised' 5,2 milj. kr. Eelmisel perioodil oli liiku

uiine «vastupidine, jlahe «viimase aasta jooksul on lae
uude üldkogus tõuSnud ümmarguselt 56 milj. kr. eel
misc kahe aästa 12 milj. kr. «vaStu.
Tellcst kuumast langeb Eesli Pangale 12 milj. kr.,
tuletudes emissiooni suurendamisest ja hoiuartvcte, peaUlisclt riiklike, jmirckaStvnst.

Pankade «väärtpaberite porttvell, mis

Elumajade ehitus 1932. a.
tasemel
Eluruumide (crirnnminn mõetnd ka köök) juure

kasm linnades ja olemites oli 1929—34. a. 7895 rnu
mi aastas ja rahmatihcdns runmi kohta langes 1,515-lt

1,25-le. Wiimascl 5 aastal on keskmiselt ehitatud

juure.7599 ruumi aastas, mis möimaldab korteriolude
pnranimmist aastnS 2% mõrra.
Wiimasel. aastal! laienes eluhoonete ehitus meel nm

bes 205—25%. Armatnmasti ulatub seega juure
ehitatud ruumide arm 1992. a. tasemele (19.157).

Armestades, et manade hoonete uuendamise otstarbel

tuleb meil. iggl aastal ehitada juure kuni 2591« elu
ruumi, «võiks k a. tegelikku jnurekasmu hinnata umbes
7;—8999-le, miS «vastabki umbknudn marcmail.aastail
asetleidtknd jnnrekasmnlc.

Siseturu osatähtsuse tõus

suurelt osalt kannab laenude isclooinu, on järjckittdlalt

suurenenud. Väärtpaberite seis oli I.' okt. 1929. a.

1576 tuh. kr., 19559. a. 2599 tuh. kr., 1934. a. 8988
tuh. kr.. 1995. a. 4882 tuh. kr., 1936. a. 9178 tuh. kr.

ja 1997. a. 11.699 tiib. kr. Põllumajanduse ümber

lncnustamisc «võlakirju on läinud «välja aasta jooksul
pankade porttvclli 4,9 milj. kr. eest. mis moodustab
üle poole senisest, ümberlncuustutud «võlasummast

9,4 niilj. kroonist.
Y Laenude ja «väärtpaberite kogusumma ülekaal aktsia
ja ühispankades hoiuste seistist oli k. a. okt. 26%.

Hindade ja töötasude liikumine
?llntes 1995. a. «viimasest «veerandist näitab hindade

tase pidenint tõnsn. 193(5. a. keskmisest tõusis hulgi
«nüiigihindadc tase 8,2% ja k. a. 9 knn jooksul 12,5%
«võrreldes l. a-ga.
K. a. kümne kuu keskmiselt ulatub clntuSmatsuiunsc
tõus «võrreldes 199(5. n. sama ajaga üldiselt 5,8% ja

Kriisicclscil aastail läks suurtööstuse toodangust

«võrreldes 1935. a. 18,8%. Tccjnurcs on kallinenud

seil aastail on tööstustoodang tõnSnnd tundumast, töös
tuSlik eksport aga suurenenud suhteliselt Palju mähe»».
Tuurtõöstuö-ettemötete läbimüügist, mis ilma põl

gllStnö 4,1% (31,(5%) ning riietus 2,9% (6,5%).

umbes 99% «välisturule ja 7V% siseturule. LLiinta

lumajanduSharude piimntalitustc, meskite ja tapamn
jade, ulatus 199(5. n. 197 niilj. kr-lc, läks siseturule
195 milj. kr. (7(5,8%) ja mälisturulc 92 milj. kr. eest

toitlns 7,4% («võrreldes.l99s. a. 25,1%), kiite ja ival

Toiduaineist on kallinenud kõige enam liba ja lihasan
dnscd 18,1% («võrreldes 1995. a. 19 knn kestmisega

54,2%), peale scllc kalad 9,2% (22,9%), jahu,
(Lõpp 4. lhk.)

(23,2%). üle poole läbimüügist' «välismaale läks

Maid tselluloosi-, kunftsarme-, paberi- ja pnutööstuscs,
kuna teistes tööstusharudes teostus üle Poole müügist
siseturul.

üle poole siseturule miuemaist tööstustooteist moo
duStub tekstiil- nitg toit-, maitseainete ja jookidetöös

tnse tooteist (54,7%). Ligikaudse hiunaugu alusel

moodustawad tarbimiskaubad 79% ja iumestcerimis
kaubad 99% sisemaale-minemast suurtvöStustoodctc
müügist.

ArmeStadcs meel asjaolu, et kesk- jn mäikctööstns
toodangu mahutamisel omab siseturg meelgi maldamamat

tähtsust, selgub, et siseturuolustiku kujuuemiscl tööstus

konservid
on tuntud headtna juba 110 aastat

Nõud ke koikjal I

enese.

Soowite tuld? küsis ta.
Kandelaabri ühel küünlal ta läitis tscheki.
Ta ulatas leegitsema paberi. See ei walmista
nud talle mingit raskust põletada ära maran
dust, seepärast, et ta oli otsas. Viieteistkümne
päewa jooksul oli ta jõudnud närwilise wäsi
muse piirideni ja ta ei mõelnud ei millestki
muust kui maid puhkusest.
Oswill tegi wiha pärast grimassi. Endast
ära. lähenes ta.
See on kena, urises ta. Seda ma ar
masin. Kuna te keeldute, kuna te ei taha waba
tahtlikult lahkuda...

Esimest korda õnnestus see tal ja ta mõis
tis, et Dewalter tapab ta pigemini, kui laseb

jnlc minew osn tnrwitnjntc poolt makStawnst hinnust.

Wiimascil aaStail tõusid põlluutajandusc «nüügiainetc

teda rääkida.. Tal polnud hirmu. Kuid ta tah
tis seda, mis ta tahtis. Ja see mida ta tahtis,
oli ta naine, ta naine tema majas. Ta wöttis
lepingu wastu.
Mõistan wäga hästi teie eesmärki, lau
sus ta. Annan teile oma ausõna: minge minema
ja ma ei lausu sõnagi.
— Sõnagi, ei iialgi?
Sõnagi, ei iialgi.
Dewalter hingas siigawalt, olles wabasta
tud wajadusest tappa ja kindel korraga, et Os
will ei «valetanud. Ta pööras talle selja ja
tegi paar sammu akna poole. Ta nägi parki
ja tiiki.
Ta tuli tagasi ja ütles:
3ubn täna öösel lähen «na minema.
Külmalt ulatas Oswill talle tscheki. De
ivalter wöttis selle. Ta uuris seda:
Täiesti korras... Teile pole see midagi.
Mitte midagi.
Mulle, wäljarändajale, on see elu...
Te wõite sellega rikkust saaivutada, hei
tis woitja talle hooletult.
Ja raskest kuldtoosist «võttis ta sigareti. De
ivalter waatles teda. Põlgus, wabanemine köi
geft, ilmus korraga ta ilusamaks inuutunud

südame sügamises.

Põllumnjandussnndustc tõötlcuiis- jn turust,«mis
kulud on suhteliselt snaduSte hindadele langenud tundu

Kuid Dewalter ei näinud sellest wihast hoo
lilvät. Ta astus sammu meelgi läheinalc. Ta
oli nüüd waentasc näo ees ja waatas talle o«na
palawikust höoguwate silmiga otsa. Ta rõhutas:
—On isegi möistetaw, kas pole nii... isegi
mõistetaw, kui olen lahkunud, et ei iialgi, ei
milgi' juhul, ütlen, ei milai juhul. ei
teata te ei kellelegi, ei kellelegi maailmas,
seda, mis te teate minust? Ma kaon ja teie
waikitc. Selline on leping.
Pealaest jalatallani «värises Oswill raewust.
Tema maksis ja temalt nõuti weel lubadust! Ta
urises törkuwana:
—: 3a kui ütlen, et räägin, siis te saete?
See on wäljapressimine. Kõnelen, kui tahan.
Dewalter polnud teinud ühtki liigutust kä
tega. Need olid tal ikka weel smokingi taskus.
Oswilli teotusele wastas ta waid naeratusega,
millist tal seni weel polnud olnud, imestama
panewa wõitluse-naeratusega. Ta nägu oli sel
ge ja wali. 3a ta kõneles kiirustamata.
Härra Oswill. lausus ta... Mul on
taskus, minu käes. rewolwer, mis on sihitud
teile. Kui ma ei saa teilt wastust, enne kui teete
sammu, kihutan teile kuuli pähe. Selle paugu
järele, enne kui astutakse sellesse rnumi, tapan
Vilistan "teie rewolwrile, wastas Oswill
end liigutamata.
Kuid ta nägi nüüd läbi riide käe ja rel
wa worme ja teadis, et Dewalter ei «valetanud.
3a Georges sõnas:
Asjata.
Mitte selles pole küsimus, lõikas inglane
wastu.
Omakorda püüdis ta Ulgcda selle mehe

ci ole tõõkuludc osatähtsuse tõus tootmiskuludes nrnm
tawasti kuigi suur.

järgncwalt toome sellest üldist seisukorda analüusimaid

tegeliklrlt o«« sn««dinnd juba i«ii-kui-i«ii, nii et Rah

oina tegelikes a«valdl«stes on seot««d sõdadega His

on ja saab olla ainult hoidumine igasugustest liitu

Põllumajanduse ostujõu suurenemine. Siseturumahu laienemine. Kõrgseis riiklikes inwes
teerimistes

raga, kirid teisalt kaaüiivat moclus vivouäi leid

näole.

tegemusc. tõusul on olnud ja on ka edaspidi määram
tähtsus.'

Kuigi eksport moodustab tööstustoodangust mä
hem kui meerandi, on selle arenemine meie majandusele
otse mõõduaudma tähtsusega. Ci tohi unustada, et meie

Vaikige, lausus Dewalter järsiilt.
Oswill peatus selle korraga käskiwaks imui=
tiinud häälekõlal. Dewalter lähenes talle. Tal
oli surmamõistetu ilme, kes näeb püsse, kuid
kes ise langetab käsimarre. Ta jatkas:
Waadake mulle hästi otsa. Mul on teie
sõna, te waikitc. Teil on minu oma. lähen mi
noma. Sel ööl, sel ööl juba, enne kui möödub
tund... Sõidan ära.
Ta täpsustas liikumatllna:
Ma kaon
Oswill «võpatas. Nende pilgud kohtusid ja
inglane nägi siirma oma wüistlejal.
Ta lausus aeglaselt:
Usun teid.
Teil on õigus, «vastas Deivalter liht
salt.

Viiwukcse aja pärast lisas ta pilgates:
Te ei küsi mult. kuhu ma lähen?
See on mulle ükskõik, «vastas inglane.
Tähtis on, et te tagasi ei tule.
Temas walitses erakordne inötetckceris. Ta
«vihkamine «võidutses, kuid ta oli alandatud,
ühtlasi imetles ta esimest korda elus.
Ta läks minema.
Uksel pöördus ta ümber ja ta polnud iili
kuseta.

' lUUHER A HATlES£N j
likult sõbra õlale. Nad kuulsid külalisi tant
siivat.

mand.

Mis sa kawatsed teha? küsis Montnor

Raske, mis? wastas Deivalter.
Wõib-olla polnud ta kunagi olnud nii wöUIM. Kuid ta silmis oli nagu hullumeelsus,
kmnis-mötte alkohol. Ta jatkas:
Kõnelda? Võimatu. Teie tunnete mind
ometigi jn kahtlesite siiski. Mõtelge, mis teeksid
teised! Kujutlege amaliku arwamise pilget ja
seda teotust Stephane'ile!... Lubage ka, et mul
on vma isiklik arivamine. Niisiis, waadake...
~. !?.!ctfls paatoseta, selge ja pisut ühetoo
nusie haalega. nii nagu räägib inimene, kes
Kordab seda. mis talle liialt hästi on teada.
Nende lähedal oli suur tugitool. Ta pani Mont
normandi sinna istuma ja istus ise ta kürwale,
too li ühele käetoele. Nõnda walitses ta oma
usaldusmehe üle. Hoidis teda wangis, wõides
teda, tahtmise korral, takistada üles tõusmast.
Montnormand'ile. sõnades aeg— Kuulge mind. wana sõber... Võtke sü
da rindu ja hoidke seda kindlalt... Leidsin abi
non. õige. ainulise, abinõu kuidas kesta: ma
surman enese.

3u«nalaga. härra Dewalter. laugus ta.
Teil on minu sõna. Ma ei ütle midagi... Te
wõite kaduda rahus.
Ta möödus Montnormand'ist, teda näge
mata. Mõni hetk hiljem oli ta pargis. Ta hul
kus maja ümber nagu waene, kindel et ta
wõistleja hukub ja tundes end siiski juba ette
wõidetuna.

29.

Montnormand oli näinud Dewalterit tschek
ki pületaivat. Ta tormas ta poole, häbenedes,
et oli kahelnud temas. Ta haaras Georgcs'i
käed ja ütles seda talle. Deivalter lõi sõbra-

Sa oled hull! hüüdis Montnormand.
. Ta oli muutunud wahakahwatuks ja ei iial
gi polnud inimnägu selgemini wäljendanud nörS-ludaiil- m»»istust Ta tahtis end sirgu ajada.
Kuid Dewalter hoidis teda kinni.
<r lau^5. ta •* • ei. aga targim ini
mesist. Kuulake ,n,nd.. Kõigepealt üks wäi
ke üksikasi: siin on täiesti korrapärane testa
ment. jelles nmbrikils...
~z "J. rnbntuli mann mees ci teinud ühtki
liigutust. tundis, Kuis Georges pistis pa
,, ltc taskusse, ilusa mustatäpilise tas
nurati korivale. Ja ebamääraselt kuulis ta sõnu:

Nr. 334

VSewa l e ht

Kesknädalal, 8. detsembril 1937

3

Jaapanlased ootawad Nankingi alistumist
Taganewad hiinlased süütasid sõjamoona-, petrooleumilaod, angaarid ja töökojad
Hiina pealinnast jääwad ainult waremed
«aäšži

NanKing.' 7. 12. (ETA) (Reuter) Nan
kingi kaitsjad süütasid täna kõik sõjamoona
ja petrooleumilaod, tennuwäljaangaarid ja
töökojad. See häwitustöö wiidi läbi süstemaa
tiliselt. Linnas wöidaksc kuulda aegajalt .püssi
paukusid, u.tgt: lastaks maha rüüstajaid. Esi
mest korda oma pika ajaloo kestes Nanking on
langemas wõörastesse kätesse. Kardetakse, et
enne Hiina mägede iõvlikku tagasitõmbumist
süüdatakse ka «valitsusele kuulmvad suurepära
sed ehitused ja paleed, millede arhitektuuris on
kokku sulatatud parim osa Ida ja Lääne ehi
tuskunstist.
Hiina svjawbimude korraldusel süüdati tä
na kolm Nankingi strateegilist punkti, et sel
kombel rööwida edasitungiwalt «vaenlaselt «või
malust enda «varjamiseks. Taganelvad s)iina
wüeo on süüdanlld ka linna innbruskoitnas aset
sewad külad. Tschinkiangist Nankingi saabmnld
reisijad jutustaivad. et kogu selle seni üits«va
kaubasadama elanikkond 150.000 inimest
on põgenenud iile jõe. kuna samal ajal tagane
wad Hiina wäed on süüdanud linna.
Nanking. 7. 12. (ETA) (Re«lter) Täna
õhtul paistis «võimalikuna, et Hiina «vägedele,
kes jäälvad Na««kingit kaitsma, jäetakse lõ
puks «valida, kas alla anda «või «võidelda sur
mani.

Sch anghni, 7. 12.J (ETA) (Havas) Jaapan

laste kiire edasitung peatus eile Nankingi külje all. kus
hiinlased n,valdasid teatama! «vastupanu. Kuna mars
sal Tschiang Kai-schct lahkus täna lennukil Nankingist
teadmata suunas, siis ollakse üldiselt arwmniscl, et Hii
na staap ci katvaise Nankingis atvnldada kauein «vastu
pann. kui on «vajalik «vägede tagasitõnibumise katmi
seks. Hiinlased tagn>«c«vad pcainiselt cdclapoole piki
Baugtse jõe parempoolset kallast. Nad sunnduwad Uhu
vvolc.

Totio, L. 12. (ETA) (Reuter) Jaapanlased vn

kooudaiuas o»««a jõudusid Nn««kmgi ette. Kohale toime
tataksc ka piiratuissluirtükke. Sellest järeldatakse, et jaa

pnnlascd tahatvad oodata, kuni limt end ise tiiigimirs
tctn alla antiab. Kuuldub, ck jaapa»»lased ci taha liu
na rünnata, sest see tähendaks suure osa linna hiiwita
mist.

1,7 miljoni dollari eest relw! Hiinale
Washington. 7. 12. (ETA) Riigidrpartcmang

teatab, et notvembrikun jooksul on Hiinasse «välja «vee

titd rclwi ja sõjamoona 1.702.370 dollari «väärtuses.
Pcaniiselt on Hiinasse eksporteeritud sõjalennukeid.
Nõukogude Wcncmaalc on nowembriknns «välja «veetud
rrl«vi 805.013 dollari «väärtuses.

Jaapan wabaudab
Schanghai, 7. 12. (ETA) (Reuter) Jaapani

peakonsul Schanghais on rah«vus«vahelise asunduse lin
nanõukogll csitnehr ccS esinenud «vabandusega eile asun
duses aset leidnud «vahejuhtumi pärast. Peakonsul on

kinnitaimd, et hiinlaste «vangistamine on sündinud te
ma teadmata ja et ta astub sam»ne niisuguste tvahejnh-

tuluitc kordumise «vältimiseks. Siinseis ringkonnis tun
takse nüüd tcatatvat kergendust, sest Jaapairi «või»„«,d on
selle sain»««uga nnidanlid suuremat leplikkust.

Hiinlased ehitawad uut .Hinden
burgi liini
Peking, 7. 12. (ETA) (Reuter) Jaapani
sõjawäeriugkonuad rnööuawctd, et hiinlased ou
ilsinasti ehitamas uut Hindeuburgi liini piki Kõl
lase jõe parempoolset kallast. Liin ulatub Tung
kuanist. Schaiisi proiviittsi Piiril, kiini Kuailghsie
uini, mis asetseb Schanttmgi prownitsi Piirist 6N
miili sisemaale. See kaitseliin saab umbes 2ÖO
miili pikk ja seda kaitseb 22 diwiisi. Samust ring
konnist tunnistatakse, et Schaiisi Prowintsis õpe
reeriwad Hiina wäed ou tagasi wõwud Pingyao,
mis'asetseb Taiyuaufust 55 miili lõunapool.

Grammofoni

Jaht Tschiang Kai-schekile
Nanki n g, 7. 12. (ETA) Teatatakse, et Jaapani

lennukid on taga ajanud reisilennukit, milles «««arssnl

hetiptaat

Tschiang Kai-schek ühes abikaasaga ja saatjatega lahkuS

Nankingist. Nii tagaaetaivad kni ka tagaajajad püüd
sid arendada maksimaalset kiirust. Siiski suutis kolnic
mootoriline kiire reisilennuk, millele Jaapani lennukid

mis igaühe enese maitse kohaselt valitud
meie rikkalikust laost, on asendamatu
meelelahutus mugavas koduses miljöös.
Täiendage oma repertuaari järjekindlalt.
Külastades meie ladu selleks sagedamini
tutvute alati uudistega ja teie repertuaari
tasapind tõuseb sisuliselt ja väärtuselt.

kord olid lähenenud juha ohtlikule kaugusele, põgeneda

oma «vaenlaste eest. Janpa««lascd loobusid tagaaja
misest Anhtvri protvinisi pealinna A««kingi kohal.

c-a.

Suurem tähelepanu murdeealitele poistele

£sio - Jiluusifca
TALLINNAS,

Noortele püütakse leida huwikohast tegewust. Noorkotkaste
tegewusaastapäewa aktus Estonia kontsertsaali^

Meil on alati uudist!

VIRU 2.

Osakonnad ja esindused
kõikjal üle riigi.

#
w

Nõukogude Liidu saadik esitas wolitused

V. O. C.B,
(

v*«

ysy

V. S. O.P.

"

. V2S>

Eile kell 12 esitas Nõukogude Liidu uus saadik Kuzma Nikitin oma wolitused riigihoidjale
K. Pätsile. Kõnedes, mis sel puhul peeti, kriipsutati alla heanaaberlikke wahekordi Nõukogude
Liidil ja Eesti wahel.

Co

te

W^LQ.

Beck tõstis asumaade küsimuse
Delbos tunnistas nõudmised
Põhjendatuks
Krakotv, 7. 12. (EA) Havasi erikirjasaatja
teatab, et sõidul Warssmvist Krakomi ou Telbosi
ja Becki wahel arutatud asumaade küsimust. Poola

llõudluijed ou järgmised: 1) Poola, olles kogu
energiaga tööl oina majanduse ülesehitamisel ja
rahwusliku kaitse organiseerimisel, wajab toorai
neid ja 2) Poola wajab asumaid, kuhu paigutada
muti kiiresti kaswawa rahwaarmi? ülejääki. Beck
seletas Delbosile, et Poola ei ihalda asumaid, mis
olemid täiesti tema «valitsemise all. Ta soowib
amiilt osa wõtto teatamate asiuuaade ekspluatee
rimisest mingi rahivuöivahelise aktsiaseltsi osani
stlua. Minister Delbos stumistas, et Poola möö

Istuwad (iDafnfitlt): Nõukogude saadik K. Nikitin, riigihoidja K. Päts ja «välisminister dr. Fr.
Akcl. Sei samad (paremalt): Riigihoidja käsunduskiudral Janson, riigihoidja noorem Kisun
dusohwitser leitu. Teder, protokolliülem Kirotar. Nouk. saadik ataschee Glebow, riigihoidja wanem
käsundlisohtvitser kol. Grabbi, Nõukogude kaub. osiud. Paruschiu, riigisekretär Terras.

Balti wälisministrite konwerents algab homme

dukad nõudmised ou põhjendatud.

Delbos sõitis Bukaresti
Warssawi, 7. 12. (ETA) Prantsuse «välismi-

Ulstcr TelboS lahkus täna kcskpäotval Krakotvist, et sõi
ta Bukaresti. Waksalis olid teda saatlnas Poola «välis
minister Beck ja hulk j»hti»vaid tegelasi.

Jugoslaawia Pemninister
Berliini
> 93 eri ii jt, 7. 12. (ETA) Siinseist informeeriiud

kinnitatakse, et Ingossaaivia peaminister

Stojadinoivitsch sõidab artvataivasti cekoletoa aasta jaa

nuarikmi teisel poolel ametlikule külaskäigule Saksa
maale. Stojadinomitschi külaskäik oleks wastukülaskäi
guks Saksa wälisministri von Neurathi külaskäigule
Belgradis käesoleva aasta junnis.

