Tänast lehte 12 kdlge
PÜHAPÄEVAL HINNATA KAASANDED
PILKE- JA NAUALEHT „KRATT" JA KUNSTI ERILISA
FUN3T JA KIRJANDUS"
Toimeta» j» talitati Pikk taa 2. Koaloi avatud 9—3.
Arijofaatuse kõnetoonid 9—ll. Aadretti «Päevaleht" Tallinn,

üksik number 7 SGliti
•Ilmub 7 korda nädalas
TELLIMISHINNAD t

Teleionidi Keskjaama väi j aku ts e ar. 428*83 igal tööpäeval kella

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

üle ? kuu korraga tellides iga
järgneva kuu eest 1 kr. 25 a.

Välismaale 4 kr. kuus.

Aadressi muutmine 25 s

2 kuud „ 3 m 10 „
3 kuud M 4 „ 25 »

Kuulutuste binnadt kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 14 senti
ja teksti sees 17 senti mm veeru laiuses. Kohaotsimise kaalutused
kuni Kr. 3. poole hinnaga.
Kuulutuste koba valikut ei kindlustate.

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

oo kasutada istumised numbrid: oi. 428-84 lehe kontol, uksehoidja ja
Pika L raamatukauplust or 428-85 lehe ekspeditsioon; oi. 428-86 trüki
koja kontor; oi. 428-87 peatoimetaja Ta mm eri oi. 428-88 toimetuse kauge

kõned |a or. 428-89 äri juhatus Pärnu tn. ja Suur Karja täu. nurgal

Kuulutusi võetakse vastu lehe jooksvasse numbrisse igapäev kl. 1030,
laupäeval kl. 10-ni.
Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse tagasi, kui
vastav nostmark on lisatud.

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

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr. 21

1 kuu postita 1 kroon 55 senti.

2 kuud » 3 m 60 m
3 kuud „ 5 * m

postkaal 433.

Päewaleht

1 kuu postiga 1 kroon 80 senti.

XXXIII aastakäik

Laupäeval, 22. jaanuaril 1938
V.

KAUBAMAJA
TALLINNA TEKSTIIL .
Tähelepanu! Äri üleviimise puhul uutesse ruumidesse Tähelepanu!
kuni BJ. jaan. seniolemata odavate hindadega

SUUR VÄLJAMÜÜK

Müügile oleme määranud:
Siididest

Suures valikus villaseid

Täis siid Cršpc dc Chinc Kr 4;00, 5:00
Hlarotaine Kr. 2.40

Inglise ülikonnariideid
Kr. 6.00 kuni 19.50
Kodumaa ülikonnariideid
Kr. 6.25 kuni 12.00
Meeste palituriideid Kr. 7.75 kuni 9.50
Välismaa triiksärgiriideid
Kr. 1.40 kuni 2.25
Supelmantliriideid šenilje Kr.
Puuvillaseid kirjusid sammeteid
Kr.

moodsaid kleidiriideid
Kr. 3.50 kuni 4.00
Ruudulist villast» 140 sm. lai Kr. 3>50

Šiidklokeesid Kr. 2.60, 3iOO

Kostüümiriideid

Krepp-satääne Kr. 3.25

kodumaa ja välismaa Kr. 5;50 kuni 18.00

Kirjusid siide Kr. 2.40, 2.75
Ingl. mittekortsuvaid siide
Kr. 1:60 kuni 2.25

Mantliriideid
kodumaa ja välismaa Kr. 4;50 kuni 15.00

Kõikide ladus

Inglise puuvillaseid
kleidiriideid

Kr. 1.20 kuni 1.90

Välismaa hommik
kleidiriideid Kr. 1.1
Inglise markisette Kr. 1.25 kuni 1.75
Kodumaa markisette Kr. 0.80 kuni 1.80

kaupade hinnad on väljamüügi ajal tunduvalt alandatud.

Kaubamaja TAL L I

N AT E K S T I I L rÄil

1/ ....

P. s.

A j£i V. Karja tn. nurgal
IllaO (Linnaapteegi vastas)

meie ari

/CLORIA

laupäeval kell 4 p. I. ja
pühapäeval kell 12 päeval

GUSTAV FROHLICH

VjPALACE

suur sensatsiooniline kultuuretendus

la vöiuv-. ..

põnevas Üte- suurfilmis
#

Džungli tragöödia

HELI FINKENZELLER

See film algab sealt, kus harilikult lõpevad seiklus» ja
põnevusfilmid.. Seninägematud loomad, inimesed, linnad
ja maastikud ... metsikud tiigrid surmavas võitluses ema
tligri pärast, kes neid vaatab, silmad veres... ekspedit
sioonijuht hiiglamao embuses lämbumise lävel... kroko
dillide ~asundus" keset metsikut džunglit, valmis sööma
igat elusolevust... bengaaiitiiger, kes viskub kaitsetule

Üks suur film tänapäeva närve
pingutavalt kiiretempoiisest elust,
mis ähvardab hoolimatult purus
tada- kahe lihtsa inimese armas
tuse ja õnne...

2) mii
icilf 2* m aal Suurepärane WALT DlS
muilama maal NEY heligrotesk värvides
Välismaa ringvaade.

naisele!
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Km veel eeni näinud pele rutake, ärge jätke vaatamata seda hiilgeteost I
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oma enne olemata suure eduga Heastatavas suurfilmis
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Eriti huvitav lisa filmi
Esmakordselt inimajaloos lend Dle EweresU!
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Kaastegevad : Heli Finkenzeller, Leny Marenbach, Hans S&hnker, Werner Fuetterer j. t.

isi?
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Palutakse aust. publikut

tungivalt aivestada seansside
algustega:

äT^ieisiioi

dSSixS IjL ' l Vjik .V .H.
Esietenduseks romantilisemaid, meelihaaravamaid ia sisukamaid suurfilme
Esinevad koos kolm suurt kinotähte!
ROBERT TAYLOR, BARBARA STANWYCK, JEAN HERSHOLT
Selle filmi on lavasta
IA-Ä

mJM

armastades Uht meest

oli valmis kõigeks,
igaks ohvriks, et pääs

pyRION
Paldiski mnt. 25.
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„SKALA"
VVahriku tän. 8
ESIETENDUSKINO

MM/

Uusim „Fox" nätfala
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ta tuhandeid elusid.
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nud ifßose Marie" ja
„San Francisco" looja
W. S. van Dyke. Naine

lil

AINULT 3 PÄEVA! 22,, 23. ja 24. jaanuaril
Nõukogude >MI AA kaasakiskuv algusest
Vene kunstiline > lõpuni. Kõrgcklassili
suurlavastus ff W* ne näitlejate mäng
Nä'"'»y°' Aleksander de Kastrozza
lahkunus- ja tuluõhtud. Täiesti uus suurendatud eeskava.
Suurfilm TaPaC Bll^Ka'l Peaosas
vene elust ff DUkDa a Harryßaur.
•i. MITMEKESINE LISAEESKAVA.
Näitelaval musikaalsed klounid Glo-GIo ta kiirkunstnik.
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parim ja mugavaim

kS"alu2l£, 25-75'* hinnaalandusega:
portfelle, rahataskuid, käsitaskuid, kohvreid, igasuguseid reisi- Ja nahktarbeid.
Müük ainult kuni 31. jaanuarini. ,uhUEt,

Restoran-võõrastemaja
Telot, 428-40/15.

ADOLF PÄTS'i reisilarveteSri Hv^"22,]'
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Nalja ja naeru kõigile!
65j
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Seansside algus Mrip.
». 7, 9;
pühap. 2, 4, 6, 8, 40.

Odav suur väljamüük

on siiski Pirital

Käesoleva aasta pööraseim ja leidlikeni naljafilm!
MDp

ringv. ja llsaeeskava.
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Võtke taskurätikud kaasa, sest pisarad vao
lauad teil ojadena! mitte nutust, uaid naerust!

TjGOOO T| <5 Kogu kino rõkkab naerust, kui Laure! ja Hardy - Dick ja Doff
! -'alustavad oma viperusrohket teekonda metsikusse läände.
1 Mil 11 Miili "ick J® "off tantsivad. Uued trikid, uued naljanumbrid.
I II. Huvitav ja mitmekesine lisaeeskava
u
aatasyiss EseSS HK
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laupäeval, 22. jaanuaril 1958

Päeva I e h t
Muudatusi Põllutöökoja

Esietendusi

Hiiu Kingin

konventide asukohtades

Ismakopdselt Tallinnas I

Mlrtiu mnt. 41.

Vabariigi valitsus oma koosolekul, 21. jaanuaril,

yõttis vastu määruse, millega tehakse mõningad

Võrreldamatu ratsanik
kovbolde kuningas,
Buek Jones
uues põnevas Ja ro
mantilises seiklusfilmis

muudatused Põllutöökoja põllumeeste konventide

+rs

asukohtades.

Vasknarva konvendi asukoht, milleks seni
oli Vasknarva küla, on viidud Skarjatina külla.
Skarjatina küla asub rohkem konvendi keskkohas
ja sinna on kõigil konvendi liikmeil hoopis hõlpsam

kokku tulla, kui Vasknarva, mis asub konvendi
lõunapiiril ega kujuta enesest praegu enam suure
mat keskust.
Audru konvent saab endale Audru asunduse

*.58

Leegitsev

asemele uueks asukohaks Pärnu linna, kuna Pärnu
viivad kokku kõik selle konvendi suuremad teed ja
selle tõttu hõlbustub põllumeestele asjaajamine.

Alatskivi konvent tuuakse oma senisest asu

Kalju
Buok Jones paljasta
me* salapHrase Jõugu
seadusevastast tege
vust . . . Buck Jones
võitleb Uksi mitme me
he vastu . . . Iga mi
nut selles fllmie Ülla
tab teid uute ootama
tustega.

Vena-Bena protsess märtsi alul

Dorothea W eck
Jutta Freybe

teised kõik wälismaal. kuna wiimauc mii di li praegu

Kambja konvendi asukohas, mis Vana-Kuustest üle
viiakse teede sõlmpunktis olevasse Kambja alevikk-t.

tele wälismaal. Meil kohtuwõimud aga kuulda'
masti Eestist eemal wiibiwaid süüdlasi mälja ei
nõua. Nad wõetakse aga wahi Ma kobe, kui nad

Heitlus armastuse pärast kooliõpetaja ning
õpilase vahel.
Lisas ülihuvitav lühifilm.

jlcionl tolwcl õige clnmitUs. Sügisel olid kiil! metsa

Kõmuline protsess tuleb tõenäoliselt kohtus aru

tusele märtsi alul. Süüdistus on tõstetud krimi
naalseaduse 8 3-10 2- lõtke alusel. Karistuse Aem
määraks on seaduses nähtud ette 6 a. waugistust.

Nagu kuulda, elutsemad kapten Williams ja
B. Aron praegu Prantsusmaal, kuna Stelz
müller ja Kokotas wlibimnd Poolas.

fel keskmuelt 20<yo enam kui eelmisel aastal, kuid nüüd
MI .hinnati enam-wähem mullusele tasemele langenud.

Võimlemise tippsaavutus

linult Uks hääi vastu. Frakk võetakse kaitse alla

11. LISAEESKAVA.
Kino OK ANDI A Wiru t 10
VIIMASEID PÄEVI I Suure edu osaliseks saanud film.
Publiku lemmikud HEINZ RÜHMANN Ja THEO LINOEN
-HOOAJA SENSATSIOONILISES NAERUPOMMIS
HEINZ RÜHMANN - mees kes ..ei"
„Mees. kellest räägitakse...
öelda ei saa.
HEINZ SALFNER mürgeldaja - •
THEO LINOEN naljakaim teener
njaailmas.
tsirkuse direktor. '
GUSTI HUBER -r- trapcctsikuiiingnnna,
HANS MOSER kogeleja onu maalt.
Peale selle EESTI KULTUURFILM.
MIKI JAZZKONTSERT Walt Disney parim värviline heligrotesk
Parim eeskava linal ja laval! . • ; *
ANNY
ONDRA,
HANS ,5
..Saturn"
•ÄÄ »JHQSuiQdalad

44

vastased on Teruelis hukanud umbes 3000 inimest.

mähalaskmisist.

Snl nutan eo, 21. 1. (ETA) (Reuter) Walit

inventuur-väljamiiük

suSwägede lennu mäe tänase pommituöretke tagajärjel on
Salamancas seniSte teadete järele surma saanud üheksa

inimest. Haawatnld on ka suur hulk. Sellist pom
mi ta mi st e t ol e Sa lama n eo kuna g i ma -

daamide» härrade ja laste osakondades. Müügil suured osrtiid vil
laseid artikleid: daamide jakke, pluuse, pesu, kindaid, pui
lovere, salle, lastekleite, ülikondi jne.

r e m t tt nd a s a an u d. üks pomm kukkus maja lähe
dale, milles asub Briti diplomaatlik agent Hodgson oma
personaaliga.

illi

Tallinn, S. Karja 12 ,a 14.
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KIM „MODERN"

LOUIS GRISEL

Tartu mnt. 4, tel. 304-68.

nnse eest. paljastada kõik CSAR'i organisatsiooni kurja
tegijad ja kohelda neid seaduse täie waljusega.

Edasi üteldakse deklaratsioonis: On tarwiS anda
tõõtawale klassile täielik kindlustus selle kohta, et ei rün
nataks neid sotsiaalseid wõitc, mis tõötaw klasS seadus

liknl teel on saaMutanud. Walitsns esitab teisipaemal
saadikutekojale kama, miS kindlustab käitise juhataja
seadusliku Mõimu austamist ja töölise õigust tõõ julge
olekule ja määriknsele ja miS wõimaldab walitsusele la
hendada mahekohtunikuna töötülisid rahulisel teel. Par-

wabadusc ja Prantsnsc-Jnglisc-Amccrikn wäärmgu

kokkuleppe piirides, samuti walitsns tahab ellu tviia
toodangu uurimise komisjoni otsused, et kiirendada toot
mist, wõidclda elukalliduse tõusu wastu, lõppu teha too
puuduse kaswamisclc ja mahendada kaubabilansi passi witccti.

Pariis. 21. 1. (ETA) (Reuter) Kabineti täna

sel koosolekul kiideti heaks kaitseminister Dnladier' dck
recdid kõigi kolme kaitseministeeriumi isõjaminiSteeriu
mi, õhuminiSteeriumi ja mereministeeriumi) tcgemusc
ühtlustamise kohta. Riigikaitse kamad töötatakse walja
mastamatc ministeeriumide poolt, kuid lõpliku otsuse
nende kamade kohta teeb komitee, mille esimeheks on
kaitseminister Taladier.

Kindral Gamelin, kcS seni oli ülema sõjanõukogn
abiesimcheks, nimetati riigikaitse staabiülemaks, kindral

Jacomet. sõjaministeeriumi peasekretär, nimetati riigi
kaitse peasekretäriks.

Muntersi kompromiteeriw lauakõne
Kas ta võib veel jääda tähtsa komisjoni esimeheks
Genf, 21. 1. j ?naywasrAi,ou
sekretariaadist teatatakse, et järgmised Rahwaste

liidu liiknied on jätnud maksmata oma liikmemak

Uuesti Mussolini juures
Rooma, 21. 1- (ETA) (Havas) Mussolini
uwttis tüua uuesti mast» Läti wälisnlinistri Muu

edasi jääda komisjoni esimeheks, mille ülesandeks

on arutada Üauge-Jda konflikti. On kähetsetmv,
et i'che nii tähtsa komisjoni esimees peab nii kom
promiteerivaid lauakõnesid, kirjutab leht.

Rooma, 21. 1. (EDA) (Havas) Läti wälis
minister Munters wõeti täna eraaudientsile Jtaa
lia kuninga ja Abessiinia keisri poolt.
=©=

Eesti Akadeemiline Kunstnike Koondis
VANAMEISTRITE NÄITUS

• Tundmatu allwcelaew ründas ristlejat
Malta, 21. 1. (ETA) (Reuter) Briti aurik

~Camma" teatas, et uks tundmatu allweelaem on rünna
nud üht miiniristlejat Wahemere lääneosas. Prantsuse

miinlrlstlcjadon praegu läbi otsimas kallaletungi piir
konda.

Võitlused Terueli Umber
Barceiona, 22. 1. (ETA) (Havaš) Kaitse
ministeeriumist teatatakse, et võitlused Terueli
sektoris jätkuvad. Valitsusväed on löönud taga»
kõik "valitsusvastaste rünnakud, ilma et õieks sün
dinud tunduvaid muutusi frondi joones. Valitsus
vastaste lennukid on kuulipildujaist tulistanud va

(XIX sajand)

Soome lehed pööramad suurt tähelepanu Läti ivälis
minister Muntersi esinemisele Roomas. ~'Suomen So
sialidemokraatti" toob teate sellest esiküljel esikohal
pealkirjade all: ..Kaunasest lewitatakse wäärteateid
Abessiinia «vallutamise tunnustamisest. Soome roolis
ministeerium teatab, et tai ei ole mingisuguseid tea
teid, nagu oleksid Belgia, Hollandi. Daam. Rootsi ja
Soome otsustanud Rahmasteliidu kokkutulewale nöu
kogule teatada, et need maad tahawad tunnustada

Itaalia impeeriumi Abesfiinias. Ka Belgia ia Eesti
liikkawad teate ümber. Rahmasteliidu nöu
kogu liige L äti ühineb Rah masteliti-du
lohkujatega." (Soome lehes on need read raswa
ses kirjas.)

Tekstis leht ütleb: „Läti maliti Rahwastelndu
wiimasel täiskogu istungil Rahmasteliidu nõukogu
liikmeks. Rüüd tahetakse sealt poolt siis Soometki

meelitada Rahmasteliidu lohkujate rühma. Ka Eesti
pole Lätile annud woiitust enda nimel Roomas esine

KUNSTIHOONES

miseks."

ON AVATUD 27. JAAN. 1938. A.
iga pilev kella 9—19

Läti oma ajakirjanduse esikülgi täivamad Mun

tersi wisiidi kirjeldused ..ÄZägeivaimas Itaalia lennu
linnas", kus Munters on mitu tundi tutwunud mood
saimate lennukiekitiisc mõtetega. Reed kirjutused on eri
kirjasaatjailt, kes saavamad Muntcrsit ta matkal.

Hiina karistab ohwitsere

litsusvägede positsioone.

Tarragona provintsis valitsusvastaste lennukid
pommitasid Reusi, kusjuures 30 isikut on saanud

Pühapäeval, 23. jaanuaril, kell 12 päeval.

surma ja umbes 40 haavata.

laste- ja kultuuretendus

Loodetav ilm
pÜhapäewal, 23. jaanuaril. Merel paiguti 5*
palliseid. maal keskmise kiirusega lõunakaarte
tuuli. Päewal paiguti udu ja sademeid. Sisemaal
kerge külm, saartel ja rannikul paiguti sula.

VANA PIONEER
Lõbus lühijutt värvides.
Huvitav heligrotesk
Suurfilm

KIHV JA KUUS ,
Palju on nähtud džunglifilme, kuid see on
ainuke, mis tõetruult näitab meile kisk
jate püüdmist nii nagu ta on.

TEHI

Peale selle teised filmid,

lIKA

Kaheksa pataljoniülemat lasti maha
Hä nko u, 21. 1. (ETA) (D3W) Autoritest
sest allikast teatatakse, et Hiina armee ülemjuhatus
on teinud Põhjalikke muudatusi kõrgemate wäejuh
tide kohtadel. Sedamööda on teenistusest wabasta

tud 10 kõrgemat Hiina ohwitseri, et wabastada
kohta noorematele ohwitseridele.

Ametlikult teatatakse, et arguse ja sõnakuulma
tuse Pärast on waugistatud kaks armee ülemat, kuna

.ks on maha lastud. Peale nende on waugistatud
meel 13 diwiisiülemat, nende seas ka kindral Sun-"
hsilien, ja 12 pataljomiVlcnuol, 8 pataljoniülemat
on maha lastud-

kassa avatud *£ tundi enne algust.

Tokio, 22. 1. (ETA) (DNB) Peaminister Ko

Pääsmed 15—55 sendini.

KOK

:ILE

RESTORAN
ILMUS NR. 1.

MU ST-KASS

Sisus: Betoonlaed

Merepuiesteel 10, telef. 471-56.

roo isoleerplaadid.

puutaladel. Pilli
Tüulerootor. Põl

Laupäeval, 22. iaanunril

lifttasiitis ..üfipodroom".
Tallinna Hipodroomil
Paldiski mnt 50. Telef. 435-06.

lutööriistadest.
Elektrotehnika-,

foto-, jahutusmasi

lõbus tantsuõhtu
suurendatud knbarde-eeskavaga.

MMM

NSENERIKOJA
VÄLJAANNE

Külastage oda va hinnalist
baari.

EINELAUD MUUSIKA
I-

plaste Koosa" y, Btaaaln

nate-, kunstvaigu
ja teistelt tehn.
aladelt. Tellimise
hind 4 kr. aastas,
üksik nr. 40 snt.
Talitus Vene 30,

Tallinn.

K.NO

fUhap., 22. jaanuaril, kl. 12 tftunai
Päaamad 2 kr., 1 kr. ja 50 a.

tcliidule. Lubatakse hoolt kanda riigikaitse kindlusta

sud 1937. a. eest: Ecuador, Abessiinia, Guatemala,

Veel lühikest aega kestab meie

Betty Besprosvanny m Poeg

Pariis. 21. 1. (ETA) (Reuter) Valitsuse dck

lamcndi toetusel walitsuS tahab säilitada eetarwe tasa
taaln ja kaitsta energiliselt Prantsuse wääringut raha

inimest
Haiti, Panama ja Paraguay. Samadel riikidel on tersi. kelwl oli ducega südamlik läbirääkimine. Läbi
rääkimisel wiibis ka Itaalia wälismiuistcr krahrn
Barceiona, 21. 1. (ETA) (Havas) Aragoo maksmata liikmemaksud ka waremate aastate eest. Ciano.
«Journal des Nations" toonitab, et Abessiinia
nia kuberner Mantecon, kes viibib praegu Barce
lonas, pidas kõne, milles ta käsitles Terueli seisu figureerib ikka tveel Nahwasteliidu liikmena. Üht
„Rahvasteliidu nõukogu liige
korda. Ta seletas, et Terueli on jäänud umbes lasi leht alustab kampaaniat Läti välisministri
40|>0 inimest, kelle lojaalsuses ei ole mingit kaht Muntersi mastu tema hiljutise lauakõne pärast Noo.
ühineb liidu lõhkujatega"
lust. Ta lisas, et enne ühe nädala möödumist sea
takse seal uuesti jalule normaalne elu. Valitsus inas. Leht tõstab üles küsimuse, kas Munters wõib
12 meest ja iiks naine on maha lastud avalikult
valitsusvastaste poolt. Mahalaskmisele oli järg
nenud ball, ütles Mantecon. Lõpuks ta ütles, et
valitsusväed ön vangistanud hulga valitsusvasta
seid ja isikuid, kes olid osa võtnud ülalmainitud

Tööstus-Kaubaudus Ühing

dotlaratsiooni. Pärast ivaidlusi saadikutekoda awal
das walitsusele usaldust 501 häälega 1 hääle wastu.

jäämist Juglise-Prantsttsc koostöõpoliitikale ja Rahtvas

Teruelis hukatud 3000

Laval EVI KONSA ja KIVILOMBI INTS uute naljadega.
Upuks nMdend .KOPVa »> ÜD6* .

lil

lnges täna saadlkutokojas ette walitstrse

ulatunud üksikuis taludes kuni 20.000 kr-le.

Varastatud linad tõid leidjale
karistuse
Wana-Antslas Puusmetsa talus elutsew Os
kar Lepp wõeti wastutusele leitud kraami omas
tamlse pärast. Sõites Walka laadale, leidis,
mees 8 kg puhastatud linu. Leidu ei annud ta
aga politseisse, wald müüs laadal ära.
Hiljem silgus, et L. oli leidnud neid linu.
mis warastati Karula Liillemäel Kompuse ai
dast. Teatawasti saadi warastele peale ja need
löövisid osa linu teele. Pimeduses aga taga
ajajad nähtawnsti et leidnud kõiki Uitu liles.

Võluv Zarah Leander kannab ette populaarsed lööklaulud ..Yes, sir!" jn „leh steh* lm Regent"

Pariis, 21. 1. (ETA) (Hadas) Peaminister

laratsioonis, mis peaminister EhautempS' poolt saa
dikutrkojas ette loeti, toonitatakse Prantsuse truuks

ulatuses tehtud. Kuid weebruaris loodetakse metsa
töödega täiel rindel alata wõiwat.

«Uutele randadele».

Kaitseministeeriumide tegevus ühtlustatakse

Lõima-Tnrtumaal käib elawam metsaga kaubitse
mine Wlrtsjärwe-äärseis taludes, kuna metsa saab ive
dada jcirwe liäre wäikcse kuluga ja siis kewadel par
wetada Tartu. Leidub waldu, lius kümmekond talu on
sooritanud metsamüügi operatsioone. Tehingud on

Tänawnne lumerohke talw on aga takistanud
metsa ülestöötamist. Seni on töid ainult wäikeies

Aino AMOR
14 päev* enneolemata edut Laupäeval ja pühapäeval lõplikult '1 viimast päeval
ZARAH LEANDER ja WILLY VIRVEL

F-a Helveetsia Kuninga 4

Prantsuse valitsusele avaldati usaldust

Talmnetsadc miiiik on Tartumaal ftniuucnuT» käes

siunad kõrgemad, kuid siis olld metfakaupmelied os>
uidega taaalihoidlikud. Taltinikud nõudsid metsast sugi

käe-, tasku-, seina
ja lauakelladest,
hõbe-, ja alpaua-laua
tarbpid, kristalli.
Suur hinnaalandus!
Kasutage juhust!

peaksid tulema Eestisse.

wälja wabariigi aastapäewal. Wöistlus pidi
kestma 3 tundi.
Talumetsa müük hoos

inventuur

naaljälitamisest teatatud wastawatele ametasntus

.selgitatakse 10. weebruariks ja auhinnad antakse

Armnjtuj võib valetada

SUUR

Neist peale kapten Nikolaus Wajilakise elutsemad
Paldiskis.
WäliÄnaal wiibiwate süüaluste kohta on krimi

69 Õpilast kirjandite võistlusel
Tänu Hommikut kell algas tütarlaste
kommertskoolis gümnaasiumide lõpuklasside õpi
laste wlcheline kirjandite wöistlus teemal: aine
ja energia-wahetus taime- ja loomaorganismis.
Wöistlusest wottis osa 69 õpilast. Wöistlused
awas ja teatas teema wöistluskomisjoni esi
mees kooliwalitsuse direktor W. Alttoa. Komis
jont kuuluwad peale eelmainitu peainspektor
J. Aawik, nõunik Grttnthal. dir. Weidermaa
ja seminari õpetaja Talts. Wöistlustöö tulemused

Karl Ludw s 0 ahi

S t e l z m ii l I c r ning Poolas elntsew K o k o t o s.

kohast Altskivi asundusest Pala alevikku, mille ümb
rus põllumajanduse ja seltskonna-elu suhtes on tun
duvalt elavam ja intensiivsem kui Alatskiv ümbrus.

Viimane muudatus selle määrusega on tehtud

Mitmekesine lisaeeskava

Ringkonnakohtu prokurör esitas süüdistusakti „Vena-Bena" laadungi .
omastamise asjas kohtule. Süüaluseld on kokku 5 isikut
Kuna ka „Bena-Bena" oksjon on määra
Täna esitas Tallinna ringkonnakohtu prokurör
G. Nwald kohtule süüdistusakti Paldiski roima tud kindlaks 3. märtsile, siis toimud seega ray
laewa „Vena-Bena" laadungi omastamise asjaS. wuswaheliselt kullisaks saanud relwalaewa no
Süüdistus on tõstetud 3 isiku wastu. Need on mulistc seikluste löppwaatus juda üsna peatselt,
„Vena-Veua" kaptenid J. Willi a nt s ja N. kuid arwatawasti annad see ivccl kauaks kõne"
Wnfil a f t §, juut Bleiba Aro n. austerlane ainet asjaomastele ringkondadele.

„Mars"
Hot|lM«ll I>l.

ümber ülalmainitud telegrammis awaldatud mitmesugu
sed kuuldused. Ent Jaapani saatkonna esindaja on was
tanud, et sõjalistel Põhjustel ci lubata Nankingi minna
ühelgi Jaapani ega wälismaa eraisikul. Lõpuks mitmed
wälismaa ajakirjanikud tõstsid kaebust selle kohta, et
hulk kirju, mis on saabunud ühendriikidest Jaapani kau

du, on wahcpenl awatud. Timpcrlcp on palunud Briti

peakonsulit tõsta protesti Jaapani wõimudc ees, et

kaitsta tema kui ka teiste Briti kirjasaatjate huwisid.

Viie-riigi konverents
London, 21. 1. (ETA) (DNB) „Dailh Herald"

nojc poolt parlamendis peetud kõne kohta teatatakse
täiendawalt, et würst Llonoje on rõhutanud, et stabili
seerima jõuna Kauges-Jdas lnsuwad Jaapanil rasked
kohustused, mis nõuawad suuri ohwreid. Jaapan peab

käsitleb van Zeelnndi aruannet maailmamajanduse

hoolitsema tugewa maamäe ja meremäe eest ja ühtlaselt
organiseerima majandust ja rahandust. Lõpuks ta awal

'.võtaksid osa Inglismaa, Prantsusmaa. Saksamaa, Itaa
lia ja ühendriigid. Ettcpncf sisaldawat muuseas kawa
sondi loomiseks, mille ülesandeks oleks toetada Saksa
maad ia Itaaliat dewiiside korraldamisel, ühtlasi esita
tawat kawa, millega kergcndataksc Saksamaale juure
pääsu toorainetele Aafrikas. Auuldawasti kawatsetakse
ka luua majandusnõukogu, miS oleks sõltumatu PracmiS

das lootust, et kogu rahmas toetab üksmeelselt malit
sust, et saawutada lõplikku eeSmärki.

Jaapani tsensuur Hiinas
Tchanghai, 21. 1. (ETA) (Havas) Teata

takse, et Jaapani mõimud on täna esimest korda tsen
seerinud Reuteri üht telegrammi. Jaapani mõimud ou
tsenseerinud ka ..Manchester Guardiani" kirjasaatja

Timperley tlcgrammc. Timperlcy seletas, et Jaa

pani tsensuur ou kinni pidanud ühe tema telegrammi
Põhja-Hiina sündmuste kohta. Jaapani mõimud on kiu
nitanud, et nad ci ole leidnud mingit tõendust mainitud
telegrammis awaldatud teadete kohta. ühtlasi nad on
toonitanud, et Jaapani tsensuur peab liiuii kõik teated,
mis ei wnsta tõele ja millede eesmärgiks on kahjustada
Jaapani armee nime. Seejnrele Timperlep ou liisinud

Pimestav ZARAH LEANDER Gc?a v Bolvarv tippsaavutuses esimeses
Euroopa hiigellavastuses

m

Jaapani wöimudelt, kas nad ei lubaks teatawal arwul
wälismaa ajakirjanikel külastada Nankingi, et lükata

»j| 1 Ü Si MVI Seninägematu jõurikkus ja elamuste
[jn C M I II fl R küllus! Euroopa kalleim ja ekstravaKL||J U U Dr . gantscim suurlavastusi Raast.: ATILLA
FYT. »»»»»» R, • HÖRBIGER, THEO LINGEN j. t.
2) «NOORED TALENDID*4. Huvlrlkas Nöakog. Vene lühifilm.

ta, miö arwakawasli tulewa nädala alul esitatakse Lon
donile ja Pariisile.- Leht arwab, et van Zeeland teeb
ettepaneku miie-riigi-lonmcrentst kotknkutsumiscks. millest

tcst organisatsioonidest.

Varaste must päev
Eile pandi Tallinnas toime mitmed Margused fus
iimiee aga margad juba. mõne tunni varast tabati'

Mihkel Läpist o w i l t warastati Kalewi tan nr

24 asetsemast korterist palitu 2f kr. määrtttses War'.
gaks osutus 47-a. Johannes Oks. kes juba toorem on
karistatud, ja ta paigutati ivanglasse.
Estonia puiesteel warastau v.-n. ..WSime" käsiweo
kelk 22 kr. Määrtuses. Marguse Pani i-o.me 3S=a "voli'
Paol nt a tt n. Unna tncc-5 Ivarent on mornid karistada'
oaigntati ta Ivanglasse

helina L e e s mau n i kilntöösuise laost f,

ämbrit soolatud kiludega 32 kr. wäärtnscs. Äa see lvar

gus awastati peatselt. Vargaks osutus 21 -a ' Adolt

l i k. kes samuti on karistatud, ja ta paigutati Man».

USA ütleb üles 1936. a. mere
lepingu
London. 21. 1. (ETA) (DRB) ..Manchester
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Päevaleht

laupäeval, 22. jaanuaril 1938
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Guardian" teatab Washingtonist, et sealseist poolamet
likest ringkonnist seletatakse, et lähemal ajal kawatseta

Y

wat wormiliselt üles ütelda 1936. a. mereleping.'
millega lahinglaewade suurim tonnaash on kindlaks

määratud 35.999 tonnini. Selle tagajärjel Suur-

;V;V;:.-.
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Britannial, Ühendriikidel ja Prantsusmaal oleks wõi
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mälus ehitada suuremaid lahinglaewu. Olewat kindel,
et diplomaatlikel läbirääkimisi!, mis praegu olewat käi
mos. selle küsimuse üle, otsustatakse teostada see samm.
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Lepingu ülesütlemise tähtpäew ei olewat weel

o»

kindlaks määratud, kirjutab leht.
Teiselt poolt teatatakse, et see teade ei ole leidnud
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weel kinnitust.
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Raudteekatastroof Inglismaal
London, 21. 1. (ETA) (Reuter) Täna on aset

53

leidnud raske raudteekatastroof Bedfordi lähedal, kuS on
kokku põrganud 1 tühi rong ja kiirrong, miS oli wäljunnd

ca
'--<

83?

Londonist. Seniste teadete järele on saanud 1 isik

rt?s

surma ja 25 haawatn, neist osa raskesti.

K
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Itaalia laen Londonis nurjus
London. 21. 1. (ETA) (Havas) Kuuldub, et

...«

läbirääkimised ühe Itaalia pankuri ja Inglise pankade
wahel laenusaamise asjus on nurjunud. ..Financial Tl
mes" seletab, et kui sõbralikud suhted Inglismaa ja

«Ci

i*

Itaalia wahel seatakse jälle korda, siis Itaalia hak

g

kab jälle saama krediiti Londonist ja ka mujalt.
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Lennukite kokkupõrge Inglismaal
Londo n, 21. 1. (ETA) (DRB) Smallfordl la

hedai põrkasid täna õhus kokku üks jüjawäelennuk ja
eralennuk. Mõlemad lennukid kukkusid alla. kusjuures

zJk

tagasi juba põletasid*Mayade preestrid altaril juma
late auks tubakajehti. Nad uskusidUsegi, eyumai pei
tub-selles-aroomiliselt lõhnavas, taevapoole tõusvas
tubakasuitsus. Peagi* õppisid nad-seda mõnusat, ker
gelt narkootilist suitsu»piibqtaolisist torudest sissehin
g.ama. NeilHlevis suitsetamine edasi üle kogu Amee
rika, jäädes sealjuures.suski kõrgemate seltskonnakih
tide eesõiguseks.

lm surma kolm lendurit. Lennukid kukkusid ühte
kruusaauku, kus oli parajasti töötamas 29 töölist.
Ent töölistel õnnestus wiimjel silmapilgul kürwale
hüpata.

Õlitööstuse tööliste sõidu- ja
korterikiisimusi
Tööliste esindajad käisid Tallinnas
Eile wiibis Tallinnas Sillamäe ölitehafe tööliste

'ä

saatkond, kes esitas riigihoidjale märgukirja ja Pidas
läbirääkimisi majandus-, teede- ja sotsiaalministritega

kuid meie ajal on
isegi väärispaberossid

tööliste sõidu ja korteriküsimuste lahendamise asjus.

<&££4>*
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Sillamäel afctsewa Eesti Ölikonfortsiumi õlitehase
tööliste suur enamus on korteris RarwaS. Praeguse ta
riifi järele nõuab töökohale sõitmine igalt tööliselt ligi
12 krooni kuus. Kehtiwate palganormide juurcS käib
mainitud sõidukulu töölistele ülejõu ja seepärast palu
wad töölised sõiduhinna alandamist. Wastasel puhu!
on töölised sunnitud Narwast üle kolima töökoha juure,
mis pole aga soowitaw ei tervishoidlikel ega muil Põh
jusil. Narwas on teatawasti Praegu kortereid rohkesti
saada. Ei ole nii soowitaw, et töölised tooksid oma pe
rekonnad tehase külje alla rikutud õhku ja wiletsamaisfe

MANON
ÕfcUNt
kõigile kättesaadavad.
%

korterioludesse. Ka kerkiks sel puhul esile algkooli hoouc
ehitamise wajadus Sillamäele.

Kuna küsimus haarab ka teisi õlitööstuse rajoone,
siis on oodata, et siin juba lähemal ajal lahendawaid
korraldusi tehakse. Sillamäe õlitööstuse juhatus on lu
banud ka omapoolt wastutulekut tööliste söiduolude ker
gendamiseks.

Talumees rongi ees

1937. a. wäljaweo ülekaal 5,1 milj. krooni

Väliskaubanduse läbikäik kasvas 170 miljonilt 217 miljonile kroonile. Detsember aktiivne 0,8 miljoni kr.
Metsa väljavedu kahekordistunud, põlevkiviõli väljavedu kuuekordistunud
Riigi statistika keskbüroos äsja walminnd 1937.

aasta bilanss 317 miljoni snnrusc läbi
käigu juures näitab 5,1 miljoni
krooni su nr ust passiwiteeti. Wõr
reldes eelarveaastaga on läbikäik kaswanud 47,1
miljoni krooni wõrra, sellest sisseweo poolel 24,3
miljonit krooni ja wäljaweo poolel 22,8 miljonit
krooni. Suurenenud on ka wäljaweo ülekaal 3,6
miljonilt 1936. a. 5,1 miljonile 1937. a.
Aasta wiimne kuu on lõpnud wäliskanbanduses

0,8 miljoni krooni suuruse ülejäägiga, mis aitas
wLHendada 11 kuu puudujääki õige tunduwaltEelmisel aastal detsember lõppes 0,9 miljoni krooni
simruse sisseweo ülekaaluga.

Maadeldes wäliskaubanduse tulemusi kuude
sifeefc selgub, et 1937. a. on osutunud aktiiwseteks
kuudeks juuni, august, september, nowember ja det
sember, seega ülekaalukalt aasta teine Pool. 1936.

a. olid aktiiwsed kuud õige kerget jaanuar, weeb
ruar ja tugewamalt junni, august ja september,

seega samuti nagu 1937. a. wiis aktiiwset kuud
seitsme passiiwse knu wastn. Lõpptulemnski osn
tns kummalgi aastal passiiwseks.

Detsembri wäliskanbanduses 9,2 miljoni kr.
suurusele wäljaweole wastab 8.4 miljoni krooni
suurune sissewedu. Wörreldes eelmise aastaga
on wäljawedü kaswanud 2,1 miljoni krooni
würra, sissewedu aga ainult 0,1 miljoni krooni
wörra. Läbikäigu suurenemise 15,6 miljonilt
kroonilt 17,6 miljonile kroonile on seega püh
justanud. ainult wäljawedü.
Kuna tawaliselt detsember on suuremaks
sisseweokuuks, siis teistsuguse tulemuse kujune
mine awab häid lootusi algawale wäliskauban
dusaastale. See peaks näitama, kas tootmis
wahendite täiendamine, millise tähe all arenes
1937. aasta, wäliskaubandus nüüd hakkab awal
dama tõhusamat mõju ekspordi suurenemisele.
Vaadeldes detsembri wäliskaubandust üksi
kute kaubarühmade järele, näeme wäljaweo tõu-

Mälestusmärk hoolsale majahoidjale

su toor- ja poolwalmisainete alal 2,8 miljonist
kroonilt 3.6 miljonile kroonile, walmissaaduste
alal 2.0 miljonilt 4,3 miljonile, toidn- ja maitse
ainete alal 2,1 miljonilt 2,4 miljonile, elus
loomade alal 0,5 miljonilt 1,1. miljonile kroo
nile. Metsamaterjali eksport on suurenenud 358
tuh. kroonilt 906 tuh. kroonile, wöi wälja
wedu 1,2 miljonilt 1.3 miljonile kroonile; wi
neer ja Loolipöhjad 463 tuhandelt 600 tuhandele

50 aastat, olles praegu 81-aastane. Eile lahkus ta
manuse tõttu teenistusest.

