Tänast lehte 12 külge
PÜHAPÄEVAL HINNATA KAASANDED
PILKE- JA NALJALEHT „KRATT" JA KUNSTI ERILISA
KUNST JA KIRJANDUS"
Toimetas j» talitusi Pikk tan. 2. Koutoi avatud 9—5.
Arijubatuse kõnetunnid 9—ll. Aadressi ..Päevaleht" Tallinn,
postkast 433.

Päewaleht

-Teletooid» Keskjaama väljakutse nr. 428-83 igal tööpäeval kella
B—l 7. Kella 17-nest alates kuni kella 8-ni teisel hommikul ja pühapäeviti
on kasutada järgmised numbrid: nr. 428-84 lehe kontot, uksehoidja ja
Pika L raamatukauplus; oi 428-85 lehe ekspeditsioon; or. 428-86 trüki
koja kontor; or. 428-87 peatoimetaja Tammert or. 428-88 toimetuse kauge

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

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr. 28

üksik number 7 SGltti
«Ilmub 7 korba raädaias
TELLIMISHINNAD.

1 koo postiga 1 kroon 80 senti.

1 kuu postita 1 kroon 55 seotu

2 kuud „ 3 * 60 „
3 kuud „ 5 M n

2 kuud H 3 n tõ H
3 kuud „ 4 „ 25 n

üle ' kuu korraga tellides iga
Oie 3 kuu korraga tellides iga
järgneva kuu eest 1 kt. 25 a.
iärgneva kuu eest 1 kr. 50 s.
Aadressi muutmine 25 s.
Välismaale 4 kr. kuus
Kuulutuste binuad t kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 14 eesti
ja teksti sees 17 senti mm veeru laiuses. Kobaotsimise kuulutused

kuni Kt. 3 poole hinnaga.
Kuulutuste koba valikut ei kindlustatu.
Kuulutusi-võetakse vastu lehe jooksvasse numbrisse igapäev kl. 1030,
laupäeval kl. 10»uL
Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei boita. Need saadetakse tagasi,-km
vastav postmark on lisatud.
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Esietenduseks ekstravagantne fähielamuste suurfilm! jt
Kuulsd Tüfsänsld hulgelavastus
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SUUR EDU! KÕIK ON VAIMUSTATUD! LÜÖKFILM 100% lipu üks seanss kell 4 p.l. ja pühapäeval kaks |
; W /» seanssi, kell 12 ja kell p.
MARIKA RÖKK ja JOII. HEiSTERS WWFwI sensatsioomlme' Kuliuure.enckjs J
lUr I I l LEO SLEZAK, OSKAR SIMA kuulsas CARI MILIÖCKERI hieüoperetis ' "
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S • . H Soe film algab sealt, kus harilikult lõpevad seiklus- Ja s
• ' i--- H H H HT__~ JH Hi põnevusfilmid. Seninägematud loomad, Inimesed, linnad
,95 , M>M H' iA 1/ yia maastikud ... metsikud tiigrid surmavas võitluses ema-- aa
' 's fll H 'HM - JN
.'.s - flih. _ sioonijuht hiiglamao embuses lämbumise lävel... kroko- DM
g , .BHB ; dillide ~asundus" keset metsikut dicunglit,
H ( ' •-DM MT DM HM 'MB /MMDDMf Igat elusolevust... bengaalitilger, kes viskub kaitsetule-

JTOP Esietenduseks kunstilisemaid sumMnwi I
Xjßßkjf Suure vene kirjaniku Puskmi teos! I
Vene kuulsaima lavastaja FEDOR OZ EPai lavastus H

nev aarav šiilt. Kii-g, / mänguiha
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Piorr© Blanchar, Madald*
ne Ozeray, Andre Luguet

Nõukogude Vene viiuldajad. I 5I7I9I l 2mglah°l jj

Kino AMOR
ERAKORDNE NÄITLEJATE KOOSSEIS! HARUKORDSEIM FILMIROMAAN!
JOAN CRAWFORD, ROBERT MONTGOMERY, WILLIAM POWELL FILMIS
nPärlid |a pisarad"
Lõbus, meeliköitev, pööraselt ärev ja täis ootamatuid üllatusi linastus.
11. Omapärasemaid filme seninähtuist, ainuke täiuslik film Inglise kuninga kroonimis
pidustusist! KOGU FILM LOOMULIKES VARVES!
KUNINGAS GEORGE VI JA KUNINGANNA ELISABETHI KROONIMINE.
Ainult värviline film annab tõelise ettekujutuse pidustuste toredusest ja suurusest!

R ES T O R A N

««MUST KASS",
Merepuiestee 10, tel. 471-56.
Laupäeval, 29. skp.,

"J*d oma hS,«ihes Sonia uft «r\t
Mz-K^W

lõbus tantsuõhtu.
Igal õhtul kabaree uue
suurendatud eeskavaga.
ODAV BAAR.

Uusim ,Fox' närialaring vaade * 19 IICüPPCIIüUQ (\|ijr ' / - /' /
J * <l' * *^v!>^/'''

Ainult mõned päevad kestab veel
odav väljamüük

Parim ja mugavaim

Ostate kuni 75°/ o hinnaalandusega mitmesuguseid nahk- ja reisitarbeid:
reisikohvreid, kSsitaskuid, rahataskuid, portfelle jne.
Kasutage juhust! Palun tutvuda hindadega minu aknal.

on siiski Pirital

S 7 CU zWW
Seansside algus ärip. 'V„ ; ||g
pühap. 2P ©, 8« 10. »

Restoran-võõrastemaja

KINO

ADOLF PATS'i REISITARVETEÄRI

„Brigitta"

„Mars"

HARJU A VIRU 24.

TeJef. 428-40 15.

Hospidali 2-a.

Kuulus viiulikunstnik Waia Prlhoda k-nunnh Rite snnTmeistiü
helitöid kunstilises suurffimis

ffHaharadia valge naine"
Toredad maastikud, vajxeldusn tggavus ja
8)

2
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I Piritu m. 41. Algu» kl. 5, pühap. kl. 1. | FCirTFII 11 11 |
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Lahkhelid Jaapani sõjawäes

7 Esimest korda Tallinnas! I

Osa tegevväest takab vaenuliku tegevuse lõpetamist. Kardetakse komplikatsioone N. Venega
Tokio valmistub pikemaks sõjaks

Muusikaline liim tulvil meeltliigutaval rõõmujoo

jHpfljS Üllatav näitlejate koosseis
Heinrich George, Viktoria von Ballasko, I
Heinz von Cleve, Elsa Wagner, Ursula
Welzbach ja
Muusika H

'2) Mitmekesine lisaeeskava. I

Tokio, 28. 1. (ETA) (HavaS) Jaapani sõjaminister kindral Sngijama on aiunlbnmtb brfla
ratsiooni, milles ta nõuab, et kogn sõja Mägi suurendaks tnnbnmalt oma jõupin
gutusi, et saawntaba neib eesmärke, mis Jaapan on pnstitannb. Ühtlasi ta
nõuab kõigi Majalistc cttelvalmistnste tegemist, et Jaapan Mõiks Mastn pibaba pikale sõjale.
Siinseis hästiinsormeeritnb ringkonnis artoataksc, et Sngijama on awalbannb deklaratsiooni
seepärast, et lämmataba tenbentsi, mis sihib sellele, et lõpetataks waennlik tegcwns
Hiinas ja alustataks läbirääkimisi marssal Tschiang kai-schekiga. Sel
lest tcnbcntsist on haaratnb osa sõjamägc, eriti aga see, kes opereerib Kcsk-Hiinas. Selle tenbentsi
soodustamaks argumendiks on, et Hiina-Jaapani sõja tagajärjel Mõi w a b tcffiba nitcb
komplikatsioonid, eriti Nõnkognbe Liiduga. Seeparast Jaapan ei tohi oma fõ*
jajõnbe laiali paisata Hiina laialbastcle maa-alabelc. Wastasel korral kaswaks Nõnkognbe rclwas
tns paljn kiiremini kni Jaapani oma.
Sngijama deklaratsioonist sclgnb, et on kawatsnscl rcorganisccribn Jaapani sõjamäge nhenbnses
wacnnlikn tegewnsc piknlewenimiscga. ühtlasi peetakse häbnMajaliknks asutaba snnri garnisone okn
peeritnb piirkonnis. ' ?

Hiina wäcosad, mis ründawad Jaapani
nemad 200-IÕOO sõdurist. Umbes
hiinlased ründasid 2(5. jannuarll ,aapanlasi Suhu iaye
dal. Ent nad löödi tagasi raskete kaotustega.

Genf ei saa aidata Hiinat
Genf. 28. 1. (ETA) (SWS) Prantsuse wäliS'

ministril Tclbvsil, Nõnkogndc 2ildn wa!ltsk>o m ».s

Litwinomil ja Hiina esindajal Wellington f
dcl enne lõunat ühine läbirääkimine .Hnna-Ja P

konflikti üle. ?!ShtaniaSti arutati sel noupldanmel ai
nnlt Nahwaöteliidn protsednnrikiisimnsi selle lonsnrn
suhtes. Wellington Koo oli oma ncllapaewases roncs

korranud Hiina mann nõudmisi. Ncld n
Litwinom reedel täielikult toetanud. Ent on tal

mõimata. et siin selles aSjas mingisngn,cld orsule»»

tehtaks. Pealegi on Genfis Praegu esindatud aruul,

osa neid riike, kcö jnba Brüsseli konmcrcntsil konsta

Schangl> ai, SB. 1. IETA) (HatmS) Jaapani de sõjalised operatsioonid näitawad. et paljndcl fronti

köjawäe esindaja seletas ajakirjandusele, et Hiina wiige- dcl nad on wötnud tarmituscle Partisaanisõja taktika.

liino SKAN DI A Wiru t 10.
DM M ff Lugu kuningast ja tema tei
>> PIBAiAA sikust, tulvil võimsat armas.
11 PfVI 111 tust ja paeluvat rnuusikaL üllU I 11111 % 111% wf 111111 l rohkesti lopsakat ja tcravmeel
..MUU lIIUUIM I IIIRHU set huumorit. Kuulsa Ksin
******** mMBWmW* ho|d SchUnzeli avastus
Peaosi s Gusti Huber, Oscar Sima, Albert Matterstock
Lisaks: MÕNED HUVITAVAD LÜHIFILMID.
M 7 ftft PÜHAPÄEVAL VIIMAST PÄEVA PARIM KAHEKORDNE EESKAVA
mtlfim" LINAL JA LAVAL!I. JOHN WAYNE PÕNEVAS SEIKLUSFILMIS
\llllirn ..KALLALETUNG KALIFORNIA EKSPRESSILE"
|||#|llllill 11. VÄRVILINE SUURFILM „TE M PLIT AN T SIT AR".
" Ä _ LAVAL üldise tunnustuse võitnud võlukünstnjk
Saali 2. ALEKSANDER DE-KASTROZZA VÕÕRUSETENDUSEL).

esindajad lahkusid

fäT— KL| Jw* §r ABI lIAIIPT Sadulsepa-, peennahaW nW Xi ** m "
\M
õppetöökoja kauplused
TMMJ/jtäld&Ä&T TALLINNAS, Harju 39. telel. 412-19
TARTUS, Võidu 1. telel. 14-31
Ilnventuurmüügl lõpul müün järelejäänud inventuurkaubad
telskordse 25% hinnaalandusega.

ESTONIA
VALGE SAAL
Viimaseid päevi jaanuarikuu eeskava.

Balti pressiliidu Eesti rahwuskomitee on
otsustanud oma wolitused maha panna.
Missugustel põhjustel'Eesti rahwuskomitee
on otsustanud lahkuda Balti pressiliidust. selle
üle ei ole meel Eesti Ajakirjanike Liidu juha
tust'ametlikult informeeritud. Mainitud rahwus
komitee walitakse EAL'i peakoosoleku poolt.
Autasu Anton Hansen-

Esinevad grotesktantsijate duo
2 RODIN'S

TramriisW

vennad

Pääsmed 2 kr- 1 kr. |a 50 &

SIHVERS
£%

Vandenõu Stalini vastu?
«»•

Vangistatud proletariaadi diviisi
57 ohvitseri. Tschekist Peters
hukatud
„Königsberger Allgenteine. Zeitttng" teatab
nooremat ohvitseri, kes kawatsenud tappa< Stalini.

Nende käitumine äratanud uinmugi salagaentide
kahtlttst, kuid Puudusid tõendused. Lõppeks tai
mld ühel agendil korda wõita ühe noorema ohwit
seri usaldust ning.ta. wõetnd wandeseltslaste hnl
ka. Nii läinud korda Paljastada, nmndeseltslaste
kawatsusi. stõiki ivangistatuid ootab surma--

nõuab walimistel suurimat ettewaatust, et rakukes
tesse ei Pääseks „rahwawaenlased".

Eesti Berliini käsitöönäitusele
Jooksma! aastal 28. maist kuni 28. juunini
peetakse Berliinis ..Rahwuswaheline käsitöö
näitus", millest mölab osa ka Eesti oma wälja
panekutega. Eesti wälja panekute mulikul sea
takse põhimõtteks kaks uöuet: wäljapanekud
kandku Eesti omapära ja Eesti töö näidaku kör
get töötehnika- ning ilutaset.
Prantsuse rahvasaadikud nõuavad

„DANCIN6-PARIS"
Tallinnas, Müürivahe 2.
Autosõidu tee
Igal pühapäeval

Tammemäe restorani

VEINIOHTU

on lumest vaba.

kella 7-9

Tel. 478-85/23-d.

seletatakse, et läbirääkimised sellekohase seadus

Saksa riigipäev ei tule

12-kiloline havi jäi noota

kokku

ruldaselt kala- ja tvähirikaS. teostati paari aasia tagant

Hitler võttis tagasi kokkukutsumise
otsuse
Berliin, 28. 1. (ETA) (Reuter) Nagu
u-saldusmäärsest allikast kuuldub, on Hitler riigi»
päewa kokkukutsumise otsuse tagasi wõtuud. Järe
kikult ei tule riigipäew 30. jaanuaril mitte kokku.
See otsus on suuresti üllatanud' juhi lähemaid
sõpru. Hitleri anvamine olewat, et riigipäew

kannd hoogsalt siginema, kuna omaaegsele röölvpüügilc'

KABAREE.

Moskva-Rumeenfa suhted ei katke
M - skwa. 28 . 1. (ETA) (Havas) Kuuldub, et

Rumeenia saadik MoskwaS Ciuntu on tagasi kutsutud

wõidakse kokku kutsuda ainult suurte kõnede Pida»

Teatawasti. Nõukogude Liidu saadik Bukarestis Ost

iniseks wälispoliitiliste küsimuste üle. Praegune
silmapilk ci olewat agn soodus niisuguste kõnede

Bukaresti. Ta lahkuwat Mostwast wccbruariknus.

rowSki kutsuti hiljuti oma kohalt ara. Wiilismanl le

winud kuulduste järele on Ostrowski oma kohalt ura
kutsutud poliitilise" orientatsiooni muutmise pärast Nn
meenias. Olgu kuidas on, kuid paistab, et Rumeenia ja
Nõukogude Liit ei katkesta diplomaatlikke suhteid, sest

mõlema maa asjaajajad jnnwnd Mvslwasse ja Buka
reSti.