Noorkotkaste lõkkeõhtu Estonias, ülal iväike Loodusteaduse professor" lõkkeriugi keskel annab
Parajasti seletusi seast. All noorte wiiuldajate orkester.
Eile õhtul oli Estonia kontsertsaalis noorkot
kaste Tallinna malewa tegewusaastapäewa Puhul
suurem aktus. Niihästi saal kui ka rõdud olid
tulwil publikut, manu ja noori. Aukülaliste hnl
gas oli riigikogu esimees R. Penno, haridusmi
nistri abi W. Päts. kaitseliidu ülem kindral Oras
maa, kindral Rotberg, kaitseliidu ja naiskodukaitse
juhtmaid tegelasi, õpetajaid jn rohkel armul las
tewanemaid.

Aktuse amas malemn mauem A. lleSsou, kes
luges ette noorkotkaste peamauema kindral Lai
doueri tennist?se. Järgueiualt haridusministri abi
W. Päts pidas pidukõue, milles ?uärkis tunnus
tamalt ??oorte kasivatustöõst. millest suuresti ole
neb rahwa ja riigi tuleivik. Kõige selle eest ninal
das tiinu uiug soomis edu tule Mikus.
Kaitseliidu ülem liudral Oras?u a a tänas
noori, eriti nende juhte senise eduka töö eest.
Ühtlasi märkis ta. et tulewikuS Pööratakse suurem
tähelepanu murdeealistele poistele 1-1—16 a. ma

lik H. Lagus. Arilandest selgus, et Tallinnas
on 7 malewkonda 44 rühmaga, milles 111-7 poissi.

Suurim malewkondadest on Kalewi, kellele järg.
netvad Nõmme, Lõuna, Põhja, Ida j. t. Aruan
dest selgus, et noorte töö on olnud mitmekülgne
ja lväga iuteusiiwne. Peale katsete ja uurimiste
on innukalt wõisteldud niihästi õppetöö edukuses
kui ka sportlikul alal. Wiljelemist on leidnud ka
käsitöö ning muusika. Kõige selle wõimaldamise
eest amaldati tänu lastemanematele, noorte juhti
dele ning manenmtele- sõpradele.

Aktusel jagati ivälja tunnnstusmäljendeid
noortele ja manadele ja annetati auhindu mitme
suguste mõistlnste wõjtjaile. Lõppsõna ütles ma
lema manema abi 0). Poom.
Aktusele järgnes noorte meeleoluline lõkke
õhtu. Sellele elas /aasa kogu saal. Lötkemana
saabumisel oli rohkesti hüüdeid mitte ainult la
male kogunenud üksuste hulgast, maid ka saalist.
Ettekannetest äratas bnmi mäikeste milcpilli

Laibad saadi kätte
Helsingi, 8. 12. (ETA) Saima järwel hukku

nud aurik ..Turist" ou nüüd päästelaevade poolt MeePinnale tõstetud. Seejuures saadi laelvast kätte kölni
laipa.

s Siilinjärwel hukkunud 8 koolilapse laibad on nüüd
kõik kätte saadud. Nende ühisinatus toimub 13. ivöi'

Maakondade lippude kavandid
lähevad kinnitamisele

küsimuses ühineda liidu nõukogu ja enamuse maale,alu
snete poolt ettetoodud seisukohtadega, mille kohaselt tn
loks maakondade livp siuije-kollase-roheliie loärtviga tri
tokoor, kusjuures lipu wardapoolselc otsale kinnitatakse
ivastawa maakonna ivapp.

süstelt saadetud parandiiseirepanekud. ei lipukawandite

tehnilisel alal.

Warssawi, 8. 12. (ETA) (Havas) Lwo
wist teatatakse täiendalvalt, et seoses ühe Parem
poolse terroristliku organisatsiooni paljastamisega

on seal aretecritud 12 isikut. Üks neist tabati
trammis. Tema juurest leiti kaks - rewolwrit ja
lõhkeaineid, Kuuldub, et ta on «välja aunud oma
kaaslased, kuid nende nimesid ei awaldata. Arwa
takse, et on tegemist tuntud isikutega.

Parast «vajalike toisiiiidc algab esimene konwerentsi
töökoosolek ncljapäctva hommikul kett 11 wälisministee»

riumiS. Ncljapnctva õhtul annab «välisminister Fr.

Akcl õhtusöögi külaliste auks, millest tvõtatvad osa ka wa.
bariigi walitsusc liikmed, kohalike saatkondade juhid, föp
rllSühittgute ja ajakirjanduse esindajad.

Knlnpe ning Läti finautSministecrinmi taiibnndiisc

tecriumist sektsioonide juhatajad E. Wihgrabs ja A.

Reedel kett %2 päeval wõtab naaberriikide dele
gatsioonid iuastil riigihoidja K. Päts, millele järgneb

delegeeritud konwcrcntsile wiilisministcerinmi pcnsckre

dist rnhwuswahelist poliitilist seisukorda ning sellega

minister W. Munt c r s i Läti sanditud Tallinnas jn
Kaunases C. Krie«uinsch ja L. S c j a. wäliSminis
osakomla direktor A. Sakcnf c l d S.
Leedu Poolt on peale minister S. L oz o r a iti s c

tar J. Nr b f?i s, saadik Tallinnas B. Dail i d c, sau
dik RiiaS J. Savic k i s, «välisministeeriumi majan

dusosakonna direktor J. N o r a k i t i S ja wälisministri
sekretär dr. S. B a ck i s.
Eesti poolt wõtatvad kontoerentsist osa «välisminis

ter Fr. Akcl, ministri abi A. Nci, saadikud H. R c

b a »l e ja O. Ö P ik, «väliskaubanduse osakonna direktor

riigihoidja poolt antaw eine konwerentsi puhul.
Välisministrite konwerentsi! arutatakse peamiselt ül

ühenduses olewnid küsimusi. Kõne alla tuleb
ka Balti klausli kohald a m ise küsi
mus majandusliku läb ikaiMil-se ti
hendamiseks kolnre Balti r ii:s i toe»

Hc I, tottinomenklatuuri ja kolme riigi seadusandluse
ühtlustamine. Peale nende rida mitmesuguseid kolme
Balti riiki puutuwäid kusimusi.

Berliini linn võõrandab kiriku
maad
Berliin, 7. 12. (ETA) (Neuter) Berliini lin

dendorssi terwis on «viimaseil päewil paranenud.
Haige on muutunud tugcwaniaks. Täna külastas
haigestunud feldmarssalit Hitler, kes soowis talle
peatset paranemist.

Graziani NeghoM marbiibs
Roo nr a, 7. 1(2. (ETA) Itaalia kuningas on
marssal Graziani nimetanud Neghelli markiiks.
Rooma. 7. 12. (ETA) (DNÄ) Afmnaade miiris
teeriunn kolm peasekretäri Cc rullis Caroselle ja Teo
diacc on nimetatud wastawalt Itaalia Jda-Aafrlla ase
kindralkuberneriks, Somaalimaa kuberneriks ja Eritrea
kuberneriks.

Loodetaw ilm
ucljapiiewal, 9. detsembril
Merel weel kuni 5-palliseid. maal keshnise kii
rusega kirde- ja idakaarte tuuli. Atuutlik pilwi
tus. Paiguti kerget lund ja madaltuisku. Külm
püsib. Läinud öösi oli 6—21 ja täna hommikul
.1—18 kraadi külma.

M

wcstada.

Jär>vicwaua oli mõitcivahetusc korras arutusel
mankoudade ivalitscmisc ümberkorraldamise küsimus.

ga, mis aga ei «võetud «vastu ülikooli senati Poolt.

sik ja poliitilise büroo juhataja W. Ojansoon.

ühes sellega oisustati lipukmoanditc kiuuilainisele
esitannse puhul lisada ettepanekute juure ka maawaln

kiimitnmiscl riigihoidja poolt ivõidaks ka nendega ar

ei olnud keelanud juudi üliõpilastele osa wõtta
loenguist. Ülikooli rektor esines lahklimiSPalwe

E. W i r g o, poliitilise osakonna direktor dr. N. K a a

Komvcrcntsist wötawad osa Läti Poolt peale wäliS

- nawnlitsus otsustas wõõrandnda cwnngccliumi kiriku
maad. Knuldnwasti sünnili «võõrandamine hinnaga,
Eccn Maaonmivalitsnste Liidu juhatuse koosolekul,
mis on tunduwnlt madalam normaalsest hinnast. Tee
6. skp.. «vaadati lõplikult läbi maakondade lippude fa
otsuS tehti Parast seda, kui läbirääkimised linnawalitsusc
ivandid ja arutati ka mõnedelt maawalüsusiolt saadud
jn kirikttMõimnde «vahel maa ostmise asjus olid nnr
avwamisi ühes tüicudaivate ettepanekutega lippude ao
junud.
jus. Telguc. et cnainns maakondadest pooldab maa
Hitler külastas Ludendorffi
konna lippu liidu algatuse? asjatundjate poole loäljatöö
latud kujul, mispärast liidu juhatus otsustas lippude
Miin cl) cn, 7. 12. (ETA) Feldmarssal Lu

loomadest, mõnulemise ja tantstiettekanded. mis

Poolas paljastati terroriste
Kawatsetud rida atentaate
Warssawi. 7. 12. (ETA) (Havas) Po
litsei paljastas Lwowis salajase terroristlike or
flmnsatfiooni.-kes kawatses toime panna rea aten
taate. Organisatsiooni ühe jnhi junrest leiti lõh
feaineid. Kaks isiknt areteeriti, nimelt dekoraa
tor.maaliknnstnik Mielnik ja pangaametnik Kii
delski. Muuseas kawatseti atentaati Livowi iili.
õpilasmajale, nimelt seeparast, et ülikooli rektor

wastatvnd ametisikud.

Otsuseid mnnomnwalitsustc liidu juhatuse koosolekult.

meeste kontsert, ..loodusteaduse professori" loeng
õnnestusid ja said elama käteplagina osaliseks.

Neljapäewal algab Tallinnas 7. Balti riikide «vä

lisministrite konwercnts. Läti delegatsioon saabuv Tal
linna täna, kesknädala õhtul, Leedu delegatsioon neljaPäewa hommikul. Jaamas iuötawad külalisi wastu meie

11. detsembril.

nuses, kellele püütakse leida humikohast tegemust
Malema tegemisest esitas aruande malema pea

Kõne alla tuleb ka „Balti klausel"

Kuna see küsiamis järguoivail liidu juhaiuse koosolc
kuil weel põhjalikumalt arutamisele tuleb, siis ses küsi
unises Praegu weel otsust ei tehtud, tvaid mindi üle wal
lascaduse clluwiimisc määruste Põhimõtete läbilvaata
miselc. Leiti, et liidu nõukogu poolt inöödunudsuwisel
koosolekul Kurcsaares wallalvÄikogude. tvallawalitsuste,
wallamnaivalitsnste majandamise, maksude Z<r koormaws

Mees otsustab naise üle tema välimuse Järele. On see
õige või mitte, kuid see on nii. Hoolitsetud välimus* omab
igatahes suure külgetõmbejõirysest puhas jume ja htijgay

valged hambad ei eelda mitte ainult ilu vaid ka tervist.
Naha kui ka suuhooles on aga Niveal määrav tähtsus.
Nivea hambapasta ei muuda hambaid mitte..ainult 'hiili
valt valgeks vaid säilitab nad; ka terved -ja
Seepärast alates homsest ainult Nivea- hambapasta.

te ning walla cclartvete. ariiannetc ja arwepidamife
kohta esitatud põhimõtted ou ivastmvõetawad ning kiideti
need mõnede wähcmate parandustega heaks.

Werner Mehks

Teised kooeoleku päewakorras seiswad küsimused,

Tallinn, Vene 1?

muuseas ka eeskujulike «vallamajade ehituskatvade «võist,

luStingimujcd. jäid sel koosolekul ajapuudusel läbi aru
tamata ning tulewad otsustamisele lähemal liidu juha
hise koosolekul, mis peetakse 17. dets. s. st. Tallinnas.

NIVEA- HAMBAPAST
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Huvitav küsimus, mis teeb muret

Paneme tähele
Väliseestlaste tagasituleku puhul
Praegu on kavatsusel võimaldada välis
eestlastele tagasitulekut kodumaale. Ve
nest ongi juba üksikuid perekondi kodu
maale tulnud. Samuti on neid tulemas
Brasiiliast. Tagasitulek ei ole aga kau
geltki kerge. Üks Venemaalt tagasi
tulnud kodanik kirjutab, et Siberis oleks
paljud Eesti perekonnad valmis kodu
maale tulema, aga enamik neist ei ole
teadlik selles, kuidas hankida luba jä tar
vilisi dokumente. Tagasitulnuk kirjutab:
„Elades Omski linnas 16 aastat, igatsesin
ka mina kodumaale, aga kõik algatused
selle mõtte teostamisel nurjusid. Hiljem,
saades täpseid juhiseid Eesti saatkonnast,
asusin järjekindlalt tüütama välisosa
konda ja pärast kaheaastast vaeva sain
viimaks 1935. a. vene kodakondsusest va
baks. Anti ka kohe pärast seda viisa ära
sõiduks ja ma tulin kodumaale.
Suuremaks takistuseks Venemaalt tuli
jaile, on see. et venelased võtavad piiri!
kõik kutset tõendavad dokumendid ära.
Meistrcil ja õppinud töölistel ori nii kodu
maale tulles raske leida tööd oma kutse
alal. sest Eestis nõutakse vastava seaduse
alusel meistri ja õppinud töölise tunnis
tust.
arvates peaksid töö
oskusametid sellistel juhtumeil olema'
kodumaale tulnukaile vastutulelikumad.
kui neil pole tööoskust tõendavaid doku
mente, aga on töötanud juba pikemat
aega oma kutsealal. Keskealised ja juba
vanemasse ikka kuuluvad väliseestlased
ei saa ju kodumaale tulles hakata uuesti
otsast peale ametit õppima ia eksameid
sooritama, pealegi kui amet ammugi ära
õpitud.
Eeltoodust selgub, et Väiis Eesti ühin
gul ja ta usaldusmeestel, samuti Eesti vä
lissaatkondade! tuleb anda kodumaale ta
gasi tulles soovijaile asjakohaseid juhiseid
selle kohta, kuidas hankida tarvilisi luba
sid ja dokumente. Teiseks olgu ka kodu
maal vajalised eelkorraldused tehtud ta
gasitulnukate vastuvõtuks ja tööle paigu
tamiseks.
Tagasitulijad ei ole kõik nii jõukad, et
võivad siin rahulikult mõni aeg ringi vaa
data ja oludega. tutvuda. Enamik välis
maalt tulnud kodumaa poegi ja tütreid on
kehvad tööinimesed, kes sõiduga kuluta
vad oma viimase rahanatukese. .Kui kodu
maale saabudes tekib raskusi oskuse
kohase töö leidmisega,* siis pole see soovi
tav ei tagasitulijaile ega siin olijaile. Meie
kõik ju näeksime meelsasti, et võõrsil
vintsutatud kodumaa pojad, tütred saak
sid siin Eesti pinnal kohe elamishakatuse
kätte.
—s.

Eesti majanduslik olukord...
(Algus 2. lhk.) < .
tangud ja leib 6,2% (24,7%), piim, piimasaadused,
taimewõi ja Janamunad kokku 4,6% (16,3%) ning aed

ja juurwili 3,3% (40,3%). Weidi on odawnenud
Maid koloniaalkaubad 2,3% (3,4%).

Kütteaineist püsimad pundchinuad peagu m. a. tase
mel, wõrreldcs 1035. n. on aga ka küttepuude hinnad

tõusnud 52%. Petrooleumi hind on tõusnud m. a.
wõrreldeS 13,8% ja 1035. a. mõrrcldcs 10 kuu keskmi
sega 23,6%.

Korterite nürid Tallinnas
ou tõuSnud k. a. okt. keskmiselt 15,3%. üürihindade
tõus ei ole tingitud Tallinna elanike armu kaswamiscst
suhteliselt korterite armule, sest korterite arm on kaswa

nud 1. 1. 1036 kuni senini.ümmarguselt 25V0 mõrra,
elanike juurekasw ulatub aga samal ajal umbes 3300.
K. a. on elanike arm kasmanud Tallinnas kuni 1. nom.
761 isiku mõrra, kuna eluruumide juurekasm kõigi kaud
sete tunnuste järgi ei ole eelmisest aastast mäiksem.

Palgaliste seisukord
Eriti ttmduw oli 1937. «. palgatõus põllumajandu
ses, kus aasta», samuti sumrtööliSte Palgad tõusid anSla

t. <yr jK Wifc DiTey tr.fffjrvw
1917 j Wcr!4 nght* rtscntd.

Mööblistiili näitus
Majaperemees ja lastega üürnik

Eile atrasid Kunstihoones KNNü mööblistnlt na:-

tnsc „Neli sajandit mööblikunsti" pr. Kääris toimkonna

juhatajana ja pr. Helgi Päts, kes on näituse aupatro
uessiks. Näitusel, mis on määratud meie noorsoo> tunnu> -

(?t ära hoida teatawate seaduste ilmumist, hakkab majaomanike koda küsimusele waatama
tõsisemalt
iVfrijawitaitifi' kujale on jaa&nuub rida kirju
sotsiaalministeeriumilt ja linna hooloknndeosakon
nalt, nülles juhitakse koja tähelepanu sellele, et
majaomanikud miimajel ajal leeldnwad ünrimast
kortereid lastega perekondadele. . ,Viuna majaoma

nike kojale on ka waroni tulnud samajisnlisj kirju
ja teadaandeid, siis koja juhatus otsustas
lastega üürnike küsimusele nüüd juba maa
data' tõsisemalt.

mid põhjust, miks majaomanikud keolduwad irõtmast
lastega porokondi. Samas aga ka ci eitatud, et mõned
majaomanikud iviimmoi ajal on tõesti hakanud walima
üürnikke ning selles asjas otsustati astuda- waStamaid

samme, milleks moodustati erikom i s i o n.
kelle ülesandeks jääb andmete kogumine majaomanikest,

kes on põhimõtteliselt lastega üürnike wastased. Leiti
Ivajaliseko ka ivastaiva selgiiusröö tegemine, et maja
omanikud

ci kcrtdnks wötmnft kortrrrissc lastega üürnikke,

tamisekS mööblikunsti arenguga, ou pandud tvalja 161
artiklit Tallinna erakodudest, muuseumidest ja Kadrioru

fcs sageli on püsima mad ja korralikumad üüri
maksjad,

kui tihn korterit «vahetada taivatscirad lasteta perokon
nad.

iKdiicli peab agu itwrfima, n elukorterile ivähcsc
Ümditu-nic tõttu ou majavmanilud kohati weoti hakanud

üürnikke ..läbi sõela" laskma. Erin raske on saada

torlerir lastega perekondadel. Kuid hellest ou isegi lveol
ir-tTbo. Sasini! ei auta korteril juha seepärast. ei pere
koud on kolmeliikmeline, mitte aga nõutumalt kaheliik

mrluie knijii ilma lastcm,

asutusilt järgneda teatama te seaduste
amaldamist. millega lastega Perekonnad korterite
saamisel seatakse eesõ ig n sta tu d " seisu
kohale.
MaM»irainkc koja jichatns pidas tanoilisols infor
mcorida olukorra tõsidusest ka kõiki majaomanike seltse.

?teil päelml oli koja mürnirftct lastega üürnikele karte
rite mõimaldamisc asjas arutusel Tallinna Majaoma
nike Soltsi jichatlijes. Siin- käsitati seda tüsinnrst tea

tasva ctteivaail ikku seg a. Toodi esile näiteid,

ei majaomanikud ci ole alati süüdi lasiega pere konda dc
korterisse miitoivõtmtsel, iva id seda ou Põhjustanud ka

osalt lasteta üürnikud, kes ci taha asuda elama majja,
kus on palju lapsi. . See oleivat paljudel juhtudel cm

leni. Neuessausiacg on esindatud 5 esemega

Kadrioru lossist, itaalia weimcivakaga 16. sajandist,

friisi talupojata,piga, itaalia tooliga ja hollandi maa

liga 18. sajandist. Barokkstiili esindalvad Peeter
rc majakesest toodud kapp, Datizigi kapp Kadrioru loo
sist, ivcncctsia peegel, flaami gobelään, Nyckerti, Klcyne,
Sastlecveni maalid ja Natticri gratvüürid. rokokood

4-8 asja palisander- ja palnnpuust büroo, salong

mööblid Kadrioru lossist ja erakodudest, lvaibad, laua
lühtrid.

, Louis XVI stiiliga tutioustaZvad meid salongmoob
lid, toolid, grawüürid (Jacob raamides), klawikord, ing

Majaomanike ringtonuis on tekkinnd arvamisi, et
säärase olukorra wältamise! wõib mastmvailt amet

lossist. Näitus käsitab stiile 16.-10. sajandi teise poo

lise stiiliga 18. sajandist kirjutuslaud, toolid, lvaip,
peeglid, kummut, 18. sajandi klassitsismiga dirck
tuar-, ampiir- ja biidermcier-mõöblid, tvaasid, lüht

Korter pärast laste rikka perekonna wäljakolimist

rid, uusrokokooga tugitool Kadrioru lossist, sohwad,
Eile oli wöimalns näha Anlkpnrgi tiin. korterit, kust
oli mäljn kolinud laSteritas perekond. Abielupaar scits

üürnik» lnskcmoodi, punetas seinapabrr lntikaist nagu
mask. Majaomanik ütles, rk lapsed olemat öösiti alati

me lapsega elanud siin majaomaniku seletuse järele kaks
aastat ja neile antud kõigiti puhas ja remonditud korter
kasutada. Rüüd pakkus see kahetoaline korter otse ma

nutnud. Kuidas möiSki lastel olla siin und, kui luti

katcpnrm piinamaö. Kui kõik lasterikkad perekonnad
paneksid nii mähe rõhku pnhtnscle ja kodusele korrale,

sendawat pilti. Seinapaberid olid üleni nagu rnsmaga
määritud ega leidunud lapikest, kuhu lapsed polnud mc
danud pliiatsiga mitmesuguseid joonistusi. Põrand,nl
polnud enam mänvikübetki, lagi must ja samuti uksed
ning akende raamid. Wcckraanial»mc köögis ja käimla,
neist ei maksa rääkidagi. Pliidiröngad olid tatti, mee
katla kaas samuti koost ära. Aa mis peaasi: korter oli
lutikaid tais nagu tikitud. Nurgas, kus oli asetsenud

siis pole midagi imestada kui laStcga üürnikke ei taheta

majja mötta. Majaomanik iitlcS, et üürnikul käinud

pnssinainegi abiks, aga seejuures olid köögiukse klaasid

nii tahmunud, et ci paistnud läbigi. Oleks tõesti aeg
hakatu kodukaunistamist ja kortcrikorda nõudma ka lin

nas. Kui meekraa» on korteris, siis tohiks korteripcrc
naistelt küll nõnda rohkem puhtusearmastust. Aa lapsed
ci tohiks ka olla lutikatel söödaks.

kleidid 1860—1880. a., portselan jne.
Keset moodsaid, ivalgusküllascid ruume tunned end
siin kantud läinud aegade iluromantikasse paremini kui
muuseimn nurka lvöi erakodudcssc kogutud juhuslikke
komplekte nähes. Siin on kappe ja kirste, mille üksik
asjalised ja peened uikerduscd ning kujukesed meenuta
ivad Tallinna kirikutes nähtud tvanu altareid ja kants
leid. ülcswõtteid neist on ka lisatud kataloogile.
Mida enam aeg lahenes 20. sajandile, seda enam

hakkas mööbel kohmiema praktilistele wajadustcle.
Huwitawaks wäljapanekuks tollest ajast on keiser Alek
sandcr II aegne sohtva (2. rokokoo) 1860. a. ümbert.
Seal kõrwal on lilla biidermeier-tualett, millest omanik
kinnitab, et teda on kannud Aleksander II kroonitud abi

kaasa. Krma ahjud ei annud küllalt sooja suurte saa
jooksul üle 20%. MeeSpöllutöüliStc palgatõus ulatus
17,6%.

