Tiinast lahte 14 icUlge

ühsih number 7 SGliti
«Ilmub 7 korda nädalas
TELLIMISHINNANI

PÜHAPÄEVAL HINNATA KAASANDED
PHsKE- iA NAUALEHT „KRATT" JA KUNSTI ERILISA
.KUNST JA KIRJANDUS"
Toimeta» )i talitati Pikk tao. 2. Kontot avatud 9—>s.
Arijubatuse kõnetoonid 9—ll Aadress 1 ..Päevaleht" Tallinn,

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

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

2 kuud M 3 „ ID „
3 kuud „ 4 „ 25 «

Aadressi muutmine 25 s.

Välismaale 4 kr. kuus

Talaiooidt Keskjaama väljakutse nt, 428*83 igal tööpäeval kella

Kuulutuste hinnadi kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 14 senti

B—l 7. Kella 17*nest alates kuni kella B*ni teisel bommiknl ja pühapäeviti
on kasotada järgmised numbrid 1 nr. 428*84 (ebe kontot, uksehoidja ja
Pika L raamatukauplusi dr 428*85 lehe ekspeditsioon t nt. 428*86 trüki*
koja kontor» nr. 428*87 peatoimetaja Tammeri or. 428*88 toimetute kauge

ja teksti sees 17 senti mm veeru täiuses. Kobaotsiraise kuulutused

kuni Kr. 3. poole hinnaga.
Kuulutuste koha valikut ei kindlustata.
Kuulutusi Toetakse vastu lehe jooksvasse numbrisse igapäev kL 1030,
laupäeval kl. 10*ni.
Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse tagasi, kui
vastav postmark on lisatud.

kõned ja nt. 428*89 ärijuhatus. Pärnu m. ja Suur Karja tän. nurgal
asetseva raamatukaupluse tel. nt. 446*11 ja 479*25.

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr. 33?

1 kuu postita 1 kroon 55 senti,

2 kuud „ 3 * 60 M
3 kuud „ 5 „ „

postkast 433.

Päewaleht

1 kuu postiga 1 kroon 80 senti

XXXI) aastakäik

Laupäetval, tl. detsembril 1?3?
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MODERN

Esietenduseks monumentaalseim ja ainulaadseim muusikaline suurteos, mis kunagi filmitud!!!
Wi

Rinokunsti-geeniuse Harry Baur5! pühendus muusikageeniuseleßeethovenile

M

„Ma usun Jumalat ja Beethovenit!" ütles Richard Wagner
•11

Ületades senlnähtud muusikafilmid »,Vaikselt anuvad mu laulud" ja „Chopini lahkumisvalss"
~Beethoveni suur armastus" on gigantseim kunstiline looming, ta pimestab teid oma võimsuse*
ga, haarab ja paneb teid kaasa elama oma lõpmata - sügavate kannatustega ning sunnib teid
kummardama selle muusikatitaan! ennastohverdava suure armastuse ees.

fÄ

ANNIE DUCAUX, JANY HOLT.
ja meieaja suurim traagik

HARRY BAUR

filmis

5^
suur armastus"

Maailmakuulsa kirjaniku Romain Rollandi romaani järgi. Pariisi Konserva
tooriumi suur sümfooniline orkester kannab ette L. van Beethoven i parimaid
teoseid: „Kuupaistesonaat", pateetiline sonaat: apassionata, leinamarss, adagio
V-st sümfooniast IX sümfoonia.
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—— Varuslage endid

" .kvaliteeN
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79

kalossidega ja kotikutega

Professor Carl Froelich'i
seiklusrohke, vaheldusküllane ning lõbus ajaviitefilm

//
üks~kaks~kotm".
Peaosade s:
Gustav Fröhlich, Marianne Hoppe,
Grete Weiser,
Wfll Dohm
Ostu juures pange tähele

Kino 1
Piimu m. 41. Algus kell 5, pühap. kell 1.

maailmalunlud

HANS ALBERS seiklusrohkes suurteoses

vabrikumärki
CTimukad, sõdurid ja naised).
Selles filmis näeme sangarliku lennuohvitseri seiklusi kommunistlikul Venemaal ja
Saksamaal.
2) MITMEKESINE LISAEESKAVA.
Willy virgel, Hansy Knoteck
Surma-masurka".
harukordses »UFA« .suurfilmis 99
lON
HM
11. HUVITAV LISA.
Paldiski mnt. 25.

Esletenduskino

Esletendusaks põnev elamusrikas suurfilm I Vapustavamaid linastusil
Kinolina suurim kavakternäll- AAMBiin UPIIIT HELENWINSON
leja algupäraseimas osasl UWUnitU W BHM NOAH BEERY
Aft

ÄS

Hüljatute kuningas

GW

BA
BO

Santa Maria saari Kaunis looduselt,.kuid sala
pärane sisemiselt. 3000 sunnitöölise haud...
Mässule õhutatud vangide rünnak relvastatud
garnisonile... Haige komandandi tütar ainsa
naisena meeletute rüüstajate hulgas...

I Laupäeva. Ja pühapäeval | AI R PAP If A

BI

Esmaspäevast GEZA v. BOLVARY suurlavastus Tütarlaste pansion".

\s'Zm^daiJ1

99

2) Huuitau \a mitmekesine lisaeeskaua.
Uusim „fox" nädalaringuaade.
Seansside C 7 Q. Seansside Q I C Q 41/1
algusärip. '» algus püh. S M "* 0. IvJ
Pühapäeval algus kell s

Jlaison (Sddy
Ärge jätke vaatamata käesoleva aasta ületamatut
muusika- Ja laulUSUUPlinastust!

Jeanetto JfiacOona/d

Nr. 337
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Vewa l e h t

LORIA

52? ?s? 102-

Jimuf» fü«ei>q mädata qliit

PALACE

iäasse pereftoiidq, talveXUmaat
lastele I n n o oil e»e(

. Ainus Marta Eggerth'i film
Marta Eggerth

_4

Jan Kiepura

b_

BOHEEMI

_B_
101

Jaapan "aitab" luua uut Hiinat

VÕLUDES

MU

Pekingis kujundatakse uus, kommunismiwastane walitsus. Marssal Tschiang Kai-schekiga ei
tehta rahu

PUCCINI muusika.

Qeza v. Bolvari lavastus.

PALUTAKSE TULLA SEANSSIDE
ALGUSEKS.
Piletid eelmüügil kinoteatri kassa
des iga päev kella 4-st p. 1. alates.
Piletite ettetellimist võetakse vastu
telefoni teel (tel. 452-13).

Rutake, 2 viimast päeval

T*n« ]a homme
odav ahinnaliaod
rahvaetendused
üldhindadega 15-60 »
Laup. kella 4 p. I.—U6.

9 üflnd 35 senti •

Wihased uulitsawöitlused Nankingis
Tokio, 10. 12. (ETA) (Reuter) Jaapani walitsus otsustas pärast Nankingi langust mitte
enam tunnustada marssal Tschiang Ka i - sche k i walit s n st Hiinas, jatkata södn
weel laiemal ulatusel ja aidata luua uut Hiinat.
Peking, 10. 12. (ETA) (DNB) Siinseis poliitilisis ringkonnis ollakse arwamisel, et lähemal
päewil moodustatakse Hiinas nnS kommuuiSm i w a s t a n e walitsus, kelle! ei
ole midagi ühist Kuomintaugiga. Uue ivalitsusc asukohaks olewat ette nähtud.Peking, mis saawat üht

lasi Hiina pealinnaks, ühenduses sellega katkestatawät ajutiselt kõikidel frontidel Põhja-Hnnas jaa
panlaSte sõjalised aktsioonid, kuni on selgunud poliitiline olukord Põhja- ja Kesk-Hiinas.

z

Pübap. kella 12 p. 1.—*42.

Relvata, toiduta ja ulu
aluseta üksiku inimese
võitlus olemasolu pä

Tokio, 10. 12. (ETA) (Reuter) Jaapani walit

4

rast ...

wötta järgmiStcS põhilausetes: 1) Kuna marssal
Jaapani walttsusel äärmiselt raske otsida rahu
läbirääkimiste teel praeguse Hiina

läinud ringi ümber Pnrpurmäe, purustanud Taipingi
märawa ja tunginud siselinna. Samal ajal on teised
Jaapani Macosad suurtükitule kaasabil tekitanud hulk
aukusid wülismiiüri ja on samuti tungimas siselinna,

Tfchiang Kai-schck on tvaStntaw praeguses seisukorras,
mis on tema jaapanimastase Poliitika tagajärg, stiS on

Kino AMO
MITMEKESINE HUVITAV KAHEKORDNE EESKAVA!
1) Lidia Bsarova - Mathlas Wlamann kaasakiskuvas „Ufa" suurfilmis
PATRIOODID.
saksa sõjaväelendur ja ilus prantsuse näitlejanna.
11.

Tuntud saksa koomik Weiss Perdl oma uusimas naeru pommis POKBIMCI & TER.
Parim eeskava linal Ja laval! Mußiiuaiseo klounid Klo-Klo ju Magnus
mängivad «Saku» õlle „Sangari" ju „T6mmu Hiie" pudelite „Ahol"

..SATURN"

' pabetOßsiladu taskus.

PredrlcHarch ja Warner |f Illil CIICE TEE'*
Baxter lahingufilmla ifHMUIiwIIvC ICC •
11. Lõbus farss „LAbusad naljahambad".
Kaunim armastajapaar Chartes Boyer iu Danlell® Oarrieux

SAALI 2
K• N O

malits u s e g a; 2) Hiina Maimud ei ole seni omaks
mõtnud orientaalse rahu ja heaolu põhimõtteid, maid
nad pttiiawad ainult ,valin rabeleda praegusest raskest
seisukorrast; 3) niikaua, kui Hiina walitsus ci ole lõp
likult loobunud jaapanimnenillikkusest, jätab Jaapan

tähele panemata Hiina rahujutud jn

Selle filmi sisuks on õrn ja kirglik armastuslugu, mille tegelasiks on frondi taga alla langenud

Schailghai, 10. 12. (ETA) (Reuter) Na»,-

kingis on käimaS mihased uulitsawöitlused, üteldakse
Jaapani sõnumis Nankingist. Teatest selgud, et ükS Jaa
pani wäeliksuS, tungides kirdepoolt üle wäliSmüürk, on

suse poliitikat Pärast Nankingi .langemist wõib kokku

r a h.u ettepa u e k u d; 4) isegi kui marssal Tschiang
Kai-scheli malitsus kahaneb mingisuguseks kohalikuks
reshiimiks, on ainult loomulik, et Jaapan aitab kaasa
Põhja, ja Kesk-Hiina isescismuse liikumisele ja toetab

öö saabumisel kestsid uulitsamõitlused edasi. Jaapanla
scd tungiwad järjekindlalt edasi.

Sõda ei lõpe
. Schang ha i, 10. 12. (EDA) Siinseist Hiina
ringkonnist niöönataksc, et Nankingi kaitsmisel ei
ole enam sõjalisi tähtsusi, kiud tähendatakse, et see

nuewaimuNse Hiina ülesehitamist.

omab tähtsust Hiina waStupanutcrhte sümbolina.
Nankingi langemine, samuti tui Schanghai lange
lnine, tähendab ainult üht sõja faasi, kinnitatakse

Armataksc, et jaapanlaste juhtimisel luuakse HhmkingiS

siin.

uus Hiina walitsus, kellega stiS Jaapan on Malmis äs

Hiinlased Piirawad Wutschingi
Schanghai, 10. 12. (ETA) (HavaS) Hang
tschoust teatatakse, et Hiina mäed on ümber piiranud
Wutschingi. Linna agnlcis olemat käimas ägedad

Hankou, 10. 12. (ETA) (Reuter) Hiina rahu
lootused ml kiiresti kustuMaö. Hiina juhid on meendu
nud, et Jaapan ei Mõta mast» Saksamaa sovltust.
tümarahnlübiraäkimistessc.

Jaapani waekolonn rannatul Nankingi suunas.
lahingud, mtS arencumt hiinlastele soodsalt. Jaapan
lased olewat Nankingi juurest saatnud nbiMägesid teele
Kuangtehi ja Wutfihingi suunas.

põnevas ja traagilises suurfilmis

..MAYERLING".

MARS
BotpMtll tia. 2-a.
KINOTEATER

Film käsitleti Austria ertahertsogl põrutavat saatust, kes õnnetu armastuse pärast
võttis endalt ia armastatul elu, keset sütitavat mustlasmuusikat Mayerlingi lossis.
2J Huvlrotik*
liiflaaakava.
Ö/ nmirwiinv •••awmnawm

- Greta Garbo ja Robert Taylor Kaunimas armastusromaanis

JKflLfl"

..Kameelia daam"

Wahriku tän. 8

I. USTI KULTU UIIFIL.M.

fi/ktasutis ..Iftpodroom"
Tallinna Hipodroomil
Paldiski mnt. 50. Telef. 435-06.

Kaunim kingitus
ptihap., 12. detsembril, kl. 12 Iduvtal
EINELAUD MUUSIKA

SOENNECKEN

Pääsmed 2 kr., I kr. ja 50 s.

täitesulepea,
Saadaval kõigis paremais erifiridea.

LOUIS GRISEL
Hiinlased põgenemas Nankingist

Madrid on võitmatu?
Kokkulepe poolte wahel wöimatu
London, 10. 12. (ETA) (Reuter) His
paaniast tagasisaabunud tööliserakonna juht Att
lee seletas täna, et arwamine, nagu oleks His
paania walitstls löödud, on täiesti wale. Ta
ütles, et oma külaskäigul ta on wöinud meen
duda Hispaania rahwa usalduses oma walitsusc
wastu. Samuti on nüüd wöimatu, et walitsus
wastased suudaksid wallütada Madridi. Mis
puutub kokkuleppe saawutamisse wöitlewäte
poolte wahel, siis paistab, et selleks ei ole
mingisuguseid ivbimalusi. Attlee ennustas, et
konflikt wenib pikale ja on suureks katsumiseks
Hispaania rahwaie. Wälismaa wäbatahtlike koh
ta seletati mulle, lisas Attlee, et waHtsuswägede
pool on neid umbes 10.000, kusjuures Hispaa
nia wabariigi fõjnwägi Üldse ulatub 000.000—

Restoran
defs.

„MUST KASS"
GLORIA

Merepuiestee 10, tel. 471-56.

• s. a.
lõpeb rahvusliku arstiteaduse ja tervis
hoiu suurteose

Laupäeval ja pühapäeval

DANCING

San Sebastian, 10. 12. (ETA) (DNB)

lõbusad tantsuõhtud

Siinsed lehed amaldawad Hispaania Maroko ülemkomis

Teisip., 14. dets., algusega
kell HlO öht.
SUUR JÕULUEELNE

suure eeskavaga.

TEMISE

KUIMIMITU

Ainult 2 päeva läbisõidul rahvusvahelise kuul
susega võlukunstnik ja illusionist
H. N. HARRYSSON.

vorstiõhtu.
KUVAAR ühes õlle )a sissepääsuga

soodustatud hindadega ettetellimine.

Kr. 1.75.

. 15. dets. maksab teos cttetelHJaite Kr. 24.—.

TÄIELIK KABAREE-EESKAVA.

korter

soliidsele härrale välja üürida. Toompuiestee
18—13, telef. 475-19, kl. 16—19, pühap. kl. 12—16.

S. Karja 18, Kallo mfittbliärist
telef. 448*89.
Soodsad maksutinglmused ®

puuhoovi.
samas tänavas nr. 42-a,

A.Wengerfeldt

Austusega

O. LUUSMAA (Lusman).

NiguUate 14, tel. 475-60.
Tuntud rätsepaäil!.
JMrelmaks võmalik.

(f üfkapäevii
ketta 112
ta itrifp. Al. 9-3

mest saanud.

Lennu katastroof Poolas
Warssawi, 10. 12. (ETA) (Pat) Toruni
Eite meeskondadest sai neli isikut silmapilkselt
surma.

Nobeli rahuauhind anti üle
Oslo, 10. 12. (ETA) (Havas) Täna toimus siin

pidulikul aktusel Nobeli rahuauhinna üleandmine. Tea.
tawastl see auhind on tänawu määratud lord Cecil'ile.

Oslosse, siis auhind anti üle Inglise saadikule Dor
mer'ile. Aktusest wõtsid osa Norra kuningaS, kroon
printS, parlamendi esimeeS, walitsuSliikmed ja diplo
maatlik korpus.

f o loole/fee
Savikas
me s ierfotograafid
.JT univa g e I.

Göbbets ennustab asumaade
saamist
Königsberg, 11. 12. (ETA) (Havas) Dr 7

Göbbelõ, kes waliti Königsbergi linna aukodanikuks, sele
las sel puhul Peetud kõnes muuseaS: Kui üteldakse, et

ncliaaStak on sõjaplaan, siis ma wastan, et mgjavuse
torrnl osutub see kindlasti sõjakamaks. NcliaaStak ei
ole mitte lõbuasi, Meie ci malmista mitte „ersatzkaupa
sid", maid paremaid aineid. Loomulikult fee nõuab ohtv

reid. On õige, et mõid on raskem saada. Ent kui lrn
nukid müriscmad öösiti meie peade kohal, siis me teame,

et need on Saksa lennukid ja mitte Inglise, Wene wõi
Tschchhoslomaktia omad. Parast ägedat kallaletungi bol

schemismilc dr. Göbbels ütles: Kui Saksamaal walit
seb üksmeel, siis Saksamaa suudab saamutada kõike. Ma

ci mvi meel ütelda, millal meie saame asumaid, kuid
ma mõin ütelda, et meie neid kord saame. Mainides
lõppeks Prantsuse mülismiuistri külaskäike Kcfk-Euroopa

riikides, dr. Göbbels tahendas, et ta ci mõi seda reisi
nimetada trinmfisöiduks.

Täielik kooskõla Prantsuse ja Ru
meenia vahel
Bukarest, 10. 12. (ETA) (D9!B) Prantsuse

mäliSministri Telbosi läbirääkimiste kohta Bukarestis

amaldati täna õhtul ametlik teadaanne, milles üteldakse

muuseas, et mälisminister Telbos ja Rumeenia «illis
minister Antonescu on ühiselt arutanud rahwuSwahtlist
seisukorda, eriti aga Kcfk-Euroopa seisukorda, ühtlasi
on nad amaldanud oma waateid Prantsuse-Rumeenia
snhtcissc puutumate küsimuste üle. Läbirääkimised on

toimunud leplikkuse maimus. Mõlemad ministrid on
kindlaks teinud täielise kooskõla oma wäadctcs. Prant
suse ja Rumeenia poliitikat suhimad samad ideaalid.

inimest
London, 11. 12. (ETA) (Reuter) Eastle Carl,

Kuna laureaadil aga ei olnud wõimalik isiklikult tulla

üle viinud tulbi tän. 6,
sauna hoovi. Telefon 429-72.

Raudteeõnnetusel sai surma 34

lähedal põrkasid õhus kokku kaks lennukit. Lennu-

Odavad hinnad®

mis asus Paldiski maanteel nr. 4 ja vahepeal

dakse teadaandes.

metati hospidalisse. Väiksemaid migastusi on 67 ini

Iga tarvitaju leiab sobiva

mßSbli
parkettpõrandaga, vanni, elektri, telefoni ja tee
nimisega, eraldi sissekäiguga, üksikule või kahele

Teatan oma lugupeetud ostjaskonnale, et

piraatlik tegu ajada rahMusliku Hispaania süüks, ütel

kätte saadud 31 laipa. 25 raskeStihaawatnd reisijat toi

Posti jooksev arve 23-69.

olen oma

nas Üht erapooletut kaubalaewa. Hiljem kawatsetakse see

34 inimest. Ametliku teate järele on seni rusude alt

JK

E. TERVISHOIU MUUSEUM,
K. Põdra, 32, Tartu. Telef. 600.

sicld". Laewale on tehtud ülesandeks marustada küt
tcaincga kaht Nõukogude Wene allweelaewa, mis aset
scmad Maroko ranniku piirkonnas. Nõukogude Wene
allwcelacmadelc on antud kask uputada Gibraltari mäi

raudteekatnstroofi ohwritc arm on suurem kui esimesed
teated aimata lascwad. Armutakse, et on surma saanud

Kahetoaline, hea sisustusega

elatule.

Kaastöölisteks 60 eesti õpetlast.

sari teadaande, milles muuseas üteldakse: Juba mitu
päewa peatuv Casablanca sadamas Briti tanklaew „Gro

Palju huvitavaid ja üllatavaid ettekandeid ela
vate loomadega.

Pärast seda köidete kaupa Kr. 28. ja
vihkude kaupa Kr. 32.—. Teost trükitakse

700.000 meheni.

Saksa neliaastak sõjakava

Riias alandati elektritariifi
Niin, 11. 12. (ETA) Niin linnnmalitsu? on ot

snstaund alandada elektritariifi teatritele, ki""delr, rcs
toranidcle, kohmikutcle ja teistele sarnastele ettewötr
tele 75 santiimilt 50 santiimile kilomatt-tunnilt.

Uusi wangistamisi Pariisis
P. ari i s. 10.. 12. (ETA) (Havas) Seoses
kagulaaride afääriga on toime ' pandud kaks uut
waugistamist. Wangistatud on tööstur Metenier,
kes on CSAR-i juhi Deloncle'i sõber ja kaastööline,
ning Charles Tenaille. kes on 4. detsembril wan
gistatud Andre Tenaille'i wend.
Nelwalaewa madruste valga
protsess 23. detsembril
22. detsembril tulewad Tallinna 3. jaoskonna
kohtuniku juures arutusele relwalaew „BenaVena" lätlastest madruste.nõudmisi kapten Va
silakise wastu saamata jäänud palkade pärast.
Kokku on neljal meremehel saada üle kahe tuhande
krooni. Ka selle nõudesumma eelkindluSwsekS on
relwalaewale pandud arest.

Metsatööline sai puu all surma
Neljapäemal pärast lõunat sai Sisu metskonna Räime
mahtkonnas metsatöödel wiivides mahalangewa puu all

surma Alminc Johani t. Lapp, 32 a. mana. õnnetus

oli tingitud naise enese cttcwaatamatuscst. Kurwa künd
musc pcaltnägijaiks olid sama mahtkonna metsawabt

Mart Toa ja metsatööline Johan Madawcre.

Surmasaanud A. L. oli pärit Kaarli matta Sepa

talust.

Lanpäewal, 11. detsembril 1937
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Prof. B. Suwiranta loeng
Ostjad pangu tähele botikute
Soome kirikoniunktanri kasude patsutas

ostmisel vabrikumärki!
Punane märk tagab kvaliteetkauba

Reserwid depressiooni wastu wõitlemiseks
Millest on tingitud ehitustegewnse aeglustamine
Eesti Majandusteadlaste Seltsi eilsel refe
raatkoosolekul kaubandus-tööstuskoja saalis esi
nes ettekandega teemal: ..Praegusi konjunktuur
poliitika probleeme Soomes" prof. B. Suwi
ranta Helsingist. Loengut oli tulnud kuulama
wäga arwukas kuulajaskond, selle hulgas roh
kel arwul juhtiwaid majandustegelast,
Eesti Panga presidendi 3. 3aak soniga, riigi
majandusnõukogu esimehe A. 3ürim a ga, Pi*r
kalaenu Panga presidendi Õpikuga, kauban
dus-tööstuskoja dir. M. Hurdiga, wabrikan
tide ühisuse sekretäri K. Mauritziga. dir.
L. Sepaga, dir. 3. Kukega, dir. 3. Põd
raga jne.
Eesti Majandusteadlaste Seltsi poolt terwi
tas referenti seltsi esimees A. Keller, kes awal
das head meelt, et täna esimest korda esineb
Soome teadusemees Tallinnas majandusliku
loenguga fa awaldas soowi, et see mitte ei
jääks wiimaseks. maid et ka Eesti majandus
teadlased wõiksid teha sama Soomeski.
Prof. Suwiranta waatteS ning analüüsis Soome

Riigiwõlg on waheuenud 1933. a. seisult 3598 mil
jouilt margalt jooksma aasta oktoobriks 3117 miljonile
margale. Tahtsaks asjaoluks osutub ka wälislaenude
konwcrieerimine, f. o. kallimalt intressilt odawamale tvii
mine, mille tagajärjel riigiwõlgade tasumise üldsummast
intresside maksmise summa on langenud 77%.1 t 32%4e.

n Edasi tuleb eriti alla kriipsutada asjaolu, et riigi

wäljaminekuid pole suurendatud mitte sissetulekute enam
laekumise piirides, maid ülejääkidest on kogutud resertve.

Eriti tulev terwitada, märkides asjaolu, et raha

minister tulewa-aastaseS

riigi eelarwes ette nähtud ehitussummade
tarwitamise on reserweerinud wõimalikule
depressiooniajastule.
Juba kolme aaSta eest asutati Soomes konjunktuuri
tasandamise fond, kuhu eelarwe ülejääkidest on kogutud

445 miljonit marka ja millele lisandub 290 miljonit
marka, mis on ette' nähtud 1938. a. eelarwes. Sellesse
fondi kantakse ka riigiwõlgade intressid ja mahamaksn

summad, mis aastas ulatuwad 59 miljonile margale.
Mainitud fondi kogutud raha eest on ostetud Peamiselt

kulda ja ülejäänud osa on Paigutatud nõnda, et see ei
awalda praegusel korral majanduslikule elule elustawat
mõju. Nuesti tuuakse see majanduslikku käiku siis, kui
seda uöuawad wõimalikud tagasilöögid. Tegelikult tä

majanduslikku konjunktuuri wiieaastaSte perioodide wiisi,

hendab see seda, et headel aaötatel saadud ülejäägid Pole
täiel määral leidnud kohest iuwesteerimist, mille tulemu

mis on küllalt wahelduSrikkad olnud. Wiimase kriisi
fügawpunkt ületati Soomes 1932. a. keskpaigas ning

sel on pidurdatud liigset ekspansiooni.
Soomes on wiidud läbi rahwa wanadnse wastn kind
luötamine ja depressiooni ajal wõidakse sellest sondist
19% kasutada lühiajaliste laenudena tööpuuduse wastu

sellest ajast alates on Soome majandus arene,ud jõud
sasti, jõudes kõrgseisuni.

Kui üldiselt on tuntnd ütlus: „On põllumehel raha,
siis on rikkad ka teised", ent Soome kohta ulatuslikumalt
maksew weel teine ütlus sa nimelt: „Kui wäliSmaa oStav
Soome metsamaterjali, tselluloosi ja paberit, siis on kõik
hea". Seda põhjusel, et Soome ekspordist mooduStawad

wõitlemiseks. Samuti on Soomes loodud tööpuuduse

Prof. B. Snlviranta kõnetoolil

mainitud ained ligi 89%.
Analüüsides ülemaailmset majanduslikku olukorda,
tähendas referent, et kewadel oli seisukord parem kui

Kuna majanduslikus elus on alati tõusud wahetu
nud. mõõnadega, siis sellele wastawalt on Soome wiis

nüüd, sest tagasilöögid esijoones ühendriikides awaldawad

mõju juba laiemas kaares. Praeguste andmete põhjal ei wõi weel ütelda, kas majandusliku intensiiwsuse lõd

aastat kestnud head konjunktuuri kasutanud oma majan
duse' kindlustamiseks wõimalike depressioonilöõkide waS
tu. Selleks on esijoones laiendatud oma. toorainete baasi,
arendatud jõumajandust, mille tulemusel weejõujaamade
wõimsuS' 1926. a. saadik on tõusnud 200.000 hob.-jõult
hob -jõule.

wenemine ühendriikides süweneb depressiooniks wöi mitte,

kuid.arwatawaSti põhjustab see siiski teatawa murrangu
tekkimise. Soome sisemajanduses pole aga seewaStu tun
demärke depressiooniks.

wastu wõitlemise nõukogu, kelle ülesandeks on koostada
kawasid tõõhankimifeks depressiooni puhul.
Kuigi praegusel hetkel on weel warajane ennustada
depressiooni süwenemise ulatusest ning selle haarawnsest.
siis Soome sellest hoolimata on ennast kriisi wastu tün

duwalt kawakiudlamalt „relwastanud" kui kunagi wa
rem. Sellest söltuwalt wõidakse siiS tulewikku waadata
ka julgema pilguga, lõpetas prof. Suwiranta.
Referenti tänas huwitawa loengu eest prof. Poom
ja terwitas Akadeemilise Majandusteadlaste Seltsi poolt.

Pärast referaati oli külalise auks korraldatud õhtu
söök „Kuld-Lõwis".

Läinud laupäewal ilmus sõ
num, kus juhiti tähelepanu, et Eestis on müü
gile ilmunud wälismaa praak-kalosse, mille
delt wabriku nimi alt ära on pestud ja mida
rahwale kalli hinnaga müüakse. Eesti'esin
duslikem jalatsitetööstus a.-f. Globus, kel
teatawasti on mitme wälismaa kummiwabriku
esindused, kellede nime selline talituswiis ker
gesti wöiks riiwata, kuna polnud mainitud
asjaomase wabriku nime. seletab ses asjas
järgmist:

..Meil on peale Soome kalossiwabrikute
ka kahe soliidseima Läti kummiwabriku
Baron'ls'e ja Meteor'! kotikute ning ka
losside esindus. Mõlemad firmad, niihästi Ba
ronis kui ka Meteor. on lasknud Eestis
müügile ainult priima, esmajärgulise kwalitee
diga. kaupa, mille põhjas firma nimi figuree
rib niihästi sissepressitud kui ka pealetrükitud
(punane tempel) kujul. Mingisuguse ära
pestud templiga botikuid kumbki firma ega ka
ükski teine a.-s. Globuse poolt esindatud finnadest

Eestis müügile lasknud ei ole. Mimafel ajal
siin-seal müügile ilmunud ärapestnd templi
tega praakkaup on osutunud a.-s. Globusele
tundmata kummiwabriku kaubaks, kellega a.-s.
Globusel ei ole mingeid sidemeid ega kelle
produkte Globuse jalanöudekauplused üldse ei
müü. Nähtawasti oli see firma lasknud Ees
tis müügile oma kwaliteetkauba kürwal ka
alama wäärtusega kaupa. Et neid nüüd kas esi
mesest eraldada wöi et oma nime mitte kahjustada,

oli ta neilt lasknud wabriku märgi kustutada.
(Muide, seda tawäliselt soliidne firma ei peaks
tegema. Meteor ja Baronis näiteks märgiwad
oma teise järgu jne. kauba sinise, kollase jne.
märgiga -ega lase neid üldse wälja wedada.)
Me tahame loota, et wabrik talitas seda kau
pa meie turule lastes usus, et kauba edasi
müüjad annawad selle ostjale edasi
hinnaga, mida nad wäärt on.

Nüüd on aga Tartus, Narmas, Malgas
ja ka Tallinnas oja wastutustundeta kaupmehi
selle praakkauba arwel hakanud profiiti lööma
ja alawäärtuslikke kalasse ning kotikuid müü
tanud inimestele täiswäärtusliku kauba - hinna
eest wöi ikkagi meel küllalt suure wahekasu
protsendiga täiswäärtuslike pähe, andes ostjale
sealjuures mõista, ku i soodsast! nende käest
kaupa wöib saada, niiwiisi kahjustades ' mitte
üksi teiste soliidsete wabrikute, maid kindlasti
ka asjaomase tehase enese kwaliteetkauba lewi
kut.
Läti wabrikud Baronis ja Meteor, korda
me meel kord, pole lasknud Eestis müügile
alawäärtuslikku kaujia, maid ainult esmakwa
liteedilist. Et seda wahemwäärtuslikust eraldada,
juhib a.-s. Globus ostjate tähelepanu, et nad
kalosside ja kotikute ostmisel pööraksid tähele
pann nende põhjas leiduwale punasele wab
rikumärgile, mis on priima kauba tunnuseks.
Kauba, mille pisimagi juhusliku rikke korral
wäbrik selle eest wastutab ja ta asendab igal
ajal uue kaubaga.
Baronise ja Meteori kotikud ning kummi*
kalossid on Lätis saanud otsitawaimaks kau
baks ja ka iga eestlane, kes neid kannab, pole
' idnud põhjust nurisemiseks. Need on wabri
knd, mis peale hea kwaliteedi, soliidse töö ning
kättesaadawa hinna panemad rõhku ka selle
muidu nii kohmaka jalatsi ilule ja moodsale
joonele, andes kotikuid, mis teemad jala graat
siliseks ja wäikeseks. Varustatud sooja willase
woodriga, on nad tõeliselt soojendamaks ja meeldi

maks talwejalatsiks. Ainult et ostmisel pandagu
tähele wabriku nime ja kas nad on warusta
tud punase templiga, mis on iga kwaliteet
kalossi esimeseks tunnuseks. Nagu tähendatud,
on nende Eesti esindajaks a.-s. Globuse jalatsi
wabrik, kes oma soliidsusega tagab, et tema
kauplustes müüdaw kaup on kwaliteetkaup."

30 kalurit surmasuus
Jlmus sisukas suurajakiri
Tuule suuna muutus tõi vääsmise
KÕIGILE nr. e
Murdunud lahtine jäätWk Wiis tormisele ulgumerele kalureid. Tormi suuna muutmine tõi
Pääsmise. Jääpangal jai kadunuks 300 «tutti
' Wahepeäl: tuul muutus üha tugewamaks ja pai
sus-tormiks. Lahttne jää, millele jäi umbes 30 ka
lurit, eemaldus kiiresti. Hakkas sadama ka lund,
le. Kalurite päästjaks osutus tormi suuna.mmitus mis takistas'nägonist. Hädaohu suurust taibates

mõrrawmafid kastttades üle prao kindlale jääle.
Selleks killus meestel' mitu tundi wõitlemiseks lai
netusega ja lumesajuga. Osa neist päästis wahe

kaldale lpääsnud' kakirrib.otsustasid jääd kaitdil aja
lahe---.ba; kohale paadi,' et suumasuhu sõitwaid mehi' kat

Oma elu kiirel päästmisel kalurid ei saanud hoo

Pärnu kalurid, kes reedel keskpäewal jää pragu- :
nemise tõttu sattusid awamerele liikuwätele jäapan
kadele, pääsesid sama päewa õhtuks õnnelikult maa

za kiire abi kaldalt.

Hommikpoolikul, kui umbes 100' kalurit
jääl asetasid mutte sisse, puhus 6-palline NO Wul.
Kuna jää paistis küllalt, tugew, siis kalurid töötasid
rahulikult ega pannud tähele, kui jää tuule sur-.
wel haKas pragunema. Pragu tekkis umbes 1 km kaldast; kalurid wõisid kaldast eemal olla poolteist
ja kaks kilbmeetrit.

Niipea kui jää pragunemist ja awamerele suun
dumist märgatt, tekkis kalurite suures peres kohe
elaw liikumine. Eemalolijatele tehti märkide wa
ral selgeks, et kiire põgenemine elu päästmiseks on

paratamatu. Tekkinud jääpraole lähemal olijad
said üksikuid ujuwaid tükke kasutades kergesti'kiud
lale jääle ning hakkasid kohe abinõusid otsima nen
de päästmiseks, kes olid kaugemal ning õigeaegselt
ei märganud hädaohtu.

- süda enam kui kilomeetrile' laienenud praost üle
.tuua.. ...
' ; Keskpäewal Tartu ilmajaam teatas Pärnu, et
mu oodata kiiresti' lähenewat SO tormi, ning palus
kalureid hoiatada. Soe sõnum--aga- osutus jääpau
: kädele jäänud kalurite Päästmiseks wäga tähtsaks.
. Oli selge, et SQ tormi tekkides jää'liikumine awa
merele jääb seisma ja kalurid triiwitakse Audru
randa. Ilmajaama ennustus läkski täide. Wars
ti pärast'keskpäewa NO tuul muutis suuna ja hak
kas puhuma SO 9-pallilise tormina. Jääprao laie
' norime jäi otsekohe toppama ja hätta jäänud ka
lurid kasutasid pääsmiseks sama wõimalust, mis tei

sed kalurid Paar tundi warem. Nimelt nad raiu
sid lahti parajad jäätükid ja jõudsid kaasasolewaid

lida püünistest. Esimesed liikuwatelt jääpankadelt
põgenejad said mutid kaasa wõtta, aga kõigil neil,
kes jäid triiwima mitmeks tunniks, läksid mutid
kaduma. Hilisõhtuks ei olnud kaotsi läinud mutti
de arm meel täpselt selgunud, aga neid on Mähe
mait 300, millest kalurite kahju Mähemalt 3000 kr.

Kaotsi läinud muttide päästmiseks on Mähe loo
tllsi, kuna torm need peksab jääpankade wahel pu
Kalurite hädaohtu sattumise Pärnus teatamaks
saades mõeldi kasutamisele wõtta ka wedurlaewad

„Wilma" ja „Walter". Mõlemad seisid auru all
ja nende merele saatmine oleks teatud raskustega

olnud wõimalik, kuigi muulide wahel on juba paks
jää. Kuid laewade wäljasaatmine osutus ülearu
seks.

Reedel, 10. detsembril, umbes kella kuue paigu

õhtul tekkis Alutagusel tugev lumetorm, mis lühi
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ja hoovid. Lumetormi tõttu jäid teele kinni ka
autod. Nii teatati ühe sõiduauto kinnijäämisest
Voka lähedal Tallinna-Narva maanteel. Ainult
suuri vaevu saadi sõiduriist lõpuks lumehangest
läbi. Ka rongide liikumist pidurdas lumi mitmes
kohas. Eriti kõva oli lumetorm Jõhvi- ja Toila ra
joonis. Selle tõttu on praegu üksikutes kohtades
lumekord paari meetri paksune.
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Esimene tänava-elektrivalgustu
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selleks on juba püstitatud. Kuna Oru lossi tõttu

24. sept. 1936. a.

Toila juba ammugi sai elektrivalgustuse. siis elektri

New Yorgi Pennsylvania peajaama ülem.
Gentleman!

energia saamisega tänavavalgustuseks raskusi
ei ole.

Oma neljakümne-aastase tegevuse
kestvusel jaamaülemana ia New Yorgi

des, et tutvuda sealsete linamajanduslike korraldus
tega. H. Kõiva peatus peamiselt Saksamaal, Hollan
dis,' Belgias, Prantsusmaal ja Tšehhoslovakkias, et
seal uurida ; linahariniisega seosešolevaid küsimusi.
Tutvunud linahariinise meetoditega välismaal H.
Kõiva on jõudnud veendumusele meie toorlina hari

mise mehhaniseerimise vjjadusis. Belgias, Saksa
maal ja Tšehhoslovakkias on vastavad masinavab

rikud ehitatavaid mehaanilisi linaliarimise sissesea
deid sellevõrra täiendanud, et neid saab juba meie
linaharimisel suure eduga kasutada.

Et tegelikku eeskuju anda teistele toorlinavab
rikuile, kavatseb riigimõisade valitsus Vändra toor
linavabrikus vastavad täiendused viia läbi. Arva

tavasti lastakse sellekohane sisseseade valmistada

Belgias. Pärast seda kui uut töötamisviisi Vänd
ras lähemalt on uuritud ja kui teised toorlinavabri
kud on sellega tutvunud, kavatsetakse 1958. a.
sügiseks läbi viia vastavad uuendused ka teisis

Jnimkahurikuuli keeruline ope
ratsioon wanarauaga
Narvas tabati kolmeliikmeline vargasalk. Varas

tatud vanaraud müüdi omanikule tagasi
Narva kriminaalpolitsei paljastas kolmeliikmelise

vargajõugu, kuhu kuulusid Aleksei Bienin, Pee
ter Tsernov ja Voldemar Taurafeldt. Me
hed olid tunginud Kreenholmi uude haiglasse, rais
seisab juba aastaid tühi, ja kangutanud seal välja
käigukohtades suuremal hulgal malmi lahti ning vii
nud kaasa. Malmi nad realiseerisid kohaliku vana
rauakaupmehe juut S. Harharti juures.
Hiljem selgus, et juut oli lasknud end meestest

sisse vedada. Mehed tutvusid haiglast varastatud

malmi müümise ajal vanarauakaupmehe äriga, mida
kasutasid selleks, et sinna sisse murda. Kuna varas

tel polnud kuskile müüa vanarauda, siis nad tagu
sid H. laost varastatud raua panka ja müüsid
siis vanarauakaupmehele endale maha!

Ä. Bienin on 5 alaealise lapse isa, kuna P.
Tsernov on tsirkuseartist, ta nimelt oli tsirkuses
elavaks kahurikuuliks, millise trikiga teenis omal
ajal head raha. V. Taurafeldt on varemalt juba

kohtu all olnud varguste pärast.

tarvitada poole vähem töölisi sama toodangu saa
vutamiseks. Nii vabaneb hulk töölisi linaharimi
sest, et muid töid teha. Linaleotuse osa võetakse
samuti korraldamisele edaspidi.

Koolides pole olnud massilisi hai
gestumisi
Riigi kooliwalitfus koguS üleriiklikus ulatuses and
meid kooliõpilaste terwisliku seisukorra kohta. Saabu
nud andmeist nähtub, et kooliklasside sulgemist ajutiselt

on olnud 7 kooli juures difteeria ja sarlakitc parast.
Massilisi haigestumisi ci ole aga kuski ette tulnud, maha
arwatud üksikud sarlaki- ja difteeria-juhtumcid Tallinnas

ja Harjumaal mõnes koolis, üldiselt Mõib õpilaste tcr
wislikku seisukorda pidada rahuldamaks.

Arestitud waranduse kõrwal
daja wanglasse

vatel on elektrivalgustus. Et tänavatele anda täht
samat ilmet, selleks anti mõni aeg tagasi ka täna

küllaldaselt juhust olnud tundma õppir
da aja täpsuse tähtsust.
Oma teenistuskohuste täitmisel on
mul tihti olnud kokkupuutumist täht
sate isikutega, mil paljud neist on aval
danud oma täielist rahulolemist „Ome
ga" kellade suhtes Kirjutan Teile, et
teatavaks teha, ka mina ise oman
..Omega" kella ja see on mind alati

vatele nimed, nagu Merepuiestee, Posti tänav jne.

Kooliõpilaste Pataljoni Selts
pühitseb 16. dets. aastapäewa
16. dets. s. a. möödub 19 aastat ajast, mil rctvo-.
lutsivani ning okupatsiooni olustiku läbi teinud Tallinna

Kriminaalpolitsei korraldusel paigutati tvanglasse

pealinna põllutööriistade äri omanik Nikolai Paul

üllatavaks uudiseks
raadio sõpradele.

messe, et moodustada wabariigi esimest kooliõpilasist

Kõrgeväärtuslik Ja hin
nalt jõukohane kõigile.

komplekteeritud tväeosa Tallinna kooliõpilaste roo

m

du. Hiljem tähendatud rood formeeriti ümber Tallinna
kooliõpilaste pataljoniks, mis kuni Wabadussõja lõpuni
oli Tallinna koolinoorsoo sõjaliselt rakendamise baasiks.

Selle sündmuse tähistamiseks korraldab selts 16.
dets. peakoosoleku kell 18 K. L. Tallinna malewa ruu

ymtjukiLl&k*tu:
c-u lsto~Jtluusika

mes ja umbes kell 20 asetatakse pärg end. realkooli juu
res langenud õpetajate ja õpilaste mälestussambale, kus

iga langenud kaasivõitlcja mälestuseks ja ta õilsuse
sümboliseerimiseks süüdatakse kalmuküünal. Kell 20.30
toimub omawaheline kooswiibiminc.
Pataljoni selts loodab, et selle päelva pühitsemisest

wvtaks osa rohkearwuline pere endisi kaaswöitlesaid.
ülesandmist koosmiibimiscle wötab lvastu R. Walliste
(Walter) tel. 432-15.