Vaestemajas põies ära 10 inimest
Helsingi. 28. 1. (ETA) Wiimaste teadete
järele on Pläneemi wacstemaja tulekahjus saa
nud surma 10 isikut.

palgakõrgendust
Pariis. 28. 1. (ETA) (DNB) Prantsuse
rahwasaadikud on otsustanud nõuda palgakõr
gendust. Frangi iimbermääristamise tagajärjel
nad nöuawad senise 00.000 frangi aseme! aas
tas 80.000 franki. Saadikutekoja kuluaarides
eelnõu üle peetakse tulewal teisipäewal.

Kabaree, muusika, tants.

pidamiseks.

Berl i i n. 28. 1. (ETA) Siin on
lewinud kuuldused, et ühenduses rahwussotsialistli
ku wiienda aastapäevaga Hitler on otsustanud luua

une Saksa rnhwuslikii aumärgi.
Juudi politseinik mõisteti surma
Jeruus a ! e m. 28. l. (ETA) (Reuter) Haisus

on täna surma mõistetud üks juudi politseinik, kes
nröödunud aasta septembrikuus oli tapnud ühe araab
lase-politseiniku.

ristnsecskirju walimiStc ja rnhwahäälctamifc . wastu
toime pandud siintcgudc kohta. Täiendatud ccSkirjad
olid warematcl aegadel Paigutatud wastawatcsfe wa
limisseaduStesse. NahwuSkognS walimiSscadust aruta
drs arwati aga otstarbekohasemaks need walimisseadus
test wälja jätta ja siSse wõtta kriminaalseadustittn. kus
leiduwad ka kõik teised snutrgude kohta käiwad 'karis

Wenelased pujastawad piiriäärse elanikest
Piirikaitse tööde tõttu Peipsi ääres tühjendati suur vene küla ja
elanikud saadeti südamaale

sustanud saata laiali kõik punamäe kommunistlikud

©©LOKAAL

ja antakse riigihoidja dekreedina krimin a a l sc a
duSt i k u mniitnt i f c seadus, mis sisaldab ka

Laevad jäid Ceuta pommitamisel vigastamata
Läinud nädala lõpul Gibraltari väinas lennukid teostasid seal ägeda pommitusretke. Kuid
Franco sõjalaevade poolt kinni võetud ja Eesti laevad ja nende meeskonnad on õnneks jäänud
sellest hävitavast rahest puudutamata.
Hispaania-Maroko sõjasadamasse Ceutasse
viidud Eesti aurikud, Nelberg-Inkapööli
„J us s" ja Jakobsoni „P oma r o n", vii Ühtlasi on teada, et Ceutas on kinni mitte
bivad veel tänaseni seal. Vähemalt pole veel üksnes need Eesti aurikud, vaid ka mitmed
nende kapteneilt saabunud laeva omanikele Greeka, Inglise ja teistegi riikide omad,
mingisugust teadet aurikute vabakslaskmise nagu neid sinna läbiotsimiseks on viinud
Franco sõjalaevad. Londonist on Eesti lae
kohta. '
omanikele teatatud, et „Jussi" ja „Po
Kiili on aga Inglise konsul Ceutas juba astunud vade
maroni" vabastamist pidi olema oodata kõi
sealsete võimude ees samme laevade vabaks
ge lähemal ajal, kuna ju nende laadungis ei
laskmiseks.
leiduvat midagi keelatut.
Mõlemad aurikud on praegu ajalepingul
Edasi on teada, et pommitamisretke ajal
inglaste käes. Ka laevalaadungid süsi
Ceuta
sadamas on küll rünnatud laevugi,
Inglismaalt Barcelomasse on inglaste
oma. Seepärast inglased ongi laevade saa kuid ainult Franco sõjaväe-transporte, kus
tusest väga huvitatud ja nõuavad nad Fran juures on surma saanud 165 sõdurit.
Nii „Jussi" kui ka „Pomaroni" mees
co meestelt välja.
Lnevnde omanikud au ka olnud telefoni konnas on kummaski 18 meest kaptenist
lises ühenduses oma Londoni maakleriga. kuni kokapoisini kõik eestlased.
See omakorda on pärinud Gibraltari kaudu
„Jussi" suurus on 2600 ja „Pomaroni"
teateid Ceutast. Ning neist selgub, et
suurus 2900 reg.-tonni. Nad liiguvad Ing
„Juss" ja „Pomaron" viibisid sel ajal küll kinni lismaa ja Vahemere sadamate vahet juba
peetuna Ceuta sadamas, kui Hispaania valitsuse
pikemat aega. ......

rakukesed, mille järele walitakse uued. Mehlis
0Iw

wnlimisseadnstest kriminaalscadttstikku
Vabariigi walissuse koosolekul 28. skp. waadati läbi

„Pomaroni" Franco käest wälja

- Mainitud lehe kirjasaatja kinnitab, et puna
armee Poliitilise walitsuse ülem ?Neh!is on ot

f(n\Qf u*<* •*•«*

Pühapäeviti lõunakontsert kella 2—4

Saadik kutsuti ära

kohta. .

otsust maha lastud.

NAISORKESTER

LAUPKEVAL SUUR

wälja nrwatud 3-das ringkonnas nhe kandidaadi,
5-das ringkonnas nhe kandidaadi, 17-das ringkon
nas ühe kandidaadi, 22-scs ringkonnas nhe kan
didaadi ja 25-das ringkonnas nhe kandidaadi

..Politikeni" Warssawi kirjasaatja teatab Mosk-'
mast, et kölni Päewa tagasi on tuntud tscbokist
Peters nlõiStetud surina ja kohe pärast kohtm

mängib igal õhtul kella V-9 >/,!

algupäraseis rahvarõivais.

Eesti kultuurkapitali 1937./38. a. 2. pool
aasta eelarwe koostamisel kustutati kirjanik A.
Hansen-Tammsaarele autasuna ettenähtud sum
ma 360 krooni, sest 1. kategooria toetuste suu
renemisega tõusis kirjanduse sihtkapitali eelar
we üle kindlaksmääratud normi. Sel puhul
pidas kultuurkapitali nõukogu soowitawaks esi
ueda A. H. Tammsaare juubelipäewaks waba
riigi walitsusele eriettepanekuga temale 1000
krooni autasu määramiseks. Nüüd on see soow

nuhtlus.

Alumisel korral

kandidaatide esitamiskidjad tunnistati seaduslikeks,

Valimisseaduste rikkumise
süüteod

krooni'.

Moskmas. On areteeritud Proletariaadi diwiisi 87
pühap., 30. jaanuaril, kl. 12 lõunal
EINELAUD MUUSIKA '

Walimistc peakomitee astus reedel, 28. jaa
nnaril, kell 8 õhtul kokku, et läbi waatama hakata
Rügiluolikogn liikmc-kandidaatide csituskirju, kas
need wastawad seaduse nõuetele. Reedeõhtusel
koosolekul saadi läbi waadata materjalid esimese
25 walimisringkönna kohta swiimane ringkond
kaasa armutud). Nendes ringkondades csinetvatc

Walimiste peakomitee jatkas materjalide läbi
tema 60. sünnipäeva pühul
waatamist koosolekul, mis algas täna, lanpäewal, tuseeskirjad. Kriminaalseaduse muutmisega ongi fee
soow nüsid teostamist leidnud.
Haridusministri ettepanekul wabariigi walit kell 12 päewal.
sus otsustas määrata Eesti kultuurkapitali wa-.
bariigi walitsuse osas walitsuse käsutusse kuulu
mast summast kirjanik Anton Hansen-Tammsaa
Inglased nõuawad „Jussi" ja
rele tema 60. süliüipäewa.puhul aütastina 1000

sensatsioonilisest mairdenõitst, niis. cm paljastatud

AL JA NIKOLAJEVA
2 parterrakrobaati

Tammsaarele

teostamist leidnud.

fifktaswätis ..Hipodroom"
Tallinna Hipodroomil
Paldiski mnt. 50. Telef. 435-06.

5 kandidaati tühistatud

. Balti pressiliidust

KINOTEATER Miljonite lemmik Shlrley Temple oma t/ÄlftlA E*lffA"
MNB I ||ff - viimases mitmekesiseimas muusikalises suuifimis ffWCHRIS EVS
Vll 0L 0 11. Mitmekesine lisaeeskava.
Wabriku tän. 8 Näitelaval musikaalsed klounid GL D GL O.

teerisid, et scllcS aSjas ci fan mingit aktsioom cm

mõtta.

Tartumaal, Pangodi järivcs, mis omal a.jal oli ha

tallnooda-püüii. saak osutus

üsna heaks. mis oli tõenduseks, ct järivcs on kalad ha

on pandud piir. Seekordne saagi lväärins tõusis üle
I<ooo krooni. Noota sattus ka üks 12-kiloline haivi.

öulgaarla kriis lahendati
Sofia, 28. 1. (ETA) (DAB) Bulgaaria pea

Nõukogude Wene wõimud jatkawad suure jär
jekindlusega Eesti Piiri ääres asetsewate külade
likwideerimist. Elanike südamaale saatmist ja ma
japidamiste lõpetamist teostatakse nüüd juba ka
Peipsi järwe piirkonnas. Otse Eesti piiri lähe
duses asetseb suur Podkustowje küla, kus asetses
weel möödunud sügisel kolhoos. Podkustowje kü
last on saadetud hiljuti kõik elanikud minema.
Elanike südamaale saatmine on teostatud saladus
katte all ja seda ei märgatud isegi Knritscheki kü
las, mis asetseb Eesti territooriumil, otse piiri
joone juures.

Esimene samm asumaade
tagasiandmiseks
Hinnanguid van Zeelandi kavale
Brüssel, 28. 1. (ETA) (DNB) Bnn Zeelandi

majandnsnruannct kommcntecritaksc ainult wiihcstc
lehtede poolt. „Librc Bclgignc" arwab, et ci tohi teha
illusioone Van Zeelandi ettepanekute kiire teostamise

kohta, kuini need ettepanekud on iseendast praktilised.

Mis puutub Ban Zeelandi tcatawatessc seletustesse
wiinringnpoliitika kohta, siis paistab vlcwnt fclnc, et
Ban Zccland on seejuures mõtelnud Saksamaale ja
Itaaliale. Suure tähelepanuna tuleb ära oodata, kui
dns need maad ise sellele rca.qecrimad. Ponewusena
tuleb oodata ka n.-n. tvõlnusnldajntc-mnade Änglis

maa ja Prantsusmaa scisukohawõtmist. Kindlasti

nvuatvad need maad poliitilist laadi tagatisi. NliS puu
tnb Van Zeeland i asumnade-ettepanekutessc, siis on

minister Kussciwanow wöeti täna audientsile kunin-.
Kussciwanow seletas, et lahkunud kaubandusministri
Bnrowt asemele on nimetatud kaubandusministriks di
rektor Nikeworow. Selle nimetamisega paistab walitfusc osaline üm
bermoodustamine lõpetatud oleivat. Siinseis poliiti
lisis ringkonnis ollakse armumisel, et lahkhelid üksi

..Jndcpendcnne Bclgc" nimetab Van Zeelandi ma
jandnsnrnannet „lootnsekiircls praeguses korrnlagc

kute ministrite wahei ei ole meel lõppenud. Arwa

takse, et praegune ivalitsus teostab parlamendi,valimisi

märtsikuus. Pärast, parlamendiwalimisi asub tüürile
teine walilsus, üteldakse jamadest ringkonnist.

keedetav ilm

deerinud külad.

Täpselt on muidugi teadmata, mispärast we
uelased Puhastawad Eesti Piiriäärse maaxiba ela
nikest. kuid mõib armata, et see qn tingitud piiri
kaitse tööde tõttu, mida tehakse , juba- piK-mat'
aega. ...

wõimalik, et need ettepanekud tühendawad esimest sam
mu asumaade tagasiandmiseks Saksamaale.

gas Borisi poolt. Pärast lahkumist kuninga juurest

Ilmselt on Podkustowje kiilast' wiidud kaasa
kõik seal elanud taluinimeste warandus. Paljudel
majadel on löödud aknad laudadega kinni. On
arwata, et wenelased lammutawad tühjad taluhoo
ned, nagu on seda tehtud mujal Eesti Piiri lähe
duses. kus wenelased on juba waremalt likwi

dnscs."

Hamburg, 28. 1. (ETV) (DNB) ..Hamburger

Fremdenblatt" kirjutab Van Zeelandi Plaani kohta ninu
seas: See plaan ei tee esialgu scisukohawõtmist Sak
saman uoolt tarwiliknks, sest Saksa wnlitsus ci ole osa
wötnnd selle Plaani walmiötamiscst. Siin eelistatakse
esialgu ootama jääda, et näha, kuidas plaani algatajad
ise asnwad selles sisalduwätcle ettepanekutele

Raudteelt leiti mehe laip
Eile õhtul kella 8 paigu leidis raudtee remondi
tööline Otto Kiisel Keila ja Klooga jaamade iva»

hei raudteerööbastel lamamas tundmata mehe laiba
ltclles hiljem taskust leitud dokumentide järele-tunti

ära Riisipere alewi elanik. 38-a. Nioklai Meier.
Laip toimetati Keila jaama, kus selle waatas üle ko

halik raudteearst. Mingisuguseid wägiwalla tundemärke

laiba juurest ci leitud, kuid arstil ei õnnestunud

maksel waatlusel selgitada ka surma põhjust.
Juurdlusega selgus, et Meier oli tahtnud Keilast
,vita oma kodukohta Riisiperre. Eksikombel sattunud
ta aga Paldiski rongile, millelt esimesel peatuskohal

maha tulnud ja alustanud jala teekonda tagasi Kei
lasse. Kiirest kõndimisest ja ärritusest tingituna tabas
teda aga tõenäoliselt südamerabandus, kuna ta wa
rem oli põdenud südamehaigust.
Meieri surma lõplikud põhjused loodetakse sclqw

tada lahkamisel. a

Merel tugev torm
Täna luulitseb merel tugen, torm. Tuule kii
rus tõusis hommikut' kohati üle 9 palli, kus
juures aga baromeeter meelgi näitab langust.
Tuule suund on meile soodus, mistõttu jää kan
dub Soome randa, tekitades seal wähemalt tä
na üsna tõsiseid raskusi.

andma.