SuurtZS s t u s es tunnitdcniStus 1937. n. sep

tembris ulatus meestõölistel 40,7 s. ja naiStcl 25,5 s.,
ületades m. n. sama kuu meestel 10% ja naiStel 7,6%.

Weel wniksem oli palgatõus kesktSSStuseS
meestel 1,8% (33,2 s. pro 32,6 f.) ja naistel 4,1%
(20,5 s. Pro 10,7 s. iunniS).
Riigiteenijate palgatõus
Koos üldise Palkadetõusuga on wiimasel ajal mitmel

lide õhu reguleerimiseks, siis armastasid daamid istuda
tolleaja mugawates nurgakestes, mis asetsesid ahju juu

Praost J. Lattik oli tulesurmaohus

23%, naistöölistel umbes 22% ja karjäscil

Südaööl süttis Wiljandi kirikumõisas praosti magamistuba, mitle knstntamisel J. Lattik sai põletisIjaahm käele

ööl maStu teisipäcmn leidis Viljandi maakoguduse
kirikumõisas aset tulekahju, mis ähmardaS saatuslikuks
saada praost Aa au Latt i k« elule. Praost KrkaS südaööl

Otse kvrmaltvas magas koguduse abiõpetaja Pcllo,
kes aga midagi ci wöinud märgata praostil ja teda en

oma magamistoas ja leidis ruumi maani suitsu täis

suletud. Lp. Lattik äratas oma abilise ja teised maja

»ast ,'ihmnrdawast hädaohust, kuna toa uks oli mabepealt

olemat. ' Waemu ta pääsis körwalrnumidcssc ja äratas

elanikud, kellega koos asuti leekide kustutamisele. Et tuli

1. nom. tõsteti riigiteenijate laSteabirahanorme ja laien

teised majaelanikud, kelle abiga parast pnaritnunilist tööd
saadi körmaldada tuleoht jn tuulutada eluruumid.

tõsteti riigiteenijate teenistusmannse tasunormr. Lõp

Õpetaja Lattik oli hilja õhtul jõudnud koju ameti
kohuste täitmiselt ja kella \&'l ajal heitnud miisiuunn
puhtama. Korraga ta tundis, et temal süda hakkab pöö
ritama ning suits jn ming lipumad lämmatama hinga
mist. Ta suutis suitsuga täidetud tvaS kuidagi üles vt
sida elektrikontakti ja sündam tuld. Magnmisruumis
awanrS hirmuaratnm Pilt: tuba oli täidetud paksu suit

oli haaranud seina- pinda juba õige laialdaselt, polnud
see töö sugugi kerge. Praost Lattik ise haaras pality
ja tõttas sellega leeke sumbutama. Suuri waemn saadi
tuli minnaks koduste, abinõudega kustutada ja kiriku

korral parandatud ka riigiteenijate palgaolusid. M. a.

dati abirahasaamise õigust. Alates k. a. 1. aprillist

peks tõsteti k. a. 1. okt. põhipalganorme' keskmiselt 8%.
üldiselt ulatnb riigiteenijate palgatõus keskmiselt 13,4%-

le, kusjuures on armeStamata marnstnsrahad. Riigi
teenijate ostnjõud on tõusnud k. a. okt. elatusmaksnmusc
kohaselt keskmiselt 8,4% «võrreldes m. a. okt.

Mida toob tulewik?
Sihikindlate majanduspoliitiliste abinõude ja akti
miscrrunnd rrarttemötlikkuse abil on wiimascil aastail
saamntatud tähclrpanumaärscid tulemusi toodangu suu

rendamisel kui ka tootmisbaasi laiendamisel. Põllu
majanduse jõndluSwõime tõus, sisemaise tööstusliku
tooraincbaasi laiendamine ja toodangu mitmrkesista
mine, kaubandusliku organisatsiooni parandamine, fi
nnntsolude kindlustamine, tehnilise ja majandusliku ha
riduse kohastamine elulistele majaduStele kõik need

suga ning üks toasein leegitses tules.

Surm köndis läbi mana kirikumõisa. tähendas

praost Lattik järgmisel hommikul. Kui oleksin jäänud

karta tootmistcgewusrs saamntatud aktiimsuse muhene
mist. Tõusujõnd on mcel'tngewad põllumajanduses kui
ka tööstuses.

Saamntatud tase on maid soodsaks'eelastmeks ma
janduse edaspidisel arendamisel ja mõrrcldes praegusega,
uue kõrgseisu saamutamiscl, aimatakse lõppkokknmõttcS

konjunktnurinstituudi artiklis.

Nagu selgus, oli tuli saanud alguse maja korstnast,
kus ärmntamasti süttis tahm. Sädemed olid pääsenud
,hju kõrwnlt siibriawause kaudu wälja ja süüdanud ta
»eedi. Kahju, mis tekkis, pole suur.
Ase energiliselt tnlrknõtutnmiscst osa mõttes praost

meel mõneks minutiks uinuma, oleks surm olnud kindel.

X Lattik sai paremale käele tulrhanmn ning Pidi pöör
dnmn arsti poole, kes tema hnamnd kinni sidus.

Sportlik! Rassiline! Värskendav!

Kelm müütas olematut hobust

MölnivQSi

gatsilt Priipalu alevikust pärit Jaan Park. Soovides

laadalt hobust osta, hakkas ta kõrtsis kellegi tuttava

soovitatud mehega, kellel pidi olema parajasti laa
dal müüa hobune, kaupa sobitama. Hobuse ostu

1 A-33
F-a 1. K Sc.hwarzlose Söhne. Berliinis, looming
Alnuvalniistaia Kestis .Lab. W. Treublut, T;tH.
Hinnad: 1.70 ja 230

summast P. andis tundmatule müüjale 50 kr. rahas,
kuna 80 kr. pidi jääma tasuda veksliga. Raha kätte

saanud, tõusis võõras aga lauast ja läks minema.
Ostu all olnud hobune jäi Pargil muidugi saamata
ja ta pöördus abi saamiseks politseisse, et selgi
tada raha omastajat.

Eestimaa kuningas
Mihkel Aitsama ajalooline jutustus W
8

Nüüd tõi Kai kapaga külma vett ja aitas mehel
riideid kohendada. Kui Jaak tegi Kaie tahtmise
järele, oli neil läbisaamine kõige parem.
Kai harutas oma tulevikuplaani edasi:
~Kui soaksime Lcenu kambrincitsiks ja Kaie
noorärra mõisa, mis meil siis viga elada! On tüd
rukud peenemate kohtade peal, küll siis kosilasi
tuleb."
Kaie esimene pahameel Dückeri peale oli kadu
nud. Kui võõras noorhärra on linnast, pole ka halb:
noorhärra muretseb parunilt loa ja võib tüdruku
linna viia. Küll ta seal enese mampsliks lööb.
„Hoia, et sa kõrtsi ei lähe," ütles Kai õueväravas
mehele.
Jaak lõi käega, mis pidi Kaiele tähendama kõrt
sist loobumist, talle enesele aga sinna minemist.
Kai vaatas Jaagule järele, kuni see kadus tee
käänaku taha. Jaak sammus seni küla suunas, kuni
Kaiele koju kätte paistis. Siis aga pööras otsemat
teed kõrtsi.
„Põssa-põssa-põssa!" hüüdis Kai oma põrsast.Hoolsa perenaisena oli ta kitkunud rohtu ja viis
seale nüüd süüa. Põrsast tuleb hoolega sööta; kui»
hästi läheb, saab tütar varsti mehele, põrsas kasvab
suureks ja Jaak tapab ta pulmalihaks.
TALURAHVA KLUBIS
..Kõrtsimees, kalla viinal"
„Pool või terve?"
..Jätkub poolest;"
Kõrtsimees Madis valas külamehele poole kortlit
viina. Mees köhatas, sülgas suu puhtaks ja rüüpas
siis tubli lonksu. Pani tühja klaasi leti peale, eemal
dus ja istus pingile, kus alustas juttu tuttavatega.
Kirikulisi tuli järjest juure. Kirikukõrtsis visati
esimene naps, vesteldi mõne kaugema tuttavaga ja

oodati omaküla inimesi, et koos alustada kojumine
kut. Pärispeatus oli külakõrtsis. Siin viidcti aoga
õhtuni. Külast tuli mehi juure; neid, kes kirikus ei
käinud. Kui kodune loomatalitus oli läbi, ilmus
kõrtsi tüdrukuid ja poisscgi. Mängiti pilli ja tant
siti. Vanemadki lõid viimaks sekka, kui tuju oli
tõusnud ja tuli tubli lugu, mis pani jalad taktis
liikuma.
Andrese Jüri oli parajasti leti ääres, kui
Kanarbiku Jaak tuppa astus. Jaak oli küll kehv
pops ja laisavõitu, kuid osutus kõrtsi seltskonnale
vajaliseks: tema kulul tehti külanalja; ta ise rabas
vahel üsna teravalt vastu.
„Va Kanarbiku tuli, täna läheb lahti!" hüüdis
Andrese Jüri.
..Astu aga astu lähemale, Joak, ega sinugi suu
pole seinapragu. Säh, pista üks pits hinge alla!"
Neil puhkudel ei lasknud Jaak end paluda. Oma
tasku oli kehvake, üsna õnn, kui midagi hambasse
sai. Viinata polnud Jaagul tuju, ega teistelgi sobi
nud sulatarka meest hakata lohistama.
„Tere kah, mehed maalt ja merelt!"
See oli Jaagu harilik kõrtsiteretus. Seda teati
juba aastaid, aga igakord pidi Jaak nõnda tervitama,
sest muidu viina ei antud.
Jaak viskas ja vilistas. Vaatas siis oma pintsaku
hõlma alla, katsus taskuid ja lausus:
..Mitte ei soand aru, kuhu see viin läks."
„Eks ta ikka koju läks," naersid teised.
„Leti ääre ikka sain, aga voata, ää ei soa: teine
jalg jäi kastmata."
..Kõrtsimees, kalla veel teine pool!"
Jaak tõstis klaasi, andis sellele suud ja viskas
teise viinasuutäie alla.
„Kohe tunda, et kaks jalga all."

kloostrist klaivikordil on ka tvüga romantiline
elulugu. Temal ön mänginud noor mõisapreili, kes
on õnnetu armastuse pärast naisemehe, loitest Trubetskoi

wastu astunud kloostrisse. Seal on ta seda klawikordi
mängides südamewalusse surnud. See tväike mängu
riist oma ainult paariakordilise klawiatmtriga Ivastab
hästi kujutelule piiratusest eluwõitluses, endassesulgu

inisest.

'<

Seisatad antiikse büroo ees ega suuda mõista, kui
da? sellel mahuti kirjutama. Kuhu daam tvõi härra toe
tas oma pitsi varrukas käe, kiõhu tvõis olla paigutatud
lvaasismirune tindipott, millesse kasteti hanesulega. sduid
hauesulg nõudiski pikaldast ja ettevaatlikku ivõtet. Meie

aegse praktilise mööbli oi? küll arendanud tvalja ini
mcse ivajadus end oma Ivahendituski ümbruses lvälja
elada, wabalt liikuda.

Neid ja teisi wõrdlusi tekib tvaadcldeS neid wanu
asju. Küll nende omanikud teawad jutustada mõndagi
nendega seotut, on ju nad sageli sugupvltvelt paranda
tnd sugupõbvele.

Näiws jääb atvatnks kuni 13. detsembrini.

Omapärase pettuse osaliseks langes Valgas Kui

ott olulisikS ja pnsimaiks eeldusiks majanduse edaspidisel

arendamisel. Neil Põhjusil pole lähemas tulewikus

mõisa hooned hoid» hämimiscst.

rcs. Ei sohwa mahuks hästi ahju ümber, selleks tval
mistati ta kõtvcr. Sohtval on seljataguseks ainult lai
äär. mis ühtub alumise osaga alles nurkadel. Sellest
ruumüvabast seljatagusest tvvis daam istudes > oma
biidermeierlikud taftpuhmad kleidi tagaküljel tvalja su
vuda nende wormi rikkumata. Muidu aga oli daamil
ses röstvastuses kitsal sohwal tvõimatu istuda. Padise

Tüübiline külakõrts 1800. a. paiku.
„Mis su küljeluu ka kodus teeb?" See oli juba
algus.
..Hakkab mehele minema," naeris Jaak vastu.
..Kas sinu võhm on juba väljas?"
..Seda on sees ja seda on väljas koa. Aga mõi
sas on naistest puudus, täna aj and keegi härra ratsa
hobusega külavahel. Soand minu Kaie kätte ja kohe
pärima, kus need nägusamad neiud külas on."
„Joak!" ära aja lori!" naersid teised vastu.
„Joagul on õigus! Ma ise nägin, kuidas ratsa
mees tuli üle Põua põldude Pidin koera kallale
puretama, aga Kaaru oli palavaga põõsasse pugend."
„Ei mina suuda ilma vastu vaielda, suu kui
vab ää."
Naer kõlas üle toa, sest Jaagu soov oli vägagi
läbipaistev.
„Kelle käes on kord viina osta?"
„Sec kord on minu käes," ütles kõrtsimees ja
kallas Jaagule viina. Ta teadis, et vaja meestel tuju
tõsta, küll siis läheb ostmiseks lahti.
Jaak tundis, kuidas ta! üle keha hakkas soe
olemine.
..Keda siis Kai saksale juhatas? Või kutsus
koguni omapoole?" irvitasid teised. Jaak itsitas
kaasa.

£gp. ostjaskond!
Moodsaid kfiekotte, kohvreid
igas suuruses, sportttUkondi,
pesu Ja muud ostate võistlu
seta hindadega _
J. VOOSEMAA,
.Veneturg 3, pudukauplüsest.

..Eks me näe, kelle naine kodust on kadund."
„Kas saite nüüd!" naeris kõrtsimees leti tagant.
„Kes see ratsamees võis olla?" küsisid mitmed.
..Kui tahate minust targemad olla, eks siis ütelge,
kes ta oli."
Jaak vaatas enese ümber. Keegi polnud tar
gem.
..Kas täna pole siin mõisast kedagi?" küsis Jaak
omakorda.
Vastust ei tulnud. Võõras ratsanik jäigi sala
duse katte alla.
Jaagu ülesanne oli täidetud. Keegi külarahvast
meest ei tunnud ega teadnud. Nüüd võib ta rahu
likult jalga puhata ja nooremate nalja pealt vaadata.
Vahest leidub veel mõni helde käsi ja ta võib lõpuks
paraja auru all koju minna. Tema on käinud naise
asju ajamas ja Kaiel pole õigust etteheiteid teha.
Külarahvas oli ju kõrtsis ja nii pidi temagi sinna
minema.
Suurest toast kuuldus pillihääl!. Mängiti viiulit
ja nooremad keerutasid tantsu. Jaagul hakkasid õla
nukid taktis liikuma.
Ta haaras Andrese .Türi varrukast kinni ja tõm
bas ettetuppa.
„Ma võtan vindi pealt koasa." .Taak lauliski
peene häälega nagu mõni tütarlaps, ise lõi jalaga
takti sinna juure.
Lugu lõppes ja Jaak tõmbas hinge tagasi. Noo
red jalutasid tantsuringil paarikaupa. Viiulimees
pühkis higi ja tõmbas poognale vaiku peale.
„Joak. jutusta meile mõni vana lugu."
„Kas kirikhärrast või parunist?" küsis Jaak ringi
vaadates.
.Ikka parunist... Joak! Reagi parunist!" hüüti
läbisegi.
Jaak hüppas kõrtsilaua nurgale ja algas:
..Kord elas väga uhke parun..."
..Kus mõisas see parun elas?" hüüdis keegi
vahele.
„Sinu sugulane ta küll ei olnd.;. Nojah, see
parun uhkustand alati teiste sakste ees oma toitu
dega. Kord kutsund enesele hulga võeraid ja luband
neile anda nihukest proadi. mida keegi pole enne
soand. Eks saksu tulnd siis üle kihelkonna kokku
seda sööma.
(Järgneb.)

Ktsknädalal, 8. detsembril 1937
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Tehas fa ladu Tallinn, Refmani tän. 11, tel. 300-80 ja 316-59.

Taimewõi sünnipaigas

Kõige wanem maailma riigijuhtidest

A.-s. Cxtraktor sai moodsa taimeõlide rafineerimise seadeldise
Rootsi kuningas Gustaf V 30 aastat troonil
Tema majesteet Rootsi kuningas Gustaf V,
praegu 79-aastane. on walitsennd oma riiki 3v
aastat. Ta on kõige wanem maailma Praegustest

Maailmasõja jooksul, kus Rootsi proklameeris ja säi
litas walju neutraalsuse, kuningas Gustaf mängis rähr
sat rolli, eriti mis puuwb kolme Skandinaawia riigi

Taani, Norra ja Rootsi seisukohta konflikti mitme
sugustes faasides. Teatamasti peale uniooni katkemist
Noorsiga, Norra oli waliuud endale kuningaks ühe
Daani printsi, kes oli Inglise kuninga Cdwardi mai

riigijuhtidest.
Praegune Rootsi tvalitsew dünastia kannab BerNa
dottc'i perekonnanime. Esimene kuninga? sellest sugu
tvösast, Charles Jcan, oli Napoleoni all marssal Berna
dotte, Ponte-Eorso prints, kes waliti Rootsi troonipäri
jaks a. 1810, kuna wi ima sel kuningal rootsi dünastiast,
mis sel ajal walitscs. ei olnud lapsi. Igasugused jäljed

mess. Aasiate jooksul olid normaalsed suhted jälle ja

lule ieatud. Rootsi ja Norra lvahel ja isegi oli tärka

mas sõprus. Kuid mõlema kuningakoja tvahel poi,md

tvccl mingit lähenemiskatset tehtud.

sellest.«võõrast päritolust kadusid jtiba teise generatsiooni
ajal kuninglikust perekonnast, kes on tänapäetval täiesti

Detsembris 1914. a. kutsus Gustaf V Taani ja

Norra kuningad lokin Malmö'sse. Rootsi lõunapoolseinm

rahmuslik ja rootsilik igalt lvaatepnnktilt. Võttes ku

ningatc nimeks Gusiafi Praegune troonipärija kan

pvotvintsi tähtsaimasse linna. Seal leidis aset kuulus
..kolme Skandinaavia kuninga koostviibimine", milles!
Ivõtsid osa ka samade maa.de vea- ja ivälisministrid. ja

ajaluküt nii kuulsusrikka minciviku ja essmonc,

kus need kolm maad leppisid kokku neutraalsuse poliitika
üle sõjn _ kestes, samuti kui «vastastikuse majandusliku

GuStaf Adolf ..Põhja lumede kuningas", söjiv.ickme gee

abistamise printsiipide üle. See koostöö muutuks tihe
dainaks sel määral, kui sõja ajal suurenes majanduslik
simvc. Kolm Skandinaamia riiki moodustasid teatud

nab samuti seda nime —on uuesti jalule seatud Wasa
dünastiast kimingate traditsioon, kes ou jätnud Rootsi

GuStaf Waja. oli rahwa trabasiaja, tema iicsciswusc
jaluleseadja silmavaistelv reiormäator, ja teine suur
niuS ja organisaator, kes mängis suurt rolli Euroopas

määral ühise majandusliku termiku. kus jvabalt lvahctati

30-a. sõja pichul.
Kuningas Gustaf on kuningas Oskar 11, kõrge kuns
tilise kultuuriga monarhi ja tähelepandawate Aukirjan

kaupu.

Kuningas Gustaf on osanud lõpmata juure tarku
sega maadelda nüüdie aja poliitilisi, tingimusi ja sellest
järgnenud, et Rootsis koustiiutsiooniliue monarhia
seisab kindlal alusel. Demokraatiline tung on imiidugi
piiranud kuninglikku lvöimu. kuid ta pole esile kutsunud
elulist ümberlükkamist. Arcnomiue, mõjüstatud sajan
ditewanuste tradirswonide ja kogemuste läbi. cm wöinud
sündida suuremate rahutusteta. Pärast sõda. sotsialist

dusltkc teoste autori, ning Sosie. Nassau

printsessi, poeg. Ta sai suurepärase kõrgema hariduse
ja söjawäelisc kaswatuse. Siis ta lvalmistus oma tule

wasele kõrgele ametile arwurikastc ja pikkade reiside läbi

ja ikka aktiiwscma osawõtuga c'lust. Kuna

Rootsi sa Norra olid tol ajal ühendatud, siis ol.i ta mii
mel korral mõlema rcgendiks juba oma isa eluajal.
Isa hälwa tarwise tõttu oli ta regendiks ka kriinli
sel aastal 1905, silmapAgul, millal Norra lahkus unioo

liknd walitsnsed ou wõimul waheldumisi kodanlike

lvalitsustcga, ilma et ühed lvõi teised oleksid muutnud
sulneid kuningliku 'wõimuga.

nist. Nobkess ja ohwrimeelne ivaim. mida näitasid

T. M. Gnstaf V.

kuningas ja troonipärija, aitasid tvõrmsäli kaasa konflikti
rahulikuks lahenduseks. Tingimused, misilistes wiimaks
likvideeriti unioon, suurendasid uisaldust mõlema maa
tvahsl ja sidusid neid kesttva sõprusega.