Iftaesho

isik.

Beljajewi gümnaasiumi (praegune Erahaigla) ruu

Kõige austusega:

4+2-lambiline võrk super

so n, kes oli müünud edasi 4000 kr. eest arestitud wa
randust. Paulson on lvarem kohtulikult karistamata

meeskoolinoorsoo kandtvam ning aktiiwsem osa kogunes

rahuldanud.

täpseim kell maailmas.

Toorlina harimine mehhaniseeri
takse
Vändra riiklik toorlinavabrik eeskujuks teistele
Eile jõudis kodumaale tagasi riigi toorlinavab
riku juhataja Hans Koiva, kes käis põllutööminis
teariumi ülesandel Lääne- .ja Kesk-Euroopa riiki

Toila oleks seega esimene küla Eestis, kus täna

Pennsylvania peajaama ülemana on mul

ÖMEGA

4~iambiline raadio aparaat O „Union" õmblusmasin • jalgratas
(meester.) • ülikonnariie# kleidiriie • 20 kr. raha • kohviser
viis • lauakell • 10 kr. raha • manikiiürkast. Palume võrrelda
meie kinkisid (mitte arvu poolest, vaid väärtuselt) ja lehitsege meie ajakirja ostmisel teiste ajakirja
dega, siis veendute, et meie kingid on hinnalisemad ja ajakiri sisukam.
1938. a. alates ilmub ajakiri „KÕIGILE" iga kuu 15. kuupäeval.

Toila edeneb
Teatavasti tehti juba mõnda aega ettevalmistusi
Toila aleviku tänavate varustamiseks elektrivalgus
tusega. Nüjid on selles asjas jõutud juba niikaugele,
et loodetakse jõuluks tänavad teha valgeks. Postid

BILL EGAN (allkiri)..
William Egan maailma suuri
ma New Yorgi Pennsylvania
raudteejaama ülem on mees,
kes iga päev võimaldab küm
tieile tuhandeile isikuile täpset
ja tervet saabumist ja väljumist
linnast. Märkimisväärneon, et see
mees on valinud endale kõiki
'cst kelladest ..OMEGA" kella.

jagatakse 10 sinki, kes tellimisraha Kr. 3.60 tasunud 1. veebr. 1938.

toorlinavabrikuis. Toorlinavabrikud võivad edaspidi

r*sa ay muer solut

Tõlge.
WM. H. EGAN,

lO väärtuslikku kinki!
Kuni 24. dets. 1937 maksab 1938 aasta tellimine Kr. 3.15, muidu
Kr. 3.60. Tellimisraha saata talitusele, Tallinn, Sauna t. I—ll, või
maksta meie posti jooksvale arvele nr. 470. Aastatcllijate vahel

ruks.

Sügav lumi takistab liikumist.
il. Hitlff

Kasutage kiirrellimisMü

peal kohale saabunud paat.

Suur lumetorm Alutagusel
fwn-ut -- ifjiht -

kaasas lõike- ja mustrileht.
Ilus kaas • Palju pilte • Kuldne sisu

Tallinn, Viru 2.
Chlorodont
Hambapasta

Osnkonnnd Tartus, Vliiondis, Pflr
nus. Esindalad köikjol Ole riigi-

Laupaewal, 11. detsembril 1937
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Teise poole pree miavSidust võitis
noor daam

Kaubanduslikud suhted
Balti konwerentsil arutusel
JBlftlfättelüfi fctte küsimuse ümber. Poliitilised diskussioo
nid lõppesid
Balti riikide wälisministrite konworents aru.
tas eile päemakorras olewaid küsimusi ja wõttis
wastu rea konkreetseid otsuseid Nahwasteliidu
täiskogude resolutsioonide ratsionaalse ja siiste
maalilise läbitöötmnise ning Balti riikide wahelise
intellektuaalse koostöö alal. Edasi wõeti üksikas

töö ei olnud hilise õhtuni weel lõpetatud. Wahe
peal astus kokku majanduskomisjon, mis koosneb

kalmest wälisministrist jn nende majanduslikest
asjatundjatest. et käsitada
kolme maa waheliste eelistatud kaubandussuhete
küsimust.

jailisele

uurimisele Rahwasteliidu hoolel sõlmitud
konwentsioonid,

et nmde suhtes ühtlustada kalme riigi seisukohti.
Poliitilised diskussioonid lõpetati hilisel peale
lõunal ja redaktswonikomiSjonile tehti ülesandeks
wälja töötada sellekohane resolutsioonikawa. See

ta

te>e<on

Seega on lüiiib kõik 3. klassi suured wõidud
wälja «võetud. Peawöit makseti wälja juba esi
ntcfel päeival Krediit Panga kandu. .
Mussolini põletab sillad

Pikk, üksikasjalik ja sõbralik diskussioon kat
kestati õhtul kell 9, et seda jatkata järgmisel
Hommikul.

Lõpetab koostöö riikidega, kes ei tunnusta impeeriumi

Konwerentsi kohta, mis pidi lõppema täna
enne lõunat, andsid delegatsioonide juhid ajakirja
nikele seletusi täna kell 1.
ea nõu #
on odav/
Kui Teile meele ei tule, mida kinkida,
siis astuge lihtsalt meie ärisse; meil on
rikkalik valik kodu- ja välismaa

Sõjaminister kirjutas alla käsukirjale, mille
ga lubatakse kanda sõjamäe wormi kõigil neil re

• lõhnaõlidest, puudritest, seepidest,
• puudritoosidest, manikiiüresemetest,

serwohwitseridel, kes tegutscwad kaitseliidus peali

• pihustajatest, kölnivetest jne. •
mis kõik on mõeldud pühaderõõmu
valmistamiseks • Külastamine ei ko

kute kühtädel.

Sõjamäe wormikaudmisc luba on kehtiw kõi
gi! kaitseliidu õppustel, koosolekutel, tähtpäewadel

ja muudel üritustel.

husta otsmiseks •

Rooma, 10. 12. (ETA) (Reuter) Kogu
Itaalia ootab ärewuses Mussolini teadaannet lau
päewa õhtul Palazzo Venezia rõdult. Üldiselt ar

fcut kui kunagi warcm hoiduma mahclc segamast tülides,
se jn osa mõtmast kohustusist, mis ci käi otsekohe Briti
impeeriumi kohta. Edasi leht soomitab lahkumist Rah>

mataksc, et bncc ei teata mitte nimtlt Rahwastelii

gunc tendents asetseb Inglismaa wnärpositsiooni ja

dnst lahkumisest, nmid ka poliitilise koostöö lõpe
tamisest riikidega, kes . keelduwad tunnustamast
Abessiinig liitmist Itaaliaga. Arwatawasti Mus
solini kinnitab, et ta on pakkunud Euroopale ra
hlmemist, kuid demokraatlikud riigid keeldttwad

lootusetu seisukorda.

kaasa töötamast settes suunas.

tusi EuroopaS, AafrikaS ja Aasias. Tuleb aga ära

London, 10. 12. (ETA) (HavaS) Kommentee

rides Itaalia eelseiSwat lahkumist RahwaSteliidust,

„Daily Mail" kirjutab, et Inglismaa peab nkiid roh-

A.-S. EPHAG, Harju t. 41 O Narva m. 42,
Tartu m. 27.

*

Wastamaidatud sõjaministri käskkiri on tingi

deepiUiSkm
SeopKraat on Junghant*kellad viga
•obivad kinkideka. funghant-kellad
mitmesugustes eriliikides on mUiigil
paremates kellairides. Nende hea*
duat tagab Junghansi kaubamärk.

pealikud, kes ühtlasi ka reserwi ohwitserid, pidid
pidama kaht wormi, sõjamäe Morittt reserwõp
pusteks ja kaitseliidu wormi. Teiseks wõimaldab
uus kord seda, et rcsermohmitserid muretseksid en
dale sõjamäe mormiriided ja oleksid mobilisatsiooni
mõi õppuste korraks umrnstatnd.

Praegu maksma korra kohaselt marustatakse
ohwitsere kordamisõppuste korral sõduri mundri
tega. Erilisi mormirahasid enam mälja ei auta.

A. Läte Haapsalu MeestelauluSeltsi auliikmeks
Hnapsalu Meestelaulu Selts on oma hiljutise

10. aastapäeva puhul valinud seltsi auliikmeks heli

looja A. Läte. Reedel andsid Meestelaulu Seltsi
esindajad õpetaja J. Lindvers, üliõpilane L. Talvet
ja hr. Velberp A. Lätele Tartus pidulikult üle au
dipiomi.

Jõulu- ja uueaasta-kingitused on
tollivabad

laid, loomulikke ja kunstlikke lilli, laSte nukke ja muid
mänguasju, alkoholscid jooke, wärSket pnuwilja, tubaka
saadusi, kosmectikaaineid ning muid käesolcwas para

grahwiS nimetamata cfctttcib, kõiki armul, mis tamaliselt
antakse sile jõulupuu all. Pealeselle loetakse piihadekingi

tuStckS meel esemeid, mida isa wöi ema saadab oma
alaealistele lastele wöi laps oma wanemntele.
PühadekingitufrkS ei loeta sääraseid esemeid, mis
omawad suurema wäärtuse ega kanna hariliku pühade
kingituse iseloomu, nagu: walmiS-ülikonnad, palitud,
mitmesugused üliriided. pleedid, kangad ülikondade wal
mistamisekS, maibad, grammofonid, raadioaparaadid,
kellad ta muud säärased. Walmisriidcid tuleb lugeda

ARE

TRUMP
Ka vähese rahaga võite omandada
uudisraadioaparaadi, mille ARE raa
diotehas valmistas, eritellimisel Soome
raadioturu jaoks ja milline seal .sa! .
kiitva arvustuse ja menu osaliseks.
Ostjaskonna soove arvesse-võttes las
kis ARE tehas müügile ~Trump", mil
line oma laitmatu häälega ja kauni Ivä
li tnu sega on tõeline ~Trump". :. \ :

2-lambiline, 3 lainealaga võrkvas
tu võtja. Hind Kr. 125.—.

ARE raadiotehas ja ladu:

Tallinn, Reimani tn. 11,
tel. 316-59 ja 300-30.

detakse toetuseks puuduftkannatalvatele isikutele.

GeSti suttrim purfek «Tormilind" merehädas
Kuna eile tõusiS merel 7-päiline torm, jäi jäämurdja
«Tasuja" Vormsi alla tuulemarju. kust ta teekonda Tal.
linna uucSti aluStaS täna hommikul.

tahawad walja kaubelda mõimalikult kõrgema hinna, kui
nad tnlcwikuS peaksid tagasi pöörduma RahwaSteliito.

ArwatawaSti nad taotlewad wõimalikult suuri soodus,

oodata, kaS see MuSsolini shcft cl tee Pariisi, Londoni
ja Washingtoni weel kangckaclscmakS asumaade küsimu»

ses ja üldse majanduspoliitikas, kirjutab leht/

horitsondilt
Itaalia lah lumine Nahwaste
lUdust
' , Miin õhtul,oodatakse Roõmos Mussolini esi?
nemist. teadaandega Itaalia lahkumise kohta
Rahwasteliidust.
See Itaalia samm ei. tule ootamata ega pole
ka «tingiks üllatuseks, maid Rooma wumaste
aastate poliitika..loomulikuks ja loogiliseks
Itaalia on olnud Rahmasteliidu liikmeks 17

pühadekingiks siis, kui neid saavamad manemad oma ala
ealistele lastele, samuti ka pruugitud esemed, mida saa

„Tasuja" jäi tormivarju

kohale RahwaStrliidn suhtes, Rooma, Berliin ja Tolio

aastat ning enne faschistliku reshiimi sisseseadmist

Otsus kõlab järgmiselt:

pisiesemeid, silmkoetud jakikesi, pullowere, kindaid, krae
sid. kaelasidemeid, trakse, särke, kodukäsitöid jne., kiiün

PariiS, 10. 12. (ETA) (Havns) ..Excel,lor"

awaldab nrivnmist. et asudeS ühisele wacnulikule seisu,

tulemuseks.

Majandusminister andis juhtnöörid 1937. a.
jõulupühadeks ja 1938. a. uueksaastaks saadeta
wate PühadÄinkide tollita läbilaDmise korra kohta.
Wabariigi valitsuse otsuse põhjal tollita ltibilaskmi
sele kuuluwate pühadekingituSte all tuleb mõista neid
pisi-poStisaadettsi, mis saadetakse wälismailt voSti teel
seal elotsewatlt sugulasilt ja tuttawailt Eestis elutfe
waile sugulasile ja tuttamaile kingituseks meeletuletus
tena. Siia hulka ei kuulu need esemed, mida saadetakse
EeStiS wiibiwate isikute tellimiste peale.
Piihadekiugituseks tuleb lugeda kingituse iseloomu
kandwaid esemeid, näiteks: maiustusi, kondiitrisaadusi,
toiduaineid, tualett- ja pudukauba iseloomu kandwaid

wasteliidust, kelle aated on kull head, kuid kelle prae»

Wälispoliitika

tud arwatawasti sellest, et maga paljud kaitseliidu

6

RIKKALIKUS VALIKUS:
karakul, naarits, pesu karu,
biisamkotik, skunks, reba»
sed, karakultscha, hüliesjne
Müük suurel ja väikesel arvul.

s<¥SS

umbriku kolin ametnikku.

serid võivad kanda sõjaväe vormi
*»•

kvaliteetkarusnahk!

Täna makset! klassikateni osakonnast riigi,
trükikojas wälja teine pool preemiawõiüust, mis
riigimaks» maha arwates teeb wälja 6900 kroo.
ni. Sette summa järele ilmus keegi noor Proua,
kes on mänginud kingitud piletiga. Oma nime
ta aga ei sooivinud awaldada. Wõidusumma
makseti tschekiga Rahmapanga nimele. Esimese
poole preemimvõidust wõitsid teatamast! Lutheri

Kaitseliidu pealikud reservohvit
JU

Praktilisem jõulukink on

ja ka mainitud reshiimi esimestel aastatel töö
tas ta lojaalselt kaasa.Genfi asutusega. Kuid
wiimasel ajal, erjti alates konfliktist Abessii
niuga. ei hoolinud Rooma Rahwasteliidust, te
ma paktist ega- otsustest., mis tehti selle pakti
alusel. Itaalia ähwardas isegi wälja astuda Rah
wasteliidust,. kui tema wastu täiel 'määral pan
nakse maksma sanktsioonid, mida Rahwasteliidu
pakt lubab tarwitusele wõtta kallaletungija
wastu. Teiselt poolt aga kujunes samal ajal
Gensis tugew mool Itaalia wäljaheitmise poolt
Rahwasteliidust.
Millega Mussolini nüüd põhjendab lahku
mist Genfist. seda tuleb weel ara oodata. Praegu
tehakse põhjuste kohta ainult oletusi. Üheltpoolt
teatakse rääkida, et Itaaliat weennud Rahwaste
liidust lahkuma Saksamaa ja Jaapan, teiselt
poolt aga olewat lahkumise põhjuseks see asja
olu, et Rahwasteliit kangekaelselt ei taha tunnus
tada Abessiinia liitmist Itaaliaga. Inglise leht
..Manchester Guardian" arwab, et Itaalia samm
tähendab wäljakutset wõidu puhul sanktsiooni
riikide iile. See samm olewat wajalik. et uuesti
õhutada rahwa hulkade entusiasmi, kuna vahan
duslik ja majanduslik seisukord riigis halweneb
iga päewaga. Palgad on madalad, elukallidus
aga tõuseb, tööpuudus suureneb. Abessiinia sõda

sis ta õnnelikult läbi, kuna aga Virtsust mõttiS sleppi üks
piiriwalwe mootorpaat, otsuStaS kapten tormise ilmaga
mitte sõita merele, millest tekkis ka miiwituS.
Täna anti meeteedcwalitsuse poolt „Tasujalc" korral
duS otsida ja tuua Tallinna KäSmu lacwaomanike purjel

«Tasuja" wiiS teatawaSti tunaeile Pärnust wälja

..Tormilind", miS on meie suurimaid purjekaid. „Tasu
jalt" saabus aga wastns, et ta nimetatud lacwa merel

wiimascd laewad ja algas selle järele teekonda Tallinna,
kuhu ta pidi jõudma eile õhtul. Mnhn wäina jääst paä-

pole näinud ja jatkab oma sõitu sihtsadamasse Tallinna,
kuhu loodab jõuda täna õhtupoolikul.

..Tormilind" oli teel KotkaSse. stuna aga seal on
juba ÜSna tugew jää. ei pSöSuud purjekas enam sada

masse ja Pidi pöörma tagasi. Eile nähti nimetatud

lacwa Osmussaare läheduses, kust aga torm ta nüüd
nnhtawasti on kannnd edasi. Laewa hädaoht seisab
praegu selles, et ta tugema tuule mõjul liigselt kattub
jääga, mistõttu tema juhtimine muutub raskeks. Tõsise
mat hädaohtu Pole aga esialgu siiSli põhjust karta.

lõppes küll sõjawäelise wõiduga. kuid suurendas
majanduslikku kriisi.
Ei puudu aga ka arwamised. et Itaaliat kalIntas ta sammule Brtti-Saksa lähenemisptiiided.
Roomas kardetud, et kokkuleppe saawutamisel
Londoni ja Berliini wahel astub Saksamaa ta
gasi Rahwasteliitu. mis asetab Itaalia wnga ras
kesse, kui mitte täiesti isoleeritud seisukorda.

Itaalia sammu esimeseks tulemuseks on lao
tuulikult sidemete tihenemine Saksamaaga ning
siis ka Jaapaniga. Teiselt paolt et ole kahtlust, et
Itaalia-Saksa koostöö hakkab awaldama tuge
wat surwet nendele Kesk-Euroopa riikidele, lielle
wahel keerleb Berliiu-Rooma telg ning piiüab
lõplikult onia mõju alla saada mõningaid Wäi
keliidu ja ka Löuna-Euroopa riike. Wöimalik,
et see mhju hakkab töötama ses suunas, et ka
neid riike sundida lahkuma Rahwasteliidust ning
ühinema Saksa-Itaalia juhtimisel blokiks, mida
wõib seada wastukaaluks Rahwästeliidule ja
ka suurtele demokraatlikele riikidele Prant
sus- ja Inglismaale.
Gens hingawat küll kergemini pärast Itaa
lia lahkumist, kuid ei tule jätta kahe silma
wahele, et Itaalia lahkumisega nihkub meelgi
kaugemale Nahwasteliidn nniwersaalsuje -idee.

Daamide ja härrade
moeilma
uudise id

Pioneerpataljon 20-aastane
SõjawäeüksuS, miS torduwalt on abistanud kodan
likke asutusi

15. detsembril s. a. pühitseb Pioncerpataljon oma
20. aaStaPäewa. AaStapäewa pidustused algäwad 14.
skp. kell 6 p. l. jumalateenistusega Nõmme RahutirikuS
ja sellele järgnema piduliku lvenndusega pataljoni õuel.

15. skp. kell ou paraad Nõmmel Nahutan, wtiljakul
ja kell %8 piduõhtu Nõnnne Rahmatcatri ruumeS.
Pioucripataljont aluseks on 1. ecßti diwttsi inseneri
rood, mille formeerimist alustati 15. detsembril 1927.
a. Pärast Saksa okupatsiooni wöimudc poolt laialisaat
mist formeeriti ta uueSti 19. nowembril 1918. a. Jnse
neripataljoni nime all.

WabadnSsöja kestes tuli pioneridel abistada jalaMage, kindlustada nende seisukohti, ehitada iilepääse ja
sildu, seada korda ühendusteid, parandada warnlase poolt

purustatud sildu jne. Kriitilisel hetkel tuli pioneridel
lüüa eesliinil lahinguid!!, nagu see juhtus Kunda lähe

Elulähedasemat elamutüüpi!
rtdekojale ja ametasutnstelc saatnud märgukirja, mil
les nõutakse elulähedasemat elamutüüp! nii maal kui
Rääkimata ivanadcst ehitustest üteldakse märgukir
jas, ei wastn üldiselt ka suur osa Eestis ehitatud mood
saist elamnist ja korteritest nendele nõuetele, mis on
tähtsad perekonna ja eriti, perenaise seisukohalt. Ela
uttlkalvade koostamisel, ci olö sagedasti ürweStatud kodu
nurjapidamistööde höllmstauiist, kuigi just need tööd on

Pastoiv 210 kg', kergekaalus N. Kukk 252,5 kg;

osa naisi, kcS ise osaliselt wõi täielikult teenilvad ka pe
rckonnale ülalpidamist, pcawad kodumajapidtanistöid te
gema puhketundidel . Seepärast on" iseäranis Iväikekor

Woistlustcl ilmucS nähtus, et rida paremaid raske
sportlasi millegipärast ci teinud Mõistlusi kaasa, kuna see
lvaStu domineerisid kergejõustiklased.

Meie korterite köögid on enamasti äärmiselt ebaotstar
bckohaselt jaotatud, mõnikord isegi pimedad, neil kõrte
ritcl puudulvad külmad toiduaiucteruunttd wõi need

Suusahüppemägi Petseri

asctsclvad köögist kaugel jne.-

Erilist tähelepanu tuleks pöörata köögi wõi köögi
niischi ruumijaotusele, töö keskuste otstarbekohasele pai

peab kuuluma klosett-käimla. Korteris olgu wähemalt

wiimistlcmisele.

Iga korteri wõi elamu juure nii maal kui linnas

duschiruum.

Wäikese võrandapinnaga korterites peab juba ehi
tuskawandi koõstamisel ette nägema suurema Perekonna
mahutamise wõimaluse (rohkem magamiskohti).

tulnud atiStada korduwalt ka kodanlisi asutusi. Nii on
pionerid kewadeti jõgedelt jääminekul kaitsnud suure
maid fildu ja likmideerinud uPutuSohte. Aa kodukaunis
tamise hoogtöödest on pionerid wõtnud osa. 1936. a.
walmistati Narwa mnt. ääre lõhkeainete abil paesse
auke puudeistutamiseks; 1934. a. planeeriti ja taunis
tati Nõmme linnaS Rahu jt Tähe tän. asetsew wiiljak
ja muud.

Seinakappe ehitatagu wõimalikult palju, sest kapp
lahtise mööbliesemena kuulub minewikkn. Maja esiu
duslikule küljele ei tohi ohwriks tuua otstarbekohasust

Peale nimetatud on pioneridel tulnud korraldada
õUmsi ja loenguid PvruStuStõõde ja gaafikaitse alal. mi

lääne- ja lõunawahelisi tuuli. Muutlik pilwiius. Lu
mehood ja kerget tniSku. Sösi oli kuni 15 ja täna

ja mugawust.

pärast verst öö kordasaatmist kohalt, kaasa võtmata
asju.

Kahtlus veretöös langes ümbruskonnas ümber
hulkuvale ja ilma kindla elukohata Eldor Raud

veele, '25-a. vanusele noormehele, kes on tagaotsi

tav ja mitmesuguste kuritegude pärast karista
tud. Mõrvari tabamiseks korraldati Sonda ümb
ruskonnas haarang, millest võtavad osa Rakverest

kohale ilmunud kriminaalametnikud ia kaitseliitla
sed. Siiani pole korda läinud mõrvarit tabada.

Arwestades snnsasportlaste hutvisid, Petserimaa spor

diliit leidis tarmilikukS fuusahäppemäe ehitamise. Sel
leks leiti ka sobitu koht linna serlval.

Kahekordne roim Sondas
Isa j» tütar tapeti revolvrikuulidest. Mõrvar
pääsis põgenema.

salajane kihutustöö. Jaapanlased on olnud sunnitud
oma okupatsiooniivägesid kahekordistama ja kiirusta
ivad tähtsate raudteeliinide ja autoteede ehitamisega.
Schiveitsi leht lõpetab teate konstateerimisega: et Jaa

pani seisukorda wöiks parandada ainult- nii juured
wõidud Nankingi all. mis suudaksid hiinlall sundida

rahu sõlmima. Kui seda ci tule ja kui löödud Hiina

..Neue Zllrcher 3tg." ktrfutnb hnmitawat jaapan
laste seljatagusest Pbhja»Hiinas. Mandshukuos ja

Toimetusele saadetud kirjandus

Koreas. Pültta-Hiinas äymardab suuremaid linnu
näljahäda. Lõtkus oli tänawu kitti kea. kuid sõjas

on häivinud suured iviljatagawarad ja pealeselle ei
wca talupojad sõja ajai toiduaineid linna. Tei'«est Uiil
jest saavamad jaapanlased kõik, mis kätte saamad,
maalt mäijn -- Jaapanisse, wüi rcknüreerimad sõja
mäele. Kuna pangad ei tööta, sest hiinlased on kõik
pangakapitalid miinud lõunasse, siis on kaubandus

peagu täiesti kokku warijenud. Kõikjal töötumad

hiina salaorganisatsioonid, kasutades rasket seisukorda
waenu suurendamiseks jaapanlaste wastu. Jaapanlastel

pole läinud korda rahustada ka Sise-Mongvoliat.

Kiviõli, 11 12. Täna öösi pandi toime Sonda

raudteejaama lähedal Päsula külas kahekordne rööv

Suijuani mongoollajed, keda jaapanlastel seni wäga
mähe on õnnestunud mõjutada, ei jaa läbi Tjchahari
proivlntfi mongoollastega, keda juhib wärst Tmanq ja

roim, mille ohvriks langes P. küla elanik Jüri J a -

ühine autonoomia nõukogu, mis amati suure pidult!,ku

l a t o, umbes 60 aasta vanune ja tema 22-a. tütar.

jegä. on juba laiali pudenenud. Pealeselle pole jaa

jaapanlased Põhja-Hiinas ja Mandshukuos läbi elada
cbninceldiivaid üllatusi.

Hendrik Adamson: Linnulaul. Luuletusi. E. Riiga

kaas. Hind kr. 2,50. Eesti Kirjanike Liidu kirjas

tus, Tartus.
Hendrik Ädamsoni uusim luuletuskogu 'sisa'dab

iilürilisi ja jutustava sisuga luuletusi. Luuletaja on
neis jõudnud kõige lühemale meie rahva hingele,

on kujunenud tõeliselt kõige eestilisemaks meie luu
letajateperes. Olles rahvalaulik selle sõira parimas
mõttes, Adamson samaaegu osutab suurt kunstilist

küpsust, tunneteküllust ja on kõige selle juures

haarava kujutusvõimega ja kütkestav oma* pildirik
kuses. ainetiheduses, täpses ja selges kujutamislaa
dis, mis ilmneb isegi tema müstilisi ja muinaslooiisi

aineid käsitlevaist luuletusist. See kõik teeb tema
teose Ülimal määral nauditavaks niihästi lihtsust
taotlevale harilikule lugejale kui ka kõige range

mate kunstiliste nõuetega esinevale kirjandusehar

panlajed ka kindlad, et wärst Twang oleks tõesti

toas jõudis end varjata voodi all, kust pääsis põge

nende sõber. Märgid näitamad, et ta kasutab jaapan
laste sõprust ainult pan-mongoolia liikumise lugem

rastajale.

Heiti Talvik: Kohtupäev. Luuletusi. E. Kõksi
kaas. Hind kr. 2,50. Eesti Kirjanike Liidu, kirjastus,

Mõrvari käest pääsis talu perenaine, kes pimedas

nema ja tegi ametivõimudele teatavaks aset leidnud
veretöö.

damijeks.

pijhapäewal,. 12. detsembril

Mõrvast pääsnud perenaise jutustuse järele las
tud öösi tuppa kellegi tundmatu poolt revolvrikuule,
millest psimesena maha langes J. Jalato. Peremehe

kindratknberncr on küll korcatastele lubanud a a ehte

päewal 6—lo kraadi külma.

suutnud salata, et hunhuuside-jõugud on. jöll.e. asunud
tegewusse. Mandshukuos on kölvencnud ka ivenelaste

mäed ikka meel jatkaivad oma «vastupanu, siis wüiwat

Loodetaw ilm
Merel kohati K«palliseid. maal keskmise kiirusega

segadus. On «vähenenud Ka fojaoa lõikus.. Kõik see
tekitab elanikes rahutust ja jaapanlased. pole enam

Jaapanlaste seljatagune
käärib

keskkaalus E. Köln 232 5 kg; poolraskekaalus Kiris
230 kg; raskekaalus AU,kas 207,5 kg.

teritel tähtis, et siin oleksid põhjalikult läbi mõeldud
korteri ruumide jaotus majapidamistööde seisukohalt.

Sõja lõpvcdes koondati Jnfeneripataljoni seni Mitmel
rindel ja mitme wäekoondise ning üksuse juures laiali
olnud osad Nõmmele, kuS asub pragu. Hiljem. 15. mart
sil 1924. a.» nimetati Jnseneripataljon ümber Pioner

kui ka kodanltStele organisatsioonidele.

Wiljandis peetud korrespoudents-tõstcwõistlustest
osalvõtt oli üsna clntv. Osamõtjaid oli üldse 68 ja ko
linsninmas tõsteti 11.768,5 kg. Wvistlnste korraldajaks
oli s.-s. ..Tulemit". Pareinaid tagajärgi: Sulgknalus N.

enamikul naiste! tähtsamateks päewatöödcks. Suur

gutamisele ning nende tehnilisele wäljachitamisele ja

Rahuaegses tõõs sõjalise õppuse körwal on Pioneridel

Wiljandis tõstewõistlustel
11.738 kg

linnades.

duseS.

pataljoniks.

. SPORT .

KodumajanduSkoda on. majaomanike kojale, insene

langedes tulnud mõrvar tuppa, kus tulistanud ka
tütart, kes ka kuulidest maha langes. Mõrvar aru

saades, et perenaine majast kadunud, põgenes kohe

Kääriivad ka Korea ja Aiandshukuo. Korea
mälja anda. kuid kuna see kirjutab jaapanisübrali

kus toonis, siis massid ei loe seda lehte. Mandshu»
kuos on seisukord, meel pahem. Kaubandus Hiinaga
on täiesti jeismas ja majanduselus on tekkinud juur

Tartus.

Käesoleva luuletuskogu lähtekohaks on poliitilise
murrangu meeleolud 193 V a. varakevadel/"See on
maailmavaateliste ümberhinnangute ja otsingute raa
mat. Maha arvatud mõned nukrutsevad kõryaltoonid,
valitseb siin põhjamaiselt karge idealismi õhkkond.

Laupaewal, 11., detsembril 1937

Nr. SZ7

Päewaleht
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Õpetajaameti kandidaadi aste

25.000 kr. kodu

kaotamisele
V

Õppejõudude teenistusseaduse muutmise eel

kaunistamiseks

H

nõu arutamisel on üles kerkinud mõte kaotada
õpetajaameti kandidaadi aste. lihtlast jääks ära
ka 2-aastane praktika-aeg ja õpetaja saaks Kohe
kutsetunnistuse kätte, kui on lõpetatud õppimine
pedagoogilises õppeasutuses. Õpetajate koja sei
sukohta eeltähendatud kawatsuse kohta on palu
tud 18. detsembriks.

%
M

Rootsist ostetakse 100 tuhat kilo
wärwi. Korrastatud majapida
mised saawad preemiaid
Eile sotsiaalminister O. K a s k informeeris aja

*

kirjanikke kodukaunistamistöö eelkorraldustest taie

PSltsamaal käimas mees surnuks

maks aastaks. Kodukaunistamise peakomitee on
saanud tänawu esmakordselt riigi eelarwe korras
10.000 krooni. Sellele summale tahab-peakomitee
juure hankida 15.000 kroom, nii et kodukaunista
mistöödeks oleks tnlewal hooajal kasittada kokkn

Uue-Pültsamaa walla Wühma külas leiti
Mccritsa talu maa-alält külmanud meesterahwa
laip. Ametiwöimud tegid kindlaks, et tegemist
on ilma kindla elukohata Tõnis Tõnise p.
Kulp'iga, 55 a. ivana. Põltsamaa,jaoskonnalt rst waatas laiba üle ja leidis, et mees on fur
nud külmamise. tagajärjel.
Surmasaanu elas ajutiselt Uüe-Pöltsamaa
wallas Wöhma klllas Pumba talus. 8. detfemb
ril nähti teda ringi liikumas Põltsamaas kms
ta mitmel Korral ostis wnna linna wiinaxoest.
Põltsamaa tänawail liikudes oli mees tublisti
joobnud. Nähta masti tahtis ta purjuspäi minna
oma elukohta, kuid rohke alkoholi tarwitamife
tagajärjel jäi maha lamama ja külmas surnuks.

25.000 krooni.
Selle raha eest otsustas peakomitee osta 100.00 Ö

kilo rootsi punast wärwi ja. ookrit, mis jagatakse
tasuta preemiatena wälja. Eeltähendatud wärwi
kwantumist tuleb 2000 preemiat üle riigi n 48 kg
wõi 3 puuda. Preemiatest läheb 1.500 preemiat
maale waldadele ja alewitele ja 500 preemiat lin
nade alewitele. Preemiad on jagatud maakondade
wahel nii, et Wirumaa saab 200 preemiat, Harju
ja Tartumaa a 175, Lääne- ja Petserimaa a 125.
Wõrumaa 200. Järwa-, Walga-, Wiljandi- ja Saa
remaa » 100 preemiat. 4000 kg wärwi jätab pea
komitee tagawaraks. et anda kohalikele koiniteedele

lisapreemiaid wõi teostada musterwärwimisi.

Tartus jäävad ära lastejSulupuud

Jagamisele tulewad wärwipreemiad on nii su««-

red. et sellega wöib Põhja-Eestis wärwida üle
kogu talu hooned ja Löuna-Eestis osaliselt.
Preemiad antakse taludele, mis on kõige pare
mini korrastatud ja puhtad. Wahet ei tehta
suur- ega waiketalude wahel. ei tule.
arwesse majapidamise jõukus. Komisjonides,
kelle hooleks on preemiate määramine, on ko
dukaumstamise hoogtöö kohapealsed komisjonid
ja omawalitsuste ning seltskondlike organisat
stoonide esindajad. Preemiaid saamad majapida
mised, mis on seatud 1. juuniks 1938. a. korda.
Seejuures peawad olema, puhastatud elamud
feest ja ka maja ümbrus peab olema korras.
Arwesfe wöetakse ka noorte tööd kodukaunista
mifel. Lipuwardad olgu õues ja istutatud pu««del kaitfetoed küljes. Olgu lubjatud ka köögid
ia häwitatud prussakad ning muud putukad.
Preemiad antakse wälja tingimusel, et wöidu
pühaks oleksid majad korras. Preemiate and
misega tahetakse anda tõuget kodukaunistamis
tööle, mis on wötmas üha hoogu. Minister mär
kis tänuga ajakirjanduse kaasabi kodukaunis
tamistöös. Löppeks tähendas minister, et eel
mistel aastatel on tulnud puudust: iswtamis
puudest ja kohati saadi, nõrka istutamismater
jdli. Gelolewal aastal loodetakse, et töö areneb
tunduwält laiemas ulatuses ja et 5 aasta pärast,
kui wabariik pühitseb oma 25. aastapäewa,! on
kodumaa «välimusel juba palju , rõõmsam ilme.
Istutatud puud hakkawad ju andma efekti alles
10—12 aasta pärast.

TartuS on «viimasel ajal tul«md ette kooliealiste
ja eelkooliealiSte laste hulgaS sarlakijuhtc. Nii regist
reeriti n«õõdn«md nädalal linna terwishoiuosakonna poolt
haigestumisi sarlakisse 13 juhul, kuna käcSolewal näda

lal on ilmnenud juba 10 juhtu, ühenduses sarlakiohnga
Peeti reedel linna terwiShoi««osakonna korraldusel Tartu
kooliarstide nõupidamine, millest osa «võtsid ka lama
terwishoiuosakonna jnhthyad tegelased ja kooliwalitsusc
esindyjad. Nõupidannsel arutati abinõusid, nstda Kileks

tarwttusele «võtta, et Tartus ei puhkeks sar
lakit a « d.

Wöeti waStu otsus, et alg- ja keskkoolides «võidakse
käesolewal aaStal jõukipuid korraldada «lin««lt oom õpi
lastele ilma «võõrasteta ja sedagi ainult koolijuhataja
ja kooliarsti äranägemisel.

Edasi otsustati keelata jõulupuude kor

raldamine eelkooliealistele laStele lasteaedades ja
nende heategewate organisatsioonide poolt, kuhu tuleb
lapsi kokkn suuremal arwul ja laialdaStest seltskonnakihti
dest. Ka laStejumalatceniStufed ja ki»roetendused käiwad

keelu alla. Keeld kehtib 13. jaanuarini t. a.
Lahtiseks jäi küsimus ne««dc laste jõulupuude suhteS,
mis korraldatakse kitsamates ringides ja wäikfemaarwu
liStcle laStele.

Nagu neist korraldustest nähtub, tuleb tänawu Tartu
lastel loobuda haigu Sohu tõttu nii mõnestki ilusast jõul»-

silmapilgust. Kaotuseks on see eriti waesemete nmne
mate lastele.

Rebase wrngerpuss pMdjaike
Jooksis põhnkunris hirnmtajale sülle ja päästis
enese

Wao «valla Lebawere külaS elutfew metsink, kelle

MARTSIPAN, ISOKOLAAD,KOMPVEKID, KAKAO *

elamu asetseb suure metsa kähedal, markaS neil päewil
aknast, ct rebane jooksis tema põhukuuri uksest sisse.
MetSnik haaras püssi ja ruttas ühes teise mehega rebast
tabama. Ta gsuS Püssiga põhukuuri wäratva juure wal

üldlaulupeo prõpagandaaparaat
rakendatakse tööle
Tuleval suvel

peetava Xl üldlaulüpeo propagee

rimiseks nii sise- .kui ka r v jHismaan; on ,Lauljate
Liidu algatusel loodud propagandatoimkond. Pro
ganda .juhiks on palgatud prl. E. .Viirsaluriiklikust
propagandatalitusest. • ' •

Laulupeo propaganda arendamisel: kavatsetakse
töötada: koos teiste, vastavate rorganisatsioonide ja
asutustega. Välispropaganda ron nähtud , ette kümnes

riigis, kust on . loota külajisi. laulupeole. Propaganda

vahendeina ajakirjandus, raadio ja film.

Pealeselle "tahetakse korraldada erilisi pröpaganda
koosotekuid peamiselt maal, organiseerida uhissõite
ja levitada üleskutseid ja plakateid. Vfilisporpagan

daga tahetakse teha algust kohe, kuna sisemaa]

intensiivsem propaganda algaks märtsis, valimiste
ja vabariigi aastapäeva pidustuste möödudes.

Habsburgid saawad mõisad
tagasi
Wi t it, 10. 12. (ETA) (Reuter) Austria wa
litsus audis wälja dekreedi, millega antakse Habs
burgidele tagasi 11 suurt mõisat, mis pärast mo
narhia kukutamist kuulusid riigile.

Mehed lähevad heameelega met
satöödele
Tartus juba 200 töötut naist .

Tartu linna tööbörsi andmeil on Tartus juba töö
tuid naisi 200. Pealeselle on registreeritud tööbörsil

tööwahetalitusliku! alal «veel 130—160 naist töö
«võtjat, kes fooiviivad tööd saada. Töötud naised,

kellele seaduse järele peaks korraldatama hädaabitöid.

Atentaadi-kawatsus Prantsuse riigimeeste wastu

on enamikus juurte perekondade toitjad. Suwel nad
töötasid peamiselt linna aedades, aga ka maal talu-

NÕUDKE
Wälisminister Delbos pidi langema atentaadi ohwriks
reisil Kesk-Euroopas
Lille. 10. 12. (ETA) (Reuter) Prantsuse
politsei on wangistanud ühe ungarlase, kes oli
minemas üle Prantsuse-Belgia piiri. Wangis
talu juurest leiti kirju, milledest kuuldawasti
on selgunud, et Prantsuse walisministri Delbosi
wastu on kawatsetud toime panna atentaati te
ma reisil. Kesk-Euroopas. Kinnitatakse, et ka
Prantsuse kindralkuberner Alsheerias Lebeau on
seisnud rahwuswahelise terroristide salga nime
kirjas. Politseile on antud woliwsi uuteks man
gistamisteks.
Lille, 10. 12. (ETA) (Havas) Prantsuse
walisministri Delbosi ja teiste Prantsuse riigi
meeste wastll sihitud salanõu kohta teatatakse
täiendawalt: Umbes ühe kuu eest wangistati
Balenciennes'is ungarlane nimega Budai Ko
leman. Warsti pärast tema wängistamist püü
dis politsei kinni kaks kirja, mis olid adressee
ritud Balenciennes'i ja Saint Amandi. Kirja
de deschifreerimisel selgus. et on kawatsusel kaks

atentaati, üks Prahas «välisminister Delbosi
wastu tema reisi ajal Kesk-Euroopas. ja teine
Alsheeria kindralkubemeri wastu. Mõlemas
kirjas nõuti Kolemanilt raha atentaadi toime
panemiseks Prahas. Kirjade saatja wangistati

Prahas warsti pärast seda. Paistab, et Kole
man oli atentandikawade koostajaks, kes pidi
muretsema tarwilisi andmeid ja raha.
Välisminister Delbosi kaitseks on juba kohe
pärast Poolast lahkumist wõetud tarwitujele eri
lisi abinõusid.
Prantsuse sotsiaaldemokraadid
kavatsesid riigipööret?
Pariis, lv. 12. (ETA) (DNB) ..Iour"
teatab, et nimetuse all ..TPPS" (Toujours
pret pour le socialisme alati «valmis sot
sialismi eest) on sotsiaaldemokraatliku erakonna
poolt moodustatud kaitseorganisatsioon erakou
na koosolekute jaoks, mille taga peitub tegeli
kult söjäwäeline organisatsioon eesmärgiga ette
walmistada riigipööret. Pariisi piirkonnas ole
wat sellel organisatsioonil, kes poliitiliselt sei
sab tihedas seoses , sotsiaaldemokraatliku erakou

na'pahempoolse rewolutsionäärilise tiiwaga, loo
dud laiatil.«tu:l.k ivvrk. Organisatsioonil ölewat
ka oma salaluure. Leht peab seda organisat
siooni wastutaumks Clichii merises lvahejuhtu
mis ja paljudes teistes meristes kokkupõrgetes
wiimase kolme aasta jooksul. Organisatsiooni
kulud'kaetawat toetustest ja annetustest.

kute naiste pansion? Keldris oli aga salajane telefoni
keskjaam, laskcmoonatagawara. rclivad, salauksed, sei
nad, mis nagu nöiawiipel awanrsid sisseastuja ees, pak
snd betoonmüürid.

Kuidas CSARi liikmed olid on,a mnssutcge«vnst
mõtclund? Milliseid muudatusi «valitsuses nad sovwi
sid? Mida nad õieti olid lootnud? Kõigile neile küsi-'
musile ei saa «vastata, kuigi juba kolin nädalat on toi
mctatud juurdlust, üht peab siiski konstateerima: õiget
juhti mandcscltölaStcl polnud, polnud meest, keS oleks
astunud organisatsiooni etteotsa ja teadnud ütelda, kuhu

juhtida «vallutatam riigilncm? -cc organisatsioon oli
kitsaste ringide crihului, põrandaalune mäng. Küsige
ükskõik inillisclt prantslaselt ta ar«vamnst ETANi kohta
ja ta tvnStnb teile: '«Vaesed poisid! .Kuidas nad «võisid
mõtelda, et nõnda tehakse «neil «veel retvolutsiooni!"