Hang, 28. l. (ETA) (Reuter) Kou»mcntrcridcs

Van Zeelandi aruannet, Hollandi peaminister Evlijn

pühapnelun!, 80. sannnnril:

seletas, et Van Zeelandi soowitnsed ei sisalda nlingisu

Merel törau Omi toriniseid. maal kõwu lõuna
ja edelatuul!. Piiraes, sombane ja sademeid. Qösi
tuisku ja kerge külm, Päewal sula.

soowiamnldusi mastil wõtmä. siis mõidaksc tõesti loota
seisukorra varanemist maailmas.

gnscid uusi ideid. Kui maailm nõustub Van Zeelandi

Washington, 28. 1. (ETA) (Reuter) Ree

descl prcssikonwcrcnt?il President Rooscvclt seletas, et

temal ci ole Midagi ütelda t-aii grclandi aruande kohta

crltt it, ,8. 1. > lHava?) Kuuldub, cl
ametlikku seletun Ban Aeclandi aruande kohta. Ber
eiinr wceliriinritutt keskpaika ei ole oodata mingit Saksa

li,m poliitilisist ringkonnist seletatakse, et Saksamaa

toomid »n nõudmised on julm korduwnlt teatamaks tch.
tud. ja et saksamaa nõuab ka asnmnadcknsimuse labcn»

vamtst.
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TAMMSAARE

30. jaan. 1878. a.
sündinud Anton Han
sen-Tammsaare pü
hitseb homme oma
kuuekümnendat sün
nipäeva.
Kümme aastat ta
gasi kirjutas prof.
G. Suits: „A. H.
Tammsaare on just
viiekümne eel jõud
nud oma võimiste ti
pule, ja eks tohi
meie „Tõe ja õigu
se4* autorilt oodata
veel uusi kaaluvaid
lisaväärtusi."
Kümme vahepeal
möödunud aastat ei
sole valmistanud ses
ootuses pettumust.
Vastuoksa, oleme
saanud Tammsaarelt
rohkemgi, kui heast
paremast nõuda või
oodata oleksime toh
tinud. „Tõe ja õigu
se" tookord veel ilma
järjenumbrita mai
nitud esimesele köi
tele on vahepeal li
sandunud neli niisa
ma raskelt kaaluvat
köidet, millest üksi
juba oleks rikkali
kult piisanud kümne
loomisaasta sisustu
seks. Kuid selle oma
suurima töö katuse
alla viimise järele
on Tammsaarel jät
kunud aega ja loo
mingu-pinget veel
iseseisvateks romaa
niköideteks „Elu ja
armastus", „Ma ar
mastasin sakslast" ja satiiriliseks draama
teoseks „Kuningal on külm".
Pole muidugi juttugi sellest, et keegi võiks
pidada pidupäevaviisakuseks, kui ütleme,
et Tammsaare on suurimaid ,eesti prosaiste,
kes tänini meie kirjanduspõldu on kulti
veerinud. Iga järjekordse „Tõe ja õiguse"
köite ilmumise puhul on ikka jälle kinni
tatud, et vastava aasta proosatoodangus on
au- ja esikoht olnud Tammsaare käes. Ning
hoopis erinevaidki maitsesuundi jälgivate
arvustajate üksmeel Tammsaare tunnusta
val hindamisel on olnud tunduvalt suurem
harilikust.
Eesti kirjanike selle põlvkonna elutöö
hindamisel, kes koos Tammsaarega hakkab
jõudma küpsetesse sügisaastatesse, saab

tavad selle eest, et Tammsaaret ei hinna
taks ainult tema ulatuslike mõõdetega
suur-romaani põhjal. Kes tahaks salata
tema varemate novellide võlu, kes tema
paari dramaatilise teose väärtust? Aga:
laiemates austajate ja harrastajate ringides
on lahutamatult Tammsaare nimega seotud
ikkagi eeskätt „Tõde ja õigus". Ning vii
mane seisukoht pole hoopiski põhjenda
matu.
Ilma et tarvitseksime Tammsaare vara
semaid teoseid halvustavalt nimetada ai
nult etüüdideks tema suurteose jaoks, võime
siiski konstateerida, et „Tõele ja õigusele"
eelnenud Tammsaare teostes tagajärje
kalt on võimalik otsida suuremat osa täht
samaid motiive, mis „Tões ja õiguses" leia
vad oma lõpliku filosoofiliselt läbivalgus
tatud kuju. Ja autori kesksele teosele järg
nenud raamatud on täienduseks probleemi
arenduste juure, mis ka kolmetuhande-lehe
küljelisse romaani küllaldase üksikasjalik
kusega polnud mahutatavad. Pole põhjust
keelata tunnustust ka Tammsaare lühema
tele teostele. Kuid Tammsaare vaimu tema
mitmekülgsuses õpime tundma kõigepealt
ikkagi ..Tões ja õiguses". Toetugem käes
olevais ridades siis ikkagi just sellele teo

14 Ööaastal

fufvunesid eurooplased esimest korda tubakaga. Kui
Chrisfoph Kolumbus oma kaaslastega Ameerikasse tuli.
võeti neid pärismaalaste poolt suurte auavalduste ja
kingitustega vastu. Muu hulgas toodi neile ka palju
kuivatatud, omapärase aroomiga lehti, millistega eu
rooplased aga midagi ei osanud veale hakata.

sele.

üldiselt võimalikuks enam-vähem absoluut
sete mõõdupuude rakendamine. Liialdus
oleks küll väita, et eesti kirjandusloo
semadki ajad ei sisaldaks mõningaid kvõite
tähistavaid lehekülgi. Kuid rikkaks,- mit
mekülgseks ja kõiki elu väärtusi kajasta
vaks, ütelgem ühesõnaga täisealiseks- on
eesti kirjandus saanud siiski viimase'paari
kümne aastaga. Seda küpsemisprotsessi
toitva energia allikate hulgas on raskelt kaa
luv koht A. H. Tammsaarel. Katsugem
üht negatiivset tõestust: kujutelgem het
keks, ku i palju oleks eesti kirjandus vae
sem, kui tõmbaksime sealt maha. „Tõe ja
õiguse"! •
„Tõde ja õigus". On kahtlemata- oma
õigus ka nendel kirjandusloolastel, kes hoia-

ILMUS: IL MUS:
tzvti /laUmteksiUtoi
Z i/ihk
0.-t). ~Noor-Eesti Kirjastuse" väljaandel ilmuv suur üheköiteline ..Eesti Rahvaleksikon"
sisaldab umbes 30.000 sõnaseletust üle 1000 leheküljel (2000 veerul), rohkete piltidega ja ta
belitega.

Teos ilmub vihkude kaupa, iga vihk vähemalt 100 lk.
..Eesti Rahvalcksi- r . ..Eesti Rahvaleksikoni" püü- •
kon" on täiuslikum i deks on esitada laiemale ha- .
rahvaentsüklopeedia, I* ž2J* * * z i,\-,ritlaskonnale ning kultuu
••• • ~, , o'Oiö COQ Q nh •« « t_ i»vi* j H «
täites seejuures täiel »>»»»»» nhuviustele ranvakintinele esi
määral ka biograaki- »»5 » joones vajalikku teadmetevara
lise leksikoni, võõr- SŠEp 2" " * kokkusurutud kujul ühes ning
sõnade sõnastiku, õi- ainukeses teoses, püüdes see
gekeelsuse-sõnastiku, % % sj< << < <pS^r^( ga olla kõige praktilisemaks . kohanimede ja uute d # d-- - -teadmeteoseks neile, kellele
.eesnimede käsiraa- £ mitme käsiraamatu omanda
matu ülesandeid. «"i/wilujuj" mine teeks majanduslikke
.iiirlJ:. raskusi

Tutvuge ..Eesti Rahvaleksikoni" seletuste lihtsuse ja selgusega. Tutvuge ~Eesti Rahvaleksikon!"
pildirikkuse ja väärtusega.

II vihk sisaldab 96 lk. teksti, 4 kriittahvlit, 5 mitmevärvilist kaarti, tekstis 48 joonist ja 21 pilti;
tahvleil lisaks 15 pilti.

«Eesti .Rahvaleksikoni" 1 vihu ilmumise puhul kirjutasid, arvusta ja d:

«Arvestades «Eesti Rahvaleksikoni" suurt materjali hulka, selget ja lihtsat käsitamisviisi ning-r

sõnastust ja hinna odavust, võib loota, et see raamat leiab asukoha kõikjale, kel pole võima- '

lust hankida endale suurt hulka mitmesuguseid kalleid teatmeteoseid. Temas seletatud sõnust <
piisab igapäevaseks tarvitamiseks nii algkooli kui ka kõrgema haridusega isikuile."

A. T(iitsm)aa, ..Postimees". 26. okt. 1937. a. •
«Raamatuil, mida reklaamitakse rahva-väljaapnetena, sageli ei ole mingit väärtust: nad on kas valesti tõlgitud või hooletult maha kirjutatud. Eestis õnneks on täpsuse nõue rahva
raamatutelt üha täiuslikumalt maksvusele pääsemas ning täna on võimalik nentida. üht väjja-:' ;
annet rahvaraamatu kõiki võimalikke voorusi tõsiselt taotlevat. See .on ..Eesti
mille 1. vihk äsja ilmus. Inimene, kes selle teose hoolsasti läbi lugenud, nii et ta võib väita
ennast selle sisu hästi tundvat, ei tarvitse olla väga mures oma üldhariduse pärast. Luurest'
entsüklopeediast minna üldharidust hankima on veidi tülikas ning ebamugav, ent lühikest sõna
raamatut, nagu käesolevat, on mõtet nimelt kaanest kaaneni uurida."

A. R(aun). ..Meie Maa", 9. okt. 1937. a.,
Tellinud «Eesti Rahvaleksikoni", olete muretsenud enesele parima nõuandja kõigil teaduse
aladel.

SOODUSTATUD EELTELUMISHIND KR. 9.- Tellimised adresseerida 0.-Ü. ~Noor-Eesti Kirjastus" Tartus, Gustav-Adolfi 8. Posti jooksev arve nr. 2232/

Tammsaare on psühholoog ja filosoof.
Tema realistlikult ehedad kujud neid
võib vaadelda muidugi ka kui otseseid väär
tusi. Aga realistlik inimeste ja olude kir
jeldus pole tema ainsam eesmärk. Ta peab
vaatama inimestesse ja asjadesse ning neid
mõtestama. Ta ei tee küll ehk nõnda, et
ta ennakult valmis võetud ideoloogilistele
seisukohtadele hakkaks otsima ümbritsevast
elust tõendeid, mis kinnitaksid kord omaks
võetud seisukohti. Ta pigemini uurib elu
sellisena nagu ta on ja teeb oma psühho
loogilised, bioloogilised, eetilised ja sotsiaal
eetilised järeldused, objektiivselt korjatud
materjali najal. Tema filosoofilised tule
mused on tunduvalt pessimistliku üldlaa
diga, aga kes saaks asja ausalt võttes kee
lata paljuvaadelnud, paljukogenud ja elule
tema mitmekülgsuses head mõtet otsinud
mõtlejale keelata mõnegi pettumuse kur
bust, omapärast „valu-filosoofiat" ja kogu
jaliku „tühja-töö ning vaimu närimise" mo
tiivile lähedale jõudmist? Elu tõelisest pa
lest mööda vaatamine ega iga hinna eest
idealiseeriv pahede kinnikatmine pole
Tammsaarel kombeks. Sümboliseerib se-.
dagi hoiakut deviis „Tõde ja õigus". Sel
lest hoolimata mõjub Tammsaare idealis
tina, mis veel kord tõendab, et ainult väik
semad vaimud vajavad opereerimist ideali
seerivate pettelooridega, mida ei tarvitse
kasutada suured meistrid.
Tammsaare tunnustus ei toetu sugugi
ainult kirjandushindajate kriitikale. Teame
väga hästi, et ta on vahest populaarsem kui
ükski teine meie kirjanik ka kõige lihtsa
mate kirjandusharrastajate laiemates rin
gides. „Tõde ja õigus" on pikka aega ol
nud meie avalike raamatukogude loetavai
maks raamatuks. Milles peitub selle popu
laarsuse saladus?
Tammsaare pakub igale midagi! Ta ei
kirjuta oma teoseid ainult mingi ühekülgse
väärtuse otsijaile. Tema teosed pole kir
jutatud ainult esteetidele, aga ka mitte ai
nult faabulapõnevust ja primitiivsemat
tundmuslikku elamust otsijaile. Mõlemad
leiavad oma osa, ning üks ei sega teist.
Kuid samuti ei lase Tammsaare tühjalt lah
kuda neid, kes kirjanduslikust teosest ot
sivad õiget olude ja aja kujutust, teiste
sõnadega, teadmuslikku materjali. Taluelu
läinud sajandi lõpul, sajandi algus ja 1905.
aasta ühiskondlikud tormipuhangud, ise
seisvusaegne linnakodanlus kui palju
eredaid pilte ja kommentaare! Ma ütlesin:
kommentaare. Jah, Tammsaare ei lüki oma

igasuguseid raadio
aparaate, kuid nii
meeldivaid ja häid
5 Tungivalt
pakutakse
aparaate
kui

lERA
saate ainult meilt.

Need suurepärased
moodsad 5-lambll.

SUPERID
maksavad a i nlut

Kr. 235.soodsa osamaksuga
Sellepärast raadio
aparaadi ostjad tut
vuge selle t o r e d a
riistaga ja Tele vatile

endale ainult

LASKSIME MUUGILE
Därskendaua. marmelaadisisuga

ÕklENt
maret-

Miljonitejagamine algab

LUMI VALE

Loosimistulemused «Päevalehes"
Esmaspäcmal, 31. jaanuaril, tnlnmaksn-teate
lehtede maksuinspektorile esitamise wiimscl taht
paemal, pannakse mccrlcma 5. klassilotcrii lõpploo

simise loosirattad. Loosimine kestab 15 päcwa ja
selle aja kestes loosirattad peawad andma 46.248
loõiduscdclit kognsnnlmas 768.938 krooniga, ar
ivatud kaasa 50.600 krooni suurune peawõit ja
36.060 krooni suurune preemia. Loosimise kahe
nädala kestes tcostnb nii mõnigi palawaim unis
tus saada miljonäriks, iibe- ja mitmekordseid
Mõidu-sendimiljoncid on seekordsel loosimisel kuus.

Peale selle terMclt 81 mõitu, mida tuleb kirjutada
neljakohase numbriga.

Kuna liikmel on sellised suured rahad, siis on
arusaadam ka hnlvi loosimise mastu. Arlvestades
seda, „Päewaleht" aMaldab ka eelseiswa klassilo
terii lõpploosimisc tulemused oma Meergudel täie
likult, arwatnd wälja Maid nheksakrooniscd pisiMõidud, mille Mastu kellelgi maeMalt huMi on.
Klassiloterii utängijatc rõhnm enamik seetõttu jäl
gib loosimistnlemnsi seega ühtlasi oma õnne
„PncMalche" kandu.

Riiginõukogule üüritakse
miljööpilte ja tegelastekujusid ritta niisama
muidu. Ta peab nendest ka ise rääkima,
nende üle filosofeerima. Ned on need kuul
sad Tammsaarele omaseks kinnistatud „tar
gutused". Nende kohta on öeldud, et nad
„lõdvendavad kompositsiooni" ning ..takis
tavad tegevuse sirgjoonelist arengut". Hüva.
Olgu nii. Aga kui nad siiski on huvitavad ?
Ja kolmetuhande-leheküljelises teoses ka
nende kiuste siiski proportsioonitunde puu
dumise muljest rääkida ei saa?
Mitmekülgsus, materjali rikkus ja kuns
tiliste mõjukomponentide ühtjas rakendus
see on, mis Tammsaare teosed igale
kõnelema paneb. Esteedile ja realismi hin
dajale, ideoloogile parempoolse ja pahem
poolse kallakuga, haritlasele ja lihtsale me
hele. Tammsaaret lugedes ja elu oma sil
made eest mööda libiseda lastes võib iga
üks vaadata elu nii sügavatesse kihtidesse
nagu ta tahab ja nagu ta suudab. Leiab
see rahuldust, kellele piisab vaid elu pea
lispinna vaatlusest, aga ka hingeelu süga
vustesse vaadata soovija ei pettu.
Tammsaare selja taga on kuuskümmend
aastat elu ja nelikümmend aastat kirjaniku
tööd. Nii tema teoste hulk kui ka väärtus,
kvantiteet kui ka kvaliteet on selline, et
pole vähimatki õigust nõuda enamat.
Aga, arvestades seda, et tõeliste sõnakunsti

„Seltskondlik Maja"
Vabariigi malitsnse 28. jaanuari otsuse koha
selt lubatakse teedeministeeriumil sõlmida o. ü.
seltskondliku Majaga" iiiirilepiug wiimasc pii
ralt olema Ain t. 12 asetsema kinnismara iiiirimi
seks Riiginõukogu tarlmtamiseks.