Majaomanik ins. K. Mauritz on lasknud maja
hoiöja kujutuse walada pronksi ja asetanud. selle

hoolsuse jn truuduse tähistamises nimetatud innjn
seinale.

See on Tallinnas wist esniatordne juhus, kus

nile.

1937. aasta mäljawedu ulatub 106,0 miljo
nile kroonile. Sellest moodustab (sulgudes eel
mise aasta andmed) toor- ja poolwalmisainete
rühm 42,7 (29,0) milj. kr., walmissaaduste rühm
22,9 (18,8) milj. krooni, toidu- ja maitseainete
rühm 36,4 (30,4) milj. krooni ja elusloomade
rühm 4,0 (4,9) milj. krooni. Seega on wiimane
rühm aimcke, kus esineb tagasiminek 0.9 milj.
krooni wörra. Teised rühmad on tunduwalt
sorsseerunud, kõige enam (13,7 milj.) toor- ja
poolwalmissaaduste rühm.
Aasta kokkuwõttes metsaeksport on kahe
kordistllnud 7,8 miljonilt 15,4 milj. kroonile,
samuti ka keemiatööstilje toorainete wäljawedü
3,2 milj. 7,2 miljonile kroonile.
Aasta wäljaweos on suurenenud weel wö i
16.6 miljonilt 22,5 miljonile, munad 2,5 mil
jonilt 2,6 miljonile, kartul 1,0 miljonilt 1,3
miljonile, toornahad 1,2 miljonilt 2,3 miljonile,
tselluloos 6,7 miljonilt 7,9 miljonile, ajalehe
paber 1.3 miljonilt 1.7 miljonile, puuwillane
lõng 3,1 miljonilt 5,0 miljonile, bensiin 0,8
miljonilt 1,2 miljonile, pölewkiwiöli 0,7 miljo
nilt 4,2 miljonile. Tagasi on läinud liha-, lina-,
pnuwillasc riide ja tahwelklaasi wäljawedü.
Sisseweo 111,1 miljonist kroonist langeb wal
missaadustele 65,1 (52,3) milj. krooni, toor
ja poolwalmissaädustele 30,1 (24,1) milj. kr.,
toidu- ja maitseainetele 14,7 (9.8) milj. krooni
ja elusloomadele 91 tuhat (399 tuh.) krooni.

ma&a seinale asetatud reljeef.

ajakirja
Kõik ~Tänapäeva" aastatellijad, kes oma tellimise ära andnud hiljemalt
29. jaanuariks s. a>, saavad tasuta G. BIENSTOCK'I ülihuvitava teose
Jaapan ja Hiina „Tänapäeva" aastatellimine maksab Kr. 3. 60.
Jänapäeva" talitus. Tartus, Gustav-Adolfi 8, tel. 2-66. Posti j. arve nr. 22-32.

30.000 krooni awalikuks töödeks
Tallinnas jatkatakse kollektoritöid ja Koplis teede ning majade
korraldamist
Kuna Tallinnas on talwokuudel registreeritud
hulk tööta töölisi, siis on töölisorganisatsioonides
rõhutatud pidewcvlt awalike tööde korraldamise wa

jadust. Müd kuuleme tööliskojast, et wabariigi
malitsus on määranud>awa'like tööde korraldamiseks

sul paigmaü töödele 376 iööhii. Arwaies 1. augustist
1937. a. kuni 15. jaanuarini s. a. on töötuid töödele
naigutamd 1819 korda.

Waheialituse ajal registreeritud tööwõtjate arw köi
gis tööbörsides kokku oli 15. jaanuaril s. a. 1961, nen
dcst 759 meest ja 302 naist.

Tallinna 'linnale 15-000 krooni kollektori töö jätka

Aasia tagasi samal ajal oli registreeritud tööwõi

miseks. Niisama suur > summa on määratud Kopli

Jaanuarikuu esimesel poolel registreeriti aruande

kmniswarade walitsusele teede ehitamiseks ja majade

säte arm 1956. '

aasta jooksul esimest korda 385 töömõtjat. sama aia jook

sul paigutati töödele 336 töömõtjat. Armates 1. augus

kordaseadmiseks.

tist 1937. a. kuni 15. jaanuarini s. a. on töömörjaid

Registreeritud töötute arw kõigis tõötörsidcS kokku

töödele paigutatud 6369 korda.

oli 15. jaanuaril s. a. 1127, nendest 365 meest ja 762
naist.

Aasta tagasi samal aial oli registreeritud töötum
arw 1289.

Jaanuarikuu esimesel poolel registreriti aruande
aasta jooksul esimest korda 392 töötut. Sama aja jook-

1. jaanuarist kuni 15. jaanuarini s. a. oli tööbör

sides registreeritud tööpakkumisi 2511, sama aja jooksul
rahuldati tööbörside kaudu 712 tööjõu nõudmist ning 13.
jaanuaril s. a. oli tööbörsides wabade kohtade arw 1799.
nendest 42 nõudmist naistööliste peale ja 1757 nõudmist
meestööliste peale.

Kohale jõudnud suur saadetis * \
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ausa ja. hoolsa töömehe teeneid on jäädwustntud nii

Maarikalt. Pildil wasakul Hans Holts; paremal

Nüüd on viimane aeg tellida

Sisseweos toor- ja poolwalmissaaduste rühm
on kahanenud 2,6 miljonilt 2,3 miljonile, toi
du- ja maitseained 1.3 miljonilt 1,2 miljonile,
walmissaadused paisunud 4.4 miljonilt 4,8 mil
jonile, elusloomad 8 tuh. kroonilt 16 tuh. kroo

krooni eest eelmije aasta 25,8 miljoni krooni
wastn. Edasi järgneb Briti 18,5 (15,5) milj.
krooniga, 4Uhendriigid 9,1 (8.0) milj. kr., Non
kogude Wene 6.3 (5.1) milj. kr.. Hollandi 3.2
(2,2) milj. kr. Wäljaweos on esikohal Briti
35,9 (30,4) milj. krooniga, kelle järele tuleb
Saksa 32,3 (13.7) milj. kr.. Soome 6,2 (5,6)
milj. krooniga.
Wene tiin. nr. li majahoidja Hans Holts on

teel.

kroonile.

lUdsisseweost oleme ostnud Saksast 29,0 milj.

teeninud ühel ja samal teenistuskohal ümmarguselt

Tundmatu vanakese surm rongi all
Eile Kella 12 paiku päewal jäi Wiljandi ja
Eile kella Pfi.4 paiku jäi Tallinn-Wäike ja
Tallinn-Sadama jaamade wahel Luteri tänawa Sürgawere jaamade wahel rongi alla tundmata
walweta. ülesõidukohal hobuse ja reega rongi naine, kes raudteeliini mööda sammus Wiljandi
alla Tammneeme küla Mihkli talu peremees suunas. Rong paiskas teekäija raskete wigas
36-a. Oswald Tagawäli. Kokkupõrke taga tustega raudteekraawi, kuhu ta jäi meelemär
järjel purunes peagu täielikult regi ning hobune kusetult lamama. Sama rongiga toimetati wiga
sai tagakehale nahahaawu. Mees ise aga pääsis saanu rawimisele Wiljandi haiglasse, kus ta
õnnekombel wigastusteta.
aga weidi hiljem heitis hinge.
Juurdlusega selgus, et Tagawäli sõitis liu
Tundmatul oli seljas musi, lühike jakk ja
na suunas, kuna rong tuli Tallinn-Wäike jaa
ma poolt. Möödaminejad olid talumeest hoia selle all hall kampsun ning roheline kleit. Ja
tanud ja. samuti oli ta ka ise näinud rongi lä las olid tal hallid sukad ning pastlad ja peas
henemas. Milgi põhjusel oli ta aga hobust ha suurrätt ning walge-punast kirja pearätt. Sur
kanud peatama alles siis, kui see oli juba raud masaanu isikut pole läinud korda seni selgitada.

vtä&>-.

odavate hindadega.
"Ä Suurim karusnahaladu
Tel. 307-46. A. RATNER Narva m. 71
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Belgia tunnustab Itaalia
Raha ja

impeeriumi?

Alfred Brandy, ass

London, 21. 1. (ETA) (DNB)^Belgia suur
Kaunis laialdaselt walitseb arwamine, et rii
kide poliitiline kord ja ka nende rahwuswaheline
poliitika oleneb nende majanduslikust seisukorrast.

Rikkad riigid on konserwattiwsed, mis praegusel
ajal tähendab demokraattat, enam wõi wähem li
beraalsed, rahuldatud, wälispoliittkas igasuguste
wallutuste, territoriaalsete innberkorralduste ja sõ
dade wastased. Waesed riigid on aga diktaatorist
knd, totalitaarsed, wabadusi piirawad, wälispoliiti
kas agressiiwsed ja territoriaalseid ümberkorraldusi

nöudwad. Ütles ju ka et liberalism ou
prosperiteedi-ajajärgu luksus.

Kulla tähtsuse ja wäärttlse kohta riigi majau
dilselus on mitmesuguseid teooriaid, kitid üldiselt
saab riikide kullatagawarasid siiski Pidada mõnin
gal määral nende majandusliku jõukuse mõõdu
puuks. J. Barthelemy järele,'kes wördleb riikide
poliittkat nende kitllatagawarade' kohaselt, > omaw'ad

kolm alalhoidlikku demokraattat Ameerika Ühendriigid, Inglismaa, Prantsusmaa kogusummas
ümmarguselt 52 miljardi kuldfrangi wäärtuses kui
da, Rooma-Berliini-Tokio agressiiwne kolmnurk aga

ainult 2 miljardi kuldfrangi wäärtuses. See kulla
nappus sunnib riike seadma sisse kontrolli inajan
duslrke transaktsioonide üle, tõkestama' kulla wõi
sellele baseeruwate . rahamärkide wäljawalgumist,

juhtima majandust, piirama tehingute wabadust.
seadma sisse autärkiat ja sellele wästawalt ka juhi

tawat totalitaarsüsteemi. Kui kaubaivahÄus jääb
soiku, tuleb riikidel kitsikus kätte. On aga kitsikus
tulnud kätte, tuleb püüda laiendada 'elamiswöima
lusi. Ei laiene need elamiswõimalused produktsiooni

ja konsommatsiooni inteuüiwiuses, tuleb püü
da laiendada neid elamisrnumis, territoriaalses

ltuli andwaks pooleks ja teised saajaiks. Kui Itaalia
ja Saksamaa oleksid ainult saajaiks ja ise ei annaks

seejuures poliitilisi garantiisid, et nad saädäwat
toetust ei kasutaks imperialistlikeks sihtideks, tä
hendaks see aga ainult nende imperlialistliko ten
dentside soodustamist. Pertinax „L'Echo de Pa
ris's arwab koguni, et Saksamaa ja Itaalia wae
sus on ainsam tegur, mis hoidnud ära 1937. aas
tal maailmasõja puhkemise. Ei olewat ühtki tõsist
iväljawaadet, et saajad riigid kasutaksid raha oma
elulisteks tarweteks ja mitte relwastumisoks.
Samuti ou tõusnud hääli, et kui loodaw rahwus
waheline majandusnõttkogu oleks riikidest sõltuma

tu ja riigid samuti temast, ci tarwitse neil arwes
tada majandusnõukogu seisukohtadega. Igasugu
sed sanktsioonid puuduksid selle kohta ja kui tahe
takse kasutada mingeid sanktsioone, tõuseks küsimus,

nagu alati kokkitstpete znurdmise korral, kas alus
tada sõda wõi mitte. Seega ei oleks ummikust mil
ai kombel jõnttid wälja.

Pealegi ci olewat Saksamaa ja Itaalia awal
dauud sugugi wainlustust Van Zeelandi kawa was
tu. Frsre'ile, Vmr Zeelandi abilisele, olewat Ver
liinis awaldatttd wäga raskeid ttngimusi kawa was

lema Van Zeelandi kawa ja teooria suhtes, et ma
janduslike raskuste kövtõaldamise ja rahwuswahe

tawad maid. Ameeriklased, inglased ja Prantslased
on kaupmehed, itaallased, sakslased ja jaapanlased

sõdurid. Nii umbkandu wahest liig sirgejooneline,
kuid suhteliselt märkitabaw J. Barthelemy loogika.
Kui üldiselt riikide sise- ja wälispoliitikat wõib
teatawa tõenäolikkusega pidada sõltumaks nonde
majanduslikust seisukorrast, tekib sellest wastupidine

probleem kas riikide majandusliku olukorra Pa
rändamisega saab mõjutada nende sise- ja wälis
poliitikat loobumisele agressiiwfuscst, rahunemisele,
' suurematele wabadustele, liberalismile, mis on lisa
toetuseks üldisele rahule. On autoriteete, kes seda

wõimalust jaatawad, ja teisi, kes seda eitawad.
Selle wõimaluse jaatajate hulka kuulub ka end.
Belgia peaminister Van Zeelcmd, kes juba ligikau
du aasta Inglise ja Prantsuse walitsuse- wolitusel
tegutseb oma kawaga, on wõtnud kontakti suurrii
kide walitsustega jä studeerinud pinda, kas need

H. T.
Laadakaupmeestele
odavasti müüa kõiksugu
1938. a kalendreid jfa
vanu ajakirju
•Tallinn, Sauna I—ll.1—11.
Nõuanne õige rahvarõiva
valmistamiseks
Rahwaröiwa tomitee korraldusel ou ulanud rahwa
stuwa tvalnststamiscks nõuande saamine kooridele, orga
nsatsioonidele ja kõigile asjast hulvitatud üksikisikutele.

Nõuande saamine wõib teostuda mitmel tviisil. Kõi

\c pealt on alates 20. jaan. s. a. nwatnd Tarbis, Naa
di mõisas, Eesti Rahwa Muuseumi juures rahwaröiwa

Briti välisminister sõitis Genfi
Pariis, 21. 1. (ETA) (Havas) Inglise wälis

Genfi, et osa wõtta Rahwnsteliidu nõukogu istungist.

ministccrittmi esindaja seletas täna ajakirjandusele, et
Nõukogude Liidus on Praegu loangistatud 74 janpan
last, nende seas Sahhaliui saare põhjaosas afuwa JaaPani petroolenmiühingu mitu liiget.

Pirital
mõnus väljasõidukoht
restoran

Suurim juubeliteos, mis seni Eestis ilmunud. Sisaldab töid 91 kõdu
ja välismaa autorilt-teadusmehelt
lugu. Neilt aladelt on tertvelt 34 kirjutist. Sellest st
Õpetatud Eesti Seltsil ilmub 100. aastapäewaks
laiaulatuslik koguteos Liber Sae cularis, heb pool muinasteaduse arwele, kuna sitt lemme arra
mis oma mahukuselt ületab wististi küll köik seni Ees
tis ilmunud sellesarnased teosed, tõustes 1000 lehe
küljeni. Tema osatähtsusest meie teaduse- ja kultuuri

keid kõigilt meie kodumaa ja naaberriikide tahtiaMateir
arheoloogidelt, nagu prof. Moora, prof. Tallgren, pro>.

ilmas annab tunnistust kõige selgemini asjaolu, et peale
meie eneste humanitaarteaduste alal tegutsewate õpet

peaaegu köik ajajärgud on leidnud tähelepanu: nn kniutab

laste on selle kaastöölisteks ka weel hulk wälismaa
teadlasi kõigist meie naaberriikidest. Nii esineb juubeli
albumis kokku 91 autorit, sellest kodumaalt 44 ja wälis
maalt 47, nimelt Soomest 18, Lätist 6, Ungarist 3, We
nemaalt õ, Rootsist 3, Saksast 3, Leedust 2, Norrast 2.

Poolast 2. lirimaalt 1.

Artiklid on aivaldatud eesti, inglise, prantsuse ja

au rohkesti kaastööd eriti soomlasilt, kus esineb terwe
rida tunwd nimesid.

saldab see teos 23 eestikeelset artiklit, kuna ülejäänud
on inglise-, prantsuse-, saksakeelsed.

Sisukorda waadeldeS torkab silma, et kõige elatvamat

huwi on äratanud meie kodumaa muinasaeg ja aja-

Soojad hubased kabinetid.
Saal. R.-tnuusika.
BLI

ID

Elaivat wastukaja leiawad weel rahwaluule, etno

graafis, ärkamisaeg jne. .... ..... -

Kogilteos ou rikkalikult illustrccriwd za trukltehmll

selt wastab täieliselt wäärikale ja rikkalikule sisule.

Arusaamatused Soome |a Eesti vahel on kindlustanud sõprust.
Soome üritab suuri keeleteaduslikke tõld.—Prof. A. Saareste tähele

Tel. 428-40

panekuid Soomest

Kuritahtlik sütitamiskatse Türil
põletati maha ka tarvitas ateühingu
kaubasit

Türil asuva ..põllumeeste" restorani pillaja Ana
tol Ka 1 f avaldas politseile, et tema puukuuris
on teostatud ööl vastu reedet kuritahtlik süütamis
katse.

puukuuris asetseva pakk-kastl peale oli tehtud
vanast kuivanud luuast ja risudest tull. Kast oli
asetatud puude peale, kuud oli kasti pea! ära põ
lenud, õnnekombel polnud kast veel tuld võtnud,
kriminaalpolitsei käis kobal ja alustas juurdlust
kurja kae avastamiseks. Asi on seda salapärasem,
et samal ööl põles seni selgitamata põhjusel maha

Türi tarvitajateiibingu kaubaait. Ka seal oli tuld
märgatud kõige esmalt kuuritaolisest laudast.

Samal ööl on ulakate poolt kahe restorani eest
lahti päästetud hobused ja need lastud omateed
minna. Regedel asetsevad piimanõud on maha
tõstetud.

ülikooli õppetöö waheajal wiibiS eesti keele korralwe

professor A.SaareSte teaduslikul otstarbel 2% nä

dalat kooS Akadeemilise Emakeele Seltsi teadusliku seire

Töiseks suuremaks keeleteaduslikuks tööks on Soomes
praegu olawa kõne- st kirstkeele (uus-saome keele) sõnas

saawutustega organiseeritud kirjakeele alal. Mag. A.
Raun omakorda kopeeris täiesti A. Ojansuu Kraasna

tiku wAjaandmine. See ilnmks pikemate aaJiate wältel
koõku 8 köites, millest igaüks oleks 600 lehekülge suur.
Sõnastiku wäljaandmiselc on rakendatud hulk inimesi,

meS teostatama rahmakeele kogumistöö tulemustega ning

eestlaStc keele kohta kahvad teated. KraaSna eestlased
on nüüd iuba täiesti weneStunud, kuna 1912. a. leidus
weel üksikuid rauku, kes seda keelt rääkisid. KraaSna
eestlaste keel jätab setu keele mulje. Ka labendaS prof.
A. SaareSte mõningaid küsimusi ühenduses ilmuma hak

ilukirjanduslikke st teisi teoseid. Sedelite kogmnatcrjal

kawa eeSti keeleatlasega, mille. t. wihk ilmub loodetawasti
selle kuu lõpul.

keelte ettimoloogKiise sõnastiku koosstmine. mis peab and

Soomest Tartusse tagasi saabnnnuia seletas pvof.
?l. Saareste meie lehe esindajale töömnljetest Soomest
mõndagi, mis tohiksid põimida laialdasemat huw!.
Soomes on iväga suured rahivakcele kogud. Rahtva
keele kogumistööd Soomes on soodustanud suured aine

lised tvõimalnsed. Murrete kogumisel on astutud seisu
kohale, et Ivähem tähti? on kogutud ainestikul ioäljamid
mine, priMtseerimine, kui selle säästmine ja
seni. klmi iveel midagi koguda oiu. Samaisugnne >vaate
koht on pääsenud walAsvma ka Saksas. Prvf. Saareste
arivatcs on Soome rahwakcele kogumiselt esimesi riike
Clwoopas, kuna neil on käsutada selleks täiuslik organi

stosioon, head ja kogumise meetodid ja

töö põhjalikkus.

Mis puutub kogutud ainestiku publitsoevimisse ja
awaldamisst, siis ka Soomel ei jätku ainelisi wõimalust
kõige olulisem osa.

Siinkohal märgitagu, et ka meie saame oma kogutud
murdeainestikust trükki toimetada ainult kõige olulisema.
luba ligemal aja! hakkabki Akadeemiline Emakeele Selts
wälst andma parimaid rahwajutwde tekste murdes. Sel

tajad, kes kogu aeg töötatvad käsikäes muuseumiga. Lek

lcks käiwad praegu tekstide kopeerimise tööd. Rahwa
jutud iümiksid tvihkude kaupa 8-poogualistes suurustes.
Wihke ilnmks igal aastal üks ja üldse arwult ivahest

meil ja E. Naisliidu liikmeil registreerida kuni 1.

iveebr. s. a. oma keskorganisatsiooni jnurcs.
Rahwaröiwa' komiteel on praegu päewakovras ka
wastawate rahivarõüva wõi selle üksikosade müügipunk
tide leidmine ja korraldamine.'

kümme, mis oleks meile aiuMM jõukohane. Nende

nnvrdetekstide suhtes oleme me Soomest ette jõudnud,
sest nemad on rohkem rõhku pannud svnawara kogumisele

Abikomissar leidis miimaks sõnu.
„Ons see teie imelik lugu kõik tõsi?" imes
tas ta.
..Miimne kui sõna," mandus Tottie Green.
..Oleksin läinud edasigi. Oleksin möidelnud teie
mastu, ainult too sell on praeguses olukorras
süüdi. Oli ainult üks asi maailmas, mis tähen
das mulle kõike. Tema teadis seda. See
oli Belle ilusaim olend, kes iial on
elanud. Tema teadis seda, lurjus! Kui
Belle reetis, siis ta reetis. Oleksin andestanud
talle. Reuben tappis ta aga Dave'i pärast. Kui
Dave on meel elus ia kui Belle oleks siin,
annaksin ta Dave'ile.
Milsom mõttis enese äkki kokku. Ta helis
tas.

~'Kaks politseiautot! Lendsalk! Mehed rel
roastada roiie minutiga! Tulen ist Milsom.
Kas saite aru?"
Ta pööras ära.
..Tahan päästa Neroberry," seletas ta.
Abikomissar helistas kella. Tottie Green oi
gas äkki. Tn kukkus ettepoole. Ta huuled tõmb
lesid. Kui abikomissar tn üle kummardus, omas
ta meelkord silmad. Ta mnrisem sõnn. osutas
toolil lamnmale Reubeni meelemõistuseta ko
gule.

~Ta puuakse hoolitsege selle eest, et ta
poodaks!" pomises ta. ~Reetsin ainult selle
pärast."

35. peatükk
Dr. Erasmus Nadol. miss Masoni erahaigla
sekretär ja peaarst, istus oma ivastumötutoas
laua ääres, ees suur mirn armeid.
Koputus uksele äratas ta mõtteist. Mastu
seks doktori sisstastumiskutsele tuikus sisse
Lem, toetades raskelt kepile ja näides maid
meidi parem kui mari endisest.
..Mida otsite siit?" nõudis doktor. ..Praegu
ci ole meel teis järjekord."
..Põrgu teie järjekord!" urises Lem toolile
tuikudes. ..Mispärast ei parane ma? Seda ta
haksin ma teada."

st sttuiteikste alles trchawab hakata koguma. Samuti
aleme ette jõudnud oma ..Keeleatlasega" kuna Soomes
on keeleatlas alles ettewalmistawas ajajärgus.

täri mag. A.Rauniga Soomes, kus ta tutwuS Soo

Teine rahwaröiwa walmistamiseks nõustamise tvöst
mälus on sellekohaste kursuste kaudu. Nimetatud kur
sused on kahenädalase kestusega ja kursuste juhiks on
peamiselt hiljuti Tartus lõppenud juhtide kursuste lõpe

..Niisiis. Edasi selle pliiatsiga! Kirjutage
ruttu üles. Number 11-a. Riverside rom, Too
ley tänaw, keldrituba. See oli seitse aastat meie
peakorteriks. Nad juba näitamad teile, möin
teile lubada. Seal on tagauks ja pommid, ning
kindlasti jääb mitu politseiniku abikaasat enne
leseks kui neist jagu saate. Peakorter praegu
..Löroi ja Lammas". Bermondsetis. Leiate sealt
mõnedki kamalult plaanitsetud pögenemismöi
malused. Seal ma istusin ja plaanitsesin. Seal
kirjutasin ma alla surmatunnistustele. Ja kuu
lake: Dave ei ole halb. Kui olete kärmed,
möite meel ta päästa. Number 15-a, Mortimer
mäljakul, Camberivellis, aukartustäratum haigla,
kena ülemõde, õed köik esmaklassilised... mak
sin päris kenakese summa nende riietuse eest.
Seal on ka arst, keegi armeenia juut, kamal
kui rebane sadist ja mida te kõike meel ei
taha. Seal on ka Lem, parandamas haaroll, mis
ta sai Luige-alleel, kui Dave teda tabas. Tema
oli see teine mees selles töös. Tema hoolitses
Sam Westi eest. Mina ainult olin kõige selle
taga. Mina kirjutasin wälja tema surmatunnis
tust. Ei tea, kas on meel midagi selles plaskus?"
Ta kallutas end allapoole, kuid ei ulatunud
nõuni. Milsom. maemalt teades, mis ta tegi,
toetas teda ühe Käega ja tõstis talle teist käega
pudeli üles. Seal oli meel weidi likööri sees.
Ta ülatas plasku manamehele, kes tõstis selle
huulile jä jõi.
..Minu miimne jook!" pomises ta. ..Pean
tegema kiiresti, sest mul on mürki stes ja see
teeb oma töö. Niisiis. Kas on roeel midagi, mi
da soowite teada?"

Teine tähtsam ala. mis koguteoses elaivat käsitlemist
leiab, on eesti- ja sugukecled. Krmgemate sugukeelte ule

Soomes on eesti keele oskus suuresti tõusnud

selleks, et kogu rahwakcele ainestikku awakdada, waid sel

olid weripunased.

-1828 mag. E. Blumfeldt, Eesti wälispoliitlkait arka
misajal dr. J. Wafar jne. Ajaloo alalt on kaks huwi

sed wöörkeelst kokkuwõttcga. Seltsi juhatus on taht
nud sellega oma koguteost, millel meie oludes on suur
kultuuriline tähtsus, kättesaadawaks teha ka meie laie
matele kulhinrihnwilistele ringkondadele, üldiselt si

lest saadakse aivaldada trükis ikkagi ainullt wäikene st

Keegi ei pannud seda tähele. Abikomissar
rebis kuimatuspaberit tükkideks, Milsom hoi
dis jälle nii köwasti lauast, et ta sõrmenukid

asutamisest dr. P. Johansen, Eesti keskaia wauuust prof.

H. Kruus, Liiwimaa kolonisatsiooni kGvatiustst 108.
1384 mag. N. Loone s, Rootsi aja kaardistikust
Liiw, Saaremaa rewisjoni ja reguleerimistoodest livo—

tawat ajaloolist artiklit ka noortelt leedu alaloolastclt
(Z. JwinõkiS ja A. Schapoka).

sed, sukad'jne.).

poole.

Läti Hiudreku kaasaegseist prof. L. Arbusow, WanaEesti rahwakoosolekutest prof. J. Uluots, Pmde nnna

saksa keeles, kusjuures wöõrkeelsed kirjutised on warus
tahid eestikeelse kokkuvõttega ja. waStuptdiselt, eeStikeel

kui küsimuses on ainult mõni rahwariide osa (tanu, käi

Ta tõmbas mingi plasku oma taskust. Kee
gi ei takistanud teda selles. Ta mõttis pikad,
tugemad. kugisemad sõõmud. Kui ta lõpetas,
libises nõu ta sõrmede mahell maha tumeroheli
sele maibale. Õhuke nire läks loogeldes seina

Nerman, mag. Jndreko j. t. Ka meie hilisema aialoo

~Rummi"

küsimise puhul tuleb juure lisada postmarkides üks kroon,
kui soowitakse andmeid kogu ülikonna kohta, ja 20 senti,

E. Phillips Oppenheim

..lltelge, härra politsei." palus ta. ..mis te
mötletze sellest? Te kuulsite, mis ta ütles? Ta
pihtis kõik. kas pole? Ta saab Milani sisse,
mulal ta tahab, teenrite sissekäigu kaudu. Te
kuulsite, Kas pole? Teie seal pliiatsiga, kas
kirjutasite üles ? Reuben läheb mölla selle
-eest. ah? lltelge mulle, kinnitage mulle, et ta
läheb mölla, sest ivöin ise surra iga minut ja
tahan selles enne olla kindel."
..Ta läheb mölla, all right." kinnitas talle
abikomissar. ..Nüüd kuulge. Kas tahate ütelda,
et olete selle jöugu eesotsas, kes wöitles Wi
doms' rom'l selle jöugu, kuhu kunagi Kuu
lus ka David Newberry?..."
..Jätke see!" katkestas teda Tottie Green.
..Teil on terme jõuk lolle salasid, möi te oleksite
mmd ammugi üles leidnud. Olen Tottie Green.
Za olen olnud ..lammaste" eesotsas juba aas
taid. See. oli alguses ainult wäike ettewüte.
kuid on praegusel hetkel üks suuremaid Euroo
pas. Neil läheb nüüd põrguks. Kirjutasin seitse
surmatunnistust seitsmele reetjale, ja kõik nad
said oma. Leiate nende luud Highgate'i surnu
aialt. Minu surmatunnistus on olnud niisama
hea kui iga teisegi kuninga, kes on istunud
troonil. Jah. olen tapnud mitu korda, kuid
ainult reetjaid. Need olen ma alati kätte saa
nud. Aga kuulake. Suurim nali on see, et
veedan nüüd ise. Löpetan oma elu reetmisega.
Laostun jöugu reetmisega. 3a ainult selle häbe
matu lontruse Mast jstal toolil! Oodake!"

Brüssel. 21. 1. (ETA) (H-tvas) Autoriteetsed

ringkonnad liikkawad kategooriliselt ümber teate, nagu
kawatseks Belgia NahwaSteliidu nõukogu celfeiSwal is
tungil esineda teadaandega Itaalia impeeriumi tunnus
tamifest Belgia poolt.

wärwide kirjelduse ja nnm tvajaliku seletusega. Nõu

tori saamiseks tuleb kõigil E. Maanaiste Keskseltsi liik
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mesc sammu tõelikkuse jaatamise suunas, kirjutab leht.

nõuande büroo, kust igale soowijale tema sellekohase kir
jaliku soowiawalduse peale saadetakse ivälja soowitud
rahwaröiwa kohta kõik wajalikud mustrid ja lõiked, üheS

kirjanduses tekitanud ka juba wastuseismist. Mõ
ned näewad selles katset suruda Rahwastoliitn
rahwuswahelises elus tagaplaanist Saksa ja Itaa
lia kasuks loodawa suurriikide nõukogu näol, kuS
Ameerika, Inglismaa ja Prantsusmaa oleksid ai-

VARGAKS

1000-leheküljeline juubeliraamat

neb kindlasti Hollandi. Mõne päewa eest olewat ka
Läti wälisminister Muntcrs teostanud Balti riikide esi

Van Zeelandi kawa tähendab usku wabamajan
' duse wõimsasse jõusse ja kui ta wariseb kokku, ou
-maailm kahtlemata ühe illusiooni mõrra waesem.

Van Zeelandi. kawas oleks, nii palju kui sellest

AADLIK

et ta tahab tcoStada ifcsciswat poliitikat. Belgiale järg

/kindlustamise teel ja siis suudetakse neid soodusttlsi
arwatcnvastt ka leida.

oleks mõtelda konkreetse kawa esitamisele ja riikide
• kokkukutsumisele selle kawa wastnwõtmistks. -

majandusnõukoguga wõiksid hiljem ühineda ka toi
sed riigid oma majandussuhete arendamiseks.
Kuid see protseduur on prantsuse ja inglise aja

mu.qa, mis omab kaunis suure tähtsuse, Belgia tõendab,

hntaho on wäljaspool kahtlust, kui suudetaks leida
kindlustused, et seda rahu ei kiputaks häirima igal

tulusaim paistwal wõimalnsel, ainult siis wõib näh
tawasti majanduslikel ja rahanduslikel soodusttis
tel olla teataw edastwiiw ja arendaw mõju rahu

Õpetatud Eesti Seltsi

AbeSsiiuias. „Lokal-AUiiciger" kirjutab, et selle sam

et raha eest saab rahu. Naha ja rahu ou teatawas
sõltuwuses, kuid wist ei saa siiski selle sõlttiwuse
tähtsust hiunata üle, sest rahu alalhoiuks uäib kõi
gepealt olewat tarusts kindlat rahutahet. Kui ra

arnieerumiseks ja takistuste körwaldamiseks rah
wuswaholises kaubanduses. Seda Van Zeelandi
aktsiooni toetab ka Belgia kuningas. Kuni seniseni
on Van Zeeland pidanud läbirääkimisi Prantsns
maal. Saksmnaal, Ameerikas ja Inglismaal ning
nüüd on küsimus jõudnud sellisesse ajajärku, ei

Itaaliale nonde finantside saneerimist ja nende ra
ha täiswäärtuse tunnustamist, maksnwahendite
kontrolli, kontingentide ja kliiringute kaotamine ja
wististi ka toorainete wõimaldamine Saksamaale
Aafrikast. Kawa teostamise protseduuri mõttes
tuleks kõigepealt 'utsuda kokku Ameerika, Inglis
maa. Prantsusmaa. Saksamaa ja Itaalia konwe>
rents, kuna see omakorda kutsuks ellu erilise rah
wuswahelise majandusnõukogu, mis peaks ofema
alatine ja riikide walitsustest rippumatu. Sekst

Berliin, 21. 1. (ETA) (DNB) Saksa ajalehed

nwaldawad suurte pcalkirjadeüa teate, mille järele Bel
gla olewat otsustanud tunnustada Itaalia ülemwõimu

lise wabakallbanduse elustamisega wõib kindlustada
rahu wõi uagu weel terawamiui on wäljeudattid

oleksid malmis leppima kokku majanduslikuks des

on awalikknselc tulnud andmeid, kõigepealt teatawa
egaliseerimisfondi loomine Baaseli rahwuswahelise
maksupangä juure, mis wõimaldnks Saksamaale ja

küsimilsos, kirjutab leht.

N. Venes vangistatud 74 jaapan
last
Tokio, 21. 1. (ETA) (Havas) Jaapani wälis

seda wõtta jõuga. Seepärast staatilised ja liberaal
lised, totalitaarsed ja dünaantilised rahwad walln

jääma oma otsuse juure, siis järgnewad tema ees
kujule ka Poola, Rootsi ja lugoslaawia. mille taga
järjel Briti ja Prantsuse walitsused ou sunnitud
ivõtma revideerimisele oma seisukoha Abessiinia

kui kontsessiooni nonde tegewuswabaduse loowuta
inise eest. Ei olewat ka mingit kindlustust, et kokku
kiltsutaw majanduskonwerents ei ebaõnncsttlks sa
mutt nagu eelmised. See tähendaks seda, et wahe
.dnmisega muutuda waid terawamaks.
Kõik need kaattttlused on pannud paljusid kaht

Võtab enda peale kõiki sellealalisi toiminguid. Kiire.
Asjatundlik. Odav.

otsusele tuleb anda erilist tähtsust. Kui Belgia Peaks

minister Eden peatub läbisõidul Genfi ühe päcwa Pa
riisis, kus ta peab läbirääkimisi Prantsuse wälisministri
Telbosiga. Seejärelc mõlemad wälisministrid sõidawad

forrad suurriikide wahel lvõiksid konwerentti äpar

Speditsioon Laod Inkasso

lamrle, et Belgia on otsustanttd tunnustada Itaa
lia ülemwõimu Abessiinias. /
Mail" kirjutab selle kohta, et Belgia

tuwõtmise puhuks, olewat nõutud isegi EnpenMalmedy tagasiandmist Belgia Poolt Saksamaale
ja Van Zeeland ei olewat pääsnud Mnssolini jn
tulegi. Igatahes ei wõtwat Saksamaa ja Itaalia
Van Zeelandi kawa kui nende soodustamist, waid

ulatuses. Kuna keegi ei anna oma käest teisele tar
wüamiseks oma territooriumi wabatahtlikult, tuleb
sed rahwad püüawad arendada kaubandust, antarki

saadik Londonis on teatanud peaminister Chamber

..Kuna joote päcmas pudeli miskit ja sal
gate seda." kõlas külm wastus. ..Häwitate köigi
nende arstimite hea möju, mis teile room anda.
Joote end meel hauda. Ükski arst ei möi ai
data sellist põhjatut tanki, kel ei ole iseloomu
loobuda alkoholist paariks nädalakski."
„Küi ma ei mötaks siin-seal üht lonksu."
torises Lem, ..läheks mul tofsr kohe roälja."
..See läheb sul nii-kui-nii. hiit kamatsed seda
jatkata,'' kinnitas talle arst. „Mis te tahtsite?"
..Kõigepealt tahaksin teada, kas on mingi
suguseid uudiseid. Kuidas on lood minu lordiga
teisel korral?"
..Ei mingisugust edu." kahetses dr. Nädol.
..Tol noormehel näib oleroat seda. mis teil puu
dub nimelt julgust ja piiramatu möime kan
natadn mälusid. Ka paistab olemat möimatu
murda ta närme. Amage uks minutiks ja kuu
lake.'

Lem tegi nagu kästud. Ühest ülemisel kor
rai olemast toast kostis karjeid ja nuuksumist,
nagu oleks kedagi piinatud, mahel maljenedes,
mahel kadudes, nagu ääretust maiust lõppedes
ühteainsasse õigesse. Isegi Lem mürises.
„Mis pagan see tähendab, dok?" küsis ta.
..Ärge pange tähelegi! Midagi sellesarnast
on ta saanud kuulda ööd kui päemad. Ta ei
tea kunagi, millal ta jälle saab kuulda neid
malukarjeid, kuid ta pole kordagi midagi ütel
nud selle kohta pärast esimest päema. Siis küsis
ta õelt Anguselt. keda piinatakse. õde Angus
wastas, et seal opereeriti ja et meie ei ännä
siin narkoosi. Sellega ta ieppiski."
„Kas ta on olnud meie teatris?"
..Kaks korda. Täna peaks ta minema koi
mandat korda."
..Waadake," ütles Lem kähedalt, ..tahaksime
seda teemanti möi raha. kuid pole küllalt julge
hoida teda elus. Lõpetage temaga täna. dok.
Laske tal toss iväija! Andke talle meel üks
wünnalns, ja hui ta ka siis ei anna meile seda,
mis me tahame, lõpetage temaga juba parem.
Ma ei tea, millest see tuleb, aga mul on nii-

kes tseiwad sõnastikit ettewalnstsramiseks eeltööd, lugeßs

on stiba miljonit üksiksedelit.

Kolmandaks määratu snnrcls tööks on soome-ugri
ma ülawnate sõmrde algupära kohta. Ka see tkmtb mit

mes köites st esimene neist aasta pärast. Sinna wõe
takse sisse ka kõik eesti materjal. Rähivakeele kogumise
töid Soomes jnhiwad Helsingi ülikooli soome keele voo
fessor M. Rwp-ola, kellele abilisteks on dr. L. Haknlincn
sa dr. Fo-h. Wilknnn. Soome-ugri keelte etümoloogilist
sõnastikku koostab prof. J. H. Toiwoncn.