Kuningas Gustaf näitas oma tvoo-nilopääsmissst
saadik 1907. a>. et ta oskas aar saada oma ajast ja
Ivastu wõtta demokraatliku waium arenemise tagäjär
jod. Küunne aastat enne tema tvoomlopänsu olid too
nud sügawaid muudatiusi riigi poliitilisse ellu. üldise
hääletuse laienemine ja Mhemboolstte parteide edu
sammud olid wälisteks ümdemärkideks, et rahwa süga
wates kihtides oili olemas poliitilise küpsuse tunne ja
peitusid uued majanduslikud nõudmised. Nad mävkisil.
üldiselt uue ajajärgu algust. Kooskõlas muub«sega, mis
oli sündinud awalikus nrwamifes, kuningas otsustas loo
buda kroonimise tseremooniast, mida oli Pühitsetud juba
wanast ajast suure toredusega, arüvatcs. et see uhkus
ei oleks kooskõlas uilte aegade ivaimuga. Ta Mahendas
ka suurte tseremooniate toredust, näiteks riksdag'i awa

Juubelit ei pühitseta

Kuningas Gustaf läheneb oma 80-dalc eluaastale

täies tvaimses ja kehalises jõus. Ta on ikka olnud

Taimeõlide rafineerimise osakonna une seadeldise

Stokholm, 7. 12. (ETA) Kuningas GuZ.
tas V pühitseb homme oma troonileastumise 30.
aastapäswa. Kuninga soowil ei peeta sel puhul
ametlikke pidustusi. Seewastti kawatsetakse suu
rejooneliselt pühitseda kuninga Lv. sünnipäewa
tulema aasta 16. juunil.

kogemusrikka rahwa tarkusele ja ksntsessioonidele.

Wabrik on oma.-te-gcwuses sellel ajaivahemiknl mär

gatawält arenenud. On ehitatud uus ja ajakohane tai
mewõiwabrik. mis suudab rahuldada tarwitajaswnua
nõudeid hoopis suuremal määral., Jõujaama laienda
mise järele jõudis järg taimeõlide rafiueerimise osakou

ua kätte, mille sisseseade uuendati. Uus sisse

seade. mis läks maksma 40.000 krooni, wõimaldab nüüd

mxutMnmf

ideedes.

oma lihtsa igapäevase eüuga.

ringkäigule ivabrikus, mis praeguses asukohas Pelgu
linnas töötab juba 14 aasiät.

WALKER

kutsuma ülemineku-ajajävk majanduslikes ja poliitilistes

Kuid wastolud waibusid wähehaawal jn lahendati
põhiseaduslikul teel, tänu tugewasti ovgamseoritud ja

töölerakendamise puhul a.-s. Extraktori taimetvöilvabriku
juhatus oli palunud eile ajalehtede esindajaid Iväikesele

JOHNNIE.

Kuningas ei suutnud siiski wältida konflikte nende
sisemiste wõitlustc ojal, mida paratamatult pidi esile

istungit. ja andis igal wirsil onta alamatele eeskirju

Üldwaade a.-s. „Extraktori" taimewõi malmistamise osakonnale.

Mabc õhuspovtidc kirgline harrastaja sa neile ta wõlgncb
pean isalt tänu oma elujõu säilitamise eest.

rafineerida peale kookos- ja palmiteraöli ka sooja-,
maapähkli-, seesami-, päcüvalillc ja isegi linaõlisid laki
tööstuse tarivis. Wabrik loodab: neil aladel tegewust
tundMvalt laiendada. Uus sisseseade.on täitnud kõik
lootused, mis sellele asetati niihästi kvaliteedi kui ka
ökonoomsuse suhtes. Uus rafinatsiooui-scade koosneb
kolmest silindrilisest aparaadist üks toorõlidc neutra
liscerimiscks tvõi hapetest wabastamiseks. teine pesemi

Dir. E. Sulg avwestas tväbja, et juba praeguse

äärmiselt wäikese taimewõi tarwituse juures Eestis

ivaid üks kilo hinge aastas aitame suurendada
selle tõttu wöimalikuks osutuwa suurema wõi wäljaweo

arwel Eesti Panga tväliswaluuta reserwe 1,7 miljoni
krooni tvõrra aastas. Kui wõtta arwesse, et Daanis
tärtvitaiakse taimetvõid ehk rahwustvähelises keeles
margariini 20 kilo'ja Soomes 4 kilo elaniku kohta aas
tas. siis peaks olema selge, millise suure tähtsuse omab
see toiduaine rahvamajanduslikust seisukohast. Meile mit

meti eeskuju pakkmv Daani põhjendabki oma jõukuse
sellele asjaolule, et tveab tvälja maksimaalse koguse wõrd

ja tarwitab ise margariini. Mõnede armutuste järele
hangib Taani sel teel endale 2.5 miljoni naelsterlingi
suuruses lisawaluutat. See peaks meidki panema mõt
lema.

5l. J. Extraktyri taimetvõrwabriku toodangu wäärtus
ulatub miljonile kroonile aastas, millest taimewõi turu?tamine moodustab üle 50%.

seks na tooröli plecgitamiseks. kolmas desodoriseerimiseks

Aljechin jälle maailmameister

m Kölnivesi

wõi õli spetsiifilisest lõhnast ! vabastamiseks. Siia juure
kiullub weel rida pumpasid, filterpresse ja muid ivähe
maid seadeid wrustikuga, mille kogupikkus on üle poole

Wõitis oodatult 25. Partii. Wägew skoor 15^:9V2

kilomeetri, õlide rafineerimise kcsttvus on umbes 20
tundi. Iga õlisort tingib erilise töötlemisiviisi.
Wana rafineerimise osakond jääb ajajooksul muu
scunnesemeks. Esialgu täidab ta aga uue kõrlval tvccl

Aljechin sai eile Haagis teenitult maailma
meistriks. Matši alguses ja viimastes partiides ta
sammus vägfevalt võidult võidule. Enne matši en

Tiüsa Cesdifctia
kaunite daamide nägematu kate.

teise järgu tähtsusega ülesandeid.

nustati tasavägist tulemust, isegi Euwe võitu. Tege

Taimewõhvabrik. mis Pühade eel töötab kõrgpiugc
list koonuatuscga, jätab efektse mulje. Töötlemisprpt
seis toimub masinate abil. mille 'uure- inimkäsi selle
toiduainega üldse kokku ei puutu. Valmistamise 5000

likult Aljechin saavutas vägeva skoori 1514:914

Maailmameistritiitli otsustas 25. partii, mis män

giti laupäeval. Aljechin saavutas selles võiduseisu,
kuid Euwe alistus alles eile õhtul, ct maailma
meistritiitli üleandmine saaks sündida pidulik

Maailmakuulus looming F-a I. F.

Schwarzlose Söhne, Berliin.

Ainuvalmist. Eestis: Lab. W. TREUBLUT, Tallinn.
Hind 1.35 ja 2.20 .

kilo ünlber päeivas.

kusega.

Kahe maailmameistri käepigistus oli sümboliks,

Piiriwalwe juhtide nõupidamine
Helsingis
Eestist sõidab piiriwalwe ülema abi ja Tallinna

et tiitel oli läinud ühelt teisele.
Aljechinile annetati võidupärg.
Teiskordne maailmameister Aljechin ütles
prantsuskeelses kõnes muuseas: „Uhkusega viin
maailmameistritiitli Prantsusmaale. Tõstan esile
oma vastase dr. Euwe rüütellikuse, mis võimaldas
matši organiseerida. Jääme dr. Euwega headeks
sõpradeks matši tulemusele vaatamata, nii . nagu
ma ütlesin Juba matši alul. Tänu matši komiteele
ja matši juhtidele Maroczyle ja sckundantidele
Fine'ile ja Eliskasesele." Seejuures Aljechin- andis

jsk. juhataja

Arvusid maailmameistrimatšilt.

Võiduskoor koosneb 10-st Aljechini ja
4-st Euwe võidust ja 11 viigist. Suurem jagu võite

saabus valgetega mängides, nimelt 11. Mustad võit

sid vaid 3 korda ja need olid kõik Aljechini või
dud. Aljechini saavutust tõstab veidi veelgi, et ta
on vaid 12 korda valgetega mänginud, kuna Euwe
aga 13 korda.

Matši otsustas 25. partii, mis lõppes 7. detsemb

ril, s. o. veidi üle 2 kuu pärast matši algust.
Kõik partiid algasid linuetturi kaksiksammuga.
Vastased tõid päevavalgele avangutes palju' uut.
Tõusis ausse Nimzovitši kaitse, mis asendas
matsi alguses esinenud slaavi kaitse.

Aljechini saavutused partiide järjekorras: 0. 1,
%, 0, 1, 1. 1, Va, 1, 14. %. 0. 1, 14. Vs; 0;
14, 14, 14, 1, 1, 14, 1, 1. Aljechini vägevad see
riad algavad 6. partiist ja 21. partiist. Kogu matši

Ühenduse auwanemaks

Helsingi, 8. 12. (ETA) Reljapnewal, 9. det

sembril, sanvuwad Helsingi Eesti Pnriwalweiilcma abi

Eng m a a ja Rootsi merrwalwenlem Bcrgm o r f,

et ühes Soome piiriwalweülema Histisega pidada läbi
rääkimisi ühise wõitluse iile salaweo wastn. Läti esin
daja saabumisest sellele nõupidamisele ei ole teada.

Eliskasesele mälestuseseme,

Euwe ütles Aljechinile: ..Jääme headeks sõpra
deks. õnnitlen suure võidu puhul ja loodan, et te
tulevikus palju kordi kaitsete edukalt tiitlit."
Publik saatis kõnesid kestva käteplaginaga.
Kuidas saabus Aljechini wõit?

Riigihoidja Ülemaalise Maanoorte

Dr. Aleksander Aljechin

juhtis Aljechin, välja arvatud algus kuni 6. par

Järelepärimisel piirimnlwcwnlitsuscst selgus, et pii
rimnlweulcma abi sõidab Soome koos piiriwalwc Tal
linna jaoskonna ülema major Lüüsiga. Nõupidamisel
loodetakse selgitada mitmeid salaweoga ühenduses ole
waid küsimusi.

tiini.

Kes on A. Aljechin?
Dr. Aleksander Aljechin, teiskordne maailma

õulukuuse
ehtimiseks:

meister, nägi esmakordselt maailmavalgust 1892. a.

Venemaal. Tema malekarjäär algas õige noorelt,
siis, kui ta oli alles 16-aastane. Ta esimene rahvus
vaheline esinemine toimus Düsseldorfi turniiril
1908. a., kus ta saavutas 4.—5. koha. Mcistertiitli
Aljechin saavutas Peterburis 1909. a. Suurmcistri
vääriliseks tegi Aljechin end esikoha jagamisega

ilustusesemeid,

jõuluküünlaid,
nukuküünlaid,
jõululühtreid

Karlsbadi turniiril 1923. a.

suuri ja väikesi,

Peale revolutsiooni Aljechin põgenes Vene
maalt Prantsusmaale. Nüüd ta on juba prantsuse

, lamettat,

kodakondsuses.

inglijuukseid,

Aljechin! malcline ..toodang" on väga suur. Ta
on võtnud osa peagu kõigist võistlusist, seejuures

inglilokke,

Maanoorte üleriikliku
Eile õhtul astus Pvlltttöõkoja ruumes kokku nlemna
lise Maanoorte ühenduse nõukogu jn otsustas walida
riigihoidja K. Pätsi ühenduse auivanemaks. See otsus
on loomulikuks järelduseks neile tormilislrle austuse ja
poolehoiu flitmlbudtclr, mida maanoorte mitmetuhande

pealine pere tänama suwel näitas üles riigihoidjale
esimestel üleriigilistel snmepäemadel Jänedal.

uus põhimäärus
töökoja jirhattis otsustas nnnita senist põhimäärust ja
läbi tuita mõned uuendused organisatsiooni ülesehituses.
Uue põhimääruse kohaselt kutsutakse ellu igas põllumeeste

konwendi piirkonnas konwendi maanoorte ühendused.
Konwendi ühenduse tegewust juhstvad konwendi noorte
jvanem, juhatus ja üldkogu, üldkogu koosneb maanoor
teringide esitajatest. Nooriewanema määrab ülemaalise

ülemaaline Maanoorte ühendus on pöllntöökoja

Maanoorte ühenduse veawanem, kelleks on põllutöö

poolt mõne aasta eest ellu kattutud maanoorte organisat
sioonide üleriiklik keskkorraldus, mis tegutseb põllutöö

koja esimees. Juhatuse liikmed walttakse üldkogu poolt.
Maakondlikuks keskkorraldweks on maakonna maanoorte
ühendus, mille organiteks on ühenduse esimees ja wane
mate kogu. Esimees nimetatakse peawanema popsi. wa
nematckogu moodusmtaksc konwendi maanoorte ühen
duste poolt.
ülemaalise Maanoorte ühenduse organiteks on: pea
wancm, kongress ja nõukogu, ühenduse tegelikku asja
ajamist korraldab põllutöökoja maanoorte sekretariaat.
Ühenduse nõukogu praegnsse koosseisu kuuluwad:

koja juures koja juhatase poolt maksma pandud põhi
määruse alusel, ühenduse liikmeksolewate organism
sioonide arw on tõusnud neljasajale sa koondab endasse

tuhandeid üle riigi. Maanoorte ringides wa

litseb elatv tegewus. ühest küljest püütakse > arendada
liikmetes nmatulunduslikke ja kodumajanduslikke oskusi,
teisest küljest pannakse suurt voljln niaawaimu kasivain
misele ja armastuse ning huwi tõstmisele põllumehe kut

se lvastu. Mingid korraldawad tööivõistlnsi. ivaidlus
õhtuid. kursusi, panemad toime näitusi j. m. Mõnelpool

ou ringid üles näidanud tähelepanmväärt saaJvunisi
aianduse alal TööJoõistlnste alal on põllirtööioda au
und hulga auhindu, niis tegelvust suuresti ergutab.
Maanoorte häälekandjana ilmub põllutöökoja ivälsaandcl

ajakiri ..Tõnsttv Noorus".
ühenduse tcgcwuie paremaks korraldamiseks põllu-

maanoorte pemvanem ?l. J ü rima. haridusrmnts

teeriumi kuisekoolide peainspektor dr. E. Teras mäe,
põllutöökoja-direktor T. Kind. haridusministeeriumi
algkoolide pcainSpoktor M. Raud, põllutöökoja nõu
andetalituse juhataja A. Käbin. Isamaaliidu veasek

retär O. Piirsalu, kodumajandustoja nõunik prl.
M. Kauri ja pöllmvökoja peasekretär J. TSr m a
küla.

särakiiünlaid,

haruldase eduga.

paukkompvekke jne.

Auto ja oiunibuse kokkupõrge
STA"

iAWAVTIN

Malga ematapja hulluntajja
Teisipäeval tuli Valgas Tartu-Valga ringkonna
kohtu väljasõiduistungil arutusele Melanie Udr a
se süütegu oma ema Marie Udrase tapmises.

selgunud, ei raisatud summa tõuseb 48.551,25 kr.

Filmitakse lnmerikast tali
maastikkn
Eesti Kultuuriilm ivõtab praegu kesklinnas kui ka
linna äärtes iileswõtteid praegjlsest lnmerohkest talwe
maastiktist. TeesnguStele ülesivõtetele on loota ka toa
listnrgn, kmia lõunapoolsed rahJvad tinineJvad suurt
Huwi põhiamaadc talive lun-Mit, mis eriti praegusel mo
mendil on eriti clusaintaõ ehtes.

Õllewedaja jäi weduri ette
Eüc kella f> paign p. 1. jäi ühes hobuse ja reega

Pärmi ja PapiniidJi jaamade ivahcl ivcdnri nr. liii

olus järjekordsel tülitsemisel, kuna nende vahekord

kelle elukoht on Pärnus, Januseni tän. nr. 44. We

olnud vaga halb. Pealeselle ta seletas, et ema löö
nud talle kirvega selga, kus leiduski haav.
M. Udrast tunti kui väga närvilist inimest, kes
sageli oma emaga tülitses. Ka ülekuulamisel ja
vanglas avaldas ta Ilmseid vaimuhaiguse tunde

märke. Tema vastutusvõime küsimus tõsteti ka koh
tus üles ja- peale ekspertide ülekuulamist otsustas
ringkonnakohus Melanie Udrase tunnistada vaimu

haigeks ning lasta ta paigutada vastavasse eral
dusmajja.

Wargusi pealinnas
Waleria lupaschewsky Korterist heina tSn.

nr. 23 ivarastati palitu 70 hr. iviiürtuses.

Wjatjeslan' 3irosla m o iu i 11 juaiastal W.-

Kalamaja tati. nr. 4 asetsemast keldrist iililioiiD ja
muud kraami, kokku 20 kt. wäärtujes.

ÕUHQJOOKI

Mõlemad sõidukid said kokkupõrke taga

Udras ise tagasi, mille järele ta vahistati. Ülekuu

lamisel la seletas, et pannud toime leo ärritatud meele

Eile paigutati Talliuua-Harju kriminaalpo.
Titfei korraldusel wauglasse Juudi Ühispanga ra
hakõrwaldaja Jsab Lopaiv 0 k. Juurdlusega on

Harju tän. 41, Narva mnt 42, Tartu mnt. 27

Mõrv avastati k. a. 27. juuli hommikul, millal
Võru tau. nr. 47 asetseva maja jiiurviljaoiast leiti
tapetult 61-a. lesknaine Marie Udras. Tn oli ta

petud kirvega, pea kellast täiesti eraldatud. Kahtlus
langes tapetu tütrele, 38-a. Melanie Udrasele, kes oli
kodunt teadmata kuhu põgenenud. Peagi ilmus M.

Lopavok paigutati vanglasse

tpfiaš

NÕUDKE
TAIKO

Eile õhtul mõni minut enne kella ühtteistküm
uct põrkasid ..Päeivalehe" maja ees kokku takso
anto nr. 9M900 ja 0.-ü. Mootori autobus nr.

ette Bliebernichti õlletehase mäljamedaja Kaan Esna.

järjel üsna tugewasti wigastada, kuna inimes
tega õnnetust ei olnud. Taksoautot juhtis Pla
needi tän. nr. 14—9 elutsem Johannes K 0 ch
ning oiuuibust Saali tän. nr. 12—10 elutsew
Jakob laa m a. KeS õnnetuses oli süüdi, pole
esialgselt selgunud.

dur andis reele tugema tõuke ja paiskas selle ühes

mehe ja hobjijcga raudteekraajvi. Õlieivedaja ja hobune

ajasid end aga Jvarsti püsti ja nagu hiljem selgus, ei
olnud saanud tösiseinaid tvigasiusi ci jnecs. .hobune
ega ka regi.

Rasked jääolud Kuressaare
ümbruses

Esna etteiJiaatajnatüs. Ta oli sõidu ajal Jviinastajmd

Ühendus Abruka saarega üle nädala katkenud

i Juurdlusega selgus, et õnnetuse põhjustas Jaan
olekus.

Tabati käekottide waras
Esmaspüewal taliati Uuel turul 84-a. Eduard
Laanemets, (endise nimega Pudiser). kes seal iva

rästas kellegi turulwiiblja käekoti Mehe taskust leiti
ka Käärid, mida ta tõenäoliselt tahtis kasutada ridikiili

rihmade läkilõikamiseks, et nii märkainatuit kandja
telt käekotte näpata.

Uuel tunti on juiiniasci ajal toime pandud terme
rida käekoitidemargusi. Laanemets esialgsel iilcluiula
misel kõiki neid paite enesele ei jvötnüd.

AierL Abruka saare ja Kuressaare vahel on üleni
kaciml jääga, mis on aga veel sedavõrd nõrk, et ei
kanna inimest. Seetõttu 011 Abruka saare elanikud
muust maailmast lahutatud. Ka peavad nad olema
juba iile nädala ilma postita. Teinepool Abruka saart

on meri veel jäävaba, samuti on jäävaba ka Kihel
konna laht. Kuressaare lahes kuni Roomassaare
sadamani kannab jää inimest, mistõttu kalurid tegid
algust unnapüügiga.

Toimetusele saadetud kirjandus
Uus näidend T. Braksiit
Autorikaitse ühingu kirjastusel ilmus neil päe
vil T. Braksilt, kelle näidendid maalavadel viima

seil aastail on saavutanud erakordse menu, uus ühe

vaatuslik lavateos: ..Kõrgem seisus". Tegelasi
9, neist 5 meest ja 4 naist. Lavapildiks on suvila
aiapoolne ljülg rõduga. Tegevus sünnib väikeses

suvituslinnas. Näidendi peategelaseks on kitsaist olu
dest üles uppinud majaomanik, kes tunneb erilist au

kartust n.-n. kõrgema seisu vastu. Ja kui siis majja

ilmub suvitajana krahvinna, on kihinat-kahinat kõik

kohad täis. Siinjuures satub majaisa vastoliu oma
lastega, kes omavad juba moodsa elu vaateid
ega taha küürutada sakste ees. Järgneb rida koo
milisi vahejuhtumeid ja sekeldusi, kuni majapere
mees vana Gesner jõuab selgusele, et see vana
eesti mehe seisus on ikkagi see ainuke ja kõrgeim

seisus. Sesse näidendisse on autor osanud põimida

tabavalt ja värviküllaselt tükikese väikelinna elu.
Teos lihtsa lavaseadeldise juures tohiks olla tere
tulnud palaks väikelavadel, kus seni ongi tuntud
eriti suurt puudust I—2-vaatusl. lähemaist lava
teoseist.
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Kohalikke teateid
Ants Lauter tagasi
Neil Päewil jõiidiH enam fui wiienädatasel!
wälisreisilt tagasi Ants Lant e r, kes oli käinud ;
külastamas wiie maa Rootsi, Norra, Oaain./
Inglis- ja Saksamaa pealinnu, et tutwuda nende

Emadepiiew

Tallinna gaidid ja skaudid kovraldaipad tradiksior

Sarlakid ja difteeria näitawad tõnsn. Möödunud

liiilfc omäde-päetva _ pühapäetaal, 12. dets. kell' 5 p. l.
Estonia kontsertsaalis.

maade teatrielu praeguse seisukorraga. Oma mm- .

jeist Lauter kirjutab ..Päewalehes".
Tallinna ümbrnse põllnmeeste esindajad majan
dnsministri jntnl

Turgudel lnbati jõnlukanpade müüki
Liunaivlalitsils- lubas müüa 13.—24. dets. Itucl
turvi. Kopli sa Sitsi turul ning Kalarannas igasuguseid

T"isi.pälklvak käis Tallinna imibvnse Talupidajate
Ühingu ja Tallinna. Keila ja Raasiku põllumeeste-, fcm
taenride esindus, kuhu kuulusid Tallinna kouwendi e,i
mees H Põldmäe ja sama kouwendi luge W. Roopere.
majandüsministri K. Seltcr, jutul, kus nad esitasid Tal
linna ümbruse talupidajate märgukirja Tallinna pnma

turu ümberkorraldamise taajadnse kohta. .. . .