P9RIT AL T|
mõnusamaid väljasõidukohti

RESTORAN
„R U M M I" I

Soojad hubased kabinetid (täiesti

eraldi sissekäiguga) Saal. R.-muusika.

BL8K6D

Tel. 428-40

MWWWW^W^WWWWWW
teoste loomine enne kõike eeldab rikkalikke
elukogemusi, mida annavad alles aastad,
ärgu keeldagu väljendamast lootust, et järg
mise aastakümne möödudes võiksime rää
kida Tammsaare uutest teostest, milles ka
jastuksid autori uued ja hilisemad elu
kogemused ja seisukohad samas selguses ja
kunstilises küpsuses, mis iseloomustab te
ma teoseid viimase kiimne aasta jooksul.
Paul Viiding.

ILMUS:

..VABADUSSÕJA TÄHISTEL" ÜU

uudtiUõMpveki

H®N@ILIPILU

Meie ajal aga suitsetab kogu maa
ilm. Ka meil Eestis on viimistletud
fubakatööstus.mis valmistab sar
naseid väärtuslike saadusi nagu
paberossid

Need on saadaval Ilma va
hetalitajateta ainult meilt
Ja meie osakondadest ja
esindustest.

Nõudke kõikjalt! Nõudke kõikjalt!
? „ESTO-MUUS!KA"
TALLINN, VIRU TAN. 2
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2. Jalaväepolgu lahinguid Valga-Irboska raudtee vallutamiseks. Põranda all ja põranda peal.
Suurtükivägi Pagari mõisa vallutamisel 16. jaanuaril 1019. a. Kodusõda Pihkvas.
Taandumisel Mustveest Jõgevani. Taandumisel Rägavere alt. Meriõpilasena Suurtükilaev
~Lembitul" Kurbmäng Pihkva rabades. Tartu kommunistide sissekukkumine raha
kursiga. Kahe tule vahel. Tulekul Eesti rahvusväkke. Saunaskäik lahingkäras.
NUMBRI HIND 35 SENTI.
AVATUD TELLIMISTE VASTUVÕTMINE 1938. AASTAKS.
TELLIMISHIND aastaks Kr. 4.—; % aastaks Kr. 2.—; H aastaks Kr. I.—.
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ARVE Nr. 625.
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Piiramatu diktatuur Greekas

Kandidaatide nimekirja waadeldes

Neid on 80 malimisriugkonna peale 214.
Wümaste teadete järele langemad hiili mõned
wormiwigade tagajärjel reast wätja, knid wälja
laugemate arm ei tule wist wäga suur. Jääb.
ikkagi üle 200 kandidaadi. Nad seawad endid
stardiwalmis. 24. ja 25. weebruar otsustawad.
Missugune pilt awaneb waatlejale kandi
daatide nimekirjast?
Kogu armu ei saa pidada suureks. Pärast
sõelumist jääb wahest keskmiselt 2% kandidaati
ringkonna Kuid see on ainult keskmine
arm. Tegelikult näeme aga paljudes walimis
ringkondades hoopis ebanormaalsemat pilti.
Reas ringkondades isegi maal esineb 4—5
kandidaati. See on praeguse olukorra iseäral
sus. See on tingitud poliitiliste organisatsioo
uide puudumisest, õigemini nende tegemiste kat'
kestamisest kaitseseisukorra ajaks. Kui peale
' rahwarinde oleks tegewuses olnud meel mõned
teised organisatsioonid, oleks kandidaatide nime
kirja üldpilt kahtlemata selgem saanud, mähe
malt oleks see armu poolest ühtlasem tulnud
Nüüd aga esineb rahwarinde körwal palju ju
huslikke kandidaate: palju niisuguseid, kel tas
kus on olnud 230 kr. raha ja rinnus mõnesuguseid

lootusi. Mõningaid nendest on lootused petnud
juba esimesel käigul nad pole saawutanud
150 soowitusallkirjagi! Peab arwama, et nen
dele kautsjoni kaotanuile lisaneb weebruari lü
puks weel üsna suur arm sama saatuse osalisi.
Isikuwalimise süsteemi hüwesid, mis
meil nüüd esmakordselt ammunöutuna ja pal
judest soowituna rakendamisele tuleb, ei lase
eelseiswad walimised paljudes ringkondades just
kandidaatide liigrohkuse pärast esile tulla. Hoo
pis . ümberpöördult:. Juba esimesed isikuwalimi
sed toomad nähtawasti wäga piltlikult esile selle
süsteemi puudulikud küljed. .
Toome ühe näite: Wiie kandidaadiga mali
misringkond. Walimistest wõtab o/a 9600 hääle
õiguslikku kodanikku. sellest. ringkonnast. Ct
kautsjonit tagasi saada, peab iga kandidaat saa
wutama l{\ äraantud häältest, käesolemal ju
hul 2400 häält. Oletame, et kandidaadid on
kõik enam-wähem ühesuguse poolehoiu ja popu
lariteediga. 4 kandidaati saawutawad õ 1900
häält, kokku 7600 häält. Wiies kandidaat on
/uure propagandaga saanud 100 häAt rohkem,
see on ülejäänud 2000 häält. Tema kui kõige
enam hääli saanud kandidaat loetakse mali
tuks. Kautsjoni aga kaotawad kõik kan-

didaadid. ka see, kes malituks osutub, sest keegi
neist pole saawutanud nõutumat neljandikku
äraantud häältest!.
Kuid meel reljeefsemalt tuleks sel juhu',
ilmsiks enamusnialimise üks puudusi: Walimis
ringkonda läheb parlamendis esindama 2000
kodaniku kandidaat, kuna 7600 hääletamisest
osawötnut jäämad esindajast ilma. Kuna näit.
Tallinna ja Nõmme 12 malimisriugkonna pea
le on üldiselt esitatud iväga palju kandidaate,
siis wöib juhtuda, et neid Kiihh linna esindamad
tulemase? riigiwolikõgus hoopis suure wähemuse
kandidaadid:

See nähtus on enamusmalimise üks stmre
'.naid Puudusi. Kahjuks näib, et see Prnidus mei?
malimistel kohe esimesel korral terawalt esile ki
pub tulema. Kuid, nagu tähendatud, on see tin
gitud meie praegusest erilisest olukorrast, mis järg

mistel malimistel enam ei tarwitse kehtida. SiiS
aame ka näha isikuwalimise Paremusi.

Et kandidaadid parlamendis siiski kodanike
e n a m u st esindaksid, on tarwis, et waliinistel tub

listi kaalutaks, kellele hääl anda. Kui kõrwale
mtta kõik muud momendid ja arwesse mõtta ai
nult kandidaadi tublidus ja wõnned, mida ta seni
on suutnud iileS näidata, siis Pole mõimatu, et ka
paljude kandidaatidega ringkondadest lähemad
läbi tõesti enamuse kandidaadid. See oleneb
hääletajaist. kellel uüüdseil malimistel lasub suu
'-em wnstntns kni kunagi warem.
Kandidaatide nimekirjadest Paistab, et on esin-

Satnd wägci mitmesuglised endised wealnd. Näib
fagtiui, et on Pimtud wälia vauna olemasolewaist
Paremad, mis ka iüknwalimise juures on
naratmnatu.

. Roblek armul on esinemas ka ..uilsi nägusid"
poliitikataemas. Eriti rõõnnistaw on naba. et
noo r e m Põ l w on bästi esindatud. Nii „:mtel
nägudel" kui ka noortel tuleb enda tntmustamiseks

muidugi Palju jõudu pingutada, kuna ..mana
.kanrdnnäe" eest kõneleb nende minewikn-töö.

Kerge Pole ka naistegelaste olukord. Kuna
kõik 4 naiskandidaati on esitatud wäljasvool rab
warinnet, siis tuleb naistel tugeivasti jõudu Piu
gutada. et saawutada endistele riigikogude koos
seisudole, kus ikka istus ka naiste esindajaid, mää

vilist naiste esindust ka uues Niigiwolikogus. Ar
milliselt on ju naismaliiaid Paiguti robkemgi kui
mebi. Naistegelaste isikust oleneb mind. kas nad
snudamad meeskandidaatidega edukalt wõistelda.

Mnd.

Töõstnsc töömahu tõus ei kujune lähemat'-! nastatcl senisest suuremaks. Enam tähelepanu wane
macaliste tööliste rakendamisele.

Tööturu küsimused vajavad uurimist ja korraldamist
Rccdc õhtul kell 8 toimus Wabrikantidc lihtsuse

raatkoosolek. Sarjas Eesti tööstusliku aren
gu aluseid kõneles M. Kuldkepp teemal „Jn>
dustrialiseerimine ja töõreserwid". üht»
lasi oli see awareferaadiks nimetatud tsüklis, millele
edaspidi järgneb rida teisi.

Referent wäitis kokkmvõttes järgmist:
„J»dustrialiseerimisprotsess ei toimu kaasajal mitte
niiwõrd inimtööjõu kui just masinate, mehaanilise ener

gia arwel.
Andmed wälisriikide industrialiseerimisprotsessidest
näitawad, ct tööstusliku tootmise mitmckordistumisc

juures tööliste anv UH tõusnud kas wäga mähe wõi
koguni langenud.

Meie oleme oma jöumajanduse arengult äärmiselt

maha jäänud. Kui tahame teostada industrialisccri
mist, siis tuleb kõigepealt mõtelda jöumajanduse üleS
ehitamisele. Kuid see wõtnb aega, mistõttu see osutub
üheks pidurdamaks teguriks meie tööstusliku arengu
kiirendamisel.

Neid asjaolusid armcstadcs ci saa meie uskuda, ct
ka töömahu tõus meie tööstuses lähematel aastatel
oleks suurem, kui ta seda on olnud wiimastcl aaStatel.
. Rahwamajanduslikc tööjõureserwidena tuleb meil
arwestada kõigepealt rakcirdamata tööjõudu 1) töö
jõud, mis pole rahwamajanduses üldse rakendatud, 2)
pooliktöõjöudu, mis rahwamajanduses on rakendatud
poolikult. Wiimane jaguneb omakorda: a) sesoonne
pooliktööjöud, b) konjunktuuriline pooliktõöjöud ja c)
struktuuriline pooliktööjöud; 3) ratsionaliseerimatz töö

jõudu tööjõud, mis wabaneb majandusliku ratsioSidney Horler*

kriminaalromaan

Nr. 1

Saladus
4

Fonle imes ägedalt piipu. See oli kahtle
mata hirmus naiiw. kuid ta ei saanud lahti
mõttest.' et selle Biddinghami tegewuses pole
kõik „all right". See tunne tekkis instinktiiwselt,
kuigi teadis, et umbluul pole alust. Kuid kindel
oli. et kahtlus tekkis enne, kui ta tutwus'Syl
viaga ning sai teada, et tütarlapsest saab ta
sekretär.

Igasuguseid mõtteid kutsub esile halb meele
olu. Foylc'i mälu sukeldus minewikku. Bob
Herrington oli nimetanud Dick Harkaway ni
me täna õhtul. Dick ja ta naim loan olid nüüd
mõlemad Schanghais. kuhu Harkaway sai juh
ttwa koha.
Dick Harkaway!
Milliseid mälestusi äratas see nimi! Mis
suguse mälestuste rongkäigu! Pole meel kuigi
palju aega möödunud titaanlikust heitlusest Dicki
ja politsei ning selle inimkoletiie. dr. Paul
Bivanti, wahell
Wiimane. maailmakuulus Harley-streeti när
wiarst, oli tegelikult ühe Scotland Yardile pal
ju muret walmistanud salakaubawedajate jõugu
juht. Dick Harkaway, ta naise Joani ning
wenna lohn'i oli Bivanti osawalt mähkinud
oma mahhinatsioonidesse ning kõik kolm olid
kannatanud kirjeldamatuid hingelisi ning keha
lisi piinu, enne kui Bivantile ning ta jõugule
'saadi jälile ning sunniti põgenema. Kaks juhti
sai surma, üks mõisteti eluks ajaks wanglasse.
Bivanti ise põgenes.

Wii n, 28. 1. (ETA) (Reuter) Atcenast tea
tataksc, et Metaxasc walitsus ou Greekamanl pii
ramatu diktatuuri «välja knulutauud. Atccua ree

nalisccrimise teostamisel ning 4) lisatõöjöudu, mis
tuleneb rahwastiku loomulikust iibest ja sisserännust.

Rakendamata tööjõudu peaks meil Praegu Meelgi
leiduma eeskätt linnades ja aleweiS. Seda tõendab
tõõlerakcndttfe-määra kutseline ja regionaalne aua

lüüs. Samuti on selge, et meil tööturul tsirkuleeriv
hoopis suuremal määral waba tööjõudu, kui seda lubab
oletada ametlik töötute statistika.
Majanduselu sesoonsete mõngetc tõttu- tekib teine

wõrdlemisi ulatuslik tööjõu rcscrw scfooniline poo

liktööjöud, ja seda just talweperioodil, kuna nii põllu
majandus kui ka tööstus mabastab talwcks rohkesti
tööjõudu. Jannssou arwestab talweperioodil põlluma
janduscs ülearuseks muntuwat palgalist tööjõudu 311.Wg

milles üteldakse, et Malitsus tahab armutult ka
ristada kõiki neid, kes püüawad õhutada rahutusi
Mõni Pärm tagasi endised kreeka wastasrin
na juhid amaldasid Proklamatsiooni, milles tera.
mait armastatakse ma kitsuse majandus, ja ra.
handuspoliitikat, iseäranis aga malitsuse siscpolii
tikat, ja kutsutakse rahwast ühinema liikitmisega,
inis taotleb sumerääusete õiguste tagasiwõitinist
rahwale. Selle iileSkntse Pärast on terme rida
endiseid juhtiwaid Poliitikamehi mitmesugustele
kaugetele saartele sunniasumisele saadetud. Wal
sasaadetute hulgas on ka wabmneelsete juht Sop.

hiilis, eiidiiie Peaminister Theodakis, ediiNieelscte
juht Kaphandaris ja iseseiSwate mabariiblaste juht

ttnd on rnkcndntawnd rahwamajanduscS, eeskätt meie
tööstuses.