Mis puuhlb Ecsti-Soomc!vahekorda, siis prof. Saa
reste tähelepanekutel on wiimastel aastatel eesti keele
oskus Soomes määratumalt tõusnud. Paljudes asutus
tes on eesti keelt ivalitsewaid ametnikke.. Eesti keeli
õpetatakse kuvsustcl, koolides, raadios jne. Prof. Saa
restel on olnud juhus, kus ühes ak. osakonnas on olnud
koos 30 isikut ja neist on köik osanud eesti keelt ja laul
nud eestikeelseid laule. Soome-ugri seltsis on pidanud
prof. A. Saareste eestikeelse kõne eesti keeleteadlaste
üle. Kõnekoosolekust on neli korda suurem osa inimesi
ost wõtnud kui tawaliselt säärastest koosolekutest. Kaup
lusteö wöib tvabalt eesti keeles asju ajada.

Prof. Saareste on saanud mulje, et mõningad aru
saamatused, mis Soome st Eesti tvahel on olnud, on
aidanud sõprust weel kindlamale alusele rajada.' sest
mõlemal pool on hakatud hindama teise karakterit.'
Helsingi on 23 aasta jooksul brrgewasti soomenenud

st ühtlasi ka demvkratiseenrnud. Eelmärgitud tähele
panekute tegemisel on prof. A. Saareste arwesse tvötnud

muljeid ja waatlusi. mis ta oli samnrd omal ajal üli

õpilasena Helsingis õppides, ja nüüd. rida aastaid hil
iem.

sugune imelik tunne kõigi nende asjade kohta.
Reuben oleks pidanud tulema eile õhtul. Ta
ei tulnud lähedalegi. Ka pole ta täna helistanud?
Mis on lahti?"
Arst maatas talle nürimalt.
..Tõtt ütelda. Lem." usaldas ta. ..siis. kui
rjunf sisse tulite, esitasin ma enesele sama
küsimuse. Ma ei pääse telefoniga ..Löroi ja
Lamba kõrtsi. Tahtsin saada Tottie miimset
sõna selle kohta seal ülal," lisas ta. näidates
peaga üles. ..Helistasin meie eraühenduse kau
dil sinna kuus korda, kuid ei mingit roastust
Tottie Green peaks olema seal. samuti lFishn
Tlm \a Reuben. Saatsin sinna just käskjala."
..Manamees ivõib sellest marru minna " tä
hendas Lem.
..Wägo mõimalik." roastas dr. Nadol Aaa
km ma ei oleks seda teinud, oleksin ivöinud ise
"V""0' 2c*c olctc l"9 lwhmakalt kokku
löödud olemus, et teada, mis on närmid. Mina.
teiselt poolt, olen päris närmipnndar. Midagi
lahtt""" öhus. Lem. Midagi on nüüd
t mis pagan möiks olla juh
tunud? armas Lem. ..Meil on Dave. Peagu
igaüks usub. et ta lendas õhku. llheski aja
lehes e. ole olnud roihjetki selles suunas, nagu
oleks ta sattunud mõib-olla kellegi küüsi Mis
teeb teile muret?" '
helilt lÜ^ÖS pabcrin)irnQ üürivale ja maatas
..Kas te ei ütleks mulle, millal kawatjete
Davldlga peale hakata?" jatkas Lem. tulek
sin siis pealt roaatama." "
..Seda lollim te olete!" roastas arst Mii
masel korral andsin ma talle enam kui "minu
meelest ükski mnnene suudab kannatada. Kiii
ta naeb meel teid seal istumas, ei ütle ta
limdlasti lönagi." m
..Ma tulen siiski," mastas Lem tigedalt
MOCC on atnnhc lobu, mida room siin saada
Mis, põrgu, see sus on?" 1 *
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VIST KUNAGI VAREM
POLE ÜHT
VÄLJAMÜÜKI
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KASUTATUD NII OHT
RASTI KUI MEIE KÄES
OLEVA HOOAJA

taaduxtpacaatidc

wbVtfO*nüüki!

Niisugust suurejoonelist välja
müiiki, niivõrd kõrgekvalitee
diliste aparaatidega sellaste
odavate hindadega, pealegi
veel meie harilike tuntud
soodsate osakaupa maksutin
gimustega pole Eestis ka ku
nagi varem olnud, ja võib-olla

ei saa ka olema.
:

Jics veendull ei flafieise?
°/u ESTO-MUUSIKA
TALL<NN, VIRU 2

J. Liiw viimse teekonna ootel

Pildil ülal vasakul: Eesti aurik „NTemrac" lossib kivisüsi; paremal töölised laadivad puupapi-kaste. All vasakul reisijate laevad talikorteris sadamatehaste
basseinis, paremal sadama puksiir-jäälõhkuja „Merikaru" tõstab auru ja heidab suitsu.
Südatalwinc sadam. Tallinna sadamas on
praegu kesktalw, kuid näiliselt ei saa silm aru, et
talw oma külmaga oleks siia jõudnud, sest kõikjal,
kuhu silm ka ei nkatuks, on waba wosi. Ja tööd
tegewust on laewade! nagu kewadisel wõi sügisesel

hooajal. Ometi on praegu 148 laewa talwekorte-

ris, kus neid remonteeritakse ja korrastatakse, et
tulewäks hooajaks walmis olla.
Jaanuarikuu kohta on äritegowus sadamas õige

wilgas. Praegu on sadamas paarikümne laeiva
ümber. Endiselt (viibib uues sadamas suur ~Port
ugäli laew ..Pnngue". Reisijaid Tallinna-Stet
tiim, Stokholmi ja Helsingi liinidel on küllaldaselt,

nagu tõeudawad passikontrolli andmed. Rohkesti
on sees Eesti kaubalacwu, mis laaduvad kaupu.
Pöhjakantsis seisab walmisolokus jäälõhkuja „Suur
Tõll", kes ootab käsku jääga (võitlusse astumiseks.

Rohkesti viimse austuse avaldajaid puusärgi juures
Reedel kella 12—20

oli Rakveres tuletõrje
ühingu saali aseta*
tud vanameister Ja

kob Liivi külasta

mine võimaldatud
kõigile soovijaile.
Praegu on aga meile soodsad tuuled, mis wiimad Selle aja jooksul oli
jää Soome randa, kus nende ..Jääkarhul" ja teistel kirst lahti. Alates
eile õhtust on kogu
jäälõhkujail on raske töö laewade päästmisel jääst.
aeg põrmu juures
olnud auvalve, mida
peavad kõik linna
seltskondlikud organi

satsioonid korda

Eesti eeltööd New Yorgi 1939. a. maailmanäituseks

mööda. Reedel käis
Liivi kirstu juures
õige rohkesti sugulasi,
sõpru, tuttavaid ja võ

hivõõraid austajaid.

Loodi 14-lifkmeline komitee. Eesti osakonna Üheks korraldajaks I. Annusson
30. aprillil 1939. a. awatakse New Norgis maa
ilmanmtus, mis on tähistatud Pealkirjaga „Homsc
päewa maailma ülesehitamine" (Building the
World of To-morrow) ja mis tahab anda wõimali

kult täielise üleivaate osawõtwate maade majandus

likust ja kultuurilisest arengust miuewikus, tähtsa
mate alade praegusest seisust ja nende (võimalikust
arengusuunast tulewikus.

Nagu teada, otsustas wabariigi (valitsus 8. det

sombril l. a. Eesti osawõtu New Uorgi 1030. a.
maailmanäitusest, jättes wajaliste eeltööde tegeliku

läbiwümisc majandusiuiuisteeriuinile selleks loo

Ilmus müügile

dud rübliku komitee kaudu.

Nüüd -õit kujundatud wastaw komitee, kelle
Kui teile meeldib Robert Taylor, &üs
lugege «Film ja Elust" tema lemmikust

Barbara Stanwyck'ist,
võrratust väikesest naisest»

Neid meelitab New York
huviküllane pildirikas artikkel
Ameerika staaridest.

«Film ja Elu" nr. 3 moeküljel d.
fi leer ivad Zarah Leander, Gustl
Huber, Lilfan Harvey.
Rohkesti lühijutte.

koosseisu kuuluwad järgmised isikud: komitee esi
mees majandusministeeriumi esindaja ministri abi

E. We n de l iu, wälisministeeriumi esindaja A.
Tatt a r, kanb.-tööstuskoja esindaja K. Ma u rit z, asetäitja P. Hui k, Pollntöökoja esindaja
T. Kind, käsitöökoja esindaja J. Piil man.
kodumajanduskoja esindaja prl. H. Otten s o n,
sihtasutuse «üleriiklik naitus" esindaja E. A l w e r.
Turismi Keskkorralduse esindaja. E. kultuurkapitali
knjutawate kunstide sihtkapitali (valitsuse esindaja
A. M õ t u s, sama asutuse Tartu osakonna esindaja

K. Lii man d, arh. E. Kuus i f, kunstikriitik
H. Komp u s, arh. A. Nürnberg, näituse

Praegune olukord Tallinna tehastes

Eesti osakonna üldkorraldaja abi J. A n n u s s on.
Tegdlike tööde täidesaatjaks on sellekohane
büroo, kuhu majandusminister on nimetanud üld
korraldaja E. Aiiv c r i ning nldkorraldaja abid
A. T a t t a r jn J. A n n n s s o n.
Riiklik komitee Eesti cisalvõtn korraldamiseks
Nom ?)org> mnailinanäitnsel Pidas oma mvamis
koosoleku 20. jaanuaril masnwdusmiuisteerimnis
esimehe ministriabi E. Weitdelitü sissejuhatawa kõ

nega. milles kriipsutati alla Neiv Norgi näitusest
osawõtu tähtsust, eriti Eesti kaubanduse ja tööstuse,
turismi ja muude alade tutivustamise ja arendamise
seisukohalt.

Pikemate põhimõtteliste läbirääkimiste järele
komitee otsustas jagada töö nelja sektsiooni, kes
kutsuksid tavwiduse korral juure isikuid, kaaluksid
põhjalikult wastawa ala esiueiuisküsimusi ja esinek
sid komiteele wastawate ettepanekutega: töösttlse,

Külastajate hulgas oli

näha palju austuse
avaldajaid maalt:
Väike-Maarjast, Avis
pealt, Kundast j. m.
Päeval käisid luuleta
ja kirstu juures kau
bandus- ja täiendus
koolid terves koosseisus. Peatuti vanameistri viim
se puhkevoodi ees vaikses leinas ja lauldi mäles
tuseks paar ühislaulu.

Kell 20 õhtul suleti kirstu kaas ning ei avata
enne kui laupäeval kell 12, millal algab matuse
talitus, mida peab Pauluse kog. õp. A. Abel. Kuna
on oodata suurt tungi, on matustele pääsemine
võimaldatud ainult pääsmetega. Ilma pääsmeteta

lastakse matusetalituse ajal saali ainult niipalju
rahvast kui ruumi jätkub. Seltskondlike organi
satsioonide kogunemine saali algab veerand tundi
enne matusetalitust. Kuna juba nüüd on rohkesti

registreeritud järelhüüde ütlejaid, on sõnavõtu aeg

piiratud kahele minutile, et matusetalitus ei ve
niks liig pikale.

kaubanduse ja laewanduse sektsioon juhataja
P. Huik. põllumajanduse sektsioon juhataja T.

Mälestussamba fondile pandi alus.

Linna seltskondlikkude organisatsioonide esin
dajate koosolekul tehtud otsus püstitada Liivile
Rakverre mälestusmärk on kohalikus seltskonnas
leidnud sooja vastuvõttu. ÜENÜ Rakvere osa
konna juhatus oma koosolekul otsustas määrata
Liivi mälestamissamba fondi heaks 10 prots. prae
gu korraldamisel oleva loterii' puhassissetulekust.
Ka Rakvere rahvamaja segakoori vanematekogu
oma koosolekul määras samba fondi jõukohase
summa. Ka mitmetes teistes organisatsioonides
on fondi summade annetamine juba kõne all olnud

ning lähemal ajal on oodata rea uute annetuste
laekumist.

Jaani kogudus ei taha sakslaste kirikuid

Kiud, teaduse, kunsti, rakenduskunsti ja kodukäsitöö

sektsioon juhataja H. Kompus, turismi sektsioon
juhataja J. Anuussou.
A.-s. Rotermanni tehastes töölisi 181. Palgad

20—50 sendini tund. Palku on alates 1. sept. m. a.

osale töölistele tõstetud 10%.
A.-s. A. B randmaani käitises töölisi 144.

Šokolaadipakkijate töötasu on tõstetud 3 kuni 4%.
Kodumaa võrgutööstus oli sunnitud sulgema uksed
Praegu teenivad (keskmiselt): mehed 3 kr. 12 s.
päevas ja naised 1 kr. 57 s. päevas. Töölistest
Ülelinnalisel töölisvanemate koosolekul, mis päevale. Tööliste arv 120. Palgad: lihttöölistel 60%
organiseeritud.
peeti tööliskoja korralduse] 20. jaan. s. a. Töölis 18—44 sendini tund ja oskustöölistel 46—56 sen
Ginovkeri ja Ko käitises ekspordi vähenemisel
kodu ruumes, kanti ette järgmised aruanded käi dini tund.
olukord halvenenud. Töölisi 337. Palgad 1.20—2.10
tistest:
A.-s. ' Voltas töölisi 205. Tööd jätkub 3—4 kr. päevas. Töölisi on vallandatud 84, neist 10
J. Lorupi klaasivabrikus töötab praegu 176 kuuks. Palgad (keskmised) oskustöölistel 44,1, vastolu tõttu peremehega.
töölist. 1. dets. m. a. vallandati klaasivanni re lihttöölistel
28,6 senti tunnis.
Lafermes töölisi 241. Palgad: naised
mondi tõttu 220 töölist. Palgad lihttöölistel 20—20
Tallinna Siiditööstuses on tööd kaunis vähe. ISOA.-s.
s. kuni 220 s. ja mehed 230—265 s. päevas.
sendini ja oskustöölistol 79 senti tund.
Jaanuaris
on
loota
vallandamisi.
Praegu
töötab
A.-s. C. Siegel. Käitise üldine olukord rahul käitises 43 töölist, palgaga 35—60 kroonini kuus. Palku on tõstetud päevatöölistele 12 senti päevas
4%.
dav. Töölisi 08, palgad kõiguvad 20—60 sendi va
A.-s. Balti Puuvillas on töölisi 1311. Saksa turu ja tükitöölistelc
A.-s. Sirenas on tööd vähe. Mitmed osakonnad
hel tunnis.
kaotsimineku tõttu vallandati 70 töölist. Palku on töötavad
kuni 3 päeva nädalas. Töölisi 57, palga
A.-s. V-ad Kimbergide metallitööstuses on tööd
töötülide lahendamise komisjoniga 15. ga 184—254
s. päevas.
vähe. Mõnes osakonnas töötatakse 6-tunnilise töö tõstetud
dets. alates 8%.
A.-s.
A
Le
Coq Tallinna osakonnas töölisi 43.
päevaga. Töölisi 105. Palgad oskustöölistel 30—
E. Strandeli võrgutööstus lõpetas 4. dets. töö,
98 sendini ja lihttöölistel 25—32 sendini.
meestel 2 kuni 2,5 krooni päevas, naistel
kuna välismaalt tuuakse sisse ilma tollita võrke, Palgad:
A.-s. Fr. lv rullis töölisi 850. Palgad 29—50 mis sundis kodumaa "õrgutööstust uksi sulgema. 180—200 s. päevas. Osale naistöölistele on palku
sendini tunnis.
B. Schocher ja Ko-s töölisi 75. Palgad lihttöö tõstetud 20 sendi võrra päevas.
A.-s. O. Kersoni kunstsarve-tehases tellimiste listel
A.-s. Globuses on 265 töölist. Palgad 27—37
1 kr. kuni 2 kr. 30 s. ja oskustöölistel 1 kr.
vähesuse tõttu töötatakse ajutiselt 3 päeva näda 50 s. kuni 2 kr. 80 s. päevas. Käitises sotsiaal senti tund. üksikuile töölisile on palku tõstetud
las. Määramata ajaks töölepingud on töölistele seaduste ja määruste täitmine puudulik.
1-2%.
üles öeldud ja sõlmitud tähtajalised. Töölisi 265.
Tallinna linnavalitsuse ehitusosakonna käitistes
„Rauaniät"
a.-s-äs
töölisi
235.
Palgad
(tüki
Palgad lihttöölistel 30 senti ja oskustöölistel 2-1,5—
vallandati suviste tööde lõppemisel 150 töölist.
tööga)
31—45
sendini
tund.
37 senti.
A.-s. A. M. Lutheris töölisi 1612. Töö vähe Praegu on töölisi 210, palgaga: mehed 28—38 s.,
ETK metallitehases töölisi 208. Keskmine nemise tõttu vallandati 100 töölist. Palgad liht naised 21—22 s. tund.
tunnitoonistus: meestel 41,6 ja naistel 23,9 senti. tööliste] 25—31,5 sendini ja oskustöölistel 25—52,5
Tallinna elektrijaamas on töölisi 353, palgaga:
15. oktoobrist tõstetud palku osaliselt töölistele 2—3
senti tund. Töölised kurdavad, et käitise juhatus mehed 243—343 s. päevas ja naised 201—204 s.
senti tunnis.
ci anna vabriku rahvamaja töölistele kasutada.
päevas. 1. nov. m. a. alates on palku tõstetud töö
„Vega" metallitehases 4-1 töölist. Palgad 21—46
A.-s. „Massoproduktis" töötab 66 töölist. Pal tülide lahendamise komisjoni otsusega 5% võrra.
sendini tunnis.
gad kõiguvad 22—37 sendi vahel tunnis. Alates 16.
Tallinna linna trammis on tegevuse suurenemi
O. S'aare metallitööstuses töölisi 53. Palgad septembrist palku on tõstetud 2—3 senti tunnis. sega
töölisi juure võetud 31. Töölisi on praegu
A.-s. Johansoni paberivabrik töötab täie koor 358. Palgad:
19,7—38,8 sendini tunnis. Käitises praegu töötüli.
25—20 s. ja oskustööli
ETK naelatehases töötab 85 töölist palgaga matusega. Töölisi 237, Palgad: lihttöölistel 33 sed 39—10 s.lihttöölised
tund. Konduktorite palku on töötü
lihttöölised 20—30 sendini ja oskustöölised 35—40 38 senti ja oskustöölistel 45 senti tunnis.
lide lahendamise komisjoni otsusega tõstetud ILj
A.-s, Põhja paberi- ja puupapivabrikus, Tal s.
senti tund. Remonttöökojas on palkasid tõstetud
tunnis.
kuni 4 senti tunnis.
linn, töötab 877 töölist. 1937. a. jooksul on palku
tõstetud
4
sendi
võrra
tunnis.
Samuti
on
tõste
A.-s. „llmarine" on tellimistega varustatud kuni
kevadeni. Töölisi 265. palgaga lihttöölised 15—26 tud osal töölistel tükitööde hindu. Praegused pal
Eesti ja Prantsuse sõlmivad
gad: meestel 240—496 senti päevas ja naistel 208
senti ja oskustöölised 30—50 senti tund.
„Orto" keemiatööstuses tõsteti 15. nov. m. a. kuni 304 senti päevas.
Kurjategijate wäljaandmise konmentsioont
Riigi trükikojas on märgata töö vähenemist.
alates naistööliste tunnitasu 2 senti ja meestööRiiqihoidja otsusega 21. jaanuarist k. a. kiideti
Üstel 2—3 sendi võrra tunnis. Praegu teenivad: Ladumisosakond töötab 5 päeva nädalas. Töölisi
Hhttööline-mees 3 kr. 17 senti ja naistöölised 1 kr. 203. Palgad lihttöölistel 54—74 kroonini kuus ja heaks 6cstl-Prantsuse kurjategijate mäljaandmise pi
oskustöölistel 68—120 krooni kuus. Palku on 1. kriminaalnszus kohtuliku abi andmise Konmentsiooni sõl
88 s. päevas. Tööd jätkub.
E. Kartuse riidevärvimise tööstuses on ratsio nov. m. a. alates tõstetud 2—B krooni kuus. Töö mimine ning molitati (välisministrit wõi tarbekorral
saadikut Pariisis konwentsioonile alla kiljutama.
naliseerimise tagajärjel mindud 6-tunnilisele töö listest umbes % organiseeritud.

Samuti on vastuvõtmatu uue kiriku asukohaks krunt Pronksi tänaval
Küsitlesime Jaani koguduse juhatuse liikmeid
veel kord küsimuse üle, kuidas suhtuks kogudus
sellele, kui temale pakutaks praeguse kiriku ase
mel kas Oleviste või Niguliste kirikut, mille loo
vutamise üle vabadussõja monumendi püstitamise

komiteel praegu on mõtetevahetusi sakslaste vas
tavate ringkondadega.

*

„Meil pole ei Jaani koguduses, koguduse juha
tuses ega nõukogus ühtki „voolu", kes nõustuks

asuma kummassegi neist kahest kirikust.

Seda küsimust pole meil veel üldse arutusel
olnudki.

Kõige rohkem võib olla, et üksik isik on seda
ütelnud ainult erateel kuid siis pole ta arves
tanud koguduse juhatuse ja nõukogu seisukohta
dega ega toonud seda eriarvamist esile ka koos
olekuil, mis on olnud täiesti ja eranditult üks
meelsed.

Kui meile Olevistet või Nigulistet paku
taks, ei nõustuks neid vastu võtma ei ju
hatus ega nõukogu.

Meie ei saa pooldada ühe teise kiriku ülevõt
mist, kusjuures võiks kaduda me koguduse nimi
gi. Peame aga tähendama, et meile pole neid
kirikuid veel pakutudki ega ametlikult kellegagi
meist selles suunas kõneldud sõnagi. Kui omal
Juurdlus piiri-vahejuhtu"
mise asjus jätkub
Peipji järwel aset leidnud Eesti-Wene püri
wahejuhtumise asjus jätkub meel sündmuse sel
gitamiue. Nü Eesti kui ka Wene piiriwatwc
esindajad toimetasid eilse päewa jooksul täieu
dawaid waatlusi, millele pidi järgnema üksik
asjalike protokollide koostamine. Kas neid suu
detakse täna, laupäemal, alla kirjutada, ei olnud
hommikupoolel meel selge. Wene kahe piiriwal
wuri laibad olid eile meel Ae andmata.

algatusel kord astusime ühendusse komiteega,
üteldi sealtpoo-lt ainult seda, et nad on kord kaa
lunud ka ühe sakslaste, kiriku loovutamist meile,
kuid sakslased sellega ei nõustuvat. Juba siis üt
lesime kategooriliselt sellisest võimalusest ära.
Ning näis, et küsimuse otsustamine enam polegi
nende asi.

Muidugi kui meid seatakse sündinud fakti
ette, lahendatakse kiriku küsimus ilma meie endi
ta siis on see iseasi. Niikaua aga kui veel kü

sitakse meid, ei saa me oma nõusolekut anda, see

teeks meile suuri raskusi."

Samuti kinnitab koguduse juhatuse esimees:

„Jaani kogudus oi või ka leppida krundi
ga, mis meile tahetakse anda Pronksi tä
navalt kiriku uueks asukohaks.
Selle all kannataksid koguduse huvid. Sest
praegu asetseb me kirik kõige kättesaadavamal
kohal, siis aga peaksime minema linna servale.
Kõigis neis küsimustes on nii koguduse juhatus

kui ka nõukogu täiesti üksmeelne. Peame mainima

ka seda, et vabadussõja monumendi püstitamise
komitee pole meiega üldse ühendusse astunud pä
rast seda, kui saatsime talle vastuse, et pakuta
vatest kruntidest ainsa võimalikuna võiks kõne alla

tulla ainult Merepuiestee ja Narva maantee nur
gal asetsev. Pole me temalt saanud ühtki kirja
ega teadet. Saadeti küll üks tulevase kiriku üld
vaate skits kuid seegi ilma kaaskirjata."
Diplomaatlik kroonika
Helsingi, 21. 1. (ETA) Wabariigi president ni

metas täna (välisministeeriumi passiosakonna ülema
mag. phil. Uno Tnlomon KoiStisc Toome Tallinna saat
konna sekretäriks, arwatcS 1. (veebruarist 1938. a.
ühtlasi (vabariigi president nimetas mag. Koistisc saat
konna nõunikuks.

Äsja asutatud (välisministeeriumi Rahwastcliidu
osakonna ülcuiaks (vabariigi president on nimetanud dr.

jur. K. E. Hiitose.

Eesti Maapanga 1938. a. tukicfte
)a kulude eelarve
tasakaalus (170.250 kr. suuruses, loodetama

KMaa 6650 kr., kinnitati riigihoidja atfchsga ».
Miümrist k. a.

Laupäeval, 22. jaanuaril 1958
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„Häda Mikile, kui ma ta kord kätte saan!"

Üliõpilaskonna esindus
50-liikmeliseks?
Uusi korraldusi üliõpilaskonna
esinduse komplekteerimiseks
Uuemate korraldustega on edasi lükatud ulioptla.konwentide liikmete nimestikkude esitamine ülikooli iva
sittusele 24. jaanuarini kella 12 päcival, kiina varemate
korralduste Põhjal Pidid olcnta iliiuestikud esitatud reede
kella 12-ncks. ühtlasi on edasi lükatud ka üsioPilaSkon
wentide manemate walimiStnlcmuötc esitamine mttoolt

walitsusile 28. jaanuari asemel 20. jaanuariks, ult

õpilaskonwentide poolt esitatud liikmete nimestikkude

kontrollimine wiiaksi lõpule hiljemalt 20. jaanuariks.
Kontrolli teostab ülikooli sekretär koos üliõpilaskonna

ajutise juhatuse esindajaga. ..... .. .

jiltöpilnSkonwcndid, keS soowiwad liituda esindala

üliõpilaskonna esindusse ja manematekoguSse,
peawad oma sellekohasest kokkuleppest kirjalikult teatama

ülikooli uliõpilasasjnde prorektorile hiljemalt 20. ,naüliõpilaskonna esinduse nlooduStamiscl wöc
takse aluseks immatrikuleeritud !iliõpilaste-l»«kmete arm
esialgselt kamatsetud 15. jaanuari asemel 22. iaanuar»ks,-

siis suureneb sille tagajärjel üliõpilaskonna esindus li,k
mete armult meelgi, sest mahcpeal on suurenenud ka kon
wmtide hääleõiguslikkude liikmete arw, mis annab seega

Iga päev värske praetud
KO H W
kromaatiline ja võistlemata
hea. Praadimine iga P
Soome segud ja harilikud.
Kaupmeestele soodus ostu
koht. .
JOH. LUTS. Lai tanav 2.

1540-inimeseline ülejääk

neile esindusse ka rohkem esindajaid kni seda varem

ette oli näka. Räägitakse isegi kuni 00-l„kmel,sist
edustusest.

Suremus Eestis wäheneb

Loomaarst sai loomadelt
nakatuse

Telef. 437-52.

Siindidearvonjäänudenii isele madalale tasemele.- Abiellumus püsid endiselt

Kutse ohwer WaimaraS.
Waiwara jaoskonna loomaarst W. Lehtmets hai

kõrgel tasemel

gestus hiljuti raskekujuliSse luu- ja kangestuShaiguSsi,
vnS wiis arsti woodisse. Haigus ilmus ägedate liikmete

Teised lehed

kramplikkude kangestumiste ja kokkutõmbumiSte naol, mis

Abiellujate keskmine vanus meestel 51, naistel 27,4. Tööliste ja teenijate abiellumismäära tõus.
Sigivus liigub languse suunas. Iga kümnes laps on vallasemalt. Petserimaa sündidega esikohal

valmistasid Lehtmetsale suuri mälusid. Ka kannatas
arst tugcwakujulise luujooksma all. Lehtmets arwati
rawipuhkuscle ja tn ülesandeid täidab praegu asetäitja.
Lehtmetsa haiguse iseloom walmistas arstidele pea
murdmist, sest tegemist oli haigusega, millist inimeste

Suur suremus talupidajate-perepoegade hulgas

juures ei esine. Peale Põhjalikku analüüsi läks nuud
korda selgitada, et Lehtmetsa haiguse olid tekitanud hai
guspisikud, millised tekitavad loomadele enneaegse snu
nituse Mõi n.-n. nurisiinnituse. Neid pisikuid kutsutakse

Nagu näha Riigi Statistika Keskbüroo cclkokkn

ka bangi pisikuteks. On tõenäoline, et Lehtmets sm

mõtetest möödunud aasta rahmastiknarmn kohta,
on meil ilmnenud maike tendents paremusele. Kuna

krambid ilmncwad Lehtmetsa juures kigcdaisiloomulisilt.
kardetakse, et arst peab kauemaks ajaks haigevoodisse

sündimus on jäänud endisele tasemele,
on aga snre m n s lang e n n d ümmarguselt
5% mõrra. Seega meil on inimeste jnnrckasm

haiguse haiget looma arstides. Kuna kangestus ja

jääma. On iiSna harilik nähe, et loomad nakatavad
inimesi nakkuStaudide juhul, nürisiinnituse pisilasi
inimesse asumine aga on harukordne nähe, miS on tekita
nud elewust ka teadlaste ringkondades.

1927. a. pisnt snnrcm kni aasta enne seda.

Arvudes oli möödnnnd aastal olnkord järg
mine: sündis 18.200 inimest (102(5. a. 18.222),

Paul Keres annab Rakveres
simultaani

seega 99,9%, snri 16.660 (1926. a. 17.598), seega

„Diktaator" moodustas juhatuse

Äni nüüd rahmaarmn suurenemisest maha arMata

Hiljuti uuesti ellu kutsutud Rakwere malering on
alustanud õige intensiimsit tegewust. Juba 27. skp.

väljarändamisega tekkinud defitsiit, siis oli meil

algab suurem turniir, mille alusel jaotatakse klubi liikmed

Abiellnmns p ü s i b endiselt kõrgel
tasemel. Möödnnnd aastal registreeriti 9582
abielu, 1926. a. 9777 abielu, seega 1,5%-line lan

klassidesse, mille alustel hiljem korraldatakse sisemisi
võistlusi. Lähemal ajal leiab aset ka 2. suurtükiwäe grupi
ja klubi teise garnituuri meeskondade maheline matsch.
Suursündmuseks aga kogu Rakwerele tõotab kujuneda

suurmeister Paul Kerese külaskäik, milleks maailma
meistri kandidaat on juba annud kindla lubaduse. Ainult

aep on meel lahtine. Et suurmeistrile panna maStu
Maarikas tvõistlejate kaader, korraldab maleklubi tur

«iiri, kus treeneriks on L. Blume n o f. Turniirist

Mõimad tasuta osa wõtta ka mitteliikmed.
Peakoosolekul waliti klubi esimeheks W. M a ts o n,
kellele anti laiaulatuselised wolitused: ta mõis moodus

tada juhatuse oma käe järele. ..Diktaator" lahendas
selle ülesande järgmiselt: esimees Mold. Matsin, abi dr.

Ta i ch, laekur Pär k, kirjatoimetaja Kõ h le r, wära

hoidja Roog n a, arhiwaar T a r g m a a. propaganda

juht Mägi ja treener liiduklassi mängija Leo Blume
nof.

Mees 50 tühjaksjoodud viina
pudeliga
Jöhwi walla Sompa küla mees Aug. Laur awaldas
kriminaalpolitseile, et sama küla noormees Werner
Ankipow oli temalt Jöhwi restoranis ara marastanud

irowningu. Kuna oli teada, et A. pummeldab Jõhmi

restoranis, läks politsei meest sinna mahistama. Anti
pow leiti restorani tagatoast, ümberringi ligi 50 tüh
jakssöödud alkoholipudelit. Mõni piiem marru» sai ta
kätte 250-fr. paranduse, millest Polnud enam midagi ja

rel. A. wõeti wahi alla.

Pole jõudnud vanaks saada
ja moest välja minna ükski
ese Frits Johansoni 'meeste
moeaTtiklite äris Harju 45,
seepärast _ meie korraldame
mitte väljamüügi, vaid odava

nädala suure hinnaalandu
sega kõigilt kaupadelt.

94,7%. Nii on sündimuse ülekaal suremise ees
1540 inimest. 1926. a. oli ülekaal 628 inimest.
möödnnnd aastal nmbes 1000-inimeseline ülejääk.

gus.

Maadeldes kõiki rahmastikuarwu faktoreid,
peatuksime esijoones abiellumiste juures.
Niihästi möödunud kui ka sellele eelnew aasta
asutus abiellumiste armult erakordselt kõrgeks.
Meil oli 8.7 abielu iga 1000 elaniku kohta.
Sellist kõrget abiellumiskoefsitsienti leiame
erandjuhuna maid 1921. aastal, seega mabadus
sõja lõppedes ning sellele järgnewal aastal. Tei
sed iseseiswuse aastad ei ole küündinud selle
määrani.' Tõus sellel alal on erikordne.
Esireas sellel alal sammub Tallinn teiste
linnadega. Möödunud aasta lõplike kokkuwö
tete järele registreeriti meil 2105 abielu. Aasta
enne seda 1979. Wõrdhlseks wöiks tähendada,
et 1926.—1935. aastate wahel oli see keskmiselt
1450 piirides. Seega abiellumus Tallinnas on
wiimasiel aastatel suurenenud neljandiku üld
arwu mõrra wöi absoluutarwudes 500 abielu
wörra.
1935. aastal alanud ja tänaseni jätkunud
abiellumuste tõus näib olewat tugewasti mõju
tatud kestma st konjunktuuri tõusust, töö
puuduse olematusest ja tööstuses-kaubanduses
töötajate ning ühes sellega linnade rahwas
tikua r m u imemast tõusust. Wöimalik ka, et
riigiwüimu propagandaliselt soodustaw
suhtumine on awaldanud oma mõju.
Kliid kõige selle juures peame ivötma ar
messe, et abiellumisealiste tõusnud osatähtsus
rahwastikus, eriti meeste osas, pääseb mõjule
moailmasöja-eelne körgsündimus

1901.—1914. o. wahel, seega 22—35 a. manused

mehed. Loomulikult langeb abiellumiste määr,
kni jöuamad abiellumisikka 1915.—1920. a.
madala sündimusega meeste kontingent.
Kui sellele peaks seltsima körwalmöjuna ma
janduskriis tööpuudusega, möib abiellumus jätte
tublisti langeda.
Abiellumiste juures müiks meel üldiselt mär
kida. et keskmine manus on tõusnud tublisti.
Meeste keskmine manus on ümmarguselt 31.
aastat, naistel 27,4.
Seega abiellumiste erakorraline tõus on toi
mllnud esijoones wanemae a l i s t e abiellu
miste armel.
Kokku mõttes mähemusrahmuste abieluand
meid selgub, et kordkorralt tõuseb segaabi
elude määr eestlas t e g n. ning selle taga
järjel maheneb märksa puht-rahmusablelude prot
sent esijoones menelastel ja sakslastel. Üldiselt
aga puht-eesti abielude protsent on meil pisut
üle 97.
Abiellumuses tööharude ja ühiskondlike kih
tide järele määrib tähelepanu esijoones töö
liste ja teenijate abie 1 lum!smäära
tõus. Tõusnud on ka abiellumismäär tööstuse
ja kaubanduse peremeeste rühmas, samuti ka
ametnike hulgas.
Wähen nd on ellumismäar põttumijandnses,
silmrtorkamam li aga w bakntseliste hulgas.
Edasi maatleme sündimust.
. Möödunud aasta kokkuwõttest nähtub, et
see püsib peagu täpselt eelmise aasia tasemel.
üldiselt möib aga ütelda, et Eesti sündi
uniste tase on miimasel miiel aastal madala m
kni kunagi mare m.
Ehkki meie abiellumiste tase on suhteliselt
kõrge, wöib konstateerida seda, et sigimus
abielu n a i s i e juures liig u b jätku
ma li languse suunas. 1936. aastal oli
keskmine laste arm 1 abielu kohta 1,88, seega
märgatawalt alla 2, mis mihjab mäga mada
lale sigimusele.

Humiiam oleks teada mist ka seda, et
igast 100 lapsest on wiimase 8 aasta jookstil
keskmiselt 10 sündinud wäijaspool abielu,
ning et iga 1000 tüdruku kohta sünnib meil
keskmiselt 1047 poissi.
Manemate keskmine manus lapse
sündimisel on olnud miimastel aastatel kaunis
ühtlane, ja seejuures kõrge, isal 34,2, emal
30 aastat.

Eestimaa kuningas

&

Asjaajamiseks ilma wolituseta

I Mihkel Aitsama ajalooline jutustus

REHELISED TÕRGUVAD
feosulased Mäe rehe juures ootasid põnevu
sega kupja saabumist. Kubjas astus nii kiiresti, et
Kristle Hendrikul oli raske temaga sammu pidada.
..Ennekuulmatu lugu! Või nemad tõrguvad
rehte peksmast!" Kupja imestus aina kasvas, sest
tõepoolest seisid teosulased rehe juures ega mõel
nudki tööle asuda.
..Mis te siin vahite, kui rehele ei hakka?"
põrutas kubjas, kes lootis poistest kurja sõnaga
jagu saada.
Kõlli Toomas astus kupjale vastu.
„Vahime seda, et aeg on koju minema hakata."
„Kes ütleb, et koju minema? Kasige rehele,
ütlen mina!"
Kubjas keerutaski kepiga teiste ees.
„Ära sa oma orgiga silma pista, kes siis homme
näeb tööd teha!"
„Pea suu!" põrutas kubjas ütleja peale.
..Kurjaga pole täna midagi teha," ütles Kõlli
Toomas kupjale. ..Otsustasime täna rehte õhtuti
mitte peksa ja seda tahtsimegi sulle ütelda. Kui
uue seadusega lubatakse rahva põlve parandada,
siis jäägu kõigepealt öötöö ära."
„Ega mina ole uut seadust teind; mina nõuan,
et töö saaks tehtud," vaidles kubjas vastu.
„Siis mine ja ütle seda Tiisna härrale ja opma
nile ka."
..Muidugi lähen ja ütlen seda. Küll te näete,
mis te oma tõrkumisega saate. Tehakse kõigil tagu
otsad tuliseks; vaata, see on teie uus seadus!"
„Kuule, kubjas, ega sina ole mõisahärra, mis
sa siin kurjustad!"

„Aga mina pean härra ees vastutama, et rehed
saavad korralikult peksetud. Mis on ühel teopoisil
vastutada? Vaatab, kuidas päev õhtule jõuab, ja
see on kõik. Katsuge, et te seniks rehele saate, kui
härra siia tuleb!"
„Hakka kord juba minema ja tule kohe tagasi.
Me ootame seniks rehe juures."
Vahepeal oli saabunud hilisõhtu. Väljas oli
pime ja teosulased läksid rehetuppa sooja. Mitmed
olid mures, mis nüüd küll saab. Veel kunagi polnud
nad vastu hakanud ega olnud tõrkunud tööd tege
mast, kuigi see oli tihti raske.
Kõlli Toomas ja Põua Mait julgustasid teisi.
Kord ometi peab enese eest välja astuma, saagu
mis saab.
„Poisid, minge kõik rehe alla; popsutate toas
piipu ja ajate mul viimaks rehe põlema!"
See rehepapi hoiatus mõjus. Sulased lahkusid
toast ja läksid rehealusesse.
Kõlli Toomas võttis aset pingil ja istus seljaga
värava poole. Teolised seisatasid salkades ja aru
tasid omavahel, mis küll Tiisna ja opman ütlevad,
kui kuulevad teopoiste otsust.
KIHLVEO ESIMENE PÄEV
Jälle istus jahiseltskond saalis napsiklaaside taga.
Maanõunik viskas napsi klaas klaasi järele, suit
setas ja oli pahas tujus: kihlveo esimene päev oli
lõpule jõudmas, aga tema saavutused võrdusid vaid
nullile. Peotäis kompvekke ei avaldanud külatiidru
kule mingit mõju.
Kui Dücker keskhommikul näitas talle Maie,
laskis vana naistekütt kerget vilet. Seda külailudust
oleks ta püüdnud kihlveotagi, hoolimata oma
aastaist.