Prantsusmaa ci taha cnanl kuuldagi retvolutsiooni
dest, riigipööretest, kodusõdadest. Need ajad on amnm

möödunud ega tule iial tagasi. Prantsuse poliitiline
temperament, miS paiguti leegitseb tarnani, pole alu
seks, millelt «võiks pidada lvdusõdasid. Need leegid snin

PESEMISVAHEND

lase igatsus nautida isiklikku ja rahtvuslikkn rahu.

ükskõik kust küljest rnhllrikkttjnd ka tuleksid,' nende käsi
käib hnltvasti juba seegipärast, et rahlvamass on nende

M\

kui ligemalt «vaadeldes. Vaja minna wandeselts

<
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laSte keldritesse, «vaja oma silmadega näha nende auto
maatpiiösc, käsigranaate ja pomme, miS nad olid maa
alustcöse labürintidesse kogunud „ «vajaduse korraks", ja
me mõistame, et siin oli tegemist prantslasele ebareaalse
asutusega.

Ajakirjanikke lasti neisse keldreiSse Politseinike , saa

tel. Nad leidsid, seinu koputades salauksed telliskiwi
müüridest ja awasid need wastawaid nuppe wajutades.
Siis helistati toimetustesse: «Hallo, sõber, pane mulle

kinni sada rida! Jah, sõidan «varsti toimetusse ja an
nan ära «vandeseltsi salakcldrite kirjelduse..."
Vandeseltslased oli end «vaimukalt sisse seadnud.

Maja Pealmiste! kordadel oli perekonna-pansion, kuS

XI üldlaulupeo mälestusmärgi
kawandite wõistluse
korraldab Lauljate Liit.

Kavandite esitamise tähtpäevaks on 10. jaanuar
1938. a. Auhinnaks on Kr. 150.—.

Murdwargad wiisid kauplusest
relwi
Qöl «vastu reedet pandi Viljandis, Tark! tan.
nr. 6 asetsemas H. Wohrmanni püssi- ja terasekaup
luses toime järjekordne murdwargus. Margad olid

des. Elnkallidusc tõusu tõttu mõjub muidugi pikem
töötaolu neile iväga halwasti. Sellepärast on asutud
kaaluma «võimalusi neile töö leidmiseks. Praegu ei
ole selleks wastawaid summasid olemas.

Töötuid mehi registreeritud ei ole. Mehed lciawad
tööd peale talutööde meel metsatöödel, kraaivitöödel
jne. Tänawu on Tartnst metsatöödele siirdunud mitu
sada meest. Märkida ivõiks siinkohal seda, et tänawu
minnakse metsatöödele heameelega. Selleks on nähta
masti kaasa mõjunud tasutingimnscd, mis eelmiste
aastatega «võrreldes on paranenud.

Kasutage ettetellimise soodustusi!

Nii oli wõetud äri aknalt seljakott ja sinna sisse
laotud 14—13 rcivollvrit ja browningut. Uks laske
riist oli «vahustatud padrunitega ja jäetud poe letile
maha. Samas asetsesid ka jahipüssid, kuid need poi
nud «vargaid huivitanud. Peale relwade oli wiidud
kaasa habemenuge ja mittnesuguseid m««id kaupu. Lah

kudes olid «vargad kaupluse hooivipoolse ukse jälle
llukustanud.

Kaupluse omanik H. Wohrmann sai warguse
läbi kahju 400—ÕOO kr.

Ü
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Põhjamaade

romaanide

«vastu.

ESAR oli peenelt «välja tõotanud o»na rünnakn kch

tiivale korrale. Pomnlide ja «niiuide tagatvarad ses
Pariisi-aluses keldrite rägastikus elektri-, gaasi- jn tvee
juhtmete «vahel olid «väga hoolikalt peidetud. Tiit oleks

Pariis jäetud pilkassc Pimedusse, meeta ja gaasita.
Linnas oleks tekkinud kabuhirm, keset mida töötades

nnd elanikke koju jääma. Konfiskeeritud nntõbnscd oleksid

likkuses, kuid ci saa ütelda, et Prantsusmaal paljaötatud
~CSAR"-nimclinc wandefcltS oleks paberil' kahtvainni

saak sedakorda terwc nahaga metsa.

snnrcm on sellise tcmpcramendiplah»«>nt«sc järele prants

kud betoonkeldris

Vandeseltsid paberil on alati teissugused kni tege

hoone tagaosast kitsast «vnndamendi «vahest lävi ja pageS

sirS otse kolistaja juurest läbi metsa poole. Rebase Nr
mutajal polnud aga üldse laSkerttsta ja nii jooksis jahi

bntvad niisama kiiresti kni nad on tekkinud ja seda

Hädaohtlikud romanti

ühe salaseltsi paljastamine
Pariisis

Rebase päästis aga selgi korral tema katvalus. Selle
asemel, lahtisest tväratvast «välja jooSta, pugeS rebane

kauplusse pääsnud wnlemöknega. Kaupluses olid sisse
tungijad esmajoones huwi tunnud laskeriistade wastu.

maks katteks politsei kahtlustn»va silma «vastu kui üksi

oma kunlipilt.njatcga tanumail atvanud tule politsei ja
sõjamäe pihta. Nende löögirühinnd oleksid «vallutanud
raudteejaamad, telefonikeskjaamad, raadiojaamad, asu
tuscd, kutsunud sõja»vägc rcltvi maha panema, käsuta

<»

OUNQJOOKI

suuremalt jaolt elasid «vanapiigad. Mis on küll Pare

Politsei oleks kaotanud pea, sellal oleksid aga mässulised

PARIM

TÄlüfi
.m

>vclc, kuna kaaslane läks hoone taha, et seal kolmat teha
ja'rebast «välja hirm««tada.

pidanud ühendust mässuliste ja neilt «vallutatud punk
tide «vahel. Kui kuskil oleks mässnlistcl hnl«vasti läi
nnd, selleks olid nähtud salajased bctoonkcldrid rclwa
tagaivarnga ja sidcliiitid tciSte inassulistega keskkohi?.
Kõik oli peenelt «välja mõeldud, nii peenelt, et kuulajal
jookscivnd «värinad üle selja.

, Ainult üht salascltS ei ar«vcstanud, et kui Pariisis
oleksid hakanud plahtvatama mässuliste pommid, oleks

nende «vastu ka plahwatannd rahiva wiha, et suure

päraselt distsiplineeritud poleks ««ii kergesti

Palmud rcl«vi käest ja Peale fõjaiuoc. oleksid barrikaadide
taha koondunud ka need, keS ei «võtnud osa sest wande
seltsist, s. t. 99,75 Prots. kogu prantsuse rahwast. CSAR
ei ar«vestnnud, et rahuarmastatva prantsuse rah«va ru
sikaS oleks purustanud hädaohtlike fantastide unelmad,

Miia «nluLtatnd monarhistid oma ku»lipild««jate abil
«võidule.

Pra««tsuse rahtvaS on o«na hingeelult rahuarmnsta

tvaimaid rahtvaid nianiluins. Rahlvas, keS üle kõige
hindab rah»» ci andu fifcinifcfe «vcrewalamisclc. Scc
pärast ESARi >va««dcsrltsi liikmed ci Pääsnndki kauge
male romantilisest jalutamisest oma bctoonkcldrites, Pa

riisi all.

3* Wülšk m 4 romaani (6 köidet)
üle 2000 Ihk. ilmub 1. okt. 1938. a.
Avatud ettetellimine PR 3.
S. Siwertz: SELAMBID.
H. Bang: ISAMAATUD.
Taani keelest tõlkinud A. A n ti k.
Rootsi keelest tõlkinud E. Raudsepp.
„Isamaatud" on suur eluromaan, lõpetav pilt,
Sugukonna romaan „Sclambid" tähistab Si
mis Bäng annab endast oma viimase tööna wertzi loomingu kõrguspunkti ja annab läbilõike
maailmale.
ühest degenereeruvast perekonnast, milles iga
liige kehastab mingit närispahet, mille tipud
0. Duun: JUVIKLASED I—IIL
küündivad paiguti juba koleduslikuni.
Norra keelest tõlkinud A. H ank o.
S. Undset: IDA ELISABETH.
Romaanis ..Juviklased" jälgib O. Duun ühe
Norra keelest tõlkinud A. Ant i k.
jõulise talupoja suguvõsa elukäiku 18. sajandist
kuni käesoleva ajani.
„Ida Elisabethis" pöördub Undset jälle ta
Üksikasjade külluse, sündmustiku tiheduse gasi olevikku ja käsitleb praegusaja probleeme.
See suurepärane teos Undseti viimaseaja
ja kujude rikkuse poolest võib O. Duuni „Juvik
-1 astega" põhjamaade kirjanduses kõrvutada ainult
toodangust pole kaugeltki mitte ainult raamat
naisest, vaid karm, kindel ja kriitiline teos.
A. Kivi «Seitset venda".
Ainult kuni 1. laan. 1938. a. hind - Kr. 10.— brošeeritult
Osakaupa tasudes: Kr. 3. tellimisel ja ülejäänud osa enne raamatute väljasaat
mist, kuid hiljemalt 31. dets. 1938. a. Kalingurköites (punane, pruun, roheline,
sinine) kogu komplekt Kr. 14.50. Saatekulud kannab tellija: Kr. 0.70 brošeeritud
ja Kr. 0.85 köites eksemplaride eest lihtiistpaelasaadetisena. Tellimishind maks
ta Eesti Kirjastuse Kooperatiivi posti jooksv. arvele nr. 22-87. Tellimisi võtavad
vastu ka kõik raamatukauplused ja kirjastuse büroo Tartus.
mmm EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV Tartus, Rüütli tän. nr. 4. mmm
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Balti wälisministrite

fairiandusG*-, kunsti- ja kutluuvajafeiri
konwerentsi tulemustest
BM riikide «välisministrite ?o««werentS lõpeb
täna, nii et Tallinnas «mibiwad delegatsioonid saa
wad alustada täna ühtlasi ka tagasisõit,!. Kahe
päewa' jooksul on keswud hommikltst õhtuni töö
koosolekud, kuid osa küsimuste suhtes ei ole jõii
tud praegusekski weel «võtta lõplikke seisukohti
Nende ridade kirjutmulseni. Töö iNtsnsiiUsiUS näi
tab, et delegatsioonide töökawa on olnud õige laial

dane ja et delegatsioonid teewad o«na tööd suure
põhjalikkusega. Selles ei ole ka midagi imesta
da. kuna üheltpoolt rah«vltswahelised suhted jä ül

dine wälispoliitiline olukord elab Praegu üle sm>reniaid mu«<tusi ja teisalt riikide endi suhetes on
ka kuhjunud selliseid eriküsmnisi, millest oT saa
minna üle hõlpsa pealiskaudsusega. Seeparast
tunditb isegi, et kon«vercntsiks ette ki
- Piil» jnäma lühidaks ja edaspidisteks komverentsi.
deks wõiks kerkida küsimus, et kui kouwerentside
kestwilst ei saa pikendada, «võiks tulla kõne alla

sõjamöllus

see on teema, mis otsekoheselt ei kuulu Balti riikide
otsustada ega kerkinud seepärast ka päewakorrale,

kuna Balti riigid Pealegi ei olnud MuaalsÄt sea
tud niisugitstc «võimaluste leidniise lahmdamise
ette. Kui rahwusivaljelised olud.arenewad soodsalt
kollektiilvse julgeolu süsteemi suunas ja päewakor
rale kerkib «vastawalt könikrectseynaid küsimusi, mis

uõuawad Balti riikidelt seisubohawõttu, awaneb sel
leks wõimalusi järgnevatel konwerentsidol.

Mis Puutltb Balti riikide koostöösse Rahwaõ
teliidit ramnides. siis on meie teada konwerentsil
lepitud kokku Rahwasteliidu otsuste ja ka riikidele
esitatalvate kouweutsiõonide ühtlase täitmise suhteS.

Seegi «võib mõjuda kaasa Balti riikide wälispolii
tika suurema arenemisele ja nende tvahekor

„Neue Fteie Presse" toob oma kirjasaatjalt Hong
kongist huwitawa kirjelduse sõja-meeleoludest Lõunamis Nankingi vodatmva langemise järele muu-

Balti riikide koUiverentsibesse suhtutakse wal
jaspoolt tihti wildaka ltudishiuulga ja sliggödeeri
takse nonde Päewakordadesse küsittlusi, utillegg ko««-

jatkaiUist tema edasiseks rakendamiseks Balti riikide

werentsidel ei ole tegemist. Seda «võis Praegu

«välispoliitika «vahendina. Selle lepingu täpsel ja

awaltkilb abiandmise aktsioonid. Dokkide ja raudtee ääres

knhjmvad hiiglasuured massid kaste ja puutvillapallc.
Mis on Määratud laadungina SchaUghaisfe. kutd nüüd
on ujutmiud üle siinsed laoruumid. Laelvaseltsid on küll
kinrbltanuS». et nad ei tvastaita nende kaupade eest,
millest enamus wõib minna rikki kauasest scismisest,

Konwerentsi senisest tööst paistab meile, et es
majärguline tähelepanu on olm«d koondatud üldisele
tMvuswahelisele olnkotkäle ja Balti riikide seisitkohn

kiirdläksmääräMisele selle kohta. Mldä n«e rõõ
nmstawa tlllemUsena WZime esile tõsta sellekohas>
test mõttevahetustest, on fee, et kõi? koln« riiki wäl
jendasid nende suhtes täielist waadete ühtlust/ ilma

ühegi eriseisttkoha cstlekerkimiseta. See tõendab
meile, et Balti liit on rajatud elulistele alustele
ja omab häid wäljawaateid eksisteerimiseks kä tule

wikus. Rahwuswahelifes slus toostulvortest mur
rangutest ja jõudude «vahekordadest on ühtwiisi
huwitatud ja puudutatud kõik kolu, riiki.
Kui bonkreetsemalt waadeilda konwerentsi Uiõtte
wahetusi, mis «väljenduwad ka «vastuwõetud reso-

ideoloogilistest wõi teissugustest üksikute riikide
rühmituste blokkidest, mida teised riigid woiksid
lugeda sihituiks endi wastu. See seisukoht Näib
Balti riikide juures järjest kõwonvwat ja muntuwat
nende wälispMtika NUrgakiwiks.
Teiseks kandwamaks aluseks Balti riikide wälis
poliitikas on truudus kollektiivsele julgeolnsüstee
mÄe, Mis on leidnud oma kchastuse Rahwastelii
dus. Selle ammugi omaks wõetud Põhimõtte too
nitmnine ajajärgul, kus mitmed suured riigid on
põõrnud selja Rahwasteliidule ja wärsked teated
tsirikuleerimas Itaalia WÄjaastumisest Rahwastelii
dust, määrib meie arwates ka «väljatõstmist, kuna
Balti riigid siiski asuwad seisukohal, et Rcchwäste

miljonit. Hinnad ja üürid on tõusmas ning küte on
nnmtuüud nii kalliks, et «vaesed hakkasid rüüstama metsi
Hongkongi küngastel, millega kerkis politseile u««s raske
ülesanne. Kõik laovad on oina pardale Maalinud suured
rahwuStvärtvilised lipud.

Koostööd kandew sõprus riikide ja rahwaste wä

hel saab areneda «viljakalt aimll! siis, klti on kõr
ivaldat««d ilinbusu ja meelekibeduse põhjused jä mit

te ei jäädaks lootma lahkhelide mahawaikimisele

ja mittc mcrdrööiulitelc. Neil oli isegi wererööwliie

csinicsc kokkupuute pühid wälise «vaenlasega. Kui kõla

Ilmus „õltsituled" nr. 15
Äsjailmunud Lesti Ajakirjanike Lfidn albümis
„Õlisetiiled" nr. 15 leiab käsitamist rida praegusel
ajal nii Olulisi ajaklrjandUse-probleeme, Jaan
Taktäja TÕtab vaatluse alla kriitilise snbtnmise

sid häiresignaalid, lakkas igasltgUne liulemine ja ini-

elunähtustele ja tõstab mttüseas Utel ka küsimuse:

awatdnnud tegudes Sige wähe.

üldiselt aga Lõuna-Hiiua hakkab sõjaga harjuma.

Nlejec» «voolasid tvalmisiatltd warjieparkadesse, mis tä
henda»

koAu elu ia tcflcmnfc halwamlst pooleks piiewaks.

Tulede hilinenud süütamine tegi «võimatuks ka igasu

läitnud hiinlaste tendentsi tkka ja alati apelleerida

nnlstes toowad tänase päewa lltõtbewahetused weel

wälisnläa poole ning kontsentreeruda propagandale,
nagu teeks see tegeliku rahwnsliku tvastnpami organi

guse ööelu. Kauplused, kinod, restoranid ja ajalehed kan
natasid äriliselt 'wäga ning tundideks otsa jäi kogu rah
tva? kõikide pimeduse hirnwde la kartuste söödaks. Iga
paberossi-süütamine. klatvertmaug, koera haukuminegi
kutsus «alule kogu politsei. Paanikat suurendas mõtte

lähemat selgust.

seerimise asjatul?

tull märatsew jaht salakuiilajatele. Jaapani lennukitele
signaliseerinüse süüdistusel «vangistati sajad inimesed,

sest eemalehoidmisega, tiagit wõiks ka tekkida Mõte.

«vaid, nagu me tähendasime, ««ende Positiiwse la
hendainisega. WõiMalik, et niisugustes eriküsi
H. T.

Heatahtlikud tvAiSnmisod avwustajad on sagedasti

Isegi ametlikel .Hiina teadeteagentuuridel au «või
matu ammutada anteniilisi ja uscrldnswäärilisi teateid
Seetõttu on ka tvõimatu anda täpset ülowaadei Kantoni
osawõtn ulatusest sõjas jaapanlast ega. üldiselt on kindel
niipalju, et kahelt-kolmelt omalaowal!

SUUR KIRJASTUS TARTUS VAJAB

peagu igapSew ieoStawad pomntitamiSlende jnapaNi

lennukid. *

Alul piirdusid nad ainult Amoy, Swatow' ja Kantoni
kunstnikke
RAAMATUTE ILLUSTREERIJAIKS.
Teatada nimi, vanus, aadress, haridus,
töötehnika ja loendada mõned avalda
.. tud tööd. Tartu, postkast 25. „E."

sadanmtega ning nende wiimasel retkel sai iurma Kan
tonis umbes 290 eraisikut ja niisama palju haawain.
Ohwrite hulga? oli palju selliseid, kes olid otsinud war
ju „pomniikindlatcs" Ivärsketes wavsupaikades ning

marti neis elusalt.
Pärast seda. kui jaapanlased olid rikkunud Kantoni len
nuwäüjad, lvõrfid nad oina tegcwnsivMiadeks raudteelii
nid. Neile ott nad teinud kahju rohkem kui seda «vahest
wõiakse avivala. Onuti hiinlased on seni smitnnd säüs
ta liiklemist, olgugi wäga raskete ohwritega. Wiimasel

ajal jaapanlased pommitawad ning küllvatvad knuli
dega üle iga rongi, tegemata wahet, kas see weab rci
fijaid «või midagi mnnd. Nii sai ainult läinud nädalal
iihes reisijatrrouqiS surma sile iil) reisija.
Kui nüüd undalvad häiresignaalid, teatades tvaenlasc
lennukite lähenemisest, peatuwad kõik rongid ja nende
reisijad joo>kscwad laiali otsima tvavju. kuni kardc
talvad taewakülaliscd lahkuavad. öösel on lenmvtite ret
ked haruldasemad ja seepärast kõik sõjalvaerongid lii»

nende hulgas paljnd laitmatud kodanikud. Paarkümmend

wõi rohkem, kes ametlike teadete olewat tunnis
tanud end süüdi. laSti maha, teised zaeti nädalateks
wangistusse. Et majakatustelt lasti rakette ja teisi sig
naale. see on õigus, kuid see sündi? parima tahtega

et waenlaft kohutada wöl koguni alla laSta...
Jah, sai wajalisoks kodanikel keelata isegi aivada lennu

titele titld püssidest ja püstolitest... Wõimnd muut

sid seisukorda halivemaks weel sellega, et kõik ameti
aktitnsed kolisid wõimalikult rahlvuslvahclise linnaosa
lähedale. Tulemuseks oli. et tuhanded inimesed põgenesid

.Hongkongi ja Paljud kauplused sulgesid. .Kuna aga see
läbi «vähenesid tulud maksudest, koormati äritegewus
uute maksudega.

Nüüd ollakse sellistest asjadest juba üle. Ettelvaa
insabinõlrsid kasutatakse targemalt ning distsipliin on
suurem. Ametlike teadete järele

pole olemas puudust toiduainetest

Lõiln? oli hxiflci hea ja Pcrljirsid tarbeaineid ioguti

jnba ivärem tagawaraks. Praegu tehakse jõupingutusi
põgenike tagasitoomiseks nende elukohtadesse. Söjakas

sasse woolab wäga palju annetusi. Eriti eeskujulikult
talitab selles -luhies keskklass, paremini kui nende rik
kad kaaskodanikud. Kõik palgalised on «vabatahtlikult
loobunud osast oina Valgast sõjaknlirdc kasuks.

ÕUNA MAHL

Postmargid

See teostatakse wäga mõjukalt, kuigi Jaapan Piirdub
ainult laewade peatamise ja kontrollimisega. Jaapan

Ost jn müük. Hinnakiri maksuta;

laste ametlikku õiendust, nagu poleks üks nende allwee

laew siin läheduse.? pommitanud ja hukutanud ladu

Ew.EichenthaL
3 Täliirtn,Kuninga 6

kaitsetuid kalurite dshnnkesid, naerdakse siin awaliknlt
IUKfIER '* HAtIESEN

weel mõni aeg silmas. Lemgi on siin: ta ootab
üle tee."
„Wöid siis tagasi sõita oma taksiga ja Le
miga ning süüa selle pidusöögi." wastas David
Newberry. ..Mina ei taha enam midagi teada
ei sinust, ei Lemist ega Tottie Greenist."
Neuben pani käe oma kaaslase õlale. Ta
oli pikk, tumednmereline noormees, kelle iili
kond istus peagu liiga hästi: kahwatu näoga,
teramate näojoontega ja meenwa häälega, mis
andis tunnistust, et ta oli alanud elu haritud
kaupmehena.

„Dave, wanapoiss, pead ruttu niisugusest
mõttest lahti saama," palus ta. ..Tottie ei saa
nud sind kuidagi aidata. Kui ta olekski sulle
saatnud adwokaadi. nad oleksid teda jälginud
meieni. Ja siis. mis puutub Lemi ja minusse,
oleks fee meile kummalegi tähendanud kolme
aastat. Sina kui algaja aga pääsid kuue kuuga.
Ja mis on kuus kuud?! Sinu raha on pangas
ja poisid ootamad, et sind näha."
David Newberry raputas enese wabaks teise
haardest.

..Sa kuulsid, mis ma ütlesin," kordas ta.
„Mine tagasi oma Lemi ja taksi juure ja jäta
mind rahule!"
Reuben ei liigutanudki.'Ta käitumine muu
tus meelgi lungimamaks.
..Pead kõik selle peast «viskama. Dave," nõu
dis ta. ~Manamees ootab sind ja Belle peagu
kaotas pea, mõeldes, et saab sind jälle naha.
Mõid selles kindel olla. Pead meiega tagasi
tulema. Sealt tuleb ka juba Lem ivaatnma,
mis lahti on."
„Kas näed seda kordnikku?" näitas siia
maailma uuesti-saabunu. ..Ma ei taha jälle pa
handusi kärategemise eest tänawal, muidu löök
sin sind maha. Kamatsen teda hüüda."
Mees, kes tull üle tänama, oti ebameeldiw
tüüp, laiade õlgadega, ümmarguste kõrmadega
ja elukutselise «võitleja (mis oli ta elukutse)
julma ilmega. Ta irmitas Davidile, mida ei
olnud põrmugi meeldim waadata. jeil ta kollased
murdunud hambad jn ühele poole milt» suu
olid mõlemad ühemõrra ecmaletõukamad.
..Kuidas läheb. Dave, wanapoiss?" nõudis

Dshunked. miS uputati ilma hoiatamata, kulusid
Honnkougi kaluritele

ta kelkima häälega. ..Mis sa arwad, kui hak
kaksime liikuma, eh?"
..Mõtaks teid pagan, et te juba hakkaksite
liikuma, teie mõlemad!" oli kibe mastus. „M
-lesin juba Reubenile, et ma ei taha enam mi
dagi tegemist teha ei Tottie Greenjga ega kel
legi teisega teie seast. Olete ainult' oma naha
päästjad ja mul on teist milland."
Irmitns muutus ähmardamamaks.
..Lõpeta juba oma lapsejutt," sõnas endine
elukutseline wöitleja. ..Sinu raha ootab sind,
täpselt sadnseitsekümmend wiis naela. Mana
mees annab ta ise sulle üle. Pealegi on meil
kaasas paar tilka miskit; taksis."
David Newberry sirutas end. mida tehes
tuli meel enam nähtamale erinemus nende kol
me mehe mahel, mis oleks ka paistnud loo
mulik, kui olnuks teada nende perekondade

ja ähwardab mind. Tulin just «vanglast ja mul
ei ole mähimatki soowi sinna tagasiminemiseks.
Palun, kas te ei hoolitseks selle eest, et need
kaks mind rahule jätaksid?"
Kordnik, mõjutatud Davidi häälest ja käitu
misest. pööras kohe ümber. Mehed aga. haistes
hädaohtu, kadusid juba taksisse. David tõstis

..Taguge see oma mudastesse ajudesse, kui
saate," ütles ta kindlalt: ..Mul pale enam
midagi pistmist Tottie Greeniga ega teie kõi
giga, mälja armatud. sina. Lem. ja sina. Reuben.
Meie mahel on meel «väike arusaamatus, mis
ootab selgitamist. Muidu ei taha ma enam ühe
gi teie inetut nägu näha. Maadake, et saate

ostis la nahast kohmri, mis oli küll natuke
määrdunud, aga mäga heast materjalist, ühe
portfelli ja tualett-tarbeid. mille eest ta
maksis pangatähtedega, mida ta möttis tiisedaft
rdharullist. Edasi siirdus ta ühte kuulsasse kau
bamajja, kus müüdi teisejärgu rüimaid ja kust
ta. olles parajate mõõtudega, leidis peagi sobi
ma, mõrdlemisi kalli riidetagamara, mis ta möt
tis kõik kaasa oma kohmris. Sealtsamast lähe
dalt ostis ta. küsi kokkuhoidlikult, aga mati
des nagu keegi, kes on rohkem kodus Bond
strceti õhkkonnas, pesu ja kaelasidemeid. See
järele sõitis ta Milan-hotelli. kus ta raskus

ajalugu.

minema!"

Nendeni kaaslase olek muutus äkki
«vihaseks, kui mitte öelda ähwardawaks, Ta
lähenes Davidile. kes mältis teda ilmse polgu
sega.

..Ja sina, Dave, tao see endale pähe,"
wastas ta. ..et oled Tottie mehi, ja sa ei lähe
mitte nii lihtsalt, enne kui tema selleks loa
annab. Olid paar. kes katsusid; nad said oma.
«võid kindel olla! Katsu aga pealegi kui tahad.
Tunned noatera oma ribide mahel mõi lingu
kaela ümber enne. kui leiad tee Scotland Pardi.
Tule meiega, ole mend! Sa ei taha ometi, et
peaksime ostma selle taksi, mõi kuidas?"
Lem, kes oli olnud omal-ajal päris heo
keskkaalu-poksija. liikus küljega Davidi poole
ebauieeldiumlt lmllalekippuwa olekuga. Wiima
iie astus paar sammu teisele poole.ja puudutas
lähedalseiswat kordnikku ülast.
..Kordnik." kaebas ta. „see mees tülitab

kas on ajakirjanduse seisukohalt õige silm! kinni
pigistada negatiivsetele asjaoludele riigi Ja ühis
konna elus ja näha kõikjal ainnit positiivset?
Õ. Mänd Saadab kirja 20-aastasele Vaba
riigile, meenutades ajakirjanduse teeneid meie riigi

saamise- ja arenemisloos, kold ..naelutab kinni
ka seda, mis vabariik on jäänud võlgü ajakirjan
dusele ja ajakirjanikele. Samft teemat arendab
edasi A. Raag, arvustades ajakirjanduse arvusta
jaid, kes „ei tea, mis nad teevad".'
K. Kornet vaatleb ajakirjanduse probleemi
Inglise- ja Prantsuseniaal, kus viimasel ajal ka kõ
neldakse ajakirjanduse tervendamisest, E. Sarv
käsitab sama ainet teisest Seisukohast.
Ed. Laaman kirjutab kadunud dr, J. Lui
gast kui ajakirjanikust, leides, et J. Luiga oli üks
neid Väheseid, kes Õigesti mõistis ajakirjaniku
ülesandeid.

..Õitsituled" sisaldavad ka rohkesti mold kir
jutusi. A, AdsoUi teemaks on filmiarvustus.
Film on arenenud kunstiks, aga arvustus pole
talte järele jõudnud. E. Viskel Ja A. QrUn
tbai ajavad matkajuttu kolmelt kontinendilt ja
Jäämerelt, J, Animägi ja J, Prümmel mana
vad esile mälestusi vene revolutsiooni aegadest,
Hein! ja Balder-Jaan serveerivad vesteid,
A. Ant s o n torkab epigrammidega. Peale selle
artikleid muudelt aladelt ja luuletusi. (A. Vesiio,
Salmi-Jaak, E. Remmelgas.) Karikatuure (Tiitus,
Have) ja rohkesti fotosid. Albumi on seekord
toimetanud H, Laanest.
PÜSIVA VÄÄRTUSEGA KINGIKS IGALE ON
Gaudeamus!

stulvad ainult öösel.
Jaapani sõjatcgcwnsc tähtsaks alaks on b l ok a a v.

selt head.

..Hallo, Dave!"
David Newberry maatas kõnelejale sügama
põlgusega. Ta peatus mastu tahtmist.
..Mida sa soowid. Neuben?" küsis ta.
..See juba meeldib mulle," oli kerge was
tus. ..Missaarmad.mtdamuud peaksin ma soo
wima kui mitte sind? Tottie Green pole mees.
kes jätab oma poisid maha. Meil on tellitud
taksi," lisas ta, näivates üle tänama, „ja pidu
söök „Lümi jn Lamba" kõrtsis. Oleksime meel
fasti korraldanud selle ..Trocaderos", kni olek
sttne wõinud, kuid kardan. nad peawad sind

rast Jaapani selgesti näh ta! va tvägewnse tõttu, «vaid
kg hirm selle eest. et Hiina sõbrad «võiksid teda sundida
kokkuleppele. WaataMata Snnr-Britannta «vastu helli
iatawale tänulikkusele on intelligentide klass ülimalt
waltvel „drvlomaatia" ee?. Hiinla?ed taipaivad. et oma
abi on parim, knid seni on see äratundmine

wõi sumbutamisele, näiteks ajakirjanduse käsitaml

nud riikide wastu, kes neile on osutanud teeneid ja

teda:

fmnblitibc tcgcwuS iii ii «ind täiesti foifit.

üdlsc «võib hiinlaste hingceln strhtes teha huivi

warjtnnd hirtl. Mite ninuli hirnt kokkuläugeinise pä

tamist.

wõita uuesti kollektiiwse jirlgsolu süsteemile. Oma
truuduse kinnitamisega Rahwasteliidule Balti riigid
ei «võta teadagi seisukohta RahwaSteliidust lahku

Täpselt kümme minutit üle Üheksa ühel
tuulisel kewadhommikul awatt wäike wttraw
Wandsworthi wangla suures ukses jn David
Newberry esimest korda üle mitme kuu
tõstis pea ning hingas sügama sõõmu niisket
läänetnult. Ta esialgne poolhäbelik otsus, su
lada tähelepanematult tõttama hulgaga, haihtus
kohe. Wanglast mälja heidetud selle mäikese
ukse kaudu, ei paistnud siinpool keegi te
mast mälja tegemat. Midagi polnud katki, mäl
ja armatud see, et tal oli «vabadus. Kui ta
wcidi hiljem sirutas õlgu ja hakkas minema, juhtus
ime: südametunnistus ei piinanud teda enam,
teatam ägedus kajas ta sammudest, ta oli teel
tagasi ellu ja oli siiski meel palju, mis oli
wäärt et elada.
Keegi noormees, kes ajas juttu oma kaas
lasega taksiauto juures teispool tänawat, kat
kestas kõnelemise, tuli üle tänama ja terwitas

sest peale on siin

Alul tegi Kantoni Ivalitsus wea. Mida wõisti oodata

korda wahest ka RahwaSteliidust seni lahkunud riike

1. peatükk

ta oleks wastuwõetatv ka Põhja-HÜuale. Siinse üks
meelsuse parimaks iselooimistusöks on. et sõja algu

sest. Aga kui hajub kiidimwalduste torm, tõuseb jälle esile

dawale tuua, kima Balti riikidele lisaks wõib weel
oletada, waadet, et teatawate pingutustega läheb

VARGAKS

Pai-Tschung-Hsil on olemas Lõnna-Hiiuas usaldus ning

Ajakiri „ Varamu"
ilmub 10 korda aastas. Tellimishind: aastas Kr. 13.—, poolaastas Kr. 7.—. Üksik
number Kr. 1.50.—, Tellimisi võtavad vastu kõik põstiasutrišed ja tellimiste vastu
võtjad. Toimetus ja taiittiš asub Tallinnas, Pärnu mnt. 28—9.
Esimene number ilmub jõuluks! Saada kõigis paremates müügikohtades.
NõÜDKE ÜKSIkNÜMBKEID JA TELLIGE!
ar a m tl'1 talitus. Pärnu mnt. 28—9, Tallinn.

seda tehtaks kõhklematult ja heatahtlikult, kui koos

kaudu osutub kõige kohasemaks oma seisukohti kuul

AADLIK

selles prolvintsis on õpetatud «välja üle miljoni nok
ruti. Kõneldakse, et Pai-Tschung-Hsi olewat wõimalik
Tfchiaiig-Kai-fcheki järglane, kui see peaks laugema.

ilmub Henrile Visnäpuü toimetusel, •

tlö tarwidiisüse on «veelkordselt leidnud täit kiüni'

kitaks Ülepääsmatuid raskusi ka edaspidi, wa«d et

koostöö «vormiks ja et wäikeriikidel Rahwasteliidu

E. Phillips Oppenheim

kõrwal on kindral Pai-Tschung-Hsi.

Ajakiri,, Varamu"

wastu kaasas tiks igiwanä kahür, et mererõöivleld eemal
hoida, kuid juba aastate kestes pole sellest lastud ühtki
pauku, Muuseas allweLlaetv ka fotografeeriti.

liidu protseduur on kõigiti sobimaks rahwuslvahriise

kellega neil poliitilised wahekorrad märkimiswäär

valgustab kõiki meie vaimše elu küshnüsi ning ta ori seega esmajärguliseks vajadu
seks igaühele, kes tahab pidevalt jälgida meie vaimse elu arengut,

tatvaid tähelepanekuid. Nankingi walitsuse agitaatorid,
kes külastawad Lõnna-Hiitiat ja kvgnwad enda ümber
«nässe, kõiieletvad sagedasti herooiliSte sõnadega Hiina
abi«vahe»dite rohkusest ja Ivastitpmui ktudlameelsu

lutsioonides, siis wõib kinnitaida, et Balti riigid,
nagu ssnigi, jäätvad truuks oma wälispÄiitiliselv
jvonäle, mis määrab nonde tinriise crapootlet««se suurtülikiisimustes ja cmnakchoidmise

Ajakiri „ Varamu" -

haisse. Endisest iihest miljonist elanikust on saanud IV\

kas aja Piiratuse tõttu jõuti küllaldaselt kindlu
sega lahendada neid Balti riikide, eriti Eests ja

selgete «vastuste' soetamiseks nende kohta, peaks
lootma, et tarivilise satisfaktsiooni pakkumine ei te

kindlustatud.

kuigi juba paljud neist on pöördunud tagasi Schang

osatv ja auahne Kwangsi proSvinisi «valitseja. Ainuüksi

wädftoon.

paistvaid tegelasi kirjanduse, kunstide, teaduse, majanduse ja poliitika alalt. Ajakiri

jääb kestvaks teguriks meie vaimse elu arengus. Ajakirja ilmumine ön aineliselt

Kmned itthiidrd põgenikud,

HNWitawaimaks kujuks Hiinas T|chiang-Kai-/ck>eki

ometigi üldiste rahwusivaheliste küsimuste Prio
riteeti. Osutus aeg konwerentsil «vahest napiks

Aiakirja ..Varamu"
väljaandjaks on KirjastüsosaUhing „Kultuurkoondis",. kuhu on kogunenud silma

knid paistab et sinna on klchjunnd Wäga palju just

sõprus kõigi kolme Balti riigi rahivaste «vahel.

meie andmetel selles silimas ka Midagi ette wõita
ei saanitd, sest Balti riikide koostöö- ja fõprtts
leping ise kvalifitseeris need jnba Leedu eriküsi
museks. Mille kohta on nähtud ette teatud reser

yärvillne reproduktsioon eesti paremaist kunstiteoseist.

Ivaieldawat kaupa. Hiina ajalehed mtnaivad «välja sage
daid ttitelegranmie. milles kiidetakse nende kaaslnaa
laste wõi te ja lvaigitakse surnuks nende kaotused. Hong
kongi on saalnmnd

heatahtlikul täitmisel wõiks kahtlemata siiweneda ka

kahe riigi endi «vaheliseks asjaks ja et kontverentS

dusteaduse ja publitsistika aladelt, pakub ülevaateid ja kroonikat neilt aladelt slse
ja välismaalt. Alaklrl kooftdab enda ümber kõiki andekaid ja silmapaistvaid loovaid
jõude vaimsel alal, kelle tahfe on pühendatud omakultuuri loomisele. Ajakiri tabab
eriti ka tähelepanu pühendada kujutavale kunstile, millisel alal meil seni puudub
eriajakiri. Ajakiri toob rohkesti pilte ja illustratsioone, igal numbril on kaasas

heduses. Sõda meenutatvad ainult tväga laialdased

ajakirjanduses wilksatas mõtteid erilisest PoolaSeetm lepitiksaktsioonist Talli««ttas jne. skuigi
nende kahe riigi suhtsH, «ms kahjuks ei ole wõt
nud paranemise teudeltsi, hu«vitäwad kõiki Balti
riike tlhtlaselt ja s«n«rel «nanral, tiiUdub uwile, et
nende selg««Nline Peab jääma siiski miam nende

Läti, «vahelisi etiküsimusi, mis wiimasel ajal on kõi
gutmuid wastastikuseid sõprnstundeid. .Kuigi meie
'konwerentsi eel rõhutasime nende lahendamise tar
«vidust, tuleb kvmverentsi päevakorras tunnustada

ühendab eneses kaastööd kirjanduse, kunsti, teatri, muusika, bumanltaar- ja raken

Sttn Hongkmügis on õieti wähe märgata hirmsatest
süpdmiistest, mis latvastuwad kõige wahcndititmas la

segi konwerentsi PUhul kiltlida, küna «tääbetriikide

Nende ridade kirjutamisel ei ole «veel lähenlalt teada,

Ajakiri „Varamü"

U«b hiinlaste peakantsiks:

dnde tihenemisele Rahivasteliiduga. > >
Nagu neist seisttkohalvõttndest näha, «võib mär

VAHAHII*

Elu alatiste pommitusretkete
hirmus

Missugusel bwl läheks korda bollvktiiwse jUlgS
olu süsteemi täies ulatlises uuesti seada jalule,

tiba Tallinna Praeguse konwerentsi tulemnstenä iil
diselt 1934. aaStal sõlmitud sõprus- ja koostöölePingu raaitti ja aluste köwenemist ja pingitwste

wahest nende stmrein töö jaotus.

Käesolevas detsembris hakkab Ilmuma Tallinnas

mütsi.

..Suur tänu, kordnik." ütles ta. „Nad biiüa
mad teda Kahurikuuliks, seda noort meest, ja
tal paistis tõesti mõttes mõlkuwat kasutada
oma rusikaid. Mina ei tahtnud juba kiselda esi
mesel päewal pärast wanglast mädanemist."
Mees irmitas.
„Nüüd, kus olete maba, otsige endale ko
hasem seltskond," andis ta nõu.
David Newberry, neeldunud peagi tänama
liiklemisje, liikus oma asju õiendades kergelt,
lõdmeuennd pingega. Nhest teisejärgu kauplusest

teta sai «endaietoad.

Kohmrid tuppa toodud jn kandjaile joot
raha antud. läks ta alla habemeajaja-ärri. kus
andis enda üheks tunniks selle teenijaskonna
meelemalla alla. Täpselt keskpäemal mõttis ta
esimese lonksu üle mitme kuu ei mingisugust
miskit ebamäärasest pudelist kuskil kahtlases
taksis, maid double-dry-Martini kokteili, ser
meeritud õhukeses kristallklaasis, mahutumat ja
külma. Alkoholi harjumatu teram hõng näis
teda muutmat meelgi inimlikumaks Ta tõusis
liftiga oma tubadesse hõõgusega meres: ta maba
dustunnc kujunes nüüd arusaadawaks ja hiilga
maks asjaks.

TUDENGILAULIK. SÕNASTIK. KOMBED.
Hind 2.85 kr., köit. 3,40 kr. ja 4,50 kr.
Tudengilaullk.
2. täiend, tr. 497 eesti- ja 77 võõrkeelset laulu.
Hind 2,35 kr., kal.-köit. 2,90 kr., nahkkõit. 4 kr.