Rakendamata tööjõust oil see osa kõige elastsem, mis

määral noorte jn raukade probleem, mis edaspidi «««»«««-

tnb meelgi nktuaalscmnis. kuna meil nende osatähtsus
rahmastiku manuSlikns koostises järjest tõuseb.
Tesooniliilc pooliktövjöud on «võrdlemisi elastne,
knid meie majandusharude sesoonse struktuuri ühtlus
on oluliseks takistnirks selle rrscrmi rakenda iniseks.
Parntaniatnlt tuleb aga leida selleks «võimalusi mõne
de majandusharude sesoonse struktuuri parandamise
teel.

kahetsusega teatama, et relwnstusi suurendatakse

Kuitvõrd rändmõimclinc ja töõStllscs rakendata«v on

relwastusi.

Lõpuks Rooscvclt iH(c?: Sinfitlcmnta on: meie kohu
seks tocfnfcfl igasuguseid pingutusi raini kindlustamners,
kuid sumal ajul meie peame hoolt kündma ka oma rngr

kaitse eest. Meie riigikaitse ci põhjene mitte kallalcrnn
uil, wuid ainult kaitsel kni niisugusel.
ühel ajal president Noosevcldi läkitutega esitan csin»

dajatckojnlc Winsoni scaduselcnõu, miS mcre

jõndndc snurendamist 20 protsendi mõrra. «elle. eel
nõus nõutakse 47 wõitlnslaewa, 22 alnlaemn ia \'(f,
lennuki ehitamist. Eelnõu usaldab aga kiausn, mmcs
öeldakse, et kui saanmtatnkse rahmnsmnhelmc koknilepc
relwastuslc mährndamisc kohta, ja kuna sellest kokku 1 ep.
pcst võtavad osa ka ühendriigid, siis prcndcnt moib pu.
raia ühendriikide meremäe chitusprogrnmml tcoStanttst
waStamnlt sellele kokkuleppele.

Lisachituskama, mille teostamiseks kongressilt nõu

takse Volitusi, on järgtninc: kolm lahingulaeva, mrs
eelmistega kokku teeb wälja 18 lahingnlacma, kak,. icn

nukitckandjat .kokku 8, kaheksa ristlejat kokku 4«.
25 miiniristlejat kokku 147, lk allwcclacwa konn
58, 1000 mcrcmäelcnnukit kokku 3000. .
Arwatakse, et meremäe une chitusprogramml tatt

mine nõuab merejõudude koosseisude suurendamist 1-00
ohmitscri ja 20.000 madruse mõrra. Katsetamiskaewadc

suurus mõimat saada kõige rohkem 3000 tonni. Kolme

uue lahingulaema kogutonnaashiks on ette nähtud
105.000 tonni ja 8 nuc ristleja kogutonnaashiks 68.000

tonni. Kahe lahingulaeva ehitamist alustatakse i«6o
käesoleval aastal, kolmanda lahingulcma chitnlist aga
hiljent.

«väe rclwaStuStc sunrc««da»nist, iseäranis lcnnukitõrjcka

huritc alal, rcscrividc kõwcndamist ja laskcmoonataga
«varade täiendamist, 2) meremäe koosseisude suurenda
mist 20 protsendi Mõrra, kahe lahingnlaewa ja kahe rist
leja ehitamist meel kiiesolctvai aastal peale nende uute
sõjaknemadc, miS lacmaStiku senises ehitusprogrammis

Mereministeeriumist seletatakse, et sõjalaevast»»
ehitusprogrammi kavatsetud suurendamine 20 protsendi
mõrra läheb maksma kokku umbes 800 miljonit dollarit.

Ateena, 28. 1. (ETA) Ateena agentuur teatab, et
ühenduses vandeseltsi paljastamisega, kelle eesmargiks

tamiseks mäikcstc fõjalacmadcga, 1) seadusandlust kogu
rahma mobiliseerimiseks sõja korral ja ühtlasi scadnsand

oli teostada atentaati peaminister Mctarascle, on van
gistatnd ja sunniasumisclc saadetud nmbeS 15 isikut,
nende seas ka mõned endised ohvitserid. Kogu riigis on
valitsemas rahu ja kord. Siõif rahvaklassid ja organi
satsioonid korraldavad poolehoiumccleavaldnsi valitsu

lust sõjakasude takistamiseks.

sele.

on ette nähtud, 3) 15 miljoni dollari määramist katse

struktuuriline pooliktõöjõud, >nis esineb eeskätt IdaEestis, on alles uurimata. Kuid nende kasutamisele
tuleb senisest enam tähelepanu pöörata.

Kahjuks on meil üldiselt tööturu-küsimused uuri
mata. mispärast selles küsimuses lõplikke seisukohti
awaldada ei saa. Telge aga on, et me pole «veel kau

Kihnlaste rängad kahjud jääliikumisest

geltki kasutanud kõiki «võimalusi ja «vahendeid meie ko

dnmaistc tööjõu rcserwide mobiliseerimiseks, ja edas
pidi ootnivad sel alal suured ülesanded. Eeskätt oleks
aga «vaja neid küsimusi objcktihvsclt ja teaduslikult

õpetatud Lesti Seltsi väliskülalisi
jõudis juba Tartu
Esimesed wiiliskiilalised Õpet. Eesti Seltsi
juubelipidustustele jõudsid Tartu juba reede lau
ua ajal. Reede-lünnase rongiga saabus külalisi
Poolast. Leedust ja Lätist, kuua soomlased, nor
ralased ja rootslased jõudsid Tartu reede-öhtuse
easpressiga.

Lesti-pooia vaheline kurjategijate
väljaandmise konventsioon
Riigihoidja oma otsujeqa 28. jaanuarist kiitis

5000 krooni eest mutte kadunud. Tänavune hülgepüük nurjub
Juba mõnd aega pnhnwad Pärnn lahel TW t»«n

õnnetus, utt et saar on talwiStest püünistest praegu
peagu lage. Kui abi ci saada, siis kehwad kalurid sat'

nn jn Torgu saarte «vahel on «vaba «vesi. Seetõttu on
ka ühendus Kihnu saare ja mandri «vahel jääd mõõda
katkenud, kuid ka paatidega ou «naalc saamine raske.
Reedel sai Pärnus tcatalvaks, et kihulastele on j ii ä

tuwad õnnetusest tõsiselt raskesse seisukorda. Wallatva
litsus asubki lähematel päcwadcl kahjude täpse ulatuse
kohta andmeid koguma, et siis katsnda leida abistamise

fid. Kalurid olid pungiks merre asetanud «vähemalt
1000 mutti. Need «viis liikutv jää eranditult kaasa.
Keskmine «nutt maksab 8 krooni, nii et kaluritel läks
korraga minema 8000 krooni «väärtuses «varandust.
Püüniste Päästluiscks kalurid ajasid paadid siSsc ja
praegu kestab püüniste tagasi toomine. Kuid see töö
on raske ja hädaohtlik. Seni on päästa suudetud ai

saks kalapüügil tabanud õnnetusele jääb tänaltm ära ka
iga-aaötane rahuldawat sissetulekut anuud hülgepüük.

lcd. Nõrk jää on pragunenud ja osaliselt liikmel. Kih

liiku m iscst tekkinud raskeid kahju

nult kümneid «nutte. Aäh emalt 5000 kr. «väärtuses uil
»«cid «veel liiku«vas jääsupis. Pundn«vad lootused kõiki
tcr«velt kätte saada. Osa «nutte ongi juba leitud täiesti
püügikõlbmatutena.

NaSkc õnnetus on Kihnu kaluritele mõjunud rusu
tvalt. Test küllalt on neid, kes ilma jäid «viimastest
Püüilistcst. Ka «varntaltvcl tabas kihnlasi samalaadne

tvõimalnsi.

Kücsolew talw on kihulastele mitmeti raSke. Li

Sest jääolud Riia lahes ott praegu seesugused, miS
hülgepüük! ei wõimalda. Ja jääolude paranemist pcat
selt saabuma kcwade tõttu ci ole oodata.

Pärnu ja ranniku kalurid ei ole niiwõrd looduslike
õnnetuste wintsutada kui kihnlased, aga neilgi on tn
nawune taltve erakordselt raske. Nowcmbrist saadik ci
ole püüki peagu olnudki. Wanad kalurid tcatvad kin
nitada, et nende mälestuse järele on nii wiletsaid ka
lapüügitalwesid ette tulnud harukordadel. Eeskätt on
püügiolud wõimatud, aga Puuduv ka kala. Nädalaline
saak on sageli sentidega artvcstataw, kroone tvälja tee
nida ci suuda.

heaks Eesti-Poola -vahelise kurjategijate mäljaand
mise ja kriminaalasjus kohtuliku abiandmise Komoent

fiooni sõlmimise haina ja wolitas wälisministrit,

wõi tarbekorral -vabariigi saadikut Warssawis, kon
ivcntsioonile alla kirjutama.

Vabaduse Risti kavalerid esitagu
registreerimislehed
See on tamilil: haiguskindlustuse saamiseks

1. -veebruaril k. a. jõustuma Wabadusc Risti

Arusaamatuste waltimiseks olgu tähendatud, et
Vabaduse Risti kawaleride haiguskindlustuse seaduse
alusel ei wöimaldata haiguskindlustust neile Vabaduse
Risti kawaleridele, kes juba kuuluwad haiguskindlus
tuse alla muude seaduste wõl korralduste põhjal.

kamaleride haiguskindlustuse seaduse puhul juhib sot
siaalmiuislecrium Wabaduse Risti kamaleride tähele
pann asjaolule, et haiguskindlustuse saamiseks tuleb

Sulge rflStuel lo fotolt

igal Wabadusc Risti kamalcril täita sellekohane re
gistreerimislcht ja see esitada oma elukoha linna-,
alcioi- mõi ivallamalitsusc kaudu sotfiaalministecriu
milc. Registrccrimislchtede plauketid on saadama! liu
na-, alcivi- ja mallaivalitsustest tasuta. Rcgistrccrimis
lehele tuleb lisandada Wabaduse Risti tunnistus wõi

liktööjöudu suurel määral Ida-Eestis ja ka Lääne

ning Saaremaal.
Majanduslik ratsionaliseerimine on meil alles alg
masti wabaneb tööjõudu wäga tunduma! määral, nagu

näitawad wälismaa kogemused.

Nagu eeltoodust nähtub, on meil tööjõu reserwc
küllaldasel määral, küsimus seisab aga selleS, kuiwörd

te temal ei õnnestu fee. mida pole suutnud üks
ki teine naine.
Mõni teine tütarlaps oleks juba nüüd olnud
malmis kihla medama, et mees, kes ei mütnud
ühtki naist tõsiselt, kes oli tuutud sellena kõik
jal, oli nüüd armunud temasse. Sylvia Fomke
polnud säärane narr. Muidugi, oli kohutamalt
kena temast, teha sellist ettepanekut, kuid...
reerida juba alguses igasuguseid kallaletunge..."
Oli kindel, et kuigi ta teadis, et ta tunded
selle mehe mastu on teissugused, kui ühegi teise
mehe mastu enne, siis ometi ei annud ta oma
mõtetele ja unistustele täielist «vabadust. Ta
leidis, et see oli lollus. .
Nüüd, kus ta istus kolmanda klassi ma
guni nurgas ning mõtles Luiust, oli ta meen
dunud, et Foyle mõtles eile oma pakkumisega
tõsiselt. Tunne, et ta mõis tarbekorral leida
kelleltki ahi ja toetust, andis julgust ja kindlust.
Ta «viimased sõnad lahkumisel olid: ..Ärge unus
tage oma lubadust ainult üks sõna, ja ma
olen seal, hambuni rehvastatud ning terme rü
gemendi truid poisse panen enne manlks «val
mis. Sõber Biddingham loeb kindlasti issa
meiet mind niisugusena nähes."
Rong kihutas kiiresti läbi tasase maastiku.
S«)lvial oli nii palju tegemist oma mõtetega,
et ta ei märganudki sihtjaama jõudmist enne.
kui näigi oma peremehe «veidrat kuju jaaiua
esisel.

..Otsustasin ise teile «vastu tulla, miss Foiv
ke." Mr. Biddinghami ümar nägu tõmbus nae
ritle ning ta sirutas terwituseks käe.
..See oli teist «väga lahke." «vastas tütar
laps.

..Ma tahtsin teile öelda mõnd pisiasja esi
mese! wöimalusel. Pakikandja hoolitseb teie pak
kide eest mu auto seisak siit pisut eemal."
Ta läks ise ees. Köne toon oli wiisokas.
kuid see ei lubanud «vasturääkimist, ccc ülla
tas Sylviat, kuid siis meenus talle, et ta fcheff
olewat leidur NM sellena pidigi olema kuidagi

AWels

selle tõestatud ärakiri mõ: sõjaministeeriumi mõi

oa üle maailma tuntud põrutavaim ja põne
vaim kriminaalromaan. Igal reedel üks anne
ä 12 senti. Odavaim anderomaan Eestis. Tel
limise hind: 1 kuu 45 s., 2 kuud 85 s. Ladu:
„Pressa" Tartu ja osak. Tallinnas, Narvas ja
Viljandis. Müügil ajalehtede ja ajakirjade
müügikohtades.

omapärane. Niisugusel mehel pole aega lobi

sõjas. Ameerika jäetakse körwale. Juba kogu
newadi ktormipilwed Inglismaa kohale, kuid.
Jumalale tänu. ma loodan, et olen leidnud
wahendi, mis kaotab svjahädaohu sellelt maalt
igameseks. Inglismaale osutub wüimalikuks paSylvia. kes oli kaotanud oma ainsa wenna
maailmasõjas, plaksutas küsi.
..Olen uhke. et walisite minu!" ütles ta.
„Ma ivalisin teid. miss Fowke, oma sckre
tnriks seepärast, et nml jäi teist kohe nnüje
km terme mõistusega inimesest. Nüüd. kus te
teate mu keeldude põhjusi, loodan, et nende
täitmine ei walmista teile raskusi."
"Kindlasti mitte." wastas Sylvia innukalt.
Aidata sellist meest nii tähtsas töös! Kuigi täl
polnud aimugi, milles seisid ta peremehe katsed
ja leiutised, ta maatas siiski Biddinghamile kui

sõjawäeringkonna staabi poolt mälja antud tunnistus
mõi teatis, wõi samade asutuste poolt mälja antud
teenistusleht mõi selle tõestatud ärakiri, millest näh
tub, et registreerimislehe esitaja on Wabaduse Risti
kamaler. Tunnistuste ja teiste dokumentide ärakirju
wõidakse tõestada ka lelles linna-, alewi- wõi walla
walitsuses, kelle kaudu esitatakse registreerimisleht.

staadiumis. Selle ulatuslikumal teostamisel arwata

Kuid need olid hoopis teised tegurid, mis
paelusid otsekohe ta huwe. Millist tütarlast ei
huwita mees, kellest räägitakse, et ta on täiesti
immuune naiste wöludele? Ka õilsaimas ning
süütuimas rinnas tekib soow katsetada, kas mit-

ses Rooseoelt tuletab meele kõiki neid pingutusi,
mis walitsus ou teinud selleks, et leida teed
relwastusc piiramiseks ja luua «vähemalt wöi
«nalusi maailma rahuks.
'Mina pean ütles Rooseoelt sngawaima

Oma läkituses Rooscvelt nõuab kongressilt: 1) maa

üteldakse olemat liialdatud.

säärased, ct nad ci suuda mahutada kogu neis leidu
wat tööjõudu. Regionaalselt leidub struktuurilist poo

enese eest.

oodatud suure põueumsega. Läkituse sissesichatu

sete rescrmidcga",. mis aktiimselt tööturgu ei mõjusta,
üldiselt on rakendamata tööjõu mobiliseerimine _ suurel

witamisc Pärast. Ent teade Piiramatu diktatuuri
mälsakuulutainisest Peaminister Metarase Poolt

tööjöndu, s. o. säärast tööjõudu, miS rahwamajanduses
poolikult on rakendatud knitisstruktuurilistel põhjustel.
Eeskätt leiame seda kiiki tööjõudu just Põllumaja,idus
likcs kaäbusmajaudites, mis on juba oma struktuurilt

Talle oli räägitud, et Foyle oli hellitatud,
kuid hea inimtundjana nägi ta kohe teise kindla
ilmelist suud. püsiwat, peagu terasest pilku ning
neil omadustel on tähendus, mis räägib ise

Washington. 28. 1. (ETA) (Reuter)
President Rooseoelt esines reedel Kongressile
läkitusega riigikaitse asjus. Seda läkitust oli

«vabalt liigub tööturul. Halwcm on lugu n.-n. «maik

Ateenast mälja saadetud niässnliste lendlehtede le

' Kõige enam näib aga olcmnt struktuurilist poolik

kamast klassist.