Maadeldes sünde asuk a h a järele näeme,
et sündimuse määr on nagu ikka kõige suurem
Petserimaal, kuid ka seal on märgata lan
gllse tendentsi. Petserimaale järgnewad Saare-,
Pärnu- ja Mörumaa. Linnadest on kõrgem siin
di mus Türil, Paides, Paldiskis, Tapal ja
Nõmmel.
Rõömustamalt on aga Tallinn teinud hüppe
ülespoole. Möödunud aasta lõplike kokkumõtete
järele sündis Tallinnas 1819 last, aasta enne
seda aga 1773.
Maadeldes sündinulsi manemate tööharu jä
rele on miimastel aastatel tähelepandaw sündi
muse tõus põllutööliste ja teenijate peres, sa
muti ka tööliste, ametnike ja isetöötajate mäike
ettemõtete peres. Pöllnpidajail-talnperemeestel
on aga sündimus langemas.
Puudutades lõpuks suremuse küsimust mõime
konstateerida mörreldes eelmise aastaga rõõmus
tawalt tunduwat langust.
Möödunud aasta statistilised andmed näita
mad, et suremus mörreldes eelnema aastaga,
on wähenenud paarisaja inimese mõrra. Sellest
tingituna on rahma juurekasm pisut suurem kui
eelmisel aastal

Üldiselt peab ütlema, et suremus on aga
meil miimastel aastatel suhteliselt teiste riiki
dega siiski õige kõrge eeskätt raukade
suure osatäh t s u s e tõttu meie rahwas
tikus.
Madalam suremus on tööstus-kaubandus
linnades, esijoones Tallinnas. Lõplike kokku
mõtete järele oli 1937. aastal 2119 surmajuh
tumit, aasta enne seda 2142.
Manuse järele maadates suremus on tõus
und manemates rühmades, wähenenud aga imiKute, mäikelaste ja noorte, kuni 19-aastaste.
rühmades. See näitab, et
meie elämis- ja teewishoiutingimused on aja
jooksu! nagu pisut paranenud
ja ühes sellega tõusnud rahma elumöim
sus.
Rahmuse järele on suurim suremus saks
lastel, siis menelastel. Madalaim suremus on
rootslastel.

Tähelepandaw on see, et madalaim suremus
on juulis ja augustis, tõustes detsembris. Kör
gem suremus algab weebrua-ris ja lõpeb mais,
mis näitab, et klimaatilist! tingimusil on teatud
mõju suremuse liikumisele.

Mõisatööl ei tohtinud Mai sakste eest kõrvale
hoida ja nii õnnestus maanõunikul teda kohe kõne
tada. Ta ütles Maiele mõned kulunud aadliseisuse
komplimendid ja lootis nendega saavutada kohe edu.
Tüdruk kas ei saanud neist küllalt aru või ei julgenud
nendele reageerida, sest ta sattus piinlikku olekusse
ja vaikis.
Ta võttis küll pakutud peotäie kompvekke vastu,
ütles maanõunikule aitäh! ja jooksis siis kööki tagasi.
Just nagu mõni peru hobune koplis: võtab suksu
tajalt tüki leiba vastu, aga päitseid pähe panna ei
lase jookseb eest ära.
Dücker piilus eemalt seda kometimängu ja
naeris kuuldavalt. See aina vihastas maanõunikku.
„Ncid võtteid külas ei tunta," lausus Dücker, et
õrritada maanõunikku.
„Kas teie ei ole mitte tüdrukule ette rääkinud?"
vihastus maanõurfik.
„Ma pole temaga sõnagi vahetanud," kinnitas
Dücker, ja seda täie õigusega, sest Kanarbiku Kai
oli esinenud vaheltsobitaja osas. ..Viissada rubla ei
ole kerge teenida, härra maanõunik."
Ka maanõunik otsis enesele abilisi. Ta pöördus
koka poole ja soovis tööd ja talitused seada nii, et
naised õhtu! ci saaks koju minna, vaid ööbiksid
mõisas. Sealjuures näitas maanõunik Maiele.
Kokk taipas maanõuniku soovi tagamõtet ja
lubas ..härrale maanõunikule" kõigiti kaasa aidata.
Tubli jootraha pani koka sügavasti kumardama.
Tund või kaks hiljem laskis kokk endast teatada
maanõunikule.
„On sul uudist?" küsis maanõunik kärsitult.
„Külatüdrukud ja naised jäävad ööseks mõisa."
„Kus nad magavad?"
„Kuuri peale panen Maie magama, naised saadan
karjatüdrukutega lauda peale. Palun härra maa
nõunikku õue tulla, et ma võiksin kuuri kätte
näidata."
Nende tee viis mööda Kõlli Toomast, kes tegi
müüri kuuri otsas. Toomas ladus kive üksteisele.
Korjukse Jaak tuli paega ja laskis selle libiseda
müüri ääre.

nimetab ..Postimees" seda, et Läti wälisminister
Munters Roomas enne klaasi tõstmist Itaalia ku
ninga ia ..Abessiinia keisri" terwiseks olewat MusMniga arutanud Itaalia ülemwõimu tunnusta
ntist Abessiinias Balti riikide, s. t. peale Läti
ja Leedu ka Eesti poolt:
..Need sõmmnd on\ juba tudija kutsunud Eesti ametWude ringkondade seletuise, et Eesti Vabariigi Walitsus
?lbessiinra küsimust iifösc ei ole kaalunud ja ei ole hr.
Mlntersile andnud mingit wolitus: esineda teiste riikide
ees Eesti > volini k:nm selles asjas.

Aga kni seda siiski on tehtud?

Teadupärast ei ole see enam esimene kord. kus wälis

maal lowitatakse teateid hr. Munterust kui ©csujrooli*
ui kust. Oma! aisal, kui sellised sõnumid ilmusid Soome

ajalehtedes ühenduses Muntersi tegi

Läti ajakirjandus Eesti lehtedele etteheiteid liiga suure
usalduse andmise eest erateadetele. Pikapeale asi tvaibus
ja igaüks Eestis tahtis uskuda, et tõepoolest on tegemist

paha naljaga. Kuid samalaadse 100 kordumwe ja
laugel Balti rannikult, keskulses, kus tawaliselt puudu

ivad kuulujuttude kandjad, stmniwad asja tootma tõsiselt.

On põhjust autvata. et H avast kirjasaatja annab edasi
seda, mille lähtekohaks peab olema hr. Muntersi lähem
ümbrus. Seepärast on ka meie diplomaatia ülesandeks
mitte enam rahulduda inspireeritud kirjutistega, maid

nõnda ametlikku seletust.

ühtlasi olgu tveel kord juhinrd tähelepanu sõnade ja

tegude tvahele. Wiimase Balti riikide välisministrite
koiNverentsi lõpul awaldatud teadaandes kõneldakse

sa ivististi mitte ilma Läti kaasabita truudusest „kol

lektiiwsele julgeolekule". Kmi aega hiljem võidakse „kol
lektiitvsele julgeolekule" pöörda selg, ilma et naabreid
sellest oleks informeeritud."

Tähelepanu äratab 1936. a. põllumajanduses
taluperemeeste ja perepoegade suremuse määra
pusimine,

mis mainitud kihi suure osatähtuse tõttu rahwas
tikus wöib osutuva sündimuse languse kestmisel
wäga kaalukaks iildsiindimuste taseme edas
pidises kujunemises.
PÕLLUMEHED
Meie vabrikus algas põllukipsi val
mistamine eelolevaks hooajaks, vastavalt
õllutööministeeriumi eeskirjadele. Põllu
ipsi on saada piiramatul arvul uutes džuu

dist kottides ä 81 kg. brutto, kusjuures ko
tid on varustatud firma nimetusega. Telli
mised palume saata:

A'S. „G IPS",
Irboska-vaksal, tel. 17.

„Mis see võõras härra meie kokast tahab? Käib
teisega kuuri all ja redeli peal, kokk aina seletab
saksa keeles ja näitab käega üles."
..Sakste asjad käivad laialt, kes neid teab," vastas
Toomas Jaagu märkusele. Võttis siis kelluga savi
ja viskas plärtsti kivide vahele.
„Või tahavad saksad kuuri peale magama
minna?" jatkas Jaak.
Nüüd sähvatas Toomal mõte: kes magavad
kuuri peal?
..Ma pole Uuemõisa eluga tuttav, ei tea, kelle
aseme saksad üle võtavad?"
..Vaimutüdrukud magavad seal, kui nad hiljaks
jäävad ja koju minna ei jõua," oli Jaagu vastus
Samal ajal köögis:
..Täna ei saa keegi koju minna," teatas kokk
naisperele, ..härrad tahavad õhtul kauem mängida ja
keskööl veel kord süüa. Homme vara algab jaht ja
enne väljasõitu peab toit laual olema." *
"Meil pole magamisriideid kaasas," kahetsesid
tüdrukud.
..Laupäeval viidi värskeid heinu kuuri peale ja
nüüd soojad ilmad; tõmmake suurrätikud üle pea,
ega külm noori inimesi ära võta."
..Kuhu siis mina heidan magama?" küsis Kanar
biku Kai.
~Seda küsi Karja-Leenult, küll ta leiab sulle-!
koha." "
Koka korraldus naisperele ei meeldinud, aga
mõisa käsu vastu ei tohtinud panna. Nad on nüüd
koka all ja kokk saab käsud härralt. Koka käsk on
ka härra käsk. Nii on neile varem öeldud, neil pole
nüüd ka vasturääkimist.
Saabus õhtu.
Maanõunik suitsetas ja vaatas õue. Oli videvik
Toapoiss astus kergel sammul maanõuniku juure ja
teatas teistele kuulmata:
„Kokk laseb öelda, et lind läks puuri."
..Kas ta muud veel ütles?"
..Käskis mind ainult seda edasi anda, härra maa
nõunik."
Kummardas ja lahkus.
(Järgneb.)

laupäeval, 22. jaanuaril 1938
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Kohalikke teateid.
Reisijale sisse- ja väljasõit
stabiilne
Eestisse tuli laewadega 1937. a. 38.092 ja laks
walja 37.786 reisijat

Siseriigist
Krunt

Hipodroom
Pühapäewal on traawiwöistluste katvas 8 jooksu.
Kuna traawlid jooksewad juba Plusside ja miinustega,
siis osutub wõirjatc ennustalnine raskemaks, totalisaa

müüa kesklinnas, suurus 433 r.-sülda.

Teateid annab vann. adv. JAAN
POSKA, kl. 6—7 Õht. V. Posti 8,

tori wäljamaksud agg suuremaks.

Tolliinspektsioonis on «valminud 1937. a. reisiteae
hmse. aruanne, millest nähtub, ri 1937. a. on laewa
dega Eestist wälja sõitnud 38.992 reisijat ja sisse tul
mid 37.786; kõige rohkem tuli reisijaid sisse juulis

9951 ja kõige wähem weebruaris 384. samuti läks

juuli-s «välja 9141 ja weebruaris 357 reisijat. Laewu
tuli 1937. a. sisse 1717 ja läks wälja 1722.
WörreldeZ reisiicgewuse aruannet 1936. a. selgub
et meie reisitegcwuZ «võrreldes 1937. aastaga on peagu

Awamisjooksust tvotatvad osa Aida Watts,
Macsaii. Rooia. Kaia. Prints ja Cortella. 1 klassis

TALLINN.

tvõistlewad Lahe, ChamPignon. Red-Whiv. Calumet

Nagu teada,jjafkas Tallinna «venelaste ühing „We««e

lapjc waja" läinud aasta juunis ehitama e««dale uut
16 Kollase tänawa nurgale. Kuid ehi
tustööd edenesid tcllimid materiaalsete raskuste tõttu

õlge jõuti üles laduda ainult osa esimese kor

ra _ müüri, h«i selgus, ei ühingu summad on otsas ja
pole toolrstele «võimalik valkagi maksa. Tööliste nõud
twlcl pPldl siis ehitusele arest ja määrati ta oksjonile.
. Tall«n««a l«nnawalitsi«s. kes oli ehituskrundi anmid
uhlngulc tasuta, omandas pooleliolelva ehituse ja ehi
tusmaterjali 7000 kr. eest. .Kmildatvasti annab linnawaIttjus ühingule eesõiguse ehituse wälsaosttniscks üheknisc

Sünnipäewalapsi

poole on pööranid ja kes on fintri knltuurilisteks ots
tarwcieks läinud aimettisi teinud mujale, asumai «veel
äraootatval seisukohal.

Kolonel Borgelin diilastas Daanit
Kolonel Borgelm on oma noore abikaasaga külas
tanud Daanit, et näidata talle oma wana kod««maad.

Kopenhaageni ..Ekstrabladet" awaldab temalt w
terwjuu Eesti elu iile ühes koloneli ja ta abikaasa
pildiga. „Kui ma nelja aasta eest külastasin wana
kodumaad," on kolonel Borgelin ütelnud, ..siis oli

mul ainult loss, mille mulle «nu uued kaaskodanikud
kinkisid «vabadussõjast osawöttnise eest. Nüüd on
mul ka kuninganna."
Ja tal on tõepoolest kuninganna, ütleb daam aja
lehemees, jest see ilus noor iaam ivalitt möödunud
suwel Pirital korraldatud wõistluset iluduskuningan
naks.

Edasi on kolonel jutustamtd Eesti majanduslikust
tõusust ja daani mälestusmärkidest Eestis.

..Zääkarhu" sõitis lagast

Täna hommikul kell 5 sõitis Soome jäälõhkuja
..laäkarhu" Soome tagasi. Laew wöttis peale 900
tonni pülewkiwiüli ja läks nüüd Porkkalasse laewu
abistama. Nagu ..lääkarhu" kapten jutustad, on neil

kogu wiimase kuu kestes õige valju tööd olnud, äö
päewa jooksul on tulnud mõnikord kuni 30 laewa
jääst wälja tuua.

Liiklemismärke jalakaijatele ei tule

6. jaoskonna politseikomissar palub linnawalitsust
seada üles kesklinna wasiawad märgid jalakäijate juhti
uriseks paremat kätt.

Linnawalitsuse avwates puudub selleks aga waja
dus, kuna need ei ole otstarbekohased sa riknwad täna
tvate ilmet.
Jalakäijate liiklemise korraldamiseks Wanaturu kae

las kawatseb linnaivalitsns seada üles jalgtee kaitse
ketid.

ic esindaja, nagu oli eile eksikombel lehte sattunud.
Otfib sugulast

J. Karu. kes elab praegu Argentiinas. Buenos Aire
sis, sootvib teateid Gustaw Jah. p. Karil kohta, kes oleMai teeninud Uuel turul heeringakaupluses, elukoht
Nõmmel.

J. Karu praegune aadress: Lavalle 1424. Buenos
Aires, Argentina.

21 nn n s oma 59-dm
fnunipnewa.

lu««bilar sündis Ka
«vastu «nõijas, Tartll
maal. kutsari pojana.
Äritegevusele asus ta
firma Admusoui juure

Tartus. Sealt siirdus S.
Worokjeivi ri dekauplus
je, liust eluniuudaillste

tõttu ajus elaina Tal

linna, töötades müüjana

Autobuses

Sula on muutnud jää- ja lumekatte tänaval auk
liseks ja konarliseks kui Abessiinia maastiku. See
pärast siis ka autobus teeb kõige meeleheitliku
maid hüppeid, raputusä, nõkse ja vapustusi, nii et
aina imesta, missugused ootamatud liigutused tal
kõik tagavaraks on. Kõige selle juures on sõiduk
tulvil inimesi. Pütiseisjad paisatakse vahest sülle
istujaile ja istujad omakorda viskuvad vahest õhku.

..Tuline paganas küll!" kirub üks püsti seisnud
meeskodanik, kes oli hakanud parajasti otsima pi
letimüüjale piletiraha, selleks lasknud käe lahti
pingi seljatagusest ja nüüd maandus toredas kaa
res kaksikratsi ühele noorele mamslile sülle, käed
ilusasti ümlper kaela.
..Vaadake ometi ette, kuhu te tikute lössutama!"

pahandab neiu kõrval istuv vanem daam, nähta

firmade Tobiase ja W.
Gorbatscheivi juures.

1929. a. asutas ta W.-

Posti tän. iseseisiva äri,
mida pidas kuni 1932.
a. Praegu on teenistuses kodumaa «vabrikute riide
kaupluses 5> Rõiwasc suures.

Oma erialalise legcivusc kõrival on Alfred Annus
elaivalt osa «võinud seltskondlikust tegemusest. olles

23. jaan. pühitseb

omaaegne agar kaUsclii
dii tegelane ro.-ltn. Kons

..Muidugi mitte. Vabandage väga!" kogeleb mees
tõustes. „See tuli tahtmatult!..."

tantin-Friedrich Erm
50. fnnnipäciva. E. on

„Seda ütleb iga mees!" sähvab vanem daam.

„Teada küll neid tahtmatuid..."

sündinud Tallinnas ette
ivüsia pojana. Maailma

Bussitäis rahvast naerab. Mees on punane kui
vähk ja kaob järgmisel peatusel.

sõja ajal ta lõpetas
Ta huvi lipnike Itouli.
Luba 1917. n. E. as

Sajab leiba

teine naerdes.

Taipasin: esimene oli majaperemees, teine aga
veovoorimees, kes juba nädalaid tegelnud ainult
Eo Ipso.
Vargusi pealinnas
Kungla tän. nr. 3 asetsema maja pööningult warns

tati 17 kr. «väärtuses Armilda Pungerti pesu.
Koidu tän. nr. 60 elntselvalt Johannes Saarelt
«varastati jalgratta wälisknmmid 20 kr. «väärtuses.

tus rahivaiväkke, olles
1. polgus inaaluurajale

komando ülemaks. Ener
gilise mehena ta kõman

Terwiöhoiu-muuseumis Kooli tän. 7 (Gustav-Adolfi
gümnaasiumi jaga) räägib muuseumi-arst sel PichaPäe
wal kella 12-—2-ni tiisikusest. Muuseum on külastajaile
sinatud pühapäetmti kella 12—5-ni ja kesknädala õh
tuti kella 7—9-ni.
Naiskodukaitse terwiswõlmlemije rilhm tegutseb
kolmapäewiti kaitseliidu wöimlas kl. I—lv ü.. millest
osawõtt on wöimaldatud ka mittelilkmeile. Ulesand
misi «võetakse ivastu teisipäewiti, neljapaewiti ja lau

päewiti kella lv—l 2 naiskodukaitse Tallinna ringk.
ruumes, Kaarli t. 8.

Teater • Muusika

Pikk tän. nr. 25 asetseva raadioäri „Vef" ametnik

Herbert Lyra avaldas kriminaalpolitseile, et temalt
on petetud välja raadioaparaat 285 kr. väärtuses.
Juurdlusega selgus, et pettuse on pannud toime
Anatol Pru a 1, kes tabati ja ülekuulamiseks võeti
vahi alla. Kuna aga mees varem on karistamata,
siis lastakse ta tõenäoliselt pärast asja selgitamist
kuni kohtuotsuseni vabadusse.

Indiaani tantsija-!aulja Os-KoMon'i laulude ja tantsude õhtu
«Estonia" kontsertsaalis pühap., 23. jaanuaril

dega.

wal pühitsetakse wabastamispäewa Rõngus, laupäewal
Kirepis.

Valgast
Ulakad laastawad puiesteid. Söl «vastu reedet
on Naha tänawa noores puiestikus pandud toime ilu

puude laastamine. Kokku on murtud maha 15 ilu
puud. Ka möödunud aastal tuli puiestikes ette ilu
puude murdmist, kuid seekordne ulakus on kujunenud
tõeliseks laastamistööks linna ilu arivel.
Järvamaalt

Virumaalt
Palwememmb treivad kihutustööd «vene Keeles.
Kliviõli politsei korjas ära tööstusalewikku mitmesse
kohta üles kleebitud sedelid, kus kohalikud lahkusulised
kutsusid üles tulema nende koosolekule, mis pidi kor
raldatama «võimlas. Ärakorjamise pöhsilscks oli, et
kuulutused olid algusest lõpuni «vene keeles.
Loomatoidust nappus on paijudci Alutaguse «valla
pölliii,icestcl. Läinudsiigisene heinasaak oli siin Üsna

ILrwa-laanis warastati 700-br. hobune. Kuksema

wallas elutsew talupidaja Allikajaka awaldas poilt
selle, et lärwa-laani restorani õues on warastatud

tema hobune, kelle wäärtus on 700 kr. Reel olnud

ka mitmesuguseid kaupu 100 kr. «väärtuses.

Paidest
J. laogumäe wültsweksleid 4420 kr. s)iljuti wa
histatud Paide ehitusette«vötja J. laagumäe wülts

kehiv ja nüüd on ta'ga«varad juba läbi. Eriti kibe

heinapuudiis «valitseb Woka «vallas, kust peremehed
käitvad kaugelt Soldinost heinu ostlnas.

wekslite asjus on jätkunud kriminaalpolitseil kogu aeg

juurdlus. Seni on selgunud mõltsiveksleid 4420 kr.
eest.

Viimaseid annetusi pressi

TänaivuaaStasele prcssiballi loteriile saabusid eile
«viimased annetused, mida siinkohal hvitecrime: „Wõi

ckSport" 5 kera juustu ja 20 kg. wöid, J. Allik & Sle.
6 Pudelit Prantsuse schampanjawabriku Ernest Jrroy

(Reims) schampaujat, ETK 10 pudelit wcini ja

uudiSsigarcttc öhukindl. altt»niilllu»ntoosidcs 10, h 100

tk., mööblitööstus J. Täht bridshi laud, Tallinna

Alunlilttiumiivabrik 25 mitmesugust alumiiniumeset,
Kaitseliidu tartvetcladu täieline suusawarustuS daa
«uilc. „Orto" pakk kosn«cctilisi aineid, „Kud»r"

siidkleidiriic, Eesti Sulctööstus suur Padi, a.-s. Mo
ser ja Ko. äratuskell, pr. Lcp«k-Wcclma«m 5 nao
raivi ä 2 seanssi, Jng. Lindcnkamps 5 kursust sale
dnswõinileinlst.

Tartust on «väärtuslikke kirjanduslikke annetusi
Eesti Kirjastuse Kooperatiitvilt, E. Kirjanduse Seltsilt
ja „Loodusclt". F. Lepiku pecnnahatõöstuselt on nägus

Pärast «vabadussõda tegutses. E. pikemat aega

Tallinnas äri alal. Mõned aastad tagasi ta siirdus
Narma, kus oh Kreenholmi üksikkompanil pealik.

Eduard Summer, koolitegelane, sündinud 23. jaan.

1889. a. Wõjiklvere iv. Tartumaal.

Aleksander Tiiger, kaitselvnölane, sünd. 23. laan.
1897. a. Wdrns.
Erich Arnos, pangaametnik, sünd. 23. jaan. 1906.
n. Tallinnas. Seltskonna- ja kaitseliidu tegelane.

Kiviõli sabotaaž oli lavas

kohwer.

suure süüteo peale ivaatamata mingit kriminaal

süüdistust, ivaid mees lihtsalt «vallandati, ilma et põh
just oleks öeldudki. Pärast mnllandamlst tahtis R>, kes
on wllnnnd ja hea kaemur, tööle asuda ühte naaber
kaewandusse, kus aga mehelt nõuti,.siiütuse"-tu«mlstust,

mida talle Kliviõli knemaudlisest aga ci antud. Aga

mehele ci öeldud ka, et ta süüdi oleks! R. arwäb
aga, et tema «vallandamise põhjus on kuulumine
K.-t. Ühingusse kuigi ühingu instr. Wcbermanni

küsimuse peale Kiwiõli dir. Kellser ,vastas, et temal

on ükskõik, kas tema tööl is e d kuu 1» wa d ü 1 i
öpilask o n m e n t i wõ i kaewand u s t ö ö 1« s te ühing u s sc.

Kogu salapärase 100 teeb meelgi tumedamaks asja

tatud?
Juurdlus ei avasta „kahjureid"
Kulutulena lewinud sabotaashi-jutud Kiwiöli põlew
kiwikaewanduses on lõppenud sama järsku kui algasid.
Kuigi kaemanduse juhatuse poolt awalikkusele teata
maks on tehtud terme põrandaalune „kahjurite"-jõuk

pole alustatud juurdlus, mida politscimüimud meel
praegugi jatkawad, asjaoludesse seni mingit selgust
toonud. Samuti pole ühelegi arwatamaie asjaosalisele,
kes kohalt on mallandatud, öeldud tema «vallanda
mijc õiget põhjust. Nii põlcmkimirongi kraawilaskmi
ses kahtlustatud kacmuri R. wastu pole tõstetud selle

olu. et' just lähemad asjaosalised ei usu
üldse sabotcerimist, maid ilmsiks tulnud näh

tusi põhjendatakse maid kui juhtumeid, mis kaewan
duscs puuduliku töökorralduse tõttu alati ette wöliva'd
tulla.
Teisel armumisel on aga kaemanduse juhatus, kes

korduwait an toonitanud, et ettetulnud tvötakistmed
on wäija kutsutud kuritahtlikult. Kuid miks pale siis
esile tuua fakte? Wilmafe! ajal on maad «võtnud arma
mine. kas polnud sabolaashi-jutud siiski lawastatud
teatud tagamõttega, mis oleks olulise tähtsusega mö
ncdc eclseisivate sündmuste puhul. Kuidas asi löp
peks laheneb, fcda peab näitama tulewik. Kuid kindel
on. et maimude wäljakutsumine on kergem kui nende
taltsutamine.

kino ARS'is

vaatamist eksitas. Lõpuks läkitati lavale ka lilli.

Esietendusest saadud mulje põhjal võib ..Rätse
pad Sillamatsil" kujuneda teatrile menukaks kassa
tükiks. Läti teatritegelast, kes pidi esietendusel vii
bima, polnud õhtul aga näha.

gastades seejuures üsna tugelvasti ka oma kätt.

Naine larmrtses. Wanaturu karias lärmttses ja k«sendas eile õhtul kindla elukohata Elmiine Kruus, kes oli
joobnud olekus.

Autode kokkupõrge. Eile kella tveerand kolme paigu ~
päetval põrkasid Toompuiesteel Paldiski maantee lahe
duses kokku sõiduauto nr. A—1167 ja A—2050. Kokku
põrke tagajärjel said mõlemad sõidukid kergeid wigas

ttisi. kuna inimestega õnnetusi ei olnud. Autot nr.

A—1167 juhtis Laulupidu tän. nr. 20—18 elutsew Jo
hannes Weber sa autot nr. A—2050 Koidula tän. nr.
34—9 elutsew Eduard Moss.
Salaja «viinaga kauplemise pärast «võetakse wastu
tusele Paldiski mnt. nr. 63 elutsew abielupaar Saksad.
Juurdlemisel selgus, et nad wiina müümisel raha ase
mele on wött«ud wastu ka paiste.

Joobnud isikuid paigutati poliiseiarestimajja 3.

Viimsi tuleõnnetute heaks
annetasid rida riigitrükikoja ametnikke 10 krooni.
Endisega kokku 61 kr. 23 senti.

Raadio

heliplaate.

Raadiosaatcjaama „Rõmme K. L. S. " faatekawa:
Laupäewal, 22. jaanuaril.

15.00 heliplaate. 15.30 noortetund Rahumäe

alg?, õpilasi. 16.00 heliplaate ja teateid.

Estonia teater

Pühapäewal, 23. jaanuaril.
3.30 äratusmäng. Võimlemine. 3.50 A. Woirk: Vii

Laupäeval, 22. jaanuaril, harilike hindadega Kai
mani operett „S ügism a n ö ö v e r".

maühingnte päewaküsimnsi. 9.10 põllumajandus
likke teateid 9.15 honmnkkontsert heliplaatidelt.
9.50 Tallinna ja Türi: jumalateenistus Jaani
kirikust. õpetaja A. Tähe!viili. 10.00 Tartu: ju

Pühapäeval, 23. jaanuaril, kell p. 1. alandatud
hindadega Tšaikovski ooper „E ug c n One g \ u";

kell %8 õhtul Ma reel Pagnoli näidend „T see s a r".

malatccnistns Maaraja kirikust. Lv. Vooremaa. 12.00

Poola Haridusseltsi abiturientide koori (Latist)

Eharpeutier: sümf. draama ..Poeedi elu". 12.40 H.

kontsert.

KonipiiS arutab iaateka tva - kiisimusi. 12.5 5 klawerisoo

losid. Aujn Klass-Glass. 16.25 J. Tõnopa loeb A. W.

Täna, laupäeval, esineb Estonia kontsertsaalis
Karol lzart. Solist: Edmund Wesser (bariton).
Kontserdi algus kell 8 õhtul.
Eesti Draamateater
Täna õhtul kell „S uv i" 43. korda. Püha
päeval, kell p. 1. „K eva d e" 106. korda, ja
õhtul kell 43. korda „Daam kameelia
tega".
Kassa on avatud kella lil—l e. 1. ja s—B õht.

Bellegardc'l mälestustest Eestimaa kubernerina. 13.45
—15.00 lõnnanmusika. Mängib trio: H. Schüts (wiiul),

Riia poola Haridusseltsi abiturientide koor. Juhatab:

näol, kellede mängu keskel puhkesid sageli aplausid.

Rahvast oh esietenduse kohta haruldaselt palju

auto signaalidele ei lahkunud sealt. Hiljem, kui auto
peattis, purustas ia MihahooZ rusikaga autoklassi, «vi

päewrnmdiseid. 19.00 õige aeg. Ilmateade. Saatekaiva
iilewaadc. 19.10 muusika nädalalõpuks. NR orkester.
Juh. F- Nikolai. 20.00 mana tantsumuusika. Mängiwad
..Lõbusad wellcd". 20.45 lngemistnnd. R. Moor loeb
Richard Januv jutustusest ..Kats ja üksainus". 21.15
lõbus laupäewa-õhtu. Kireni sõnalis-muusikaline saade.
22.00 õige aeg. Päelvanudiscid. 22.10—24.00 ajatmite
jn tantjunntusifa. Kurt Strobeli orkester ..Gloriast" ja

Padaemand

Mis osakandjaisse puutub, siis oli siin hoogu ja.
temperamenti parajal määral. Ka osade jagamine
oli õnnestunud. Nii saime suurepäÄse juutide-trio
Ants Pi 11 er i, Endel Pärna ja Elli Tamm ,i 1 i

ja aplause sadas niivõrd tihedalt, et see paiguti juba

Purustas «vihahoos autoklaasi. Eile kella tveerand
kolme paigu takistas Wene turu trammi-pearuse juures
autode liiklemist Bernhard Wilo, kelle elukoht Jmanta
tän. nr. 35—11. Mees seisis sõiduteel ning waatamata

aiawiitemimsika. Ml orkester. Juh. F. Nikolai. 18.40

lavastatud suurfilm

di alla pugemist ja Pindaku naise peksulugu). Nüüd
on aga need lood vägagi naturalistlikud.

aga mõjule.

tän. nr. 12-6 elutsvm Elmar Aine.

plaate. 17.50 Jüri Sumakoiv: Henril WiSnavmr ja tema
looming. Venekeelne loeng näidetega. (TarmsL) 18.10

Fedor Ossip'i

asjatult tüki pikaks venitab. Näiteks on neljas pilt
täiesti üleliigne (Sillamatsi saunas) ja selle ärajät
mine tuleks tükile kasuks. Ka võinuks lavastaja
veidi retušecrida mõnd kohta (naiste kaklust, klei

vuslikku joont, dekoratsioonid ei pääsenud seekord

NLirgeldaiad Tartu maanteel. Rahurikkumise ja ko
danikele kallale tungimise pärast Tartu mnt. nr. 42 aset
seMa maja juures ja majas «võetakse tvastuiusele WesiMäratva täil. nr. 44 elutsew Feliks Koppel sa Heeringa

Airi: Jääteade ja heliplaate. Tallinn ja Tartu: Heli

kutusaima Vene lavastada

ilme ja seega enam meie mentaliteedile tundus sobi
vat. Selles osas, samuti näitlejaskonna tegevusse ra
kendamises ning ansambli-mängu rõhutamises tuleb
hinnata näitejuhi teeneid. Mis aga puutub tekstisse,
siis oleks tulnud siin hoopis suuremaid kärpeid teha.
Praegusel kujul on jäetud sinna rohkesti liigliha, mis

Riietuses oli S. L e i t o püüdnud tabada läti rah

tattnd majas sisse registreerimata.

16.55 reflaam. 17.05 mudilastele. Lugu wöödilisest
näitlejast. 17.20 loomad muusikas. (Heliplaadid.) 17.35

lavastusele andis meile vastuvõetavama rahvatüki

mupärasem.

Registreerimata üürnik. Mäekalda tän. nr. 33 elur
scm Saksa kodaili? Bodo-Albert-Wilhelm-Herbert-NilsGüniher Siemens sai protokolli seepärast, et elas nime

Laupäewal, 22. jaanuaril.

mise tõttu Juhan Simmi muusikaga ning tükis mitte
küllaldase lätipärasuse rõhutamise pärast), siis tuleb
ometi konstateerida näitejuhi õnnestunud võtet, mis

tema naine, Eeva Vahuri isikus, oli hoopis loo

Määrtuses.

Lähemat ajal esietenduseks

Läti kirjaniku Rudolf Llauman'! rahvatükk
..Rätsepad SillamatsU" pidi ettekandele tu
lema juba möödunud hooajal, kuid viibis seni tehni
listel põhjustel. Nüüd lavastas selle lätlaste klassi
lise rahvatüki ..Vanemuises" Kaarli Aluoja, kelle
lavastuse peaproovi jälgis ka Läti tuntud teatritege
lane Konrad Kve p s.
Kuigi Läti teatrijuht lavastusega päris rahule ei
jäänud (just Läti muusika ja koorilaulude asenda

Pundu osas ei tundunud seekord loomulikuna, kuna

Wargus pagaritööstuses. Veerenni tän. nr. 20
elutsew Walenttn Hentse awaldas politseile, et ööl was
tn tänast päcwa on ukse-luku tmrustamise teel murtud
siSse tema PagaritööÄusse Raua tän. nr. 21 ja wiidud
ära mitmesuguseid küpsiieid ning kondiiirisaadusi 30 kr.

Lilian Looring

Läti rahvatükk „Van«muises"

Teine hea trio koosnes kiilanaistest, keda esitasid
Linda Tubin, A. Tammemets ja Lilli Lo o niidu. Viimaste nimetatute koosmäng ei jätnud
midagi soovida. Järjekordselt hästi esines trupi
nooremasse generatsiooni kuuluv jõud Edm. Au
mere, kelle rätsepa õpipoissi oli otse rõõm jälgida.
Ka Helmi Aren Sillamatsi perenaise osas ja Kadi
Tari 100 õnnetu armastajana andsid kõigiti usu
tavad kujud. Aleksander Randviiru osa Aleksi
na oli selline, mis ei paku näitlejale erilisi esnemts
võimalusi. Vold. Tülkov õnneliku armastaja

Politseipeegel

balli loteriile

ajal oli E. Harjninna
kaitseliidu ülem, siis

la pealeselle on tal Kolkarist j. t. aumärke.

S a lvi ja teiste kuurid ning Miidi ära mavjamahla.

Peteti välja raadioaparaat

walitjus wöttts alewi metsast maha 259 kuiwanud

puud. Igale 35-st hoolealusest kingiti üks tihumeeter
kllttematerjali, mis toimetati hoolealustele koju kätte.
Wabastamispäewade pühitsemine hoos. Rannus
tähistati «vabastamispäewa 259 isiku osawõtul aktu
sest. Kus rääkisid 3 ümbruse ivallawanemat. Pühapäe

päeva. Seltsi ümber on kogunenud Narma nimekai
mad ,veeremäi«gijad. Kes on esinenud nii kodulinnas
kui ka üleriiklikel ivõistlusil silmapaistvate tagajärge

Peale selle on mit»ncsuguscid asju sinnadelt: Tilga
ja Ko., rnocäri Nicper, Orntlich, Muikman. J. Traat.

?li«ltt«iva Kogu ruumide komandant ja hiljem Harz««maa rahlvaiväe ka kaitseliidu ülemaks. Sõjaliste tee
nete eest annetati talle 1 liigi 3. järgu Wabaduse Rist

Edgar Kaare taskust Ivarastati Eha tän. nr. 15

hanes T o o n i l a l e.

Tartumaalt
Elwa pargist «vaestele kingiks puid. Elwa alewi

Narma weeremängn selts ..Fortnna" 15-a. Näriva
wanim weeremängn selts ..Fortuna" pühitses 15. aasta

dceriti kaitseliitu orga

niseerima. Wabadussaia

asetsemas korteris lv kr. raha.
filc tän. nr. 40 asetsema! hoomil murti lahti Elsriede

Heina tän. nr. 21 asetsoMa maja keldrist Maras
tati 30 kr. «väärtuses Mõid ja sealiha, mis kuulus Jo

iemispeo asjus. Wöimlemispea tähtpäevaks määrati
22. mai. Eriti suurejooneliseks tahetakse muuta noorte
esinemine ivöilnlcinifes. Tänatvu esineksid erikaivaga ka
algkoolide csilneslc klasside õpilased, üldse esineks
mõnulemises kokku 2899 õpilast. Wastawate cttewal
misttistega tehakse algust juba nüüd.

End. Harjumaa kaitseliidu ülem
50-aastane

riideid ja muud, kokku 38 kr. Määrtuses.

Mõne reaga

2899 Narma nooti «võimlejat «võimlemispidule.
Narmas peeti kohalike koolide «võimlemisõpetajate

weel palju, paljn jõudu ja tahet kaasteenijate poolt.

va!"

Hommikul aguli vürtspoes. Leticsine täis oota
vaid mehi ja naisi.
..Juudas võtku, juba jälle tuleb lund ja
tuiskab!" kirub sisseastuv mees, raputades lund
mütsilt ja riietelt.
„Ei või laita jah!" vastab nähtavasti ta tut
tav. ..Tuleb juba jälle. Päris viisakas tali on täna
vu sajab ja tuiskab päris ühtsoodu." *
..Sinule viisakas muidugi! Kuid minul kisub pä
ris südame seest."
..Las' aga sadada! Sajab leiba ja ieivakõrvastki
minusugusele kehvikule vahest harva," ühmas

nõuandjaks noorte organiseerimise alal.

aklinvsrit tegciv wäga pälludes organisatsioonides.
A. Annusele tema tüsedasse ineheikka saabumisel

vasti selle ema. ..Naisterahvas pole ometi teie soh

SienduS

Proua Mikk-Krulli on ta mwhtnl terwitannd nais

sel ekoiiilategclane Alfred

Kahekõnesid

lumeveoga.

kodukaitse koori esindaja, mitte naiskodukaitse noor

Hv«n«ne pühitseb oma

acglie tnntnd ärimees ia

Trossini apteek. Apteegi tän. 4.

. Nüüd pi««gutalvad ühiiigu ringkoimad wajalise raha

pidajaid kohtusse, sest need rikastmvat kogukonna >va
randuse ar«vel.

nõupidamine kevadel korraldatama koolinoorsoo wüim

A. Annus 50-aastane

Apteekide öövalve
Tallinnas
LAUPÄEVAL VASTU PÜHAPÄEVA:
G. Gnadebergi ja Leydeni apteek, S. Karja t. 4.
Tel. 445-88. Schnickeri apteek, Paldiski mnt. nr. 6.
Tel. 431-18. 1. linna apteek, Krediitpanga majas,
Pärnu mnt 19 Tel 445-41. 2. linna apteek, Tellis
k«vi t. nr. 49. Tel. 439-42. H. Mikheina apteek, S.
Tartu mnt. nr. 47. Tel. 398-42.
Nõmmel

«umnra kottusaamisega. Esialgu polewat ««eed annnd m
lemusi. Mõned rikkamad «vene seltskonna esindajad, kelle

kohtu alla. Nimelt on Kuradiniägi kogu küla ühis

«võimalik.' Kogukond tahab nüüd anda üksikuid talu

Puppe. Eykson. Poiss jne.
Ilmastikuolud «võistlusi ci takista.

tahtajaga.

elanikud ka«vatsewad aga nüüd li«wa«vedajad anda

Rakverest
Kolmandaks tagawaraüpetajaks Wiru aj. maa
walitfuse juure määrati Kawastu algkooli juhataja
Pear Rootalu, kelle ülesandeks õn ühtlasi olla

jagada üksikuteks osadeks, sest see ci olnud tehniliselt

3/.849 retsijat.