Istudes mugawas toolis, sigarett huulte wa
hel, otsis ta härrade Tweedy Atkinsön & Twee
dy, adwokaadid Lincoln Innist, numbrit ja,
leidnud selle, helistas sinna. Mr. Atkinsön, kelle
järele ta päris David Newberry nime all, was
tas kohe. Adwokaadi hääl kõlas telefonis kartli
kult.
..Siin räägib Atkinsön. Ons see ee. hm?"
..Siin on David Newberry." wastas noor
mees terawalt. ..Palun pidage meeles, et see
on nimi* millega tahan, et mind kõnetataks.
Millal wöin teid näha?"
..Igal ajal, millal aga soowite," tuli kiire
wastus.
..Poole tunni pärast?"
..Kindlasti, kui jõuan selle ajaga Wands
ivorthi. Kas olete meel, ma arman —"
..Olen «väljas," katkestas David järsult. „wöi
ma ei helistaks. Kolm päewa ivarein hea käitu
mise eest. Milan-hotell 128."
..Juhuslikult mu auto ootab," ütles adivo
kaat. ..Olen teie juures peagu kohe."
David helistas ära. Ta seisis nüüd. käed
taskus, ja waatas idapoole, üle tühjade katuste
jn piiic. Ta! seisis ees walida ja wötta lai
ja kerge elutee, andestades ja unustades kõik,
mis ta oli kannatanud. Andestades neile kaa
bakaile, kes olid wastutawad nende kaotatud
Kuude ja selle häbipleki - eest. mille eest ta ei
wõi õigupoolest iialgi põgeneda? Ta oli liig
tugema iseloomuga, et anduda kahetsusele, aga
nende lväheste säraivate minutite jooksul ta oli
teadlik ülekohtust, mida teised talle olid teinud.
Isegi nende surm näis tähendawat iväga mähe.
Kuritegu oli korda saadetud. Tal oli raske us
kiida, et tuleb aeg. kus ta neile enam «viha ei
kanna. Enne aga. kui selline aeg saabub, pidi
elu olema temale heatahtlikuni, pidi sulatama
kibeduse ta südames ja soojendama ta mere. mi
da ta ikka loeel tundis olewat külma oma
joontes. Oli ikka iveel olemas möimalus, et
teinust saab jällegi inimene, aga praeguses sci
sukorras, kus ainult minewik näis tähendama!
midagi, paistis see olemat talle nii imelikult
kaugel

fiattVSelnaT, 11. dets«tt»rll 1937
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4 sajandit

7

Käske jagan siin mina

mööblikunsti
TänU
arsti abile*

Rasmus Kangro-Pool.
Praegu on kunstihoones avatud ajaloolise mööbli

Miicl

näitus nime all „4 sajandit mööblikunsti".
Näituse korraldajaks on Kristliku Noorte Nais
te Ühingu vastav toimkond, mille juhatajaks bn
proüä E. Kaarik.
Asjahindjaist koosnevas toimkonnas näeme
kunstikriitikut Kompust, ajaloolast G. Neyd ja teiSl* VT». näi*ust hoidis teaduslikes raamides.
Näituse külastajaid juhatab G. Nfey poolt kor
raldatud iseloomustav kataloog.
Mööbel, mööbli ilme ei oie juhuslik, vald „ela

sinine silm

ön varsti

jälle kõrraš

jä Miki
on valmis

mute sisustuse areng toimub sõltuvuses rahva nia-

äšitaiä

tehniliste võtete arengust ja sdurel määral vaimsts

ttõdnilel

ciust, sotsiaalsetest vahekordadest,

kultuuris domineerivast voolust, nagu õieti märgi
takse kataloogis,

SHa tahaksin lisada juure, et minu arusaamise
järele mööblikunsti põhiline ilme. küil peami
selt muutub aegade vaimses kultuuris oominee'
bvast voolust, või, nagu moodsal ajal armastatakse

vaijendada, ajavaimu mentaliteedist ja selle naka
tusest, millega see haarab väga laialisi üheilhiellsi
kultuurpiirkonde. Sest rikkusi ja rikkaid on ikka
olnud vana-klassika, renešsahsi, baroki, rokokoo,
uusklassika jne. ajastuil, ja sotsiaalsed vahekorrad
on ikka olnud nii. et ülimliis elas külluses ja alam

lus leivaorjamises, aga renessans ei olnud enam pä

ris klassika ja rokokoo hingestus oli teissugune ba
rokist. Elumõtlemine kannab erilisi värve ja see
väljendub neile yastävais vormides samuti nägu
iga ajastu vooruste-filosoofiäs. eriliste kommete
ülcskergitamises jne.

Mina pean käesoleva näituse korraldamist kul

tuurloolisest vaatekohast väga tähtsaks ja soovitan
selle külastamist kõigile,
Tuleb kahjatseda, et* näitus kestab vaid 17. s. k

päevani, see on vaid üks nädal. Meie oludes nii

raske vaevaga üritatava korralduse nii lühikene iga
suudab vaid õige vähestele pakkuda ülevaadet äel

lest, mis temas peitub nelja sajandi ilmet tõeli
sest elust nende sajandite reaalseis esemete. Kui
vähegi võimalik, tuleks näitUse kestvust
pikendada ning organiseerida Inime
si ja koole, et nad kõik seda külas
taksid.
Meie teame, et on peale muü ajaloo veel kul
tuurajalugu, aga väga paljud meist ei tee vahet,
mli oti üks ajalugu ja mis on selle kõrval veel
kultuurajalugu. Seda teatakse, et ajaloolisi vanu
hooneid säilitatakse kultuurloo huvides. Meiegi
hoiame Tallinna ajaloolisi hooneid. Aga meie ini
mkäed pole sageli nägu mõttelegi tulnud, et mitte

Piifivalve võimude nõupidamine
Helsingis

Miks puuduvad meil kindlad kohvimargid
Kaubaleping Loomega tõotab tuua siia pööret
Kohvi tarvitamine Eestis on märksa väiksem tarvitamine on väike jä äride läbimüügid sel alal
kti! pai j lideš teistes kultuurmaades. Kohvi sisse minimaalsed, siis ei saagi äridelt nõuda, et nad
vedu ulatub meil aastas ca 100.000 kg või umbes võiksid endal kindlaid pa stabiilseid kOhvisorte pi
80 gr elaniku kohtä. Soomes näiteks aga dada või neist väljakujunenud maitsekohast segu
20.000.000 kg või ca 5000 gr elaniku kohta seega valmistada ja seda tarvitajale pidevalt pakkuda.
ligi 60 korda enam. Seda nähtust põhjustab mitu Kohviubade liike ja seltse on väga palju. Puhtal
asjaolu. Kõige esiteks on kuni viimase ajani püsi kujul ei vasta üksikud seltsid tihti tarvitaja mait
nud meie kohvil kõrge Sišseveotoll, mis kahe-kolme
kordselt ületas kohvi hinna.

Käesoleva aasta alul aga alandati toorkohvi
übade toll Kr. 2.50 kg. Kr. I. peale. Kuigi ka
makset toll on cd 100% kohvi väärtusest» ei võiks

see enam olla tõsiseks takistuseks suuremale kohvi
tarvitamisele.

Teiseks oluliseks takistuseks kohvi bandtamise
levikul on olnud kindlate kohviiharkide puudumine
turul. Soovides osta kohvi, näidatakse tarvitajale,
rida sahtleid, mis kandavad köhyi kg-hindu alates
Hr. 3,60 kuni Kr. 10.—ni. Ostja, ilma et teaks,
mis seltsi kohvi talle pakutakse, peab ainult hitina
järfele kvaliteedi Üle otsustama. Kuna meil kohvi

sele ja seetõttu kohvi suurärid välismail valmistavad
eriasjatundjate näpunäidetel oma segud, stabiilsed

kohvimargid, mis firma originaalpakendis turule
lastakse. Nagii Uleil suitsetajatele tubakasaaduste
alal, pakutakse mujal tarvitajaile kohvi alal kind
laid marke, millega tarvitaja on harjunud ja mis
vastab tema maitsele.

Soomega sõlmitud uus kaubaleping, milles on
nähtud ette tollialandus ka Soome kohvile, tõotab
tuua pööret Eesti kohvikaubanduses. Valntiäkohvi
toll on Kr. 3.50 pealt viidud alla Kr. 1.20 peale kg,
mis kohvi hinnale ei jäta. mõju avaldamata. Peale
selle tuleb Soome kohvi Eestis müügile kindlate
sortidena etikettidega varustatud pakendites,

ISTIKUD •

sefe või teine hoone üksinda ei määranud ajä ilmät,
väid ka see, mis leidus neis hoonetes. Hoonete stetl,

intiimsus laseb meid kõige paremini mõistä teä
tud aegade inimeste intiimsemat elumõistmist, aga
see tutvustabki meid ajaloo kultuurihingeätUsega
kõige otsemalt jä koduselt.

Bš|öüla p. Ü*

Praeguse näituse külastamisel tohiks olla veel teluegi

Perenaistele

nõrgalt see toimub nii vähesäilunud esemete kaudu,

siis ehk kasvab meis tung lähemä mineviku ja tä
napäeva säilitamiseks tuleviku jaoks rohkema
arvu esemetega ja süstemaatilisema hoolega, kui
oleme sellele nüüd osutanud tähelepanu. Sest
tänapäevgi saab kord ajalooks, mille jälgi kord

pühiks:

aetakse taga.

plparftööglVUrtst kaka* tordis, Bphag
klipsatttspulbrit, maüdlšld* mönimandleiri.

«

Näituse kataloog on ses mõttes igale näituse
külastajale heaks abimeheks, et annab sissejuhata
vas sõnas lühikesi aga selgeid näpunäiteid mööbli
ajalooliste stiilide mõistmisest. Siin juhitakse tähe
lepanu juba antiikaja ja keskaja gootika iseärälduä
tele ja lisatakse siis juure, et meie Mütiršs võiks
keskaegsest mööblist mainida vaid Tallinna rae
kojas leiduvat endist pingi seljatuge gootipärase

kärdamotht, safranit, suhkrosürupit, pödrasarveja muidmajapidami9tarbeld soovitab

A-S. EPHAG
Harju 41, Narva m. 41, Tartu m. 27

nikerdusornamendiga ja väikeste medaljonitaoliste
puhurite kujutustega,

Ehtsaid mööbliesemeid suuremal arvul leiame
oma muuseumidest, lossidest ja erainimeste kodu
dest alates renessartiist,'s, o. a. 1500 üirtber.
Renessans elustas uuesti vana-klassika ja me näe
me, kuidas antiikaja arhitektuuri printsiibid Sam
bad, pilastrid, talad hakkavad esinema ka kodu
ses intiimmööblis ning pinnad kattuvad mütoloo
giliste reljeefidega või kujutustega reaalsest elust.
Nikerdusel on suur tähtsus; seal näeme ka intarsia
arendamist.

Käesoloval näitusel näeme sellest aiast üht
kirstu kiriu ruumijaotusega ja ilustustega, kappi ja
tooli Itaaliast ja üht Friisi talupoja kappi,
Renessans arenes barokis, mis valitses kogu
Euroopas peamiselt 17 s. ja 18. s. äiul ja mis taot
les teatud ülevat toredust. Mööbel oli mõõtudelt
suur ja dekoratsiooni esines ülikülluses. Sambadkl
muutuvad väänlevalks, nikerdus on keeruline, too
lide seljatoed toredalt kõrgid, lauad keeruliste jal
gadega. Oma arengu tipus muutub ornament pee
nemaks, pinnad koosnevad kõrvuti mitmest mater
jalist, pronksist lisandused täiendavad uhkusemõiS

tot. Mõistagi, et sellel absolutismi ajal harrastasid
seda rasket ülevust vald kuninga- ja vürstikoiad.
Igaüks püüab uhkuses võiduajamist ja nii lõp
peks tarvitatakse veel vaid kalleid puid, tina, pronk
si, luud, hõbedat, kulda. Ilustuste keerulisusel pole
enam mõõtu ja kõva materjali tuimuse pehmenda
miseks lähevad suurmood! kõige kallimad riided,
vaibad, gobeläänid.

Sellest stiilist on näitusel iisna häid väljapane
kuid. Siin on Norra, Saksa, Prantsuse, Veneetsls

barokki. Siin on maale ja gravüüre. Siin on näide
isegi Boulle-stiilist.

Barokk areneb rokokooks (18 s. keskpaik).
See on Louis XIV aeg, Räskus ja toredus muutu

vad kerguseks ja elegantsiks. Renessansi vitaalsus,

eluline tublidus, tundmuste ja, meelteehtsus olid
ülikülluses jõudnud areneda meeleliseks nautlemi
seks, tundmuste peenutsemiseks. Kui kunst renes
sansi ajal näit. maalis alasti naist naise elujõu põhi

olemuses, siis rokokoo maaljs lahtiriietatud naist

meeltekõdituseks erosega segunenud elumaitsmise ja
mõtlemise jaoks. See iseloomustus ühe kunstiajaloo

lase poolt sobib ka tolleaja mööblikunsti vaatle
misse, õrnus ornamentikas, ebasümmeetria joobu
muses cksimisteks, õrnus, voolavus, kümerused
joontes, poleeritud pindades, intarsias, metail-lisan
dusis, kuldämisis, siidlisandusiš.

Näited paraku õli siin puußülised, kuid etteku
jutuseks jätkub. Päris hea on näitaks büroo (40).

Kullaveega noorendamine (43) on paarile esemele
tulntid: vaid kahjuks.

Rokokoo selle endiselt kujult kujuneb Louis
XVI stiiliks, kus lame pind, sirgem joon, klassika
lised kapiteelid, karniisid pääsevad mõjule. Väär
tuslik näide siin teiste esemete hulgas on laud (50).
pilte, lühtreid, kapp, sohva, mõned maalid.
Häid näiteid näeme ka Jacob-mõöblist ja n.-n.
inglise stiilist, mis on härrastoreduse asemel de
mokraatlikum, kodanlusele omasem, kainem, prak
tilisem.

Kui Prantsuse revolutsioon kuningakoja ja aad
liku* meelelise kalli olesklemise segamini paiskas,

aga kui sellele direktooriumi ja Napoltoni kaudu

järgnes maailma vägevaim vaimuglooria, siis hakati
harrastama vana-klassika eeskujusid hoolsa jätölej

aimamisega. See tõi mööblikunstisse klassitsismi
oma lihtsusega direktuaar, ampiir, biidermeier.
Järeleaimamine tundub uhkenagi, aga on külm.
Aplikatsioonid on ülimoes, kassikuldki on hinnas.
Igasugused metallist kotkad ja kullid ning müto
loogilised tiibadega hobused ja lohed on mÖpbli
pindade ilustusiks. Saksas samal ajal areneb biider
meier, mis, on kodanlisem. kodusem, mugavam oma
lihtsusega.

Näiteid näitusel sellest ajastust on palju. Bii

dermeieri kodususes kajastub seda sentimentaalsuse
tõusu, mis järgnes . rokokoo liialt meelelisuses.

_Et mõistaksime...kabe ajastu vahekorda,
toome kaks iseloomulisemat näidet. Kui rokokoo
galantne vanahärra tükib liialt lähedale noorele
daamile, lausub see hindavalt: aga härra, te olete
selleks liialt vana: härra vastab: aga lubage, küsige
sellelt naaberdaamilt, kas olin ma vana, küt külas
tasin teda eilel... Uushingestuse ajastul Saksäs
printsessid kõnelevad: „Mõelda, ma minestasin eile
kaks koirda". Teine vastab: „See ei olnud midagi,
aga mu sõbranna, krahvinna X on nii tundeline,
ct minestas terveni neli korda 1"

Aeg oli teiseks saanud, kodanlus oli saanud elu
keskpunktiks. Mööbel kujunes ta tarvitajate järele
ja muutus selle järele, kuidas kujunes kodanike
mõtlemine ja eluvormid kuni tänase jooneni, mis
taotleb mugavust, lihtsust, praktilisust keset õhu
ja valgüseküllust.

Kui külastame näitust, siis mitte selleks, et veri

silmil ihata, et küll oleksin õnnelik, kui minul oleks
niisugune vürsti või krahvi tool, kapp, sohval Nii
suguse maania põdemine on mõnelegi ofnarte. Ei,
läheme vaid ja õpime tundma endiste Inimeste
elusisu väljendust nende kodude stiilides.

Iga päev värske praetud
KOHV
tuntud headuses. 16 erisegu.
Harilikud {a Soome segud
fAt, | „tu Lal ISn. 2.
<JUU. UUI9 Könetr. 437-s';.

Eestimaa kuningas

| Mihkel Aitsama ajalooline jutustus
li

..Tead, mis? Linnakaabakas tuleb täna õhtul
Maie kabama."
„Oh sa tuline silk veel!" kirus Mait. „Nii ruttu
ma ei arvanudki."
..Kas sa nägid Pauna Joosepit?" küsis Toomas.
„Läheb natuke maad meie ees."
..Kihutame järele, ehk saame kätte."
Teekäänaku tagant hakkas Joosepi kogu paist
ma. Toomas pistis näpud suhu ja vilistas.
Joosep vaataski vile peale seljataha. Nähes
teisi järele kihutamas, peatas ta hobuse.
„Mis siis nüüd lahti on?" küsis ta iäreljõudnuilt.
..Meil algab lõikus... Linnakaabakas tuleb täna
õhtul Põuale. Peame ruttama ja temast ette
jõudma."
..Hobustele anti piitsa ja nüüd kihutasid kolm
meest kõrvuti.
Toomal oli valminud vahepeal plaan.
..Hobused viime külakariamaale sööma ja siis
tuleme metsatuka vahele ette," seletas Toomas
galoppi ajades vandevendadele
Taludes aga vaadati ja imestati, et mis neile teo
poistele nüüd arusse on tulnud, ajavad väsinud töö
loomadega võidu!
Ka Dücker ratsutas küla poole. Ta oli paari
päeva eest avastanud, et Mai on ikkagi ilusaim tüd
ruk ümbruskonnas ja annab isegi linnapreilidele
silmi ette. Kas Mai etendas ise mõisaproua ees
totaka osa või saatis kellegi teise enda eest mõisa,
see polnud Dückerile enam tähtis. Tee Põua tallu
oli ta vahepeal kindlaks teinud ja küllap ta vanema-

tega juba saab hakkama. Talle on mõisahärralt
antud tegutsemiseks piiramata volitused, ja ühele
orjatüdrukule aitab juba käskimisest, et teda sun
dida alistuma.
Dücker vilistas ja regi kerget traavi. Muidu
teopoisid ei jõua oma kronudel jalust ära.
Juba paistis eemalt küla, eel seda olid aga karja
koplid. Siia panid vandevennad oma hobused vai ja
ohje pidi sööma ja jooksid siis tagasi metsatuka
vahele. Nende hüüdsõna „Oks kõigi eest ja kõik
ühe eest!" tiivustas neid ja andis uut jõudu päeva
tööst väsinud kehale.
Metsavahel vaadati sobiv koht, kus paks põõ
sastik ulatus teeni ja pakkus sealjuures varju selle
eest, keda oodati mõisa poolt.
Peatuti paksus tihnikus. Metsa all valitses juba
pimedus, silm ei seletanud enam kuigi hästi.
Mait tõmbas vöölt tupest noa ja proovis selle
teravust.
..Nüridavõitu on ... Kellel on teravam?"
Toomas katsus oma pussi, samuti nüri. Oli
künniajal kohendanud atra ja nürinud noatera.
Pauna Joosepil oli terav nuga. ..Mul luisk kaa
sas, ihun veel tuliteravaks."
„Tee ruttu, sest saks võib iga minut saabuda.
Nürida noaga ei maksa nösida. Meie töö olgu välk
kiire, nii et saks alles tagantjärele tunneb."
Mait kirus kõige rohkem, sest linnasaks tülitas
nende Maie, küla kauneimat tüdrukut. „Sa sindrima
nahk küll!.. Seda ta kihutas siin ratsa ringi. Noh,
oota, oota sa, naistekütt!"

Adotf Hlnti romaan
3f£utdne viirav
fi. Kolloffli kaas ja illustratsioonid.
Hind Kr. 5. ja 6.25.
Selles psühholoogilises romaanis kirjeldatakse

ühe inimese kujunemist lapsest meheks.
Romaani keskseks kujuks on kaluripoiss, kes
töötab end üles inseneriks, kuid see edu ei
kujune tema kuldseks väravaks unistuste
maale ja alles ühe naistegelase järk järgulise
enesepaljastuse kaudu leiab ta kadunud usal
duse— kuldse vätava kaasinimese ja õnne luure.

Moskvas kadus Ameerika kirja
nik

«Kuldses väravas" paljastab Hint otse halas
tamatult oma tegelaste pahesid, kuid lõpetab
siiski lepitava akordiga oma lastes sünnitakse

New York. 10. 12. (ETA) (DNB) New
Yörgi lehed teatawad Moskwast, et ühest seal
sest hotellist on saladusliku! kombel kadunud
Ameerika kirjanik Dönald Roblnson ja tema
abikaasa. Ühendriikide suursaatkonna püüded ka
duitnslöo selgitamiseks on seni olnud tagajär
jeta. Esimesena on kadunud Dönald Röbinsön.
Siis on tema abikaasa saanud teate, et kirja
nik lamab haigena ühes haiglas. Prönä Robin
son ei ole külaskäigult haiglasse tagasi pöör

M. Sillaotia biograafiline visand
Viiskümmend
E. Järve kaas. Hind Kr. 2.50, kal.-k. Kr. 3.75.
«Viiskümmend" õit psühholoogilise kallakuga
iseloomu vaätlus. Selles On usutavalt ja haara
valt kirjeldatud ühe eesti töötava hantlid

dunud.

vlhsaapad

tähtsus: kui meie näeme säilunud esemete käudli
elavana oma eä§ kaugeid aegu ja tunneme» kui

HelstNg 1, 10. 12. (ETA) Täna KesKpäe
wal algasid siin Eesti-Soome-Rootsi piiriwalwe
wõimude esindajate nõupidamised ühise ja tü
husa wöitluse kohta falaweo wastu. Nöupida
miste eesmargiks on walja töötada wastöwaiö
ettepanekuid. Mis esitatakse siis otsustamiseks
kõrgematele ametiwõimudele. Nõupidamistel
käsitletawate küsimuste iseloomu pärast ei anta
läbirääkimiste käigust teateid awalikkusele.

olinusid:

Lumetorm põhjustas katastroofi
London» 10. 12. (ETA) Täna oli Cästle Cary
waksaliS raske raudteeõnnetus, Waksalis peatumale
Dundee-GlaSgom kiirrongile jooksis otsa Edinburghis!
Glavgow'Sse fõitem kiirrong. Õnnetuse põhjuseks oli
raske lumetorm, miS takistas mägemast cesseiSwat rongi.

Edinvurgh-Glasgom kiirrongi kaks esimest magunit puru

uesid pilbasteks, kuna wednr paisati raudtee-kraawi.
Seniste andmete järele on 24 isikut saanud surma ja
hulk haawatn. KeStem lumetorm ja sügam lumi takiS
tnMad päästetöid. ArMaiakse, et rusude alt leitakse meel

laipu. Alul takiötas päästetöid MalguStnse puuduv.
Lähedastest küladest appi rutanud arStld ja mavatahtli
knd mõisid kuulda haamatutc ja rusude alla maetute hoi
geid. ja.appikarjnmist. Põlcmasüttlnud magunlte.wal
gustusek' asuii fiiSki päästetöödele. Hiljem süüdati pu
runenud wagunitc rusudest kottu kantud tuleriidad.

Välismaad toetavad Palestiina
terroriste
Jeruusalem, 10. 12. (ETA) (Hadas) Wii
mastcl nädalatel wõimude poolt iarwitusele Mõetud abi
nõud terrorismi mahasurumiseks on mässulisele liitumi

Uuesti puhtate tugevate inimestena.

naise elukäiku.

Autor on võtnud endale ülesandeks kirjel
dada eesti haritud naist, kujutada teda tenta
igapäevases tegevuses, kujutada teda küll posi
tiivses valgustuses, kuid ilma ülistava liialduseta.

Nobeli laureaadi th. Manni romaani
Võlumägi
1. jagu. Tõlk. M. Sillaots. Hind Kr. 5.50 Ja 6.75.
See sisult ainulaadne romaan käsitleb elu
tiisikushaigete sanatooriumiks ja on üks maa
ilmakirjanduse kunstipärasemaid romaane.

„Võlumäe" väärtus ei kahane aastatega, sest
ükski teine kirjanik pole suutnud oma teostes
tiisikushaigete siseilma kirjeldada nii meisterli
kult ja . kajastada nende tundeavaldusi nagu
seda teeb Th. Mann „Võ!umäes".
„LastoJiittude" iarjast H. C. Andersehl
Jfluinasjutte
K. Lutsu illustratsioonid. 258 lk. Hind Kr. 3.50.
See kogu sisaldab 41 H. C. Anderseni valitud
muinasjuttu, enamikus eesti keeles esmakordselt

„Need Taani suure muinasjutukunlnga An

, derseni muinasjutud ei vanane kunagi. Neis on

alati sama värskus, sama puhtuse valm ja mui
nasjutu imeline salapärasus." (A. Swan.)
ÜKSIKUD MUINASJUTUD JA
VALIKKOGUD:
Inetu pardipoeg. Kindlameelne tinasõdur. Kiir
jooksjad. Keisri uued rõivad. Vigane. Lina.
Ole Sulesilmad. Sitikas. HIND ä 25 SENTI.
Vana tänavalatern. HIND 35 SENTI.
Reisiseltsiline. Majahoidja poeg. Paju all.
HIND ä 50 SENTI.
Eesti Kirjastuse Kooperatiiv - Tartus.

sele annud tugema hoovi. Politsei on weendunud, et
atentaatide toimepanijad kuuluwad kahte umbrS 60-liik
melisse organisatsiooni, kusjuures mõlemad organisat
sioonid tõStaüiad Mli Põhja- kui ka LõuUä-PalcStiinnS.

Nii olcivat möödunud nädalal neile saabunud lõhke
aineid ja 600 Palestiina naela. Politsei on wangiStä
rind kolm isikut, keda peetakse hiljuti tapetud Briii tõr
gemä ametniku Änbrems'i mõrtsukateks, üks mängisin
tuist on annud täieliku ülestunnistuse. Selle järele kuu
luMad kõik kolm mangiötntut scheik Jzzedoin KaSsami
terroristlikku liigasse.

Politseiwalitfuse direktor karis
tas halbade elukommetega
isikuid
Politseil valitsuse bireftor keelas Edua-vd Peetri p
Mõttirsel, sünd. 28. märtsil 1910. a.; Etvald Peetri p.

Ärevuses vandevennad ei märganud, et keegi
naine, küürutas nende lähedal põõsastikus ja kuu
latas. „Oh sa helde Jeesuke!" õhkas Kanarbiku Kai
(tema ta oligi), kes oli tulnud metsa maasikale ja
jäänud pimeda kätte. Ta istus kivil ja pidi asuma
koduteele, kui kuulis jooksmist ja meestehääl!.
Nende jutt äratas tähelepanu. Tulijaid ta ei näinud,
sest põõsastik oli tihe ja metsaalune muutus järjest
pimedamaks.
Nüüd need hullud poisid tahavad noorhärra
kinni võtta ja taevas teab, mida kõike veel teha!
Kes siis veel tema tütre linna viib!
..Kes teist on põrsaid lõiganud?" küsis Toomas.
..Ikka mina," vastas sellele Joosep. Ise aga ihus
nuga, proovis sõrmega tera ja ütles teiste vastu:
..Jätke see töö minu hooleks, teie hoidke hoolega
"kinni."
Kai otse võpatas. Nüüd oli tal külapoiste ka
vatsus selge.
Hinge pidades ja kikivarbail eemaldus Kai. Tükk
maad eemale jõudnud, astus ta puude vahelt välja
teele ja hakkas sibama mõisa poole.
„Sst!" sosistas Toomas, kes oli kuulnud tasast
krabinat Kaie äraminnes.
„See on siil. kes jookseb põõsa all. Kes siin õh
tul ikka kuulatab."
Joosep sülgas luisule ja lihvis edasi. Ta hing
kees vihast ja kättemaksuihast.
„Aga näod? Kuhu me sedasi läheme! Meid
võidakse ära tunda, vaat' siis oleme pigis."
„Mait, löö ruttu tuld taela külge!" käsutas
Toomas.
Tuleraud särtsus vastu kivi. Juba hõõgusid
taelatükid. Nüüd puhusid mehed tuld suuremaks
ja kustutasid alles siis, kui tael oli mustaks põlenud.
Tahmunud taelatükiga hõõruti nüüd tahma nina
otsa ja põskedele. Varsti nägid nad välja nagu
noored kuradid: mustad näod ia hõõguvad taelad
näpuvahel.

Mõttusol, sünd. 14. sept. 1.011. a., ja Oswald Peetri p.
MSttuseil. sünfo. 16. okt. 1016. a.. kelle elukoht Pindi
Ivalla Kungsilla külas, wiibimise kaitseseisukorra piir
kon-nas, tvälja arwatud Eura. Kohtla ja Järwe trallad
Wi.ru maakonnas, kuni kaitseseisukorra kestwuseni.
Wemmksed Mattuned on halbade elukommetega ja tõo»

põlgajad isikud, kes kohtu voolt on kovduwalt karistatud
wavguste, kelmuste, kehatvigaZkuSte tekitamise, kakluste,

aivaliku kavra ja rahurikkumiste eest, millest hoolimata
trafo pole parandanud oma eluwirse. Peale karistustes
kandmist nad jätkasid oma manu elukombeid, terrorisee
rides ümbruskonna elanikke ja käite makstes kaebasaile.

Edasi politseiwalitsnse direktor karistas Erich Gus
tcttvi p. Hermanni, süüd. 23. apr. 1018. v., elukoht Wõ
rus, Lille 3, keelates tal tviibimise Wõru linnas ja maa
konnas kuni kaitseseisukorra kestwuseni. E. Hewmann on
Wörus atvälikes joogikohtades. rahwukogunemispaikadel

ja täimmatel ning mujal pannud kovdmvalt toime rahu
rikkumisi, kaklust ja ulakusi, mille eest teda on kohtu
ja administratiiwkovras korduwalt karistatud.

Mõisa poolt kuulduski hobuse kabjaplaginat.
See on tingimata tema!
„Ruttu tee ääre!" käsutas Toomas.
Kõik kolm meest jooksid põõsaste varjul tee
veerele ja heitsid siis maoli põõsa taha. Joosep hoi
dis peos pussi.
..Niipea kui meie kohale jõuab, kargame tee
peale ette ja tõmbame hobuse seljast maha. Üks,
kaks ja kolm kõik olgu valmis."
..Me ei tohi tunda halastust," kinnitas Toomas
kaaslasi. ..Kas on mõisas kuuldud tütarlaste ahas
tärnist!"
Kolm meest teeveerel ootasid.
Mis see siis tähendab? Ratsanik oli seisma
jäänud... Oli kuulda kauget kõnelust... See on
naisehääl, kes nüüd räägib. Hinge pidades kuulata
vad mehed. Soo, jälle on kuulda jooksumüdinat.
See . aga ei lähene, vaid hoopis eemaldub. Kuulda
veel kaugelt, kuidas hobune koppab.
Mehed kargasid teele. Silm seletab veel läbi
hämaruse, kuidas ratsanik kaob teekäänaku taha.
Kihutab ikka mõisa suunas.
Siiski! Keegi inimkogu seisab samal kohal, kus
arvatavasti oli kõnelus. Nüüd hakkas kogu liikuma.
Ta tuleb küla poole. Naine on. *
Ähma täis vaatavad mehed üksteisele. Mis on
sündinud vahepeal?
..Peame selgeks tegema, kes see tulija on. Ruttu
põõsastesse tagasi."
Jälle varitsesid kolm meest. Seekord aga naist.
„Uih, Jeesuke, tule appi!" kiljatas naine, kui
kolm määritud näoga meest ta ette kargasid. Marja
korv libises käest ja naine jäi paigale kui soola
sammas.

..Kes sa oled?" põrutas Toomas.
„See on ju va Kanarbiku Kai," vastas Mait Kaie
eest, kes ei saanud hirmu pärast sõna suust.
..Kai, kust sa tuled?" põrutas Toomas uuesti ta
peale.
(Järgneb.)
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valmisriideid,
r"* Meeste
suusaUlikondi,

Müüa:
vineerilpikairMse masin, kärnide vahe 1650 mm;
teritamismasin vineerilõikamise nugadele,
ristikheinapeksumasin „Champion-Ruston-Horns
by", trummel 42";
randaal-äke „01iver";

Avaldame südamlikku kaastunnet
Tallinna Juudiusu Ühingu esimehele

koorelahutaja „Westfalia", 600 l/t;

lauakaalud;
võiveekaalud,
malmist toiteveenõu,

hr. M. Judeikmile

ptimasõei,

piimanõude aurutamise pukk.

tema wenna surma puhul.
Tallinna Juudiusu Ühingu juhatus.

teie olete
kokku
hoidlik

Kui

Lähemaid teateid annab Pikalaenu Pank,
Tallinnas, Harju t. 33.
Pikalaenu Pank.
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maanteel. Matmine pühapäeval kell '/,3 vanal Kaarli kalmistul.
Leinavad pojad omastega.

(Aadress välja
lõigata) j

Odavad NORRA

Raadio
huvilised

kalossid

Tallinnas. Nõmmel ja maal.
teatage oma aadress telefo

Kodukaunistamiseks

ja kotikud

suures valikus saadaval äris

Voorimehe tän. 9, «Päeva
lehe" majas.

En gros ladu „ELGEN" Uus 1.14

Ostke villased

Matmine Rahumäe ' Pühavaimu kiriku kabelis
pühapäeval 12. Xli 1937., kell 15 30.

(tekid) ärist Voorimehe t. 9.
..Päevalehe" majas.

Leinajad omaksed.

Valga Metallitehas, Valgas, Võru t. 20 võtab
valamiseks vastu kõiksugu kuju»
sld pronksist või teistest metal
lidest, kunstnikkude modellide
järele.
BERNH. KUUS

nffPiihadekingiks
kodu
kaunistamiseks!

A./s. eeSti Siid, Ketramis
Müüakse
Kus

harmoonium

ja kudumiswabrik. scadesta.

Moodsaid lavakasteid, soh
ioaplstju, aknäeesriideid,
kohwigarnituure. alawd ja
algamata käsitöid, käsitöö

Rataskaewu 2.

Haapsalu rätte igaS suu
ruseS.

Müüa vana talu
kõige i inventariga, korras,

ühes tükis, 42 ha suur,
Klausen. •* .

hõberebased

Nõmme-Kiwimäel

kotikmantel
odalvasii müüa pandimaja
kaupluses Maneesi 4.
ja krotijakk muhwiga. Pü

Ilusaim kink pühiks on
palmid ja
kuused

hap., 12. skp. Kuld Lõw!
tuba 26. il. 11—2.

483-49. '

kappa

odatvasii. Kanarbiku' tän

2 head noort

hagijat

odatvasii müüa. Näha tän

müüa. Tondi 6.

ja homme Tartu mnt. 35
hootvis, küsida kojamehel
Puhasttverd

iiri satter

Suusad,
3 korda tarwitaiud. dress
ja saapad (koos wõi eral
di) müüa. Telliskiwi tän.
46—25. hoowimajas.

või asendaja.

AUTOKURSUSED
Tartu mnt. 16. telel. 313-86.
Uute kursuste algus 3. |a 11. jaanuaril.
Täieline garantii l ja II liigi ü lerii kliku sõiduloa saamiseks, õpperaamatud

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

Nõudke tasuta õppekavu ja tingimusi.

Jt*

10. dets. sisse tulnud kirjad

Sieca, Telefilnken. Stan
dard mõi meel mõni muu
aparaat. Telefonil kuni kel
la 14-ni.

smoking
Köleri 13—3.

Hea talu
34% tiinu juhtumisi ainult

3300 kr. eest ja mitmed
teised talud, meskid, ärid,
majad ja krundid müüa ja

talvpalitu
kestmisele kasmule. Loode t.

A-s.
D. Mirwitx & P-d 3—l.

Vene tän. 11—6.

W. Karja 7.
Estonia pst. 13.

6. Tartu mnt. 13

Heeringa tän. 6-a krt. 23,

Mitmesugust
Külastage

Tallinnas.

Juhuslikult odalvasii

Müüa moodne pehme

hõberebase

garnituur

boad

sad hinnad!

Näha Sakala 23—5, riiete kinniste armidega. Ka riie

tckappc. laudu ja toole.
A. Weskc mööblitööstus.

Tõsiselt

Maalri 31—3. tel. 305-10.

Odavasti mUUa

Suur valik moodsaid
armatuore

ruumipuudusel kohlvcr- ja
kastgrammofonid ühes plaa
iidega, lapselviiul ühes kas
liga. hea rcisikasukas (pesu
karu). lihtne söögilaud, niit

&dho

mcsug. raamatuid, õliinaa
lc. akivarelle. joonistusi ja
pildiraame, wäike kapp, äri
pnlt-kapp. kõwa sohiva ja
mitnicsugttseid muid asju.

Lai l. telel. 450-29

pühap. pärast kella 1 Kot
scbue rän. 7—7.

oil tiütiia Snfala 26 (hoo
tvis). J. WiidaS.

Näha ärip. igal ajal ja

Pesurulle

Müüa uue tõllaga ja rc

monteeritud mootoriga Chev
rolet

auto
hind Kr. 730. Soolo. kirj.
flt. ..30/1116".

?arim jõulukink

tutvuda

saolvib tööliSriiigkonnast liht

ne südamlik tütarlaps kor
raliku karske noormehega,

scpidasalc

matnkanplnses.

(ka patjadega), kuschett ja

Tartus, Wõidu tän. 1.

Müüa täiesii töökorras

piist

müüa Sõbra 46,

odavastii
moodne magamiskuschctt,
puu Moodi wedrnmadratsiga.

käsikirju. Teat. kirjal, slt.

Puh k sport
on huviiav, odav, kõik
jal teostatav, Eestis pa
tenteeritud, uus, tervi

..13/1138".

21* a. korralik noormees
sootvib

tutvuda
preiliga 16—26 a.. tali

sele kasulik sport-mäng.

spordikaaslase leidmiseks.
Kirj.. sootvitaw fotoga, slt.

ühes tarvetega maksab: „JUNIOR" (lastele)
..27/1147".
Kr. 2.50, „SENIORM (noortele) Kr. 3.
Natne,
Tellida J. ADAMTAU'It, Tartust, Suurturg 13.
clulookirjeld. slt. ~30/1150"
kui oled üksik, keskeal, aus
Tel. 427. Müügil Tallinnas: M. SEIDELBERG'iI,
ja korralik, omad kinniswa
Hallo, rikkad prouad ja Raekojaplats 10, ja K. RUBIN'iI, Kultasepa 13.
ra. äri tvõi tööstuse.- .wa
preilid kcS julgeks
jad abi ja eluseltsilist, leiad,
Neiud üle Eestil
Tütarlaps!
tutvuda
aastais IS—3O! Teiega Kui oled armas, wäike ja et üksi on igOW sa elu iühi.
luuese 30-a. poisiga? Mecl soowib tutwust 26-aaastanc kena ning oled üksi ja soo siis palun ühes enesekir
teata enesest samast,,
diwusel järgneb abielu. hingeliselt rikas noormees. loid pühi weeia tagasihoid jeld.
gusele ausale karskele sa
Kirj. pal. slt. ~3/1123". Tobiwuse korral tvõiks liku sump. noormehega tvõi Wähese
kapitaliga mehele
jail mitte tülitada. Wastus
saata foto. õige aadressi ja

järgneda abielu. PScwapilt kutsuda endale külla, siis ole

Suuski

mugawa ja waikse
on soowiiaw. Kirjad slt. nii pai ja kirjuta. Soow. ühiselu,
..22/1-122".
soto ja enesekirjeldus. Kirj. kodu loomiseks. Kirj. slt.
Toowin

tutvust

i keppe, sidemeid. Törivamine.

Jmanta tän. 31. suusasepp.

Intelligentne sümpaatne
karske 27-a. meier soowib

tutvust

Õlimaalid
Hobuserautamine ja preilidega, wanns 19—23
kabja tervishoid.
a. Tobilvusel abiellume.
; knllat. raamides ruumi
420 lhk. 333 pildiga. Elulookirjeldus nõutalv. fo
puudusel odaioaöti müüa
io soowitaw. Diskreetsus
Hind Kr. 4.30.
Magasini o—l. kl. 10—20
Pcaladu J. Raudsepa raa garanteeritud: Kirjad slt.

diivaneid

1 lehekülg kirjutatakse

masinal ümber igasuguseid

et ühise kodu luua. Flirti

igale hobuserautajale-scpale

hobuseknswatajalc ja hobu

Loomaarst A. Rängrl

Mõõduka hinnaga müüa

25 senti *

Malik mitmekesine. Ivalmis
tarud kmaliteetkaubast. Sood

Naha ka pühapäctval.

Ainult

siis lvcendutc söögisaal
..Harju". Harju t. 43. Kor
ralikud ruumid söökide

müüa uued

1622".

Müüa uus mcesterahma

~27/1127".

daamiga, kellega wöiks ühi
selt pühi mööda saata. Wa

Protvintslinna

savitööstus

..32/1162".

Korralik, intelligentne proua

ja preili meeleldi

suusataksid

sootvib leida osanikku, rent koos samasug. härradega.

nns kuni 26 a. Päewapilt
30—50 a. Andm
soowitaw. Teat. slt. ~5/ nikku wõi ka ostjat. Was Manus
kirj. slt. ..29/1149".
1565".

Teda pikakaslvnl. ]
härrat
kellega tutwusin 17.. okt. kl.

9 õhtul Kaarli puiesteel ja

Wirnmäcl jalutades ringi

Simtp. noorcpoole iva na - Kalasadamasse, kellest lah

härra, encrg. kaupmees, kusin Kopli tän. ülesõidu
sooivib
kohal kell 12. kellega koh
tutvuda
iamine oli määratud 18.
abielu mõtreS meeldiwa ka
okt. kl. 5 õhtul Kaarli
pitali omawa daamiga. Kir
jad. slt. ..2/1612".

slt. ..IT/1097".

tused kirjal, sst. W24/110A"

üksik leskpr. sootvib
Kui olete
tutvust
väsinud
ja magate hallvasti, abielu mõttes korraliku ausa
prooiviye A/S. „Odo
härraga. Kirjal,
ri" wltamiinide pre 16—35-a.
paraati ..Puutvilja flt. ..18/1638".

kuituikud". Müüakse
Intelligentne, energiline,
ainulr Haigekassa ap sümpaatne ükfik leskproua,

teegis. Estonia Pst. kes omab parema pagari
23
kondiitriäri, sootvib

puiesteel Gloria pool ot->

tõsist

sas, palun wõtta tcarauiaks,

et kohtama ei saanud il-!

tugitoolid. Wõtan pühiks
nmda tcataival
tellimisi. Liiwalaia i. 36.
aurukatel
kes kingiks ivõi müüks oda
Peaisetegemis
Palun määrata nns kohta-:
Näha ka pühapäclval.
ivama hinna eest kantud pa
mine ivõi teal. aadress kuni
masin
litu
edasiõppijate
poisile,
süsteem ..Lachapellc". 5 pal. ievt. kirjal, slt. ~27/ 18. dets. sll. ..31/1071".
aim., tiittcpind 11,3 ruut»
odawasti müüa, täiest
korras. Tulla pühapäewa
»iir. Zcnt. C/ii. „Riola" 1627".
M iiiia
Tallinnn.
K'.eii!,',waldi - t. 2.
tvõi äripäcival kella 2—!
. Musikaalsed prouad, prci
tuhkrukasukas, telefon 303-46.
ja õhtul pärast kella 6
Üksikud ja iscseiswad daa lid ja härrad, kellel on kla
Endla tän. 28—6.
mid. kes teist olckS nõus wer. Tiin sissesõitnud aine
i hea KUHUMIII.!IR miberlrae
:iskäija noormees, õppiiv
AA A ''
j >a fonrjii 30—2.
tenor, soowib leida
tutvuma
Talukoht
Odavasti müüa
BSpra
müiia, suurus umbe? li
I Ärge ostke
niisanrasuguse kornilikn

tutvust
Meesisikule, kes julgeb kõigiti korraliku kutsetun
tnignlada cttcivõttesse
Kr. 2500
õpetatakse uiluiooiv amet ja
saab kest iva teenistuse. Sootv.

kirj. slt. ..2ä/1143".

nistuse omatva pagar-kon
diitriga, kes walitseb peale
eesti keele saksa tvõi wene
keelt, tvanus 35—50 aast.