Majandusminister suhtus esindaiailc kõigtti yea

tahtlikult, lubades inävguklrjas c-jile toodud küsimused
kaalumisele taõtta ning tvõinralusc korral kaasa aidata
mävgukiivias esile toodud - sootaide rahuldannseks.

jõUlupuuehteid ja pakitud maiustusi.

mnt. 8. Kingad sinna juure on Leo Sitaersi originaal
jooniste järele jalanõudeärili ..Ilitdisking", kübarad ja
mitmesugused moeuudised firmalt ..Nemoll", sukad
„Clirt" firma ..Eottonilt"; õhtusoengud ..Jlotarilt".

Hõre turg
Tänane Tallinna turg oli tonm ja tuisu tõttu ha

ruldaselt hõre. Hinnad püsisid endisel tasemel.

Loata tööstused
Linna ehitusosakonna esindajate paikliku iilewaatuse

tulemuse,?a selgus, et Narma mnt. 10 ja Suur-Karja
tän. 15 on töösturid asutanud laud-' ja'sadübsopatöö

kojad keldritesse, milleks neil puudub luba. :7
Töösniste omanikud mõetakse wastntusele.

llnsi ehitusi
Liuuawalitsus kinnitas järgmised ohiiusipvojektid:.
M. Woihnje projekt puust kahekordse Äumajä' ohtra

miseks Heina ja Taime tän. nurgake.

J. Jävtvc ja J. Meri projekt muudatuste kohta

ilus noorem insener ametisse. Wiimasel aj„t. maa
walitsuse koosoleku, otsustati tecdeosakonna noorema

insenerina maawalitsuse teenistusse palgata Eugen
.Haamer.

Rakverest

Põhimõttelisel j pooldab linnawalitsus esitatud pal
wet.

Linnawalitsus lumewedamisega hädas. Wiimascd
suured lumesajud on Rakwere käidawamadki tänawad

Mõne reaga
Majaomanikele selgitusi elektriseadmetest. Eesti
Majaomanike Seltsi järjekordsel nelijapäowa-õhtul 9.
dets. kell 7 õhtuil E. Laenupanga ruumes. S. Karja 18,
dipl. ins. Karl Martin esineb ettekandega ..Elektrisead
meid ja nendes peituwaid hädaohte".
ühing «Kool ja Kodu" kõnekoosolek on 9. detsembril

kell 18.15 tütarlaste kommertsgümnaasimni ruumes.
Kõneleb dr. Kirschenberg teemal: ..Seedimisrikkod när

tailisel Pärast seda läbirääkimised ja munsi

kalised ettekanded.

Avteekide ööwalwe

scdawürd ummistanud, et liiklemine nii mootor- kui
ka hobusõidnkitega on seal ohtlik sa raskendatud.
Tänawate uininistnmine tekitab suuremat muret susi

cest rcw.-komisjoni liige P. Jakobson ja ko p
jatc salga juhataja Joh. Maripuu,

tõrjujat jäid hoolsuse eest hõbemedalid.

Matmistalituse pidos õp. Waher ja lahkunu hauale
asetati rohkesti pärgi.
Kaks algkooli wajab ümberehitamist. Kärstna jsk.arst kontrollis algkoolimaju temale allumas piirkonnas
ja leidis, et õpilaste terivlshoiunõuete seisukohalt wäl

Aktusele järgnes tuletõrjujate ja
kooswlibimine pritsimajas. Rohkesti oli teru ituf 1
lisclt ja telegrammiliselt.

sudes tuleks Ilgemal ajal ümber ehitada Kärstna

ja Tuhalaane algkoolihooned. Waltawaiilsusel one?i
knwatsus asuda koolimajade korraldamisele. Riidaja
koolimaja leiti olevat heas korras.

Järvamaalt

Elvast
Elwa ptaneerinnskawa jääb kehtima. Elwa alewi
«volikogu poolt hiljuti mast,, ivöetud ja
poolt kinnitatud uue planecriiniskawa masti, on cjna
mid rida ciwatasi. nende hulgas ka alclvuvminmuc.
kaebuse riigikohtule. Kaebajad palusid immstn nunn
tamisotsust tühistada. Teisipäcwa! kuulutas
selles asjas otsuse, jättes kaebuse tagajärjeta.

39-a. koolijuhatamise järele pensionile. Jäneda
algkooli juhataja A. Lubi esitas inaakooliwalitfujele

Protsessijatcl oli uue ptaneerimisiiawaga puud»'
tatud nende isiklikud hnwid, seepärast nad proije.g

juhatajaks olnud 39 aastat. Ta kuulus ka wene riigi
«volikogusse Eestimaa talurahwa saadikuna.

Tartumaa ringk. «vanema ja meie ainukese
tütarde noortemagistri, Etwa kootiöp. Ljdia -Ranna

ka alustasid.
Austati kodntiitaede noortemagistrit. KodutiUaid:

mistunud tänawad nüuawad aga igal juhul puhas

Valgast

Virumaalt

Lätlane jäi Walgas käies auto alla. Esmaspäeva
õhtut jäi Walgast wätjuiual Wiljandi maanteel Ktnibrc

40. sünnipäewa puhut korraldati tcisipacwat Otwa
algkoolis aktus. Prl. Rannale anti iile ka rida luuke.
Tartumaalt

linnawalilsnscie, kellel länawiiscks taimeks on ette näh

tud lumeveokrediiti kõigest 400 kr., millest ei jätku
isegi kümniku palkamiseks lumeivedajate jaoks, ttm
tamist.

Wiljakuiwatis põles ühes niitjaga. Nõmmküla w.

Kaarevere külas süttis põlema talupidaja Herman
Petersonile lutuhuua Rammiku talu wiljakuiwatis.
wamisel olnud 1156 kg miljo, mille ,väärtus wu

Kesknädalal waStu neljapaewa:

dalcid hoolsuse eest. ,

Kõrgeimad märgid —' kuldmedalid JlUiLrrnÜ«nda

pensioniiemineku awaldnjc. A. Lubi. kes hiljuti pii
hitjes oma 60-dat jünuipäcwa, on Jäncdal kooli

ühes wiljakuiwatisega häwis tules ka parajasti kui

Kadrioru apteek. Narwa mnt. nr 64. Tel. 303-01.
Suur-Pärnu apteek. Pärnu mnt. nr. 63. Tel. 463-21
E. Matsoni apteek. Niguliste tän. nr. 5. Tel. 436-06
E. Urmi apteek. Sakala tän. 3. Tel. 308-33.

210 kr. Pealeselle hukkus tules ka ivähcmal määral
wallaswara. Kogu kahju ulatub 634 kr-le, kusjuures
nii hoone kui ka wallaswara oiid kindlustamata. Nagu

kõrtsi koljat Törwa sõiduauto nr. R-30 alla ja sai

peast wigastada Lätist, Luke ,valtast pärit otew Jüri
Busc h, 60 a. wana. Õnnetus juhtus allajäänu enda
ettevaatamatusest ning purjusolekust, kuna ta astus
autole selle möödumisel otse ette. Mees toimetati
Walga linnahaiglasse sama autoga, mille juhiks oli
õnnetuse silmapilgul omanik Kari Nirk. Pärast haa
made sidumist lasti mees kodusele rawile.

Liigkütmisest tekkis tulekahjn. Kircpi wallas sul

tis Konni talu saun, mida oli liiga tublisti koetud.

Omaniku Rud. Õiguse kahju on 230 kr., kuna hoone

pöles maani maha. . _

Brigaadile määrati inlekaitsepealik. Tartumaa tuIctõrjebrigaadile määrati politseiwaiitsuse direktori ot
suscga ametisse eriline tuiekaitsepealik, kelleks on
Endel Haljasmaa Kirepift.

Nõmmel:

Riigikohus

Trossini apteek. Apieegt tän. 4.

Tänuawaldus

leena tän. nurgale.

Liunaivalitsus määras 14 Tal!inna kinole kokku
1938. a. 90.000 kr. lõbust,,suraksu. Suurim maksu
maksja on ..Gloria-Palace" 19.500 kr., siis „Ars" —?

«valgustati kirik kogu ööks. Surnuaeda «viimisel kand
sid puusärgi kirikust walsa koguduse ivanemad liikmed.

nimest «vabanemisega.

loomaaia.

aktus, millel anti üle aastatc-teemstiismargi

Paistus asetati pr. Bergmanni põrm kirikusse sti

dele meeletuletused, et uue aastaga lõpeb soodustatud
tingimustel nimede eestistamise tähtaeg, mispärast ka
neli tuleks rutata oma senisest ivõõiapärasest pe-ckonna

lubaks alvada kino „Dia„a" ruumesse. Kopli tän. 2.

juubelit. Sel puhul peeti raekojas ptduUk

lesk pidi maetama Paistu surnuaiale pühapäeval. Et
aga ,veoauto Pitistrocrc juures jäi surnuga lumme kin
ni, siis «võis matmine aset leida alles esmaspäeval.

koollwalitslis nüüd saata kõigile neile õppejõud,,-

Eino Salumaa awaldas sootai, ci liniiawalitsiis

puust kahekordse elumaja püstitamiseks Tondi ja Magda

Kinodele 1)0.000 kr. lõhustnsmaksn

kauaaegse õpetaja ja kirjaniku Jaan .Bergmanni

pärase perekonnanimega õppejõudu, siis kawatseb maa

Loomaaed kinosse

esineb Pariisi originaalmodellide ja pr. K. Siim-Juuse

moejooniste järele nroeateljec Tallinn. Pärnu

kandades, kurgupõlctlkkkn (dijtectiat) 13 juhtumil Ha
geri, Jänvakandi, Kose, Juuru ja Rapla jaoskondades
ning kopsutüslkust 7 ja suguhaigust 6 juhtumil.
Õppejõud nimede eestistamisele. Kuna .Harjumaa
koolides töötab praegu meel paarkümmend wõöra

Majaomanik wõeiakie ivast„tirse>lc.

Kuressaare linna wabatahtlik tu^^^?5a

Kirjanik Bergmanni lesk maeti. Paistu koguduse

mil Hageri, Jänvakandi, Kella ja Juuru arsiijaos

Saue tän. 8 asetsevas majas on ehitatud pööningu
korrale elukorter, milleks puudub Ivastata luba.

Huwitawa moerewüüga täna „Danci»g'Glorias"

Viljandimaalt

nädala kestes registreeriti Harjumaal üldse 13 nakkus
haiguste juhtumit. Nende seas oli sarlakeid 17 juhtu

Loata pööningnkorter

Kuressaarest
Tuletõrje 70. a. juubel. 4. sa 5. dets.

anvatakse. on tuli alguse saanud wilsakuiwatisc ahjust
wälja lennanud sädemeist.

Harjumaal!

Otsuseid

Minu südamlikeni tänu kõigile, kes mind minu

'iSS

Administratiiw-osakouna kohtuistungil 3. det). läeti

50. sünnipäeva puhul õnnitlesid.
Tallinnas. 7. detsembril 1937. a.

iagaiärieta: Jakob Metsa, Marie Tomsoni, Marie
Kunkoffi, Eduard Kiisid. Tallinna iinnaomawalit

V. Kuusik

suse, Pauline Lillmctsa. lohaune-Elisabeth Markuse
Sauga waila,valitsuse, Peeter Ringasc, Pärnu ajutise

Tallinna ringkonnakohtu esimees

14.nnr, fv. n.-[i 12.000 kr. jne.

maawalitsuse. August Tirmanui J. Roose. Jakob
Strmime, Aleksander Esseni ja Marta Edeubergi
kaebused.

ssSjl
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Kaewatud otsused tühistati: Elmiine-Auctte Laasti

Tallinna linnawalitsuse, s)endrik Lutsu, surnud Jaan

Zannan pärandustombu ;a Lllwiine Grossthali era
kaebuses. *

Otsuse kuulutamine lükati edasi: August Padjuse
ja a.-j. Balti pumvilla ketramise ja kudumise wabriku

">-

kaebuses.
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Tfiwiil-osakonna kohtuistungit 3. det). jäeti taga

järjeta: Liisa Reimanni. Eduard Püümamn. Gustam
Suurciuäe. Alma Wariku, Marie Koppeli. August
Oti. Helene ja Elmar Koltsi, Aleksander Estami,
Peeter Wilperi. Allee Kompuse, Mihkel Sanpöllu.
Marie Warcse, Johannes Pöderi, Wladimir Zangi

Sii
WM

kaebused.

Mz

Kaewatud otsused tühistati: Saaremaa maaoma
walitiusc kass.-kaebuses Wassili Käo nöudeasjas; Emi

SSsä

lle Wehlmanni ja Mari Kanauri kass.-kaebuses.

Otsuse kuulutamine lükati edasi: Johan Aawi

ku, Eduard Hold-?!cumamii. Paul Jngcrmanni, August -

Kuilami, Johan Ossi. Oskar-Eduard Hanseni, ÄZil
helin Ungern-Sternbergi ja Linda Panku kass.kaebuses.

Läbi waatamata jäeti Peeter Leliepi kass.-kaebus.

SUPREMA

RAADiO—TEIE PARIM SÕBER
Koolijuhatajate üleriigiline kok
kutulek

Lumi rändab merre. Tallinna majaomanike nuhtlus - lumi nutetakse regedel lümast wälja ja
.pillutakse Pirita toe juures merre. •
Ei wõi ehitada kolmekordseid puu- ja segamaju
Pärast 4. maid 1935. a. ehitatud kolmekordsete puumajade kolmandad korrad tnlewad lammutada
Tänawu sügisel on tulnud ette paar juhtuniit, Kord- loetakse terweks majakorraks. Kokku ei
kus majaomanikelt nõutakse kolmekordsete puu . tohi puumaja olla kõrgem, kui 8.50 m. seda
majade kolmandate kordade elukorterite lam maapinnast kuni ülemise korra laealuseni.
mutamist. Majaomanikud, kellele on tehtud was
Neile kolmekordsetele puu- wöi segamajadele,
taw linnawalitsuse otsus politsei kaudu teata mis on ehitatud enne seaduse maksmahakkamist
waks, on kaewanud edasi riigikohtusse. Riigi ' kinnitatud projektide järele, wöib teedeminister
kohus on kinnitanud aga linnawalitsuse otsuse, lubada ..olemasoluks" erandeid.
motiweerides seda ehitusseaduse muutmise ja
Seega kuuluwad lammutamisele kõigi nende
täiendamise seadusega, mis ilmunud ..Riigi Tea
kolmekordsete puu- wöi segametsade kolmandad
tajas" nr. 42, 1935. a.
Nimetatud seadus hakkas kehtima 4. mail Kdrradj mis on ehitatud pärast 4. maid 1933
1933. a. ja selles on üteldud, et ei ole lubatud a. kinnitatud projektide järele.
Sarnaseid maju olemasolewatel andmetel ei
ehitada kõrgemaid kui kahekordseid puu- wöi
segamaju. kusjuures mansard-, katuse- wöi pool- ole Tallinnas kuigi palju.

SPORT

Sflnnipäewalapsi
Arnold Kapsi 5l)-aastane

227,5 kg. keskk. Tomp 230 kg. poolraskek. Kõ s-

I ak 260 kg ja raskck. Nonlaud 262.3 kg.

Oxford wõitis Cambridge i
Twic-kcuham. 7. 12. (ETA) Qxford-Eam

bridge'i rugbytvõistluse wöitis Oxford 17:4. Oxfordi
ülikoolil on see esimene ivõit pärast 1034. aastat. WSist

lust oli jälgimas 40.000 pealtwaatajat, teiste hulgas
la kuningas George VI.

.-SKC

Keskn., 8. dets., harilike hindadega Puccini ooper
„Tosca »

SCWERK

kespeare'! komöödia ..Suveõõ unenägu".

i/23 esietenduseks Paul Rummo jõulunäidend lastele

..Lõunatuule eksirännak". Pääsmed kr. I. kuni 10
s. Õhtul kell Vi'B teenelise' näitleja Paul Pinna tulu
õhtuks esietendus ..Tseesar" (..Kaugete randade" jn

Raarl 1 o
Kvlmnpiicwal. 8. detsembrit.
7.00 äraiusmäng. 7.05 mõnulemist 7.20 päetaaundi

„Fanny" järg), Marcel Pagnoii näidend.

scid. 7.25 hommikkonisert heliplaatidelt 8.10 hommik

Alirdza Grik i s e ja Paul F i b I g i balletiõhtu. Kla
veril Tatjana Babi na.
Reedel, 17. dets., tantsijanna Edith 011 or p i

turuteade. 17.50 heliplaate ja reflaaini 18.00 Anton
Kasemets: Eesti immfifa arengutee (V) Esimese luust
laulu, kiritnkoraali, ajastu. 18.30 kohtaikumuusika.
Kohtaik „Kultnsc" kapell. 19.00 majaiidusllt ringtaaade
toimetaja L. lOrandberg. t 0.15 soowikontscrt heli
plaatidelt. 10.40 päewaundiscld. 20.00 õige aeg. Ilma-

Kaskn., 15. d£ts., Läti riigiooperi , balletisolistide

tantsudeõhtu.

Sümfooniakontsert külalisjuhatajaga

Esmaspäeval, 13. detsembril, korraldatakse ..Es
tonia" kontsertsaalis sümfooniakontsert, mida juha

tab kuulus vene helilooja ja dirigent Igor Str 0vills k i. Solistina esineb ta poeg, klaverikunstnik
Suliina Štravinski. Kontserdi kavas: Tšaikovski
3. sümfoonia. Štravinski ..Capriccio" ja
..Tulilind". Pääsmed eelmüügil teatri kassas.

Eesti Draamateater
„Ugala" kaks võõrusetendust. Neljapäeval, 9.

skp., L. Fodori komöödia 3-es vaatuses ..Kfipsusttin

nistus' ja reedel, 10. skp., H. Vemoni ja H. Oweni

näidend 3-es vatuses ~Mister Wu". Etenduste algiis
kell V2B õhtul.
Laup., 11. skp., kell 1/28 õhtul „Suvi" 38. korda.
Pühap., 12. skp., Noorsooteatri etendused „Äla

dini imelamp" II jagu 6. korda algusega, kell 1/23
p. 1. ja õhtul kell V2B ~Kevad" 102. korda.
Kassa avatud kella 11—1 e. I. ja s—B õhtul.
Töölisteater
Täna ..Kolmekrossi ooper" 12. korda. Algus
kell VjB õhtul- Pääsmed 25—150 senti.
Neljapäeval „Mehe küljeluu" 22. korda.
Reedel ..Inimesed gjujSSl" 8. korda.

pavvus Jaani kirikust kand. Puusepp. 8.30 Tallinn:

M sääieade. Hiiiimnotecrlugiid. 20.05 Marje Sinki
lookolanle. Alo Vallimäe (bariton.) 20.25 põllutöö

ministeeriumi loamalaõlvatuse-iiõunil ma», agr. A
Munga: Meie taeisekaslvatnsc arengu ivälsaivaateid.
20.05 põllu»,asaiidilõlitkc teateid. 21.10 wauu tantin

lugusid kandlel. Aleksander Margi, 21.35 lasic

ivancinatc taecrandtimd Lilipc Ploompuu van Nest:
Laste sõbrad. 21.50 idamaine muusika. NN. orkester,
prof. N. Krill. 22.55 päevauudiseid
Neljapneivnl, 0 detsembril.

7.00 äraiusmäng. 7.05 taõiinleinist. 7.20 päcivaiiudi

icb. 7.25 hommittontscrt heliplaatidelt. 8.10 hominik

paltviis Jaani kirikust õp. N. Koolmeister. 8.30 tuin
teade. 13;0ü—-13.30 kooliraadio Maik muinasjutu
maale. Muinasjutte, laule ja muusikat algkooli noore

male astmele. 17.50 heliplaate ja reklaami. 18.00 tant
surütme. (Heliplaadid.) 18.30 inglise keele tund edasi
jõndimtcle —, N. Gfcih. Ii LOO sisepoliitiline ringwaade
1'0.1'5 mecSkoorilanle. Tallinna liiinatccniiale meeskoor.
Juh. A. Karindi. 10.40 päetaanudiscid. 20.00 õige aeg.
Ilma-sa zääteadc. 20.05 soololaule. Liuda Kiinler (sop
ran). 20.25 pool tundi perenaistele. Kodumajanduse

õpetaja ?lliidc Kami: Kodukorrashoiutöist tal
loel. 20.55 orkcstrikoutscri. NN orkester. Juh. F.

Nikolai. 22.00 kivjaiidiisliklc uudiseid. (Tartust.) 22.15
instrumentaalkontsert (X). 22.53 päcwauudiseid.

Juubilar sündis 9. detsembril 1887. a. Pärnus, kus

tema isa oli tolliametnikuks. Lõpetanud 1902. a.
Pärnu linnakooli, õppis K. 1903.—1906. a. edasi
Riias, kus lõpetas ka posti-telcgrnafi kutsekooli.
Posti-tclcgraafiamctnikuna töötas ta 1904.—1914. a.

Järgnevalt oli ta merekindluste staabi sidciilemaks
ja 1919.—1921..a. raudteevalitsuse tclcgrnafiosakon
na ülemaks. Viimases ametis olles hakkas ta teput

seema ka äri alal, asutades 1919. a. a.-s. Kapsi ja
Ko. ettevõtte, mis aastate jooksul on paisunud
üsna suureks ja elujõuliseks. Peale oma ettevõtte
juhtimise on juubilar veel mööblitööstuse a.-s.
Massoprodukti asutajaid ja direktor. Samuti a.-s.
Eesti Philipsi asutajaid ja direktor ning 0.-ü. Raadio

Ringhäälingu asutajaid ja end. direktor.

Johannes Aavik, keeleteadlane ja õpetaja, sünd.
8. dets. 1880. a. Köigustc v. Saaremaal.

Juhan Jaason, seltskonnategelane Võrus, siiad.

8. dets. 1872. a. Loosi v. Võrumaal.

Ants Oras, keeleteadlane, sü,ui. 8. dets. 1900 a.

Tallinnas.

Theodor Pool, agronoom, sünd. 8. dets. 1890. a.

Tori v. Pärnumaal. '

Eldor Fählmauu, majandusteadlane, sünd. 9. dets.

1899. j. Kadrinas.