Koosevekt nõuab relvastuste suurendamist

täuapäew ennekuulmatul «viisil. On kurjakuulu
tam tõsiasi, et ivähelualt neljandik inaailma rah
«vastikust on segatud ar«nutusse jn häwitawasse
konflikti. «vaatamata sellele, et suurem osa rah
«vast suureinas osas inaades, ühes arivatud
maad. kus konflikt on inöllalnas, sooivib elada
rahus. Piueivus kogu maailinas on kõrge,
llhendriikide «naa- ja «nerejöudude üle«ujuhata
jana olen mina põhiseaduse järele kohustatud
teataina kongressile, et ineie riigikaitse ei ole
teiste riikide rellvastuste simrendainise tagajär
jel küllaldane meie julgeolekul Kindlustamiseks,
ja et meie pealne seepärast suurendama oma

Michalokopulos (endine Erecka wUisminister).
London, 28. l. (ETA) (Reuter) Ametlikud
Greeka ringkonnad Londonis kinnitmvad teadet,
nulle särele terme rida mastasrinna juhte on

Ka majanduselu konjunktuurilised mõnkcd wabastn
mnd ajutiselt tööjõudu.

5. pea tnk k.
Inglismaa heategija.
Kui rong lahkus jaamast, ei teadnud Syl
oia, mis oli walitsew tunne temas- kas ta oli
rõõmus wõi kurb selle teekonna üle.
Ootamisärewus segunes kahetsusega, et pi
di lahkuma mehest, kes tõi ta jaama täna hom
mikul oma kaheistmelisel. Nagu kõik, mida
omas Lulu Foyle. oli parim, nii ka see Baur
halli sportauto. Sõit jaama oli-liig lühike. Sel
lel teel oli walminud ka otsus, et ta kaaslane
oli äärmiselt meeldiw inimene. Ta naeratas
õnnelikult.
Elaine s)erringtou oli laulnud kiidulaule
Lulule kuni ta sai wägn illldishimulikuks ning
ühtlasi kartis kohata seda imelist inimest.
Foyle ei annud põhjust pettumuseks. Kõige
pealt ta oli Sylviale täiesti uus tüüp. Elades
maal ning käies maid mäga hariva Londonis,
oli tal mähe wõimalusi tutwuda härradega jõu

Neljandik maailmarahvastikust on segatud hävitavasse konflikti

rahwa keskel.

töölisele.

Foyle hüppas üles nn järsku, et piip
kukkus suust. -Kas Vivanti oli pöördunud ta
gasi? Oli tema selle hiiglasliku organisatsiooni
juht, rääkis fir Herbert Mandeville?
Kui nii, siis tundis ta end isegi kohustatuna
kaasa tegema seda wüitlust. Seda wülgnes ta
oma sõbrale ning hästi tahtis ta seda wöl
ga maksa.
Vivanti! Foyle polnud melodramaatik, kuid
see nimi pani wärisema iga ta närwi.

Pinewus kogu maailmas on kõrge

dcstcS hommikulehtedes ou awaldatnd teadaanne,

uurida.
Ettekandele järgnesid «väga claivad lnbiräiikimiscd.

Eesti tööjõu reserwid on küllaldased

ruumides Eesli Majandusteadlaste Seltsi rahwamajan
dusliku uurimisringi käesolewa hooaja esimene rcfc

Kida end. juhtivaid poliitikuid saadeti sunniasumisele. Väljasaadetute hulgas end. peaminister

semiseks.

Ta surus alla kerge «vastumeelsuse ning järg
nes autoni. See oli ameerika firma töö ning
Biddinghnm juhtis ise. '
~Ma mõtlesin, et on parem, kui teate täp
selt juba alguses, mis teilt miss Fow
ke, enue kui algate oma tööga," ütles mees,
kui nad jõudsid mälja jaama piirkonnast.
~Ma olen tõesti uudishimulik, mr. Bid
dingham."

Ebaharilikult terased silmad wõi näis see
maid nii «vaatasid talle otsa.
„Teie olete wäga uudishimulik miks,
miss Fowke?"
„Kuna tahaksin teada oma ülesandeid, loo
mulikult, mr. Biddingham."
„la-jaa, loomulikult. Wabandage mind, kui
olen wahel hajameelne, kuid ma slen praegu
möga süweuenud oma töösse, mis on täiesti sa
lajane ja suure tähtsusega. Ma ütlen seda see
pärast, et ma loodan, teil pole midagi selle
ivastll, kui teen teatamaid kitsendusi kuni töö
tate um sekretärina?"
..Teatamaid kitsendusi, mr. Biddingham?
Ma ma kardan, et ei mõistnud teid õieti."
Kohe meenus talle Foyle'i abipakkumine ning
sai sellest uut kindlust.
Wastus oli ka julgustan).
..Ütlesin teile juba palkamisel, et teie tuleWane töö on ühtlasi usaldusasi," ütles BiddüigHain. ..Teen Inglise «valitsusele mäga suure elu
lise tähtsusega katseid. Kuigi olen Ameerika
kodanik, mu manemad olid mõlemad inglased ja
kui tegin selle leiutise kui mu lootused täi
tümad kaob tulemikus igasugune süjnvht
ning ma ruttasin kohe siia. et rakendada oma
«vaimujõudu maailma suurima riigi teenistusse.
..Miks ei annud te seda Ameerikale?" kii
sis Splvia.
..Kuna minu meelest cunr-Britannial on
enam eeldusi, et teda kistakse kaasa järgmises

isamaa heategijale.

..Keelud ise on järgmised: kõik kirjad, mi
da saadate Dipper's Dykeist, annate enne minll
katte tsenseerimiseks.- et te ei lahku maja lige
mast ümbrusest ega kohta kedagi minu tead
mata. Teie ei tohiks sellest järeldada, et ma
ei usalda teid, kuid kõige waljemad abinõud
on siiski majalised, et mu saladused ei satuks
ebasoomitamasse kohta. Kui teate, et ei keeai
mahem suurus kui sir Herbert Mandeville. IngUje malitsusc salaameti direktor, pidas sobimaks
järgneda mu ettepanekuile. siis moib-olla mõis
tate

..Ma mõistan!" ütles Sisima kiiresti wa
hele. ..muidugi."
Ta tahtis peagu öelda ..ma luban." Kuid
cl' 1 lbud keelas wäljendamast seda
sona. linnuks ta lubadiise. siis tciheiidaimks ju
see, et ta ei tohi Ininagi kirjutada Lulu Fonle'ile
ega ka näha teda.
..Olen rõõmus, et meil selles asjas ci tek
luuud arusaamatusi. Awameelselt öelda, miss
jroiukc, kui te poleks nõustunud Nnqimusteta
pidanuksin otsima uue sekretäri. Kuid' seal onai
luba Dlpper s Dyke.

Päeva'eHt

Laupäeval, 29. jaanuaril 1958

leidku teed igasse kodusse eesli algu
pärase kirjanduse kapitaafteos
j

Ii ji iili!

• Teos on kroMltid Urn Riigi- •
W vanema kõrgema auhinnaga. M
I „Tõde ja õigus" maksab: I
H I osa: broš. Kr. 5.—, paberköites Kr. 6.—, kalingurköltes Kr. 7. H
II osa: broš. Kr. 6.—, paberköites Kr. 7.—. kalingurköltes Kr. B.
111 osa: broš. Kr. 5.75. .paberköites Kr. 6.75, kalingurköites Kr. 7.50

IV osa: broš. Kr. 6.—, paberköites Kr. 7.—. kalingurköites Kr. B.
V osa: broš. Kr. 6.75 paberköites Kr. 7.75, kalingurköites Kr. 8.75 H
I Peale selle A. H. Tammsaare teostest mUUgil:
Kaks paari ja üksainus. Jutustus. Meie rebane. Noorsoojutt. Hind broš.
Hind Kr. l.— Kr. 2.40, paberköites Kr. 2.90
B Noored hinged. Novell. Hind Kr 1.50 Elu ja armastus. Romaan. Hind broš. H
Raha auk. Jutustus. Kr. 1.25 Kr. ö.—, paberk. Kr. 7.—, iluk. Kr. B.
Uurimisel. Jutustus. Hind Kr. 1.25 Ma armastasin sakslast. Rom. Hind broš.
Sic transit... Artiklid. Kr. 1.75 Kr. 4.50, paberk. Kr. 5.25, iluk. Kr.6.—
Kõrboja peremees. Romaan. Hind Kr. 1.60 Kuningal on külm. Näidend. Hind Kr. 1.50.
ILMUB LÄHEMAL AJAL UII«A S-. U::N|ANA S
A. H. TAMMSAARE UUDISTEOS: Hiina ja hiinlane.
See on ülihuvitav populaarteaduslik kirjeldust Hiinast. Praeguse Hiina Jaapani sõja puhul
peaks see teos erilist huvi äratama, kuna ainukese emakeelse selle laadilise teosena
võimaldab lugejal tutvuda hiina maa ja rahvaga, selle kommetega ja iseärasustega.

0.-li. „Noor-Eesti Kirjastus". Tartus, Gustav-Adoin 8, tci. 2-66. I

Huwitaw kultuurajalooline näitus Tartus
Esimesi tähelepanekuid Õpet. Eesti Seltsi ajalooliselt näituselt
ühendatud Õpetatud Eesti Seltsi 100.-a. juubeliga
korraldatakse teataUläSti kunstikool „Pallase" ruumes ka

seltsi ajalooline näitus. Reede õhtupoolikul olid ajakir.
janikud palutud tuttvnma näituse walmimisega ja üld
pildi saamiseks näituse sisulisest küljest. Ajakirjanikele ja
gaS seletusi seltsi esimees prof. H. Moora.
Suure näitussaali wõtawad enda alla wäljapanekud,

mis puudutawad seltsi terwikuna, kuna teistes ruumi
des asetsewad wäljapanekud seltsi eriosakondade kohta.
Kõige enam esineb wäljapanekute seas Pildimaterjali ja
diagramme, samuti seltsi asutamise eelloosse puutuwaid

ürikuid. Wälja on Pandud seltsi omaaegsete esimeeste
pildid kuni Eesti iseseiswuse ajani. Teiste seas leidub
ka Pilt Reintalist kes on esimeseks ~Kalewipoja" tõlki
jaks saksa keele.

Pealeselle on esitatud rohkesti pilte ja graafikat wa
nast Tartust alates 1820. aastast. Näha on ka omaaeg
seid liikmete diplome, samuti auliikme diplome jne. Roh
kesti on walja pandud ka seltsi protokolle ja isesuguseid
ringküsimusi missiiwide naol.
Omaette witriin on Pühendatud mälestusesemetele
seltsi 50. aastapäewalt. Siin on rida tvälismaa teadus
like seltside poolt antud auaadresse ja -diplome ning
mõnede seltside waljaandeid ilukõitcs. Näitusele tahe
takse walja Panna ka 100. aastapäewa Puhul seltsile
annetatawad auaadressid ja -diplomid.
Wäga rohkesti on esitatud diagramme seltsi tegewu
sest mitmesugustel aladel. Ka seltsi sissetulekute ja wäl
jaminekute kohta 100 aasta jooksul on olemas selgita
wnd ja huwitawad diagrammid. Sama wõime naha ka
wäljapanekute juures eriosakondades.

Esitatud on ka rahwakirjandnft, mida selts oma!
ajal wälja andis. Siin näeme eeskätt tähtraamatuid
huwitawate illustratsioonidega jne. ühes 1854. a. wälja
antud kalendris on ka „trükiwea-tont" mänginud win

gerpussi. Nimelt on Tartu ülikooli Pildi alla kirjuta

„KalewiPoja" käsikiri, mis ei ole ilmunud, Kristjan

K. Pätsi auliikme diplom
Rikkalike valjapanekuiga on varustatud ka seltsi
mundimuinasteaduse- ja etnograasiaosakonnad.

Jaak Petersoni päewaraamat ühes tema enese ioonis
tega jne. Wälja on Pandud ka haruldasi ja unikume
wanima kirjanduse näol, mis on deponeeritud ülikooli

Kokkuvõttes võiks ütelda, et see on huvitavam
kultuurlooline naitus hiilin aja tagant Tartus, seda

raamatukogule.

kultuurelu arengust 100 aasta jooksul.

enam, et ta annab piltliku ülevaate ja läbilõike meie

im °

A. KANIPUS
NATURcL TALLINN, VENE 1. TEL. 435-04
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5 aastat Hitleri valitsust

Kirjanik A. H. I ammsaare 60. sünnipäeva puhul

tud: „Ellaja-arstimise-kool Tartun".
Näitusel on eriosakond pühendatud ka ..Kalewipo
jale". Samas leidub ka eesti keele sõnawara kogusid,

Nr. 28

Homme pühitsetakse kogu Saksamaal rah
wussotsialistliku partei, õigem juhi ja kantsleri
Adolf Hitleri «vöimuletuleku 5 a. juubelit. Prae
gused ivüimuloleivad ringkonnad nimetawad se
da seal küll ..«võimuhaaramise" (..Machtergrei
fung") juubeliks ja neil ongi omast kohast
õigus: kui president Hindeni,urg 30. jaan. 1933.
kutsus riigikantsleriks Hitleri ja andis talle
walitsnsse pidureiks kaasa von Papeni asekants
lerina ning Hugenbergi toitlusministrina, siis
ta ei mõtelnud seda sugugi n i i põhjaliku reshii
mi- ja riigikorra-muutusena. kui see arenes ju
ba warsti ja eriti pärast mana Tanncnbergi
wöitja surma. Hindenburgi ideaaliks ja salaja
seks tagamõtteks Hitleri nimetamisele kants
leriks oli. et talle walitsusse kaasa antud Saksa
tagurlike, kapitalistlike ja monarhistlike ring
kandade esindajad pidid aegamööda oma sõidu
mette tasalülitama kogu rahwussotsinlistliku liiKirnust ja ta juhi. nagu juba warem oli tüüril
olles riigitruuks ja mõrdlemisi maga mugamaks
kodanluseks muutunud Saksa teine äärmus
sotsiaaldemokraatia. Kuid juba aasta kestes siin
dis «vastupidine: Hitler lülitas tasa «välja kõik
teised, ka Hindenburgi enese...
Ning praegu. 5 aasta pärast, istub Saksa
maal rahivussotsialism tüüril kindlamana kui
Kunagi «varem. Wecl rohkem: selle aja jooksul
on kogu Saksa riik üinber organiseeritud ja
muudetud seeivörra, et kui «vana «narssal praegu

Ilmus
Ec/. Šaamatt

Eesti Iseseisvuse Sünd

6 _*|m _Rikkalikult
käsitleb ajajärku
1919, a. hilissuvest
rahusõlmimiseni
Venemaaga.
originaalülesvõtteid,
15 kuni
pilditahvlit
kriitpaberil.
Käesoleva vibuga on selle suurteose ilmumine jõudnud lõpule.
„EESTI ISESEISVUSE SUND" on meie iseseisvumise ajastu poliitilise, eriti
välispoliitilise külje kohta ainuke ulatuslikum teos.
~EESTI ISESEISVUSE SÜND kirjeldab iseseisva Eesti saamislugu paljude
seniavaldamata algmaterjalide põhjal. Ilma selle raamatuta ei saa keegi omandada
sügavamat põhivaadet revolutsiooni ja sõja-aastate dramaatilisse kirevusse.