Teat. kirj. flt. ..32/1632".
Saadaolctvaid

võlgu

Kõigiti korralik, lühemat ostan, nagu täitclehii. loeks
kastvn üksik kindlas leenis leid. igasuguseid mõlakohus
tusi jne. Teat. slt. „11/
kes saadaks klawcril laulu inscs oletv noormees
1651".
õppiniiscl kui ka härjutami
tutvuks
sel. Kirjad slt. ~8/1568".
1938. a. ketradest aniakie

diiwan, madal pesu kapp,
söögilaud. Käo tän. 11/13 ha, hoonetega, nsukohngi
suures valikus stiilseid kris noormehega ühise kodu loo
(Tondi peatuse lähedal).
Nõmmel müüa, sissetulc Teateid saab ka Roosikrantsi umb. 30 km kaugusel Tal ! pnhlveteid. laudu, toole, dii tall- sa pronks
misckS? Kirj. slt. ..21/1381"
linnast, ivõi lvahetada liir
Kr. .1600 aastas, hind Ki tän. 13. tisleri töökojast.
uakruudi tvõi maja wastu -1 waucid, riictckappc jne.
kroonlühtreid,
16.000. Teat. saab Tal
soodsatel 'tingimustel rendile
. enne. k>ii olete külastanud
Teatada slt. ~13/453",
Kodunraa neiud! Teiega
linnas. Köie 16—2.
edasipüüdliku neiuga. Kirj.
s odawa«uat oStukohtn
Kaks manemat prouat slt.
soowitvad
seinaja
..16/1136".
Mootor-.
soowiivad iamasugustõ här
3 mulki
suurem
Paldiski mm. 15. mööbli
Müüa 3 uksega poleeriu

20—2.

Maja

maja

Korras majad

(aremcaria). soowirab aia tud kasepuust

äri Wismari tän. 33. Tel.

või asendaja.

Kaubatilesandmisi ülalnimetatud agentide juures.

Nõmme, Olemi 32 ja teile
tuuakse foju_ kas Marconi,

Rikkad härrad

toru läbimõõt 2tolli.Sootr
kirj. sit. ~25/1065".
Müüa

Roostevabu

nuge, kahvleid,
lusikaid jne.

10—2 ja 4—6.

..Singer" müüa Tsemendi

15.000. Tõsised ostjad teat.

. Ilusad imed

aur. „CORDELIA" aur ..Helene Russ•*

aur. „PITEA".

11—1 ja 3—6.

ravlabinõud

head hooned. Kiisa P.-ag.

443-37, Laadaplats nr. 70

Miüa töökorras
pumbad
Worthington ja Wiegan!

Tel. 435-58
31. detsembril

rentida. Teat. J. Kühle

Jalatoed, konna
silma- ja jala

Tarw Pae t. 2. Teles
10—4. Sillaots.
Narwa Peeir
Moodne
3 m. keeltega müüa S, 10-17.
AAAAAAAAAAAAÄÄAA/I
platõ 1. Viljandi Tark
puumaja
Kabineti
Tartu mnt. 73rr-11, hoo t- 1. Tel. 30. Peiseri wiumjas. Näha äripaewil. Tuniplals 17. Tel. 110 nuiüa Tallinnas. Hind -Kr.
õmblusTSrwa Tartu t. 2. Nak 28.660. Wnljamaks 'Kr.
tv ere Tallinna tän. 25 18.000. Sootviatvaldused
masin
Nõmme Pärnu m. 90/9; stt. ~26/1666".
Kohale jõudnud Eratellimiste tvastutvõimine
maarjakasest tapis müüa.
Restide müük.
Uus tän. 23—10. Tulla
pärast kella 6.
Uued:
TfTyymTTmfTfT
treipingi
smok.-ülikond, .sügispalitu,
õ-lambilisi
nahkpälitu jä must ülikond
Poolkasukas
soodsa hinnaga müüa ära
padrunid
sõidu puhu'. Narwa mnt. karakullkraega, keskmisele kas
61—4. '
tville, on nliiiia. Näha kl
raadio
11—4 Laulupeo t. I—ll1—11
Carl F. Gahlnbäck
Müüa heas seisukorras
Tehnika oscÄnd.
Jõuluks müüa
pruugitud
Tallinn, Uus iän. 4.
käsitöid.
pianiino
Tel. 450*33.
super-lvasiutvõtjaid müüm
Näha
esmasp.
ja neljap
(Fa A. Becker). Näha ai
Ekr. 150, 2-lambil. ja 3 nult kella 2—3 ja 6—7 kella 5—6 Wismari 13—£
2 ha head palgi- ja pa lambil, alates Ckr. 30 kun Tallinnas. S. Karja 3—2. Odawasti müüa wähckautu!
beripuu85. Nastane järelmaks.
MUUa
kotikjakk ja
15-a. poisi pruugitud talm
Raadioäri RA-FO
metsa
palitu ja tautksaapad nr.
muhv
Viru 13.
41. Näha pühap. Kanar
müüa. Kaupa tehakse koha
biku tän. 18—1.
uisud, 1-r. püss ja pildi
peal 17. dets. s. a.. aädr.
raamid. Sööreusi 14—7.
J. Tint. Kose P.-ag., telef.
Müüa
Kose keflj. nr. 24.
Juuksetööstus
wähekantud biisamkasukad.
Triiksärgid
karakulkraega ja karakul müüa, daamide ja härrad>
müts. Telliõkiwi I—4. • osakonnaga. Kirs. slt. „22

kirj. slt. ..39/1639".

Tel. 450-30
24. detsembril

Tel. 442-57

Agent:

ThomasClayhillSftSon

kontorist Vanaturg 6. kella

tööstuses. .
Kasukas
tab kõiksuguseid riideid jc
lõnga. Vabriku laod: Dal> minia lambanahast, kesk
Vähepruugitud jalaga
limras, Wiru t. 6. teles misele kaswule, kohane au
õmblusmasin
447-87. Wiru t. 14, teles tosphjle. Wase t. 18—2.

puuchitusrajoonis müüa, Voorimehe tän. 9, äris
suurus 316 r.-s.. hind Kr. (..Päevalehe" maja).

Metallitehase juhataja.

Juhuslikult müüa
lõngu ja muid töötarbeid
suur ikoona
odatvasti soowitab
(Lunastaja kuju kiootis).
Moodne Käsitöö iobiw
ka kirikule. Teat.

tud 1932. aasial. Valmis

suures valikus uudismustrite

Carl F. Cahlnbäck

pruugitud

voodivaibad

Sünd. 6. XII 1896. a., surn. 8. XII 1937. a.

Caitd. rer. mwc. HANS HARQiNS
RAAMATUPIDAMISE KURSUSED
Bilansid. Masinakiri. Kiirkiri.
Kirjavahetus ja tõlked 5-es keeles.
Virut. 14-8. Kõnet: kl.B—l ja 5-7.

A. J. Trankmann & Ko

Ernst Russ

Odamasti müüa Mähe

Arnold Palling

peetakse laup., 18. detsembril s. a.

Agent:

nil 316-70 wõi kirjalikult

vaipu

Pide liiulai

A. Kirsten

Agent:

le. Olussomi tän. 3—o.

ostukoht Tallinnas.

sünd. SCHREIBER

H. M. Gehrckens

Müüa ~
meestcrahma talw- ja sü

Harju 23.
AnnaWeingarten

Hamburg

gispalitu keskmisele kasmu

Ovöfhdltihe

Kõige odavam sisse*

igal laupäeval

18 detsembril

müüa, mähe pruugitud.

L.Korschensteini K-m

Surma läbi lahkus meie armas ema

ning kõiksugust riide
ja pudukaupa ostate!
soodsa!! tingimusi!, jä
relmaks võimaldatud,
riide- ja pudu.
kauplusest
„ldeal" I
oman. S. Beiiison, S.
Pianiino

uolmisriideid

ÜHINE OTSENE KAUBAWEDU

tööUlikondi

ja isane kutsikas odatvas?

müüa Rahumäe 6—2, Ra
humäel.

Müüa 'Kehras

ehituskrunt

suls.-tselluloositvabrikn lvas

tas,. jõe - ääres.. Kirjal, sllt.
„16/1616"

Kasukas müiia äri.
jahuveski
piison, totiktracga. wäik I Walgcd isased siberi
Wirilmaa! Põlcwkiwikae Eemale kaswulc. Poska tän
kassi pojad
wanduse rajoonis müüa 0 kori. 7.
müüa.
hind 10 tr. 2. Tar
omaniku haiguse puhitl.
Kasukas
tu mnt. 70—7.
Soow. kirj. sli. ~24/1624".
Müüa wähekantud

smoking
wäiksenialc kaSwnlc. Koidik

tän. 88—7. Tulla laupae

müüa tvähemale kaslvul

Pesurull

odawasti müüa, kolme rnl
tval wöi pühapäewal kella l liga, wändast actaw. Nöm
12—17.

Ehituskrunt

(Poola piiber). Olelvi

nlägi 4—2.

mel, Koidula t. 23. Kiwi
mäe jaamast.

laualühtreid
Antikvariaat A Pastarus.
Vana Posti t. 7, tel. 445-56

»vwvv
Teil on rahu majas
kui tarwuate

müüa. Ilusas kohas, 5
min. tee Pääsküla jaamast.
Toowijail teatada slt. ~30/

rotimürki

kirjawahetust. Wöib-olla

radega

Kindlas teenistuses ameti

talu
alalistes raskustes olcw
tutvuda
noor majandus- ja reklaam Kesk-Ecsiis. linna ja r.-j.
AannS 50—00 a. Ui iii, alal • leguiscw ametnik söö läbcdal. Talu suurus 135
me iseseiswad mitte keh Tiiu. Kirj. slt. ..3/1503". bib laenuks kokkulepitud bekiaari', sellest põldu 60 ha
ivad. Znlcstagcl Sootvitan
c/c, lähiaja ja was Tuur õunapuuacd. Hooned
Haritud noor lahut. nai . kindla
tiitanikobttsiistega
soto. Kirjad:' Uusna
korralikud. Osaline inwen
nc. keskm. wälimuscga. kel
Wiljandi maak.. Juku 23. lclc meeldib maaelu, was
tar.
Kirjal, järclepärim.
Kr. 75-100
Jaan 30. Adlvi 28, nõud talva tuiwusrittgk. puudusel
saata Nõmme. Roheline t.
niiscni.
5—2, J. Nurme/und.
soowib
tutvud»
Juhusel oluliste garantiide
Neli tvallatut poisslast

olete, keda orsime kõikjal ja
meie südame omate, et abi
cllnksimc mccldiivusel. Ole

tutvuksid

1070".

meeleldi samasuguste tü
Aira
Nahkkindaid
Uus pruun hülgenahkn
tarlastega. et iveeta pikki,
däamlmantel
; Lapsevanker
mis sai Tall. E. V. näitusel nii pikki taliveöhtnid. Lc;
nndcle ja härradele
I anlnnna.
rcs walikus müüa . wä : müüa. Näha wõib iga päcl
22. Etc- 23, John 26 jo
soodsate hindadega. . kella I—4. Wismari tän müüa. Ballasti täit. 2-a. Pöörduda esinduse poole Ats 23. Kirjad slt. „31.
i krt. 3.
ume-Hnul.. Metsa .73. 19.8, krt. 3.
S. Karja 8-7, Tallinn 1331".

maaharitlasega tõsise me mitteleidmisel nõustub end
hega. kes ei suhtu kahtle- siduma ivõlausaldajatega kok
Walt lutwusele ajalehe kau kuleppel ameiialnliselt. Kirj.
du. Kirjad slt, ..21/1101", slt. ..13/1133".
Kas. leiduks meest 10—
50 aast.. ke? oleks

eluseltsiliseks
ausale rikkale neiule? Kirj.
slt. ..10/1130".

Soliidne härra sootvib

tutvust

noore eesti neiuga eesti
keele kõnepraktika pärast.
Nadja!
Vastutasuks soowikorral
?cata teles, ivõi aadress 'aksa keele Praktika. Vastu
ilt. ..13/1573" all. Hans ,'cd pal. saaia slt. .29/
A-ke.
-1669".
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Uus Jaani kirik Narwa maanteele

Tallinna linnawalitsus ühines Wabadussõja Mälestamise Komitee wastawa ettepanekuga.
Teise asukohana soowitatakse Kaupmehe ja Lembitu tänawate wahelisi krunte. Koguduse soowi
Narwa m. ja Merepuiestee nurka ei peeta arhitektuurselt sobiwaks
Jaani kirikule une asukoha leidmine oli arn kui üks tulemase raekoja platsi piire määrawaid
Et Narma maanteele Tui magistraaltänawale
tusel linna ehitusosakonnas. Sobiwaima asukohana
elemente peaks moodustama arhitektuursest sei anda määrikamat ilmet, on ülalnimetatud tänawate
oli kõne all Rarwa maantee ja Pronksi tänama sukohast ehitusbloki, mis oma massidega hargneb nurgale nähtud ette wabariigi walitsuse Poolt kiu
nurk. Uue kohana oli kõne all ka Kanpmehe ja nii Narma maantee kui ka Merepuiestee ääre, uitatud Narma maantee ruumilise mõju kujunda
Lembitu tänawate nurik.
moodustades tähendatud tänawaile, samuti ka urise Projekti järgi üks kõrgem hoone.
raekoja platsile kindla piirama seina.

#

Kirik, mis on mõcldam üksikuna, lahtiselt seisma
ehitusena, ei ole arhitektuurselt sidum mõne kinnise
ohitusblokiga.

kestamise komiteel on selles küsimuses kaasarääki
mise õigus seetõttu, et uue kirik:: ehitamise krediit
tuleb komitee summadest.

Uue projekteeritawa, tänama suubumiskoht
Narma maanteele, praeguse Pronksi tänawa ko
hal, moodustab oma ettenlatawa nurgaga arhi
tektuurselt otstarbekohase ja wäärika lahenduse
Narma maanteelt ja Weuc wrult

Peale nimetatud asukoha soowitab linnawalit
sus omalt poolt meel Sakala täuawal, Kaupmehe
ja Lembitu täuaMatc wahelises osas asetsewaid
krunte, millede ees asetsem maja kuulub lammu
tamisele. Seega awaueks sellele krundile otsene
juurepääs ja wäljawaadc S. Karja täuawale.
LinnaMalitsuse otsus Jaani kiriku asukoha as
jas langeb kokku koguduse 70 a. juubeliga, mida

nelise, osa perspektiiwile.

peetakse homme.

Kirjawahetus Jaani kirikule uue asukoha as
jas oli arutusel ka linna ehitusosakonnas. Seal
leiti, et Narwa maantee ja Merepuiestee nurk.

kui ka teise ehituse mõjulepääsu.

W.
'ik

eelpool kirjeldatud nurk. Peale muu on asukoht
Meel lähedane linna keskusele.

MK

Ülaltoodud kaalutlustel ühines Tallinna linna
malitsus wabadussõja mälestamise komitee ettepa
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Pühapäeva Õhtul „Estonias" „Tseesar" P. Pinna tuluõhtuks
M

c

£H

Ladies and
gentlemen!
Teie ühinenud to
ryde, whigide ja la
bour-party (mida dip
lomaatlikus keeles
kutsutavat „garde
civique politique")
üleriigilisel kokkutu
lekul võttis sõna ka
Tallinna lord-mayor
Sir Jaan Loots, MG,
ja õpetas teid kui hea isa, kes tunneb
oma lapsi. Tema sõnavõtu kokkuvõte oli
umbes sarnane, et sellest on väga vähe, kui
«ma perekonnanimesid ja nimesid rahvusla
vad ainult üksikud paremad pojad ja peale
selle veel vabalt praktiseerivad tänavatal
lajad. õilsat eeskuju peavad andma kõik
paremad pojad ja esimese järgu kodanikud.
Et: mitte üht Pfandikuchenit ega Sinebrju
hovit uude parlamenti. Et: kui kandideerib
üks sarnase nimega kõva mees, siis antagu
kõik hääled vastaskandidaatidele Pannkoo
gistele ja Sinikõhustele. Vot!
. Yes!
Selles hüüdes oli juba sirget joont ja
•kõrget rahvuslikku mõtlemisviisi. Mulle
meenub, et T. M. Suur-Britannia kuningas
George V, kes kandis sõja alul Saksamaaga
ilmselt saksapärast perekonnanime
Saehsen-Coburg-Gotha võttis endale uue,
puht-inglisepärase Windsor ja andis
sellega suurt ja kõrget eeskuju.
Ma saan väga hästi aru, et endale uue
nime valik pole kerge. Tuleb panna alus
uuele nime- ja perekonna-traditsioonile. Võ
tad liig kõlava nime üteldakse, et oled
pealetükkiv; võtad liig tagasihoidliku või
vähekõlava (teed aga suuri tegusid) pole
seda nagu vääriline pärandada edasi.
Siin võiksite võtta tarvitusele meie, ing
laste, kogemused ja traditsioonid. Nad pole
patenteeritud ja on seega vabad litsentsi
maksust. Niisiis: Hakake oma parimatele
rahvapoegadele uusi nimesid annetama,
niiütelda teenete eest. .Välispidiselt olete
kuulutanud endid aunimede ja tiitlite vas
tasteks. (Hinge Ma ei näe kahjuks!) See
pärast võivad need jääda ka ära.
Et aga annetatud nimedele anda rohkem
kaalu, siis võiksite rakendada siin tegelikku
ellu oma ainukese rahvusliku nimede tra
ditsiooni : kõik annetatud perekonnanimed
on genetaivis ja n.-n. eesnimi käib selle
järel. Näiteks: Kapa-Kohila Märt, Aluta
guse Ott, Pärnu Oss jne. Kõigile on kohe
selge, et tegemist on sangaritega.
Ja miks ka teie ei või käia kogu maa
ilmaga koos. Londoni Globe teatri portaa
lile on kirjutatud sama tõesõna: Totus
mundus agit historionem kogu maailm
näitleb.

',7 A

suhtes.

Kaugetelt randadelt kodusadamasse

kirjutab uute nimede annetamisest teenete
eest ja elu aastalaadast

M

m/A

nekutega ja seisukohaga Jaani kiriku uue asukoha

xx

John G. J. G. Johnson

M

Liuna ehitusosakonna armates oleks seepärast
uue Jaani kiriku kõige sobimamaks asukohaks just

Teatamast: otsustas Jaani koguduse nõukogu
nowembrikuus oma erakorralisel nõukogu koos
olekul, et sobiwaimaks kohaks uuele kirikule oleks
a.-s. Rotermcmni krunt Narma maantee ja Mere
puiestee nurgal.
Wabadussõja mälestamise komitee ei ühine
aga koguduse seisukohaga, maid Peab kõige sobi
wamaks asukohaks unele kirikule Narma maantee
ja Pronksi tänawate nurka. Wabadussõja mä

Peale selle nõuab tanapäewa maade, et kirik
peab omama kindlasti ka torni, Kiriku asetami
sel raekoja külje alla jääks platsi maldama kaks
torniga ehitust, mis teatawal määral konkuree
riffid üksteisega ja Pidurdawad seetõttu nii ühe
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Sünnipäewalapsi

Peipsil juba Nnbel M
Peipsi järv on juba üleni kaetud jääga. Kalu

rid küll veel ei usalda sõita püügile, kuid kui külmad

„Kauged rannad", mis oma elutõslduse ja süga
vusega meie teatripublikut kord väga haarasid, tule
vad jälle sõnas ja elutruus pildis meie silmade ette
ja nüüd me näeme, kuis elus ka suurimad kaugused

Hugo SHfttptU, Meeri wallawcmem Tartumaal, pü
hitseb 13. dets. oma 10 a. sünnipäowa. üks meie tvähcDd akadeemilise haridusega tvallawanemaid. TegcSv
aktiimselt Meeri seltskondlikus olus.

võidetakse ja elulaevad tüürivad unistus- ja igat

Jaan Kaur, tvallasekretär, sündinud 12. dets. 1899.
aastal Koorküla w. Walgamaal.

susrandadelt kord vaikseisse kodusadamaissee. Elu
nägija näitekirjanik Pagnol näitab seda meile püha
päeva õhtul ..Estonia" teatris ..Tseesariga", mis on
kaugete randade finaalmänguks.

Vana heasüdamlik Panisse, Fanny ning ta poja

voodil tunnistab ta Jumala seadusi ja pihib oma
inimlikke nõrkusi ja patte, jätab materjaalse ja

vaimlise testamendi pojale, sellele ..väikesele Tsee
sarile", või Marius-Tseesarile, kes vahepeal on noor
meheks sirgunud ja omab kõrgema hariduse. ..Väike
Tseesar" saab teada, et Panisse ta õige isa polegi.

dotsent. Saab 30-aastaseks.
Bernhard Mäelo, majandusteadlane, sündinud 12.
dets. 1894. a. Sangaste w. Walgamaal.

Jüri koguduse õpetaja amekt
juubel

Johan Kaart, rohuteadlane, sündinud 12. deis.
25 aastat wallasekretäriks

Tartumaal Kirepis pii
hitseb tvallusekretär Karl

vanemate mittetavalist elukäiku vana ..Tseesariga",

kes oma kõrtsis ikka prõmmib ja paugub, kuid
mõistab ka noori ja nende saatust, jagan nendegi

Püss a pühapäeval, 12.

taie Türi koguduse tolleaegse õpetaja P. Kuusiku
juure. Ordineeriti õpetajaametisse järgneval aas
tal ning valiti Türi koguduse õpetajaks 25. sept.
1927, millisele kohale entrodutseeriti 11. dets.

ta saab 30-a. ja tal möö

sumiste ja klaarimiste võidetakse kaugused ja pa

dub 25 a. sÄretäriainetissc

randatakse vanad haavad. Uus eiu algab jälle. Kadu
nud poeg kaugetelt randadelt jõuab vaiksesse kodu

astumisest. K. Püssa on

sadamasse.

kooliaastaid siirdus ra

1927. a.

sündinud Pangodis. Pärast

Selle inimlikult mõistetava ilusa näidendi la
vastab Priit Põldroos, kes on teinud tõhusa

töö ..Kaugete randade" lõppakordi viimistlemiseks.
Fannyt mängib Erna Villmer, Mariust' Kaarel Karm,

väikest Tseesarit Ants Eskola, vana Tseesarit P.

Pinna.

Unustame, et see vana ..Tseesar", kes oma

Õp. Nõmmikut tuntakse kui originaalset ja oma
kutsesse tõsiselt süvenenud õpetajat, kes teeninud

Meori wallatvalitsusc kain
seleisse ametisse 1906. a.
Oma 2'3-dal sünnipäaival

aastad on ta pühendanud Türi kogudusele, missugu

sekretäri kohale, kust 1920

konnas kui ka kogu Eestis.

oma kogudust enese parimaga. Kõik oma kutse

asus K. P. Udcrna wälla

ne on üks eeskujulikemaid kogudusi Järva praost

a. läks Kiropisisc. kus on
senini sekretäriks. Wahe

A. Laarsi mitmekordne juubel

peal oli K. P. lühemat

lihtsameelse elutarkusega kõiki kaasa elama paneb,

ei ole keegi muu, kui meie mitmeandeline vana
iavaveteraan Paul Pinna ise, kes peale ~Kaugete

randade" keerdkäikude lahendamise loeb publikult
asja lahendatuks, kui see pühapäeva õhtul ilmuks

Pühapäeval mälestab oma 10-aastast õpetaja
taja Peet Nõmmik. P. Nõmmik on sündinud 6.
veebr. 1900. a. Suure-Jaanis Viljandimaal. Õppis
Viljandis linnakoolis ja gümnaasiumis. Võttis osa
vabadussõjast väerindel venelaste kui -ka landes
vääri vastu. 1921. a. astus Tartu ülikooli usutea

ameti tähtpäeva Türi koguduses sama koguduse Õpe

duskonda, mille lõpetas 1926. a., asudes proovi aas

skp, kahekordsest juubelit,

nuttu ja naeru. Läbi suurte kahtluste, sisemiste kat

märgid vähemalt pool km-t tegelikust piirijoonest
Eesti territooriumi poole, et vältida igasuguseid

sekeldusi kalameestega, kes armastavad käia kaugel
järvel kala püüdmas.

1564. a. Abjas Pärnumaal.

See haavab ta enesetunnet ja ta teeb etteheiteid
emale, Fannyle. Läheb siis reisile, et näha pa
lest-palgesse oma tõelist isa ja arutab siis oma

et kalurid ei eksiks tuisuste ilmadega kogemata üle
piiri. Ka tänavu pannakse kuuseokstest piiritunnus

Johannes Laurisson, riigiametnik, sündinud 12. dets.
1895. a. Atvinurme w. Tartumaal.
Hans Madison, arstiteadlane, sündinud 12. dets.

1887. a. Kuigatsi tv. Walgamaal. Tartu ülikooli era

hoolitseja, läheb teise, rahulikumasse maailma. Suri

püsivad, siis tuleval nädalal sõidetakse juba jää
püügile. Piirivalve korraldusel hakatakse panema siis
järvele ka kuuseoksi piiri tunnusmärkidena välja,

aega ka (sln?a aloivisekre

Täna pühitseb mitmekordset juubelit Kuusalu ale

räriks. Juubilar on tegeio
ka kõigis Kirepi orgmiisai

iviku lugupeetud seltskonnategelast rohu- ja wärtvikaup

lusc omanik Ants Laars.

Juubilar on sündinud 11. dets. 1892. a. Juurus ta

sioonides juhtuval kohal.

luperemehe võsana.

täissaamiselt ..Tseesari" etendusele.

Pildil ülal: ..Tseesari" tegelasi: Tseesar teeneline
näitleja P. Pinna, Brun J. Tõnopa, Escartefignc
H. Laur ja dr. Venelle T. Koppel; all kõrval:
väike Tseesar Ä. Eskola ja Fanny E. Villmcr
Uus küüditamine Soomes
Wiidi ära tuntud sotsialist
Helstngi. 11. 12. (ETA) Neil päewil Küü
ditati tuntud Soome sotsialistlik tegelane Ernst
Lampen. Lampen oli teel ühele koosolekule
Raumassc. Teel sinna meelitati teda walesele
tustega ühte autosse, mis teda Rauma asemel
wiis Porisse. Kawatsetud koosolek jäi Lam
peni ärajäämise pärast pidamata, kusjuures osa
koosolekusaalis wiibiwaid isikuid, nende hulgas
3KL'i pooldajaid, püüdis korraldada meele
mvaldust, mida aga politsei takistas. Juurdlusel

Ja kui iga teie kodanik teeb kaasa kõik
rahvuslikud suur-aktsioonid, siis läheb elu
ilusaks ja positiivne elupilt muutub umbes
järgmiseks:
Friedrich Scheibentot võtab endale
uueks nimeks Vidrik Seivitaja. Kõigepealt
muretseb ta ühe partii ookrit, teise rootsi
punast ja värvib üle oma aguli-majalogu
Edasi. Lunastatakse liikmekaardid ühte
diku. Naisele ostab karbi puudrit ja pulga liitu ja kümnesse kultuur- ja sotsiaalsihti
tsinnoobrit. See tegevus kokku on kodu dega ühingusse jagatakse toetussummasid kõi
kaunistamise aktsioon vaid pintseldamise gile, kes seda aga küsib positiivse taga
osas.
mõttega.
Eluasemete välispidiselt kultuursemaks
Kõik vanad naelad ja kilukarbid kogu
muutmiseks istutab mr. Seivitaja maja hoo takse pööningult kokku ja saadetakse All
vile ilupuid ring asetab akendele kastikesed veelaevastiku Sihtkapitalile, tõmmatakse
pujengidega või teie rahvuslike lilledega
iipp vardasse ja jäädakse ootama preemiaid.
vesrgissenitega. Mistress Seivitaja kübarale
Ma ei pruugi enam tähendada, et nii
tekib samal ajal kimbuke kunstlilli ja õlga kõrge kodukultuuri juures tõuseb parata
dele kodumaine jänese- või kassinahk. See matult ka üldine elustandard, eriti selle
oleks kodukaunistamine looduse armastuse „debet"-osas. „Credit"-osas toob kirjakand
allakriipsutamiseks.
ja hiljem-varem nagunii notari teadaande.
Ja ainult neist meestest, kes on täitnud
Korteri sisustamiseks ostetakse partii
häbisid. Nende täitmise ratsionaalseks läbi üldrahvuslikud üritused 100-protsendiliselt,
viimiseks korraldab abielupaar ekskursiooni saab mr. Lootsi seisukohalt kandidaate nii
Petserimaale. Kunstiaastalt ostetakse seinte alam- kui ülemkotta. Siis pole enam karta
ilustamiseks mõned partiid kunsti, raamatu tülikaid juhtumeid, kus mõni negatiivsete
aasta ülejääkidest raamatuid. (Hüüe: Eesti kalduvustega mees võib teha üle-öö üllatusi.
Respectfully Yours,
kunst ja Eesti raamat iga kultuurse eest
John G. J. G. Johnson.
lase kodusse!)

on nüüd selgitatud, et küüditajaks oli keegi
alam söjnwäclane, kes on oma kohalt nüüd
mallandatud.

Eesti-Soome uue
tollikokkuleppe
põhjal võime pakkuda
võrdlemisi odavamate
hindadega

ILMUSID TRUKIST:
SOOME
r

Romaan. Hind broš. Kr. 3.50, köites paremal paberil Kr. 4.50. Vaatlemisaluscks on eeskätt kesk

KRISTALLI
Laos alati saadaval suu
res valikus

RIIHIMAKI"
la
KARHULA"
i

kristallesemeid
m

K. A. HINDREY: SÜndlTIUStGtd SUVI

peenemas lihvis ning ilu

sais moodsais mustreis
%'J. Pukin

ealine algav kirjanik, kes kirjeldab tema silmade alt mööduvat elu ja inimesi huumori ja sar

kasmiga. Hindrevle omane inimeste tundmine, suur oskus näha sündmusi nende oigest küljest

S\>f\Ib/rS°AUTORILT VAREM ILMUNUD: Rännud, Rannad. Riviera, Sõsarsaarcd ja Savoy
- reisikirjeldused, hind Kr. 3.50; Urmas ja Merike I, romaan, hind 4.75; Urmas ja Merike: 11,
romaan, hind Kr. 4.75; Kill Martus koolis noorsoo jutt. Hind Kr. 2.4.i; Kill Martuse lihavõtted
noorsoojutt, hind Kr. 2.45.

HENRIK VISNAPUU: Sd<DtcllT£l V3PI
Romaan värssides. Hind broš. Kr. 3.75, köites Kr. 4.50, A. Vabbe illustratsioonid. Romaanis
käsitatakse üht armastuslugu sõja ajal. Teos on sõjavastase tendentsiga. Nagu kuu van lange

des maakerale moondab päisekevarjutusena kõik ilmed ja värvid inimnäos, nõnda muudab soda

inimlikku palet tundmatuseni. See ongi saatana vari, mis muudab inimese iseloomu ja immAUTORILT VAREM ILMUNUD: Käoorvik luuletused, hind Kr. 0.60; Vanad ja
vastsed poeedid hind Kr. I.—; Üle kodumäe luulet, h. 250 s.
a. Saarna: Linn Islliißguis
Romaan Hind broš. Kr. 3.—, köites paremal paberil Kr. 4.—. See on omapärane romaan, kus
romantikat on võrratult vähe. Ta on aguliromaatx. kuid selle vahega, et ta tegelased ei ela
mitte linna ääres, vaid südalinna tagahoovides. Teos on tais lõikavat sarkasmi, mis ei ole tege
laste humoorikas naeruvääristamine, vaid kuidagi intiimne kurbloolinc sümboolika.

TA-LUNiN

0.-ü. „Noor-Eesti Kirjastus". Raamatukauplus Tartus, Rüütli 11.
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Kohalikke teateid

Siseriigist

Linnateenijate uus Pnlgatabel
uuesti wolikokku
Linnawolikogn koosolek 15. detsembril
Tallinna linnawolikogi, korraline koosolek on
IS. Õetsembril kell 6 õhtul.
Päewakorras: linna 1936./37. a. aruanne,
linna rewisjonikoinisjoni tiruantte, linna Panga
eelarwe, linna pandimaja oelarwe, linna lisaeel
arwe nr. 2, linnateenijate uue palgatabeli ja koos

Majaomanikel tuleb esitada
elanike nimekirjad
Wastawa korralduse põhjal tuleb köigil ma
jaomanikel esitada 15.—30. dets. k. a. ulme
kirjad kõigi nende isikute kohta, kes elutsewad
alatiselt nende majas.
Nimekirja tähtajaks mitteesitamisel wöib
majaomanikkn karistada kuni 30-kr. rahatrah
wiga.

seisude kinnitamine, linna ajaloolise linnamutiseu.

Hipodroom
Sõidutee hipodroomil on puhtuks roogitud ja
võistlused peetakse igasuguse ilmaga. Algab uus
miiting, mis laseb eeldada üllatusi totalisaatoril.
Nädala jooksul on mitu hobust vormi jõudnud ja

mi asutamine, uue algkoolimaja ehitamine Pärnu
maanteele, linnamaksnd, maksutähtpäewad ja mak

sude wõtniisc kord 1. jaan. 1938. a., ja rida
teisi wäiksema tähtsusega küsimusi. .Kokku on päe

nendega täiendati mineva pühapäevaks koostatud
jookse. Näiteks võtavad nüüd avamisjooksust osa:

wakorras 24 punkti.

Karusnaha-

Aida Watts, Roosa, Prints, Argon, Kaja, Cortella
ja Poiss.
Eriti tugev on 1. klass 10 osavõtjaga (rohkem

ka võistlema ei mahugi). Siin katsuvad jõudu Virve
Red-Whip, Lahe, Puppe, Quisi-Quasi, Champignon,
Falkenstein. Calumet Ecton, Wanderer ja Fechtmeis
ter.

Uue palvela õnnistamine.

muretsed Tallinna linn riigi kaasabil lasterikastele

perekondadele. Linna sotsiaalosakond tellis 12.000
krooni eest küttepuid, mis müüakse poole hinnaga

lasterikastele perekondadele. Puuduva osa puude
hinnast 6000 krooni, katavad riik ja linn kokku
nii, et kummalgi tuleb maksa 8000 krooni.

Viru kohvik laieneb
Alates tänasest päevast laieneb Virn kohviku

n.-n. puhtkohviku osa. Nimelt nüüdsest neele kaob
alt puhtsöögiaaali-restorapi osa ja alumine kord võ

tab kohviku ilme. Sel puhul täiendati ka naisperso

naali.

Eile õhtul peeti kohvikus küünlavalguse õhtut
vastava meeleolumuusika saatel. Publikut oli koh
vik täis.

palme! ametist iahkunuiks I. dets. k. a. oiates. Rapla
mallaivalitsuses Ilmsiks tulnud 1830 kr. suuruse puudu
jäägi asi on praegu poliiseilisel juurdlusel.

Tartust
Ed. Taska ateljee nahatööde näitus. Ed. Taska
poolt korraldatakse Tartus tema ateljee kaunistatud
nahatööde näitus. Näitus toimub ..Pallase" ruumes
ja see aivatakse pühapäeival. kell 12 päeival. 'Näitus
jääb aivatnks 23. detsembrini. Väljapanekute kogu
arm tõuseb 2000 esemeni. Muuseas märgitagu, et Ed
Taska alustas oma tegewust Tartus, olles silu õpila
leks Ungeri döttekojas ja hiljem kunstnik Kr. Raua
õpilaseks.

Laupäewal wnStu püljapäewa:

G. Gnadebergi ja Leudeni apteek, S. Karja !. 4.
Tel. 443-88. Schnickeri apteek. Paldiski mnt nr. 6.
Tel. 431-18. 1. linna apteek. Krediitpanga majas.
Pärnu mnt. 10. Tel. 443,41 2. linna apteek, Tellis
ksivi t. nr. 40. Tel. 439-42. H. Mikheina apkeek. S
Tarin mnt. nr 47. Tel. 308-42.
Nõmmel:

Trossini apteek. Apteegi tän. 4.

GAIDIDE «JA SKAUTIDE

EMADEPÄEV
pühapäeval, 12. skp. kl. 5 p. I. Estonia
kontsertsaalis. Noorte etteasted.

Pool meetrit puid
Käisin põletispuude hoowis. Ilm oli pimenenud ja
weowoorimeeS juba koju käinud, nii pidin ahjuküttc ost
«ise jätma homseks.

«Kuid kellele te siin halge laote?" küsisin müüjalt.
«Sellele, keS wiib oma puud ise koju?"
Mehe! on kelk kaasas. «Paljuke seda poolt meetrit

on? Kümmekond halgu, wöta kaS wõi selga. Sai sü'
gisel wöetud ka, kuid nüüd ilus lumctee," ütleb ta ise.
Poo! meetrit kasepuid maksab 2 kr. 25 s. Kokku
hoidlikule katusetoa elanikule sellest piisab kahekordseks
ahjukütteks ja nädalaks pliidipuudeks.
Kuid alt poole ja tcrwe 2-meetersülla ostjaid on siiski

Mähe. Kehwikuid on kullalt, kuid »ad kaowad suure

linna peale. Ainult et puude läbimüügis pole selle
tuisu ja külmaga puuma omaniku arwateS siiski viar
gata suurenemist. RahwaS sooritab kokkuhoidu ...
Lund on tulnud nii rohkesti ja sajab üha juure, et
üle turuwäljaku Tartu maanteele wiiw tee on keskelt
hanges. Inimesed on kahele poole sõtkunud kitsad jalg
rajad. Seda teed puhastatakse parajasti.

Tööbörsilt palgatud töötute labidad pilluwad
köwaZS sõtkutud kolisewaid lumepanku üle lummejäänud

Narvast

8 jooksu.

na, H. Lepik, E. Luts, A. Neito luuletusi, Ormi
Kivirähk, Arvi Moor, A. Hannes ja A, Tulik

S. T artu

stiilsed dekoratsioonid esimeses ja kolmandas vaa
™ 81~7 Hu^?Vre?.mß, muidugi peame arvestama

„ugaia ainelisi võimalusi.

Mängult kõige nõrgem oli teise vaatuse esimene
parem esimene vaatus, kõige parem

inglase poolt, mängis Ed. Ti n n kogu aeg huvi
äratavalt, taltsutatud vihkamise ja tarviliste äki
liste pursetega. Iseäranis pässis ta mäng mõjule
viimases vaatuses.

Ta tütre Nang-Pingi osa oli Terje Kuke käes,

kes andis parajal määral õrnust, anduvat armastust

ja vahepeal nagu resigneeruvat tulevikukartust.
Ants Viir noore hiinatari armsaimana ei olnud

Kaitseliidu kahekordne juubel Tanvastus. s)omme

pühitseb oma 10. a. juubelit kaitseliidu Tormasin

eskadron. Samal ajal «võib 10-a. teadvusele tagasi
«vaadata ka naiskodukaitse Tarivast»! >aoskond. Äia
lemad organisatsioonid Korraldaivad juubeli«'idustused
koos.

Autolimipidajad «võitluses lumega. Wiljnndimag
autoliinipidajad on omal algatusel asunud teid lumest
lahti hoidma, et omnibujeühendust mitte katkestada.

Kogu reedese päeiva kaeivett lund Wiljandi-Tõrwa

Virumaalt

oli lihttööline. Surmasaanu laip toimetati esialgselt
Malga linna lahkamiskambrisse.

Politseipeegel

Töölise fittm rongi all
Kella 3/41 paigu ööl mõstu tänast päcwa jäi

ja sai silmapilkselt surma 30« a. Paul Wiktori p.
Kail a s, kes elutses Malgas. Koidu tän. nr. 4 ja

Jälgede järele otsustades on Kallas iilesõidukohalt
pööranud raudteele, et seda mööda minna koju. Pöõ

I!

Arstlikul iiiernaatusel tehti kindlaks, ei Kallas

mise.

Nõukogude Wene üleande
wagun hilines

lauluga
3ttasier's Voice
he'iplaadid:
Ek. 1107. Kui lapsena lustila.
Mihkli Igat.
Ek. 1108. Tule tantsi.
Meremehe polka.
Ek. 1109. Kui saabus õnn.
Saare kiila rannalane.
Ek. 1110. Neiuke väikene.
Peiu polka.
Ek. 1111. Sõduri truudus.

«Tahtsin siit selle teewcerc wrel ära puhastada.
Omainimenc saab siis weel koorma."
Olewat nende majast hobusemehe naine. Mees hai
gcStunnd, naine hakanud lund wedama.

«Ega te tükiwiisi tööta, et nii hilja õhtul weel

Lõbus õllepruulija.

tööl?"
«Päewawiisi ikka. Nüüd seda tööd mõneks päewaks

peai a d u

jätkub."
«Kui palju maksetakse ka?"

Pühap., 12. dets., päevaseks etenduseks Paul
Rummo jõulunäidend lastele ~Lõunatuule eksirän

nak". Pääsmed kr. I. kuni 10 s.
Sümfooniakontsert

«Aladini imelamp" II jagu 6. korda.
Pühapäeval kell J/28 õhtul 102. korda «Kevad".
Kassa avatud kella 11—1 e. I. ja s—B õhtul.
Töölisteater
Tänu „Kolmekrossi ooper" 13. korda.
Algus kell VsB õhtul. Pääsmed 25—150 senti.
Pühapäeva päeval ..Tütarlaps tänaval" iildhin

dadega.

Pühapäeva õhtul „Mehe küljeluu" 23. korda.

Esmaspäeval ttTagahoovis" üldhiiidadega.
Teisipäeval «Aristokraadid" üldhindadega ja lõp
likult viimset korda.

Wastje-Kuuste jaamas lõigati jama walla elaniku

Kohalik jaamaülem teatas asjast raudtee Petseri jaa
ma konstaablile, kes asus asja juurdlema. Rebase
hobune oli seotud lasipuu külge, kuna mees oli tulnud

jaamast ära miima postisaadetisi.

Puudujääk tarwitajate ühisuses

raiskamisega, kiili aga «vilumatu «nniigiosknstga. mille

Osakonnad ja esindused kõikjal üle riigi.

tõttu nii mõnelegi ostjale on antud tugema kaalu"
järele kaupa.

Siiber on tuntud korraliku inimesena, kelle elu
wiisid on olnud korralikud.
6. hommikkontsert
korraldatakse pühapäeval, 12. dets., kell 12 päeval

Raadio

kino ..Modernis" solistide Hugo Sütsi (viiul), P.
Hallani (tenor) ja sümfooniaorkestri kaastegevusel
N. Goldšmidti juhatusel. See kontsert on viimne
enne jõulu. Sissepääs vabatahtliku maksu eest alam
määr 10 senti.
Töölismuusika hommikkontsert

a.-s. Kilgase töölistele korraldatakse pühapäeval,
kell 1 päeval linna 9. algkoolis Vabriku tänaval.
Kontserdil esinevad solistid M. Hanimägi (sopr.),
H. Takjar (bass), W. Rumessen (tenor), segakoor
ja orkester P. Indra ja H. Narva juhatusel.
Tallinna meeskoor „Eesti Laulumehed"
esineb oma järjekordse kontserdiga täna õhtul, 11.

dels., Estonia kontsertsaalis helilooja E. Aava ju
hatusel.
Kontsert toimub A. Kapi muusikahooaja raa
mes, sest paljud ettekandele tulevaist löist on A.
Kapi ja tema õpilaste tööd. Mitmed tööd tulevad

esiettekandele, mis tagab ka kava värskuse.
Vanameister A. Kapi laulest tulevad ettekandele
sügavtõsine ..Palumine" ja hästi tuntud ..Mu süda".
Türnpu laulest kuuleme ..Valvurit" ja ..Priiuse hom
mikul". Vanameister Lätelt 011 kavas tema hoogus

..Kostke laulud". Nooremaili heliloojailt on kavas
nende uudistööd.