WenelaSte „Wene lapse maja" ühina raskustes

Narvast
Tüli Kuradiinäe ümber. Mõned Wäikekülu «ulu
pidajad hakkasid wedama liiwa Kuradimäelt N.löesuhu, teenides sellega ilusat raha. Teised küla

omandus. Maade planeerimise ajal ei saadud mäge

Ecton, Falkenstcin ia Quisi-Quasi; 2. klassis —_
Kuller. Kindral ja Lux; 3. klas
sis Säde. Larcida. Karske. Leo Axworibti. Pääsuke,
Presidctir. Croll-Dard ja Kokett; händikäpis
Angriff. Larion. Ludmilla. Luna. Jimiene. Boikott.

!5?!??lgune; 1936. a. tuli sisse 38.251 ja läks wälja
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Indiaanlane Os-Ko-Mon „Roheline Mais"

näib olevat üks omapärasemaid neist kunstniku

isiksusist, kes on kujunenud suurte tänapäeva
kunstimetropolide ja minevikulise ning kauge
eksootika vastastikusest viljastusest. Ühelt poolt
sisaldub Os-Ko-MonM laulu-, tantsu- ja pantomiimi
kunstis palju põlist ning etnograafilist, nii et ta
on suureks huviobjektiks punanahkade kunsti ja
kultuuri uurivaile asutusile ning ringidele Parii
sis, teiselt poolt on ta ..moodne" ja isikupärane
kunstnik meie tsivilisatsiooni mõttes. Oma pro
grammi on ta suurel määral loonud ise kõrvalise
abita mitte üksi tantsude ja meloodiate kompo
neerijana, vaid ka luuletajana ja mõtle
jana, nagu tõendab Paul Coze Os-K.o-Mon'i luu

ietuäkogu „Rchelise maisi ohverdamine" eessõnas.

Oma äsjasel esinemisel Helsi n g i s on OsKo-Mon saanud õige heade ja ta kunsti tõsiselt

võtvate arvustuste osaliseks.

Etenduse algus kell 8 õhtul. Pääsmed eelmüü
gil Estonia teatri kassas.

A. Varand (tschcllo) sa K. Sillakiwi (klawer).

16.50 reklaam. 17.00 lähtekohti «vabaharidustööks.
N. RnnS: Lpiringi asutamisest ja töökorraldusest. 17.20
kohlvikunmusila. Mängib kohwik ..Kulrase" cmsambl.
18.00 mag. A. Perandi: Mõisnik talupoja eestkostjana

lohms Rootsi ajal. 18.20 muusikat ajawitteks ja tant

suks 19.00 õige aeg. Ilmateade. 19.05 irana ianriu

muusika heliplaatidelt. 19.40 luaemistund. Jakob Liimi

(surn. 17. jaanuaril s. a.) mälestuseks. 20.10 iraa
lia klassikalist muusikat. RR orkester. Juh. vros. R.

Töölisteater
Täna „M ehe küljeluu" 32. korda. Algus kell

VJB õhtul. Pääsmed 20—125 senti.

Pühapäeva päeval „T o o t s i p u 1 m" 15. korda.

Pühapäeva õhtul „K olmek r o s s i ooper" 19.

korda.

esineb teisipäeval, 25. skp., ühes oma balletistuudioga
Saksa teatris. Mitmesuguses kavas on terve rida uusi

tantse. Peale kihan Looringi tantsivad: Agda Hor
regaard, Leida P e e t s, Lee Aare, Tia Vaike,
Evald Es k a ja Leo Me 11 s. Klaveril Gregor

Agnes Amjärve Ja Georg Stahl
Heuer.
hergi kontserdile
7. hommikkontsert,
teisipäeval, 25. skp., ..Kstonia" kontsertsaalis olgu niis pidi aset leidma pühapäeval. 23. jaanuaril, kell
veel kord tähelepanu juhitud. Kuulata kaht ilusat 12 päeval Tall. tütarlaste kommertsgümnaasiumis,
häält mezzosopranit ja bassi tohiks olla nau jääb ruumide mittesaamise tõtta ässa.
dinguks kõigile..

Kull. 20.40 reportaash riigihoidja-nimelisest teatesuu
matmisest Walklasse H. Miökin. 21.00 ..õnneinglrke".
W. Broimnc operett, ringhäälingule kohandanud A. ük
sip.22.oo õige aeg. Päetvauudiscid 22.10—23.00 tantin

iinmsika ..Estonia" ivalgcst saalist I. Pori orkester.
Esperantokeelseid programme

Pühapäewal, 23. jaan.. 11.10 Kortrijk: Kroo

nika. 17.90 Wallonia: Kroonika. 24.40 Hilverwm KRO:
Kõne.

Raadiosaatejaama „Mmme K. L. S. " faatekawa:
Pühapäewal, 23. jaanuaril.
15.00 heliplaate. 15.30 rohuteadlase .Heinrich AS
koli mesüus koduapteegist. 15.45 kandlemuunka Ro«
Beri SSttjfeMöC. 16.00 heliplaate ja teateid.
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politseile. Eeluurimisel selgus, et Allik on teisigi
naisi samal viisil petnud. Nii oli ta 1935. a. lõpul
Anastasia Vassiljevalt raha ja asju välja meelita
nud ja siis ta maha jätnud.
Nagu ametlikud kirjad näitasid, oli Hallik 23.
märtsil 1937. a. perekonnaseisuametis avaldanud
soovi abielluda Anettc Aguraijujaga. Abiellumist
muidugi ei järgnenud.
3. aprillil ta oli Kaarli koguduse perekonnasci
suametniku juures avaldanud soovi abielluda Si
naida Valtiga. Muidugi ci järgnenud ka siin abiel

Lugusid kohtust
Autojuhile surmasõidu karistu
seks 2 a. vangimaja
Tartu ringkonnakohus mõistis reedel autojuhi
Karl Muru purjusolekus auto juhtimise eest aastaks vangi. Teatavast? Karl Muru, asudes joob
nud olekus autorooli taha, sõitis möödunud aasta
17. oktoobri õhtul Tartust välja, kusjuures ta Vene
tänaval sõitis peale kahele üle tanava minejale
ia Tallinna maanteel kihutas aiapostide otsa. 1 osti
otsa sõitmisel kukkus välja veoautost uks soit jäist,
kes sai kukkumisel surma. Murult voeti ara ühtlasi

ka jõuvankri juhtimise luba kolmeks järgnevaks
aastaks.

Võltsis vekslitele olematute
isikute allkirju
Reedel paigutati Paide vanglasse kohaliku koh
tu uurija korraldusel Esna vallas elutsev Esna mõi
sasüdame omanik Oskar Riise r, kes oli toiminud
rea vekslivõltsimisi. Seni on selgunud kolm võlts
vekslit kogusummas 470 kr., kuid võib arvata, et
neid on rohkem. . , , .. .
Kuna O Riiseril korduvalt on veksleid protes

titud. siis osutus temal enesel väljaantud vekslitega

opereerimine raskeks. Sellest tingitult tuli mees
nähtavasti mõttele võltsida väljaandjana olematute
!s'kute allkirju. Oma käega tegi ta ka žiiro-allkir
Arhitekt otsib nüüd lvõi
edaspidi päikesepaistelist

Kolmeliikmeline perekond
soowib roa ja köögiga

korterit

Teat. iibes fimitihiga ilt.
„11/5691".

Kindla:- teenistuses tva
nem lasteta abielupaar iooIvib

korterit

korterit
nelja ruumika toaga, muga

wustcga. Pakkumised slt.
~2/0762".

Korralik tvaiknc preili ot
sib eraldi sissekäiguga wäikest

jad. Võltsveksleist on Riiser ühe aimud ühele Tal
linna ärile, kaks diskonteerinud ühes Järvamaa pan

gas. O. Riiser tegutses omal ajal suurejooneliselt
äri alal. Muide lõpetas ta ka mõne aasta eest ka
ülikooli õigusteaduskonna.
Lugusid kohtust.

korter. I

ümbruses. Pakkumised slt. !

..13/8693". >

I korterit

.'platsi ümbrilsse. Teatada slt.

Korralik noormees, koit- '
; ~31/9711".
serwatooriumi õpilane. iva
jab kiiresti erasissekäiguga

mödl. tuba

rahwas, teenistuses käija,

ühes klaweri iavwiiamiscga. soowib

hinnaga kuni Kr. 20. Kirj.
saata slt. ~1/3561".

kaasütirlliieks

korralikkude inimeste juure,

endal woodi. Kirj. slt.
Lasteta riigiiccnija iva on
„ 15/9655".

jab 2-toalist

korterit

Hind iearada. Kirjad slt. ~2
8682".

Vajatakse kesklinna
lvõi selle lähedusse kor
mlikku. >vähemat

Wajan 3-toalisr

Korterit
Kadrioru rajoonis. Teatada
Noorrevargi enelauda.

üksik wanem naister. otsib

Korterit

Otsitakse 2—3-ioalist

RA-FO, Viru t,13
dctis

südalinna wöi Kadrioi
ümbruses. Teat. Wllimsi tä

11—1, dr. Tchmith.

Kaks haritud preilit iva

jawad korralikku

möbl. tuba
iveebr.-kuu algul. Paklum.
ühes hinnaga kuni 25. jaan.
slt. ..22/9582".

Intelligentne wene preili

uksehoidjalt ivõi kirjalikult
slt. ~23/0783".

tuba pliidiga, waheseina-- Maailma 7.
ga wõi köögiga soowib abi
clnpaar, kohe wõi 1. weeb ! Müüa i väljaõpetatud prii

kõigi mõnusustega, täielise

korterit

I—2 tuba köögiga. Teat.

pal. slt. ..27/9787".

Vajatakse kohe simremaid

ladu- ja

eesti perekonnas. Pakkum.
ühes üüriga pal. teat. kirj.
slt. ~23/9583".

ruume,

Korterit

kaasUUriliseh

üksiku proua juure,

najakku. Kirjad slt.
9311".

2 korralikku amet
. loowiwad

Liiwalaia 106—2.

korterit

tuba köögiga. •
hinnaga stt. ~4/9521

Kvhe tvõi lähemal ajal soo
wib noor töötaw üksik amet
mk üht suuremat hastimöb

leeritud (s. pehme nwöbl.)
tuba wöi tväiksemai kahe

ruumilist elu- sa wäiksc

ma magamisntumiga

crasissekäigitga rahulikku sa
ivaikset

eluruumi,
soow. ioanem. har. pererab

was. uägus masa ja meel
ditv rahulik ümbrus. Hind
mitte kallis. Teatada kirjal
slt. ~10/5630".

Abielupaar (riigitees

soowib Kristiine heit
raj. I—2 toa ja köögi

korterit

võimalikult südalinnas.
Kirj. slt. ~8/9768".

möb!, tuba
Teiwtbö slt. ~27/9707".

osta

telefonil 458-46.

Ostan

hõberebaseid

Lp. daamid!

28-a. kindla sisscinlokuga
härra soowib tmwnda. Kirj.
lühikese elulookirjeldusega

õiglase hinnaga

ostan ja müün

Tngemad pntugiind pa taltvpalimid. õmblusmasi
. rallcel- .
naid. waipu. karusnahku,
mööbleid ja maske, malmi
kruustangid
jne. Pal. lahkesti teatada
j ostan. Tear. Nnrunt m. 17, slt. ..30/9790".
W. Erlangi kullasepatöö

kotm. Kõu et r. 311-10.
palituid, ülikondi,
Soovin osta
pandipileteid,
spindel- wöi eksiscutcrpressi
pruugitud, surwe 2—l tou
raadioaparaate,
ni. Kirjad ühes hinnaga slt.
jalgrattaid,
~32/81.32".
. õmblusmasinaid,
Scoioia osta
pritslmls
grammofone jne.
püstoli
Tartu mnt. 1. Ost-müük.. ühes snrlvepaagiga wöi il

. ma. Teat. slt. ..28/9518".

Sic-ic sõiruud ja

ostan

kõrge hinnaga pruugitud
mööblit, riideid, õmblus

Osraii pruugitud

! linoleumi.

masinaid, jalgrattaid, gram

mofone. puu. ja walgeid

Teatada slt. ~21/9501".

Nõmiiio! ivärkese

maja
sootvin osta. Teat. slt. ~6/
8800".

Mõi linnast, lvanus 30—40
a. Kirjad kuni 1. iveebr. slt.
..10/0650".

Pslun,

kas leidub härrat, kes julgeb

iarlvitatud

tisleritööpink
ühes tööriistadega. Pakk. kir

jal. slt. Ji. 517".

Soowiu osta naisterahwa
pruugitud

jalgratta.
Teat. Soo tän. 9—12.

Lp. rikkad hävrad! Kes

vult üle paarikümne tudengi, kes peavad s-aal onvi

talipäevi kuni tuleva teisipäevani. I»oofca on eriti
rohkesti külalisi pühapäevaks. Raudteevalitsus
omalt poolt soodustab talisporthiste kohalesõuu
Paluperra, kuna Paluperast omakorda suusatajad
viiakse bussiga Otepääle, ööbimine on võimalda
tud turistide kodus Pühajärvel. Suusaolud on
praegu head. Laupäevane päev pühendati puusa
kursusele. Pühapäeval peetakse mitmetel distant
sidel suusavõistlusi, korraldatakse suusamivrgi kat

seid; ette on nähtud ka suusahüppe demonstrat
sioonid ja võistlus slalomsõidus.
Valga korvpallimehed võitsid Lätis
Neljapäeva õhtul toimus Läti-Valga kaitseliidu
spordiklubi ja Eesti-Valga spordiklubi meeskondade

vaheline korvpallivõistlus, mille võitsid ülekaalu
kalt eestlased tagajärjega 49:14 (16:7, 33:7).
Vastutav toimetaja J. TAKLAJA.
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus.

jätta oma aadressid slt. ~5/
9525".

AUTOJUHI
EKSAMILE.

Tasu pärast eksami soorita

mist. Koidu iän. 21-a—ll.

30—40 krooni

KakS iseseiswat prouat

südamlik ja arenenud, kut

sega wõi warandnslikult

Ostan

tutvuksid

. maita, kellel on oina kodu
kaunimaks mõtteks, sinuga
tõsist niuvust abielu eesmär

tada (Blond 27, schatään
30). Kirj. slt. ~22/9782".

reisikaaslast,
kellel on sissesõiduluba. Tea

Noor hea Mälumisega

preili sooivib peatselt

tada kirj. slt. ~15/8695".

abielluda

29-o. puusepp sooivib

wanema jõuka härraga, Mõib
olla ka lesk. Armastab lapsi.

16—30-a. korraliku preili

Kirs. slt. ~18/8778".

Kirj. slt. ..2/9682".

ametnik

Keskealine korralik riigi

ja järeltvauker 2-t,
Sealsamas ostetakse I—6-t
ühes kõvwalvuumidega, kesk
Iveoauto. Teatada sivma.
linna läheduses. Pakk. slt. sõidetud kilomeetrid ja hin
..23/8783".

Majaomanikud!

Mõisaküla. Pärnu t. 22
K. Hermann.

Kellel juhtub wabauema ilus

korralik korter 2—3 tuba

köögiga /veebruarikuu jook
ml. Vajab w. söjawäelaue.
Hea sowvitus. Teatada slt.

tutvuks

rikaste prl. tvõi pr. üle

Wajatakse laenu liuna
Eesti, kes wajawad hoolitse «Bepa» n «Oeoaopa» nmyT
kinnismara obligatsiooni
tvat
mehe
käit
ja
südame
cepbenn.
3HNK.
c
eOJIRiUI,
le. pühakujusid (ikooua), • Ostja Petserist
Juhuslikult müüa
tuuuete merd. Vanus täht | roe II oa. IJEJIH ap.VHcõa. tvastu
kullatud Pildiraame, kirju
1500-3000 kr.
Lühike elu looki rjel- llnchMa b icoHTopy raa.
tuslauagavnuuure. wauuit ostab kõrgema hinnaga suseta.
Seat. slt. ~24/9784".
dns
ja
foto
seowitaw.
..Pikk
«18/8738».
ja höbeasju, ivauutl manu eesti- ja wenekeclseid
ja ..Keskm, 28". Kirjad
vahasid sa palju mutid.i. raamatuid, igasuguseid wa 27"
üksik waba keskmistes aas
Kirj. slt. ~20/8780".
Tutvust
Autikwariaat A. Pastorns.!. liu litlkg sciswaid pronks- ja slt. ..35/8035".
taies ärimees soowib leida
Wauä' Posti' 7. tel. 443-36.i. waskesemeid. ülikondi, üksi
sümpaatse mehega. Man. meeldima
kuid pükse, pintsakilid. töö
nais>Briosanlku,
40—65 a., sootvib keskm.
Toowin
osta
korraliku
Piiberkrae,
riistu, pööningukolu jne.
kapital tvõib olla wäike ivõi
aast.
proua,
tväikese
äri
Kirj.
slt.
~16/8736".
maja
omanik. Kirj. slt. ..4/98Y4". suur. Kirjad pal. õige ui
kamtschatka, hästi hoitud, ju
me ja aadressiga saata ühes
hinnaga
33.000—45.000
3 Kaitseliitlaste ja kaitse
huslikult müüa. Lirwalaia
37-a. hävra soowib
wäljakutsega ja ajaga slt.
s
Iväelaste
tr.,
lväljamaks
puhtas
rahas
tän. 41—3. tel. 158-71.
~ 35/0705".
KarMŠoI,
tutvust
30.000 tr. Müüjad teatagu ii sineleid
Mundi
2
slt. ~30/0330".
Odaivastj minia
ja . wormiülikondj ostan
daamiga, kes laenaks 100 • Taadaolemaid
Toowin osta loähetanvi-

talud moodsa

lapsevankri.

Tallinnas, ka Nõmmelt ja Viiikepiidid viiga odava
Ta>pM. Pal. kirj. kuni 27.
hinnaga.
jaan. slt. ~26/9666".

Avatud ka pü hnpüevnde)

Ostja Võrust

~31/9751".

kinniswarad wöi kapital reai. Willardi tän. I—4.
tööstuse laiendamiseks. Kir

Toowiu osta

garaashi

ümbruses. Teat. slt. ',.25/

Towi takse osta

9705".

osta läicsti :öö
käsiõmblusmasina.

Teat. firma ja hinnaga slt.
~8/8728".

Tao Min osta

plekisepa
tööriislu

Tallituta.

korraliku elumajaga
raudteejaama lähedal Tal
linna tvõi Haapsalu lähedal
Pakkum. slt. ~B. 250".

(endine Paide truba müük),
Pikemat kaswu brünett
ja sitemasiua. Teal samas
puhast mett
mis asub jälle Petrooleumi
noori kann imiita. Tmt slt. 38-a. leslpr. lapsega
? võlvitakse
tutvuks
2, teles. 303-05, on uuesti lliuuumctt). Teat. Aia t. 1I ~27/9717".
tööstusruumi,
wõi Waun Wiru t. 13—2.
soliidse härraga. Kirj. slr.
aivatud. Palun külastada!
..20/8000".
Sooiuiit osia pikcmaaja
põraudapiuuagn 100—200.
Ostan maja
j
pangmvõlaga
m*. Pafftim. slt. ~25/9265"'
Noor haritud neiu. keda
35,000—40.000 krooni
iarm elu on muuluud pessi
wäärtuses, tvõi tvanmua ; uuema maja.
mistiks sootvib
maja juureehiiusc wöimalu
Vajatakse mööblitöösmse
tutvust
sega. Kirs. slt. ..24/8664".. Praegu mäljamaks -võimalik
ruume,
Taksoõigus

põrandapinnaga 70—80
r.-m. Soowitaw ühes elu
korteriga. Teat. slt. ~20/
9160".

11.000 kr. Teat. pal. sli.

müüa, autoga ivõi üksinda.
Teat. slt. ..20/0710".

Mina kovras

kingsepa
lappmasin.

KorteriotsijadU
Kuulutuste kaudu
„PKEVA LEHES"
on soovitud korter

Näha saab pühapäewal Tel
lislitvi t. 17-10.

Kulda, hSbedat
ja vene peenraha
ostan.
Voorimehe i. 4. E. Prank.
teles. 412-30.

Soawitakse osta Kiwimäel
wõi Pääskülas

~11/9811".

Puhtaid

sbituskrunt.

Pakkumised krundi asukoha,

ostab

aksidents-, raamatu•.

Tarni, suurturg ..Päewa
lobe" abitalitns „3cc tee

kivi-, offset- ja rotat
siooniträkitöid, klilcid

wiib sihile".

ja raamatuköilctöid

Tallinna Eesti
Kirjast.-ühisus

Moodsa joone

Tallinn, Pikk tän. I,

saawuiamiseks elegantne

telefon 428-83.

daam kannab korsette, rin
naboidsaid ja nudislõikega
kombineesid tööstusest

slt. ..9/8609".

L.P. daamid aast. kuni 37,

kui omaie raha wõi on teil
kindel teenistus, olete meel
düo ja tväiksemakaswulinc.
siis ühinege minu sooMiga,

tutvume
ja loome endile ühisel jõul
kena kodu. Olen riigiametnik

pika kasw., laitmatu toäli

musega. Tõsised kirjad slt.
Kaks riigiteenisluscs ole ~12/9832".

Korralik
talv. (5. 22 a.. M. 28 a.
tutvust
Kirjad slt. ..Z/8643".
Kirjad, soow. sotoga, slt.
~31/8731".
IM-SM
Keskealine Mene preili soo
wib tõsist

jad enese- ja elulookirjelda
misega slt. ..22/8822".

korraliku härraga 33—50 a.
laenuks tartvis headel proi wana. Kirjad slt. ~33/9733".
sentidel aastaks wõi kaue

koduseid
lõunaid
tutvuks
saate Tatari t. 22—1 tel.
prl. wõi pr., kellel on wõi 460-43.

malns ettewõttes rahaliselt
kaasa aidata. Kirj. slt. ..39/
Neiudl Kaks kindlas a,n
8799".
iis tööiamar noormccsl so
ivimad

23-a. noormees soowib

tutvust

tutvust
abielu mõties. äoio sõim

Võlgade

maks. soliidne kindlustus.
Deat. palnt. slt. ~4/9644".

ost. sissenõudmised ja mak

suwah. selgitamine. Kirjad

Sukasilmi

saata flt. ~7/9727".
30-a. keskmise haridusega

ioõetakse üles hästi ja oda waikse iseloomuga hingeline

wasti. J. Nurmi moe- ja

iiksik prona sooivib leida

õmblussalongis. Pärnu m.

, äri 8, Urla in>; teles.

soowitakse üürida Nõmmele.
Teatada teles. 516-91.

Karakul
mantel
ja hõberebaseboa juhuslikult

kiiresti müüa Suur Karja
9—5. telef. 432-14.

Haril. karske keskealine

Bödrg
manemate härrade hulgast.

Toetust ei maja. Kirjad slt.
~21/9701".

2 tütarlast

tutvuksid

wormikandjatega (Li 19,
Mai 27). Kirj. flt. ..2/
8762".

Inseneriks õppiw üliõpi

lane sootvib

tutvuda
nendega, kes on suutelised
kergendama ühe üliõpilase
elu. Pal. kirjutada flt. tead-'

misega, et liri ei kohusta
Kirj. slt.

poissmees, kinniswara oma Meel millekski.
nik,- kindlas teenistuses. soo ~4/972-1".
tvib

tutvuda

Kes laenab lühemaks

ühise kodu loomiseks Ma rand. ajaks

kindl. keskeal, prl. wõi laste
100—ISO krooni,
ta lesega. Teatada slt. ~14/ see saab ise seisma traktori
9534".
jaamajnhi koha. Kirj. slt.
~24/9744".

Pediküür,
maniküür, lakkimine jne.

Lutikatele,

Mansmaid

40-a. mees

tutvust

krooni

prussakatele M ronidele Kin

del surin atWuft Pikk tmt.
43—1. Trõkow.

Naishing a. 30-40!

Kui sul oti kodu. kuid tundub

ta tühjana, puudub mees,
kellega rõõmc-murcsid jaga

da, siis tuimu arenenud,

karske, kodnarmastaja mehe

ga. Kirjad slt. ~38/9718".

„Päevaleiie" tellimisi
võtab vastu iga
postiasutus

Palun ilmuda
kell 8 õhtul 22. jaan. Teie

poolt määratud kohale.

Kadunud

..Preili. 13".

Isesciscw neiu soowib

härrad 33—45 a..
und elurõõmu. Kirjad slt. leluga
kes teist oleks tõsiseks
..1/9601".
kaaslaseks

Kaloss nr. 9

Soowiu

keftaastais tüsedamale

prouale? Oman teenistuse
harjutada 3. linnajaos wõi ja wäiksema kindlustuse.
kesklinnas. Teat. slt. ..22/ Kirj. slt. ..20/9620".
9022"".
Otsin tõsist sõpra naisole
wuste hulgast. Olen isesei
Kes laenaks
noorele naisele 30 kr. kol sew kindlas ametis poiss
meks kuuks? Protsendid kok mees. üksinda on igaio. Tä

sa mõcind. Teatada
ibadc härradega töölis
ngkonnasl. Manus 35—50 i Laena üksikule pr. 30 kr. ~18/9338".
:
Tagasimaks
kokkuleppel.
En
mitte iüli
da. Tänawale kohtama ci • dal kindel teenistus. Täna
uu. Kirjad slt. ..11/0531" wale kohtama ei tule. Kirj.

Leitilfi

slt. ~22/8742".

Proua soowib

Veovoorimees,
tutvuda
!
kes
näis mööbli ja kauba
ajaiviiiets ainult soliidse
sSidutroska
suuruse, hinna sa maksutin- Tall. Eesti Kirj.-ühisuse
Teil varsti käes.
jõuka härraga. Toetust ej i pakid 19. I Knndcri täna
ja toakraami. Suur Pärnu grmustega saata slt. ~24/ 1 ladu Pikk tän. 2.
kuleppel. stirj. slt. ~19/ nawal ei kohta. Kirj. slt. maja. Wauus tähtsuseta. . walt 19. saab saman tea
iIIIWWWIIWMWWMWWMII mnt. 66—10.
8704".
..14/8734".
8699".
dete eest hea waewatasu.
Kirj. slt. ..12/9692".
Müüa

remalt ja maitserik
kamalt igasuguseid

ueljiUHTCiurt hommikul '
tutvuda
prl. wõi pr., kes laenaks aju iam. saladus qaraiueci
im jaamas rongilt, i
tifclt 15 kr. Kirjad slt. ~17/ iud. Kirjad slt. ~15/S73i
härradega 32—42 a. Kirs. wäljus Tariusi hommi
9777".
kl. 4.26, lahkudes, ära I
Kolitii ise seisma: kindlas slt. ~3/9683".
heiatud ja eksikombel wc
intelligentse mehega, kes on
misnncs vrouai 'oomiioad
Korralikud
kindla
sissctu
tvõimcline sisendama kadu
tutvust
ü lähega nr. 10 kaloss f
Härra!

klaveril

i kaltse

valmistavad kõige kii

palun ka lväljaspoolt Tal

Soowiu rentida kauemaks elu mõttes
manast mööblist alates kuni
kõige tühisema pruugitud as ajaks
laiu
(wanem praktikani). iulen
jm,i. ka pööningul ja keldris
tutvust
tvõi rentida umbes 2 ha kui- MedcleMat kolli. Lahk. pakk.
poolcteralc anda Ailjandi igal asal koju. Kirjad slt.
maal, 2 km raudteejaamast. ..29/8669" Ivõi telefonil
wa maad. sootvitaw liiiv. kirj. slt. .. 11/9651".
prl. ja leskedega, kellel on Kirjalikult wõi isiklikult 439-34. edasiandmiseks.
talu
Taku wõi Harku ümbrttses,

wõib olla ka oma majaga.
Teatada slt. ..0/9360".

kesklinnas wöi selle lähemas

ostan, nagu räiieilchti. Meki

Soovin osta

ehituskrundi,

Oisitaikse

võlgu

30-a. tööstur soowib abi 8616".

raudtee tvõi omuibnscrcee Toomi»
ääres. Kirs. slt. ..36/0336".. korras

Alma

kr. Tagasimaks kokkuleppel.
Kirjad slt. .. 17/8817".

leid jne. Teatada slt. ~ !<

Palttu leat. slt. ..33/9333". . ostab Tallinnas ja Nõmmel

KÖITEKODA
TSINKO- iA
LITOGRAAFIA

giga soowib 35-a. keskhari
dusega kindla tööalaga
poissmees. Laps pole iakis
iuseks. Wäline kaunidus ja
lihw pole oluline. Wastata

40 a. svlirtijail mitte tüli

kamiuakclli. waipu, ölimaa

veoauto

KODA

kindlusrmud, mitte üle 40

kindlapalgaliste härradega
abielil mõttes, lvanus 30—

Austraaliasse reisija toa jah

tvõi prouaga, abielu mõttes.

liitlastc

TBPKI

Tubli naine,

teist kingiks tulekahju läbi kindla garantii >vastu, mak
sootvürad
täiesti paljaks jäänud kesk sau 6 kutt jooksul tagasi >vat noormeest
tutvust
ntist kastvu noorinehelc oma protsendiga, ivõi käin 2?or
kantud riideid ja jalmseid? da nädalas tasuta kraami prl. wõi noorte pr. Foto
Tütarlapsed!
Lahkeid annetajaid ' palun titas. Kirsad slt. ~40/0640" soowitaw, kuid mitte nõn noormees soowib

tutvust

uiugukolu. Kirs. slt. ..2/' Kaiiseiväelasie ja kairsc
8802".

naisele

Wnlmistun 1- fa 2-liigi

Soowitakse osia korras

pandipileteid ja tõtte Pöö

riskrunti. Küsida Suurtüki kroonlühtreid, laua- j« sci
ualühtreid. pronkskujusid,
13—1.

hea põrandaga
saati

Teat. slt. ~27/8717".

Atnetisbäija preili soowib

las 3—l-tc»n.
veoauto.

Soowiü osta cloktri- ! taks tütarlapse heast pere Üksik mana poiss soowib
konnast
tutvust
puusaagimis
ulsutsms
abielu mõttes tüseda blond
palun teatada kella 4—6. i lihtsa ivaese neiuga maalt
sae.
Kirj. slt. „30/S7õo".

tust veerandsajapealine suusatajate-treffnenstKV>

pere. Esmaspäevast alate? viibivad Otepääl uu
kooli kehalise kasvatuse instituudi õpilased a?'

linna sa Tartut. Kirjmada:

Noort inrckligciitset daa

mi. kes wähesc lasu eest õpe

Müüa nulgaiv

Vajan weebruari aluks

Kindlas teenistuses

Toowitakse osta sõidllkor

mitmesuguste võistluste ja demonstratsioonidega-

Juba reedel oli Otepää ümbruses liikvel rohkesti
suusapäevadele sõitnuid. Nii jõudis kohale Tar

. sineleid
wauaaegseid (antiik-) mööb
Ole hea,
414-07.
Kaks karsket ausat kuid teadusta ainult mis teed. i teenistuses olctva iväiksoma
ileid.
portfelaukujusid,
seina
Pakk. Tallinn, postkast 110.
maja
kaswuga
neiuga,
ühise
kodu
waest
L.-Eesti
poisslast
soo
taldrikuid, seriviiie. üksikuidb ja wormiriideid ostan kõrge
Sulle on hea koht. Tallinna
Kaugesõidukapteni abikaa Wmme-Hiiul. 5 elutuba asse. waase. kristallasju. hinnaga. Tcamda slt. ..9/ toitvad
I ootab Hugo. Teat. slt. „30/ loomisaks. Kirj. slt. ~6/
pianiino
mõnusustega.
100
sülda
pä
abielluda
0766".
sa 6-a. pojaga otsib
! 9670".
- 8619".
Pansioniga, ühele isikule.

kesklinna rajoonis, sootvitaw

soowib

ja asukohaga slt. ..5/8615".

Korteri

kirjal. )k. ..28/8718".

Laupäeval algasid Otepääl suureulatuslikud suu

sapäevad, mille haripunktiks kujuneb pühapae\

Pakkumised saata Martna punarebaseid, tuhkruid ja
ausale prouale laenata 1õ
„Sale", Lembitu 7.
p.-ag.. Rannamõisa poistkasl naaritsaid. Pärnu mur. ja fotoga leiajvad tähelepa krooni? Olen waba pärast
soovin,
3—5-toal.,
kõigi
mõ
nti.
Wastastiknsel
meeldi
ja mitmesuguseid teisi köögi
Paremat
kwalitceti riie.
'
H.
Raamat.
Pakkumistes
38,
äri
1.
wnsel abiellume. Kirjad õige tl. 6 õbiul. Kirs. slt. ..0/
nõusid. Theodor Wilde köö nusustega. Pakk. kirjal, slt.- tähendada firma, mudeli
Hinnad kättesaadawad.
0640".
..14/8614".
itiinc
ja
aadr.
kuni
27.
jaan.
aasm. hind ja sõidetud kiu
ginvudekanplus Müüriivahe
Arstlikud bandaashid telli
Lapsevoodi
s. a. slt. ..13/9613".
-Talu
20.
mise peale.
Briljante, kuld-, hõbe-, arw.
nendilc
anda
tvöi
müüa
Lää
kovraliku pruugitud, puust
Wajataksc alaltstvoolu
Müüa odavasti
antiikasju
Iõtlkad
daamid
ja
härrad
Härrad
ucenaal
Laikülas.
Teat.
saab
tvõi rauast soowiu osta.
tanisu
ostab kõrge hinnaga
Singor-Raumanu käsi- ja
Pakk, saata slr. ..21/8781". kes teist laenaks noorele õp Tallinnas. Olga tän. 4—3.
dünamot,
jalgmasmad, ka jalad üksi
pi Maile tütarlapsele
harrastajad!
teles. 438-40.
50 krooni
Ostan
110—220 Iv. 2—l h.-j.
kult. Tulla piihap. e. I. Naua
Olge
parrncriks
haritud
LKraWifiapoeg
Tea/, slt. ..16/9536".
Lp. prouad ja härrad, kes 27-n. preilile, soowi korral
19—5.
kõikidest kõrgeima hinnaga edasiõppimiseks? Kirj. slt.
teist
laenaks
ausale
noorele
..6/9606".
pruugitud riideid, suwi- ja
edasijõudnute grupis. Tcat.
Kuninga tan. 6. tetel 431-59

kivimaja.
100% äride all. Teateid saab
Teat. asukoht ja üür Ravivas 20. ja 30. jaan.
kuni 25. jaan. s. a. slt.
wõörastemaja Peterbmgi
„R. 1167".

tuba

9625".

Tear. ühes hinna, suuruse

kccheikordnc

otsib möbleeritud

I—2—3 tuba köögiga sc
tviwad korralikud inimep
Pakkumised kirjal, slt. ..2

ivõib ka mäikesc umjaga olla

odavaid
teraspanne

haistmisega
ruariks. Teat. kirjal, slt. !ma
Korterit
! iinnukoon,
..33/9633".
! saksa karmiklMvaliuc, 2VJ a.
wanniga. Teat. kirj. slt. Vajatakse
! ivana. Teat. slt. ..21/0711".
..29/9629".
NSmmel
ilusat
Odaivasti uriiüa partii
Otsitakse
moodsaid sarivest kleidi- ja
5-toalist
möbl. tuba
mantli
korterit,
pandlaid.

soowitaiv ivanas puumaja

j Ostan Nõmmel
krundi,

finn SO% hinnaalan

kal. 7,65, lauakaalud 10—
Kolmeliikmeline perekond wõib ka Nõiinnel olla. Teat.
25 kg, suusad keppidega, tõu
slt. ~38/9638".
otsib kabe toa ja köögiga
kekclk. pctrooleumiahi ja toi
Korterit
duaiuetevoe klaaskapid jne.
Korterit
Küsida toiduaiuctcipoest Uus

nüüd ivõi lähemal ajal.

Smeds.

vangimajja.

dusega.

La mõnd kergema: majatööd
Korralik neiu sootvib tuba
enese peale wõtma. Kirj. slt.
Juhuslikult mUUa
lvõi
„21/9161".
odaivasti brauning, „F. R.",
kaasüUrlliseks

Teat. slt. ~34/9551".

Ostetskse

Ravivas mmm Vt hinnaga

tuba köögiga. On nõus

Otepää elab suusaspordile
Soome-Saksa poksis 4:4
Helsingi, 21. 1. (ETA) Täna toimus siinses
Messihallis Soome-Saksa poksimaavõistlus, mis
lõppes viigiliselt 4:4. Võistlusi oli jälgimas üle
5000 pealtvaataja. Punktikohtunikeks olid eestla
ne Peeter Matsov, sakslane Hieronimus ja soom
lane Kuusela. Ringikohtunikuks oli soomlane

Tcat. slt. „B 272" ehk teles. . Üles anda firma ja hind slt.
Stockholm.
..28/9628".
310-82.
puutööde jaoks. Pakk. oal.

Kohale jõudnud uus saa

Korralik tvanem naisre

Kohus mõistis Heinrich Alliku kaheks aastaks

tavad Helsingi-Tartu linnavõistluse mees Konna
koostamiseks katsevõistlusena pühapäeval, AL
jaan. kell 1 päeval Botaanikaaia uisuteel.

•SPORT.

Võistluste üksiktulemused olid järgmised: Kär
beskaalus soomlane Olli Leht i n en võitis saks
lase H. Brussi, kes kõrvaldati võistluselt kol
Helene Uushcinamaa.
Varastas vagunist mantli
mandal ringil, kuna ta oli saanud kohtunikult kolm
Uusheinamaa tutvus Hallikuga augustikuus 1936.
märkust. Kukk-kaalus soomlane Veikko Huu s aastal Pelgurannas. Mõni päev peale seda tegi Allik
4. juulil varastati Tallinna jaamas enne rongi konen võitis punktidega 2:1 sakslase E. Wilke.
talle juba ettepaneku abiellumiseks. Tema oli sel
väljasõitu teise klassi vaguni kupeest Johannes Sulgkaalus soomlane Arvo Siponen võitis punk
lega nõus.
suvemantel. Kauba riputas selle vaguni tidega 2:1 sakslase Ervin Völkeri. Kergekaalus
Mõni nädal hiljem teatas Allik talle, et temaga Kaubalt
ja läks ise jaama raamatukapist aja sakslane H. Heese võitis punktidega 3:0 soom
on juhtunud õnnetus rongis on varastatud te riidekonksule
tooma. Kui ta tagasi tuli, oli mantel kadu lase Leo Novola. Kergekeskkaalus sakslane M.
malt 400 kr. riigile kuuluvat raha. Tal läheb ha.- lehte
talle tuli meele, et kõrvalkupee uksel oli Murach võitis punktidega 3:0 soomlase Sulo
vasti, kui ta seda rahapuudujääki ci saa kuidagi nud. Siiskeegi
noormees, keda niiüd seal enam ci Rossi. Keskkaalus soomlane Viljo Suhonen või
kinni katta. Kas pruut ei saa talle natuke anda. seisnud
tis punktidega 2:1 sakslase Erich Campe. Pool
Helene Uusheinamaa siis andis talle UMJ kr. olnud.
Kriminaalpolitsei hakkas kahtlustama varguses raskekaalus sakslane R. Vo g t võitis punktidega
Hiljem pumpas Hallik veel mitmesugustel ette
käänetel Uusheinamaalt raha ühtekokku 13D kr. tuntud varast Hugo Tulpi, keda kriminaalpolitsei 3:0 soomlase Oiva Purho. Raskekaalus sakslane
Pealeselle ta oskas endale norida ka mõnesuguseid
oli näinud mitmel päeval jaamas ringi hulkumas. H. Run g e võitis kolmandal ringil tehnilise
Tulp arreteeriti. Kauba tundis temas ära selle knock-oudiga soomlase E. Holmbergi.
asju.
keda t> oli näinud vagunis.
Kui Allik kuulis, et Uusheinamaal raha enam noormehe,
ASK Kalev kohtavad jäähokis
Kohus mõistis Tulbi kaheks aastaks vangi
ci ole, siis ta kadus silmapiirilt.
majja.
Akadeemiline
Spordiklubi ja Tartu Kalev koh
Petetud Helene Uusheinamaa kaebas asjast
Soowiu osta wana diffe
Aus härra, kindlas puhtas
Ostan
Juhusl. odawasti müün
«Päevalehe"
krundi
teenistuses.
rcutsiaaliga i
auto
abielluks
Müüakse
liMichimsrajoouis.
mõib
ol
ja nLaste Rõõmu"
villast lõnga
la ka manade majadega. lammutamisele. Teatada slt. ikohe nstawa proua ivöi üksiknumbreid müüb
preiliga
20—35
a.
wanadu
Kirj. slt. ~18/9578".
..30/9710". I
kiljutud säugitekke. Lähcul.
ics. kes oleks iveidi maian
Moodsaid
tel. 316-91.
Maju, krunte,
Soowiu osta noore ;duslikult kindlustaind. Kirj.
Tartus
talusid iocßiitrtfic kolle osta.
slt. ~3/9603".
raadio
soku.
Müüa tväga hea uus ka Kvnl. - koittor .. Wahendus ",
herauduc
lampe täiesti korras
Knks noort Eesti intar ajakirjanduse keskladu
Harju iäu. !7. kella 19—12 Pakkumised ühes aadressi
jahipüss
ja hiiumaa saam: Aegwiidu. ; lasi Stokholmis soowiwad
ja 2—VI» 4.
Kr. 2 - 1.50
„P R E S S A"
ilma kukkedeta. Kruppi kolm
tutvust
trailssormaatoreid
postkast 20, ?l. Sarapuu.
Rüütli tün. 11.
soliidsete Eesti meestega.
—.50 - >.50 rõugastorasrattad tvõi ivahe Tocwirakse osta rarwi
Sooloiii osia < Aadress: Ösiermalmsgatan Samas võelakse vastu
taiud
blokke —.50 - -.75 tada
..Päevalehe" kuulutusi
kirjutusmasin.
61-111. (Erna P.) ka
takistusi —.05 - -.10 kolmeraudse püssiga.
treipingi
ja tellimisi.