~EESTI ISESEISVUSE SÜND kuulub ~Eesti Rahva Ajaloo" tsüklisse, moo
dustades selle esimese lisaköite.

upitaks enese hauast, ei smidaks ta seda enam
«vist tundagi.

Tõji ta näeks muutunu hlilgas ka palju
seda, «uis kindlasti soojendaks tema kui oma
aegse sõjaliselt ivägeiva Saksamaa sõjajõudude
juhi südant: Saksamaa on jälle muutunud soja
liselt üheks ivägeivamaks stulrivöiinuks kogu
«naailinns. tal on jälle tngeivaid liitlasi, ta
«vöiinukasnui tulemusena on ka ar«va«natult suu
renenud ta poliitiline erikaal Euroopas. On tü
histatud kõik Bersailles" rahulepingu määrused,
inis kuidagi piirasid Saksa relivastumist, sõja
jöudilde soetamise ja paigutamise «vabadust.
Nheinimaal, Prantsuse piiri ääres harjutaivad
jälle Saksa armeekorpused. on ehitatud «võrdle
misi tugeiv sõjalaeivastik, «veelgi t«lge«vainad
õhujõud ja tankilväeosad. on ühepoolselt ttthis
tatud kõik heakstegemismaksud. Ni««g praegu
«välisriikides kaalutakse juba tõsiselt Saksamaale
asumaade tagasiandmist. Jne., jne. üha uusi
prestiishilisi ning ivöiinukaslvulisi edusa«n«ne.
Kuid kõige selle juures peidab Saksamaa
praegune olukord endas mitte «vähem plahiva
tusivöimalusi kui «viie aasta eest. Sest kõik see
edu on saaivutatnd s««ure enesepiirainisega rah
ma nii igapäeivastc «naterjaalsete kui ka «vaim
setegi tarividnste arivel. Ning «vist mitte ilma
asjata peab .Hitler praegu targemaks ..riigi
päewa mitte kokku kutsuda, kuigi on ette teada,
et see ta üleivaatelistele ja programmilistele
awaldustele «vastaks ainult sreneetiliste kiidu
awaldustega. Lääne-Euroopa ajakirjand««s on
juba ütelnud, et praegusel Saksamaal on kõik
..ersatz". isegi ..uus usk", «välja arivatud ai
nutt parimast terasest kahurid, ta««kid, lennukid
ja nende laske«noon... Sellises ottikorras «võib
mõni ..ersatz" kustki rebeneda ja siis «või
wad nood ehtsast materjalist «valmistatud ese
med nõuda ottide sunnil peatset tööd. Ning
see pole just rahustaiv iväljaivaade ei Euroopale
ega ka Saksamaale «veel.
Ometi a«valdu«vat juubel juba niigi Saksa
psüühikale tugeivat mõju. Hariliku ja «viimse
«võimaluseni propageeritud sakslase ajus tekib
lõputu hulk küsimusi, liigub rahiva seas kuul
duši. On leivinud k««ulujutte. et j««ubeli puhul
Hitler «nuutivat «valitsuse koosseisu. Oleivat oo
datn uue kittnneaastalut «väljakuulutamist prae
guse neliaastakll aseinelc. Need kõik aga on
ain««lt kuuldused. Läheinad päeivad pea«vad siin
tooma selguse.

Joobnu surmauni metsas
Täna hommikul kella poole seitsme paigu toodi
Klooga jaama wähestc elumärkidega pool-kulmauud
mees. kes leiti jaamast poole kilomeetri kaugusel uutan

tee ääres lamamas. Waatamaia sellele, et meelemär
kust kaotanud meest kõigiti püüti toibutada, luri ta

warsti Pärast jaama toomist. ' n
Juurdlusega selgus, et pirnu on Keila lvalla Lau

lasmaa külas elutsetv 75-a. kingsepp Johaii aasing.
Teda oli celniiscl õhtul Keila jaamas nähtud tugcwasii
joobnuna, mispärast armataksc, et ta koduteel jäi ma

„EESTI ISESEISVUSE SÜND" annab oma alg-osas kujuka ülevaate ärkamis
ja venestusaegsest ideestikust, 1905.a. lainetusest. Teose päriskäsitlus algab 1917.a.

revolutsiooniga ja lõpeb Tartu rahu sõlmimise ja rahutegemise vastukaja kirjelda
misega kodu- ja välismaal.

~EESTI ISESEISVUSE SÜND" on kirjutatud elavalt ja voolavalt, sõnastus
vaimukas ja tabav. Teos on loetav nagu suur murdeaja eepos, milles kajastub
rahvaste, rahvakihtide ja hulgaliste üksikisikute saatus.
„EESTI ISESEISVUSE SÜND" sisaldab 748 lehekülge
teksti, üte 300 pildi tekstis, 76 ühe- ja mitmevärvi
list eritahviit kriitpaberil.
Teose sisurikkusest annab kujutelma kodu- ja välismaa tegelaste suur hulk, kelle
tegevust teoses on kirjeldatud: nimede register sisaldab umbes 1200 isikunime.
~EESTI ISESEISVUSE SÜND" ' maksab broscheeritult
Kr. 15.—y poolnahkköites Kp.jS,—, prantsuse pool
nahkköites Kr. 18.50, täisnahkköites Kr.l 9-—.

Kirjastus o-ü.,,Loodus"
Tartu, Ülikooli 18, tel. 4-35. Tallinn, Kinga 6, tel. 411-91.
Posti jooksev arve nr. 2055.

Politseipeegel

Sünnipäewalapsi

Lärmitses jaoskonnas. Kindla elukohata Madis
Ligi võetakse vastutusele seepärast, et ta jaoskonna

Vilmar Adams, kirjanik, sündinud 30. jaanuaril

vahitoas lärmitses. Vahituppa toodi Ligi isiku kind

1899. a. Peterburis.

lakstegemiseks.

Edmond Blumcnfeldt, kunstnik-dekoraator, sün
dinud 30. jaan. 1003. a. Peterburis.

Theodor Õunapuu võetakse vastutusele seepärast,

Johannes Kirkmann, õpetaja, sündinud 30. jaan.
1885. a. Piirsalu v. Läänemaal.

Lõkese korteri aknaklaasid.
Loata viinaga kauplemise pärast võetakse vastu

Jaan Nuudi, kirikuõpetaja-emeritus, sündinud
30. jaan. 1867. a. Jõgeva v. Tartumaal.
Jaan Piiska;-, metodisti õpetaja, sündinud: 30,
jaan. 1895. a. Roela mõisas Tartumaal.

Hendrik Vahtramäe, kohtunik, sündinud 30. jaa

nuaril 1886. a. Olustvere v. Viljandimaal.
Harry Visman, riigiametnik, sündinud 30. jaan
1897. a. Keila v. Harjumaal.

gama ja nii tuisu käes külmas surnuks.

Purustas aknaklaasi, ülase tän. nr. 9 elutsev
et ta purustas Malmi tän. nr. B—s elutseva Elise
tusele Viimsi tän. nr. 2 asetseva toiduainete kaup
luse omanik Juuli Selli.

Viinapood pole napsitamiseks. Narva mnt. nr.
133 elutsev Julius Juss võetakse vastutusele see
pärast, et ta Hollandi-põik tän. nr. 3 asetsevas
viinapoes jõi viina.
Käruga kõnniteel sõitmise pärast sai protokolli

Dreevingi tän. nr. 15—1 elutsev Peeter Tammeveski.

Valgustamata auto. Sõiduauto nr. A—1650 ja
A—1036 juhid võetakse vastutusele seepärast, et
nad oma sõidukid jätsid valgustamatult tänavale,
joobnud isikuid paigutati politseiarestimajja 5.

Eestimaa kuningas

Mihkel Aitsama ajalooline jutustus m
54

«Poisid, kihutage ette ja pange tee kinni!" kar
jus Tõnu.
Tee sel kohal oli kitsas ja möödapääs võimatu.
Siimu Ants katsus seda teha, aga lendas ühes hobu
sega kukerpalli.
Pauna Joosep oli end libistanud vankrisse. Ta
ronib käpuli ettepoole, sest vanker rappub ja ähvar
dab kraavi lennata. Juba on ta opmani selja taga.
Opman ei pane tähele, mis sünnib ta selja taga.
Ta näeb vaid kaht hobust ja maanteed enese ees.
Edasi, ikka edasi!
«Hurraa!" kuulis opman möirgavat hüüdu, ja
siis ei näinud ta enam hobuseid ega looklevat teed.
Pauna Joosep on ta tõmmanud pukist maha,
seljali Tooma kõrvale. Veel tunneb opman, kuidas
keegi istub ta rinna peale ja teopoisi lai ja hobuse
higine tagumik litsub ta näole.
Veel mõnikümmend sammu, ja hobused peatu
vad. Teopoisid on piiranud vankri ja ronivad maha
hobuste seljast. Igaüks neist tahab nüüd katsuda
opmanit mitte sõrmeotstega, vaid rusikaga.
Vahepeal on Mait pussiga lõiganud nöörid
Tooma käte ja jalgade ümbert. Toomas ringutab ja
vaatab, kuidas antakse opmanile umbseid hoope.
«Poisid, ma arvan, et sellest jätkub juba!" hüü
dis Toomas ja tcosulased valgusid laiali. Opman
ajas end istukile ja katsus käega kukalt ja külge.
Need valutasid. Vermet polnud küll kusagil näha.
Ainustki lööjat ta ei näinud.
«Kas pöörame tagasi Uuemõisa, opmanihärra?"
küsis Toomas.
„Jah!" See oli vihane kähin, kuid paratamatu
alistumine.
«Siis anna mõisameestele käsk!"
«Pöörame koju tagasi!"

«Hurraa!" kostis sellele vastuseks teopoiste* rõõ
mus hüüd.
Teopoisid ronisid hobuste selga, endine hobuste
juht asus uuesti pukki. Nüüd istusid opman ja
Toomas kõrvuti vankril. Ratsamehed sõitsid vankri
ees ja taga, et opman kuhugi ei pääseks.
Jõuti Aruvalla kõrtsi ette.
«Hobused on väsind, siin peatume!" käsutas
Mait. kes sõitis kõige ees, ja tõstis käe üles. «Ka
mõisahobused vajavad puhkust."
Opman ronis vankrilt ja läks kõrtsi, jalgu taga
lohistades. Ta vaid nohises.
«Poiste kurgud on kuivad. Mis sa arvad, opman,
kas teed neile välja?"
Opman vaatas ega vastanud.
«Poisse ei tohiks enam ärritada, parem kui
neid veidi meelitada," sosistas Toomas opmanile
kõrva.
«Igaühele kann õlut, kõrtsimees! Pane see õlut
Uuemõisa rchnungi peale."
«Tulge sisse, opman tellis igamehele kannu
õlut!" hüüdis Toomas kõrtsi ukse pealt õue.
«See on juba õige meheviis! Läheme õlut
jooma!"
Kõrtsituba kogunes tcosulaseid täis. Mehed
olid tõsiselt janused ja tolmused. Kann õlut tõstis
üldist meeleolu; seda enam veel, et teosulased olid
saavutanud võidu opmani üle ja vabastanud Kõlli
Tooma.
«Tervist opmanihärrale!" hüüti kõrtsi eestoas
nii valjusti, et see kostis saksakambrisse, kus peatus
opman ja ringutas kloppida saanud liikmeid.
Pooletunnilise puhkuse järele jätkati sõitu Uue
mõisa.

REUEPEKSMINE VARTADEGA. Teosulastele abiks pandi rehele ka vaimu-füdrukuid. Töö juures viibis
alati rehepapp või ka kubjas. Matsalu mõisaomaniku Fr. v. Üxkülli kaasaegse maali järele.
Umbes kilomeeter mõisast eemal tuli neile kihu
tades veel salk ratsamehi vastu. Need olid Kirimäe
sulased, kes tõttasid Toomast vabastama. Salga ees
ratsutasid Vetka Jüri ja Türgi Tõnu.
Suurte kiiduavaldustega võeti Toomas ja ta
vabastajad vastu. Mehed pöörsid ümber ja ratsu
tasid tagasi Kirimäele.
Perekell kutsus teorahvast lõunale, kui opman
ratsasulaste saatel tagasi jõudis.
Jahiseltskond polnud veel tagasi jõudnud. Neil
oli-kaasas koka abi ja rohkesti suhupisteid. Opman
lahkus oma tuppa.
Lõuna ajal arutati, mis nüüd teha. Toomas ja
Mait andsid nõu tööle minna.
„Aga õhtune rehepeks? Kui mõisahärra nü-

moodi talitab, siis me järele ei anna, tulgu mis tuleb.
Kutsuge opman õue."
Opman ilmus kupja saatel.
„Meie ei peksa öösi rehte!... Kui härra laseb
mehi üksikult kinni võtta ja linna saata, siis me ei
võta varta peosse."
„Mina ei vöi lubama, see on mõisahärra asi,"
seletas opman nüüd üsna vaiksel toonil.
„Palume seda härrale öelda, kui ta koju tuleb.
Päeval teeme kõiki töid, mis kästakse."
„Kas rehte ka päeval peksma?" küsis opman.
„Ka rehte peksame päeval... Aga kui häroja
peaks veel mõne mehe kinni võtma, siis me ei Iwgwfca
kÖrtfei mõisapõllul. Gtle seda ka härrale."
(Järgneb?)
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„Ma tahan talle elu kibedaks teha!"