Koori hääleseade alal on püsivalt töötanud
ooperilaulja Karl Ots. Solistidena esinevad meie

nooremad kunstnikud. Nii laulab E. Karrisoo (tenor),

ja mängib noor tšellist A. Karjus, kes käis hiljuti
Pariisis end täiendamas. Klaveril vilunud prl. T.
Koch.

lik. Tema partneri krahvinna Mariza osa mängis
Susi Reia r t, kes vaatamata vähesele lavalisele
vilumusele, esines üle ootuste hästi. Haruldase ka

raktertüübi lõi seekord jällegi Kuressaare teatri
tuntud karakterosade mängija Herman Maripuu
Penižeki osas. Rahuldava tüübi lõid ja esinesid
hästi ka Th. Maripuu vürst Moritzana ja J.
Vaher teener Tšekkona. Näitejuht R. Kuljus
Karl Liebenhergina oli huvitav.

Karakterosalisist võiks hea esinemise poolest

mainida veel M. K e i d vürstinna Božena osas. üldi
selt oli ettekanne ladus.
Peab mainima, et varem ilmnenud puudused te

Ei täitnud politsei korraldust. Telliskivi tän. nr.
50-a—B elutsev veoautojuht Johannes Saar võe
takse vastutusele seepärast, et ta ei täitnud liik

lemisjuhi seadustikku korraldust, mispärast oleks või
nud tekkida kokkupõrge.

Varastati turvast. Harku vangla direktor aval

das politseile, et Nõmmel Liivaaugu raudtee juures

asetsevalt turba ümberlaadimise kohalt on varas
tatud umbes 1500 kg Harku vanglale kuuluvat
turvast.

Ettevaatamata sõidu pärast võetakse vastutu
sele veovoorimees nr. 1191, kuna ta sõitis külge

sõiduautole nr. A—loo 6, tekitades sellele vigastuse.
Liiklemismääruste rikkumise pärast võetakse vas

tutusele sõiduautod nr. A—22M ja Ä—1278 juhid

ning veoauto A—1778 juht.

joobnud isikuid paigutati politseiarestiniajja 6.
Wargnsi pealinnas
Pani Toa t s i jalgratta küljest Kreutzwaldi tän.

nr. 17 asctscwa maja juures Ivarastati walgustuslamp
7 kr. wäärtnses.

Teine samasugune «vargus pandi toime Walli tän.
nr. 4 asetscwa maja hoowil. _ Seal warastati walgus
tuslamp Mihkel T a 1 w a autost.

Elvald W i d es e taskust tvaraStati Weizenbergi tä
na Ival Kadrioru tiigi juures taskust 19-rnblaline wene
kuldraha ja 3 tr. Eesti raha, kokku 34 kr. wäärtuseZ.

Nikolai Akn 1 a taskust warastati Müüriwahe tä

na wal 40 kr. raha.

Tehnika tän. nr. 6 asetsewast lukustamata kuurist
warastati Aleksander 23 cn b i tõukekelk 10 kr. wäär
tuses.

Estonia puiesteel purustas waras Jüri Haagi

auto ukseklaasi ja waraStas sõidukist polosärgi ning ka
lendri ..Majasõber".
Harald N e i n w a I d i taskust warastati tööliswõim

las 7 kr. raha.

Aknakardinaid,
ukse-eesriideid, kardina
hoidjaid, põrandavaipu,
põrandariideid, vateer.
voodivaipu soovitab odavasti

7.00 äraiusmäng. 7.05 tvõimlemist, 7.20 paewa
uudiseid. 7.25 hommiktontscri heliplaatidelt. K.lO hom

linkpalwUs Jaani kirikus» õp. A. Tälictväli. 8.30 turu
teade. 17.50 heliplaate ja reklaami. 18.00 Karl Jünger
>»an: Walmne elu Hiinas. 18.80 aiawiiicmuusika ccstt

M. KA B A L't riidekauplus
Tallinn, V. Karja 7. Telefon 444-01.

autoreilt. NN orkeSter. Juh. prof. N. Kull. 19.35

saatekawa nlewaade. 19.40 päewamidiseid 20.00 õige
aeg. Ilma- ja jääteade. 20.05 wälispoliittline ringwaa

de ioimctaia Henno Rahamägi. 20.25 ..Lõbusad tvcl
lcd" mängiwad tvanu tantsulugusid. 21.03 lugemis
tund. Hugo Laur loeb katkendi Aug. Jakobsoni roinaa

Kino

niit ..Waikne õhtu". 21.35 Wiin. mu unistuste linn.

Wiini muusikat ja jutte Wiini heliloojatest. 22.15 rüt
me tanijuparketilt. Moodne tantsumuusika ..Estonia"
«valgest saalist. John Pori ja toina orkester. 22.33 päe
wauudiseid.

Naadiosaatejaama „Rõmme K. L. S." saatekawa
Laiipnewal, 11. detsembril 1937.

13.30 heliplaate. 16.00 noortetnnd esineb Nõm
me tööstus-täienduskooli õpilasi. 16.30 heliplaate za
teateid.

Piihapiiew, 12. detsember.

8.30 äratnSrnäng. 8.35 tvõimlemist. 9.05 hommik
kontseri heliplaatidelt 9.55 Tallinn: Jumalateenistus

Jaani kirikust piiskop dr H. B. Rahamägi. 10.00
Tartu: Jumalateenistus Peetri kirikust. Õp. J. Taul.

12.00 klassikute wäikcst klmveripalu. Lilli Panlsen.

12.30 põllntöökoja hobniekaSwatnse-nõunik agr. K. Ere
mirm: Hobtistc pidamisest. 13.00 põllnmajanduslikkc

teateid. 13.03—14.00 lõimakontteri. Tallinna linna
tecuijnte puhkpilliorkester Juh. A. HcliSto.
16.50 heliplaate jn reklaami. 17.00 lähtekohti > va

baharidustööks. Koolide peainspektor J. Kiitvet: Mul
jcid põhjamaade kodutööstusliidu konwercntiilt. 17.20
kclla-5-tee muusika heliplaatidelt. 18.00 Erich Sarm:
John Bnll oma kodus. 13.30 pärastlõuna-kontsert. NR

orkester. Juh. F. Nikolai. 19.10 meeleolulaule. Sov

rau Paula Wirgas. 19.30 orkestri kontsert. NN orkester.

Juh. J. Nikolai 20.00 õige aeg. Ilmateated. 20.05
Ungari pianist Jnlian bon Karolni mängib. 20.40

polka kutsub. Wana tantsumuusika heliplaatidelt. 21.10
...Kohtus". Ants Kobrnlche raadiosketsch. 21.40 Ulgemis

tund. Arnold Waino loeb katkendi Jriedebert Tuglasc
..Illimari talwest" 22.10 tantsides uude nädalasse.
Moodne tantsumuusika ..Mariast" Kurt Strobcli orkes

Lõbus eeskawa „Helioses"
Helioses jooksed praegu õige paeluv ja lõbus
film, milles lugu keerleb noore, hellitatud, rikka
konsulitiitre kolmes isikus esinemise ümber. Noor
daam on sõitmas onia isa juure Vahemere-aurikul,
kui tal iibes sadamas äkki tuleb idee minna maale

seiklema koos laeva noore ilusa stewardessiga. Et elu
ka ..telscst küljest" tundma õppida, selleks vahetavad

mõlemad osad ja riidedki iibes dokumentide ja
muuga. Kuna aga ..kuri saatus" mõlemad kohe
lahku viib, siis tulebki neil jääda vahetataks, kus

juures meie noorele seiklejale veel tänu mitmesugu
seile ..hirmsaile" situatsioonele pookuh koguni külge
aferisti aupaiste.
Sellest kõigest väljuvana areneb rida aiva tõus
vas tempos põnevaid stseene, mis alles üsna lõpus

leiavad oma lahenduse. See pole küll film, mis te

kitaks jumal-teab-kui-suuri kunstilisi probleeme, aga

ta on selline, mida vaataja vaatleb algusest lõpuni
kasvava mõnutimdega. Pealegi 011 osadki häis kä
tes.

Lisaeeskavas aimab Eesti kroonika Helioses see

kord vaatepildi Vilsandi iinduderiigist, mis kujune
nuks vaatajale veelgi huvitavamaks vaatepalaks.kui
kõik nood piilupardid ja kajakad olnuksid varus
tatud ka selgitavate pealkirjadega.

JUHUSLIKULT MÜÜA MOODNE
kotikmantel ja krottjakk
muhviga. Näha pühap., 12. skp.,
võõrasteni. Kuld Lõvi tuba 26, kl. 11 2.

ter. 22.35 päeivmludiseid.

gelaste esinemises on peagu kadunud juba sõnalavas

kaoksid need ka viimaseis.
Kuressaares on aga operettide lavastamine seo
tud eriliste raskustega.

raadiowestlns. 13 20 ettekandeid triolt Elvald
Paific (Miini). Anton Nose (ccllo), pr. Els Aariu
(klawer). 15.40 lugemistnnd prl. Erika Wiirsaln.

V. Sp.

hetkel jalgrattal.

Laupäewnl, 11. detsembril.

Naadiosaatejaama Nõmme K. L. T." saatekawa
pühapäewal, 12. detsembril 1937.

tusis. Operettide sagedamate lavastuste puhul

Paldiski maantee ja Koidu tänava nurgal on temale

Elmar Rebase hobusel kuni juurikani maha saba.

Enn Siiber. Wiimaue seletab, et tegemist pole

Tallinnas.

osas krahv Tassilonana esines Kuressaare parim te
nor G. L e v k 0 v i tš, kelle esinemine oli eht ungar

Täna, laupäeval, kell V2B õhtut 38. korda «Suvi".
Pühapäeval kell J/zZ P« 1. Noorsooteatri etendus

Jaamas lõigati hobusel saba

dujes wöeti wahi alla abikaupluse masintaw miiüja

Esmaspäeval, 13. detsembril, juhatab ..Estonias"

Eesti Draamateater

Eile õhtul hilines 43 minutit Nõukogude Wenesi
tulem iilcondemagun. Seetõttu oli Moskiva-Tallinna
otieiihenduse rong sunnitud Narmast mälja sõitma
ilma selle magunlta, Uus oli üks reisija.

Paid e, 11. 12. Peetri iarwitajate ühisuse Kabala
kaupluses awastati 4093-kr. puudujääk, millega iiHen

ca Isto-JKuusiha

~Tatra tüdruk".

sõitnud peale Tulika tän. nr. I—l 2 elutsev jalg
rattur August Kaar. Ka avaldaja sõitnud õnnetuse

jõidul.

Ants Eskola

„Ei tea, palju kell peaks olema juba?" küsib ta.
«WarSti kuuS."

„Estonia" teater
Laup., 11. dets., harilike hindadega operett

kesti sadas lund. Seetõttu ei märganud mcduri

enne õnnetust oli tarivitanud alkoholi, mis tõenäoli
selt põhjustas ka kukkumise ja hiljem «veduri alla jää

lumerookijad on kadunud Peale ühe natse.

V. MeWus.

nes elutsev Otto Lemming avaldas politseile, et

juht ka allajäämist, kuna mehe laip leiti alles tagasi

Jõudsid müügile

jalgratturite Kokkupõrge. Pelguranna rannahoo

rangu nr. 44 juures oli ta aga kukkunud ja raud

teele jäänud lamama, kus teda «varsti kattis kerge
lumemaip. kuna ööl mustu tänast päewa Malgas roh

Lähen sealt Poole tunni Parast uutSti läbi. Teised

annab oodata, kuni meie teatriskäijaist kasvab pub
lik, kes sääraseid «tükke" enam ei karda.

juuste väljalangemise ja kõõma vastu.

Maiga jaama 22. teel manööwrimeduri nr. 214 alla

hoone ehitustöödega on niiüd jõutud juba niikaugele.

traataia. Nelja naise sekka sel mehctoöl ka ü's mees
ära eksinud. Mehed ei hooli ajutisest tööst.

laSteta poleks tööle wöetudki."

kätes «voolikuga õli «vaadist automaati «vaiama, ei
töötanud «voolik hästi. Aak pistis ivoolikuotsa suhu,
tõmmates õli kopsu, mille tagajärjel sai kopsupõletiku.
Ta toimetati Kuressaare haiglasse.

Daamidele ja härradele.
Resultaat on lühikese ajaga näha. Hind 60 s.
Müüdil: ,
A.-s. Mey-Landesen, Viru 9; F. Trcublut, Pikk 18;
Ephag. Harju 41; F. Günthcr, Kuninga 8; S. Eber
hardt, Harju 34; A. Koiga, Harju 17; A. Kalmo,
Raekojapl. 5; R. Niibo, Valli 4, V. Karja 3 ja
teistes suuremates ärides.
Tartus, Prov. J. LilFi rohukaupluscs. Prov. Him
melhoch Võidu tn. 19.

Kiwlölt koolihoone walmimas. Kiwiöli uue kooli

Annetus T. M. Seltsile. Kaubanduse Ühispank

„KaS lapsi ka on?"
«KuidaS siis muidu? Mitu tükki teisi koduS. Ega

kirivega kogemata paremasse labajalga raske haawa.

Kirives purustas jala kõõlused. Sunniti lõi enesele
kirivega haaiva jalga Lovne m. Õho küla elanik Joh.
Nõ u. Uuemõisa m. Tornimäe ühiskanpluses jõi
müüja, 44-a. 2oh. Aak kogemata petrooleumi. Ha

25.

Reklaambürco Harry A, Malm asetseb tänasest
peale A.-s Näitusega ühiseis ruumes, Harju täna

„KakS krooni päewas."
«Kas see töö pole naisele ränk?"
„Wöi ta meiesugusel koduSki kerge on. Siin ikka ker
gem kui pesuköögis. Ja puhtas ShuS pealekauba."
Lumerookija Põsed öhetawad.

Nõudmine unnasärgedele 011 niiivõrd suur. et

Jlasiva kalurid «vaeivalt stiudamad kõigi soome ra
huldada. Nii «viidi 91asmalt ühel päeival paari ka
luri poolt 3000 särge. mille tükist makselt 2 senti.
Raskeid tööõnnetusi. Mustjala m. Nlcrisc küla
elanik, 27-a. Leonid Lõugas lõi endale metsatöö!

massaazikamm

leping filtri ostmiseks.

test ja soolte parasiitidest. Muuseum on külasta

Mister Wud, hiinlast, kes on täide viimas hirm

sat kättemaksu oma tütre võrgutamise eest noore

Viliandimaalt

endale unnasärgi.

Pühadekingiks

jaile avatud pühapäeviti kella 12—5 ja kesknädala
õhtuti kella 7—9.

kiis oli tarvilist rõhku pandud ka meeleolu saavuta
irnsele Miljöö, teenijate liikumine, kombed jne., see

koik oh voib-olla tmnilikult-hiinalik, sealjuures
aga ühtlaselt ja oma stiilist kinnipidavalt läbi viiÄ ?€lleks Itasid kaasa ka AL Möld r 0 0 hiina

töö «veel lõppenud, siis oli hirnunud nägusid roh

Sargede ainsaks piiiigikohaks tahvel on Nasiva jõ

gi. mis Kuressaarest on 8 km kaugliscl. Nasrva kalu
rite käest ostamad kõik Saare- ja Muhumaa kalurid

parast nende tagasitulekut sõlmitakse mõne mälissirmaga'

„Mariza" Kuressaare teatris
Neljap., 0. dets. lavastati Kuressaare teatris
sümfooniakontserti vene helilooja ja dirigent Igor
Kavas: Tšaikovski 3. sümfoo hooaja esimese operetina J. Branvmeri ja A. Grün
nevust. Aga needki, kes ei võinud nautida seda Stravinski.
nia, Stravinski „Capriccio" ja ..Tulilind". Solis valdi ..Mariza". Vaatamata kitsaile võimalusile
põnevuslõbu, said etenduselt nii mõndagi head. Kõi
lavastamisel ja heade solistide puudumisele,
kaastegev klaverikunstnik Sulima Strav i n s opereti
gepealt meeldis Ed. Tinni kordaläinud lavastus, ktina
sai ..Mariza" rohkete kiiduavalduste osaliseks. Pea
i. Kontserdi algus kel! 8 õhtul.
Siiski jälgis eilnegi publik „Ugala" ettekannet

dcga. Seetõttu 'Oll nõudmine unnasärgedele «väga wur.

Törwa «välisühendused lumes. Alates «viimastest
juurest lumesajust on jäänudki osa Tõrwa lvälisühen.
dusi lumme ja neid ei ole suudetud enam aivada. Nii

sel pühapäeval kell 12 õigest toitmisest, seederike

silt juure võitnud.

pineva huviga, ja need, kes «Mister Wud" nägid esi
mest korda, võisid kahtlemata tunda päris suurt põ

raekoja keskküte on osaliselt turbaküttel ja kojamees

oli kustutamata tuha asetanud ruumis olematcssc
puuttiuuidesse. kust tuli saigi alguse. Tuletõrje abi
ga kustutati hõõguivad tseinenttüiiuid enne kiii tuli
oleks saanud leivlda. Kuna linnamnlitsilses polnud

Saaremaalt

Liiklemine on raskendatud ka Wiljandi-Nuia ja
Valgamaalt

Tervishoiu Muuseumis, Kooli tän. 7 (GustafAdolfi gümnaasiumi taga), räägib muuseumi arst

Kordaläinud hetkede kõrval oli häirivaid igapäev
Teater. Muusika
susse langemist, nagu näit. Wu äkilise ilmumise
juures esimeses vaatuses. Salme Tammele kui
noormehe emale ja mister Wu kättemaksu peaob
„Mister Wu"
jektile ei sobinud pr. Gregory osa kaugeltki nii
hästi kui õhtul enne seda preili Szalay osa, aga ta
„Ugala" ettekandel 10. 12, 37.
mängis järjekindlalt ja süvenenult, iseäranis kol
Oma lahkumisetendusana „Ugala" andis eile mandas vaatuses võitluses kättemaksuhimulise
õhtul H. Vernomi ja H. Oweni näidendi „Mister Wu",
mandariiniga. Ta mehe osa esitajalt oleks igas
suhtes tahtnud vähe «suuremat joont". Väga hästi,
mida omal ajal oli mänginud Draamastuudio Rudolf
Kleini ja Mizzi Mülleriga peaosis et jääda tolle stiilselt ja läbimõeldult täitis mister Wu peateenri
aegsete nimede juure. On kaunis riskantne võtta peagu tumma osa lori Ots niihästi liikumiselt
kui miimikalt.
repertuaari teoseid, mida on mängitud mitte väga
ka.ua aega tagasi. Säärast näidendit — kui tal just
Meeleldi näeksime „Ugalat" mõne aja pärast
väärtusi ei ole, loevad meil „vanaks tükiks" jälle Tallinnas. Tema kassale aga oleks kahtlemata
needki, kes teda ise ei olegi näinud, kes aga teavad,
kasulikum, kui ta ei tuleks ~vana tükiga". Veel
nevus. Sääraseks ~vanaks tükiks" olid käesoleva
aasta kevadel tallinlaste silmis ka ..Mees merelt",
«Džaina" ja „Niskamäe naised", milledega tuli
külla «Vanemuine". Neil etendusil ei olnud kuigi
palju vaatlejaid. Ka «Ugalal" oli eile märksa vä
hem publikut kui tunaeile, olgugi et vaatajad olid
..Küpsustunnistusega" väga rahul. ..Mister Wu"
on publiku silmis lihtsalt ..vana tükk". Ei saa kah
juks ka öelda, et kõne all olev näidend nende aastate
jooksul, mis me teda ei ole näinud, oleks väärtu

kiiitmilunis kasutati tuhapaneku kohana. Wiljandi

Suur nõudmine unnasärgedele. Rlere käitumisel
jääga algas kõigis Saaremaa randades kalapüük unda

rastatud rahaga. Kangur on karistatud ka «varem.

proosateoseid. Kaastegevad on Aki Normet ja E>

on otsustanud anda T. Majaomanike Seltsile tasuta
ruumid Harju tän. nr. 29.
Majaomanikepeie korraldamas jõulupuud, Eesti
Majaomanike Selts korraldab oma perele jõulupuu
pühap., 19, dets. kell 4.

juure Eduard Kangur! nimeline isik. paludes dainata,
kuna ta oli kindla ulualuseta. Hoinmiluil, pererahma

häiresireeu. Kohe oli teada, et tuil on puhkenud linna
raekojas, hoone keldrikorral, kus asetseb keskküte.
Tuletõrje kohale jõudes selgus, et põlema on läinud
kaks laudadest malmisiatud tsementtünni. inida kesk

Rauer ja muusikalises osas Sylvia Teppor (viiul)
ja Meeta P'uul (laul).
õhtule, mille algus kell 8, on võimaldatud pääs

val nr. 43.
Kodunduskoolide uue maja õnnistamine. Kodun
duskoolide uue maja õnnistamine on laupäeval, 18.
dets., kell 11 päeval.

Tõrwas, Malga tän. nr. 32 elutsema Jaan grossi

jandi-Tõrivn «vahel uuesti algama autobuseiihcndu?

Handicapis võistlevad Ludmilla, Angriff, Luna,
Kaba, Lux, Jimiene, Boikott ja Cyklon. Kavas on

dusel toimub täna, laupäeval, osakonna ruumides
kirjandus-muusikaline õhtu.
Kirjandusliku omaloominguga esinevad V. Reek

Tõrvast
Pikanäpumecs tuli öömajale. 9. skp. õhin! ilmus

«väljudes, oli tn näpanud Jaan Grossile kmiluwat
raha 3 kr. Samal päeival ta aga tabati ühes iva

Tulekahju Wilja««di raekoja keldriruumis. Reedel

liinil. Paistu sa Kärstna «vahel, ning täna pidi Mil

Mõne reaga
Tallinna-Harju Kesk- ja Kutsekoolide vii! Ko
gude Liidu jõulu-õhtu on 19. skp., algusega kell S
õhtul. Osavõtjate registreerimine on pühapäeval,
12. ja teisipäeval, 14. skp., kella 7—9 õhtul Liidu
raumes.
Kirjandusõhtu, ÜENÜTO kirjandusklubi korral

seisab autobuseliiklemine Töriva-Taagepera ja WiljM
Tõriva liinidel.

kella i/z 2 ajal hakkas Wlljandis undaina tuletõrje

Ka Narmas omatakse ärid pühapäeival. Noruni
ärid tahetakse aivada ka «viimasel pühapäeival enne
pühi. Selgub, et selleks ei ole ommvalitsuse poolt >»iü
hematki takistust, sest linna mastaivas sundmääruses
on )ee ette nähtud, kuid seda ivõhnalust ei ole kasu
tatud ivaremntel aastatel.
Narma linna tehnilised jõud Saksamaale. Narma
Düsseldorfis. Essenis j. t. linnades >ilter«veemargiga.
Mõiema eriteadlase sõit «välismaale on tingitud tine
fMermeemärgi ehitamise kawatsusest Noriva. Otsekohe

oma toonides ja üleminekuis ühest toonist teise kindel.

et teda on enne mängitud. Riisiko muutub veel suu
remaks, kui „vana tüki" peavooruseks on väline põ

Viljandist

kem kui seda asi «vääris.

odavahinnaliste piletitega. ,

Apteekide ööwalwe

et hoone alutniscl korral tehti algust sisemise «välja
ehitamisega. Tööd «viiakse seal läbi erilise kiirusega,
kuna juba jaanuarikuus tahetakse mõtta alumine kord
tegelikult tarmitusele ja koo! sinna tööle panna. LõpUkult ivahnib uus hoone tulemaks suiveks.

Rapla ivallawanem Juhan Hamburg sa «valla
sekretär Jaan Kasemets on loetud nende oma

E. Qtting sõitsid Saksamaale, kus nad iutmnmad

ladu

Valis] aevu sadamas

Odavama hinnaga küttepuid

Maawalitsuse esimehe korraldused kinnitati. £lst>

ministrilt on kinnitatud Harju ajutise «naamalitsuse
esimehe K. R. Ruu s i korraldused, «niitega senine

linna elektriasakonna juhataja ins. J. Lugus sa arh.

Pühapäeval, kell 4 p, 1. on Lillekülas Kannikese
L 14 Tallinna praostkonna uue palvela õnnistamine,
õnnistamist toimetab õp. 8,. Hasselbladt.

on nädala lõpuks 13. Suuremaist aurikuist saabus
Leningradist propsidega Eesti aurik «Koidula".

Harjumaalt

Kell 14.30 heliplaate. 15.00 insener Ewald Mägi

16.00 heliplaate ja teateid.

Kirjanmstuseid
K-> Rin. Teie kirjutust ..Jeesuse ulmel ja

sdnawabaduse põhimõttel" ei saa tarmitada.Adresscerige

oma kirjutus ja ettepanekud otseteed Isamaaliidu kesk
juhatusele.

Vastutav toimetaja 3 TAKLAJA
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-üblsus

Laupaewal, 11. detsembri! 1937
Wal e H %
Tööpakkumised
Tartvis maale suuremas
se tallu

teenijat

29-a. igati ujaldatgw ja
wasluinswõimeline noor
mees wajab õhtust ajurist
wõj alatist

teenistust
tvõib ka pühap. Äalitjcb
aruiaadawalr folmc kohal,
feelt, on eriti huwitct ja

tuttaw üldjoontes elektri-,
tüdrukut
mootori- ja mchaan.-töö
keS ou tarjatalituscS wi alades. Wõib ka olla pileti

Härrad

autoomanikud!
fui irajate auro juure rub

fcftlife elumuutusi tõttu

Arvemasin

müüa kasutamata

müüa. täiesti korras. Näha

diivan,

täri.
lit töölist, siis tcaiage mul» ' soolot korral üheS kahe tugi Pikk.
452573.
Ic. Olen ausaineelne ja kor - tooliga. Näha õnne 7—5,
ralif. Kirjad slt. ~37/1197" pühapäewal kl. 9—7, laup.
õmbleja

ja csmasp. kl. 6—B õhtul.

57—3, telefon

: Pühade-eelne
väljamüük.

Raudõlleankrud

Odav

Nr. 337
Ostan

Kohe ostan moodsa

tvanaaegseid (antiik--) mööb
leid. portselankujusid. seina
taldrikuid, scrwiisc. üksikuid

pagari»

vrowintsilinna. Teatada A.

Grünthali raamatukaup
lussc. Petscris.
Waja

teenijat

tingimnSrcga stt. ~15/1095"

1-b-liigj
autojuht
(praktika olemas) joowib

kobta sõiduautole. Kirj. slt.

kes oskab keeta. Tuuuisiuscd ..22,1102".

nõutawad. Kirjad slt. ~24/
1384".

Korralik abielupaar joowib

Wajataksc

puuseppa
ehituse juure Lätte iäu. 9.
Wajataksc tviluuud

vorstitöölist
Lennuki iän. 27—0.
Wajataksc ärasõiduks

naiskokka,
kes tunneb sooja ja tül
ma kööki. Tulla pühapäc
tval kl. 12—15 Hollandi
põiktän. 6.

Schokolaadikomptvekkide

pakkijat
tarwis. Teatada slt. ..35/
1795".

Härradele tväga tulus

kOrvatteenfstus

minema artikli letvitamiscga

linnas ja prowintsis ära

anda. Teai. ühes senise te

gewuscga saata flt. ~M.
12252".

kojamehekohta

raadio

Jõulukinke,

15—2, pritsimaja wastas.

Müüa 2-toiniine

pörandawaipn,
mööbliriidcid,
kardinaid,

17-aastauc tuflcir
maanoormees

otsib tutttflit teenistust, kas >
õpilaseks >või ükskõik mil

laudlinu,

käterätte,

kleidiriideid,

Poolõppiitiid

willaseid ja siidsallc jne.

..16/1816"

armastajo kaswataja-lapse
hoidja

soovib kohta

Kr. 100 tasuks
wõi Kr. 1000 laenuks an

noormees

Kas leidub leil noorele nai tööd. Kirs. slt. ~7/1807"
iclc minßifiipuiic löö Ümbri
kusse tvõi tööstusse. lepib

iga tööna. Kirj. jlt. ~40/
1600".

Palun tööd

kaks suurt

puutöösturid!
Palun Ivõimaldage pool
õppinud tislerile mingisu
aust tööd. Pal. tcat. slt.
~32/1552".

soowib .ööd. Kirj. slt. ..33»
1878".

Energiline
palub söögisaali kööki teeni

muda kohe Lai iän. 23—2. scpmcistri kutsetunnistusega
otsib
Töösius tvajab

juurelõikaja

kohta. Teat. slt. ~5/1323".

Maaler

wse juures. Teateid saab
teles. 467-99 !vöi kirjal, slt.
„B 4962".
Müüa

on hulk äriruume ja ruu witatud lir.-oleum ja maja
mid hotelliks. Teat. Suur kraami. Waatmna tulla
tän. lv, Narwa. J. Õuna esmasp. kl. 10—1 Harju t.
21—2.

puu.

Müüa töökorras

l.lNtB»gg
puust, korralik, clektrimoo
toriga ja

Varguste vastu

saeveski,
Porhti raam., 22" lai. lo
komobiil Wotf, 12 h.-j.,

käikudega seimer, kappsaag.

patentkärud. kõigi juurekuu
lutvatc saeweskiasjadega.

juuksuri ruumides.

Müüa odawasti naister.

karakul
mantel

Kamtschatka

piiberkrae
müüa. Hind Kr. 300.—
Teateid saab tel. 458*71.

Mängude

otsib tööd, tingimata enne

1453". * •'

Vajatakse

vilunud
müüjannat
abijõuna detsembrikuul».

Tulla kohe kella 18-ni. S.
& R. Roots. Endla 40.
Tööotsimised
Keskealine teenija

otsib kohta
oSkab keeta ja teeb kõiki
majatöid. Koht wõib olla
ka ärasõiduks. Teat. Nunne
B—2. teles. mitte
number 433-76, mt§ eksi
kombel ilmus 10. dets.
..Päewalehes".

iver (naismäng.) wabaneb Wiluuud laagrilöö-käcalune 4 tonni. Näha Paldiski
1. jaanuaril 1038. a. Teat. palub tööd wõib ka pealse 19. maalritöötoas.
slt. ..37/1637".
õmbleja- wõi passikoht olla.
Täiesti karske, kutsekooli

vorsti
tööline
otsib kohta. Soowitnsed bead

Pagar

teenistust: passikoht, maja
otsib Miin, on Ivilunud leiteenijaks, pühadeks aitama

tunneb kon
kodust tööd. tvõi pesu pe Iva-saiatöös.
diitritööd. Allika 7—3.
eesti ja wene keelt. Kirj.
slt. ..3/1443.".

Wäljast sõitnud wilunud

õmbleja
soowib kas õmbleja, rätsepa

luure wöi ärisse õmblema.
Kirjad stt.

l|. õmblejad!
Wiluuud käealune palub

1412".

sema. oskab keeta, wõib ka
aidata kaupluses. Walitscb

Pal. kirj. slt. „2S/1006".

lõpetanud

Soovi korral võib ka kauts Pakkum. saata: ?l. .Kiitus,
joni maksa. Kirjad slt. ~12/ Ellva. Otepää' teles. 37.

Võimaldage
22-a. tütarlapsele mingit

slt. ..23/1583".

soobel- ja
nertsnabku
(plastiinad) müüa Uus-

piiberkrae

valmistavad kõige kii

Kõneleme

remalt ja maitserik
kamalt igasuguseid

Ostja Petserist
ostab tinntflthib riideid, üli
kondi. palituid, pintsakuid,

pükic. pesu ja saapaid ja

Toowiu osta

takso
ühes taksoõiguscga. Teatada
stl. ~5/1605".

Kellel on müüa wähe

pruugitud

23 cm. lai Lutri tän.
33—9, sissekäik Masina tä
nMvalt.

Wäga ilus

kivi-, offset- ja raial
siooniirükitöid, kiilad
ja raamatukoitetõid

Tallinna Eesti
Kirjast.-ühisus

tutvuks
sümp. intell. härraga. Kirj.
flt. ..12/1812".

Tallinn, Pikk tän. 2,
telefon 428-83.

Heas rajoonis

traktor?
Wõih olla Ford, Fordson

äri

1717".

Tõsiselt ellu suhtum 33-a.
lihtne prowinisimees socMib

tutvuda
dukaubad). Kapital tarwi
line 3000 krooni. Sootu, abielu mõttes pealinna
kirj. slt. ..8/1808"
prl.-pr.. kes omawad kodu.
Jllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllltlll Kirjad Tartu ..Pressa".
sca teenistuskohaga noo Rüütli t. 11. ..Vanapoiss

Ostan odalvasti igasugu ühes kaubaga ära anda (pu
seid pruugitud n.duktor

telefoni
aperaste.
Kirj. slt. ~38/1918".

rem härra meeleldi

33".

Taowin osta

ehituskrundi

kõike, mis kellelgi müüa on. lvõi korras uue maja Nõm
meie. Pakk. slt. ~1/1921".

kudumlsmasin
„Waltor's Gloriosa". 6. kl.

aksidents-, raamatu

Preili

Ml

O damasti müüa tvähe Kirjad slt. ~39/1559".

pruugitud

LITOGRAAFIA

soowitatsc osta. Xcat. Pääs komme väcwal
küla. pstk. 3 lvõi tel. 522-63
Töölisteatris.

Sooiriti osta mehaanilise lvõi Teering. Kirj. slt. ~37/

ka korrast ära olla. Kirjal,

Eht

KÖITEKODA
TSINKO- JA

30-a. keskm. kaswu intell.
karske aufamöiieline noor
mees 3000 kr. kavit., kindl.
teen., soowib

tutvust

Ostan õifllajc hinnaga
igasuguseid hästi ivanu

tõsiselt ellu juhtuma neiuga
22—29 a.. keS omab Meidi

kantud

kapitali wõi kindla teenis

riideid ja
jalanõusid.

samasug. majanduslikult
et tulewikus osta
kindlustatud preiliga, wan. ruse,
maja Nõmmele. Tiht: sobi
mitte üle 22 a. Diskreetsus wusel abielu. Tõs. kirs. üh.

Kirj. iii. ~39/1119".

slt. ..3/1803".
Palju huvitavaid ja põ Kirj.
lähemate andm. ~14/
IiIIIIIl!l!II»Ii!IIIII»Ii>IIIIIIIIII!IIIIIII!IIIIIII!II»I!IIIIIII
1094".
nevaid lühijutte, tiimi
ostab õiglase hinnage õil uudiseid nii pildis kui
Rikkad härrad!
Elektrilokke
hapäewal Apteegi 2—l.
sugu ivauu riideid, k- iksi
Kes teis: tahaks jõulutva
kuid pukse, pintsakuit tesu. ka kirjeldustes sisal
..Wella"
aparaadiga tehakse
naks olla 2 tütarlapsele?
Juhuslikult odmvasti nmüa jalanõusid, köögi- öögi
dab
Meil on küll muinaslooline 150 senti pea. Zuuksetoös
täitsa uued söjatväelase
riistu, igasuguseid tööriistu,
kodu. puudub aga soojus ja ius ..Helmi" Maakri t.
vormlriided,
fa E/u
raamatuid jne. Kirs. slt.
tvalgus. Kirj. palume saa 22. tel. 307-91.
kõlivulised kaitseliitlasele. ..40/1120".
ta slt. ..34/1834".
Näha laup. 3—7, pühap.
Hind endiselt 10 senti.
3—5 Sakala tän. 41—6, Maju, talusid, krunte
Palun
Hea talukoht
hoomimajas.
sootvitaksc osta. Kontor
pr!. Marie Kuldkepp'!,
]Ouluklngiki

nmüa nahaga kaetud kiik
hobune, kõrgus 75 fm. oik

kus 85 sm., sadulaga, ja

suusad nr. 2. Ker.-tmani tän.

20-a—3.

Ostja PetseriF

..Wabendus". .Harju t. 17
(enne Pikkjalg), kl. 10—12
ja 2—% 4.

Kas leidub wanem härra. kes elutses 1031.—1932. a. Tallinna lähedal pikemaks

Sootvin osta prnngittid
uisutamlssaapad

noorele iseseismalc naisele praeguse elukoha teatada, kellel on endal täieline in«
80 fv.? Tagasimaks kokku - tvõi isikuid, kes tema elu tventar olemas. Zoowitatv
leppel. Kirs. slt. ~1/1161" kohta tcawad lahkesti tea usklik. Teat. slt. ..17/1417"

iugeivad naistcraluva

nr. 38 wöi nr. 39. Hinnaga
teat. sst. ..31/1431".

Tapa
yorstikauplus
soowitab eelsciswatcks pü

Ostan kohemals. raba eest
pruugitud

Kes laenaks

Seda härrat,

keda pidin omama kesknä

juunikuuni Tuhala wallas, ajaks pooleierale anda; ai

Oru as. Niine talus, oma nult tublile põllumehele,
tada Tallinna. Viljandi t.
B—3. A. Idcl.

dalal kell p. I. Balti jaa
mao. palun määvata uus
kohi. llirjn sain reedel.

ühiskaupluse ärijuht Mas
tawa tutwute puudusel soo,
Mib

auto ja tsikli:
3nan tulla kella seitsmeks.
1) 4 -8 H. P. 800 kr.. Kirs. slr. „S/llfiS".
2) 200—350 cctit. 000

Äraköhi.

tutvuda
tõsises mõttes meeldima

Äraköhi soovit. köha vastu ausameelse prl. wõi proua
kr. Teatada Heeringa tän.
Kestmise kasivaga ame rinna- ja kopsuhaig. puhu!,
häid suitsusinke. -ribisid ja 0-a—23.
tiSkäija korralik sump. prei eht ainult „punase ankruga". ga. sooMitaM ärilise Milu
igasuguseid Morste. Häid
musega. Manad. 20—30 a.
Valmistaja Medikon, Tallinn
odawaid õunu ja Zaaremaa
Soowin osta nin ivõi li. 27-a..
Foto soowitalv. Teat. kirj.
mett. pealeselle igasuguseid ?kvmmel
tutvuks
Hutclligcuiue. aus arene slt. ..33/1678".
hadeks wast kohale jõudnud

pnhadekaupu

Roosikrantsi 15

maja osa
politseiametis korraliku
(korteri) I—3 tnbo köögi noormcbcaa.
Kirs ilr. ~10/

ja körwalrnnm. mõi istuda 1690".
osanikuks ühisclamtt cbita
miscks. Pakkumised 'a tea

ted pai. mata '7t ~21/

Tütarlapsed!

nud. fcffcalitic noormees
nõustuks pühiks

ükskõik kuhu

Lesk 33-a. kinnistvara

omanik soowib

abielluda
ja kelle kaaslaseks. Wõib
ka pärast pübi. Kirs. flt. jõukama pr. wõi prl. Nõu
..20/1860"

taw: fo!o, enesekirjeldus.
Wastan ainult tõsistele kir
Noomitakse osta
jadele. Kirj. flt. ..33/1333"
ja jalutuskaaSlast. Kirj. slt. elumõtteks on laps. Ja kui
saalimööbel
saekaater,
rus 50 tiinu. Lähem, tea
oisib tööd. Kirjad slt. ..23/
..34/1101".
noor naine oma lapse on Kaunihingelised prl. wõi
1713".
pesupesija
ja puhwetikapp müüa Lii teid kirj. Lehtse p.-k. 18. Soowin osta kohemaks mitte Mäga suur. Teatada
matnud, muutub ta elu daamid!
laive raha eest
firma, töökõlwnlisus ja hind Tööle anda
O. Wõrk.
walaia
9—2.
Waatama
tühjuseks, millest ta otsib
Abielluge
tuleb teile kohe koju tööle,
slt. ~24/1004".
kas wöi ajalehekuulutuse waesc korraliku ja karske
Püksirätsepad, wõib tulla õ—9 ja püha Müüa ivähekantud heast
sõiduauto
peseb ja triigib kiiresti ja
päewal igal ajal.
kaudu teed lapse ja pere» kaubalaewaohloitseriga wõi
materjalist ja nahaga daami
Soowin osta
korralikult. Pal. kirjal, teat. wöinialdagc prl. käealusc
diisel
konna juure. Palun kirju wõimaldage mingisugune
Soodsatel tingimustel
slt. ..3/1643".
koht (enne olnud). Kirj.
prisma-binokli.
«lahtise lvõi tõldamo).
tada ainult kõrgema hari teenistus kolmeks kuuks,
talvmantel
müüa
slt. ..3/1723".
duscga lastc-isadel. miitc
Teat. kirj. firma, mudeli Pakkumised ühes firma, suu
suwel lõbureis
veeaute
aasta, sõidetud km ariv ja rondnse ja hinnaga kuni 10.
sliriijail. iseieiswail ja seda wälismaale. Kirj. slt. ~24/
Hea trio
tvähemalc
kaswnle
ja
tuhk
kuulutust mõiüwail. fth'j. 1004".
liiiitraktor
müügi hind. Aadress' A. skp. slt. ~0/1080".
Lp. tööandjad!
1936. a. mudel, kandejõud
runahknc. piibcrkracga pruu
wiiul. akordcon ja kla

soovib tood, kas ärisulaseks

või midagi muud sarnast.

Nõmme linna piirkonnas
müüa

Naisierahwas soowib mööb
suurem krunt
Tartus, Aleksandri 78—1.
lipoleerimistööd ära õppida
Lp. prouad,
Pakkum.
slt.
..33/1733".
kellel on tvecl pühadeks abi
Müüa korras
ilma ehitussunduseta. Pakk.
tvaja? Noor naine palub
slt. ..34(1374".
passikohta, tvõib ka pühade
talu,
ajal abiks olla. Kirjal, slt. Noor poolwilnuud
Nikerdatud
korras
~11/1611".
tisler
Jäneda jaamast 3 km, iuu»

Lp. tööandjad!
Maanoorrnees, täiskarsklane,

tööandjad!

iäu. 27—1. 35. Trull.

kudumistelje,
Pärnu mnt. nurgal lehe karetkaga wõi ilma. ivõib

Lastele

kindlam abinõu, kui lasete
oma ukselukkudele ja wöt Reimaui 37—11.
meiele muugid juure lisada
Girgensoui 10—9.

Regi müüa
Pärnu milt. 75—8.

(Shaa) mäiksemale kastvulc

Teat. slt. ~20/1780" tvõi

-I'est.

Müüa odawasti tarwita
iud, kuid kõige paremas
valmistajaile.
Palun
viibi,
tunnitvõi
tükitöö.
Wajatakse
korras
Pärnu mnt. 77—S.
teenistust, olen ustaw ja Miiüa hnwitmv wineerist
korralik, keedan iseseiswalt tvalmistataw. ..koronnle"
tiibklaver,
töömeest,
ja tunnen kõiki majatöid. saruanewa lewiknga minema
Autoasjandusest Kirj. slt. ~15/187».'»".
nmngu „Sada silma" mal
firma ..Bechstein" Tartu.
mistamisõigus. Teat. slt. Puiestee
kes iuuucb aurukatla kiit huwitaiud 17-a. poiss soo45—2. Tel. 0-68
„1,1761".
mist. Teatada postk. 304. Ivib kohta sellel alal tegutse
Tallinn.
Müüa
hästihoitud
bugupeetuli
iniseks. Teatada slt. ~13/
..23/1863".

ja muud. soodsasti müüa,
puhtas rahas, nür soodus.
Teateid saad Luha hiti. ja

kasukmantel
Järele pärida Suur Tartu odaivasti inüüa. Näha pü

tammetalid»
(htilDt) ivähemal armul j >mrtt. 25, limonaaditööstu

Aus nmatütarlaps palub juh. odawasti müüa. Lähe
mait kella 9—13 Harju 36,

mingit kohta

Lihakauplus
heas rajoonis, ühes mootori

Navwa südalinnas. Majades kapid, pesulauad. 30 nt' tar Kalamaja 9-a—4.