Harry Kull, arstilcatlhmc, silud. 9. dels. 1886.
a. Lasinurme v. Virumaal.
Kohale jõudnud kauaoodatud daamide villaseid

„BLEYLE" pükse, pesu. allkantavaid sukki,
kindaid, salle jne.
Suures valikus meester. triiksürgiriideid ja
pidshamaid.

JU Ifopperman
Väike Karja 2 (kcllasepa kõrval).

minister kol. A. Jaakson, kooliwalitsuse direktor W.
Alttoa ja õpetajate koja esimeeS E. Murdmaa. Peale

selle ou ette nähtud sõnawõtud koolijuhatajailt.
Kokkutulekust wõtawäd osa kõik alg», kesk- ja kutse
koolide juhatajad, peale nende koolide inspektorid ja koo
liwalitsnstc juhatajad.
Kõned antafe edasi raadio-ringhäalingu kaudu.

Stipendiume akadeemilis
tele naistele
Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu liikmeil on

võimalik kandieerida järgmisile rahvusvahelisile sti
pendiumidele:

1. International Junior Fellowship in Science

1938—39. 1 aastaks 250 naela. Teaduslikuks uurimu
seks matemaatika, füüsika, keemia, geoloogia, füsio

Möödunud nowembriknu jooksul suudeti meilt Ir
boska kaudu N. Wcncssc 250 karilooma ja csmaspiic

3. Freuch Fellowship. Vähemalt 3 kuud Prant
susmaal 5000 franni.

Homme pühitseb oma 50. sünnipäeva pealinna

tuntumaid ärimehi ja tööstureid Arnold Kapsi.

peaministri asetäitja siseminister K. Eenpalu, haridus

loogia ja patoloogia alal.
2. International Fellowship (A.A.U.W. Fellow
ship Crusade) 1938—39. 1 aastaks 1500 dollaril.

üldse on tanawu sügisel ostuhooajal septembriga
alates ja nüüd lõppedes meie põllupidamist ostetud ja
Irboska kaudu N. Wcnessc saadetud 1148 tõulooma
üle 230.000 kr. waartuscs.

0

nia kontsertsaalis üleriigilise koolijuhatajate kokkutuleku.
Kokkutulekul esinevad kõnedega riigihoidja K. PätS,

1148 tõulooma N. Wenesse iile
330.1) W kr. wäärtnses
ivat tänawufüglscse Hooaja wiimane saadetis 38 looma.

&0

Neljap.; 9. dets., alandatud hindadega W; Sha
Reedel, 10. dets., Smetana ooper
mõrsja".
Pühap., 12. dets., 2 esietendust. Päeval kell

Esmacchäetva õhtul Walgas male,va ruumes korral
datlid tõstokorrespondeniswõistlustest osawõtt kujunes
erakordsest elataaks. Kogusummas tõstcii 23 osawõija
poolt 4437,5 kg, mis 0,, ligi poole suurem eelmisel tvöisi
lnsel saawiitatud kogusummast. Kaaludes tulid esikoh

tadele: snlgkaalus Starte 175 kg kergek. Kuusk

Teater • Muusika
«Estonia" teater

Walgas tõsteti 4437,5 kg

.Haridusministeerium korraldab pühapäewal, 19.
dets. s. n., algusega kell 10 hommikul Tallinnas, Esto

Loomade- ja lihahinnad
kolmspSevsl, 8. detsembril

Nõueiav teaausftku töö esitamine.

4. Aurelia Henrg Reinhardt International Fellow

ship. 1 aasta 1500 dollarit.

5. Caroline Spurgeon's Scholarship. 1 aasta
100 naela Londonis töötamiseks.

6. International Residential Scholarship atCros
h,j Hall. 1 aasta 100 naela, Londonis.
7. Tšehhoslovakkia stipendium I.F.U.W. liikmei
le vähemalt 6 nädalat 2000 kc.

Tšehhoslovakkia stipendium naisüliõpilasele vä

Tallinna alatisel clustapaloomadc ja lihaturul

hemalt 6 nädalat Tšehhoslovakkias 2000 kc.
9. Sarah Sniithson Fellowship. Stipendium on

külmhoones rohkesti tagavaraks. Seepärast elus

uurimiseks filosoofia (ka klassikalise filosoofia) või
psühholoogia alal New,iha,n Collegc'is Camb

Pullid ja mullikad maksavad tapi,kaalu järele

Stipendiumid antakse teadusliku töö tegemiseks
välisriikides. Kandideerida tuleb 15. detsembriks Ees

veiste pakkumine täna keskmine, kusjuures aga eel
mistel päevadel ja möödunud nädalal tapetud liha

veistele nõudmine vaevalt rahuldav.

55—60 s. kilo. Eluskaalu hinnad 26—31 s. kilo.

Lehmad rammusad 55—60 s., keskmised 48—55

s. ja lahjad 45 s. piires tapakaalu ja 15—20—28
s. piires kilo.

kolmeks astaks, iga! aastal 250 naela. Teaduslikuks
ridgc'is.

ti Akadeemiliste Naiste Ühingus, Riia tän. 35, Tar
tus. kust saab ka lähemat informatsiooni kandidee
rimise kohta.

Lisaks Austria Akadeemiliste Naiste ühing kor

Vasikate pakkumine väike. Tapetud vasikate hin
nad ühes nahaga: rammusad 60—70 s., keskmised
75—50 s. ja lahjad 40—45 s. kilo. Elusvasikad mak

raldab veebruaris 1938. a. teiste maaae aKadeemiiisile
naisite Austria tundmaõppimiseks kahenädalase suu

mine, Tapetud lambad ilma nahata ja pudemeteta
rammusad 45—50 s., keskmised 42—45 s. ja lahjad
40—42 s. kilo. Lammaste eluskaalu hinnad 26—30

20. detsembrini 1957. a.

savad 30—40—45 s. kilo.
Lammaste pakkumine väike. Nõudmine kesk

33 s. kilo.
Sigu keskmiselt. Nõudmine rahuldav. Tapetud
sead ühes pea-jalgadega 70—78 s. piires kilo.

satamise kursuse Kit:<l)i',hclis, Tiroolis. Kursus, toit,

korter, ekskursioonid ja tagasisõit läheb maksma
umbes 19 inglise naela. Osavõtta soovijail pöör
duda E.A.N. Ühingu poole, Riia t. 55, Tartu, kuni

Politseipeegel

Toodud hinnad on arvatud Tallinnas. A\aa] loomi

turustades tuleb arvesse võtta veokadu 5—10",'
kodusest elusknlust ehk 2—3 s. kilolt, veokulu ja
vahetalituse lasu.

Talunikud Lõuna-Eestis aida
warasteks
Valga kriminaalpolitseil õnnestus tabada karis
tust kandvate Lõuna-Eesti suurvaraste Priunmi ja
Roosilille kolmandal kaaslast, kelleks osutus Tartu
mai Pühajärve v. asetseva Karu-Tootsi talu pidaja
Hugo Ilves. Tema talu metsast leiti ka .varas
tatud kraami. Ilvese tabamisega on likvideeritud
aidavaraste jõuk, kes juba aastaid toimetas murd
rjusi Valga-, Võru- ja Tartumaal. AVclied on kõik
kolm väiketalunikud.

Kaklus ja lärm. Eile õhtul kella 7 paigu lärmit
sesid ja kaklesid Liivamäe tänaval Jakobi tän. nr
11—11 elutsev August Sirclmets ja Liivamäe tän*
nr. 20 -25 elutsev Vladimir Luks.
Kõnniteede mittekorrashoidmise pärast koos
tati Nõmmel protokoll Suvila tän. nr. 6 13 *>o ')r>
ja 28, AJesila tän. nr. 20 ja 23 ning A\üstamäc
tan. nr. 24 asetsevate kruntide omanikele

Joobnud olekus avalikku kohta ilmumise pärast
n°"?atc
ll^,mmel Protokoll Harku valla elanikule
Prudu Erkile.
Pcalusloata elamise pärast võetakse vastutusele

Lati kodanikud Hugo ja /Aaria D ! -iugid.
joobnud 'sikuid e-d -'tati noliüriarrgliiuajja (j
..... .toimetaja .1 TAKt.AJA
\ nljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Uhisus

Kesknädalal, 8. detsembril 1937
Linna ligidale maale

Tööpakkumised

apteekri perekonda tartvis

teenijat,
Vaiatakse täiesti saksa kes natuke keeta oskab.
Kaubelda .Meri j. 26—9
tajat
kasvatajat
2 lapse juure kella I—s

PSewalehl
3Ö*a. tubli

maapoiss
palub sulasekohta. ftirj. slt
~9/569".

t>. 1.. oma karterist käies.
Korralikku

majahoidjat,
lasleia oluci ui m•. rarwis
Köleri täu. 6—l.
Lapsehoidjat
tarwio. Tulla Pilwc tän.
igal ajal. Pilwe t.
poorab Endla länawalt.
Vajatakse

Lp. tööandjad!

Korralik maanoormee» otsib

tood või õpilasekokta (tun
neb _ka rauatSSd veidi, on
iseseisvalt mootoritega tõo
tanud) või ükskõik mi» tõõd.
Aadress: Vasalemma Määra
p.-k. A. Remmelmann

MaanoormeeS. täiskarsk
lane.

soovib tööd

ükskõik mis alal. Teat. pal.

Nõmme, Mustamäe tän.
teenijat,
15—2.
. hästi keeta oskab ja
majaiöid tunneb Dunkrr t. Wanim
kellasepp
l7—lo. Tulla kella 4—5
otsib tööd (tunneb ka kui
ja 11—2.
lasepatööd). Kirjad slt.
Vajatakse kiiresti täiesti ..34/694".

vilunud

kammijat
kindlale kohale, juuksetoös

tus ..Hellas", tel. 314-74.

Reimani 28, Tartu mnt. 17.

ralikul maksjail.

Meeldi wa wälimusega

puhvetipreili
ettekandja

male naisterühmale, kes

luba
keskküttega majas. Näha kl

Tehnika 7—5.

Välja üürida

tööstusruumid
pindalaga 80 r.-mtr. teL'o
niga. Linda tän. 7.
Ametiskäija preili võib

kaasüüriliseks
tulla üksiku naisterahva mu
re. Soov. kr j. slt. ~17'4..

Töötoaruumid
ära anda tislerile või king

kohas asum ja töötäm

koloniaaläri

hul kõigi töödega. Kirj. slt.
„35/595",

Lp. pr. või härrad, palun

öpilasekoht

Lefva

Laduks
Raua t. alguses ära anda.'

Küsida Heeringa t. 6-a—l
Balti jaama juures wäl

juuksuri juure, mütsi-, pesu-, ja. üürida esikust erasisse
väljavadajat
ftealsetegija või meeste kae käiguga hästi
tarvis, kellel ka endal on asidemete tegija juure. Tun
mttbl. tuba»
kohti, osa kohti saab juure. neb sidemete-tõõd, võib ka
midagi muud olla. On virk. üksikule intell. härrale.
Kirj. sh. ~35/555".

Karske tingim. aus

autojuht,

kel on endal tööd, saab veo
auto oma valdusse. Võib ka

Kirjad kuni 15. skp. slt. Teateid saab Suurtüki t.
~26/546".
ja Põhjapuiestee nurgal

osanikuks hakata. Soovitu

sed tarvilised. Kirj. slt.
~11/411".

Vajatakse ärasõiduks

prowintsi restorani

nalskokka ja
ettekandjat
Tulla läbi rääkima Alberti
tän. 37—2, Tallinnas.
Teenijat
tarwis linna ligidale maa
le (mitte tallu). Suur
Tartu m. 39—6, kl. 3—7.

soovib kindlat kohta meeste

tööle.' Kirjad slt. ~1/561".

Siin täiskarske ja tööd
tundja
lukutapp

otsib ivastatvat teenistust,

tuba

luba

I tunneb ka üldautoasjandust

Kirj. flt. „9/529".

ka ajutiselt), on warem

seeriamüük
Kr. 0,50-Kr. 2

Kaasliüriliseks
Võib tulla taks usklikku

Korter
wälja anda 2 tuba ja

möbl. tuba

(elutuba ja kabineti) välja

Müüa

tutvuks

ning laudlina (klöppel). Ve
sivärava tän. 34—8, kella tõsises mõttes ausameelse

mehega, kes suudaks elad*

10—5.

rätsepa pressahi ühes toru
. dega ja pressraudadega. Ole
, vimägi 11—4. näha igal ajal.

ühele naisele, van. 30—43 a.

Vanem

Flirtijail mitte tülitada. Kir
jad slt. ~37/437"

hobune

Pianiino

on alanud.
Paar portse), kohvitasse.

osiuknht Tadinhas.

NÕMMEL JA MUJAL
Pagari- ja
kondiilriäri
Tartus,

Rinne.

kaks orelit,

(Aadress välja
, lõigata)

P.Soom'i

libega, täiesti mängukoeras

Nartva Pihkwa tän.. 28.

T Müüa

Müüa

traavelsaan

landi 54 tvõi küsida teles.

ja

318-02. kella 11—%5.

inglise

Kortcriotsimised

hobuseriistad
Pärnu mnt. 49—3, hoovis.
Müüa Kamtschatka

korterlt
ja vannitoaga, kesk
i. Kirjad slt. ~9/409".

korterit

Jalatoed, konna
silma- ja jala
ravlabinõud '

~39/439".

piibrinahk,

Meeldiva välimusega kor
ralik neiu

Soovitakse rentida

Saue tän. 6—2. .

Pianiino
Raadiohuvilised!

Soovin

Hobusetalli

täiesti karsked ja kodused.
Kirjad slt. ~8/408".

üürida Kotsebue t. 8. na» Soovin üürida
osanikku
Pakkumised saata slt. „0/ ha kl. 12—4.
566".
autogaraaži.
Kr. 5.000—10.000. Wõib
Kesklinnas I—2 ilusat
ka kaasa töötada. Kirj. slt.
suurt keskküttega
Korralik ja aus
Teat. tel. 317-51.
U 6/576".
maaneiu
mööblita tuba
Ametiskäija preili soovib
soowib linna majateenija wälja anda. sobiwad bü
toakaaslaseks
Telliskivi
kohta, ei põlga ühtki tööd. rooks wõi advokaadile. üksiku preili või proua juu
mis ette tuleb. Teat. kirj. Soow. kirj. slt. ~61528". re. Teat. kuni 12. dets slt.
müüriseppi,
slt. ..16/536".
~40/480".
puuseppi, lihttöölisi kohe
Wõtan tveel ecltuletvaiks
Mööblita tuba
Kindlapalgaline meesametnik
tarwis Sw. sanatooriumi pühiks
vajab
ehitusele Nõmme, Kiwimäel
antakse üürile intellig. isi
tellimisi
mtfbl. tuba,
kule Kaupmehe 31—7, hoo soov. 2. linnajaos. Teatada
Vineeritöötnndjaid
vastu
vis.
slt. ~39/479".
mantli- kui ka kleiditöö üürile anda ruumikas
nelja
alal. Töö koralik. Kuke
Sonlüitnffc kahe toa,
10——8.
köögi ja ivanmga
laudseppa
autogaraaž
tarwis ..Tare" ehitusele Äärske korralik 28-aäSt.
keskküttega, ainult öödeks,
Kreutzwaldi tän. 19.
meestööjöud palub
Ml
alates kella 13. Kenünani
Mingit
tm.
Tänava
3—B, tel. 473*96.
pühkijaid
nõus kõigega. Äärmi Kuiw valge
naisi on tarwis Jahu tän. On
Teatava palutakse telefonil
wõiks olla ka töö, mis
tööstusruum
12. tulla kl. 7 homm. ia selt
kostab mõni tund päetoaS ivähema korteriga puhtama 488«68 wõi kirs. slt. „tt/
2—3. päewal.
lnagu puukandmine jne.). töö jaoks üürile anda. Piir 401".
Maale wäikesesse tallu Kirjad slt. „3v/590".
nu mnt. 62—7.
tarwis
Korralik härra
Wilunud
soovib tuba
teenijat.
Tööstusruum
Tulla pärast lehe ilmumist
mööbliga wõi ilma. kesklin
õmbleja
Luise tän. 15—4.
na. 15. dets. luõt kohe. Kirs.
palub tööd. Kirj. slt. ..37/ kesklinna läheduses välja slt. ~5/485".
Vajatakse kiiremas kor 597".
uurida. Küsida telef. 310-99.
ras nooremat
Wasa 4—6-toalist
kondiitrit
korterit
kp.
prouad!
Lihakauplus
prowinisilinna. Kirj. slt.
..11/571".
Kas leiduks mingit tööd ühes sisseseadega heas ra ja mööbliga ning mööblita
enne pühi noorele usklikule
tuba. Kirjad slt. ~38/558"
saareneiule? Kirj. slt. „17/ joonis kohe ära anda pe
Vajatakse
retondlikel põhjustel. Lähe
577!'.
Kindlapalgaline soovib
juuksuri
maid teateid saab Raekoia I—2-toalist
õpilast
platsilt lehekioskist.
AuS ja wiisakas
kesklinna ärisse. Teat. slt.
17-aastane poiss,
..13/578".
Roosikrantsi tän. hoowi
raskeS seisukorras ilma poolses
Mflil,
majas 20. detsemb»
VSaiaiatfe
ühegi tuttawata wõöras
rist
wälja
üürida
linnas, palub õpi- wüi
kokka,
jooksupotsikohta. Kirj. palun
2 tuba ja köbk
nüüd või edaspidi. Teat. slt.
kcS tunneb hästi tvene kööki M. ..27/537".
sa korralikku nõudepesijat
(sobiv töötoaks). Soow. ~39/559".
Prowintsilinnast sõitnud kirj. flt. ~14/534".
Söögisaal ..Kosula". Vana wilunud
Wähemat
turu kael 18.
naismantlltogija
Päevaseks tarvitamiseks
tööstusruumi
kontoriks Või muuks
kauaaegse praktikaga soowib
Ilus tuba
suurusega mitte üle 12 r.tööd kas ärisse ivõi oma
Kelnerit

liürinõuif
suures waiikus
piiramata iirwut

D.Mirwiiz&P-d

KÖITEKODA
TSINKO- JA
LITOGRAAFIA

Pruugitud raamatute ja as
jade kauplus juhuslikult 800
krooni eest

,'aada odawasti pari
maid Eesri ja teisi
postmarke
ia blokke (suures wali
kus) Wene tän. I—9,

Kirjad slt. ~4/444".

maksa, kui on tuõimalik

2. korral.

Müüa heas korras 1937.

Müüa parimas rajoonis a. Chevrolet 4-tonnil.
veoauto
maja
osas.
sõitnud on ta
mõtteline osa. sisscntlek 17000 km. soow.
kirs. slt.
3000 kr aastas, hind Kr.
~34/511".
_
_
36000. Kirj. sli. ..7/1007"
Müüa uuem aiaga

Tore peaaegu uus

smoking

maja

suuremate ja väiksemate kor ülikond keskur, kaswulc ju

terite ja äriruumidega. Ost husl. odawasti müüa. Pär,
jad teatagu slt. ..1 441"

nu mnt. 62—9, rätsep
meistri juures.

Müüa tumesinine

lapsevanker.
Näha iga päev kuni kella
5-ni p. I. Astri tän. 12—5

Müüa

sooblinahku

odava hinnaga. Luha tän 14

»o

>r

teat. saab Tallinnas, Toom
peal, Piiskopi tän. 2—5.
"= ©

õmblusmasin
kuni 12.

Müüa suur, tugev

laud
kodus tegemiseks Wõib ka esiku tarm õige kesklinnas sulla, wõib ka keldrikorral
olla ondereitöö. Kirjad slt. wälja üürida. Soov. kirjal, olla. ivajatakse kohe. Kir kahelt poolt väljatõmmatav.
~28/588".
slt.' *B/528".
Tina tän. 20—4.
jad slt. ~36/556".

Odatvasti ostate prakti
lisi /
diivaneid j

Miva5

Teatada ühes hinna" ja asu-,
köhaga slt. ~18/453".

Tallinn, Soo 27

Ostan, kõike,

Kaks ifeseiswai proual.
Mai 36-a.. Maret

sootvitvad

tutvust
tvanemate härradega. Kirj.
flt. w 22/502".
Tehakse igasugu

karusnahatöid
muhwe. boasid, kraesid jne.
parandatakse ka tvanu. Hee

ringa tän. 3—13.

laboratooriumi.
ffjuanttbe • wastutusel. tea-, i Kellbaiala
» dtciujaiHiu iuuutuiuuLiuuu*
tada: slt. ~20/500".

nagu . pruügitud mööblit;- riir

Klaara!

deid. pesu, jalatseid, raama

Olen kaotanud sinu aadressi,

tuid, köögi-, söögiriistu,

Pühawqimu. 7, töötoast. •Vaskasju, õlilampe, priimu

limoli

kui veel mäletad mind, siis

kirjuta ja saada oma aad
ress. Arnold. Kirjad slt.

..34/554"
ka vanu katkisi raame ning tarvit.-pcakõõma ja juuste
väljakukkumise vastu, ning :
kõike
pööningukolu.
Lahk.
Tutvuksin
õmblusmasin !
juuste kasvu edendamisekf. '
löölisringist korral, waba
Klooftri-Kooli täu. Ipakk. slt. ~10/450".

käi!- *

müüa
3—2. Hind Kr. 90.—. '

Eht ainult „punase ankruga".