Kindla sissetulekuga kol igasuguseid gramiuas.-esi

! kohe wõi edaspidi, Laada--

nagu elukutseks naiste tüssamise.

naisi. Muuseas on tema ohvriks langenud keegi

transsoirmaatoriplokke 150 j

' meliikmcline perekond, wajnb
kesklinnas ivõi selle lähemas' ! 2 toa ja köögiga

Scllcst on näha, et Allik oli valinud endale kohe

kutselist peigmeest ja tüssanud anicllumishimunsj

gvammofouiivedrusid

slt. ~10/8730".

lumist.

Elukutseline naistepetja
Heinrich Allik, 30-a. mees, on mänginud elu

mööbliga tuba
—.35 -.50
tuba köögiga. Kirjad flf.
I
~16/8696".
! hinnaga 15 tr. Teat. pal. gmnnnofaniplaate
—.25 - 1.50
Zoowitaise üürida kohe j
wöi edaspidi 2-toaline

Laupäeval 22. jaanuaril 1958

Päevaleht

Nr. 21

Leitud

peenraliakott
jaama juurest. Küs
Gtrgcnsoni tän. 4—4.

laupäeval, 22. jaanuaril 1938

Päevaleht

Keskealine naine sootvib

passikohta

Tunnid

jvõi mingit muud :ööd. Kirj.

Tööpakkumised

slt. ..18/9313".

Hästi ja ruttu
õpetab

1 inglise, prantsuse,
saksa ja vene keelt
Walmistab edukalt kolledshi

ja kõigile tcisrele eljrinnt.

8777".

Noor rootsi neiu

wilun. diplom, õpetajanna. otsib majateenija- tvõi pas
Head soolvitused. Niine tän.

tislerit

perenaiseabiks
perekonda. Kirj. slt. „17/

si jakohta. Kirjal, tvõi snu

T A UI NN A S

Müülili

Hariind neiu palub
Sootv. saksa k. kõiieletvassc

- Wajatakse I A liigi
auto

7—3. Palut. tulla läbirääk. sõnaliselt teat. Jakobsoni t.
50. toidnametekanplnsse

juhti

J. W.

ingl., saksa ja tvene k. ära
24-aastane karske maa tvemuasinale. maal asutvas
õppida, katsugu wcel uue. lloorinces
se puuiööstusse. Töö aasta
tväga kerge ja rutul, juno
läbi. Teatada slt. „A. 354".
palub
tööd.
niim (sarnuse) ja muciuoo
nika- (mälukõwendaja)

meetodi järele Am. ajakirj. Seni töötanud puuiöösmses
K. Komeis'i juures üksikult Kirjad slt. ..16/9776".
ja gnw. Proowltund mak Karske mittesuitsetaja noor

suta. Walm. ülik. ja koll.
eks. Kirjatöid ja tõlk. Trtn
dide bind 60 senti . Tulla

tnees maaväriroluga

trigononrcetria, analüüsi,
füüsika, koZmogvaafia jnc.
tunnid nõukaid e parand.,

IA liigi
autojuht

ühekordse puust elumaja

ehitustöö
tvälja anda puntöömeistrile

wilunud

teenijat.

wõi muule masinale. Kirjal,
sl:. ~25/0785".

Daam, lõpetanud ülikooli
Prantsusmaal, annab

prantsuse
keele tunde,

Maiahoidja
kohta

Wesiwäraiva tän. 28—12,
kõnet. kl. 5—S,

Klaveritunde
uusimal Berliini meetodil
annab wilunud õpetajanna
algajaile ja edasijõudnuile;

lastele alates 5 aastast.

TäiskaStvanuile kerged kiir
kursused. Kindel ettelvalnns
nis konserwatooriumi. -Kõ

net. kl. 4—7 Tatari tän.
21-a—ls, hoowis.

Klaveri
tunnid.

kes linna tunneb. Tasu 20
Haritild siimpaatne keeli —3O kr. knns. Teatada slt.

kaasüilriliseks
Paemurru tän. 4—ll.

õpetus kodus ja wäljas.
Kõnet. kl. 10—2 ja 3—5 si- tvõi kraamimisköhia,
llus Kalamaja t. 32—12, Ivõjb ka isescisetv perenaine
olla. oSkab keeta, on ka nõus
Käthe Buhrmann.
maale minema. Kirjad slt.
~15/8775".

tunnid keskkooli- ja gümn.-

..23/0743".

Intelligentne kontnierts
giniwi. haridusega preili pa
lub mingisugust

vaibasõlmljaid.

Kirjad slt. ~13/0313".
Käsitsi Wficnütuiic

kudujaid

müüa. Töötuba awanid ka

pühapäewal.

ülikooli haridusega tvilu wõib ka majateenijaks. Tea
tada flt. ..39/9733".

nud kuisega õpetaja annab

eesti keele

Ilus möbl. tuba

Tuba

Sakala tän. 28-a—4.

Tuba

Lintsaage

korter
Ivähcse mööbliga (ilma koo
3 tuba, esik, köök 73
gi tariv.) int. perekonnas r.-m.),
wäike lvcranda, üld

Ncinlväldi täit. 5—6.
Wälja üürida 4-toaline
kontor

Südalinnas ära anda

teenistust,
tas ladusse. i vabrikusse,

Wiluuud nmniandja annab ärisse, wõib ka . pvowin-tsis
tunde koju käies

satsioou ja grammatika).

olla. Omab ka I järgu auto

juhi tunnistuse. Pakk. slt.
~4/8804".

roornumiks. ära anda W.
Karja tän. 9—20, tclcson
464-69.

Reisija

Kaasüüriliseks

loöib tulla Heeringa tän. 3

Äriruum

Kaasüiiriliseks
krt. 2. _

naisterahvast
va|a.

NaiStewalmisriietc töös
iusÄe ara anda suar

äriruum
rahwarikkas prowintsis.

juuisetööstuseks ja pudukaup

Tööstusruum
44 r.-nmr., raudbetoonpõr.

Tootvitaksc perekonnaga ini

mesi. Pakknm. kirjalikult

Ecsti-Juglise ette

loõte' ivajab inglise keeli

perfektselt tvalitsetvat
nooremat

sooloijail teat. slt

Karske korralik mees otsib
kohta

majahoidjaks,

soowitaw keskkütie.kiiijaks.
onrab head remoniköode tead
mised ja tunnislused.

tvnz A—3,

Soe päikesepaisteline

kabineti

esemeid ärarcisimise pärast
üürile anda Aegtviidns, lo poole hinnaga minia. Tatari

Äriruumid

hootvis, kella 3
hased rohu-, lvärtvi- lvvi 421-a—ls,
ja 7—B.
Küsida Telliskiwi tän. 29

Juhuslikult nrüüa n aiste

12, Tallinnas.

Hästiminev

rMva

Nõmmel korter
üürile anda 2 tuba. köök,

kulrisörmus

briljantkiwidega. Kirjad slt.

ivoranda, jaamast 3 ni. tee, ..5/8805".
MITU juures omaette wäikc
mUila
ses majas aias. Palun tulla
Tapal, nns, põikpalkidest, 2tvaatama Pärnu 102, kella
kordne. 6 kort., ilusa aiaga,
3—5, 22., 23. skp. olen seal,

Mööbliga
tuba
ära anda. Endla 49—9.

juures, hind ' Kr.
tvõi Tallinnas, Naua tän. turu
9000—. Keila aletvis 600
10—9, holvimajas.

üksiku daami juure

r.-s. krunti, t väikese majaga

jõe juures, hind Kr. 1.250.

Nõmme-Hilul

MM

Suur ilus

rääkida Oskari 11—3,
korter ära anda 4 tuba. jLäbi
j Tallinnas.

Weranda, köök, ivesi sees.
Omaette maja suure aiaga.
Odamasti wõite praegu
Sootvi korral garaash, omni osta

büselt 2 minuti tee. Pargi
maal heas raj oo

nis juhuse tõttu
kohe edasi anda.
Tarviline kapita
Kr. 3000-8000
Soov. kirjal, sit.
„A 392".

ival di tän. 6—ll.
Korralik

kaasUiiriline
wõib tulla Paldiski m. 19,

suvitustalu

37. Niilja pühapäetval kella metsaga, wilsavnu-, marja
12—15, äripäewiti 12—14. aiaga, jaama ja-linna ligi
dal. Soowiaw. kimi4. II slt.

4-toaline korter

~19/9779".

üheS kõigi mmnisusiega, suu

rus I*os r.-m., ära anda
Nõnrme-Küvimäel Pikk t.

kõlaline

hedal. Küsida sealsamas
krt. 1. !

müüa, sobib maale.- Tina
tän. 18—1.

Nketallplate peal, ilusa

tabvolkiavsr

133, antob.-p. ja jaama lä

Lehm müüa,

kohe lüpsma tulija, suure

Pikk Kiit. 49—5.
Linna sertvnl rendile mida

aiamaa

möbleeritud tuba

ära anda ühes sisseseadega.

Samasse tvaja naiskaas

tattoe korter iua niida (jook

sil lehekioskist.

wannituba). Jaunseni tän.
21. Wõib küsida TallinnnS,
Wilmsi tn». .10—77.

üürilist. Küsida Raekojaplat

Köctatv . ..
garäash
sõiduautole ära anda Tina
tän. 17—^3.

Äraveisinlise pärast oda
ühes marjapundena. heina
manflia ja korterina, wäga hvasti ära anda
kohane kanakasvatuseks wõi
loontaPidamiseks. Teat. saab

Nõmmel,
Kivimäel,

wlduslnetö
pood

fclu lvesi. ioiiljafäif, csik,

Sissetöötatud

pesukoda

möbl. tuba I

6-toaline korter

14—4. .

439-30.

teenija- ja tvannitoaga. kõi

erasissekäiguga soliidsele 1 qi mönnsnstega, üürile anda

I ioõi \k osa müüa. hind

koerapojad

16.000 >kr., tvtiljamaks pool.

11—lö ja 2—l Airil tän.!

Tuba

mööbliga wõi ilmm töögr
tnrivitainisega. ära niida

llnes niajas Kesk-Lnha 3 kella 2.
iiiirile anda

ga tän. 34—2-a, teles.

j Uus maja

Newfoundlandi

jn esik lüõi tiiba Kiwtmnel, hila" J. Ronssakis, Kohila!
Pääskülas. Lciuiiiikii . tn». loõi tulin teisrpäcjval kella j• Palkmctsaga ilus

kaks korterit
Sa keemilisel: puhastuse osa ! välja üürida, küsida Loode
3 tuba, köök ja tvannihi
kond ühes sisseseadega odast riiu. 2—4.
ba. Teateid saab Toomkmnn
anda. .Kirjad slt. ~13/9533"

Hästi ' I

Minia 4-kuiscd puhastwerd

Nõmmel korter
importeenfciid waneinatest. j| sissetulek 5160 kr. Sakala
ära niida kaks tiiba, köök Kirjutada: Kemicf „de Ko- jj 46—2, icl. +ll 64.

5 min. iec.' Naba pämst

Äutogaraash

AAAAAAAAAAAAAAAAIt j repuiesteel 10 .

Korter

o—7.

20—8, maqaoinanikult.

kirjutuslaud,

lappidega ühes tooliga (hele! ! Odavasti miiüa
ianwii). koitioriraamaiukapp j
! moodne diüvau, diiwanilaud
tammest ja proitls. seinalüht
rid odarvasti müüa. Heeriil ja pimascst puusr sohzva ja 2

tugitooli (antiiksed). Näha
wõib ka pühapäetval. Kesk
.Kalamaja 2. J. Niitawi töö

ga tä n. I^4—7.

Nõmmel,

Spordipüss
la§ 4 tuba ee-toa ja köögi
aa wõi jaoimult: 1)1 kvrtcr Belgia töö, peaaegu uus. ja
3 tiiba ja köök ja 2>) üks uus turukelk müüa. Küsida

| kojas.

Ilus rrmnnkas
Maja
haritud härrale ära anda. Tatari tiin. 18, küsida Ta-!
möbi. tuba
snur tiiba ja fimtin-c wcmit* Falkpargi 2i2-a, toidnairTcte ntitüa kiiremas korras Tapa
Koidula ran. 15—3.
tari 20—6 wõi majahoid ühes ooteruumiga, sobiw d« eestoaga. Küsida Pärnu kairplusest.
kinnas Laial tänawvl. hind
kontoriks, tvastuwötnlks tvõi miit. 103, majahoidja juu
jalt Tatari tiin. 22—4.
Kr. 5000. Teat. K. Hansen.

Väike tuba

uwöbl. ivõi iluta. ära anda
nnttesnitsetajale 2. korral.
Wüike Gonsiori t. I—31—3

IluS. Mk ese poolne

möbleeritud tuba
ära anda soliidsele isikule.

Tina (»—l, teles. 315-33.
Väike tuba,

uwöbl. tvõi ilma. ära anda
korralikule kindlas ametis
käijale isikule. Laulupeo t.
20—7.

käsitöölisele, ara mida Wa res.

Sissetöötatud j
äriruum
juuksurile ära anda. Waba- j
neb 1. tvecbrnarist. Teat. slt.
~29/9707".

Pudukauplus

Suurem mööbl.

tuba

ära anda intelligents, här

ralc. Tatari (nnib) tänaw

Maja miiüa

natuvg 6, „Esto-Mmsika"
peal. Lig. teat. kojamehelt,
h oomil.

Äriruumid

Korter
Ära anda iut. härrale
omaette suur
tuba jn köök nrn anda
anda. Küsida Nnnne ja
mööblita tuba,
Laia Kitt. nurgal kioskist.
Liitval, Viljandi «'end.
j vanniga, köögi tavwitusega.
Gonsiori 11—3.

sobnv ka jmiksnrilc. Küsida
Koidula 40-a kojanaiselt.

kiwiehitnsrajoonis. Tõsised

hxrnjsivniga.

liire ärarcisitnise pärast ära

lihakarn

kesklinnas, nnem ehitus, ka
lvanem uraja ehituskrundiga

Nõmmel äsja tvaliiiiuud
Ära anda ametiskäijailc majas ära niida soe, kõigi

suurem

tuba

soome teljed,
laius 17ä siu. Kiivimurru t.
2-h—7.

Raudalu) »,ut. iir. 11.

nuigawiistega

korter

erasissekäiguga, mööbliga

4 t., teenijat., köök, wniiuit.
. ivõi ilma. Soowi korral j. t. köliivalruulilid. Qmnib.Kindlas teenistuses rahulik
köögi tavwitusega. Näha peatuselt 4 min. tee. .Kaare
mccster. ivõi naister. leiab
saab pii haplic ival Wolta t. tu. 23.
kaasiiürilisena 22—6.

Miiüa odatvasti täiesti
uus ioome lamba nahast
reaistcr.

Kililvi ja tooreid

kuusepalke
müüa umbes 10.000 laut
jalga. Teat. Tapa.- Vilguta
Postkast. Karl Kanep.

Buur odav

Müüa

UUS smokingÜlikond
'pikemale kaSwnlc. Naha kel

la 3—5 p. l. ja pühap. kl.
10—12 Saue tän. 7—B.

Juhusliku! müüa uuS 4kordne

kivimaja
keskküttega, asub heas rajoo

uis, wäljamaks kiigest
väljamüük!
Korter
40.000 kr., muist pangawsl
Kr. 1.60 i fltr. Kirj. slt. ~7/5507".
möbl. tuba
ära niida 2 tuba pliidi (sr«pe-de-Chine
pansioniga wõi ilma, tõigi ga. ja üksikule meesterah Crepe-lijeorgetrc Kr. 1.80 i Müüa üks aasta töötanud
Kr. 2.40
mõnusustega. Posta tän. toale tväike tuba köögi tar Crepe-Marocain
Kiosk
iidrivs Kr. 1.3ä ; täiesti korras
19—4.
tvitusega. Pärnil iiint. 81,
Kõik riidekanp ja-restid
hästi käidatvas kohas odanaftamootor.
Rahiunäcl.
luba
tvõib mugatva
atandattid hindadetla
Ivast i ära anda. Ilus Maa
korteri
Korter "
Paldiski inin. lõ.
sirma „E. Tatsi", 10—11
ära anda mööbl., erasisse ilma 13—i.
Tartu umt. SS.
h.-j. Küsida tel. 318-30.
käiguga, telefon sees. Rahu ' Ärasõidu puhul kiiresti ära saada toakaaslasena, sootvi
2
tuba
14
kr.
kuus
jn
-1 korral odatva kostiga. Poska
v\ seremeia.
9—l.
rnöbil. tuba erasissekäigugo
anda
tän. 18—4.
Inglise setter
tvälja üürida. Liitva peat..
Heas rajoonis
Korteri
puuviijakauplus
Vabaduse pst. 3—2.
VMja UUriöa
ja kutsikad, 1 Vi-i., puhast tuba, köök, esik, hind Kr.
maja müüa,
juurest ajalehemüüjalt.

3739".

tingim. ära aitda

Koorus, tel. 30.

Wabanes ilus eratsiSsekäi
ostjad leiatrmh tvastust. Kir
kasukas
gnga (sobiw kahele)
Aegwiidus, tiiru
jad slt. ~28/0188".
mttbt. tuba
ja
hõberebaseboa.
Gonsiori
iva ii äriga ära niida. ?oolv.
1.1—3.
Kaupmehe 31—4. Soowit. kirs. slt. ..27/!>t»7".
Müüa

rahwarikkas käidatvas kohas

Ära anda

anda. Wismari tän. 19-b ma wastu. Kirj. slt. ~19/
krt. 10.
Parimas rajoonis soods.

ehituskrunt
Nõmme jaam. 5 inin. tee

404 r.-s. müüa. järelmaks
«võimalik. Lähem. Ilus tän.

Kontori

Ära anda soe ilus

Ivan ui tartviiämisega iim 22. soowin lrahetada wäikse • Teat. saab Harju treppide> moodsas majas 2 alvarat

toldualnetekauplus
ühes kahe toa ja köögiga

Erasissekäiguga

möbl tuba

Äriruum

tuba orasissekaiguga, keskküt

tega. toas soe ja külm Mesi,

j werd, odawasti müüa Koi

tväga korras. Krunti 200 s.,f dula 7—7.
hind 28.000 lr. Waheltkaup

Savi

telefoni ja manni kasutami

lejaid ei tvaja. Kirjad slt.

sega.somvikovral elektripliit.

tööstus

ühes elukorterina !välja üüri , Sobüv ka kontorile, arstile

~21/8741".

Ehituskrunt,
suur. 220 r.-s., uurgakcrmt.
lvivga heas rajoonis müüa

da Tatari 47. küsida maja- tvõi adtvokaadile. Näha S.
Müüa
Tarw maanteel 12—2,
Keemia-anal. laboratoo korteriga, lahtise piiuia ja ara anda üksikule härrale. ' hoidjalt krt. 10.
su
trr
emaileeritud
malmist. headel tingimustel. Soow.
rendile
anda,
Tallinnas
teles.
4.32-30
tvõi
318-08.
Girgensoni
2-a—3.
riuni ivajab wilunnd dipl.
õlle müügi loaga. Kirj. slt.
mitte kaugel. Kaubelda pü' supelwaiut ja walge lumnmt. kirs. slt. ..12,0732".
Kesklinnas
~34/9514".
keemikul
Modistin
Iknes moodsas majas era
bap.. 23. jaan., kella l—4*• I SMltu Toonipliiesteel 3—3.
Wähese mööbliga
Odaio
söögisaal!sissekäiguga
Heeringa >än. 18—2. Ic oi
tuba
KaasUiirlllseks
kes jseseisivalj töötada os
tuba
samas 12.000 lelliskilvi
väljamüük
ioowib prakiikandikohta äris kab. Pakk. slt. ~31/9794". wõi sooivi korral wõib toa
üürile anda ilmax erasissekäiguga 2 noorele ja müüa.
wõi ilma ara andat tunmid
se. Pakt. saata slt. „!Ü.
sisseseadeta. Küsida Kunde- korralikule tütarlapsele, üür
saada kindlas ametis isik möbl.
imchwidesr
ja kasukatest
(keskküte, parkett, ivanu).
1163".
üksiku kovr. uaister. juure.
tiin. d—lB. kl. 9—l jax 43 kr., küte ja walgnstns
skunks-. kotik-, opossum-.
Kr. 35 knns. Küsida Pärnui1 n
3—ii.
riietolapid, puhwet ja toolid.' murmel ja tcistesr nahkadest.
prii. Teat. saab Rataskae
Wajatakse wilnnnd nais Taime tän. 12—8 (Pelgtt mnt. 3S—7.
Poeruum
Wilmisi 0, tööstuses.
Kai eaks aastaid 5 või wõi mees
linnas).
mn ja Niguliste tän. nnrgalt
Oürgeusoui tän. 6—3.

dust. Kirjad flt. ..19/8319"

suureenai d kan ba a i aär isid

Ilus soe

tvõi smtsõnaliselt 30. jaan.
mööblitega tuba
Tarabclla tän. 24—15.
üürile anda kindlas reenis
tuseo inimesele. Hermanni
tän. 12—7.

soowib importfirmalt esin

juhtinud, omab liead sootvi
tusSd. Teat. kirjal, slt. ..12/
3252".

hambaarsti

mõneks muuks kaupluseks.

Lähemaid teateid S. Naost Gonsiori Kiit. 17—17, tine?
anpiiMijalc uaisterabtvale
piimarlllnni ja elnkortoriga.
ktioiuiiajaS.
krantsi tän. 8-a—1.
Rahlim»'ü'l. Pärnu»u. 87—3.
Küsida Sõja tän. 33—5.

Äriruum

sida majahoidjalt.

Tartois keoraoskajar, kesk

da rahwarikkas äritäuaivas.

kuni 12 Sakala tän. 2—l.

' Intelligentne tööavmastaja ]luseks ära anda unes ma
16—18-a. tertve ja tr,geto > jas. Küsida Oskari 68—6.
poi»» |

Antetiskäija preili tvajab

toakaaslast

Teat. saab iga päclv kl. 9

..37/9797".

aiatöödes, on kauemat aega

ühes ostjasringkonnaga. Wa

Peaaegu uusi

köök, tveega, ära anda Ida 3,
küsida kct. 2.

korterid

kri. 14.

Wajatakie

noisometninu

Kirjutada slt. ..31/9791

Korralik aednik soolvib
kohta: ou Iviluuud kõigis

ära anda Rahumäel. Pikk i
4-a. relef. 023-20.

Nõnmrel 3 tuba, esik ja

3-ja 4-toalised

tväikc

jal. slt. ~,30/8700". (

ehitan asjatundlikult mit
majateenijat
mes suuruses. Endla 23. wäljaspoole
Tallinna alctöötoas, Tallinn.

kes on täiesti kulumid, tar

saksa keele

Korter
- 2 tuba. köök ja esik

äm anda korral, üksikule.
tuba.
tvaren. aia sees. päikescpool
ära anda. Tulla kella o—l 9 Linda tän. I—9.
Ao 2—3.
nc. Imanta 4—2.

suure tiKuKfafuüha ära an

ealist

ka eesti ke-ele tundide andjat, kohe ivastawat

sele. Palutakse pakk. ühcs
hinnaga sli. ~32/9792".

tööstus

la 11—12 ja 2—4. Wiru

tiin. 9—7.

Nõmmel. Ida iän. 3—l.

ma, keskküte ja tvann.Kreutz

Wälja üürida

Uus tuba

annab odatvasti saksa, ing
lise. prantsuse, wene keele

tvis. keskkooli 3. klassi övila

väbem

NÄHa tvõib teisipäetval 2ö.,
ja kesknädalal, 26. jaan. kel

Korter

ligidal, erasissektiiguga.

elekter, lvesi. 28. C. korteris,

Missc kaheliikmeliste pere ja laega, 3.5 mtr. kõrge, 58-b—2.
konda. Teateid saab Kotsc wälja üürida. Wabriku tän.
8-d-—l. kõuetr. 438-78.
Toiduainete
ülikooli haridusega diplo bue 22—4.
icauplus
nlseriru-d
energiline
mehaa
tunde. _ walmistab kiiresti
korteriga, kaubata, sa kor
eksameile ja teeb tõlkeid. nika alal
Mõis Harjumaal Ivajab öUUkBktöÖBtUB tcr
2 tuba, köök. ivann, waiksc kodu ütsikn juures.
Maalri tän. 22—S.
ii h t
keskküttega —äm anda 1. Toom-Kuniuga t. 19—5.
nalskarjatalitajat
meister otsib
iveebrnarisl. Üaiannu tän.
'
Matemaatika
ja ii hr aastapõllutöölist. ära anda Luise 5—3.
6—6.

õpetaja

mööbliga luõi itmo saani,

köögiga üürile anda Kanar
soe tuba
ühes pansioniga, klawcri ja
biku 49—3. Näha kella s—B
lvanni tarlvitainisega ära ja
ära
anda.
mööbliga wõi il
pühapäcwal 10—7.

mööblita Miil ja üürida in anda Roheline aas 12—1
ui tän. 17—5, 2. kord. Nä (Kadriorg).

telligentsele isikule. Kentma

leiab teenistuse puhta ameti
Dsooi» neiu
ja rnatemaatika tunde. Ko palub kohta ärisse wöi üksi õppimisel. ühes olu
Äriruum
loo-, perekonnaseisnkivjeldu
dus il. -I—6 p. l. Ahju tän. teenijaks, lvõib ka teistesse sega
ja kooli wiinmse tunnis- j koloniaalkauba ja lahtise
linnadesse sõita. Kirjad stt.
I—B.
nrse ärakirjaga slt. ..19/ l piima muugite, täielise si
..14/9654".
Annan
18779". j
sustttsega. ühes elukorteriga,
kesklinna läheduses, üürile
Korralik lvivk 16-a. tütar
saksa, prantsuse laps
palub
Vinale tallu Ivajatakse
anda. Kirsal, slt. „2/8G42".
teenistust
teenijat
ja tociic feele tunde. Kõnel, j
Kucs kestku li ega majas
perenaist.
5—6 Nataskaewu 5—2-a. kas kübaratööstusse fon sel
alal juba weidi oskust). laste Ta rivis, kes ka lehmi lüpsab
Üüritakse
välja:
juure wõi ükskõik mis töö Kaubelda 22. skp. kl.
Ladina, inglise,
alale. Kirjad slt. ..17/9657". 4 kaubaiuaja Hirschfeldt _ja 1) 3-toaline korter kõigi
Ko. Aon ei urg 5. ja 23. skp. mõnusustega sa 2) kaupluse
saksa, prantsuse, utcitc, eesti
kl. 12—1 Kanna t. 5, k. 11 ruum. Koidula tän. 13, kü
1, tõlgin hästi. Walm. ruttu

Vilunud

Korter
saada 2 tuba ja köök.

vahetada korterit.

tuba

kaastiiiriliseks
Korter waheiamiseks asub
hind 25 kr. Näha wõib kella
Lennuki tän. rajoonis, sooruums,
loõib nllla lindlas teenisin
4—6.
Katusepapi
tän.
42
Win Kopli trammi lähedus
12.
ses mees- wõi naisisik. Ta
4 tuba esikuga. Küsida S. se. Kirjad pal. slt. ~23/
rabella tän. 13—3.
Karja 2—4, teles. 436-67. 9623".

tvõctaksc uute tellimisi lvas
tu. Teal sennas mõõdukate 19. kella 5—7.
hindadega mõned diitvanid
Doame keelt rääkijat

teenistust,

gümn. eks. Dipl. õp. Koidu
la 13—9, fl. 4— <.

setöötatud

lauad ja hall tvaip müüa.

busepeatuselt.

Ära anda lvalge soe

Mööbligatuba

Koplis tööl käija neiu soo
ürili

tugitoolid, roolid, imeilus
NÕMMEL JA MUJALL. IV—3, i3/j min. tee auto lvitrim,
damni kirjutuslaud,

köögi tarivitusega' ära anda
jaline kapital umbes Kr.
Mäekalda tän. 7—2.
31>1>9. Erilised teadmised ei
ole nõutawad. Kirj. slt. ~17/
9697".

pärast. Pakknm. flt. ..3/

ja peegeldajaid täotvis. Kir- ] wõib tulla Keemia täit. 15

To iduain ere kau pluses wi
õpilastele (eriti soodus kol
D«rt. D. ~7/8767".
ledshi õpil.). Tulika 5—2. lunud müüjanna palub

kolledshi, ülik. lekt. k. ja

tuba

üürile anda, vrasissekäiguga

Kesklinnas üüritakse Mälja 3683".

GIVEN BY ENGLIBH
j Tulla ainult heade tunnis- ;
r.-m. sunr. Kiis. Krcutz
LADY. APPLY ENDLA I töid. parandatakse tvanu ja tustega Januseni 9-a, krt. >28
ivaldi 20. majahoidja juures

Matemaatika

noort preilit

kaasiiüriliseks
niiibl. tuba
tarwis.
Widetviku t. 3—ll.
erasissekäiguga ja Manni
tarlvitamisega. Laulupeo t.
Hästi sissetöötand
I—B.
pesukoda

Korter
teenistust.
üksiteenijat
saksa ja prantsuse feele Warem tööinnud pangas ja
saada 2 raba, köök ja
iimbc. Nääk. kl. 10—12 ja
äris. Wastused palun slt. tväikesesie tiewkonda. Greniz- ,esik. Mesi sa klosett korteris.
4—6 p. l. Löniia t. 3.
toÄÄi
10—29.
I
..4/5764".
Endla tän. 62-a krt. 3.
Wajataksc toil. noorem.
Wrilja iiiiiäda
E N Kl. 18 H
Saduisepa- J
Ukslteenijat
töötoas,
äriruum
LESSONS
Liilvalaia nr. 38. tehakse
keetjat.
,
keldris,
>
valge. keskküttega.
kõiksuguseid pehme mööbli
9-4.

Kohe üle anda wanem fis

nipuust (I's asja) sohtva.

päikesepaisteline, nmgawils
tega. Nömntel, Haawa tiin.

j

keskealine naine sootvib pas

aimab ioKumib õpetajanna

üürida Sakala 36—9.

asjaarmastajal*

köök, utööbliga tvõi iüna, saaliniööbel (peen iõõ) pir

>a

lõigi mõnusustega tvälja

Palkoniga soe ja luiw

Täiesti ausat ,ja kc-na

ilra anda niur hästi

bontori

Tuba

Ainult

üürile anda 2 tuba ja

1311

ära mida, mööbliga wõi il

9

Tuba
IVlüüskse
möbl, tuba
püümanniga. Tcalsamas ka
ja äriruumid tvälja üürida
hobune müüa. Pärnu
loanniga ja kõigi mugalviis
mSUJonna
tega. Järele küsida llns tän. kütte ja walgustnscga. in ära anda korralikele noor unes majas Pärnu nmt. 32.
134—7.
Korter
tcll. naisisikule. Müüriwahe
24—5, tel. 469-21.
Korterid on > keskküttega ja
palub kohm pagariärisse,
meestele. Koidu 102—8.
tän. 3l>—l.
a
VSSrastvmaja
nlies
majas
3
tuba
ja
riide- tvõi puduäriSse, tvõib
Kirjutusmasin,
sööja tveega, Kr. 63—113.
Maal asntv mehaaniline
resteran
Päikosepoolne erasissekäi
ka kontorisse tvõi tööstusesse pnutööstns tvajab õppinud
köök
ära
anda.
2.
korral,
2
mööblita
erasissekäiguga
Maapealne
13 aastat töötanud
guga ntöblre-ritud soe
milgaiv ja soe. wecwarus • odmvasti müüa, täiesti kor ! müüa. ühes maja ja krundi
Nõus ka ärasõiduks. Kirjal,
» »» »»
toidualnetekauplus
tuba
tus. Kiivi mäel. Raudtee täi: ras. . Pikk 57—3 shooMiS'' ga, Hästi sissetöötatud. Teat.
sitt. ~7/9767".
tuks
too
pesumaja
juhuslikult odatvasti ära üheskoos tvcilja üürida, köö
tel. 452-73.
107-a. min. tee jaamast.
I ..-ä/5745",
anda. Sootv. kirj. slt. ~38/
Töökas karske mittesuitse
ivaikselt elaSva daami jtm
gi
ja
tvanni
tavtvitusega.
ühes sisseseade ja korteriga
»»
Odalvasti müüa tiiicsti jMM »
kaja
res ära anda. Knndcri iän. 9598".
Nõmmel-Hiiul
Fählmanni 5—2, tel. omaniku haiguse tõttu kohe
Utts uaistcrahtva
Maia
muuua!
9—B.
mööblisadulsepp
Waikse noorurehc juure 310-45.
juhatajat
ära anda. Tolli 4—l.
üürile anda uuesti remon
sootvib tvastatvat tööd. Kirj.
kasukmantel
teerit. 4-toaline karter. Uus
Solkidele daamile mene eraldi sissekäiguga muga
slt. ..20/8789".
9!õiimrel, Wabaduse pst. 150
Ära
anda
ruumikas
mööbli- ja ehitnspuusepa lanna juures ära anda wasse hästimöbl. tuppa
tvälismaa nahkadest. Näha Hind 9000 kr., wäljamaks
tiin. 14.
Suur tuba,
lvõib
tööle.
TamaS
tvajatakse
3
Köleri tn. 20—4.
Malge
mööbliga tuba
Lp. töösturid ja maja
j 6000 kr. Pääsküla jaamast.
möbleeritud, erasissekäiguga,
kaaslaseks tulla
Toe, mugam päikesepoolne
omanikud! Haritud karske õppinud töölist-pnnseppa.
tuba
ichcs
kütte,
elektri
ja
tvanni
ära
anda.
Telefon'
tarwita
korralik
noormees,
wõib
olla
Teatada slt. ~A. 555".
noormees otsib
mööblitega Ivõi ilma. Pikk
talvkorter
tarwitamisega. Hollandi põik iniseks. Kõltvuline ka konto
Naisterahwa
vastavat kohta
täit. 4õ—Ä. sissekäik Maimu ka õppnr. Koidula t. 18—4,
täu.
4—lo,
Nanva
maan
rils.
Tatari
tän.
6-a—l.
al.
kord.
Kadriorus.
.
biisam
45
rnutmeetr.
põr..
kõigi
tän., näha kella 2—5.
keskkütte alal, nüüd tvõi
teelt keerata.
Mõnusustega, ära anda Nõm
Prima
edaspidi. Tnimeb katlaid, Wajatakse tööstusesse
Täiesti eraldi sissekäigu
Tevivislikcl põhjustel ära mel. Metsa 44.
kotikjakk
lukusopa- ning elektritöid.
Korter
anda kaua sissetöötatud
ga osalise mööbliga
minia
Kopli
tän. 18—7.
c°möbl.
tuba
Kirjad slt. ~9/8809".
triiksärgi
1 tuba, köök ja esik
Nõmmel üürile anda
2 tuba
on
Ivastupidatvam
ja
pesukoja
ära anda sellele, keõ ostab
2 korterit,
' Korralik neiu palub
ilusmn kvdunma pesu- jj Müüa walgcd fißcrt spitsi
õnrblojaid ja jnurelõik. Wi erasissekäiguga ära anda
wälja üürida Kreutpvaldi t. ära wäheiarwit. mööbli Kr. tvastlkivõtuPiliiktid. Soow. 3-tval. ja 2-toaline. Teat.
nööp. Taadatoal ..Esto-!
majateenljakohta.
lunntsl teät. slt. ~8/8768". ttlem-Lnha täin 3—20.
250.
Osa
wõib
ka
>võlgu
jää
omnibnsepeatnse lähedal.
i kutsikad.
äab Tallinnas. Hollandi
kirs. slt. ..16/6816".
nööbi" tööstuse-:. R^ud-;
On walntis togonia majas
Soowiawald. slt. ~25/9545" da. Palk. kirj. slt. „32j
Mööblita tuba
pöikiän. 10—14.
Wajatakse wilnnnid oma
kõik ettetnletvad tööd. Pakk.
tee
tiin.
B—ll,
Tallilti
9742".
kodus töötatvaid
siöbim wastulvõtn- tvõi bii
slt. ~M. 1367".
nas, teles. 411-00. jj Küsida rest. Must Kass Mc
Lihakauplus
Korralik

Nõmmel

jooksupoissi,

jassc, tvõib ka ilma. Teat.

Ml. fli. ..1/0681".

kõigi mugaivustega, südalin

üksik naisterühmas soolvib da, ühes sisseseadega ja kau ühele wõi kahele. Snletvi
baga. Järelepärim. kirj. slt. nnigi 2—lo.
üksikut meesterahwast
~20/9500".

Kmrbelda pühap. kl. 11—1 ha kella 3—7.
Äraniidi 23—1:3.
ErasissMiguga mööbliga
ühistegelisse ettewõttesse wõi mööblita

soolo ib keskealine korralik wajatakse
abielupaar keskküttega ma

:valitseja tvilunud

teeb tõlkeid.

passijat.

Ilus suur
möbl tuba

Korter

Tuba

Kalamaja IL. küsida maja

elnmnudatuse tõtiu ära au uas, ühes kostiga ära anda

Tulla Girgensoui 18—14.

Wäike. perekond tvajab
klassiiöiks ja igasugu eks. 27-aastane. 500-kr. garan
skollcdshi). Kentmani tän. tiiga. otsib kohta om nibu sel c oma korterist käijat päewast

16—2.

õhtul.

korter

Südalinna lähedal käida- hoidjalt krt. 3.
Ivas kohas hästi sissetööta

ära anda omaniku haiguse

soovid tööd
wõi artellile. Läbi rääkida
Katusepapi 42—14.
kella 6—7 Toomplliestee 3.
ükskõik
mis
alal,
tunneb
krt. 12-a. Sissekäik umb tsemendi- ja aimüritööd. Wajatakse talln tailuiöödes
tänaivalt, hootvis.
Pal. teat. slt. ~15/0775".