~14/1731".

Ehitus- ja mööbli
tisler

ilusa krundiga autobusepca

kivimaja

õmbleja abiks. Kirj. slt.

Härrad

4-istmcl. Teatada Gonsiori

kioskis:.

nan sellele, kes wõinraldab
leb. Ivõib iseseislvalt maja wilnnnd ametnikule koha
pidam. juhtida. omab head kontorisse wõi ärieitewõt
isikl. soowitnscd. Kirjal, ilt. tessc. Tcat. sli. ..38/1718"
„3sriõns".
Korralik töökas
palul? mingisugust sisemisi

mli

Müüa odawasti pärijate

Walitjeb Hästi keeli, õmb

Lp. tööandjad!

laga oktaaiviga
kirjal. ,U ~9/1409".
harmoonium
Ostan rruuaiind
Soow. kirjal, slt. „35/
tõldauto,
1875".

pleete,

S. Tartu luni. 13.
majas cttctulcwaid töid.
tän. B—2. Iga päcw Müüa Nõmmel ilus uuS
Teat. kirjal, stt. ~31/1154" sootvib tööd. Kirjad slt Tui
kella S—7.
Wancm. Ivilunud laSte

marmorplaadi

Ärasõidu tõttu odawasti 75X95 sm. wõi suurema.
Teatada teles. 319-56 wõi

«II

Võlgade,
ost. sissenõudmised ja mak
sutv. selgitam. Kirjad saata
flt. ..17/1737".

Soowin osta roosa- >või

bincttõmblnsmasin. sobiw hallikirjn
kingiks

KODA

le. pühakujusid (ikoona).

müüa pruugitud maheda kö

sohivapatju.

lcks. Kirj. slt. ..1/1801"

tööstusse, ärisse õpilaseks,
jaks. On korralik ja wilub toiduainetckaupluscsse
wõi
noori tütarlapsi
ruttu. Tcat. slt. ~30/1330"
perenaiseabiks, on rahul iga
kergele ja Puhtale tööle. Il Kauaaegse praktikaga. rät tööga. Kirj. slt. ~33/1703"

agenti.
Kautsjon tartviline. Tasu
kuupalk + %, kokku kuus
kuni Kr. 120. Kirj. slt.

dega). Trikootööstus E. V. 3. juhuslikult müüa
Koppe. Wana-Wiru tiin, miihepruugiind„3inger" ka

oSkab isesciswalt fccio Kir ; käsitsi kootud esemeid'
jad üle Eesti slt. „7/1167"

kohe tvõi edaspidi, tunneb

22-aaStane maatiitarlaps

Wajataksc

noormees
soolvib mingiiugust lööd,

TROKI

tvõi ertewõtteid. fel oleksi!
lapsevankri
nõus rahaliselt kaasa aita
Düljabcnäbal 13. dets. kuni
tasse, waasc. kristallaZju. Teatada ühes hinnaga slt. ma rahwustvahelisc tähisu
18. _ dets. Laseme müügile
kroonlühtreid laua- ja sei ~3/1923".
sega praktiliste leiutiste
"Infc. mitukümmend pruu
nalühtreid, pronkskujusid,
teostamisel. Wajaline kapit.
gitud
kaminakcllj. waipu, õlimaa
luäikc. Kirs. slt. „14/1614"
Soowin osta

kullatud pildiraame, kirju
pianiino
Heite lastele ia la meeste > müüa, emailitud, viielise 13. dets. alates müüakse
tuslauagarnituurc. manu
alandatud
hindadena
mii
müüjaks
tvõi
mingi
kirjalik
wnud. Kaubelda Pääsukese
° headuse eest, maitse ja ivas»
riideid
ümbci.
?öö
korra»
kuldja
hõbeasiu.
Manu
wõi tntln tegcwus. Kiires:!
tupanu eest wastutus. La mesuguscid trikookaupu aparaati ennekuulmata oda rahasid ja palju muud. Maakri tän. 20—4.
(daamide ja laste pesu mit« wa hinnaga. Naekojapl. 13.
kohaneb kõigega. Priima lif. Posfa tän. I—7.
boratooriumi tän. Iõ.
Antikwariaat ?l. Ptt3tar»S,
Wajataksc tviluuud kars soolvitns. Tcat. pal. ühes
met lwirwi, iväikeste iviga „Naadiotliinik".
Karske
Wana Posti 7, tel. 445*56
kct wastmalvat
Traktori
soolvib tööd, teeb inantlcid.

Otsin ärisid

11
XX

Kojarabwas otsib

majahoitija
kohta.

tööd. Kirjad slt. ..23/1823"

2 wilunud

ettekandjat
palnwad kohta söögisaali
wõi kohwikltSse, wõiwad

Awalikul enampakkumisel

sembril 1937. a. kell 11

homm. Harjumaal. Kloostri
wallas asuw

vankreid
alat. Kr. 10.— Raua t. 12.

Wiluuud

pianiinol!

tööd. Kirjad slt. ~19/1859" kohale jõudnud Wismari t.
12—8.

Reisikasukas
ja kanaarialinnud odawasti

ostab kõrge hinnaga

L. KrasQoliutsky ia poeg

masin,

kis. Koht asub Wasalenuna pal. teatada slt. ..10/1890".
raudteejaamast 12 km. Täp
semaid andnicid talu kohta
Moodsaid nuku- ja lapse

Walged

spitsikutsikad
müüa Wabriku täu. 3—12.
Müüa woorimehe

sõidusaan

slt. ~30/1700".

õiglase hinnaga

ostan ja müün

Ostan
wanaaegseid (antiiks.) mööb

leid. kroonlühtreid, pronks
kujusid, õlimaale, pühakuju

kast 82.-

Härrad üksildased. 40

50 HJ
38 h| veo

palituid, ülikondi,
pandipiieteid,
Teatada slt. ..13/1093".
raadioaparaate,
Soowin osta
krundi
fotoaparaate,
puuchitusrajoonis. Üirjad
Õmblusmasinaid,
slt. ..12/1092".
grammofone jne.
Tartu mnt. l Ost-müük. Ostan vuutööstuie
höövelpingL
Tuntud oüia

Kr. 4000. Kirj. slt. „24/

kingina

ivõi weidi «varandust, fii-:Kena ivälimnscga 30-a. tuiivu samasuguste neidu

dega. Kirs. kuni 14. dets.
sli. ~5/1025". ..Mare 35"
tutvuks
..Maire 33".
pr. wõt prl., leo laenaks
Kr. l«>0 kindla garantii
Nõmme spordiselts Kalju
ivasiu. Puudub ivastaw
summa auto ostmiseks.
einelaud
sümvaalne oärra

Mecldiwuse korral abielu.
Tagasimaks kolme kuu pä

rait + %9c. Kirjad kuni
15. dets. s. a. slt. ..33/

1573".
Teat. slt. ~4/1654".
OSTAB
kantud riideid, jalgrattaid,
õmblusmasinaid ja kõike,
Ostan kõrgema hinnaga
Daamid
Juhuslikult odawasti müüa mis kellelgi müüa on. mak tvaun

Kirs. slt. ..4/1244".

siin kena wälimusega wäga

Kr. 1500.-

Laenu kindlustuse wäärtus

sümpaatne daam.
sõprust,
armastusi. Kes Teist kiu äriomanik soowib
tõsist tutvust
selanasju. kirjutuslauagar
gib ccltulewaiks pühiks
Teat. slt. ~40/1840'. mulle seda. sellele minu hea iöbra-ärikaaslase leid
nituure. waivu. manu ra
hasid jne. Mööblikauplus
lapselik usaldus ja truu miseks erakorraliste sünd
R. Barenklau,
17-aaslanc noormees sõprus. Teat. ilr. ..A 0303" muste puhul üksiku, tõsise,
Wabadusmäljak 7, E.HA inaja soowib
korraliku, edasipüüdliku ja
tutvust
Mees vaba,
hingelise härraga. man.
Soowin osta
omaivauuslega. n'oro soo Ivan. 30—50 a.. kui oled alates 35 a. Kirjad õige
landi tõugu
wiraiv. Kirs. slt. ~6/2106" waimselt arenenud, töökas aadr. ja enesekirjeldusega
ja aus. rivid kindla kutse Hr. ~22/1862".
Kuke.

Kauba tän. 20—2.

keskmise kaswuga härradele ! biline wõrk

60 a.. ioow. pikem kasw.

Wajatakse laenu

hingeline neiu ihkab jõulu 1864".

sid sikoona). üksikuid tasse, rihmaseibilt.
seinataldrikuid, waaic. pori haagilt.

häälestaja
müüa. Tartu mnt. 29—1.
tahab töid. Teal. slt. ~8/ AAAAAAAAAAAAAAAA/>
rootsi
sab hästi. Teat. slt. ..12/
postmarke.
1088".
Lugupeetud
Müüa amatöör kitsas Odawasti müüa hea öö
1492".
Pakkntu. saata slt. ~M.
tööandjad!
tolmuimeja,
tvahi
filmi (O1/.: mm)
Lugupeetud
12251".
Teilt valub tööd I.'«-aasia
kino
pUksirätsepad!
2 kasepuust poleerit. woodit
listja ostad
kontrollkel!
ne poiss ükskõik mis alal. Käealune
Sooivin osta pruugitud,
wedrumadratsiga ja suusad.
lööd, on
Teat. kttj. slt. ..2M6O^. ennem seljoolvib
ivatut mööbleid, diitvaneid. korras patareiwastuwõtjaga
Maakri 16—5.
alal töötanud.
ülesvõtte- ja
kartvamadratseid. riideid,
raadioaparaadi.
Pärnu 20—1, kl. 10—16.
Kirj. slt. ~1/1601".
Soovin
Ddüüa
pööningukolu jne. Teatada Teat. ühes hinnaga slt. ..9/
näiteaparaat
Wbcue,
korralik,
gümn.
slt. ~9/1399".
1729".
osanikuks soliidsesse kauban
Kiire ärareisu lõiiu
ehituskrunt
masinak. ja raamatu
Cinc-Nizo), täiesti
dus- wõi töösiuscttcwõt lõpcr.
Ostan
õppinud energiline pro heas seisukorras, kõikide jun
Nõmmel, 587 ruutsülda.
müüa
tcsse. Kirj. slt. ..20/1660" pid.
mööbleid, riideid, pesii, saa
wintsineiu palub
Auto
Wabaduspuiestec lähedal,
rekuuluwatc osadega, kasse
SpllaskobLa
paid, raamatuid, pildiraa
bussipeatusest 300 m. Kü«
tid, 5 filmi üleswõtele
näädio
me, kõiksugu söögi- ja köö
kontorisse, kamsele Zje. äris jaoks jne. jne. Küsida tel.
sida
Hiiu
t.
29—4.
soovin
osta,
voolujoonel.,
odavasti
gmõusid, waskasju. ölilcrm
tööstüsse _ wö- mingit 430-30 wõi kirjalikult post
hinnaga mitte üle 3000 kr. pe, priimuseid, grammofone,
töösturid! se.
Juhuslikult müüa 4-lam
muud teenistust. Kirj. pal.
Võimaldage püüdlikule, teo slt. ..S/1128".

Naise

kaste kalu.

Kuninga tän. 6, telel 431-59.

rusega 43 tiinu, ühes tü hind Kr. 135. Soowijaid

Pikk. blond, kindla teenis»

Sotnik. Pala p.-ag.. Mä

Brlljante, kuid-, hõbe-,
antlikasju
Müüa odawasti uus.
kifjutua-

1501".

tuscga noormees- otiib kino

1891".

..Ojamaa-Madispere". suu

l-b liigi autojuht
otsib teenistust wco- wõi
sõidumasinale. Ei Põlga

Müüakse

kaswule. Tcat. slt. ..11/

talurnaakelll

tel. 449-13.

klaveri

gitud kasukas härrale, keskm.

müüakse Tallinna ringkon täiesti korras, hea kohwer
nakohtu ruumides 39. det

saab A. Seffersilt Tal
ajutiselt ka töötada. Kirj. linn.
Wäikc Karja tän. 3.
slt. ~14/1804".

Teat. slt. ~36/1236".

Hea ja odaw

m.

Ostetakse

õmblusmasinaid, jalgrattaid

Tehakse igasugu

karusnahatöid
mantlile parandamine,
ümbertegemine ja kraede
puhastamine. Koidula tän.
7—6.

uueks aastaks wälja üürida
Raskustesse sattunud tü
übes 3-toalise korteriga, 50 tarlap? valub laenata au
kr. kuus. Lähemaid teateid said isikuid

2. Pärnu mnt. 138, teles.
515-07. Seltsi juhatus.

35—40 kr.
Tagasimaks kindlustatud.

Kirj. pal. slt. ~31/1751".
Vanemad härrad,
ja härrad!
keda hutvitab pühiks maa
ZoodsaSti ostate endale lesõit. kirjutage mulle.
Kadunud
ialtvkiibaraid moeärisi „Au Wau. 50—05 a. siiriva
s>aani.
Äõbmuta
v.-t.
8.
guste", Müüriwahe l. 1
(Harju läu. nurgalt,

jamas piihastainc ja wor

O. B.

2. detsembril
Kõrg. sõjaväelane, kellKaotatud
2 p. l. Koidula peatusel
kellega tntmusiu Balti j. trammist
Fchlveitsi
20. noiv. õhtul ja sõitsin Borcl sil-wäljudes
?ooivin üürida korras
ära rongiga kl. 23.40. pa naisterahvadopcltkavsliga
pianiino.
liisin helistada wõi kirju
taskukell.
Teated iibes hinnaga slt. tada. telef.-nr. ütlesin,
ootan wäga. Kirs. slt. ..2/ Ausat leidja: valutakse see
~4/1544
1922".
ära tuua waewataiu eest
Andke aegsasti ftra oma
Koidula 9—4.
Rendite anda

minie ivanu kübaraid.

jõuluteMmine!

ning kõiksugust pööninguks
korralik frakk, smoking, su
Töö kovralik Petserimaal äri ühes väikese
reettli-ie eetteadmisrega
*********
raadio
Soovin
Heas rajoonis
talukohaga. Ari läbikäik
lu.
Lahk.
pakk.
kirjal,
slt.
noormehele öpilasekohr. Nõus
wipalitu ning tänawülikondi
pühi kauplusse abili
kinnisvarad
aastas üle 40.000 kr., ühes
~22/1822".
Näha 12. dets. kella 10—3 ! ja suurem partii munakon
mtsrim. palgaga. Kirj. slt. enne
seks
toiduaineteia
kolo
serweerimise
pulbrit
Oskari
tiigiviinamüügiga. Talu suu
müüa. hind 60.000 kr., Kullasepa 4—3.
Puhtaid
..8/1648".
Tallinnas osi au
niaalalal, täiesti ivilunud. tväljamaks 30.000 kr. Zoo
tän. 71—1.
rus 8 ha põllumaad, 4,5 ha
Hari Osol heinamaad ja 4 ha karja
lvõin ka alati lviaw. kirj. slt. ..15/1735"
maja
Aus korralik
seks jääda. Koht ivõib olla
tvõib ka tvõlaga olla, sula
Ärasõidu puhu! müüa
maad. Lähemaid teat. aad
Vaiuepildid ressil: Petseri. Tähe t. 7.
Wäike puhas
hästi odawasti
rahas 10.000 kr. Pakk. saa
naistcralnvas sootvib pesu ka wäljaspool Tallinna
kaltse
Mina
kauplusvruum
ta kirjal slt. ..1-3/1753".
alates 8 pilti 35 senti.
O. E.
kohti. omab isiklikud soowi Kirj. slt. ..6/1126".
hõberebaseid.
müüa ühes sisseseadega.
Avatud ka pühapäevadel.
tused. wõib' ka iseserswalt
Lp.
tööandjad!
Weizenbergi tän. 4. suurem tükk (26 ha) sega* Kuninga tän. 3. Näha wõib
Soliidne. sump. noor
Ostan
keeta ja kraamida, on kor Korralik kaubanduskooli ha Küsida
ostab
Wäga korralik naine soowib preili
metsa, ülekaalus okaspuud. ka pühapäewal.
ralik. Kirj. slt. ..9/1649' ridusega 13-a. tütarlaps, pagariärist.
detfimaalkaalu
200x300
kg.
Teateid saab Roheline aas
tutvust
tutvuks
Müüa siberi tuhkrunahast Tall. Eesti KlrJ.-ühisuse Teatada kirjalikult wöi suu
masinakirja ja osalise ma 2 uut pehmet
Noor gümn. harid,
B—l,8—1, Tallinn. Müük toi
malupidamisc
oskusega,
pa
abielu mõrtes uiisamasuguse meeleldi samasuguse üksiku
sõnal.
Seal
on
müüa
malm
neiu
tooli
mub 14. deti 1937. a.
kasukas.
ladu Pikk tän. 2
ahi schantotivoodriga, loaga mehega. Kohtama Mälja ci kena preiliga teatri-, kino-,
soowib kolua kulmgi ärisse lnb teenistust ärisse, eite
.Kõrbjal, Kärus.
heas korras. Laboratooriumi tule. (Wanus 55—65 Q.) jalutuskaaölaie leidmiseks.
Näha enne kl. 4 Liiwalaia
tvõi kassasse. Kirj. pal. slt. kandjaks tvõi midagi muud. odawasti minia
> tän. 10.
fffffffr I
tän. 46—7.
Kirj. slt. ~35/1155"
Pal. teat. slt. ~28/1705" Laulupeo S—lo.
IKirj. flt. ..9/1129".
.29/1869".

Kaotatud
6.11. skv. Nõmmel maaneeto

2-sil. mootorile. Valutakse
waewatasu eest teatada leiu

büroosse. Tallinn. Lai tän.
nr. 48.

Leitud
Üks nahk
on leitud, kätte wöib saada

Paldiski mnt. 42-b. krt. 2.

Nr. 337

12

Moodne 3-ioaline

KIHI
TAUINNAB

korter

uue aja T7
r.-m. põrandapinnaga, üüri
le anda. Kr. Va' kuus. Kü
sida kl. 10—12 ja 6—7

Erasissekäiguga. soe. hästi Pärnu mni. 30, dr. Wulssi

möbleeriind

jnnrcst.

zuur luks
üürile anda soliidsele här
rale wõi wäliemaalasclc.
Kaupmehe lõ—l.

üiirile anda

möbl. tuba,

Mööblita tuba
antakse ära intelligents,
isikule Kaupmehe 31—7.

Korralikud, elurõõmsad!
KaasÜUrlliseks |
2—3 mees- wõi naisisikut tvõitvad wlla üks tvõi kaks I

wõiwad

Korter

2 suurt tuba ja köök.

tulla omaette tuppa, köögi
tarwitusega üksiku proua

mesi ja elekter sees. 26 tr., juure. Koidula tän. 7—6.
wälja üürida Oksa t. 6. krt.

10. Tondi (Seebi t. kee

preili juure wõib rulla

j Ametiskäija preili wõib
ameiiskäija naisterahwas.
kaasUQriliseks
kauplus tulla üksiku naisterahwa Girgensoni t. 6—4.
lväga heas kohas pcenwii juure. Zoow. kirj. slt.
Wastu tänawat
nade ja õlle müügiga ära ~17/457".
anda clumuutmise pärast.
ruum
Korralik meester. wõib
Tcat. saab teles. 321-95.
wälja üürida rätsepaletvõi
tulla
kaasllUrlllseks
kingsepale tvõi mõneks
Möbleeritud tuba omaetie ruumi. Paldiski m. muuks ladu- tvõi äriruu
päikesep.. erasissck.. ära an 24—3 (paremat kätt esime miks. Suur Naemalla 14.
da haru. kindl. teenisi. isi ne maja).
Mööblita tvõi osalise
kulc õpetajate 2—6.
Möbl. tuba
msega. 17 kr. kuns. Ilus

tän. 26—4.

Kaasüüriliseks
wõib tulla töölkäija naiste

rahwas. Magasini tän.

23—3.

ir

Kaasuurilist

tuba

ainult ühele ära anda. Kor

i

uues keskküttega majas
üüritakse tvälja 1. jaan.

Korralikku perekonda

kaasüiiriliseks

Korter
3 tuba. köögi, tvanni
toa ja teenijatoaga tväl

ruumi

keskküttega ära anda Pronk

jalt. •

ses preili. Liuda o—l.

pliidiga üürile anda
22. detsembrist. 1. kor

majas. Raua 31-b—lo,

küsida majahoidjalt.

Töötoaruurn

üle anda. Kuusissetulek 100

1311".

Tuba
üürile anda. köögi iarwi

Uuelt remonteeritud

mööblita tuba

Korteri

Kaasiiiiriliseks

Küsida Piihawaimu kiriku
üürile anda. Tehnika tän. õhtul k. 3 Gildi 17—10.
Kaasüürlliteks

wõib ka toitu tvalmistada.
Liiwalaia tän. 37—7.

tO
nelja suure vnateakn •

sisseseade ja kõrvalis

te ruumidega (korte
ti»a või ilma) odavasti

Naua täu. 60—23, hoowi

välja li tirida (Ruumis
iile 12 a edukalt tööta
nud tuanufalitunrari)

Kaasiiiiriiiseks

Teateid saab J. Ojait
Pärnus, Riia mnt. 50.

majaS.

ltjõib tulla I—2 isikul
möbleeritud tuppa. Tulla
Kauna B—i (SScercnm
Wälja üürida

Kotlet

telefon 202.

15. detsembriks s. a.

köök. osik; elekter. Mesi, kesk

küte. Hiiu jaama juures.

tuba
palkan, mööbl. Mai ilma.
väikescrikas. Mäe t. 3-a.

ba. köök ja mnn. mesimarus
tusc, elektri ja manniga ära
anda Nõututel, Metsa t. 44,
3. korral.

uues majas, crasissekäigu korras ära anda ühes kauba kiire ärareisimise tõttu edasi
Scheeli panga wasiast kios

ära anda uues valkmajas

4—2. Näha wõib kella 10— poolne maja.

1 ja 3—6.

Mugaw möbleeritud

tuds

Puuvilja

Puuviljakauplus

ta maiuStuStekauplus suu
clumuutusc tõttu kiiremas res rahwarikkas tänamas

ga. köögi ja wanni tarwi ja sisseseadega. Küsida anda. Teateid saab linna
cchtecgi nurgalt ajalehekios
tamisega ära anda 1 wõi 2
rechuliütle haritud isikule.

Oa tän. 2, krt. 6. Sisse

kist.

nurgal.

keerata õpetajate tän. Her

Väike tuba

ne tän. autobusepeatuse ko
üürile anda kindlas ametis
ha lähedal.

2 korterit
ja tühjad toiduainete- > ja
piimapoeruumid wälja üüri

kist, Pävnu mnt. ja Karja t.

Suur puhas
tuba
mitte erasissekäiguga korra

käijale intell. inimesele.
likule isikule ära anda.
Raua t. 11/5, tel. 300-52. Sealsamas
Meel teine pisike
1-2-3

da uues majas Kesk-Sõja

tuba Luise 17—10. hooMi
majas.

mäe tän. nr. 8. kaupluseks häsii möbl. tuba wanniioa,

seti. wccivärt. elekter

Ilus erasissekäiguga suur Nõmmel. Männiku tee 35,

möbl. tuba
ära anda ünbl. tceniswses

härrale. Wilmsi 14—1.
näiha kella 4—7.

Kesklinnas uues moodsas
majas erasissekäiguga

tuba

Korter

ära anda. Keskküte, soe jook

wöi töötoaks, üks tuba 2 telefoni, teenimise ja küttega
2 wba ja köök ära sew tvesi. tvann ja telefon.
aknaga 10 kr., tuba ära anda soliidsele härrale
ka sobiw kontori- wõi
köögiga 12 kr., kaupluse Tatari tän. 20—6, näha anda Luite tän. Iv. Tall.- On
ruumid 8 kr. kuus. Kau esmasp. alates kl. 10—1 ja Wäike jaama lähedal. Näha bürooruumideks, suusõnali
pühapäeMal kella 2 p. l.
selt tel. 440=34. Kirj. slt.
belda Koidu 63—17, hool 3—6.
daja.

Möbliertes

Wäike ühetoaline

Zimmer

korter

(ilma pliidita) ära anda

Köie tän. 17. küsida pühap
krt. 5.

zn vermieien älierem Herrn
Zu besehen Tähe t. l-a,Q. 2

tvöib tulla ametiskaija preili

mcki 14—1.

„3Õ/171Õ".

odatvasti saada

Tuba

möbl. toa

Narwa mnt. 81—6, näha

pühap. kl- 11—4.

2—3 mööblita tuba

mööbl. wõi ilma moodsas
uues majas kõigi mõnusus

tega ära anda. Teat. tel.

2 korterit

omnibuse Liitva peatuse
juures. Teateid ka Tallm
nas. W. Ameerika t. 9—i.
Nõmme-

Rahumäel

wabaneb 20. dets. 3-töaline
ilus korter (esik, köök. wesi

«varustus). Jaama sa om»

nib. läheduses. Kirj. slt.
~9/1569". .

tarwitusega tvälja üürida

> FÄHlmanni 5—2. telefon
Tuba
31V-45 (politseiaia juures.
kas
lvähcse
mööbliga wõi
Kreutzwaldi
t.
põiktänaw).
üürile anda. üks 8-toaline.

le. ühes kütte ja walg. üür

lo kr. kuus. Endla ja Koi
du tän. lähedal. Soow.

Tislerid! Tööstuses

platsikoht

kirj. slt. ..33/1633".

Tuba

ära anda pumnajas Liikva
laia 51.
üürile anda suur päikese

ära anda Taime t. 18—3.

Pelgulinnas.

poolne

mööblita tuba

ühes köögi tarwitmmsega.
Koidu t. 07—4.

Suured

KaasHNriliseks
ruumid

wõib tulla teenistuscskäija

neiu naisterähwa juure.
Wwmbola t. 3—4.

kohwik-söögisaalits wöi seltsi

einelauaks 1. jaanuarist
wälja. üürida. Teateid saab
Tatari tän. 4. 2. korral

Ilus, soe, täiel, seadeldi

küsida Püham aimu kiriku

juurest ajalehekioskist.

wast

kaasilOrlllseks

Kaks tuba

Kreutzwaldi t. 36. näha kl.

7—Vjt) homm. ja alates
kl. 5 p. l.
Hästi sissetöötatud

Pärnu mnt. 40, pühap. kella
10—4.

Väike tuba
korter, IQO põrandapin
naga. Sobiw tööstuseks. tarwilise mööbliga mitte
Narwa mnt. 03, küsida koja
mehelt.

Kesklinnas kaks

töökojaruumi
wõi I—2-toalist1—2-toalist korterit.

Teat. slt. ~30/1830".
Vajatakse crasissekäiguga

mööbi. luba.
l-oowitaw kesklinnas. Pak
lumised ühes hinr.nga slt.
~25/1735".

3-toalist keskküttega

wõimalikult südalinna, kuni

1. weebrnarini. Pal. rcat.
äripäewil teles. 163-08.

Hirschfeldt, Tartu, Gustav Adolfi 15: telef.

8-36.

Alates 1. jaan. 1938 omaniku haiguse ja vana
duse tõttu vähimalt 3 a. üürile anda Tartus
(südalinnas) hästi töötav

vdõrastemaja-restoran
Asutus töötanud 33 a Koht asub turu ja laeva
sadama vahel.
Sealsamas MÜÜA kaks piljardit ühes pallide
ja kiidega. Küsida majaomanikult, Kaluri t. 10;
telef. 521.

korterit

Klaverivabrik

1. wõi 5. linnajaos ja uues
majas. Kirj. slt. ~21/1861".

vaikset tuba

isik tvajab I—2-ioal.1—2-ioal.

korterit

wõi kaasüürilisekS. Kirjad
ühes iingim. slt. „A 0103"

korterit
Manniga. Kindel maksja.
Pakk. ktmi 15. dcis. s. a.
slt. ..36/1506".

JOH. VIHM

Kindlapalgaline linna

teenija otsib I—2-ioalist1—2-ioalist

korterit

Müüa mcestcrahwa

kasukas
(tuhkrunahast). ?käha igal

Tcat. ajal Lutri t. 20—8.

Korralik kolmeliikmeline
perekond otsib I—2-toalist

korterit
Kirjad slt. ~18/1578".
Pangaametnik wasab 3toalist

Muhve
müüa uued, head kotik-,
hülge-, skunks-. murmcl

Suured nukud

müüa. Hind s—lo kr. Pik

ELEKTRI TOLMUIMEJA

AA E G
\ VAMPYR

kus 76 cm., kinni- ja lähti
käiwate silmadena ja liiku

nmia silmadega. Näha

| \ TAGAS TEILE ftli "I

csmaspäemast kl. 2. Kreutz

waldi t. 6—ll.

Müüa odatvasti

kudumismasin

TOLMUST PUH TA

-nr

.15

firma H. M. V., ühes plaa

J

ELEKTR!SELTS

AEG
TALLINN.RAtKOJAPL. t

tidega. Tulla piihapäewast

alates igal ajal Nõmme,
Harmoonium
Pihlaka t. v.
müüa harm o onimnitööstu Rätsepa
ses. Wäike Söörensi tän.
pressahl
ühes pressraudadega ja to 3—l.
rudega müüa. Näha igal
Müüa uus toaiccrihib
ajal Olcwimägi 11—4.

talvpatitu

Ainult hästi ieh ind

diivaneid,

karakulkraega tüsedale pike»

ja opossumnahast. hinnaga tugitoole ostate ja tellite male kaswule Paldiski mnt.
7—35 krooni. Girgenscmi t. pühiks Tehnika tän. 17, pritsimajas.
6—3.
töötoast. Näha ka Vühapäe
Odatvasti müüa korras
toal. Hinnad äärmiselt oda

mm
I Ta:
Taskurätte

kõigi mugawustega. Pakk.
slt.: ..9/1489".

korterit

võimalused. Tartus, Gildi 7. Telefon nr. 16/18.

8. kl. ja kohwcrgrammofon.

Müüakse

põlli
rh. Stempel,
Pikk 15

veoauto

wad.

Odatvasti müüa moodne
..Ner"

raadio
Olga tän. 1—23.

Lytri 3—5.
. Tammepuust moodne

pufivetikapp

Odatvasti müüa tvoolu
jooneline

tõldauto

müüa Tatari tän. 3 Otiis

Morris 18 5 istm.,

klaver

1937. a. mudel. Küsida kl

19-ni. pühap. kl. 14. Tel

unistel 1. jaan. 1938. a. Kirs. slt. ..33/1393".

477-79 tvöi kirjal, slt. ~24/
juhuslikult ära anda. Asub
müüa S. Karja s—l.
Odawasti minia igasugu 1744".
Korralikult maksja inicll.
kella 12—4 päewal.
Wirinuaa suuremas alewi kürgemapalgaline amctis seid antiiks. asju. nagu

kus. Teat. slt. „6/1726".

kiiisa preili soowib lcsklinna

Wälja anda

mööblita tuba

Nõmmel, hästi käidawas
kohas, jaama lähedal - ära soowiiaw mugawustega. Kir
anda 1. jaan. toiduainete
jad slt. „10/ l 575".

kaupluse
ruumid
ühes korteriga. Teat. slt.
„ 32/ 17õ*2".

Mõisaküla alewis üürile
anda omaniku -vanaduse
pärast

lihakauplus

ühes lvorstitäöstuscga, elekt
rijõul töötawate masinatega
ja juurcsolcwa elukorteriga.

Kaupa teha Mõisakülas,
Aleksandri t. 4, omanikuga.

Tallinnas järele pärida
Waikne t. 13—1.

Kioski

Vabaduse pst. lähedusse.
Teatada teles. 52-1-46.

Üksikut tuba

wõi wäiksemat korterit Nõm
Soe remonteeritud 3-toa mele otsib kindla sissetule
lilie esiku ja köögiga
kuga üksik preili. Kirj. pal.
slt. ..12/1652".
korter

wälja üürida. Wcewarnstns
majas Nõmme. Nurme 57/
Walgnse 6, küsida krt. 1.
2-toaliue

korter
südalinnas -vabaneb lähental

ajal. Rääkida kella 4—6.

Nõmmel, Koidu täu. 3.

metBa,

Teat. Kungla 18—2. kella
I—7.
Magamistuba
ja kirjutuslaud müüa Nar

tva mnt. 30 mööblitööstu
ses. Näha ka pühapäewal.

Z—l.

Lab. Lux. Nataskacwu 20.

Välismaa
mööbliriideid
vast suures valikus

Pikk 15

kest ühetoalist

Maja

kohe wõi uueks aastaks wõi müüa. uus, aastasissetulek

juhuslikult müüa suurele
kasinule. Nähet igal ajal

on inönel edasi soowitada. 2568 kr., hind Kr. 26.000. Olcwimägi 11—4.

maakauplus

hea wacwatasu sellele. Teat.

slr. ..33/1155".

Pool pikaajal. laen. Kirs.

Otsin 5—6-ioalist korra

tuba, köök. esik. W. C.

nüüd wõi edaspidi. Pakk.

ilma kaubata, ühes piima

kirjal, slt. ~15/1135".

~5/1165".

mees soowib

ruumi ja korteriga. Nõm
mcl ära anda. Kiri. slt.

KindlaS teenistuses noor

kaasiiUriliseks

Nõmmel une? majaS ära Teat. asukoha ja hinna koh ioowitaw ivauemarc inimes

ta saata Endla 19. krt. 1.

te juure. Wõib ta kostiga.
On korralik maksja. Pakk.
Korralik noormees soomib kirjal, slt. ..17/1737".

suitsetajale ära anda, ilma
korter
köögita. Gonsiori 23, sisse
4 t.. teenijat., köök, man
käik Wäike-Gonsiori I—3. nituba j. t. kõrmalruumid. omaette wäikest

Masti müüa. Jsraeli tän.
2—l.
Soowitau suures tvalikus
odawate hindadega kõiksugu

villaseid ja
puuvillaseid
kleidiriide
uudiseid,
aknakardinaid.
põrandariideid,
põrandawaipu,

tugcwat kauamahariict.
wooditckke.

kalasse ja botikuid
kodukoetud kalewit.

Vabrilnrcstc.

sib wäikcst

korterit

damiscks juhuslikult oda-

suusaülikondadeks

slt. ..20/1180".

Kahcliikmeliuc perekond ot
likku

2 pruugitud töörege
ja 1 suurem saan lihatve

kohale jõudnud

Th. Stempel.

Maja
Raadio
müüa Tapal ilusas kohas imeodawasti
müüa. 4+l
puiestee 24, Tireli
Korralikult maksja amet Ohtu
lampi. Super Are Scheik.
täu. 11—5, Tallinnas.
uik otsib uude majja toa,
Kollane 22—6, pühap. kl.
köögi ja esikuga
11-ni.
Lapse
korterit
Teat. slt. ~33/1153".
vankreid,
jalgrattaid ja kelke soowitan
Kindlapalgaline otsib - oma töökojast. Klaasingi 3.
korterit

Müüa odavasti

Eingcr-Naumann käsi- ja
vaibad >
jalgmasin (ka jalg üksi
la t. 39. tel. 435-03.
kult). 5-lamb. pat. raadio
kujud,
lvahet. Raua 19—5.
Müüa
õlimaalid
Müüa 2 pruugitud
kaks pildriraami,
kingsepa
ja palju teist. R. Bärenklau, 87X65 cm, maarjakasest
Wabaduscwäljak 7. EK?I pur.nse pimga Girgensoni t.
masinat

1. jaan. sooja ning puhast
1 km 1.-r. raudteejaamast.
2 toa ja köögiga korterit

Nõmmele

Näha

lae- ja põrandalaudu, prus
se ja woorimchcsaan. End

soowin kohe wõi edaspidi;
wähese kaubaga wõi ilma. maja.
Kirs. slt. ..31/1551".
Müüa 500 tm.
Pensionär otsib nüüd wõi

Müüa

mööbel,

Kardinaid j»
eesriiete riideid
vast suures valikus
kohale jõudnud.

Th Stempel,

odatvasti müüa. UuS Taia

r. E. Pisarev
ri t. 19—9.
Tartu mm. 1.
Juhuslikult odawasti
?
?
muna täitsa uus naistcr.
! Elumuudatuse tõttu müüa
talvpalitu.
Posti 1.. kahe
Näha itia oäeiv Vana Ka Haapsalus.
kordne
lamaja 10—7.

Kivimaja

Pikk 15

juhuslikult odawasti

pörisknindil. ürirttumidc ja
müüa haruldase hea kõlaga
kõrmalhoonctcga. Hind Kr.
16.000. Färclc küsida Haar
pianiino
Müüa mccsterahwa uus

tuka
Kindlas teenistuses laste
Omnib. Kaare tän. peatu mööbliga mõi
tumehall ,
ilma. Wöib ta abielupaar soowib ühe
autogaraashi
selt 4 min. tee. Naha Kaare
Laduks
ülikond, '
tuba
ka
kaasüüriliscks
2.
wöi
loalist
wõi
niba
wahcsci
tän.
23.
kella 4—6 öht.. tel. 473-96.
Mälja üürida. Pärnu mnt. ,
wähckantud pruun nahk
3. linnajakkn. Kirj. iibes naga
puhtam, härrale wöi daami 40, pühap. kella 10—4. < wõi töötoaks lväike ruum
kracga talwpalitu. . hall sü
korterit
üiiritingim. slt. ..4/1564".
Raua tän. alg. ära anda.
Korter
le mõistl. tasu eest wälja
maksab paaleaasta üiiri eite. gispalitn ja wiltsaapad. Pü
Ajalehekiosk
Küsida
Heeringa
6-a—l.
anda. Kollane 20—7.
Soowiu sooja ja ivalgci Toowiiajalc hea tasu. Kirjad hapäcwal Koidu 30—7.
Lihakauplus
2 tuba ja köök ära auda
tra anda. Küsida Õle t. Kalamaja rajoonis wälja
On ära anda 2 möbleeritud Kiwimäcl, Raudtee 107-a.
slt. ~20/1110".
korterit
Z—7 pärast kella 19. püha
rutuliselt ära anda, ilma
üürida, hästi
krt.
1.
Uus
maja,
täielik
?äewal kl. 11—19.
kaubata. Küsida Heeringa t.
Wäiksenia palgaga vauga
-vabriku läheduses.
tuba
weewarustus, 1 min. tee Lutheri
20—2.
amciuik otsib sooja
rnbbi. tuba
Teatada ilt. ..34/1634".
jaamast.
müüa Nõmmel. Männiku
Bürooks
müöbiiga tuba
Wöi elamiseks omaette tä intell. härrale. Küsida:
(parkett), erasissekäiguga.
Ilus strur
Tootvin üürida
alates 1. jaan. 1938. a. teel 17. Teateid saab koha
naivalt sissekäiguga korralik Raekojaplatsil AEG juurest
Iva nui ja telefoniga Nattva
Segakauplus^
peal pühap.. 12. skp., pä
Teat. slt. ..27/1107".
tuba
;
ruum esikuga ära anda. ajalehekioskist.
mnt. 60—1, Köleri täi?,
väikese
rast kl. 11.
Narwa mnt. 30. majahoid
, c erasissekäiguga Mälja üürida ,nurgal
alewikus, Läänemaal, sisse
Wajan kohe wõi 1. jaa- Maapealne toiduainete- 5Nurwa mnt. 10—0.
jalt.
töötawd äri. terwisl. põh
miarist 2 toa ja köögiga
justel ära anda. Wõib ka
Mööblita tuba
3 lainealaga. ~>-f-2-lambikauplus
Puuvilja
korterit j
osanik
olla
wõi
kautsjoniwõi
maja
Tine raadioaparaat (iuticrl
Väike tuba . erasissekäiguga ja soowi kor
klosk
ühes korteriga, wähese kau
meline wilunud abielus
ja , Haruldane mõnusus, loo
itra anda. Teateid saa baga, cluunmdatuse tõttu unoormehele mälja üürida tral köögi tarwitusega ära wastutaw müüja. Teateid loomapidannsc -võimalusega Oman karusnahatöösiuse
on kindel amet. , mutruu hclüilekauuc. kau
Kopli tän. 66, kioskist, L kiiresti ära anda Las-na- Harju 17—2. Näha ärrpäe- canda I—2 härrale wõi daa Tatari 7—4 isikl. p. kella Z. ja -väikese krundiga. Kirjad abikaasal
Maksan 3 kuu üüri ette. , uikujulinc kast. Lutri kän.
12 päewal kuni kl. 5 õhtu mäel. Kitvinmrrü 3. tt viii pärast kl. 8. t mile Härjapea tän. 9—12. laup. ja pühap. kella 9—4.
18—6.
slt. ..29/1569".
Mrgensoni 2—S.
sega

ära anda. Lähemaid teateid annab vandcadv. F.

Kindlas teenistuses olew soovitab ilusa kõlaga pianiinosid. Soodsad järelmaksu
õppija sooivib wäikest

läheduses

anda soe mugawuStcga

äri

2 tuba ja köök. soowitaw

palkmajas tindlapalgalisele ühes kaubaga headel tingi

tanud

Tartus kesklinnas on vana sissetöötatud

elupaar otsib

1. jaanuariks wäiksemat

talvekorter

ühes metsaga. Osa Maapanga laenu, sissetulek
9% ostuhinnast. Händ 3500 krooni ühes sissesea
dega. Aadress: Läänemaal, Piirsalus. Aleksander
Kits.

Noor riigiteenistuses abi

Korterit

Noor kindlas teenistuses
abielupaar tvajab tungiwalt

Toe 3-toaliuc ruumika?

ka põllumaa rendile
' Kesklinnas uues majas wõib
kiida
wõtia. Kapital metsaline
! 3-ioaline
kuni 3000 tr. Kirjad jlt.
preilile ära anda, täielise
~7/1687".
korter
pansioniga mõi ilma. Lähe
malt Lembitu tän. 10—2, kõigi mõnusustega ära anda, Toiduainetekaupluse
kella. 3—7. piihap. kl. 10—2.
4-toaline remonteerimata

..8/1608".

korterit

Mugawustega erasissekäi Septembri tän. 9—B, hoo omaijiku haiguse pärast 1.
wimajas.
jaan. 1038. a. ära anda,
guga möbleeritud

üürile anda

kaupluse ruum ühes piima
ruumi ja korteriga, nõuete
le lvastatv. palun ieat. slt.

köögiga üürile anda ühele

mai kahele isikule. 15 kr.
kuus. Nõmmc-Kiivimäcl,

Nõmme-Kiwimäe penilt-5.

alandusega üürile anda.
Wcsiwarustus. üldtvann.
Walli t. 13. Hiiu.

kiriku juures, kaupluseruumidega. Endine kõrts
suured ruumid, elcktrivaigustus. 8 ha maad

'Soowtit

Majaperemehed!
Kellel on lähemal ajal
wälja üürida toiduainete

Wõi edaspidi.
ins. Näha igal ajal. Küsida nüüd
slt. ..8/1188".
hoamimajast.