Pruugitud sõidu- ia veo

ja karske härraga. Kes ka

Kaks prowinisinoormeesi
raadioaparaate,
sugulasi
sooluiwad 20—25-a. prl.
ivõj pr. seast
fotoaparaate,
piist"
saata mulle tõendused oma
tutvust
suguluse kohta kadunuga.
Õmblusmasinaid,
Z. Bremen, ivandeadwokaat
Kirjad jlt. „9/1009".
aurukatel
Tallinn Kinga i. 1. teles.
grammofone jne.
131-18.
Tartu mnt. t. Ost-müük. Korralik noormees soo
wib
süsteem ..Lachapelle". 5
Elektrilokid
atm., küttepind 11.3 ruut- l
tutvust
ja
juuSte
tvärwimine. Hea
mtr. Teat. O/L. ..Niola"
Parima hinnaga wäiksemat kaswu noore prl. töö, odawad hinnad. Olewi
Tallinnn. Kreutzwaldi t. 2,
talmcpühade ühiselt weet« mägi 11/2. äris.
telefon 303*46.
miscks. Mrj. slt. „11/1011"
ostan
Töölisringist tõsine töö
kas terwe 23-a. noormees
Hundikoera poeg
sootvib
Kesk. tööst, vajab
pruugitud riideid, .ülikondi,
3^-kuine. ära anda Leti* jpalituid/ pesu, saapaid, pan
abielluda
Kt. 2000
nuki täu. 32—1. j dipileteid, õmblusmasinaid,
tööstuse laiendami samasuguse prl. wõi pr.
Müüa odawasti tvähe- !jalgrattaid, mööbleid. Tulen laenuks
kellel _on oma
kohale. Suur Karja B—B. seks. Protsent kokkuleppel. Toowitaw
pruugitud
Kapital mitmekordselt kind kodu. ZZanadus Id-—35 a.
lustatud. Teat. slt. ~13/413" Flirtijail mirte tülitada.
Philips raadio
„Halda" „Argo"
Tänawale kohramisele ei
Kaupmehe t. 5—9. !
Kirjad õige aadceS
Jõukad härrad! ilmu.
siga slt. ~1/1201".
taksomeetri soowin osta.
Härrad '
Palun laenake noorele vae
kingsepad! - Teat. kirj. slt. ~3/523". sele preilile 40 kr. Tasub
Müüa odawasti tallaläbi Ostan alati igasuguseid ausasti 3 kuu jooksul või
Kadunud
õmblemismasin ja puhas* .
kokkuleppel. Kirjad slt. ~18/

tusmasin ühes mootori ja
woolulugejaga ivah.-woolu

Pärnus. Riia uul. 4.

parkimata ja kantud

karusnahku

418".

to
to
cc
<V
0D

95

J* Ci
98 ?
aj 98

J
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Ostan

aastas üle 40.000 kr., ühes
riigiviinamüügiga. Talu suu
rus 8 ha põllumaad, 4,5 ha

heinamaad ja 4 ha karja
maad. Lähemaid teat. aad
riideid, pandipilcteid, põ ressil: Petseri, Tähe t. 7,
Diivan ja kuiett t randawaipu, karusnahku, O. E.
müüa limeodaw hind), llauatarbeid, iluasju, mööb
Tellimised ja parandused, llit, sporditarbeid ja miime
Juhuslikult odawaSti
Sadulsepa töökoda ..Wello" ssuguseid teisi asjtt. S. Noo
müüa täiesti uus naister.
sikrantsi 8. tel. 406-85.
Niine tän l. s
talvmantel
Müüa alla Vi hinna "
(wäiksemale kaswule). Nä
auto lumeketid,
Puhtaid
ha iga päelu Wctna .Kala
maja tihi. 10—7.
möödud 16X650,19—20X
550 ja auto 5-lamb. raa
Olen sümpaatne, elupa
dio. Terase tän. 3—5, tel.
kaltse
hedest puutumata 22-a. tü
810-82.
tarlaps. Tee lõpp mu ük
Majad, krundid, talud,
sildusele, Sitta, soliidne
sümpaatne pikemataswuline
ostab
wcskid. ärid ja tööstused,
Jõukas härra!
kõigis kohtades igasugu hin
naga müüa ja rentida. \Tall. Eesti Kirj.-ühisuse 00. kui meeleldi sumaksin
Teateid J. Kühle kontorist.
sügamas lumes suuskadel
ladu Pikk tän. 2
Vanaturg 6, kella 11—1
Su seltsis! Tõused kirjad
palun slt. ..1/1201".
ja 5—6. «
müüa. 3 uksega, wäga oda
wasti. Näha töökojas.

sö 0

..Singer" juhuslikult müüa

Sireli tän. 10—1, kella 10

ehituskrundi.

kella 9-15, 428-83,
pärast seda 428-86

Vajatakse
Palün südamelt.' kes lae
maja
nab ajutiselt ra-mstes lind
mööblipolsterdamise tööd ;
verd
wastu. Pikk' t.. 15. hoowis. . väljamaksuga Kr. 10.000—7 lapalgaliscle ametnikule
;
ülekandmiseks
haigele,
hea
,60 krooni
telefon 432-62.
15.000. Pai. teat. kirjal, ku
; tasu eest. Tulla kella 5—7
ni 10. dets. slt. ~33/473".

riietekapid

puuhoovis.

poteekvõlana jääda. Lähem,

valmistab

Rendile anda
äri ühes väikese
Nariva mnt. 43. karusna- Petserimaal
talukohaga. Ari läbikäik
Mmnrel. S. Pärntt 163. IHatööstus ..Äkalvo".

laudu

umbes 520 r.-sülda, 5 min.
Hiiu jaamast, tolmuta ümb
ruses. Ostuhinnast võib Kr.
1000.— pikemaks ajaks hü

valtse

Soovin osta Nõmme ra

joonis

garniwur ; ' polstermööblit,
Soovin osta -kesklinna lä
tammepuust walge ' riide' all
kaks klubitöölt,>raadiotoolid. Iheduses korraliku väikese
nahk-kabinettmööbel. Wõtan

üksikult ja rohkemal hulgal. jaoks.
Padur.
Olevimägi 11—4.

Müüa kuivi saare- ja tamme

Müüa Hiiul ilus
nurgakrunt,

~20/420".

Tallinna Eesti
Kiriast. - ühisus
Tailinß, Pikk t 2.
telefon firip&evil

Müüa täiesti töökorras

6—12, hoovimajas.

Ei ole mõtet kallimalt

müüa

veski~

valmistab kõige
kiiremalt ja mait
serikkamalt iga
ug aktsidents
aamatu-, kivi-.
jffsett- ja rotat
iioonitrükitõid.
discheid a raa
natuköitetöid

haks olla ühele naisele tõ
autosid,
..astest, lastelt, lastele siseks tnttawaks :a elus.
väikesi ja suuri, ükskõik
see tutmugu samasuguse
missuguses seisukorras, .oa-,
Tugew pruugitud
toob pilte .Laste Rüiim' preiliga. sovwiiaw pikk
tan, ka väljaspool Tallinna.
iW i
kastv ja ivan. 33—15 a.
tööregi ja saan
Teat. ühes firma, seisukorra
Kuidas välja näeb Eesti Kirj. slt. „36/316".
ja hinnaga jätta slt. ~19/
(wanein ivoorimehe jaoks)
laps (päevapilte las Adwokaat James Mackenzie,
odawasti müüa Pärnu m. 9 dets. 1937. a müüakse 419..
test), kuidas ta joo Edinburghis, ülesandel pa
62. kojamehe juures.
Endla tän nr. 9 wölglase |
nistab (joonistusi las lun Inglismaal surnud
Müüa
V. Jaaksoni
õiglase hinnaga
telt), mis temale meel
naister. karusnahkmantel,
John(Johann>
dib (huvitavat las
vallasvara |
ostan ja müün
plüiismantcl soobelkraega,
tele), seda näitab iga
suuremale kasvule, puust lai
kondensaatorite
ZELKIE
viimase aja uus ..Laste
voodi, peegelkapp tammest,
palituid, ülikondi,
kerimise
masin.
grammofon, tüll-aknakardi
Rõõmu" number.
lähemaid
pandipileteid,
nad ja reisikohver. M&neeshi

t Tartu nint.l3.tßi 306-81)

Annab head sissetulekut

lambanahast või pesukaru
nahast kasuka ostan kohe.
Teatada ühes hinnaga slt.

seid, lauaehteid, grammofone,
WähepriTugitndkäsi iga ! õmblusmasinaid, jalgrattaid,

10—2 ja 4—6.

kumised slt. ~7/407",

ja vanamoeline, ja siberi

valt karastatud

Töö wasttllils. .

Vene län. 11—6.

aadress Nõmme, Olevi t. 52,
telfcf. 516-70 ja teile tuuak
se koju kätte parim aparaat,
soodsama!! maksutingimusil.

üks 4-registriline ja teine

2-registriline, ühes pedaa
mööbliäri.

.takse 14. dets. 2-

või jaki, võib olla kulunud

Uus tän. 5,

Järelmaks kuni 7 kuud.

Detsimaal
sti sissetöötatud, südalin
cs. kohe edasi anda ühes
kaal,
rraliku inwentariga. hind
kuni
500
kg,
ivähe tarwi
JOO krooni. Kirjad: Tar
. Meksandri t. 60-a—8, tatud. odatvasti müüa. Hol

ühine köök. Heeringa tän. ühes korteriga või ilma. Soo
14—6.
vikorral olen nõus ka koja
mehetööd tegema. Oleme
otsib kohta kontorisse (tvõib
Kaks hästi

Hoor preili

jõulukinkide

TRUKI

Noor meeldiv p<uua

pitse

kütte ja valgustusega Kiln heas rajoonis. Pakkutn. slt.
Teil tarvitseb teatada oma minia Maneesi tän.. 9—2.

bcri 2—lo.

valgeid vene

Kirjad saata slt. ~10/410".

fl>

Otsin sooja 4- toalist
Ära anda Vaike omaette

Müüa musti prantsuse ja

vitav, kuid mitte nõutav.

ses oleiv noormees soolvib

söögisaal
Kasutage head ostujuhust
teeb ta jalgrataste ja moo ametiSkäijai preilit, üür Kr.
pühadeks! Soov. kirja! slt.
tarite põhialikke remonte, 5.30. Lennuki t. 14—1.
või ruumid selle jaoks. Pak „Raadio".

Suurem kesktööstus tel teeninud, walitseb eesti ja
limistega ülekoormatud, wa saksa keelt, tunneb raama
jab kapitaliga
tupidamist ja masinakirja.

waja Narma mnt. 13.

Korterit

Vase tän. 1.

tutvust
abielu mõttes. Päevapilt soo

mitte tülitada. Kirjad slt.
Pärsia vaiba
kolme jalaga värvil.
PÄRSIA VAIP
~12/412".
klaaskauss —.50 ? (BXI faufaafta jeina
kohe 'woia puhast
teljed
paar jaapani tasse —.65» waip (4XI), mandichuu
Varanduslikult kindlusta
lilma köögi tarm) korrali
müüa, laius 2 meetrit. tud härra soovib
laste kruus ja taldrik
moödi. tuba
kule isikule. Linda tän.
.
ria
barsi
karusnahkwaip,
4—S.
dekoreeritud —.65J kabinettdiitvan. 2 tugitooli, Kirj. sl:, „10/570'\
tvõi ühetoalist korterit. värvil,
klaas, lillevaas —.75! kõik hobusekarlvast ja naha
tutvust
Pakkumised
flt.
..24/584".
Tõldauto,
Kesklinnas suur sa ilus
dck. salativaag. fajanss —.75
'
ga
kaetud,
müüa
Koidula
parim
firma,
1930.
aasta
tuba
poitsel. dek. laste supi
14—3. näha kella 10—3. mudel. odatvasti müüa. preilide või prouadega, kes
büroo wõi kontot i saoks ära
taldrik —.75
Tealsamas on müüa elektri omavad maja või kapitali.
anda. SooM. kirs. slt. ~13/
Müüakse
portse], dek. lillevaas I.
wentilaator äriakcnde jaoks. Kirjad slt. ~26/466".
673".
VJ tos. puuviljataldr.
Mähe tarwitatud. Nus Ka
klaas I.
Uues masas
lamaja 25—7, tel. 470-63
dek. leivataldrik 2 kõr
Hoovi
Mil
töötoaruum
vaga
I.
vaja jõulukuuskede müügiks.
Diivaneid
3 paari dek. portsel.
Kirjal, pai. teat. slt. ~35/
tvälsa üürida. SooMi korral
Ostetakse
kohvitasse
1.50
995".
lvõib ka 2-toalise korteri enneolemata odatvate hin suur dek. portsel. salati
saada. Marta tän. 3-a. kl. dadega Jakobsoni t. 4.
vaagen 1.50 I müüa ühes nhjupotitöõstup. l.
suur kuulvaas värvil.
Kas leiduks
sega Hommiku t. 4. Mõi Briljante, kuld-, hõbe-,
klaasist 1.50
Ilus
antiikasju
mõni rikas proua, kelle! puu
suur
nikkelsuhkrutoos
1.50
> sakülas.
Ifiii teie olete
dub hea ja armastav tütar,
mööblita tuba
ostab kõrge hinnaga
kristall-lillevaas 2.
(lill kokku
see võimaldagu kodu vaesele
% to. valgeid portselan
välja üürida keskküttega
ausale arenenud keskharidu
hoidlik
Jõulu
UMMWi-W
tasse 2.
nasas, crasissekäiguga Ta
sega neiule. Valitseb saksa
keraamikakauss
2.
ari 21-b—s.
ciic tu,ge ia
Kuninga tän. 6, telel. 431-59. keelt. Kirjad slt. ~23/463".
leivakast
lakeeritud
2.
dllu ostke
Kesklinnas
ja palju muud praktilisi
kuusid,
Tallinna sõitnud ja
kinke.
kodused lõunad
A.-s.
D.
Mirvitz
&
P-d.
ostan
ualmisriiifeitf
V. Karja 7, Estonia pst. 13, 2000 ja rohkem, kõhe müüa
omaniku haiguse tõttu kohe
franko Tallinn. Ligemalt' kõrge hinnaga pruugitud
S. Tartu mnt. 13.
üle anda. Wõi naisosanjk.
LKorschenstelni Km
Kolga-Jaani, Kaowere p.- 1 mööblit ja pööningukolu, mis
kes keeta oskab. lvõib tulla.
aga kellelgi müüa on. Kirj.
ag. A. Reial.
iil
sooio. kirs. slt. „ 12/572".
slt. ..29/389".
Harju 23.
Wiqe soodsam mööbli
ühtlase kõva
~Sk~Karakulmantli
Kõige odavam sisse ostukoht .ott,
dusega süga
omaette

asumast ajalehekioskist.

Juuksur-neiu

elupaar tvajab 2—3-ioalist

ajal.

Meie

~30/500".

Niigitcenija, lasteta abi

Olevimägi 11—4, näha igal

Lp; prouad ja preilid! Kesk
ealine lesk soovib teiega

müüa, firma „Nönisch". müüa, kõlvuline maale. Hee
tutvuks
4. liunajaos. Teatada ühes
dekoreeritud —.501 Tallinn
Uus Kalamaja t. ringa tän. 21. #
kandil, lõigete vaagen
Jntell. perekonnas >väl'a hinnaga slt. ..26/586".
meester.
35—50 a. Flirtijail
klaasist —.50 ) 30—1.
üürida maike möbleeritud
Korralik karske teenisin

võimaldage 26-a. korralikule tvöi töötoaks. Maike ruum
prouale

kotikmanlel
ÜHWITIhPCJtf)

Rikkaiiu valik.
Moodne, maapealne heas

ühes lahtise piima ja õlle
Lp. tööandjad!
müügiloaga ning elukorte
Wõimaldage neiule, wilu riga kauba ülelugem. kohe
nud rätsepakäealusele. koht ära anda. Küsida õuna t.
wõi ükskõik mis alal. Ra 6—4.

kes saksa keelt walitseb,
tarwis J. Paalmanni trü
kikotia 23. Karja 12.

3 tuba sa köök. kesklinnas

dlovr abielupaar vajab

Tarwis oma kodunt kai
teenistust
maale. Kirjad übe» palga
naisterahvast
tingimustega kuni 12. skp.
kahe-aastase lapse juure. Magasini
&—9.

Wäikc kindla teenistu

6—7 õht.. telcf. 318-78 ata m da. Dunkti 17 -10.
ja 481-96. Karu 11—14. Näha kella 4—5 sa 11—2

jateenijaks wõi mingisugust

ladujat,

Korter

kätguga

Moodne äri
muud teenistust wõi söögi
Tüdrukut
majja. Kirj. slt. „33/513"
tarwis maale. Kaub. täna
üle anda 1. jaanuarist,
kella 3—5 õhtul. Tartu m.
Maaneiu
ühes sisseseadega. Kr. 200
83. lihakarnis.
palub nõudepesijaks söögi eest. Südalinna. lähedal,
keskküttega. Kr. 70 eest
Kellaseppa
majja. nõus kõigega. Kirj. kuus. Soow. kirj. slt. ..4/
slt. .23/543".
1004"
jat wanemat

Tcaiada ühes hinnaga slt.
~12/1012".

hobune ja
reed.

Juhuslikult mü u a hea

daamide

tvõi 1. jaanuarist. Kirj. slt.

üksikule korralikule här
rale tvälja üürida erasisse

18—1. A. N.
teenijat
Välja UUrlda
Kõigis töödes wilunud
tarwis. kes keeta oskab.
hfirrale
õmbleja
Tartu mnt. 1/1. mlla pä
erasissekäiguga tuba kesk
rast kella 6.
otsib tööd. wõib ka koju küttega majas, ühes manni
tulla. Pakk. kirjal, slt. .3/ tarwitamisega, hinnaga 36
Tartois tublit
483"
kr. kuus. kesklinna lähedal.
tüdrukut.
Teateid
saab O/ü. EsioNeiu soovib
Muusika kassast.
kes on enne pesumajas tee
uinud ja tööd tunneb. Len pesu- wõi passikohta. ma
nuki 32. pesukoda.

Kirja

tajuta ära anda üksikule

lühemale kastvule müüa. reega. Küsida tel. 317-51.
Lühikcjalg 3—2. tel. 436-79
Müüa

Korteril

Mitmesugust

leivaveotõld

frakk

Riigiametnik, lasteta abi
elupaar. otsib 3-toalist

7

Müüa täiesti uus

moodne

mttbl. tuba
sega perekond ivasab
samas müüa mööbl riie. hõ tvaatab mõned tunnid päe
tvas kolnicaastasc lapse sä
Korterit
bedat j. m.. Näha iga päev
kella s—B Vismari t. 47 -4. rele. Tulla pärast lõunat
tuba
ja köök. 15. dets.
Wase tän. 10-a—3.

soowib kohta. Nõus ärasõi
Korralikku puhtusearmas duks. Teatada Tartu. Tähe sepale, uues majas. Katuse
papi tän. 34—9.
tajat

tarvis Pärnu mnt. 54.

Puhas mfiifr
tuba
puhiustarmastasale ivaue

Vaba

jfedrdrfiilfcÄi ja *hHit3j6|

Tööruumi
vann, keskküte, parkett, wajab karske tisler 2—l
Kentmani tän. ära anda; platsi. Wõib ka kahe peal,
vabaneb 1. jaanuarist 1938. Kirj. frt. ~20/540".
541". Kirjutada ainult kor

TALLINNAS

Kirj. slt. „ 1/481".

Korteri

4 tuba, köök, teenijatuba,

Hind 110 kr. Teat. slt. ..21/

keelt walitsejaj lasiearmas

Nr. 3Z4

Kaotasin isikutunnistuse

M. Tõsjatschnikova
nimel, 10 tr. raha ja pe
rekonnatunnismse ausat

leidjat palun need ära an

da 3. pol.-jaoskonda.

Leiiud
Hundikoera

kutsikas,

foksterrier ja suur must koer

toodud. Loomakaitse selts,
Pikk 30.

SAUEL
mUUb ,«Päevalehe"
üksiknumbreid E.
Tammiste.

8
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Kesknädalal, 8. detsembril 1937

VSeWaleht

V.'

Pühad on lähedal, rutake te lii mi stega!
Valmistan kõige uuema lõike järele härradele elegant
seid õhtuü li kondi ja ttliriideld. Otl i§

SQdamllk tflnu

Austusega ü. GerrelZ, rätsepmeister,
kõigile, kes meie kalli isa, wanaisa ja wanawanaisa

37-aastased _ •> -.-•*:

gemused kirju

Berliinis mitmekordselt diplomeeritud.

tusmasinate vai
mistatnisel taga
vad mõlema kva
liteetmasinalDE-

Toompuiesteel 4-a krt. 4, telef. 481-94.

Isak Kahn'i
muldasängitamisest osa wõtsid.

AL ja ERIKA i '

Leinaja perekond.

Flnska Angfartygs A.-8., Hclslngfors | Rud. Christ. Gribei, stettin
STETTIINI O HELSINGI

sünd. SELLINO
sünd. 31. jaan. 1600. a.

konversatsioon, tõlked, kooli

surn. 5. dets. 1637. a.
Väljumine ieinamajast Nõm
mel» Mustamäe 39, kell Y>2.
Matmine Liiva kalmistul 9. dets.
kell 3.

Sügavas leinas
abikaasa, poeg
ja omaksed.

kava. Rüütli tän. 2—5. Tel.
433-86, kodus kella 3—B.

Lähemaid teateid, kohtade ettetellimine ja sõidukaartide müük:

Vene ja saksa
mii

ESTONIA
TEATER
Kesknädalal, 8. detsembril,

kell %8 õhtul

2. korda harilike hindadega

„Tosca"
G. Puecini ooper 3 waat.
Pääsmed Kr. 2.50—30 s.

+tteATeß+
EESTI DRAAMATEATRI
RINGREIS

keele tunde annab vilatud
energiline õpetajanna. Küsi
da Grand hotelli uksehoid

„Mees trumpidega"

Inglise, eesti,

Wägcwlll, laup., 11. dets.
Wärke-Maarjas, pühap..

12. korda
alandatud hindadega

Südamlik. tänu
kõigile sugulastele, tuttavatele, ühingutele
ja organisatsioonidele, eriti Nõmme
Kaitseliidu Malevkonnale, kes minu
armsa mehe ja meie kalli isa
Karl KOHT
muldasängitamisest nii südamlikult osa
võtsid ja ta hauda paljude pärgadega
kaunistasid.
Leinaja lesk ja lapsed.

kuulsatest vabrikutest:
Sleinway & Sons,
Jullus Blilthner,
Ed. Seller. Peale selle
ou weel tllbklawereid,
pianiinosid ja har
mooniume esimese
klassi kodu- ja välis
maa wabrikutest. Täie

Soovitav saksa gümn. õpila
ne. Teat. slt. ~40/1000".

Inglise

line vastutus. Osa

korraldab neljapäeval, 9. dets. s. a. kell 8 õhtul
Piirrum. 41 «Tallinna Rahvamaja» saalis

loengu,
kõneleb dr. A. Relmann teemal:
..KUIDAS HOIDUDA KULMETUSHAIfiUSTEST".
Sissepääsul vabatahtlik maks, alammäär 10 senti.

Balti PSSsteseltsi
Eesti Rannasõidu Liin
| Tel. 306-85.
Käesoleval nädalal saadame
ö-L.Dogmnrl
Tallinnast Kärdla
reedel kell 8 hommikul.
Tagasisõit Kärdlast laupäeval kell 20.00.

Nfimmelased!
Kokkuleppel A*S. «Eesti Metsatööstusega" müün 50 sm.
pikkuseid kutwt kasepuid kindla hinnaga 3 kr. 70 Silla
jooksed» meeter. Saagimine ja kohaletvedu eritasu eest.

A. OIT, metsaäri,
Tel. 520*14.

KUULUTAJAILE

Kokku 393 kirja.

jooksutüdrukut

Otsitakse vilunud, suure

Tallinn, Kuninga tän. 5.

trikotaažikauba alale. Teat.

kell %8 õhtul

1) „Reis ümber toa" —A.
Atvenariuse lugu lastele.

Reedel. 10. detsembril, i
9. korda

alandatud hindadega

nMiilidud mõrsja"
B. Smetana ooper 3 waat.