Tuba

Soe päikeseküllane

wälja miba Kesk-Anieerika 4 tuba, köök, lumui, W. C., ma, orasissekäiguga. Liiwa
esik kohe ära anda Uus laia tän. 98—17.
tän. 6.

t«b
tvaja. Wäike Kompassi tän.
14. A. Jakobson.
pesu- ja
wähese mööbliga ära anda
Lutri tän. 40—2, kella 5—7
pudukauplus

kl.

Kellel on raske

Tööstusruum

Nr. 21

3X5, kas tasuks kroon
või sente 25, kuid

Laste Rõõm'
•aab oatet, /

mütsitegijat
ja üht käealust ning õpilast.

Kaks erasissekäigtina

4-toaliue

korter
ühes kõigi mõnusustega

(prasissekäigttga möbl.

tuba

tuba

ara anda, mööblina wõi

telefoni ja ivanni tarivit,rmi : ilma. tvõib ka koos tvõi eral
Läbirääkimisele tnlkn Kcnt
sega ära anda üksikule amc di. kindlas ametis käijale in«
mani tän. lO—3.
(suurus 143 r.-m.) ära au tiskäijalc isikule. Wiru täu. . tellig. isikule. Kolde t. 23,
»Pelgu linn.
da Kest-Liiwa 6, küsida kr. 2. 14^6.

lehekioskist.

! Äriruum
wälja üürida. Wam Mm 7

iväbia nürida, mool sume

Müüa

Soodid <>! iingimussvel müüa

naga ja sisseseadega, sobirv

pntugitud toolid, lauad, ka

veoauto,

saab lbkalmj rän. 10. ärist

pid, woodid jne. soodsate kiu
dadega. Näha kella A—7 Tn- 1036. <t. mudel, kandesö-ud

TallÄmaK.

taci 2r—l,.

mas aletvis. sunre lvaaicak

igakc- Lnbeniaid tcat

4 tomn. Luha 4—B.
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Päevaleht

Nr. 21

pannu Laewa A.-s. Pärnus

Müüa meesterahtva tvähe

A.-S. Kauba Pank

Reisijate- ja kaubaweoaurik

kantud lambanahkne

Tartus, Suurturg, 12 oma majas. Kodukeskjaam 1-83 ja 9, juhat. tel. 2-09.

ESTONIA:

kasukas
Näha vuhap. kogu päetv,

arip. kl. B—lo8—10 ja kl. 20—

AKTIVA. Ariseis Sl. dets. 1937. a. PASSIVA.

22 Koidu 39—5.

kapten YLLÖ,

igal laupäeval

Müüa kihlweoga Wõidcwd

Kr. Kr.
Kassa 87 305.80
Põhikapital 300.000.—
«W
Hoiuarved 325 356.21
Tagavarakapit. 200.082.31 500.082.31
Väärtpaberid ja väärtused 96.172.75
Hoiusummad 2.224.289.15
Laenud 2.822.643.05
Rediskont 654.991.97
odalva hinnaga. Wajan
Garantii-deebitorid 160 667.
Võlad teist, krediitasutustes 250.281.96 kaastöölisi. Kindel kuupalk
110 kr., tvajaline tväike
Korrespondendid 67.379 33
Garantii kreeditorid 160.667.—
kautsjon. Kirj. slt. ~30/
Liikumata ja liikuv varandus 352 067.40
Korrespondendid 20 684.68
9510".
Kulud 212 877.17
Tulud 268.439.09
Müüa
Kulud 1938. a. eest 5.451.71
Tulud 1938. a. eest 28.377.45
hobune
Muud aktivad 748 01
Muud passivad 22.818.82
ühes rakendusega. 2. Las
Kr.

ckspedeeri takse

laup., 29. Jaanuaril kell 16
STOKHOLMI
kui jäiiolud lubavad.
Lähemaid teateid annavad:

Thomas Clayhllla & Son,
Olewimflgi 14. Tel. 415-00 ja 435-58.
Tel. aadr. „Clayhills' Tallinn.
Rud. Chrlst. Gribel, Stetiin.
Kaubaaurik

4.130 632.43

4.130632.43

jAamta Heidelberg

Talünn - Hamburg -Tallinn

Ernst Russ

H. M. Gehrckens A. Kirsten
Agent:

Agent:

Agent:

A. J. Trankmann & Ko

Carl F. Gahlnbäck

29. jaanuaril

5. veebruaril

aurik „PITEA"

aurik „Jessica"

Tel. 442-57

ThomasClayhills&Son
Tel. 415-00
12. veebruaril

Tel. 450-30

aur. .Carsten Russ'
või asendaja.

Kaubaülesandmisi ülalnimetatud agentide juures

notniic 24—3.
Mitmekordne

Väärtused depoos: Kr. 3.904 397.95. inkasso dokumendid: Kr. 101 319.07.
kivimaja
Pikal länaival müüa. Küsi
Toimetab kõiki pangaoperatsioone.
da Mann. adlv. Gert
K'och'ili. Wabaduse mäljak
Annab laene heade kindlustuste vastu. Laenajailt liikmemaksu ega lisavastutust ei võeta.
Võtab raba hoiule, makstes ajakohastprotsenti. Saadab raha igasse kodumaa linna ja alevisse. 7—5, kella 10—11 ja 6—7
Garantiid riigihangete, töölepete ja avansside kindlustuseks.
Nõmmel Manala t. müüa
Toimetab stssenõudmisi vekslite ja muude dokumentide järele
ehituskrunt
Ostab Ja müüb välisvaluutat.
Asjaajamine kiire ja korralik.
525 r.-sülda. Pakkum. slt.
..36/8716".
KINDLUSTUSE A.-S. EESTJ LLOYD'I TARTU PEAESINDUS.

kapt. NEÜBÜSER

reedel, 28. Jaan., p. I.
STETTIINi
Muudatused võimalikud.
Lähemaid teateid annavad:

TOOMAS CLAYHILLS & SON
Olevimägi 14, telefon 415-00 ja 435-58.
Tel. aadr. „Clayhills" Tallinn.

JUHATUS.

Jääte kindlasti rahule ja külastate meid jälle.

Tallinna Lawn-Tennis Ja Hockey Klub

Niüüa moodne

rnagamiBtuiia

Müüakse

Flnska Angfartygs A.-8., Helsingfors | Aud. Christ. Grlbet. Stettln
STETTIINI • HELSINGI
Aurik „ILMATAR' j _ Amik„NORDLAXD"
igal 2. laupäeval kl. 17.00 >gal 2. esmaspäeva' kl. 12.00
Aurik „NORDL AND Aurik „ILMATAR"
igal 2. laupäeval kl. 15.00 igal 2. esmaspäeval kl. 9.30
Lähemaid teateid, kohtade ettetellimine ja sõidukaartide müük:

Aurik „ ILMATA Rl" jaoks I Aurik ~NORDLANDI" jaoks
Carl F. Gahlnbäck N. Ctiristiansen & Ko

Vana Viru 11. te 1.450-30 ja 450-32 | Narva mnt. 11. tel. 311-07 ja 311-08

ja

korraline

riietekapid
finiiift kasest, poleeritud.
?l. Weske mööblitööstus

peakoosolek

Nkaakri 31. tel. 305-40.
?käha ka pühapäewal.

im

jalgrattaid

1. Koosoletu juhataja ia kirjatoimetaia walimine
2. 1937. a. antande kinnitamine.
3. 1l?3'. a. celarwe kinnitamine.
4. Juhatuse ettepanekud.
5. Walimised põhikirja järele.

UfU
Armatuuridetööstus

6. Koosolekul ülestõstetud küsimused.

Juhatus.

Mina parandan ja laadin Teie auto-.mootorratta- ja raadio
patareisid ja võtan neid hoiule.
Mina pean alati oma laos üle maailma tuntud

~R E Xi

Naiskodukaitse Tallinna Ringkonna Kalevi
jaoskonna hõbe-väärtasjade ja käsitööde
LOTERII VÕITUDE NIMISTU

müügikoht

„#onnenschein"

Vene tfln. tt. il Korral

kaubamärgiga auto- mootorratta- a raadiopatareisid.
Teie patareide ülevaatus ja nõuanne maksuta
„A K K U"
Akkumulaatorite Spctsiaaltööstus Tallinn. Pärnu mnt. 60,

Soovitab moodsamaid

maitserikkamaid arma

ailtif P!»ui eie|se|n>| es 9|nqej Dseipujq s^«f

jne.

Ins. Mardi autokoo

ISIEISISISISiSI^I
Chevrolet

Ringkonna ruumes Kaarli tn. 8, 111 korral, igal
neljapäeval kella 19.00—20.00.
Võidud,, mis ühe kuu jooksul välja võtmata,

2-tonnil. 6-tsil. 800 kr.,

jäävad Kalevi jaoskonna kasuks.'
Kalevi jaoskond.

4-tonnil. 1800 kr., ja 6-

Päriskrunt,

tonnil. uued autod kohe la

dust müüa. K.-m. A. Trumm 150 r.-s., odawasii müüa.
£sftwi tuil. 68—6.
Kalevi passaash 6, telefon

Soodsad maksutingimuscd.

310-66.

Lõpetajaile diplomid. Sissekirjutamine iga. päev

kl. 10—2 ja 4—7. Nunne tän. 1, tel. 437-98

Maja

taaasiseeeK
A./s. Ccsti Siib, Keiramis
md 1032. aaotal. Walmis

KUULUTAJAILE

ja kuduutistvabrik. seadesta

TULNUD

tab kõiksugttseid riideid ja

KIRJAD

41-7-87, Wiru t. 14, teles.

lõnga. Wabrikn laod: Tal
linnas. Wiru t. 5. teles.

Odavasti müüa

Viru t. 14—8.

10—2 ja 4—6.
Vene tän. 11—6.

2 31/8151 2 saatoriga, püst.laevatüüp. Kir
il/8531 3 11/6371 131/9191
;
[l/9091 3 11/9171 3 32/8272
,
28 32/8352 6 jalikult Pronksi 3—4.
2 32/8552 4
il/8591 1 11/9251 132/7792
:

Paagid
11/9291 1 12/8572 11 i33/8404 1 33/8513 1
3 33/9193 5
12/9172 1 13/8493 45 33/8153
:
sisternid
1 34/9074 1 müüa 200-ltr. kuni 60.00013/9133 2 13/8533 7 34/9234
;

binokleid, laskeriistu,

tasku- ja käekell! ja

mitmesuguseid kuld- ja

hõheasju, Osa kaupa

S&R.POOTS
ENDLA 40

maja

*tr. 16.500. cc jt müüa. Tcat.
jlt. ~26/8706".

Kesklinna lähedal korralik

maja

talu,
5 37/8397 1 mis asetseb 25 fm Tallin
5/9095 I 15/9055 137/9157
;
6/9056 2 16/9296 3 :37/7797 1 38/8558 27 nast, raudteejaama, ale Mi ja
6/8536 2 16/8136 1 :38/9158 19 38/8438 3 meierei lähedal ning maan
1 38/8358 1 tee ääres. Talust on põldu
6/7616 1 17/8337 1 38/6598
[
1 38/8318 1 0% ha, heinamaad 6Vj ha,
7/8497 4 17/9217 3 38/8518
:
7/9297 3 17/9017 1 :38/9238 1 39/9199 49 karjamaad 6ha ja metsa
1 39/9039 1 1 ha. Lähemalt kirjalikult
7/8537 1 18/8378 139/9079
i
5 39/9239 1 esialgu G3>. Hammer. Ha
8/9138 3 18/8298 1 39/9119
[
8/8098 1 18/8018 1 -40/8120 1 40/8360 1 geri p.-ag. lWaheltkatiple
8/8538 1 19/8179 3 <40/9120 3 40/6440 1 jarl utiitc tülitada.)
9/8499 2 19/9139 3 <40/8280 1 40/9040 t
Krunt
9/8139 1 19/8339 1 -40/8480 1 A. 427 1
9/8099 2 19/7859 3 . A. 465 1 8.222 1 müüa ivanade majadega,
9/8539 4 . 19/8099 1 18.221 1
ktwichitusrajoonis. Pärnu
9/8259 1 20/8180 1
mnt. slt. ~5/
9/8340 2 20/8260 1
Kokku 793 kirja. 7328".

aastaid töötanud juhuslik

kude asjade kauplus ühes

3-toalifc korteriga stmres

käidamas tänamas. Teatada
slt. ..18/0408".

Maja
Sitsis müüa. Niidi t. 6—l.
Müüa Nõmmel uus

maja
Püätküla jaama lähedal.
Vakkum. kirjal, slt. ..11/
8371".

saab koha peal Kesk tän. 14.

keskn., 26. jaan., kell 22.00
Tallinnast Kärdla la KihelKonnale
Tagasisõit Kihelkonnalt esmaspäeval, 31. jaan.,
kell 22.00 Kärdlast teisip., 1. veebr., kell 12.00.

Tutvust
sool uimab kaks soliids. kars

Pal. leul. fit. ~26/8666".
hütita

„Parabcllum",

te prl. tvõi üksik, prouadega

..KULINAAR"

õilsas mõttes. Kirjad flt.
..23/3345".

Jntellig. preilid ja prouad
kco soowib

Kaks korralikku iscseisivat

f Vana Posti 3.
Teatan lugupeetud külastajaile, et söökide
valmistamine toimub ininu enda valvel ja kaas
töötamisel, millega loodan rahuldada kõige
nõudlikumaid soove. Samas on alanud ka sisse
kirjutamine minu poolt korraldatavatele koka
kunsti-kursustcle, mis algavad lähemal ajal.
Austusega omanik, meisterkokk PAALBERG.

leske soomüvad

tutvust

ivähe pruugitud. Hind kokiku wanemate ja wiisakatc här

leppel. ?cäha Kunderi tän.
2-a—10, iga päcw p. l.

SÖÖGISAAL

ket kindlustitud riigit. poiss
moest (30 ja 33) rnastaiva

riigltceiiisluses olietva kor
raliku üksiku noormehega?
mariõlai igasugusel hulgal. Kirjad flt. ~11/9611".

radega (M. 39 a. ja 23.
40 a.). Kirjad 29. jaanua
rini slt. ~6/8686".

Keskharidusega tõsine hin

350 ja 1000 kup. Ivõi moo gcline noor tütarlaps
tutvuks
rän. 7—6.
meelcdi hingelise haritud,

Pariisi uudis! Värviaplikatsioon!
Joonistan moodsate joonistustega kulla, hõbeda ja vär

viliste lakkvärvidega vanale ja uuele riidele, samuti
nahale.
RÜÜTLI T. 13-6. KÕNET. KELLA 5—7 ÕHTUL.

tor üksi 1000 kup. Asunduse

A-s. Eesti Metsatööstuse

heasüdamliku tõsise pitakaS
wul. mehega, kes oskab hin

tutvust

korralifll mehega. Joodikud
ja juhuseotsijad ärgu tillita
gu. Kirjad slt. ~7/9487".

raamatukappi

Wanem energ. leskpr.,
(sekretäri) tammest, pähkli
gaodwasti müüa. Nulkolviu- äri ja kindla sissetulekuga,
se tän. 3—2.
Müüa uuem korras

Kõik rotid ja hiired on nagu'luuaga ära pühi
tud. kui tarvitate
rotimürki „Aira",
mis on ületamata oma hävitavas mõjus. Hind
100 gr. 1 kr. I auhind Tall. P. S. näitusel. Telli
mised ka posti kaudu. S. Karja B—7.

maja
pMitiTUwo uilt. rajoonis,
hind Kr. 31.000, millest
pangalvÄga U-r. 7000. sisse
tulek 1097. 2w\v. kirial.

Laevamootor müüa

(end. Riigi Metsatööstus)
kftttepuulaos

da. Kirjad palun ühes ene

saab Girgensoni tän. 20—4 scikirjclduscga slt. ~21/8661"
kella 10—11.
Kesikoaline korralik nais
Müüa lvähepruugitud ka- , terahlvas sootvib
binett
5—9.

Nõmmel jaama lähedal 2
mtcimti

a-1. ,Grenen'i'

tutvuda

Härrad

õmblusmasin
..Mundlos". Kaupmehe i.

T. L. Pandimaja kauplus,

g Manecži t. 4, tel. 301-23

suure eihtuskrundiga laia
ja juuvwiljaaiaga). Te ai.

j aednikud!
XJälicnial ajoX müü» häid

Laeva t. nr. 6. telef. 31684,
müüa kuivi 50 ja 75 sm pikkusi kütte
puid. Saagimine võimalik.
A-s „EESTI METSATÖÖSTUS".
Vajume Pärnumaale koosseisu täiendamiseks
2 INSTRUKTORIT

tutvuks

üksiku ivauema korralik»
härraga, kellel on äri mõi

Tasu: palk ja Väljaõpe seltsi kulul. Tarvis

kindel teenistus lvähem. 130 ua mõned esindajad. Pakkumised iibe- elulookirjeldu
kr. kuus. Loome ühiselt aun,- sega saata kindlustusselts ~TaUiu peakontorisse, Tallinn,

Väike Karja 7

sa kodu. Kirj. õige niine ja
nadr. slt. ~8/9488". Kohta
mise määran ise.

slt. ~16/9570".

2oonm<tfic üürida

Pikema kaswuga sa meel
Nõmmel

alandatud hindadega.

1 Itr. Sealsamas tehakse telli Kr. 12.000.— eest müüa.
1
peale uusi paake ja Ainul: tõsised ostjad teatagu
7 mise
raudkorstnaid. Heina 6. hoo slt. „22/S7OT\
4 vis.
2
Omaniku haiguse Pärast
milUa
1 Omaniku surma tõttu ru
tuliselt muna

end „Fortuna">

pole mõior tulla. Teateid

I SOOVITAME
kondi,
palituid, kasu
kaid, jopesid jm., ka

raviabinõud

praaksukkl,
trikoopesu
ja teis* kaupu
Moe- ja pudukauptus

Kaks

jalatseid, liuraudu saa
bastega, fotoaparaate,

Kui ilmastiku- ja jääolud ei
takista, saadame

maja
nata tütarlapses õiglust ja
ja uurgapealne ehitusirunt headust, Manus 23 a. alates
kiiviehitusrajoonis. Agendil lühuSteotsijail mitte tülita

KÕIGILE

ialatoed, konna
silma- ja jala

maja

Müügile tuleb wabriku

. Minia suur

Vana Posti t. 7. tel. 445-56

rusnahku, boasid, nahk
kraesid, talvmütse, vai
pu (põranda- ja voodi-),

Balti Päästeseltsi
Kesti Rannasõidu Liin
Tel. 306-85.

Ellvas müüa

vfiijomDDk

2 mootorratast

MAJANDUSkfAUPLÜS
KIRJUTUS M A T £ I? J A L

Poelett,

23. Uibopnu, tel. 52, Eltva.

OdawaSti müüa

valmisrõivaid, nagu: üli

Aurukatel
9/9129 17 9/8009 2 29/9029 3 29/8549 12
9/9209 4 9/6409 129/8349 16 29/9189 5
ja masin
9/8529 1 9/9089 129/9089 1 29/3909 1
9/8329 1 10/9250 229/6269 1 30/8350 3 müüa, 82 nr küttepind, 8
1 31/8271 1 atm. töösurvc; masin 300
10/8210 1 10/8370 30/8550
3
[O/8530 2 11/8371 731/8471 1 31/9231 5 H, P. kompaund, konden

5/9175 8 15/8015 1 :36/8276 1 37/9277 17
5/9215 7 15/9295 2 :37/9037 1 37/8477 7

Cand. rer. mere. HANS MARG£NS
Raamatupidamise kursused
Põhjalik, kiire Ja odav õppeviis.
Uute õpilaste vastuvõtt kella lt—l ja 5—7

suures valikus stiilseid kris

3/8483 1 4/9044 1 > ' 22/9022 2 22/9142 1

4/8564 8 4/8524 223/8183 2 23/8343 1
4/9204 1 5/9125 123/9143 5 23/9263 7
5/8325 7 5/9089 123/9063 1 23/9103 5
5/8365 1 5/8525 123/8223 1 24/9264 5
6/9166 3 6/8286 224/9184 3 24/9024 1
6/7686 1 6/9206 224/9224 1 25/8465 8
6/9046 1 7/7727 125/9185 1 25/8145 2
7/8487 1 7/9167 325/8555 1 25/9145 1
7/8527 4 7/9047 125/8425 1 26/8066 1
8/8488 3 8/8248 127/8347 2 27/7787 3
8/8528 2 8/9208 627/9147 3 27/9307 3
8/8368 3 8/7448 1 28/9068 1 28/8188 3
8/5848 1 8/9088 128/9228 3 28/8508 1
8/9168 . 1 8/8328 1 28/9108 2 28/8360 1

40—2.

Pärnu mnt. 76

müüa. Wästriku tiin. . 10,

Taudi jaama pntrel.

tall- ia pronks
443-07, Laadaplats nr. 120
kroonlühtreid,
21. jaan. sisse tulnud kirjad:
Tarm Poe t. 2. Teles.
1/8321 1 1/8561 7 20/9300 5 20/8540 4 10-17. Nartva Peetri
1/8361 3 1/8271 1 20/9020 3 20/6380 1 plats 1. Wiljandi Tartu
seina- ja
1/7441 1 1/8401 1 20/9260 3 20/9100 1 tän. 1. Tel. 30. Petseri
Turuplats
17.
Teles.
110.
1/9201 2 1/8281 1 20/8140 2 21/9221 19
laualühtreid
1/9241 1 2/9042 5 21/8301 2 21/9181 16 Tõttva Tartu t. 2. Nak
2/8202 1 2/8602 121/7541 1 21/7981 1 lverc Tallinna tän. 25.
Pärnu nt. 00/02 Antikvariaat A Pastarus,
2/9002 1 3/8403 1 21/8341 1 21/9481 1 Nõmme
Eratcllimisie wastuwõiinine.
3/9203 5 3/8123 322/9662 1 22/9062 8 Otestide miiük.
3/7563 2 3/9123 2 22/8542 7 22/9182 1

ti müüa 2. Tarin mnt.

Tel. 474-78

Ettevalmistus jõuvankrite juhtimisloa saamiseks.

Chevrolet
O-ü. ökonomist'*
raamatupidamise ia
büroopraktika kursus
Õpilaste vastuvõtmine kestab

lvähe ptilug.. lväga odawas

„Elida"
Tallinn.
Sakala tän. 41
(end. V. Piimu mnt)

Nõudke tasuta õppekavu ja tingimusi.

ja raudwoodeid oma tööko tapib, witriinid. riiulid, kaa
jast Klaasingi tän. 3.
lud kõik uus ja moodne,
poole hinnaga müüa. Pakk.
flt. „M. 1359".
õmblusmasin,

Inventuur

tel. 411-24.

tuure. laua-, seina*
lampe, (ambivarje

34/9114
34/8554
35/9275
36/9236
36/9196
36/6596

Tartu mnt. 16, telel. 313-85.
Täieline garantii Ija II liigi üleriikliku sõiduloa saamiseks. Õpperaamatud
tasuta. Kordamistunnid. Autode üürimine õppe- ja eksamisõitudeks. Maalt

Lapsevankreid,

PLevakord.

1
1
1
1
2
7

AUTOKURSUSED

osavõtjaile korter.

peetakse 8 tveebruanl 1933. a kell H p: l.
klnbimajaS. Rohelisel aasal.

3/8253 5 13/6213 134/8394
:
3/6253 1 13/8293 334/9264
:
3/8413 1 14/9014 2 35/8395
;
4/9294 1 14/8334 435/8475
:
4/8294 2 14/8494 136/8476
;
5/8495 1 15/8095 18 36/8556
:

Ühine otsene kaubavedu

diiva mälimuscga musikaalne

maja

tutvust

maksulingimused soodsad

daamidega, kes päästaksid,

giga korierit. uus ehitus.

kirjutusmasin

..Kraamiball" sootvib tõsist

müüa. Neli kahe toa ja köö

liaiiutamiici:-. Tcarada kuu

üür fli. ~17/5637".

Proua
Olja Tšernevski,

(WabaduSpuiesreelt teine). ta ränduri elukutsest. Kui

K i Irümä e-Pääs k ü l a. Lemmi leidub inimhinge, kes ivajab

rõsist sõpra, et ühiselt raja
da wcd mlcwikkn. siis palun

Müüa mootorpurjeka „SAAREMAA" mootor
firma Bolinder, 150 h.-j., 2 tsilindriga. Mootor

ku tän. 1-1—4.

asub Saaremaal Papisaarcs. Lähemaid andmeid

5 ha chitusmctsaga Knimctsa, p.-k. 4. ~E. 24"
Neiuke maalt, kel pole
müüa. 26 ha põldu (2., 3. ! Äimp. warand. kindl.pi
muud wara kui truu süda ja
ja 4. kl.). 5 ha ehitus kakasm. 30-a. härra soowib
kcZ igatsed kodu ja õnne.
okaspnumetsa, 7 ha kult. ! kiires korras
abielluks
heinamaad ja 7 ha karja
karske
elutõsise mehega;
abielluda
maad. Hooned korras ja
Normaalsete eluviiside soomiraiv
manus 28—3 Z a.
, imed. Asub Tallinn-Tariu icimafiiainc daamiga. Kirjad iafi?iaira:c määrnäfiete kõr Kirjad ühes enesekirjelduse

saab Kuressaares J. TeärMlt, telef. 53, ja Tallin
nas, kapten Noorelt, Balti Päästcseltsis.
Kaitseliidu Peastaap, Tallinnas Kaarli t. 8.
annab välja 4. veebruaril 1938. a. kell 1000
suusõnalisel vähempakkumise*
1500 (üks tuhat viissada) nahast vöörihma mu
retsemise 7 nädala jooksul, arvates tellimise
andmise päevast. Pakkumiste ja lepingu sõlmi
mise kindlustamise tagatistrahvi suurus on 10%
pakutavast hanke hinnast.
Vahempakkumistc tingimusega võib tutvuda
Kaitseliidu Peastaabis tööpäevi! kella 1000—1400.
Majandusosakonna pealik.

J. Hallistvere (Johannes Jostoffi)
Raamatupidamise ja masinakirja
kursused

Põhjalik teor. ja praktik õpetus kõigis kaub.
õppeainetes. Soovijaile kiirkursus. Lõpetajaile
dipl. Organiseeritud kohtade võimaldamine.
Vastuvõtt gruppi ja üksikult Pikk tän. 3—3.

Talu

valun reauigc endast. Krrj.
flt. ~37/0357".

teatada aadreesil: Junrn.

maanteest 1 km. Paidest 12

valdamine (kõnelemine, joo ga slt. ..38/8678".
flt. ..24/9624".
km ja Wodja jaamast 7 km
mine. unepuudus jne.).
kaugusel. Anna trallas, Jär
Haritud saksa neiu annab Teateid teles. 41215 (kella
Jseseisem. haritud süm
ivamaal. Müüakse ka pool tunde u-õi vroktikat
vaaine preili soowib tõsist
3—7 p. I.).

talu ivõi metsa osaliselt.
Hind Kr. 25.000.—. ivõl
ga lasub talul Irähc Aad

keskmise tunnitasuga. Palun

Zisseiöötauud tvanema

Kr 2500

reis: Kasemetsa talu. Auna
ageutunr. aärivamaal.

tutvust

saksa keeles

teamd .27/9507".

Kr. 1
tari ui-:- ficafs iirif-?, lühike
seks ajaks, kindlustus ja tee

tööstuse peel osa

soolvi» laenuks kuueks kuuks

uistuS head. Siiri. iii. ..17/

Kapital ianrilinc luni Kr.

ruttu

Teatada kuni 27. jaan. ilt.

nemaal. reat. kirjal, flt.

abielluks
kindlas röö> 2i--30ja.

miiii a kaasomaniku lahku prots. iokklilcppcl. Kirj. slt. 5237".
miie tõitu. Tööstus on ainu ..14/5694".
väikese waranduieaa kor
laadne, hästi tnlutooiv ning
ralik löökas 25-a mees
Kes tahab
\ warusiatud tellimisiega.
5000. sellest ette nähtud Kr.
2500 tcgcivnskapitaliks.
saada raba sugulastelt Ve

..10/9610".

..4/9364".

preili wõi viouaaa. Teatada

sl,. ..1,5651". /-

kõigiti korralikkude haritud
härradega wan. 33—45 a.
Kirjad slt. ..33-8713".

müüd „k»Üavslvdv"
üksiknumbreid E,
Tammiste.

Laupäeval, 22. jaanuarii 1938
I
OnbiTinwi iipeiio/uumTeJib
iinna

Sprache. Zu svr. von 11—1

Posta 17—2.

Kõnetehnika
tunnid.
Köleri tän. 3—2.

Palun tearada, tel õpe

Saksa ja vene

taks lasu eest naislerahwo

keele

poleerima

Tööstuse ja kaubanduse
alal. paljt, aastaid. iseseis
roalt töötanud

sSooivinuv oleks seal. kus

kiirkursused.
edaspidi wõiks. tööle jääda)
Pal.
teai. sk. „19/040 P".
Sätin jn wene keele ära

PyCCRArü HMA
õppimine erimcetodi järele.
Wäikescd
grupid kella s—o
aacT ypoKii no HOUOMJ" õhiul. iiurfitic
õppemaks
HatviHjuioMy Meioay. Teo*
paa, iipjiKTiiKJi ii paaõop r. B.—.
JiHTepaiypbi Toompuiestee
A. Martinson,
4«a, K. '-I. OT3—4 li OT7-8
Frauzösisch!
Nasches (hlcrmui dcr

Päevaleht

Merepuiestee 15—8-a,
tclcf. 318-32.

BERLITZ
SCHOOL
Sakala 39—5, tel. -438-20

Ilulise, prautiusc. itaalia,

litzi meetod sa raamatud.
Broschüürid ja proolvitund
matsuta. (Ettewalmistus ek,

Prantsuse keele smintele.) (Tõlked. Ära
tunnid hästi ja odawasll. kirjad.)
Rataskaeivn 24—2. fclln
10—12 ja 3—4.
Tööotsimised
Inglise, saksa,

Tööpakkumised
Vilunud
mölder

Keskealine korralik kohu
scinlu naistcrahtvas sooivib

Nanakanba n4ol icg.

õpilane

Keskealine korralik hoolas

teenija
1 otsib kohta

i väiks. pcrek. wõi üksiku jun
re, keedab, tunneb kõiki ma

Palun
kojamehckohta, tunnen aia

ja majatööd. Kirjad slt.
..21/9511".

mingit tööd. Wõib ka ajuti
ne olla. Levib trxihema pal

noormees

soome ja rootsi keele tunde
annab tvälismail keeli õppi-,

teenistust

iuwött kl. il: 7—S.

English Lessons.
Miss Knight
Hobuse tän. I—7.1—7.

Inglise keele

ga artikli letvitamisega.
protvintsilinitades ja aletvi

tcs. ?ootv. kirj. sli. ~32/

975.2"

Korralik noor neiu valub

vaja vilunud

apteegi

kojamehekohta

Noor gümnaasiumi hari

kiirkursus, harjutused. Harju
dusega
tän- 29—8. hoowis.

tütarlaps

ülikooli haridusena preili, palub mingit teenistust, on

inglise ja saksa

keelt. Eitctvalmistus eksami

tele. Tõlked. Wcne 3—l.

rahul kõigega. Kirjad slt.

praktikanti

9502".

eesti keele tunde,
tuleb ka koju. Aasa tän.
3—4 (Lilleküla jaama juu
res).

30-40 snt. tund.
annau koju käies prantsuse,
saksa ja inglise keele tunde,

järeleaitamistunde lastele

õmbleja

9532".

Wilunud

majateenija

kohta, wõib isesciswalt
tvasin. Pakk. slt. ~38/ torisse. Kirj. slt. ~22/' oisib
perenaine olla. omab hm
annab edukal:

Wilunud korralik naisraa
matuprdaja-konivriametnik
soowib wastawat

teenistust,

nistuse. peseb, keedab, ar
~26/0586".

9802".

Dipl. karske

pagan

Wõimaldage ausale korrali

mas. Zooiv. kirs. flt. ~8/ slr. ..30/9039".
5688". . j
Noonem tragi naine 5#
a. poisiga palub pisarsAmil
Inglise, saksa
tvõimaldada mingit tööd,
ja prantsuse
feelt (litor., (tramm., kall ennem töötanud liha- sa pii

palub tööd
majja päewiti. Teat. TooaroSoodom

Korralik noormees otsib

küskjalakohta,
kontorisse,, tööstusse tvõi
ärisse. Kirjad flt. ~21/ wõib olla ka agendikoht..
9021".
Teatada pal. flt. ~32/
I.P. tööandjad!

Wanem vmblejanna

mastab lapsi. Kirjad slt. Kuninga iän. 2—2.

Prantsuse Lütseumi katva kule saavoniuile mingisugust palub tööd, teeb ka leiwa- ja
järele. Toowitused on ole tööd tvõi passrkoht. Kirjad! peenleitvatööd. Kirjad slt.
~39/9599".

Keskealine imistcrahwas
orfiß

passikohta,

tajauna keskkooli, lüts. ja meeleldi nõus ka iga reise kohalikku keelt, käib oma
kolledshi kalva ulat. (4—8 tööga, mis IvõimalbakS ära kontorist. Pakk. kirs. slt.
kr. kuus). Cttewalmist. ek elamise. Kirjad slt. ~17/ ..23/3793".

4—B.

Saksa, inglise, vene
fcefc ja motem. türmid.
Koolilast. järeleaitamme
kõigis aineis. Kreutzloaldi

9617". !

Kirjad slt. ~37/9397".

ErzieherinFrüblerin,
33-j. Deutsche mit 11-j.
Praxis sucht Dauerstellung.
Adr.: Nurme 2. korter Pe
derson. Nõmme.

. Kleiditöö Ml hästi wilttuud
õmbleja käealune

Korvailik. remoudiwõiin.

Korralik ivoorcm

pagar
leivategija,

kes oma töös on täiesti lviVkasiiiakirjumjauna-prak 3-a. praktikaga
Utnud. otsib kohta. Kirsad
autojuht
tikani
otsib tööd ükskõik millisele slt. ~36/8710".

palub kohta,

hea keeduoskuse. oskab teha

biskviidi

.Kirjad slt. ~3/

masinale. Kirs. sli. ..3/

ivõib olla ka mõned tunnid 0363".
päelvas ja õhtupoolel. Kirj.
Kõigiti aus korralik

täil. 13—15, sissekäik kan pail. slr. ~1/0481".

tega slt. ..18/9638".

Lp. tööandjad!

H. Paulseni kontor

keetjad ka asutustesse ja

meistrit ja
laojuhatajat

la 24. skp.

Tallinna. Pärnu

kooli hariduse. Warem juhti

Waja lastearmastajai ja
õmmelda oskajat keskealist
tvilunud

majateenijat
maale arsti perekonda. Loo
mi talitada ei ole. Palk hea.
9—9, ühes tunnistusi ega.

Wajataksc Nõmmele laS
teannastajal

..24/9584".

Klaveritunde
annab edukalt wilunud õpe

Preili,

soowrb maalt söituud 15-a.

kes peale kohalikkude keelte noormees.
räägib rootsi ja inglise keelt 9339".

ja oskab masinakirja, otsib

tasa, algajatele odaivasti. tvastawar kohta. Kirjal, päl.
Kõnet, kella 2—4. Pärnu slt. ~20/9140".
mnt. 38—7.

Kirj. slr. ~39/

pal. slt. „4/OfiS4".

50 kr. sellele,

Jakobsoni-tän. B—ll )tvii
mojc «wiia_ hoolvis). _

Otsitakse korralikku ausat

üksiteenijat,

Teenijad!

ÜL ..24/8744".

Lp; õmblejad!
Palun, ivõimaldage maa

'Hlirrad

autoomanikud!

preili

wõi majateenijakohia. Kirj.
flt. ..9/972!?".
Karske, aus, töökas

10-a. noormees
soowib mingit lööd töös

koju käies. Kirjad slt. ~5/
9485"..

Wan. haritud leskproua

Töökas mees

palub tööd. Kirjad kolmes

inglise, prantsuse, saksa ia
wene keele õpetajat pöör*

ge Olewiinägi 6—3 kõnet,
kella 11—1 ja 5—7.
Inglise, prantsuse, saksa,

vene, itaalia ja hispaania
keelt õpet. kõrgema, har.
ir.eesõp. (ka väik. grupp.)

Berlitz! ja Mertneri

>oöi reat. teles. 308-17.

rimontaashi -öolinc

n.ect. kiiresti ja põhjalikult
otsib tööd!
rääkima. Ladina k. tunnid.
Tõlked. Tatari tän. 24—6. Kirj. slt. ~28/8708".

Masinakirja

8697" wõi 'Prii tän. 2—17

Nörnmelased!

Vanem keetja

Tunneb sik-sak- ja pilutööd.

Kirjad slt. ..19/9379".

Tee» igrrsuguscid uusi mööb sa keelt, s-oo!vib

Englishman

9693".'

30 krooni

ZlZanom lesknaine valub

majateenijakohta,

aviuasrab wäga puhtust ja
Noor. Ivälismaal üles oskab hästi keeta ja küpse
kasav. prl., kes räägib iug tada. omab tunnistuse, rää
lisc, norra, rootsi ja >v. sak gib lvone koelt. Ka iseseiseiv

kiirkursused ja Harjutused. leid. parandan ja poleerin
vastavat toonistust:
wanu. Nõurmel, Pärnu m. parim. ho:elli, wälisfaai
Harju 35-1
133. kellaicva kõrtval tisler. konda wõi heasse perek. laste
juure. Pal. teat. slt. ..13/
Teles. 316-73.
annab inglise keele tunde sa

ustav neiu
palub wöimaldada maja

Lp. tööandjad!

Karske

sõlmvaipade
ülesseadmist

London Also Commercial

Corresp. Viru 7—B, 5 to 7,
and Valdeki 35—1. Nõmme.

rias ja kõnes) annab wil.

A/S.

tclligcntset

baari

Pikk IX

preilit.

jjuuksurit

töötamist. Läbi rääkida lau

niaaläris 3 aastat kanbel

und. Kirjad slt. ~31/9391"

Keetja

Aus. karske

30-a. noormees

palub mingit tööd. on rahul

kõigega. Teat. slt. ~19/

Wajau suuremasse kohivik

naisosanikku

kapitaliga Kr. 1000—1500.

triikija

palub :ööle pesuumsja. wõib

ka passiikoht olla. Kirj. slt.

4, 1. Abcle Ennus.
Korralik 30-a.

noormees

..32/8752".

Poolwilunud

tisler

vajab kohta,
kus saab iseseisev, majapida

mist juhtida, ka wilunud kä

Waja Nõimniele nävivi

baige vreili juure

teenijat

teenistust,

Vilunud ja odav
kasvatajannat
autojuht
õpet. täiseal, ja õpilastele.
t '
sulaseks
lärelcaiiaur. iralur. edukalt .inuvriio ja liaiinooniinnide kas õrilas.ks irõ ükskõik
r<rfif> kolna iikekõik mis ma 6-n. lapse juure. Klaweri
ka kolledshj eksameile. Wis j häälestaja, lerttulliõperaja. I milleks. Kirjad saata slr.
sinale, kas wõi töömeheks. mängu oskus soowitaw. Kir
I Tuukri rän. 7—3.
l „2/5722".
mari tän.-23—18.
maale. Kivj. flt. „5/9725". Kirjad slt. ~17/9817".
jad sli. „3/9603".

kohapeal ja Pääskülas. Su»
toila tan. 19—2.

Tondi tän. 26—2.

' ~38/9678".

Müüa soodsa hinnaga

Pealsetegemis
masin

diivaneid,

odawasii müün. Täiesti kor. kuschcn ja diüranilaud Lii»
tvalaia täu. 36, töökojaS.
ras. Endla tän. 28—6.
Näha ka pühapäewal.

Suur

Veoauto

kummipuu

Turu iiiires

Chevrolet 1926. a. mud. 1,6

müüa. Koidu tän. —l.. tn., 1 käikn. iväga odmvaSti
müüa,' mõib ka osadena.

EN GROS

I Toompnicstec 16—3-a.