ära anda Hõimu tail. 24,

Vanarauakauplus
ilma ära anda S. Tarin
6-toaline. mõlemal Remonteeritud
korter
ära anda (kaubaga) Laa teine
umt. 29—3, näha pühapäe
wannituba,
teenijatuba
ja
korter
daplatsil; p. s. müüa sepa
ival kella I—3.
muud mõnusused (ahjuküt
tööriistu. Teai. Lutri tän. tega).
5 tuba. köök. eestuba ja
3 tuba ja köök ära anda.
esimene korter Tatari
31—11.
kinnine weranda. Järele kü
iJuuroweo
tän.
7—lB
(hoo
Pudukauplus
18—l, teine korter Tatari wimajas).
sida majahoidja juures
20—6. Järele küsida ala
käidatvas kohas ilusa kahe Nõmmel. T. Pärnu mnt.
KaastitiriHst
tes esmaspäewast kl. 10—1
toalise korteriga omaniku 103. kella 2—4.
Puhta töö jaoks tvöi
tartvis (meesterahtvast) 28. ja 3—6 Tatari tän. 20—6.
haiguse tõttu kohe ära anda.
äriruum
Ameerika tän. 30—14. hoo#
2 tuba, sees tööstuse jn Järele pärida Raekojapl.
wimajas.
Rohukauplusc.
Wanem korralik kindla -valgustuse elekter, gaas ja lehemüüjalt.
ruumid
palgaline mees
Mesi. Mälja üürida Lühike
üürile
anda
jaama juures
saab
toa
jalg 6—6.
Müügikoht
alewis. Küsida -Ole tän. 2,
I.ibakaupiuB
naisterahwa juures. Laulu
ärist.
peo tän. B—l 2.8—12.
Korter
ära anda selle tõttu, et
jõulukuuskede jaoks wälja
omanik
sõidab
wälismaale.
Rahumäel
ära anda uues majas 2
Hea
anda Gildi t. 2 ja Liiwa
Elumuudatuse puhul 3-too
tuba, köök, esik, 23. (£., Kr. Kana t. 6—4.
li ne soe päikeieküllaue lväi
laia 83. teles. 436-98.
magamiskoha 30. kuus. Äanmkese tän.
ke talwkorter ära anda.
9—l.
Tatari
tän.
saab
puhas
ja
Korter
llues majas
Pikk tän. 33.
aus isik mõnesuguste maja
3 tuba ja köök. ühes loo
korterid
tööde eest. Lig. Pikal tän. Kauemat aega ühe oma
niku käes töötanud
14—1.
mapidamise
ruumiga ära
Korter
ja töötoaruumid ära anda.
anda Suur Sõjamäe tän.
Pelgulinn.- Taime tän. 28.
söögisaal
17-a, teateid saab Kuristiku ära anda 3 .tuba ja
Erasissekäiguga
köök. köetatv weranda. Nõm
ja lihakauplus ära anda. tän. 4—l.
Haritud intellig. härrale
luba
mc, Metsa iäu. 37—2.
ühiselt mõi üksikult. Teat.
suur
üksikule üürile anda suur
ära anda üksikule meeste flt. ..30/1750".
mööblita tuba
erasissek.. omaette, pcnkese rahtvale Niidi 4.
möbl. tuba
Korter
poolne, wann. Gonsiori
Ärasõidu puhul kiiresti Hind 35 krooni. Koidula
wälja üürida üks tuba
ära anda
11—3. i
Väike tuba
13—2, 2. sissekäik.
ja köök Raudtee t. 24—4,
Erasissekäiguga
Rahumäe jaama juures.
puuviljakauplus.
ära
anda
waikscle
härrale,
üksik
meesterahwas
wajab
tuba
kaht korralikku meesterah
40 aastat koha peal töö
ära anda korralikule preili kellel on endal kvoodi.
Kesk-Kompassi I—3.

..12/1572".

manniga, täielik mesimarus

Korter

318=12, kl. 9 Vi'2 ja 4—6 wäikeselc perekonnale hinna

erasissekäiguga. soowi kor iga päelv wõi pühap. Tina
ral manni, telefoni ja köögi 17—2. kl. 11—2.

Kaasääriliseks
Hind 3 kr. 30 senti. Len

Korralik noormees mõib

Metallitööstus soowib
üürida j
töökojaruume
100—200 r.-m. Teatada j
kirjalikult suurus, biud ja

möbl. tuba
Soovin korterit
wõimaluse korral täiesti
kats tnba ja köök wõi omaette ja mitte kaugele
üks suur inda köögiga. linna keskelt. Hind kuni 15
lWõin maksa aastaüüri.) kr. kuus. Vastused ühes
Tcat. luni 15. skp. slt. hinnaga slt. ~25/1825".

korter
Nõmmel ära anda; 3 tuba,

25-d, küsida krt. 12, 3. kor
fira anda kindl. leenist,
ral.
mecsier. amaelte
Wähcsc mööbliga

maja

otsib

malmim

ruumikat tuba konto NÕMMEL JA MUJAL
Nõmmel
Rahumäe jaama kähedal,
riks või korteriks
Wahe tän. 1. omnibusepea
Soe korter
tnse juures. 2 ilusat suurt
kesklinnas väija üüri
korteril adamasti ära anda
da. Kirj. slt. ~22/1902"
2 tuba. köök. esik, tlo a 4 tuba. - teenijatoa ja

ruumiks. Kullasepa tän. Liiwalaia 00—12, tänawa

ivähc (õhtune lisatccnistils).

Wäike perekond wajab

2 tuba. köök ja esik, 30 Malciva 12.

Kaastitlritiseks

köök wanniga. keskküte, ko wõib tulla mees- wüi nais wõib tulla ameiiskäija
hane ka arstile tvõi kontori isik üksiku naister. juure. meester. tvõi naisterahwas.

rinmiametnik. tehnilise te
gctvusalaga, kodus iväga

42 r.-m. pinnaga 2 tu

2—lo.

üürile anda 4 tuba.

Kaasuurilist

saab korteri, korralik kodu.

Müüa maal

korteril

mittesuitsetaja 27-a. noor
mees. 3ooiintom kodune ie
leson ja kiiremini knnlntn asukoht slt. ~20/1180".
scle ivastatal Kirj. slt. Korralik, ametiskäija neiu '

.

Mees
kaasUUrillne

Korralik kindla teenistu
sega isik soowib

päewascks kasutamiseks in
maiuti kafutaittifcga Paldis- Nõmmel.
telligentses perekonnas wõi Teatada slt. ~32/1702".
Ii mnt. rajoonis ära anda
soc mngaw piiikesepoolnc üksiku daanli juures. Pakk.
korralikule härrale. Küsida
ühes hinnaga 51t.,,21/1061"
Puhkusele sõitcw härra
Paldiski mnt. 16, puuwilja
talvekorter
soowib 1 nädalaks
kauplusest.
Otsin 1-toalist
tuba

tamisega. Liin?amäe tän. (keskkütrc Za wanniga) kohe
31—2.

mm •

luks

2oow. kirj. slt. M 23/1103".

16—22.

S3

—lBO kr. Kaupa 1200 kr. kr. kuuS. llus Kalamaja

klosett). Omaette sissekäik, wälja üürida. Soowi korral Kirjad, slt. ~18/1178".
ühes köögi tarw. ära anda ivaikscs puhtas majas, hin ühes korteriga. Pärnu mnt.
korr. üksik, wõi noorpaarile naga 18 kr. kuus. Soowi rajoonis. Kirj. slt. ~11/

Alberti 34—6, näha kella taw 6 kuu üüri ettemaks.

kindlapalgaline ministee

..2/1162".

Hästiminew

pudu- ja moefirl

naga 16—20 kr. Enesest:

köögi tarwitnsega ära anda
Katusepapi B—s.

si tän. 6. küsida majahoid täu. sisse keerata).

wõib tulla kindlas teenistu ja anda keskküttega, uues

Koorsllkult »Isu»«r>tu6
tuba,

ühetoalist wõi tuba köö
mitte kaugel kesklinnast wõi
trammi-antobuse liinist, hm giga. Kirjad slt. ~26/1706".

Tuba

tannis Uns-Kalamaja tär.'.
30—2. 2. korral.

Xriruum

Pärmis, käidavas tiin

suure Ivaateakuaga Ivälja!
üürida. Pärnu nmt. 28.

tartvis, kindl. anietis käija.
Jakobsoni 36—6.

ära anda mecsterahwalc.
Hollandi 40—0.

Sootvin wäikest kuid

Äriruum |

ära anda, köögi tarwitusega

1938. a. Teateid saab „Er
erasissekäigil ja wanni iar teris kesk?., soe tvan >. tele
wiiamisega. Allkirjaga soo fon. Kesk-Ameerika 16—7. gos" Kopli tän. 3.
wid saata slt. „30s1110".
2 tööstuse

Tuba
Kena walge

tuba

Waadata kella %7—lo ,
õhtul. Liiwalaia t. 90—5. j

õuna tän. l—lo.

Kesklinna läheduses waik mööbliga

sele üürnikule (daamile)
ära anda soe ia kuiw
tuba

naister. tvõi meestcrahlvast. j

kaasüiiriliseks

hootvis.

lindlas teenistuses isikule, ratn).
tclcf. tarwitamisega. Maalri
Toakaaslaseks
i län. 34—4,

Toiduainete

ära, anda. kütte ja walgus

Lauvkiekml, 11. detsembril 1937

VSeWaleyk

salus. Karja t. 17. riide
Tarin mnt. 37—13, Aspc kaupluses.
:än. ües 1. uks.
3clc täit. 200-r.-s.
pärfskrunt
kiiresti ntiiiia, hind Kr.
ja müts (tornmüts) korra 6000.
Cmanif üannikese
likud. mõistliku hinnaga 9—l.
müüa Lühikcjalg 3—2.
Juhuslikult odawasti
Müüa meesterahwa ka inüna
Philips
rakulkraega kantud
naadioapanaat»
3-s-1 lampi. Neeme t. 2.
Koplis.

TnNa pühap. kella 10—12

Liiwamäe I—3.

Viivanoid

müüa. Tiiwaneid malmis

tnitmes mnstriwalikus. Lii

ivalaia 38. sissepääs poo

milt. Hinnad odamad. Akööhli

(luugid vlckiga üle löödud)

headuses täieline Masntins.

puiestee 32. puuhoowis.

päcwal kogu päcw.

pruugitud, müüa Vaksali Palun külastada ka püha

Lanpnewal. 11. detsembril 1937

Nr. 337

PSewatell!

Surma läbi lahkunud kaastöölist

Surma läbi lahkunud töölist

Marie Sasad'it

Marie Sagadit

mälestavad

mälestavad

T. E. K.-U. köitekoja töölised.

Tail. Eesti Kirj.-Uh. graafikatööstuse juhatus ja kaastöölised.

Laupäewal. 11. dets. s. a

öurma läbi lahkunud ühinguliiQef

üiiiili

Laupäewal. 11. detsembril,

kell %8 õhtul
13. korda

mžlesrab
TALLINNA ÄRITEENIJATE ÜHING

Unustamata armast poega ja wenda

Richard H. Uuetoa'd,
surn. 12. dets. 1935,

teisel surma-aastapäeval
ESTONIA

mälestavad ema, 6de |a kasuisa*

TEATER

_l3. _ dets..

Iduard Vask
Sünd. 2. 8. 1884, surn. 10. 12. 1937.

Mi Rieier

Puusärkipanek laupäeval, 11./12. keil 18.30

(sünd. Mtmnnn)

Paldiski mnt. 36-a—B. Matmine pühapäe
val, 12. detsembril kell 2, Kaarli vanal
kalmistul.

Sünd. 24. juun. 1867.

Surn. 7. dets. 1937.

Kurbuses NAINE ja OMAKSED.

. . Jes. 48, 1
TALLINNA ÄRITEENIJATE
DETS. ÜHING

12. dets. treil >/z Ip. 1.

kort HiJlerl t, 16—8

korraldab homme oma liikmeskon
12
nale ja nende perekondadele lasPÜHAP *e'e Mustapeade klubi ruumes

Kopti kalmistule.
Leinajad

abikaasa,
poeg,
pojapoeg
ja omaksed

jõulupuu
*

Ühes rikkaliku

©

Pühapäcwal, 12. detsembril,

kell V£B õhtul
22. ja lõplikult wiimast

lastec enduscks efletenduS

korda üldhindadega

kell %3 p. t.'

„Lflunatuule
eksirännak"

3 Maotuses, (5 pildis).
Pääsmed Kr. -1.—— 10 j.
Kell õhtul
teenelise näitleja

Paul Pinna tuluõhtuks
esietendus

Jseesar"
..Kaugete randade" ja
..Fanny" järg. Marcel
Pagnoli näidend 3 waatu
ses (13 pildis).

Pääsmed Kr. 2.60 —BO s.
Esmasväewal. 18. dets.,

tantsuõhtu.

Hugo Raudsepa komöödia

kell V£B öhwl
82. korda

alandatud hindadega

..Vedeivorst"
4 tvaatuses.

Pääsmed Kr. 1 kuni 10 s.

Teisipäewal. 14. detsembril,

kell pool 8 öhwl

3. korda
harilike hindadega

~Tosca"
G. Puecmt ooper 3 waat.
kino ..MODERNIS"
Pääsmed Kr. 2.50—30 s.
Kesknädalal. 15. detsembril.
6. HOMMIKKONTSERT
kell %8 öhwl
balleti
Eesti Draamateater Esinevad: H. Lehtiks viiul, P. Hallap tenor ja Läti Riigiooperi
solistide
sümfooniaorkester. Eeskavas kauneid meloodiaid.
Mirdza Grikls'e ja
Tallinnas
Juhatab N. Goldschmidt.
Sissepääs vabatahtliku maksu eest. alammäär 10 tmt.
Paul Pidigi
„Ugala" teatri võõrus
balletiõhtu.
etenduselt.
Laupäeval, 11. dets., kell 9 õhtul T. T. A. U. Teatri kassad awawd kella
Korraldusel, Lai 5 (Poolgase tantsusaalis)
Laupäewal. 11. detsembril.
12—& p. l. ja öhwl kella
feH õhtul
6—%õ,
SUUR
88. korda
„SUVI"
A. Särewi»O. Lutsu dra

tolvM

Näitejuht Leo Kalmet.
Lawapildid P. Raudwee
NOORSOOTEATER.

Einelaud alkoholiliste jookidega.

matiseering 3 waatuses

KABAREE.
Tantsuks VI-VA-6E*BAND.
Lõpp kell 5 hommikul.

%

%

+

r
ATIR+
„Aladini imelamp"
EESTI DRAAMATEATRI
Järva Ajutine Maavalitsus
2. iagu
RINGREIS
Ntuinasjutt muusika laulu
vajab kaht
de ja tantsudega, v pildis
samanimelise muinasjutu
„Mees trumpidega"
järele kogust „1001 ÖÖ".
Hugo Raudsepa komöödia
Oludckohastanud Heino Anto
8 waatuses.
Lawastuõ Elmar Nerep
Näitejuht Ed, Türk.
Lawapildid P. Raudwee
Dekoraator W. Blunt.
Viiiews 'larin LutS
WSaewal, laup.. 11. dets.
Esna
Ja
Jarwa*MHdisr
inoskondudesse.
Muusika W Jakobson
ilke-s"
Watke-Maaxjas.
vühap..
Tantsud (Ä Neggo ja Sooviavaldused ühes tihi kese elulookirjeldusega saata
12. dets.
S. Bärenklau Kaastegew Maavalitsuse Sotsiaalosakonnale, hiljemalt 24. det Kadrinas, eSmasp.. 13. dets.
Gerd Neggo tantsustuudio
6. korda

Pühapäewal. 12. detsembril,

Mgus igal pool kell 8 õhwl.

sembriks k. a

Järva Aj. Maavalitsus.

kell õhtul
162 korda

„Kevade"
A. Särewi -O. Lutsu dra Vajatakne vilunud
matiseering 8 w. 10 vildi»)
Näitejuht Leo Kalmet.
Lawapildid P. Raudwee
Kassa awatud kella 11—1

e. I. ja s—B õhtul.

müUgtl

Vaivara jaamas

NOORSOOTEATER.
Samades kohtades samadel
päewadel algusega kell 4 p. l.

nukuetendus.
Kamas:

1) »,ReiS ämber toa" —A.

neetljot.

Awenariuse lugu lastele.
Nukuteatrile kohandanud

A. Kiwikas.

2) ..Lillhaldjad" A. Ki

nPMevaleh e"
Üksiknumbrid on

..Tagahoovis"

10—12 4—5

mika dramatiseering hiina

Teateid saab Eesti Metsa ta Tselluloosi A Ü
Tallinn, PÄrnu mnt 10—6, kella 10.00—14.00

Inglise, saksa,

Kentmani 20«a—25 (siSsek.
põiktänawast). Tel. 470-31. rootsi ja soome keele tunde
annab wälismail keeli õppi-,

nud daam. Tõlked. ,
Masinakirja

..Aristokraadid"

aineil.
3),. Mänguasjade mäss"

G. Helbemäe lugn lastele.

Näitejuht Mold Alew.
Lavapildid U. Martin.

kinke

Di. Illi Pii

meest
tvaja Sakala 30—1.
Tarwis energilist

prelllt

X? 1 soovitavad
tir tamilis

müüjat,
teS on suuteline hea eduga

juhtima suuremat maiuS

ainete-kauplust. Soowitaw

Endla 40.
Majandus* ja mMn
gUHßlade- kauplus.

soliidne kauision wõi waS

tutus. Teated senisest tege
wusest saata flt. „2/1362".

Karja
talitajatTaagepera sanatoorium vajab

perenaist, kes on sellel alal

täiesti wilunud, tarwis tal
lu Tartu mnt. 6---1.
Riisikota soliidne äri

lvajab

IMi

osanikku

Vdnema öe kohale, palgaga Kr. 74. kuus ja prii-

2000 kr., ühes kaasatööt..
teenistusega 100—150. kr.
kuuS. Teat. flt. ~28/1748"

Korter, küte, valgustus ulng teenistuse vanuse tasu.

Sõõviavaldused ühes tunnistustega saata kuni

18 detsembrini 1937. a. sanatooriumi juhatajale.

Poisikest,
15—18-a., tvöi «vanemat

. Linna ligidale tallu tar

wis keskealist

Linna tvaja

majateenijat,
kes talitab loomi. Endla

tän. 59.

ieenljat-persnaist,

Agendid
meest, tallu tartvis abiliseks. kes on selles tvilunud wõi
leiawad
head teenistust häS«
Kaub. piihap., 12. skp., kella omab erihariduse looma
ülikooli haridusega preili, 11—12 Tartu mnt. 32. kasivat, ja maapidamises. timinewa odaiva jõulukauba
Kaub. 11. dets pärast lehe letvitamisega. Wõitvad ka
hoowis.
filoloog, õpetab
tunnid, harjutused.

dik. Priit Ardna muusika. Pääsmed 25 ja 50 senti. Wastuw. kl. H—2 ja 5—7 Harju 29—S (hoowis).
Pärnu mnt. 16—11.
Pääsmed Kr. 2.50 —3O s. ?eisipäewal. 11. detsembril,
Tel. 453-23.

ioterit-affcürt&a.
Jõulupuu algus lastele kell 3 p. I.
Peale selle, algusega kelt õht.

•34 PHäs .liikmeile ja nende külalistele
T tasuta.

tõlkied, kirja
vahetus, ärakirjad

Mistehaig. ja sünnituSabi. ..13/1653".

Operett 8 waat.. 15 pildis. ilndres Särewi dramatisee»
Dr. Lydia Luik
Tekst: Juuli Rõõmusaare. nng OZkar Lutsu jutustuse Naistehaig. ja sünniwsabi.
.ümber töötanud: Agu Lüü ärgi 3 waatuses 5 pildis.

PUhap., i 2. dets. kell 12 päeval

kell %8 p. l.

üldhindadega

harilike hindadeg

Tatra ttldruk
TJ

TALLINNA TUULISMUUSIKA ÜHING

Pühapäewal. 12. detsembril,

101. korda

17. korda

omavaheline

#

Parim ja odavaim büroo

J#**®!* Odavaid ja ilusaid
r V fel '
" r VY jõulu

Masinakirja kursused.
Berlitz School. Sakala 39—5
(Eesti Panga taga).
Kõnetr. 438-20.

Inglise ja saksa
keelt. Ettewalmistus kol

Wajatakse 2-kuise lapse
ledshi eksamitele. Wene tän. juure «vilunud

ilmum. Za 12. dets. kella agarad poisikesed olla. Kirj.
v—l 2 S. Tartu mnt. 32. flt. .4/1724".
hoolvis.

AUTOJUHTI,
kes Ise kaasa töötab,
Nõmmel, Raudtee 39.
haanikut. Ka
English lessons
laSsa awatud iga päew kella
tarvis veoautole. Tulla
knloasi eriarst.
osanikku
1.2—4 paewal ja 6—B õht.
Wajatakse korralikku noort
pühapäeval kella 9-12
by experienced teacher from
London. Also Commcrctal
tarlvis. kapit. Kr 300. Tea homm. Luite tön. 18
Di. Erika Pui
majateenijat,
(Viljandi jaama taga).
Corresp. Viru 7—B„ 5 tO 7,
Töölisvõimlas,
kada : slt. „9/1088'\
and Vatdeki 35—1, Nõmme. kes lapsi armaStab. sootvi
Laste, ja sisehaiguste
Puhveti
Pärnu mnt. 41,
TÕLKEID.
taw. kes on ennem teeninud
Majahoidjat,
eriarst.
Tulla
läbi
rääkima
Wolta
preilisk)
Üleliidulised Eesti Töö
tän. 28—5.
kojameest, kohe tartvis Tal
ELtonia puiestee 13—2.
tartvis. Nestor. „Passaash"
lisspordi
linna
ligid.
Saue
raudtee
Känet. 9—ll ja 4—5.
Tööpakkumised
Wajatakse korralikku, kars jaama juure (suwihtSkoH1). Sauna tän. 1.
Kõnetr. 310-72.
ket remonditvöimelist t-liigl Korter kaks tuba kär
Tarwis kiiresti kaasatöo
tvalruumiga omaette tajat
poksi
Kellas.
autojuhti
osanikku
majas. Palgatingimused
Tüdrukut
head. Teat. saab Tallinnas. uudisartiklite tvalmistami
Dr. Anita
kes lehmi lüpsab,, sarmis 1 weomasinale, kes on tvilu Maaki t. 22—27.
sett. Tarwiline kapital Kr.
maadluse- ja
maale tallu. Paldiski mnt. nud metsawedudes. Kirjad
50—150. Teenistus mitme
37—13.
Heinrichsen.
flt. „87/1557".
kordne. Kapital kindlustatud
Wanemat nais
tSstevülstlused.
Teat.
flt. .5/1765".
Naiste, ja lastehaigused
karjatalitajat
Laupäeval algus kell 20.
HäSti täötaw tveoäri - suu
Teenijat
Pühapäeval algus kell 19.
Kirikuplats 5
rema klientuuriga otsib
Vajatakse
wajatäkse maale tallu. Kau
Suured rändauhinnad ja
juuksuriõpilast
belda
Wismari
B—2.
(Buschi maja)
klassiauhinnad.
kaasosanikku
kesklinna ärisse. Äöib ka
tarivis.
Hermani
t.
12—2.
Mõlemal päeval päraat
wkiljaspoost Tallinna olla.
Naisarst
võistlusi
Kirjad
kuni 18. dets. flt.
müüjannat
kapitaliga Kr. 5000. Kaa
Teenijat
..21/1901".
Dr. R. Brehm.
tants
satöötamine fooiuHalv.
delikatessärisse pühadeks Ma
tunnistusega tarwis, MStb tused slt. ~17/1577".
Sugu- ja nahahaigused.
Mängib Hugo Lauton.
tublit
olla ka passija. Köleri tän.
ja. Rääkida Girgensonl' t. TarwiS
Wäike Karja B—7.
potisepa
poissi
10—3.
20—7.
pärast,
kella
8
õh«
Kõnet. 10—1 ja 4—7.
Wajatakse «väikesesse pe
sootvi korral wõib ka pere
tul> mitte lairpäeival.
rekonda
Teles. 484,68.
Saksa teatri
mehe korteris elada. Kirjad
Nooremat
flt. „2/1882".
1-llrtpukut.
Ham
baa
r
s
t
majateenijat,
eeskujulikku
ruumes.
kes
loomi
oskab
talitada,
Tarwis korralikku lapsi
Sergei Rešanski kes ka IA,-aastase lapse jä
Neljapäewal. 18. detsembril
tarivis nmale. Kaubelda armastajat
cele maatab. wajatakse
ha
Galina Tschernjawskaja
'
Hr
täna.
11.
skp.,
kella
%8—
majateenijat.
Pilk tän. 47—5
teenijat,
swudio
5 Sõörensi t. s—B.
wõtab jälle hambahaigeid citud perekonda. KeeduoskuS
Tulla Liiwamäc 29—16
pole
eriti
nõutam.
Tulla
(hoowimaja).
wastu kl. 9—12 ja 2—7. üöleri 23—2.
Linna ligidale maale iva
kcS on tvõimeline nmja pi
balletiõhtu
Pühapäewiti 10—1.
iseseiswalt. Pakk. ühes ja takse
Linna ligidale maal.'
Kunsthammaste
AAAAAAAAAAAAAAAAA dama
tarwis
elulookirjelduse, Manuse ja
Kaht
tüdrukut.
Suurem
seltskondlik
kuu
Galina TschernjawSkaja
sulast ja tüdrukut.
tvõimal.. soowitajate mär
laboratoorium.
kaasteaewusel klaSs. ballett
kiri Majab Tallinna ja pro kimisega. flt. „21/158 l". Läbirääkimisele palutakse Kaubelda K. Ameerika tän
wintsi: osakondade
tulla pühap., 12. skp.. Kris 10—3.
„Terpsihori lilled"
Hambaarst.'
ttine tän. 7—l.
Ballett
juhatajaid,
Waja 18. skp. õhtul
Teenijat
rapsoodia
D. Pikarevitsch
tantsuks
Wajatakse
korralikku
kee
esindajaid
dandl-trlot.
nr. 2"
taoskajat
Narma mnt. 18—3,
tarwiS maale, jaama lähe
Rääkida teles. 464-24 äri
Uus diwertiösement.
ja keeli walitsejaid
telef. 810-15.
majateenijat.
dale «väikesesse haritud pe
päetvadel kl. 5—15.
OrkeSt. J. Raasu juhatusel W.-tv. kl. 10—1 ja 4—7.
rekonda. Loomi ei ole. KL
toimetajaid.
Algus kell 8 õhtul. ,
Tulla vühap., 12. skp., kl. Kohe tvaja täiesti wilu
Kunsthambad.
leri tän. 20—9.
Pääsmete eelmüük teatri
11—3 Nõmmele, Harku 9. nud
Kindlustus tormiline. Pakk.
kassas iga päew kl. 11—1
kirjal, slt. ..18/1008".
müüjannat
PuutöyswseSse waja tvi
Hambaarst
ja s—B.5—8.
kcsiwnks teenistuseks suure
</
õpilast
lunud
masse puduärisse. Teat
V. Apfelbaum.
P. % P. W. a>ü. «Puhke
endise teenistuskohaga flt
tislerit ja tisleri
iarwis juuksuriärissc. Tulla
Vajatakse
kodu" orkester, S. Tartu Wastum. kl. 9—12 ja 4—6.
„13/1773".
Õle tän. 6—3.
mnt. 38. Tallinnas.
õpipoissi.
teles. 471-94.
jo«,
täienduskooli
lõpe
Laupäewal, 11. dets. s. a..
#
nud tütarlast-majateenijat
Harju 37—2.
Kohe tartviS iseseiswät
Tulla TelliSkiwi 28—1.
tellig. wäikefesse perekon
karjaravitsejat
Kooliteenijat
piduõhtu.
Pelgulinnas
r. Wõib olla ka Milumata.
Era-hambaarstimise
perenaist
Kawas:
eatada slt. ~3/1643".
Lapsehoidjat
tarwtS Tariu mnt. 31, söö
1. Orkestri-eltekatrdeid,
linna ligidale tallu. Kirjad
ambulatoorium
gisaali.
juhatab härra Reeder.
Hästimüüdawa artikli le> ja ' isiklikud läbirääkimlsed
iva ja Leete 19—1 (Tallinn
Kunsthambad.
Mitamiseks
majast
majja
tar2. Kopli ..Rahwamaja"
M. Tallvik. Raktvere, Tal Wäike jaama juures.)'
Maale tarwis tublit
näitetrupi teiseks wõõrus Äastuwõtt kl. 9 hoinm. kuni Mis
linna tän. 14.
etenduseks
kl. 8 õht. Tel. 471-20.
tüdrukut.
Tragi nooremat
agente.
TelliSkitvi 34—2.
„Tantsuprofessor"
Tartvis
meest vaja
T. Braks'i 3-W komöödia.
Teenistus hea. Kirjad slt. nahatööde tegijat
tvorsti- ja lihaarisse kaaS Kaubelda Pühapäewal.' 12
..29/1629".
Lõpuks tants
Hambatehnik
(portfellid, käekotid j m.), töötajaks 300—1000-kr. skp., kella 9—12 hommiku
suurendatud orkestri saatel.
«võib ka oma -kodus tegna kapit. Wõib ka olla tvilu- Paldiski mnt. 40. hoolvi!
Algus kell 8 õhtul
Hdadel tingimustel kiud olla. Pakk, flt. ~3/1603 . Mata. Teat. saab pühapäe
A. Koppel
' Lõpp kell 3 hommikul.
lale kohale saab koha
Tarwis kaubandusliku
wal W. Ameerika 30—1, kalduwusega
Elan nüüd Narma m. 4—3,
Wilunud
Päsmed 40 senti ühes riide»
teles. 312-52.
lokkija
pakkijat
hoiuga.
Wajatakse ärasõiduks # 1;
Kuld- ja kautschuktööd.
poissi
kes ka wesilaineid teeb. Kü wajatakse kesklinna pudu ärgu restorani meeldima
kauplusse pühade-eelseks nä
välimusega
äridesse kauba müüjaks
Graniidi 31—3, kella
AAAAAAAAAAAAAAAAA sida
11—7 pühapäetval. kella dalakS. Tulla õhtul kl. 7—3
gendiks. Teatada flt. „3S
puhvetipreilft.
SAUEL
A.
Reinwaldi
tän.
3—o
6—B esmaspäewal.
Masseerija
Zäbi rääkima tulla 11. dets. 1838".
(Kunderi pöikt.).
Ma 4—6 ja 12. dets. kl. Vajatakse komdwekitöäs
Angoora willajäneste
i Uus tän. B—3.
Emilie Leppik
tusesse keitmale 'tööle
kasmandus ja angoora miila Wäikesesse perekonda «vaja
müüb ~PÄevalehe'
tööstus wasab
passijat,
v
TarwiS
milunud
Jksiknumbreid p staupmehe tän. 15—2. tel.
naistööjõude.
kes iseseiswalt ja hästi kee
osanikku
pesijat
460-32. Wastuwõtt 10—1
Tammiste.
dab Tulla ainult' wilunüil
TuNa
läbirääkimisele 11.
ja Õpilast
ettewõtte suurendamiseks. ja tunnistust omajail Roosi
ja 4—6.
skp., kella 17—18 Paldiski
pesumajja. Imanta $.
Kirj. flt. 13/1^13".
krantsi 8-b, krt. 4. '
mnt. 43;
2. Pogodim.näidend 3 waat.

Kirurgia, kirurgilise orto 3—l.

Pääsmed 25- ja "50 senti. peedia ja kirurgilise tuber
Paul Rummo jõulunäidend

Matmine pühapiieval,

Pidud

kell %8 vhwl

kell %8 õhtulit

mees» meie poeg ja vend, end. kirjaladuja

Palwekirjad

«Kolmskrossi ooper"
humiküllase eeskatvaga.
J. Gay B, Brechti lugu Kaastegetvad: Töölisteatri
lauludega 3 waat. Iv piloiS ja TööliSmuusika ühingu
K. WeMi muusika.
näitlejad. Tantsuks mängib
Lennuki 18 (büroo).
PääSmed 26—150 senti.
„Kuldne 7".
Süüteo,
abielulah., päran
Mgus
kell
9.80.
Pühapäewal, 12. detsembril,
duse. wekSliMõlanõudm.. eda
Korraldaja H/s. Tuletvik sikaebilsc jne. asjus kirjut.
kell p. l.
78. korda
a&jat. Nõuanne. Awawd
üldhindadega
o—2 ja 5—7 p. l.
, .Tütarlaps tänaval"
R. Töröki la T. Emõdi lu»
gu wahelauludega 5 pildis.
Tunnid
Pääsmed 25 ja 50 senti.
Dr. Pender
Pühapäewal. 12. detsembril
kell A 8 õhtul
Yoiing lady just retumed
23. korda
Naha-, sugu- Ja pSle from
England with diploma
harilike hindadega
haigused.
gives
„Mehe küljeluu"
Kella B—9. 11—1 ja 5—7
English
M. Jowni naljamäng lau» 28eite t. 1. telcf. 435-91.
ludega 3 waat. 15 pildis.
Lessons
Pääsmed 20—125 senti.
Dr Margot Arak

Laupäewal. 11. detsembril,

Ptka piina järele uinus vaikselt minu

Hobuse

N. M. K. ü. ruumes
Lai tän. 1.

J
TIAATER

FELIX MARTINSONi

t

13

1

'1

hoidjat.

Maja kutselist kinomc

Nr. 337

14

Limpaewal, 11. detsembril 1937
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A/S. Tallinna Laevaühisus.

üstonia pst 15
fisaeftäift afuti
scit samas ma

ias nmlapcof'

Hamburgist—Tallinna

ses# uftsesi

laadib 17. detsembril k. a.

,KODUMAA"

Soovitab:
W/h

igtasuäusi

MINU

" ja 31. detsembril k. a.

vilti,

a-l. 99

Rummi- la naAA*

frllba

KAI"

Tallinnast—Hamburgi

jalanõusid

on mind juba tihti aidanud

ekspedeerime 31. detsembril k. a.

saavutada ülesseatud sihte, sest

puhas ERIKA kiri on alati
omapärase mõjuga • Sealjuu
res on ERIKA ostmine nii
lihtne... Järelepärimistega pa

,KODUMAA"

}a mitmesuguseid teisi
nflfififiaiqm

JÄRGMISTELE AUTODELE x
Amilkar / Brennabor /Bulck
Ford / Cadillac / Chevrolet
Chrysler / Lincoln / Citroen
Dodge / Fiat / Horch / La Salle
Maybach / Mercedes-Benz/ Opel
Packard/Peugeot/ Rolls-Royce
Studebaker / Wanderer ja teis*

Edaspidised laevad ekspedeeritakse mõlemas SUUDÜS iga kahe nädala tagant

• Käubaülesandmisi võetakse vastu ning lähemaid teateid antakse

Kr. Saar ja Ko.
TALLINN • TARTU

Ä-S. Tallinna Laevaühisuse
S. Karia 18, tel. 426-90.

SINGLE SHELL - kiiret käivita
mist ja jõudu kokkuhoidev alveõtt,
vedel ka kõige madalama vMtlstempe
ratuurl juures, omades sealjuures aga
suurt mSõrimlsvõlmet ka tllekuumenda
tud mootoris*
DOUBLE SHELL järgmistele
autodele: Austln, Mercedes-Benz* Morris,
Oakland, Renault, Standard, Vauxhall.
üksikasja Shell-käslraametus.

REO

lume pöörduda:

Esindaja-Hamburgis: Ee Tiit LlllCli Trostbriicke 3,Hamburg 11.

SH ELL MOOTORÕLI
tallinna Laevaühisus

AUTOBUŠEDS VEOAUTOD

14. detsembril laadib
ESINDUS JA LADU:
ins J. TAKS

Praegu on õige aeg mõelda pühade-eelsele suur
puhastusele

Tallinnas Antwerpeni ja Rotter
dami «aoks

Poonimisvaha, klaasi- ja metalll
puhastamlse vahendeid soovitab

mi. MLäänemaa".

E. GÜNTHER

YARTA

Tallinn. Aia 5-a
122. detsembri paiku laadib Antwerpenis ja
27v detsembril Rotterdamis Tallinna jaoks

JÕUVANKRITELE JA
MOOTORRATASTELE. ON

Hallo, ha 110... 442.07?
Aah . . . F-ma Treublut!

50 AASTA KOGEMUSTE
SAAVUTUSED AKKUMU
LAATORITE EHITUSEL

Siin Jõuluvana, ma ostan

ka sel aastal oma kingi
tusi Teilt.
Paiun saatke mulle jälle

Argo-Reederei A.-Q. Bremen

a..«. „Kal".
Edaspidised laevaekspeditsioonid mõlemas suunas iga kahe
nädala tagant.

MÜÜGIL KÕIGIS SUUREMATES ERIARIDES

maniküürkarpe, lõhnaõli
sid. pulverisaatoreid,
puudreid jne.

TALLINN » TARTU • VILJANDI • PÄRNU

Roland Dlenst.

litini

Kaubaulesandmisi võetakse vastu ja lähemaid teateid antakse
Ä.-Š. Tallinna Laevaühisuse poolt

A-s.

S. Karja 18, tel 426-90.

F. 0. TREUELUT

Pikk 18.

Agendid:

Tartu m. 2

Nõmme turu

RgttenlHi

Antwerpenis: Rotterdamis:

ääres.

soovitab

Kennedy,Hunter&Co Ltd.. Kuyper.van Dam&Smeer,
Scaldiš Buildings, 2, Quai Ortelius. 50, van Vollenhovenstraat

Odavaimini ostate
villaseid ja sildkleidirildeld,
aknakardinaid, vaharlideid
Paldiski mnt. 13, Tartu mnt. 98.
H. ŠEREMETA.

*

KULIArKEIUSEPAIRI
N.JEFIMOV

Harju tfln. 35,
„Kuld-Lõvi" vastas

Kanaaria
lindude

jõululaat
Pikkjalg .6—7.

Soodsaim ostukoht

Rud. Christ. Gribel. Stettin.

pühiks

Talisportlased,
ammutage endale jõudu
la vastupidavust

Ostan kulda ja hõbedat kõrge hinnaga.

ä

..OSTPREUSSEN"
kapten LÜDERS.

Esmaspäeval, 13. dets. p. I.
WIIBURI ia KOTKA,
Reedel, 17. dets. p. I.
STETTIINI.

Y

Lähemaid teateid annavad:

Meie puhtamal tselised
kaerahelbed on ' müügil
kolmes erisordis kõigis
koloniaal- ja toiduainete
kauplustes

OJevimägi 14, telefon 435-26 ja 435-58.
Tel. aadr. „Olayhills" Tallinn.

R.

JA SOODSAIM

jalanõudeäri, Maakri 4.

W ESTONIA
kapten YLLÖ,

TALI. INN RA£KOjAPL >

Uus pianiino
müüa Luise 26—1, näha

lapse- ja
nukuvankreid
alates Kr. 10 ..Modern".

TEKA

kell 16

1 STOKHOLMI
* Reis 25. dets. jääb ära
pühade tõttu.

Wiru tml. 2. hoowimajas.

* jõuluküünlaid

Müüa
odatvasti uus käsiõnÄus
masin ..Singer" ja Pruugi

TEKA

kohale jõudnud

* noakaupa

Lähemaid teateid annavad:

tud diiwan Sõja t. 11-a—5.

TEKA

Thomab Claytilils. & Son,
Olewim.lgi 14. Tel. 435-26 ja 435-58.

Müüa
odawasti uus ülikond, Paar

* majatarbeid

Tel. aadr. ~Clayhills" Tallinn.

ärip. pärast kella 4, pühap
igal ajal.
Müüa moodsaid

* mänguasju

ekspedeerit laupäeval, 18. XII,

kõige pealt
99

TEKA"SSE
VIRU 14

flaamidele
Jõuluks
raako- ja aiidpesu,
siid- ja villaseid
sukki,
kindaid,
salle
soovitab

V. Kaljuste,
Valli 2.

TEKA

LU MEKETID

OSTUKOHT

EAEKTRISELTS

AEG

Odavasti ostate
AUTO

Jõutusisse
ostmtetet

päewal kogu päetv. Kaup
mehe täu. - 4-a—s.

Stupf SUURIM VALIK

UHTLUSHIMMfIisfIUPLUS

Reisijate- ia kaubaweoaurik

Müüa
riidekapp ja muud roa
kraanri. Näha wõib püha

RÕÕMUKS

J. PUHK & POJAD

Pärnu Laewa A.-s. Pärnus

Tallinn, Pikk 62, telJ 442-75 ja 442-77

kübarad

ON IGAS MOODSAS
KORTERtS !

S UUR V E S KI

THOMAS CLAYHILLS & SON,

(Autika Casa)

PERENAISELE

HELVETEST

Balli Lloyd
(Curt Schiller).

(Wien) ja

Borsaltno

ELEKTRIPLIIT;

KAERA

Reisijate- ja kaubaaurik

Kaubaiiiesandmisi võtab wastu

Ilus Jockey Club
Viru l.

Pühap. kl. 12—6,
äripv kl. 11—4.

*<17777777?

Suures valikus lauahõbeda*
kuld- jakristallasju,käekeiii
ärätuskelli. Kuldamine, hõbe
tamine ja parandustööd.

SHOHHESSB

, maailmakuulsad

Habig

raudvoodi- ja traatvõrgu
tööstus
Tallinn, Kopil 10, tel. 438-70.

MUUa turulaud
(tvalgeks Märtviwd) kokku
käüvate jalgadega, pichtama

kraami jaoks, ühes pulda

lambivari
müüa. \ Põrandawaip 3X mtr.,- siidist lambiwari

söö

aitoale. Niine .t. -5--a—9.

' Tallinna ' EM»' Kirjastus-Ühijuje trükk

BREMENI
laadib siin umbes 16. detsembril
wlk ..Toude"
Lähemad juhused umbes iga 10 p. pärast.
Läbisõidukonossemente kõikidesse maa
ilma sadamatesse.
Kaubaülesandmisi võtab vastu
BALTI LLOYD
(Curt Schiller)
Tallinn. Pikk 62. Tel. 442-75 ja 442-77

naisier. turukasukas ja tu
mehall kittel. Tulla pühap.

e. I. Gildi I—s.

(Fostmarfce,
moodsaid seeriaid,
ja blokke odawasti.
Nimestik * maksuta.
Jttar&iiizi
„llnicdu,
Dunkri 7, Tallinn.

Müüa wõrk
raadio,
kaslvule ja õlleankur (35
liitrit). Pikk tän. 7—2.- linoleum 2X3, punasest
puust kapis .seinakell ja
lauakell, gitarr. grammo
Pesiirull
son ja noote, scinawaip.
smokingülikond lühemale

Vaip ja
Tallinn, Viru tän. *§
Tel. 433-34 # 479-79 #

Richard Adler & Co
BHB Bremen

Keskmisesse tallu vajatakse 1. veebr. 1938. a
tõödejuh Btnjat-eesteallfll

harjatulltulat
Soovitav keskealine abielupaar. Teat. slt.
..38/1198".

triibulisi Pükse pikemale kas

Km. Lier & Rossbaum

on laste maailm!

ArsoMerei

nipuudega. Seal nrüüa weel

ivule, pruugitud talwpalitu.

Jtõõn"

aurik „G EIE R".
Lähemad juhused umbes iga 10
päeva pärast.

Vast kohale lõudnud

Müüakse

Möllerson

ja igasuguseid riidekaupu

laadib siin umbes 15. detsembril s. a.

seinapiltc. baromeeter, jalg

inüüa Tehnika tän. 4 töö

ratta rattaid ja muud. Tel

toas. näha ka vühaväemal. lisktwi t. 12—7.

J. TINITS
Nunne 11.
Tel. 444-40.

Müügil suures
valikus
siid~ ja tseftofaanvarje.
Võetakse ka tellimisi Hinnad võistluseta.