Pääsmed Kr. 1.76 —2O s.

Katvas:

Nukuteatrile kohandanud

A. Kiwikas.

2) „Lillhaldjad" A. Ki

wika dramatiseering hiina

vilunud

Suures waiikus

neiu soovib
iseseisvat perenaisekohta ük

siku härra või pr. juure.

mkki, kindaid, taskurätte, salle j. m.,
härrade Päewa- ja öösärke, kaelasidemetd,

Võib ara sõita või ka omast
aineil.
Laupäewal, 11. detsembril,
korterist käia. Soovitused
3) «Mänguasjade mäss"
kell ¥2B õhtul
G. Helbemäe lugu lastele. head. Kirjad slt. ..4/404".
17. korda
harilike hindadega

„Tatra tüdruk"

Näitejuht Wold. Alew.
Lawapildid U. Martin.

Tekst: Juuli Röömusaare.
ümber töötanud: Agu Lüü
dik. Priit Ardna muusika.
Pääsmed Kr. 2.60 —3O s.
Pühapaetval, 12. detsembril,

kell %3 p. l.

lasteetenduseks esietendus

lihamüüjat

daamide pesu,
kindaid. Pesu, sokke, taskurätte, salle. PidsHa

Lugupeetud
tööandjad!

Kolmapäeval, 8. detsembril,
kell }/&8 õhtul
12. korda

Tarvis

trikoo

Täiesti vilunud

kele ja edasipüüdlikule
maadlussportlasele tööb
ükskõik mis tööalal. Te ei
kahetse seda kunagi, kui
aitate korralikku 21-aastast
noormeest. Kirj. flt. „3j

slt. ~7/447".

„Suvi"
ja matemaatika tunde. Kõ
A. Säretui -O. Lutsu dra net. kl. 17—18 Ahju I—B

kell V 2 3 p. l.
6. korda

„Aladini imelamp"
2. jagu
Muinasjutt muusika, laulu
de ja tantsudega, 8 pildis
samanimelise muinasjutu

järele kogust „1001 öö".

Korralik keskealine palub

teenistust

tööd

matiseering 3 w. (6 pildis)

Näitejuht Leo Kalmet.
Lawapildid P. Raudwee
Kassa aivatud kella 11—1

e. l. ja 6—B õhtul.

Noor maalt tulnud

Noorem

tütarlaps

tisler

omanike osavõtmine tarviline.

Tall. Pnutöömeistrite Ühingu juhatus.
KULIA" KEILASEPAÄRI Harju tän. 85,
NJEFIMOV „Kuid-Lõvi" vastas.
Suures valikus lauahõbedat,
kuld- ja krlstallasju, käekell!,
äratuskell!. Kuldamine, hõbe
tamine ja parandustööd.

eesti keelt õpetatakse

Berlitzi meetodil i

Broschüürid ja isiklik proo
witund maksuta. Ettewal

miStus eksamitele. Tõlked.

Sakala 39—5 (Eest, Pan
ga taga).

Masinakirja
tunnid

Harju 35-1.
Eesti keele

slt. ~34/994".

Soomlane,
sugust tööd Eestis (Tallin
nas). Kirj. sh. ~37/997"

Lp. tööandjad!
Palun, võimaldage karskele
mehele mingit tööd. kas veo
autole, saeveskisse, puulõh
kurnist või lumekoristamist,

ükskõik kuhu, kohaneb kii
resti. Teat. slt. ~38/998".

Noormees,
kaitseväest läbi, vajab tee

nistust, kas ärisse, lattu,
kontorisse jne. Töötab esi
mesed kuud tasuta. Pai.

tunnid. Graniidi tän. 32—5. teat. kirj. slt. „37'477".

43-1.

Masinakirja
tunnid, tõlked, harjutused.

Harju 29—8
(hoowis).

Kirjad slt. „211

tööstusis

kokaabi

slt. ~4/484".

Lp. tööandjad!
23-a. korralik noormees,
kellel on naine ia wäike
laps. palub tuugiwalt min

enne metsavedudei

nud. Kirjad slt. .
Kojarahva
soovib lasteta a
Kirj. sh. ..34/474".

ni pühadeni võimaldada
mingit teenistust ükskõik

mis alal. Kirjad slt. ~33/
478".

Teenija
otsib kohta, on aus sa kor

ralik, teeb kõik tööd. Kirj.
Karske töökas
noormees

palub tööd tööstusse, lattu,
autole või mujale. On rahul
ka kõige kehvema tööga või

flt. ..12/402".

tarvis söögisaali. Kirjad slt.
~32/472".

Kopli tän. 14-a.

Tarivis maale suuremasse
tallu kauemaks ajaks

mMeM

Wanem ustaw

majateenija

õpilasekohaga. Kirjad slt.

peremeest

soowib kohta Nõmmele wäi peab olema perekonnaini
mene. kes iseseiswalt wõib
Sõjaväest vabanenud noor kesesse perekonda, keedab majapidamist juhtida. Tun

~36/476".

mees

palub tööd,

korralikult ja oskab keeli, nistused ja sarantii tarwi
soowitaw, kus on lucft ma
jas sa omaette lväike nurk. line. Küsida Kopli t. 2

kas kuhugi tööstusse või mu
puuwiljakauplusest. härra
jale, oskab lukusepa- ja tis Pesu ei pese. Järele küsida Murd.

9—3 Nõmmel, Vaba
leritööd. Kirjad slt. ~31/ kl.
duse pst. 03, teisel korral.

le vähegi inimliku korteri
Jamehekoht.

oeaaegu igasugused
: remonttööd ära. on

. lutööriistad, tunneb
• aiatööd. Teat. slt.

Karske poolwilunud

tisler
otsib tööd. Kirjad slt. ~19/
409".

Ärasõiduks waja

nakkokka
soowitaw. kes tunneb ka
wene kööki. Läbi rääkida
kella 3—6 Wene i. 10—1

' vai

teenistust.

Därast kella 3.

. sit. ~36/996".

reisikohvreid»
tenniskohvreid, aktimappe, praktilisi turu
kotte nahast, autopatju, pleete, pleedi rihmu,
seljakotte, koera suukorve, piitsu, kaela
rihmu, vihmavarje, jalutuskeppe, riidepuid.
Karl Jürgenson, Tallinn, Kuninga 5.
Asutatud 1880. Telefon 436-89.

Roostevabu
nuge, kahvleid,
lusikaid jne.
3 A<s.
D. Mlrwitz & P-d
W. Karja 7.
Estonia pst. 13,

UioiiMrtwt*

S. Tartu mnt. 13.

Ambla alevikus, kirikuplatsi juures risiteel pn
suuremad

Sriruumtd

sisseseadega, aitadega ja korteriga kohe üürile anda.
Teateid annab A. Unt. Amblas, telefon 21.

Harju ajut. maavalitsuse EhttusTeedeosakond
annab välja kirjalikul vähempakkumisel
1000 bb. mtr. paebiuide
muretsemise TALLINN-PÄRNU 1. kl. maantee
ääre laoplatsile 14. km-posti juure. Vähempak
kumist toimetatakse Harju ajut. maavalitsuse
ruumes Tallinnas Roosikrantsi nr. 12 21.
detsembril 1937. aastal kell 12.00. Tcmpelmak
susfatud pakkumised esitada või saata postiga
maavalitsuse Ehitus-Tccdcosakonnalc märgusõna
all Pärnu mnt. paekividel".. Ühes
pakkumisega tuleb esitada tagatis 10% suuruses

pakutud summast. Tingimustega võib tutvuda
Ehitus-Teedeosakonnas töötundidel kella B—ls.
EHITUS-TEEDEOSAKOND.

Garantiivõimeline, soliidne härra, kauban

duskontori omanik, soovib võtta Tallinna
esindusi
Tartu linnas. Pakkumised: Ajalehtede

kontor „Pressa". Tartus Rüütli 11. ..Esindus"

Lp. õmblejad!
Raudkivl
klompljaid
Vilunud õmbleja soowib waja. Küsida
3. Pärnu nt.
käealusckohta. Kirsad slt.
ja Koidu tän. nurgalt lehe
..17/407"
putkast.

. otsib sobivat

Odavaid

firmade tulukaid

991".

Lp. majaperemehed! Palun,
võimaldage karskeile korrali
kele keskeal, abieluinimeste

Ostan kulda ja hõbedat kõrge hinnaga.

Korralikku

Teenijat,
tööd
p.it tööb tvõi teenistust üks
kuni pühadeni, võib õmbleja noorele energilisele maatütar kõik mis alal. Teat. kirs. kes ivalitscb wene keelt,
juure, (enne olnud). Kirjad lapsele? Palun vähemalt ku sll. ..14/494".
tarwis mõõrastemajja Niga

Lp. autoomanik •
Gerd Neggo tantsustuudio Saksa keskkooli haridusega
preili annab
Pühapäewal. 12. detsembril,
1 liigi j
saksa k. tunde
kell ¥2B õhtul
(35
s.
tund).
Liivalaia
tän.
otsib
kohta
vcomi
102. korda

«Kevade"
A. Särewi -O. Lutsu dra

gisaali ettekandjaks. On en ! tulnud maalt, soovib teenis Tasuvuse protsent 45—70.
nem vabrikus töötanud. Kir tust veo- või sõidumasinale. Kirjad slt. ~14/414".
Kirjad slt. ..35/475".
jad slt. ~21/461".

Noor tütarlaps soovib min
Lp. härrad töösturid, kas
gisugust juhuslikku
tõesti ei leidu teie vabrikuis

Inglise, Prantsuse, iiaa-! aus korralik intelligentne 30Ita. hispaania, saksa. wene. aastane mees, otsib mingi

Oludekohastanud Heino Anto

Lawastus Elmar Nerep
Lawapildid P. Raudwee
Riietus Karin Luts
Muusika W. Jakobson
Tantsud G. Neggo ja
S. Bärenklau. Kaastegew

Z. Koosolekul ülestõstetud küsimused.
Päevakorra üldtähtsuse tõttu on kõigi ettevõtete

ta slt. ~31/471".

wene ja hispaania keelt õpe tunneb kõiki majatöid. Kirj. ka: titöö.
421".
tab kõrgema har. meesõpet. pai. slt. ~32/992".

Laupäetval. 11. detsembril, nud õpetaja annab
kell ¥2B õhtul
eesti Keele
38. korda

Pühapäewal.. 12. detsembril,

Päevakord:

1. Koosoleku rakendus.
2. Eesti Mööbelseppade Kutseühingu ringkirja
läbiarutamine ja seisukoha võtmine.

kes iseseisvalt võib töötada,
tarvis söögisaali. Kirjad saa

väiksemasse perekonda, kee
Inglise, prantsuse, saksa, dab ja küpsetab iseseisvalt, otsib tööd, soovitav raadio soowib kohta laste juure,
armastab Maga lapsi. Kirj.

Berlitzf ja M&rtneri
„Mister Wu"
põhjalik, ja kiiresti
H. Nernoni ja H. Oweni mcet.
rääkima. Ladina keele tun
näidend 3 waatnses.
Näitejuht Ed. Tinn. nid. Tõlked. Tatari 24—6.
Dekoraator A. Möldroo. ülikooli haridusega wilu

Näitejuht Leo Kalmet.
Latvapildid P. Raudwee
NOORSOOTEATER.

üfdboosofeä

naiskokka,

„Kolmekrossi ooper"
Pesukoda
J. Gay B. Brechti lugu
soovib
vastuvõtmiskohti
Juuksur-neiu,
Paul Rummo jõulunäidend >s lauludega 3 waat. 10 pilois
Järvele, Rahumäele, Nõmme
3 wäatuses (6 pildis).
K. Weilli muusika.
le, Hiiule, Kivimäele, kuid
Pääsmed Kr. 1. 10 s. Pääsmed 25—160 senti. noorem praktikant, soovib
kohta.
Pai.
teat.
sh.
~22/
jaama ligidale. Kirjad slt.
Neljapäewal,
9.
detsembril,
Kell ¥2B õhtul
462".
~6/406".
kell õhtul
teenelise näitleja
22.
korda
Äriliste kalduvustega töö
Paul Pinna tuluõhtuks
Passijat
harilike hindadega
kas karske 24-a, gümn. ha
lõunaks waja. kes hästi
esietendus
Persil
keedab, 2-liikm. perekonda.
„Mehe küljeluu"
ridusega noormees, kes va
„Tseesar"
litseb veidi ka saksa ja ing
Tulla neljap. kl. 6—7
M.
Joiuni
naljamäng
lau
..Kaugete randade" ja : ludeaa 3. waat. 15 pildis. lise keelt, palub võimaldada
Gonsiori 17—19.
..Fanny" järg. Marcel
Pääsmed 20—125 s.
teenistusi
Vajatakse kergeveomasinale
Pagnoli näidend 4 waatu Reedel. 10. detsembril, ärisse, lattu või kontorisse.
teeb pesu pimestavalt valgeks,
autojuhti,
ses (13 pildis).
kell
%8
õhtul
Kirjad slt. ~24/424".
kes kaasa töötab; soovitav,
Pääsmed Kr. 2.60 —3O s.
säilitab pesu headuse ja on lihtne
8. korda
kel on oma töö ja kes on
Teatri kassad awatud kella
Kaks energilist karsket
harilike hindadega
Kõikjal saadaval. remondivõimeline. Läh. teat.
12—4 p. l. ja õhtul kella ..Inimesed ajujääl" haritud maanoormeest pa käsitada.
Paldiski mnt. „Orioni"
luvad
6—^9.
V. Werneri komöödia
IlllllllllllllllillllllilllllltllllllllllllllllllllllllllllülllllJ ! 1.-kioskist.
teenistust
3 waatuses.
Juuksur
ühel kaitseväeteenistus läbi
Pudu- ja pesukauba alal
Vajatakse
C 4)
Pääsmed 20—125 senti. ning tunneb osalt ka kantse
hästi vilunud
juuksur-netdu,
Laupäewal, 11. detsembril.
leitööd. Eelistab vaimlist otsib kohta, teeb mõlemaid
kes teeb kestvaid tangilokke
13. korda
tööd, võib ka füüsiline töö tõid. Kirjad slt. ~35/433".
ja elegantseid vesilaineid.
müüjanna,
„Kolmekrossi ooper" olla puhtamal alal., Noore
Kirjad slt. ~29/469".
Pääsmed 25—150 senti. mal võib ka õpipoisikoht Soovin üksiku intelligent
v
30 a. vana, valits. 3 koha- ,
Pühapäewal. 12. detsembril, olla. Noormees, kes kohaneb se härra juure
kõigega. 17-a. maanoormees.
kell V 23 p. l.
perenaiseks.
likku keelt, kes on jäänud |
Soovitajale tasuks I—2 kuu Kirjad saata Kopli tän. 52 äri lõpetamise puhul tõota,
73. korda
Eksporttööstus vajab
TEATER.4
palub vastavat kohta; omab
palk. Kirjad sh. ~15/415". krt. 2. L. K.
üldhindadega
head
soovitused.
Kirjutada
Eesti Draamateater
osanikku,
..Tütarlaps tänaval"
Kes tunneks kaasa ja või slt. ~4/434".
maldaks mingit
Lp. töösturid!
R. Töröki ja T. Emödi lu
Tallinnas
n!tlllill!lll!lllllilllllll>lilll!!lllllll!llllll[llllllllllllillll
tööd
meest või naist kap. 15.000
gu wahelauludega 5 pildis.
Palun võimaldage ausate ausale, töökale kutsekooli
kr., kaasatöötam. soovitav.
„Ugala" teatri vöürus Pääsmed 25 ja 50 senti. kõigiti korralikule 31-a. noor
Vilunud
haridusega neiule? Eelistab
Tellimised olemas. Tööstuse
Kassa awatud iga päew kella
etendused.
läbikäik aastas 55.000 kr.
12—4 päewal ja 6—B õht. mehele kestvat tööd. Teat. vabrikusse, tööstusse või söö- j j l-b liigi autojuht,

matiseering 3 tvaatuses

mööblitöösturite

1003".

eksirännak"

Reedel. 10. detsembril,
kell V2B õhtul

Tallinna Puutöömeistrite Ühingu korraldusel
peetakse neljapäeval, 9. dets, s. a., kell 7 õh
tul Kaub.-Tööstuskojas uks B II korral, Pikk 20,

pesuõmblejat,
kellel on endal masin. Kirjad
slt. ~33/433".

Võimaldage tugewale kars

TeeumAATii

Soov. kirj. slt. ~1/1001".

maid j. m. soowitab

L> PVRLI pesu- ja pudukauplus
Tallinnas, Pikk 5.

QttQvõtiatete.

slt. ~3/443".

Lihakauplusse vajatakse

Majapidam.-kooli lõpetanud

mööblitöõsturitQto,

ni, tööaeg kella 9 kuni 5.

Toompeal, Piiskopi 2—5.
tutvusringkonnaga

Asut. 1880. Tel. 436-87.

Teadaanne.
Kõigile Tallinna

on tarvis, kuupalk 15 kroo

nukuetendus.

L. Fodor'i komöödia 3 w.
Näitejuht Ed. Tinn.
Dekoraator A. Möldroo.

20/780 1 21/621 3
21/9601 6 21/8641 1
21/9481 2 22/662 2
22/822 2 22/9842 1
22/9322 2 22/862 2
23/23 3 23/8563 2
24/744 4 24/664 1
24/704 1 24/9884 2
24/9724 1 24/9524 6
25/825 5 25/9725 1
26/8646 3 26/666 1
26/26 3 26/626 1
26/9846 3 26/8686 1
27/627 3 27/867 1
27/9527 1 28/868 2
28/148 1 28/9648 1
29/149 5 29/829 1
29/709 1 29/8007 1
30/8650 1 30/710 1
31/8691 3 31/9351 1
32/9812 1 32/32 9
32/9772 3 33/9733 1
33/873 2 33/8493 1
33/8533 1 33/33 1
34/8694 1 34/8614 4
34/754 3 34/9734 1
35/9495 2 35/35 1
36/876 2 36/838 1
36/46 1 36/836 2
37/9657 1 37/9897 4
37/9297 2 37/877 2
37/9807 1 37/677 1
38/798 6 • 38/878 3
38/8618 1 39/159 1
39/719 1 39/839 2
39/639 1 39/679 1
39/9499 1 39/9819 1
39/799 4 39/9539 1
40/840 4 40/8620 2
40/8060 1 40/9860 2
40/240 3 A. 65 4
A. 9129 7 A. 64 1
B. 4837 3 B. 4886 4
B. 4882 2 Mart 44 1

Virka

Pääsmed Kr. 1.76 - 0.20.

W. Shakespeare': komöödia

Tuhnid

7. dets. sitse tulnud kirjad.

krt. 3.

kaubapakkujat

TULNUD

1/681 1 1/9861 1
1/201 7 1/9741 1
2/882 1 2/6502 1
2/9742 1 2/8622 2
2/682 3 2/2 3
3/763 1 3/3 1
4/8864 8 4/204 3
4/804 1 4/884 4
4/44 2 4/4 1
5/85 1 5/8545 2
5/125 1 5/8505 3
6/806 4 6/606 11
6/86 2 7/247 3
7/607 2 7/47 1
7/807 1 8/9788 2
8/8 1 8/8628 3
8/9106 1 9/249 3
9/9869 1 9/129 8
9/9829 2 9/849 3
9/809 1 9/8669 1
10/210 6 10/170 1
10/9750 2 10/10 2
10/250 3 10/9350 3
11/211 2 11/9711 1
11/9071 1 12/812 3
12/8592 5 12/132 2
12/9752 3 12/9312 1
12/612 2 12/9352 1
13/813 2 13/733 1
14/8594 3 14/934 2
14/8034 1 14/814 4
14/8674 4 14/654 2
14/9074 1 15/8635 3
15/15 1 15/855 2
16/8676 1 16/9836 4
16/865 1 16/856 1
16/8636 2 16/8556 1
16/9196 1 16/4836 1
17/8677 2 17/217 6
17/857 3 17/875 1
17/9717 2 17/9877 1
18/9358 2 18/9478 1
18/8398 1 18/9758 1
18/258 1 19/619 ?
19/8599 4 20/60 1

vereid.

tarvis kioskisse õunamüüjan
naks. Küsida Pärnu mnt. 43

Karl Jürgenson

Neljapäetval. 9. detsembril,
kell ¥2B õhtul

KIRJAD

maks. Müügil on vähe
pruugitud tiibkla

~25/425".

Operett 3 Maat.. 16 pildis.

TALLINNA NAISHAMDUSESELTS

Tütarlast

kõige parematest maailma

Samades kohtades, samadel
päewadel algusega kell 4 p. I.

„Suve unenägu"

3fcr- faar ja J£o
TALLINN • TARTU

KLAWEREID

Neljapäewal, 9. detsembril, Al Ms igal pool kell 8 õhtul. keelt õpetab rääkima välis
maalane 3 kuuga. Kirj. slt.
kell %8 õhtul

NOORSOOTEATER.

kõrge kvaliteet

-jjciJsW garanteerib pika
M M ea.

sed

WM

keele tunnid. Imanta 5—2.

12. dets.
Kadrinas, esmasp.. 13. dets.

jX* tatumaiks masi
naiks, millede

D.

Kes tütarlastest õpetaks
Tartus, kolmap.. 3. dets.
Tapal, neljapäewal. 9. dets. noormehele tasu eest
Lams-Tahkweres. reedel.
saksa keelt?
10. dets.

vastupidavus te
gid need armas

Vana Viru 11, tel. 450-30 ja 450-32 Narva mnt. 11. tel. 311-97 ja 311-98

saksa

3 waatuses.

Näitejuht Ed. Sütl
Dekoraator 23. Muut.

sed: sulgkerge
look, lihtne kä-

Aurik „ILMATART jaoks Aurik „NORDLANDI" jaoks
Carl F. Gahlnbäck N. Christiansen & Ko

jalt.

Hugo Raudsepa komöödia

Nende omadu-

situs ja suur

Anrik „ILMATAR" I - Aurik„NORDLAND"
igal 2. laupäeval kl. 17.00 igal 2. esmaspäeval kl. 12.00
Aurik,,NORDLAND ' ttEBKI Aurik „ILMATAR"
igal 2. laupäeval kl. 15.00 igal 2. esmaspäeval kl. 9.30

Saksa keel,

Pidud

maailmakuulsuse.

Lp. õmblejad!
Palun wõimaldagc õmlase

Kohe tarwis

tütarlast

2-a. lapse juure. Tulla
koht, tunnen weidi tööd. Kopli tän. 13-i—S, raud
Teatada flt. ~23/303".
teemaja (3õja t. wastas).

üksikuid numbreid müüakse
Vasalemmas

laama kioskis