Talu müüa
Harjumaal Rapla aleivi li
zidal jõe ääres, ühes krun
dis. Parila talu, suurus 11
ja. Kauplemine kohal.
Äleivadel ehitajaile

Krunt

Proivintsilinnas müüa

ElVktri

BSUN.
Hind Kr. 16.006, sellest
3006 kr. obligatsioon Wiru
Pangas. Aastasissetulek Kr.

jõujaam

2560. Kirjad slt. ~15/9665".
müüa. 10 km. 220 w. 3 w..
ühes naftamoomriga. Kirjad; 9!õmmel, Waldeki t. 16,
müüa wäikesel krundil wäike
\k. ~26/9506".

maja

müüa Kiwimäel, Wabadus

* Kaubelda pühapäetval.

pst. tõsised pakkum.

slt. ..30/0500".

Elumuutmise tõttu soodsa»

Maakoht

tel tingimustel kiiresti müüa
wanem sissetöötatud suure

Xapp-raadio

müüa, suunis 11 hokt. kõikt ostjasriugkonnaga
harimd maa. Head hooned,
müüa 120 kr. eest imaksio 1 fm Paldiskist, hind 6000 > seebi- ja
.'>4-1-lamp. lutsuc-super,

300 kr.) Nälm laup. kell kr. Omanik K.

keemia

7—o ja püstip. kella 10—3 Aierc mii. 28—1. Paldiski.
mahel Tina Kiu. 20—7.
Kimnnäel iräikc

«

, tööstus.
. Wajaliue kapital umbes Kr.

SUfikiirt linun lähedal (20 5600—5606.—. Kirj. slt.
fm) suure männimetsa ja jõe ' ..16/9696".
itiiiia. väljamaks Kr. 3500 ääres
iKtleikkauplejad müre so-oTuur tmmnepuust lcchti»
Dt-anund. 2 oom. kirj. jli.
suvitustalu.
tõmmatmv laud, kõlwuline ka
.20 0580".
1 rätsepale, ja tiibklawer

palkmaja

värskelt liir-ma iuluud

ja tulijad

Aia ja on täiesti uus, moodsas

kausitreialit.
Tallinn. Mulla 8. Pruuborg

inwentariga wõi ilma. Loo
duslikult sobim höberebaste
kaswatusele. Teat. slt. ~28/
9708".

BBIMBIBBHIII

teenijat
perenaisi
maale suuremasse tallu.

Kaubelda Lembitu 21—2.

Tartus müüa suurem

kinnis
vara,

trümoopeegel.

hco kaswuheone ja pooliku uned ehitused, ärinnnnide. Nartva mnt. 37—7.

Uljaga. Hind 1000 trooni,

skm Tallinnast, raudtec
l. ..30/0470". !

tau'.i.ist 8 min. tee. Kirjad

tvilsaaida ja aiaga. Teat.
Talu müüa,

! Maja müüa
heade tingimustega, kaupluse

ja tööstuse ruumidega.!
Toow. kirj. slt. ~13/9733".

Haiguse pöiast soodsatel'• tangus Lehtse jaamast 5 im.

iiiigiiiniotel müüa puugaa suunist 30 tiinu. Kirj. Otto

ühes 26 ha maad. sealt
kokaabi.
metsa 6 ha hooned korrali
Wiru tän. 6. söögi kud. Wõib ka mõlemad eral

Wõrk. pk. 18.

Lapsevanker

me tün. 28, TallmnaS. 2 wansmat ühekordset

Peterson.

Müüa
võrkraadio
kes talutööd tunneb. Kaub.
pühav. kl. 4—6 Poska tän. ..Emerson" 4+l lampi. 1,4

regi müüa.
Näha saad iga päew Nõm

di müüa. Teateid saab Tar müüa. Näha tvõib pärast kl.
tus. Aleksandri t. 61—7, > 6 Jakobi tän. 23—1.

teenijat,

12—2. Tallinnas, Vambola
õuna S/13, krt. 22, sissekäik
Luna tänawalt.

Juhuslikult miiüa suur

veski.

Maale lvaja

i raadioaparaat,
kolme lainealaga, Z-lambi

hea klaasiga

aianduskrunt -

sijõul lööiaw

Waja wllunud

Odawasti müüa

ni line. Näha laupäemal kl.
' 6—S p. I. ja pühap. kella

/ohe Mälja maksa 1100 kr. Wõrn tän. 65—5, rel. 6-45
Raa suunis 034 niutsülda,

Maja

> odavasti mUUa.

stiilis ja hästi ehitatud, tveji.
Mann ja W. C. majas. Müük[ Näha Uus Tatari 23—4.

Ärareisimisc pärast müüa

mid

kes oskab keeta ja iseseis
lvalt teeb majas kõik ette
tuleivad tööd. Palk 25 kr. Tulla
kuus. Tead. slt. ..17/9577". saali.

Pärsia waiba röösms
wajab
Spllasl,
wauus 15—18 a. Kirjad

aod olenras, jõgi ja omm»

Puuaamtalasid
Krundid
soowitud pikkuses müüa.
ehitusloaga müüa, 220' Toowijad teat. pikkuse, arwu
280 r.-sülda suured. päris
krunt. Tondi saama juures. ja hinnaga sr. Tallinn slt.

EN DETAIL

majateenijat.

las „Wana»Lassi"
talukoht,
suurus 34 tiinu. Äiljaipuu

N õrn m ei,

Wüib wi linn ata olla. Tcat.

Knrbeliuasinal (f cirpi vt e)
töötaiv jn joonistuse andega
noorem neiu leiab alatise

Müüa Harjumaal,
Peuingi Ivallas. Küviloo tu

iu.r

Tartu m. 2

ja wilunud poleerija palu sitöös ja aiatöös. Kirj. slt. stt. ~27/9587".
otsib kohta, läheb ka koka 9699".
abiks wõib passijal-. Teat. 17-a. iugotv maanoormecs wad teenistust. Kirs. slt. ..16/9818".
7—5 wõi teat.
~13/8733".
Waja saksa keelt tvälirse ..10/9810".
slt. ..23/9303".
ioowib mingisugust
ja inglise keele tunde (teoo
Täiesti karske aus töökas jnr oma korterist käijat
24-a. ulaanoormees soowib
TÕLKEID.
Vene, saksa

lutud

Parimasse Tallinna öö

lilleõmblemist ja masinail

ja annan nõu mustri- ja Wõib ka lvanenr inimene

..4/8724".
palub mingisugust tööd üks
teeb tehn il. tõlkeid inglise,
pensionär
wene ja saksa keeles. Rahu sellele, kes wmmaldab 23kõik mis alal, mis wõimal
Wanem
mäe, Näituse 19—2.
dab äraelamise. Lepib kõi
aastasele prouale kestwa tee soowib majahoidjakohta Tol
keetja
gega. Kirj. slt. ~35/9715".
nismse ärisse, ladusse wõi lina wõi kuhugi teise linna.
otsib kohta _ üksiteenijaks,
tööstusse, on ennem kolo Kirjad slt. ~23/8743".
English Lessons
omab tuuuisiused. Pakk. slt.
Osaw perenaine

bv experienced teacher from

soDjaveekatld

lokaali wajatakse ainult iu

Wajatakse fm-ralifhi »»o

söögisaali

mci.

Estonia pst 13
ilusad

ivnint

perenaine lvõib olla. Kirj.slt. wärtvide ivalikus. Rääkida alla. Kaastöö soomitmv. Kir
päewal kella 11—3 Hariduse jod slt. ..8/5646".
..37/0717".
Wilunud

maiatarhed

vomfialuirüded

direktorit

Wajan korralikku

jcldusega slt. ..36/8676".

tahvelklaver.
Metsa põvltäi! t, Nöm»

busciliin ligidal. Teateid säab

lehmad
teenija- wöi passikoha. on
kl. 18—20. vuha meosiictöö alal. Palun läbi
ennem olnud. Kaupa teha Kaks korraliku maanoormeest päeival
väewal 11. 12—1 jn 16—18 rääkima tulla 23. jaanuaril müüa. Viimsi rän. 20—1.
palub kohta üksiku proua wõi Liilvalaia iän. 11—2, wöi ioolvitvad tööd ükskõik mil
3—13, Tallin kella 11—2 Endla t. 43
härra juure tvöi kahelnkmel. teat. kirs. slt. ..37/9757".
llsklik giimn. barid.
list, tas autole, tööstusfe LSrtlftciww
13. Kindel palk.
na-?.' .
Ärge ostke enue
vcrokouda. oskab hästi teeta
wõi mujale, on nõns kõige
?äi,eiepanu!
neiu palub
Kuulutuste
lapsevankreid,
ja küpsetada, ou aus puhas
ga.
Enne
töötanud
sepa
kui olele küiastanud mei
Kingseppa,
kogujat
õpilasokohta koiuorisse, trü ja korrailik. omab head tun Wõmu koju pesu pesta, ka juures, tunnewad ka puu
läikepesil. kohalt ärawiimise
ja rauatööd. Kirjad slt wajmakse kestwalc tööle, rc wilunud säärsaapawös, maja rdawa: müüki. AkaresKr. T
kikotta. ärisse, käskjalaks nistused. Patt. 51t.,,9/8689"
ga sa tagasitoomisega. Töö ..24/8824 ".
..Modern" Wini tän. 2
gulaarselt ilmuma kuukirja
wöi muud ivasrato.it. Teat.
Wiluuud
korralik. Wõin ka kohal pese
iuu-rc. Pakkumistega esinegu lihtsale röölc töötuppa. Teat. horivimajas. Näha ka püha
slt. ..20/8700".
päeival.
mas käia. Kirs. tcat. slt. Aitan
ainul? nullinud jõud. iibes slt. ..1/8721".
müüjanna
~36/0716".
lübikese senise tegewuie kir
Noorem raadio- ja elelt
2awitööstns
Ivajab
õppi
põim- ja
soonnb kohta puduärisse.
kohal, keeles slt. ~6/9368"

Teie vajate head

Karske kormlit noormees,

Müüa hea

ning kflik teised

jääkotid

asjaajajat-

tusse, lattu, autole wõi üks
Pärnu unu. 52, ärisse.
majateenijat,
kõik mis. on rahu! kõigega.
1-liigi autojuht, palub kohia soolvib kohta kesklinna ärisse Kiri, slt. ~18/9738".
ic* la iVjMWvirtsc lapse ja*
omaui-ku masinale. Kirj. pal. Eriala wesilaiued ja mood
palub kohta.
Teenijat
annab wilunud õpetajanna
Maalt tulnud tütarlaps irfe (vandal*. Kceduoskus
D. ..11/3631".
sad
soengud.
Teat.
slt.
Tunneb
häsri
majapidam.,
ka koju käies. Kirjad slt.
pole luniiaüii. Tulla Köleri t. ja käealust-õpilast iiliriiete
iooiui Ii
..30/0310".
..4/9484".
Ivalitscb keeli, oskab lapsi
teenistust
03 2.
tööstusse tavwis. 2. Karja
kloor tütarlaps,
kastvatada. õead tunnist,
verenaiseabiks wõi wäikes.
9—5.
Proiviutsi
ivas
ata
Ise
olemas. Kirj. silt... 16/9616"
Saksa, vene,
perekonda üksiteeniiaks. Kir
lastearmas:aja. otsib was
trlkooesitöölist,
Diaalt tulnud waikne
Waja kutsetunnisluiega
jad slt. ..2/9522".
taivat kohta. Kirjad slt. ~17/
pranrsuse keele tunde annail
{cc- oskab juurelõikamist,

Klaveritunde

lauanõud

A/S.

Kmib. Sakala 36—9.
Kr. 10.000—15.000 ka

tarwiv. Pakk. s aota slt.
iiksiteenijat
tmluiv. Kirsad stt. ~27/
5667".

müiia Kopli tän. 9. sae»

eriti odava hinnaga

Pr. Rttih'i toahetaliwskon

on tanwis

saarelaudu
wtSkis.

karjanaist.

Saate head teenistuskohad. slt. ..3/8723".

tori kaudli Nataskaetmi tän.
õ—S>. Tel. 467*29.

ja

klaas- portse

6 .ö. P. !>a ireoauto

ühes tvanuiegä kirjal, slt.

Ic mingi kiudla löö. Seat.

Häid kuiwi

põrandalaudu

Wajatakse tublit

..38/95,1 S".

Tel 504-07.

se puhul ulcuad
vällamiliigilp

„Fiat" sõiduauto

ratastega. Toompuiesteel 4.
majahoidjalt.

ifc§ soowüab 3(1-a. n.-ntehe-

soowib passi-, kraamimis

juuksur

veoauto,

Läbi rääkida Tallinnas.

kes keem. mõistab.' Teateid

MriAkc kutsetuimismsega tüwrlapjele käealusekoht,
! püksitegija juure käealuseks
Pcsioiuajjn
pagar
otsib tööd, tunneb hästi lei lüõi mingit muud kindlamat vehine pesu

Kõiki daamide töid tuudew

„Chevrolet"

Kardaani siid,

maldatakse kaasatöötamine

om. 5. Beillnson
Tartu mnt. 18

• Dfcoimšrt minia sõidukor
ras mtra kummidega

teenijat,

kes iseseiswalt keeta oskab.

fcouplusest

juhust l

esindaja kohustes. Kirj. flt.
soowiwad kohia pagar ipoi .A. 119".
wajatakse suurenowasse häs
si'kS wõi ka antoroisiks Tina
larwis
ti tulutoowasse ettewõttessc.
tän. 6—9.
wilunnd
Äivj. fl:. ~10/9730".
teenijat.

ka ärasõiduks olla. kirjad

riide- ja puclu
„IDEAL"

energilist noort soliidse wä aurukatelde pumpade, tööstus- jy põuuma|andusmasl
limusega preilit linna sisse nate aladel. K>rj pakk. ühes hariduse, senise tegevuse
paremasse ärisse müüjan ja elulookirjeldusega adresseerida Tartu, pk 159
naks wõi õpilaseks. Kolme
kohaliku keele oskus wajali
ne. Kirjad slt. ~4/3644".
Kasutage
Müüakse

Kindlustuse alale
nud talumajapidamist ise ivajataksc instruktoreid, wä pitaliga aktsionääri
settivalt ja on pisut wilunud
liSametnitke ja esindajaid.

palub kohta, passijaks, ette
kandjaks wõi õpilasekswõib

>a muud kaupa ostate
soodsamini luure hinna
alandusega

konstruktorit

On tarvis

Wäbriku tän. 33—5.

ekspediitorit.

bel. Omab majapidamis'

Tütarlaps

reste

Näha iga päev kella o—3, Tartus Riia t 60

Ilmuda isiklikult Astri räu. 2 roniti kandesõuaa.

tööd. tvõimalusega öhwl olla ära anda
tvaba odasiöppmrise otstar mnt. 22.

2 noormeest

kitleid,

kohased kaseiini Õunte, villade j. n. e kuivatamiseks

Vaiatakse kohe või 1. veebr vilunud ja hea prak
depesijad. passijad. maja tikaga iseseisvalt töötada suutvat masinaehituse
hoidjad tunnistustega. Tul

Wõimaldage 26-ä. hea käi Kirjalikud pakkumised ühes
lumisega maaneiule mingit elulookirjeldusega isiklikult

Maalt sõitnud

töSülikondi,

veole, kaseiini purustaia veski, detsimaalkaa> 500 kg,
mate lasie juure, iviluuud käsipress. elektrimootorid ja muud tööstuse sisseseaded.

watööd, wõib ka ära sõita. tööd. Kirj. slt. ~40/9680".
triikijat
teenistuse.
gialusest. Kõnet. 9—ll ja
palub pesukohta. kas pesu Kirsad slt. ~8/8648".
Kentmani
7—6.
15—18.
Lp. tislerid,
majja, nestorani tvõi pere
Lp.
juuksurid!
Kes wõib õpetada
Teat. slt. ..12/8732".
Pedag. õpil. annab edu wõimäldage torral. noor konda. Ivöib olla ka passi
Palun wõimaldage prakti Tartvis .
koht.
Teat.
kirsal.
M.
~,18/
mehele
töö
õppimine
õhtuti
kält
kandikoht
meestetöö
alal.
steppijat
veste tegema,
pärast kl. 13. Omab toeidi 8698".
Kirj. flt. ~30/9719".
tunde
ja teisi - töölisi sandalett- ja
toitumust. Kirjad slr. ~I'Si
teat. jft. ~34/8634".
toakingaröödele. Niine 8-a.
Ärisse- .allc,- ja keskkooli kursuse ula 9S18". Noor neiu
Kellaseppa
tuses. Soowiaivaldused slt.
õpilasekohta
Korraliklu ausat

pesunaine

knppkiiiimtujt,

ühes ventilaatori, elektrimootori la niiskuse eemaldaja
Pikk 28/3 lvajab heade soo rootoriga
Sealsamas müüa vee-eematdaja, tsentrifuuge läbi
witustcga oma alal tvilunud
toatüdnklnt. Kohti otsiwad: mõõt »00 m/m., kõrgus 280 m/m. kuullaagritei rihma

Teat. pal. slt. Kutselistele kuustssetulek
majateenijakotita, kaupluses.
~13/8813".
lisatööst %%. Kõrtvaltee
olen wilunud 23-a. neiu.
nistuses olewail isikuil tvõi

sooüvitatv Nõmmele. oskab palub lööd. Kirjad slt. ~18/
iveri.) õpetab dipl. kooliõpc masaadnste alal, kuid olen iseseisjvalt keem. walitseb 3 8658".

sain. (20 tundi 3—6 kr.).
Lai 19—3, kl. 11—2 ja

Teatada Pärnu. Januseni

tööd maale.
äridesse iööianlld meeste
pesu- ja kleidi
Kirjad ühes palgati nginnis

Keskkooli haridusega 22-a. oskab leota. Kirjad slt. ~10/
wasab tööd. Teat. slt. ~12/
noormees kes on hutvitaiud . 0570".

teenistust
praktiseerida
inglise keeles saksa keele ärisse, kaubalattu tvõi kon

Ülikooli haridusega preili

wõib ka poolõppinud olla.

dane lasteta abielupaar soo
, Lahked pakk. pal. saata Oär
Talu- ning puutööd tundja
wib mjahoidja-ikojanichc wöi |
' Ml mnt. 82—5 wõi kirs. slt. mees
mõnd muud kohta. Valitseb
..5/9683".
eesti ja tvene keelt keeles ja
soovid
kirjas. Teat. slt. ..30/0430" lsvmrenlat. aega iseseisw. ja

soovib kohta

Suusaülikondi,

teenijat
tarwis. Küsida Kopli tän.

söögisaali, üksiteenijad. nõu

laks. Omab soowitused.

Korralik aus neilt

MflUa auuikilttega restide süsteemilised kaks

laste ka stvataj au nad wä ikse

teenistust.

töid.
soowib kohta majja õmble kõiki
9648".
ja puhtusearmastaja tvanal

~13/8053".

Haritud noor daam soowib kaubandusest, palub

9338".

. õmbleja

Ustav, hoolas

Lähemaid teateid Tartus, Riia t. 29—1.

Korralikku lapscaumastajait

10—5.

on tänulik kõige eest. Pal. noormhele mingisugune koht las. Keedab, olemas tun
tän. 40. R. Ttrpck.
.Häsri wilunud tvanem
soowitused. Kirj.
kirjal, slt. ..34/9314".
puutöökotra. Tunneb ka nistused.
slt. ..39,9679".
mgalriiööd. On wöimalusc
teenija
korral rahul igasuguse tööga Täiesti wilunud hea mait
° Suurtööstus wajab
Korralik abielupaar palub 1 Kiri. slt. ~33/9513".
soowib kohta majja, omab
sega wene

tund.

filoloog, õpetab

passikohta,

suur vasest destilleerimisaparaat ja teisi esemeid.

naisterahvast

wõib ka passikoht olla. Ole Kirjad sli. ~18/9373".
mas soowitused. Kirjal, slt.

wanem naistercchwas soowib

vähem hüdrauliline press, suur hüdrauliline pump,

2 suurt tugevat raudpaaki. 135X300 ja 150X435 sen
timeetrit,

üksiku proua juure
Iciaiuttd lisateenistust. kalli- tarwis
kaaöünriliscks. Koidu tän.
Bitumlifc m suure läbikäigu 62—32 (hoowimajas).

lvabrikussc, töösnlscsse, rät lussc, röösiusse. tvabrrkrlssc
s ep aõv ilaseks, ettekandjaks, tvõi muule ausale tööalale.

tööandjadl

värnitsatööstusele,

Korralikku

gaga. Kirj. sli. ..18/3778"

tvalilscb kolme kohal, keelt, > Võimaldage -poolöppinud tvõib olla kolm päewa näda Teatada slt. „32/871

kontversatsiooni tunnid 50 s. Pakk. slt. ~4/8084".

Masinakirja

Lugupeetud

heritega, kuumendajaga ja kobraveskiga, kohased

0360".

otsib lööd ükskõik mis alal.
vähemalt 3—5-a, praktikaga.
Kes lvöimaldaks
Wõib olla ka ivabrikuS. Tea ..v/9689".
Kirjad endise teenistuse aja
teenistust
Kojamees
nnd daam. Spilaöte järele
tada pal. slt. ..31/0391".
üle sh. ~32/9352".
Aus ja korralik
aitamine Harju tän. 29—8, ärisse, tvabrikusse lvoi ette
maaneiu
kandjaks? Walitsell keeli, Wilunud keskealine
hoawis.
palub majateenija/ohka. on otsib majahoidjakohta. Teat.
nõus ka ärasõiduks. Kirj.
teenija
slt. .. 3-4/8714".
Vajatakse kcstivale tööle
slt. ..28/0508". Pariislanna annab
otsib kohta. Wilunud kõigis enne teeninud. Kirj. slt.
..29/9669".
Juuksur-vraktitaut
palub
maja töödes. Paldiski mnt.
prantsuse keele
Keskealine leskproua palub' 7—B.
plekiseppa,
Töökas puhtuseavmasiaja
mingisugust

tunde. Aia t. 3-b—7. Was

aednikku

kaswarust kaswumajas ja

Kaks noort Saaremaa iii'
õpilaskohta
jatvid, omab tunnistused. rarlasi otsilrad
Kirjad slt. ~23/9463".
teenistust
toiduainete- tvõi ühiskaup
Lp. tööandjad! Edasipüüdlik

lokomoblil 75 HP, firma Lanz, täiesti töökorras.
2 suurt hüdraulilist pressi 400 aim. survele ühes set

Wiluuud. tunnis-nls-tega

latvades. Teatada slt. ~40/

~9/9529".

maatütarlaps

Tööstuse lõpetamise puhul odavasti müüa:

täielikult aia- ja juurwilja

soslvib tvasiawat kohta, on
soowib ivahetada kohta wõi spetsial. igal alal. reinonditeenijaks
leida tõrwaltööd. Wolirseb Ivörmelinc, tunnistused ole
• 'ii passi jaks. Kirjad slt. keeli. Lahked pakkumised slt. mas. Pakk. siuureweo tän.
18—4. Tallinn Mölder.
..6/9486".

Lp. tööandjad!
soowib mingisngust tööd toi
palub öpilaselohta ärisse.
duainetckauplusse ivõi ma
Palun ansale
Teat. slt. ..2/9182".
jatecnijaks. Varem teeninud
korralikule 31-a. n.-mehele

tän. 27—4; täna pärast
kella 7 ja pühap. kl. o—ll

tvaja Tallinna, kes tunneb

pidaja

17f(\. äriteenijate kooli

tvaja tallu. Kaubelda Harju
enne lõunat.

iväiksciuasic perekonda

Aus korralik

11

Sulast

»

raamatu

hispaania, saksa, ivene. eesti ! Kirj. slt. ~13/0403".

keelt öpemtakse kiirelt. Ber

Nr. 21

Walged, isased, angora

kassipojal!

puumaja
minia 2. linnajaos. Hmd

17.066. kr. Lähemalt Lennuki

tän. 11» a kt. 2.

kirjal, slt. senti tund. Hind Kr. 70.' müüa. S. Tavru m. 79—7. j „P ä e v a I e H •"

Sulast {a
tüdrukut
maale ranvis. Kmibelda
PÄdiÄi mnt. 30—3.

Kungla tän. 5—26.
Vabe pruugitud

treipink

müüa. kärnide made 2
20 sm. kõrgus 22 sm.

slt. „Sj952S".

üksiknumbrid on

| Müüa täiesti sõidukorra ls müügil
Kose Tarvitajate
j sõiduauto.
Küsida Güda tän. 16—8.

ühisuse kauplusel

12

PäevaleKt

Nr.

l.'supsisvsl, 22. jaanuaril 1958

21* jaan. 1038. a. ootamata surma läbi lahkunud
Oma unustamata nõukogu esimeest

REINDOLD OMELIt

kagtei Ernst Otto Hnflsoo d

mälestab leinas
mälestawad 7. |al. rügemendi ülem

Põltsamaa Ühispank.

|a oHwitseride kogu.

ERA
1

Lühikese raske haiguse järele tahkus meie juurest unustamatu kallis
Beatrice-Jacobine Laaneta

isa

TftttlNN Lft i T. 'XEi«
N.M.K.U.

437-13
Täieline ettevalmistus I ja II Uigi sõiduloa saamiseks*

(sünd. Koovits)

Teooria, praktika, sõiduõpetus. Järeleaitamine eksamitele

sünd. 17. IV 1913, surn. 21. I 1938.

MEIE KÄESOLEVA HOOAJA

minekuks. Eksamid sõiduloa saamiseks on kooli juures.
Tasuta õpperaamatud. Osavõtjaile maalt priikö r t e r.
Uue kiirkursuse algus esmaspäeval, 7. veebr., kell 9 homm.
Uue hariliku kursuse algus esmaspäeval, 24. jaan., 21. veebr,

Valusas leinas abikaasa, vanemad, vend perekonnaga, perek. Tõnissonid.

ja 14. märtsil.

Nõudke tasuta õppekavu ja tingimusil
Advokaadid
edeneb sellise hooga,

Surma läbi lahkunud kaasvõitlejat

et paljud asjad on
juba lõppemas. Iga
üks kiirustagu, sest

res. leitn. RICHARD MAIM'i VR 1/3

Vann. adv.
J. Kuusk

nii odavasti selliseid

häid asju pole enne
mälestab sügavas leinas Selts ~1-ne Eesti Polk".

Väike Karja 7-7

Väljamüük kestab vaid
1. veebruarini.

(2203

4

„E S T O N 1A" KONTSERTSAAL
Laupäeval, 22. jaanuaril 1938. a.

Poola Haridusseltsi abiturientide

koori (Lätist)
KONTSERT
Juhatab KAROL IZART.
Solist EDMUND WESSER (bariton)
Kavas: Novoviejski, Kappel'i, Jotejko, Tšer
niavskl, Moniuszbo, Makoszy j. t. helitöid.
ALGUS KELL 8 ÕHTUL.

Pääsmed Kr. 3.10 kuni 60 s., õpilastele ä 35 s.
eelmüügil «Estonia" teatri kassas.

„Estonla" kontsertbUroo.
~Estonia" kontsertsaal.
Pdhap., 23. jaan. 1938. a. • • .
Indiaani tantsija-laulja
OSKOMONi
(Roheline Mais)

ainus laulude Ja tantsude õhtu.
Klaveril J. HERSCHER-CLEMENT.

12. korda
harilike hindadega

..Fanny" järg. Marcel Pag
noli näidend 3 tvaat.,
11 pildis.

Pääsmed Kr. 1.50 20 s.
Esmaspäeval. 24. jaan.,
kell ¥2B õhtul
harilike hindadega

MPadaemanti"
P. Tschaikowski ooper 3
tvaatuses. 7 pildis.

Dimitri Smirnoffi
teiseks wõõrusetenduseks

„Padaemand"
P. Tschaikowski ooper

3 tvaat. 7 pildis.

Pääsmed Kr. 3.50—50 s.

LAUP.

Töölls

22.

võimlas

JAAN.

Tallinna ringk.
esivõistlused

Pääsmed 20 125 senti.
Kassa awatud iga päew

TANTS
Mängib parim or
kester

,11-8180"

a va

Teatada Paide, Tallinna t. 32,
tel. 55.

Vene teater
Teisipäeval. 25. jaanuaril,

]\us
Teie

kiri on

Lilian Looringu

ärikas

te

stuudio
balletietendus.
Osa tvõtaivad Agda Noore

telef. 467-97.

Eriala:

Tantsuks Do-re-mi.
Algus kl. 21.30,

toimub tänawu

saarlaste
kUUnlaball

1) Koosoleku rakendus. A. Poolgase ja Börjisaalides
2) Aasta tegevuse- ja kas korraga 29. jaanuaril s. a.

3) Uus 1938. Et ball on kinnine, siis pääs
gard. Leida Pcets. Lee sa-aruanne.
aasta eelarve ja 1938. aas mcte lunastamine liikmeilt
Aare, Tia Waike ja Etvald ta liikmemaks. 4) Kahe ja saarlaste Klubist Lai
Eska. Leo Melts.
juhatuscliikme valimine tän. 46.
Klatveril ©rcgor Heier. ühingu põhikirja § 23 jä
NOORMEES.
iiP ä e v a 1 e h e"
endine ladu- Ja ärivalitseja, aoovlb kohta Algus täpselt kell 8 õhtul. rele. 5) Uue revisjoniko
üksiknumbrid on
misjoni
valimine
ühingu
Pileteid 3 tr. 25 s.
müügil kaupluses
müüakse teatri kassas 20. põhikirja § 28 järele. 6)
vastutavaks ärijuhiks
jaanuarist alates kella 11— Rendimaade asi. 7) Infor
matsioon ja * teadaanded.
JAHEDA
v6l kassapldalaks Tallinnas või provintsis. 1 ja 5—7. pühap. kella 8)
Läbirääkimised. Koos
11—1.
Soliidse kindlustusega Ja soovitustega.
oleku algus kell I päeval.
Pakkumised slt. „8.273"
Jaama vastas
Ühingu juhatus.

~1000 sõna inglise tkecti" tarvita
tav õppemeetod. Avatakse kolm kursust

Esimene 1000 sõna inglise Aeeft
!7Äe secoml 1000 ivords
Cffkc tfkird 1000 ivords £ns£tistk
Algus- esmasp. 24, jaanuaril kell 6 p. 1. Nõudke

tasuta õppekavu ja tingimusi. N. M. K. Ü.büroo on avatud kella 9 homm. 9 õhtul.

Soovitakse osta pruugitud

Naisarst
Dr E. Gutkina

vai tsr uIIe
200X500 mm. Pakk. saata Tartu
Rüütli 11, ..Pressa", märgusõnaga
..Valtsid".

Kiri usklikule neiule.

Dr. K. Suija.
NAUMANN

O

e

sisehaiguste eriarst,
rönigeitoloog.

Wastuw. kella 5—7.

Juhatus.

linduderiigist lindudekunin
peetakse Tallinnas, Lai t. 5, galt h-ra Toonr'ilt isiklikult,

haridusosakonna poolt korraldataval erikursusel

Kõnctr. 411-85.

Tujuküllane eeskatva.

scist naljadest ning Wilsandi

inglise fteefi
Atoime fiuu^a
ära õppida, seda võimaldab ainult N. M. K Ü.

Kõnet. 10—1 ja s—B,

• piihapäcwal kl. 12—1.

Wastuiv. 10—Vii ja 4—7.
Wiru t. 4—2 (passaash).

eelkõige Taaramaa muist

1000 sõna

Viru täii. 13.

ball.

dinguks piduettekandeist ja

TALI:mIMM

10—12 4—S

Kentmani 20-a—2s (sisse!,
põiktänatvast). Tel. 470-31.

Naiste- ja sisehaigused.

Eeltcllde: Oma liikmes

M

Naistehaig. ja sünnitusabi.

põie-, sugu- ja nahahaigused

(Poolgase ruumes)

lõpp tl. 3 honmrikul.
Pääsetähed daamidele 60 j..
härradele 73 senti.

S. Karja 18, telefon 426-90

E. Koshemäkin.
Siss-» kopsu- Ja laste
haigused.
Pärnu mnt. 40—6,

Dr. M. Poljak

iaga\ärp
s\nda\a
kas
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Raekojaplats 5. Tel. 450-33

Kr. Saart., Ko.
TALLINN
TARTU

Pelgulinnas

era-ksmvsarstimise
amduiaworium

tulles Ivöimaldada
Linnarentnike ühingu wastu
töigile lahedamat menu nau

roolgase saalis, 30. jaa
nuaril 1938. aastal.
Päevakord: .

A*S. Tallinna poolt,

telefon 428-93.

Ival. 22. jaan.. Lai tän. 5

korraline

peakoosolek

Telef. 455-70 (endine).
Dr.

Imikute ja lastehaigused.
Wastuw. 10—12 ja 4—5.
Paldiski mnt. 39

EcSti Möödelfeppade swtsc
ühingu korraldusel laupae-

konna ja rohkcarwuliste ala
tistc piduMalistc soowidcle

aasta

takse vastu ja lähemaid teateid antakse

Dr. A Weckram

jookidega.

RÜNNAK

(Urla maja kõrval),

Edaspidised laevaekspeditsioonid iga kahe

Dr. Margot Arak

kl. 12—4 p. ja 6—% 9 õht.

"Algus kell 21.00.

nädala tagant • Kaubaülesandmisi võe

W.-tv. 9—lo. 5—6.

Einelaud kõigi alkoholsete

6-st poole 9-ni.

(Saksa teatri ruumes).

Pakkumised saata Tallinn, postkast 1046.

ea

näärikuu

asukoht ja kuuüür kuni 25. jaan.
slt. „R. 1163"

250-350 HJ.

ludega 3 wgat 13 pildis.

Teatri kassad atvatud kella

12—4 p. l. ja õhtul kella

LOKOMOBIIL

33. korda
harilike hindadega

Soovitakse rentida 1. aprillist
1. augustini 1938. a.

Celteade:

kell pool 8 õhtul

Soovitakse osta hästihoitud töökorras

„Tootsi pulm"

„Uel« küljeluu"
M. Jotuni naljamäng lau

Pääsmed Kr. 2.50 30 j.
Teisipäewal. 25. jaanuaril,

võib ka vähese mööbliga. Teai

Pääsmed 20—125 » .

a-r. „Modumaa"

Dr. B. Vahtrik
Elan Miiid
Pärnu mnt. 8-3
Kõnei. kl. 3-5.

kell p. l.

Pühapäewal. 23. jaanuaril,

sa 6—B õhtul.

TALLINN. VIRU T. 2.

Pühapäewail. 23. jaanuaril,
13. korda
harilike hindadega

Näitejuht Leo, Kalmet
Lawapildid P. Raudwee

o/U. „ESTO-MUUSIKA"

Pääsmed 20—125 l

matiseering 6 pildis.

„Tseesar"
..Kaugete rairdade" ja

Algus kell 8 õhtul.
Pääsmed Kr. 2.60 kuni 60 s. eelmüügil ~Estoni
teatri kassas. „Estonle" kontsertbUroo.

KONTORIRUUMI

„suvi"
A. Särewi -O. Lutsu dra

kell ;63 p. l.
Pühapäewal. 23. jaanuaril,
106. korda
Laupäewal, 22. jaanuaril,
kell ;%8 õhtul
kell pool 8 õhiul
„Kevade"
19. korda
11. korda.
„Kolmekrossi
ooper"
A.
Särewi
-O.
Lutsu
dra
harilike hindadega !
matiseering 3 w. (6 pildis) J. Gay B. Brechti lugu
„SUgismanößver"
Näitejuht Leo Kalmet. lauludega 3 waat. 10 pildis
J. Kalm cmi operett 3 maat.
Lawapildid P. Raudwee
K. Weilli muusika.
Pääsmed Kr. 2.50 30 s.
Pühapäewal, 23. jaanuaril, Pääsmed 25—150 senti.
Pühapäetval, 23. jaanuaril,
kell õhwl
Esmaspäewal, 24*. jaanuaril
kell %3 p. l.
43. korda
kell %8 õhtul
alandatud hindadega
16. korda
~ossm
kameeliatega"
„kugen Onegin"
harilike hindadega
A. Dumas' näidend 6 w.
P. Tschaikowski ooper
„Tootsi pulm"
Lawastus - A. Sunne, Pääsmed
3 tvaat. 7 pildis.
20—125 senti.
Pääsmed Kr. 1.75—20 s. Lawapildid P. Raudwee Dsisrpäelvall.
25. jaanuaril,
Riietus
K.
Luts.
ICell ¥tB õhtul
kell %8 õhtul
awatud kl. 11—1 e.t.

Kavas: indiaani tantse ja laule.

Vajatakse hiljemalt 1. veebruar,
võimalikult kesklinna, omaette,
erasissekäiguga

32. korda
harilike hindadega

„Mehe küljeluu"
Laupäewal. 1 22. jaanuaril,
M. Jotuni naljamäng laulu
kell 2/28 õhtu!
43. korda
dega. 3 vaat. 15 pildis.

TEATER

ROTTERDAMI
jaoks

TCOTLIfTEAATEB
Laupäewal, 22. jaanuaril
kell %8 õhwl

TBAT£R.+

ESTONIA

ANTVERPENI »

Arstid
v

Mälestafa Lonnt.

Tel. 473*14 (endine).

Wastuwõtt —lO ja
4—7 p. l.

Ä-S.. Tal Ii n 11a La evaühisus
28. skp. k. a. laadib'' T Ä LLI NNAS

\Z4>.

Mäfestan oma armast eluseltsilist

kes lahkus minust aasta eest.

BELGIA-HOLLANDI LIIN

elab nüüd

ega pärast enam või
malik osta kui praegu

Usun, et Sa, mu ihaldatu, kindlasti viibid kusagil.
Nukrustan vaid, et ei kohta sind.Olen puhta mine
vikuga, meeldiv erandlik noorur (mitte Tallin
nast). Oman maja ja äri.
Armas tütarlaps, kui saatus lubab Sul seda kirja
lugeda ja evid samu omadusi, siis palun Sind .sü
damest teata enesest ühes fotoga slt. Oled Sina ihk
see, kellest unistan? Ootan tõsiselt. Kirjad klt
~10/9850".

Kunslhambad.

HEsto.da" kon<serisaal

=©=

Teisipäctvai. 25. jaan, s. a..

AGNES AMÜÄRV
t-rezzo sopran)

ja

GEORG

STAHLBERCi
ibass

KONTSERT

Katvas Lemba Kapp. Türnpu Verdi. Rossini.
Schubert. Giieg, Rachmaninow j. t.

Bruno Luck

Stkiiwil: Friecjrich Nikolai
Algus kell 8 õhtul.

Pääsmete eelmüük ..Estonia' teatri kassas, alates
pühapäetvasi 23 skp

Hinnad: Kr 2 ftitti 50 sendini, õpil. 35 jm.
Laste Rõõm on (aste õnn!

Tnllinno Eesti sttrjastus-ühisule trükk

Wasiuwõtt kl. 9 homm. kuni

kl. 3 õhk. Tel. 471-20.
Telliskiwi 34—2.
Hambaarst

L Goldberg
(enne h.-a. Tohwer-Ant
soni j.)

Masseerija
Emilie Leppik

I

Lennuki 18 (büroos).

Kaupmehe tän. 15—2, tel. Arinuandmise. abielulah.. pä
460*32. WaZtulvõtt 10—1 tottbuic, njcfoliitjõlffiiõubni.
edasikaebuse jne. asjus kir
Wahadustviiljak 10-A, k. 3.
ja 4—6.
k»t. asjaiundlikuli. Nõu
Eeks-Ajaja hoones

anne. Stlvatud kt. 9—2 ja
" P. l.

luks ..Käive" ja ..Kultase"
w ah ei).

Wastuw. 9—l ja Vii—7.
Kunsthambad.

Helga Hasenjäger

Ämmaemandad
Toimitakse:
Ämmaemand

Massaash.

P Kukk

Tina 20—4. Teles. 312-20.

Kopli. tämlO—s.

W.-w. kl. 11—1 ja 4—6.

Telef 475-35.

masinakirjalöid. ümberkirju
kirjmvaherust sa

tnlfctb \co ftire ja korralik

bmuab- mõõdukad. .Pilk- rän.