John G. J. G. Johnson
Kirjutab „Made in England" maaniast, rida
devaheliste otsimiste fantaasiast ja Spoakeri
kahest rivaalist
Ladics and
gentlemcn!
Minul ei passi end
segada teie sisemis
tesse asjadesse, õi
gupõiest, mind teie
asjad ei huvitagi
ja seda muidugi of
fitsiaalselt. Tegeli
kult Ma ei saa vai
kida mõnedest teh
nilistest peensustest
ja vigadest, mida
teie vahete-vahel_
teete ja profaneerite meie autoriteetset ja
kõrget eeskuju. Muidu poleks ju viga mi
dagi, kuid iga hea ürituse juures andsite
alati ridade vahelt mõista, et „Inglismaal
on see samutigi". Ka siis, kui mõni entu
siast nõudis „kõva kätt", lisati ikka juure,
et see on kõigepealt demokraatia ja teiseks
„et Inglismaal..." jne. Umbes samal alu
sel löödi igale Tallinnas tehtud jockey-müt
sile teie rahvuslikus väljenduses „soni
mütsile" põhja sisse tempel: Made in
England. Ja kui siis mõni teie naiivne
Inglise orientatsiooni pooldaja ilmus Lon
donis samase mütsiga kas või Soho'sse,
veendus iga tramp'ki juba mütsi järgi, et
tegemist on naiivse välismaalasega, kes
püüab mängida inglast.
Ma olen kuulnud, et nüüd on teie ühis
vaim ja rahvuslik omapära süvendatud nii
kaugele, et olete muutunud ausateks ja
sirgjoonelisteks kõikidel aladel. Nüüd on
teil veel ainult read, kuna on loobutud ri
dade vahedest. See on teie poolt kindlasti
väga ilus, aus ja suursugune. Mis aga pea
asi —ei riku lugeja silmi. Pole ju lihtne
tuhnida petit-kirja ridade ja tähtede vahel.
Ja kui seal midagi ei olnudki, optimistlik
lugeja otsis ikkagi niikaua, kuni leidis trü
kivea või trükitehnilise vea. Siis algas pea
murdmine. Kui peamurdjal oli vähegi fan
taasiat, leidis ta kindlasti mõne väga ka
vala asja, mida ta teisel päeval rääkis sõb
rale salaja kõrva sisse.
Et te ühises vaimus olete nüüd sellest
spordist loobunud, kriipsutab alla vaid ter
ve mõistuse võitu.
Minu isiklik kompliment teile. Sest: Ka
„Times'is" on ainult read, nende vahelt ei
loe keegi. Seal polegi midagi lugeda. Read
ise on aga otsekohesed.
Taie olete muidugi kuulnud, et meil on
samutigi isikuvalimise põhimõte, nagu nüüd
teilgi. Et aga ühes ringkonnas keegi kan
didaat jääks üksikuks, vastast leidmata,
seda ei juhtu; isegi mitte kuulsates «peh
kinud ringkondades". Viie kandidaadini
ühes ringkonnas pole me samuti kunagi
jõudnud, vaatamata sellele, et inglased on
suured loteriide ja kihlvedude armastajad.
Kuid siiski: üks ringkond üle riigi on
traditsiooniliselt alati ühe ainukese kandi
daadiga. See on nimelt see ringkond, kuhu
on suvatsenud minna kandideerima eelmise
parlamendi esimees speaker.
Mida teete aga teie? Mr. 11. Pennole
panite Virumaal vastu isegi kaks meest.
Mr. A. Vanni ja mr. N. Küti. Ja prof.
Uluotsa pole te ka üksinda jätnud.
Siis veel: Kuhu on jäänud teie naisõigus
lased? Miks on nii vähe daame avalikul
areenil. Ja ometigi on teil üle riigi tugev
naiste ülekaal.
Respectfully Yours,
John G. J. G. Johnson,
Oleskutse Eesti naistele
karsknšn&dala pudul

Igal kevadel on saanud kauniks kombeks pü
hitseda üleriiklikku emadepäeva. Igal talvel korral
dame üleriikliku karskusnädala. Käesoleva aasta
karskusnädal on pühendatud mõttele: ..kaitskem
noorsugu alkoholi eest".
Kus on' noorsugu alkoholi vastu kõige kaitse
tum? Kas mitte kodudes ja perekondades, kas mitte
n.-n. seltskonnas? Tõsi küll, sageli mitte oma pere
konnas ia kodus, vaid külalisena teistes perekonda
des ja kodudes. Aga tihti ka oma kodus, kus ar
mastava ema käsi korraldab külalislaua alkoholiliste
jookidega ega mõtle", et pakutav aine juhib nii oma

Rootsi teadusemees
Asutatakse Eesti Teaduste Akadeemia

teel Tartu

20 liiget, esimesed 12 nimetatakse presidendi poolt

Tuntud kunstiajaloolase loengud Tallinnas ja Tartus

President nimetatakse viieks aastaks riigi presidendi poelt

scumi direktor Prof. dr. fil. Thor Hclge Kicllm, keS on

Wabariigi Malitsnse koosolekul reedel, 28. jaa
nuaril s. a., waadati läbi ja antakse riigihoidja

katab, korraldab ja kooskõlastab teaduslikke uuri
mi jt; kirjastal teaduslikke tõid ja perioodilisi fväl
jaandeid; asutab teaduslikke kogusid; korraldab
teaduslikke loenguid, kongresse ja näitusi; kuulu

Wapsid walimisreklaamina
Kasutamas oma kuuluvust kuritegelikku organisatsiooni
Sisekaitse ülem K. Eenpalu kirjutas reedel,
28. jaanuaril s. a., alla karistamisotsusele, mille
motiiwides on lugeda järgmist: ..Waadanud läbi
Tallinna-Harju prefekti ettekande 27. jaanuarist
Lembit Hellati ja Rudolf SteinbiKi süü
distuse kohta käimas juurdluse asjas, leidsin,
et Lembit Hellat ja Rudolf Steinbik on leivi
tanud Lembit s)ellati kui riigiwolikogu
9. walimisr i n g k o n n a kandidaadi
propageerimiseks mitteperioodilist trüki
toodet teadaannet, milles on tõstetud esile
«vabadussõjalase nimetus. Kuna Vaba
dussõja ja «vabadussõjalase nimetuse

ne üldse ja eriti poliitilises «võitluses on juba
seadusega keelatud ja kohtulikult karistataw püh
jusel, et Vabadussõda ja teinast tuletatud niine
tused on ühenduses kogu Eesti rahtva sangarliku
«võitlusega oina «vabaduse eest. ei oie lubataiv
nilnetuse kasutainine üksikisikute «või rühmi
tuste isiklikes huwides.
Sainal ajal aga on L. Hellat ja R. Steinbik
Raamat igale naisele
(..Tokoloogia"), dr. A. Stockham'i ja prof. L.
Langsteini järgi, 256 Ihk., anatoom, piltidega.
Hädatarvilinc käsiraamat naistele ja emadele.
See raamat annab juhatusi, kuidas naised elama
peaksid, et loomulikul teel oma hädadest lahti
saada, ilma et igakord tarvitseks arsti poole
pöörata. Kr. 2.50 asemel praegu müügil Kr. —.75
eest. Raha või postmarkide vastu saadab kirj,
„Tapper" (Tartu, p.-k. 202) raamatu kuludeta
kätte.

eeltähendatud trülntovte-teadaande lewitamiscga

tõstnud esile L. s)ellati kuuluwust riiklikult kuri
tegelikuks osutunud ja sellepärast suletud organi
satsiooni ning sellega tekitanud arwamnst. et see
riigivastane organisatsioon arendab oma endist
kuritegelist ja keelatud tegutsemist. Selle organi
satsiooni riigivastasest tegewusest wõtsid aktiiv
selt osa nii Lembit Hellat kui Rudolf SteinbiK,
olles eeluurimise wangistuses, ja Lembit Hellatit.
karistati kohtil poolt 8-kltuiise wanglstllsega
tingimusi, millest nähtub, et nad mõlemad kuu
lusid sellesse organisatsiooni, kes walinistas ette
wägivallaga riigivõimu haaramist. Sellesse or
ganisatsiooni lrnuiuvana awalik esinemine ja
seeläbi organisatsiooni edasitcgutsemise rõhuta
mine tekitab kodanikes rahutust ja waenulikke
tvastvhlsid ning seoses selle organisatsiooni poolt

8. detsembril 1935. a. aset leidnud mässukat
sega kutsub kodanikes esile julgeoleku tunde
puudumise, mis on ohtlik amalikule korrale ja
riiklikule julgeolekule.
Sellega on Lembit Hellat ja Rudolf Stein
bik eksinud siseministri sundmääruse nr. 20 ivas
tn, mispärast käsitades riigivanema otsust 21.
nowembrist 1934 ja kaitseseisukorra seadust, ot
sustasin karistada Lembit Jaani p. Hellat'it,
siilid. 12. sept. 1894. a.. elukoht Tallinnas,
Toompuiestee 4—l, ja Rudolf Augusti p. Stein
bik'i, sünd. 26. mail 1906. a., elnkoht Tallin
nas, P. Süda t. 12—1, kumbagi 3000-kroo
nise rahatrahwiga wõi selle mittetasumisel 90ööp Leivase kinnipidamisega wangimajas."

misele. Kuni alkoholi hädaoht oma perekonda valu

80-aastase naise tulesurm

põlve rõõmupäevade tumestaja. Ja kes jõuab küll

Tulekahi erak-naise majas. Köetud pliidil magamine tekitas tulekahju

halvasti riietatud, elujõuetud kurnatud, peksetud,

vaevatud ja hingeliseltki purustatud.
Kas ei peaks mitte naised olema need, kes oma
näppude vahele ei võtaks nende elu suurimat valu
allujat? Kas ei peaks mitte naised olema need, kes

innu ja armastusega püüaksid luua uusi olusid ja
uusi kombeid, et üles kasvatada noor sugupõlv,

kellel ei oleks alkoholi harjumusi?
Oma laste tuleviku ja õnne pärast naised peavad

seda tegema. Ei halvustades ega nurisedes vaid

sügava armastuse jõuga kõiki teid kasutades kodude
ja seltskonnaelu alkoholikommetest vabastamiseks.

Ei tilkagi alkoholi ikodudes ega kodude läheduses,
olgu iga naise pühaks püüdeks. Tänapäev võimaldab
midagi paremat. JVliks mitte alkoholivabade jookidega

midagi head. Miks mitte alkoholivabade jookidega
ja mahladega luua kodudes uued kombed.

Praegune Inglise kuningas jõi oma kroonimisel
tervist puhta veega.

Kogu Inglise rahvas tegi sedasama. Naiste omavaheli
sed alkoholiga korraldatud olengud saagu häbistavaks

nähteks meie rahva hulgas. Teadku iga naine, et

Eesti riigi kallilt ostetud vabadus ja iseseisvus jõuab
püsida vaid kaine rahva jõul. Karsked ja hästi hoitud

kodud on riigi ja rahva aluseiks, mispärast iga
naise kohuseks on selliseid kodusid ehitada ja kas

vavat põlve neis elurõõmsaks, julgeks ja ettevõt

likuks kasvatada.

Kaitskem kodu ja noorsugu alkoholi eesti
Naiste Karskusliit

Kui Teie soetate endale kauni korteri
sisustuse, siis pidage meeles, et selle
juure kuulub ka väärtusliku sisu ja
nägusa välimusega

Sisekaitse ülema karistamad otsused sel pnhnl

salt ei pigista, mõeldakse sageli Kaini sõnadega:
..Kas pean mina olema venna hoidjal"
Kuid teiseltpoolt teame, et alkohol on suurim
kodude rahu, päikesepaiste ja õnne hävitaja. See
üles lugeda neid kodusid, kus alkoholi tõttu lapsed
kõige ülekohtusemalt kannatavad, olles alatoidetud,

liikmeks tvõiwad olla Eesti kodanikud, kes oma
teaduslike töödega on silmapaistwalt edasi Küinud

Tallinna saabus Rootsi Karlstadi Värmlandi muu
walitud õpetatud EcSti Seltsi aulnkmekS. soitiS
dir. T. H. Kjellin Tartu, et wõtta osa Õ. E. lj?, a.
juubelipidustuStcst ja Pidada ettekannet Rootsi Barm
landi maakonna chituS- ja kogukultuurist. KunStlaia

teadust ja ilmutanud wõimeid teadusliku töö kor loolanc T. H. Kjellin oli 1922.-1924. a. Tartu nli
kultuurajaloo profeZsorikS ja samal aial ka S. tr.
valdamiseks. Akadeemia esimesed 12 liiget, mõrd kooli
On korduwalt rõhutatud tarwidust Eesti tea
S.-i
liikmeks.
Hiljem oli tn kolm aastat Nua ulttooli
kiuslikku uurimist ja teaduslikku tööd koordineeri tab wälja wõistlnstõödc teemasid ja määrab selleks sel arwnl hnmanitaar- ja loodusteaduste esinda professoriks ja kutsuti sealt Värmlandi kultuur.hiStoo.
jäist,
nimetab
wabariigi
president
haridusministri
wa ja juhtima keskkoha järele. Kuna Asutcmxi wastawad autasud; määrab auhindu teaduslike
rilise muuseumi direktoriks.
Prof. dr. Kjellin peab TartuS loengu 1. wccbruartt
Kogu poolt eriseadusega ette nähtud „ Eesti Tea uurimistööde eest ja määrab stipendiume ja teeb ettepanekul, kuna hiljem akadeemia ennast ise
Tallinnas 2. wcebrnaril. Loengu teemaks on wana
dustc Asutus" jäi teostamata, siis sellelaadilise unrimisülesandcid uurijatele , wõi wastawatele v täiendab samadel alnstel, mis ülikoolide sea ja
Värmlandi taluhooned ja nende sisuStuS.
dns ette näeb professorite ametisse seadmi
asutuse ülesandeid on Püüdnud osaliselt täita Tar asutustele.
Eile wõttis prof. H. Kjellim aiak,riantkkc lutule,
Oma ülesandeid täidab akadeemia otseselt wõi sel. Akadeemia eesotsas seisab wabariigi
tutwustas neid Väruilandi muuseumi kogudesse kuulu
tu ülikool ning teaduslikku uurimist ja tööd on
wntc wärwiliste joonistustega Rootsi rahwakunstist ja
presidendi poolt haridu s m i n i st
mõuewõrra Piiütud ühtlustada ja juhtida ka kul tema juures asntatawate teaduslike ühingute
andis lühikese ülewaatc sellest, mis Rootsis on tehtud
tuuvkapitali summade jagamise iVutdu. Mõlema kandu.
ri ettepanekul wiieks aastaks ni
rahwa tarbekunsti populariseerimiseks, kunStiwaartus
asutuse kaudu ei ole saawutatud tarwilikke tule Akade e m i a allub haridusmi n i s t c e mcta t u d akade e m i a president, kes like rahwa tarbeasjade alalhoiukS ja nende restanreer»annetega. Nii on teaduslik töö, eriti rahivuslike
akadeemia otsuseid wõib seisma panna ja tarbe
r i n m i l e.
misekS. .. .. .
Peagu igas kihelkonnas on restaureeritud uks mana
teaduste alal, Eestis killustatud mitme, osalt Oma tcgewnsc korraldamises on ta autonoomne, korral haridusministrile lõplikuks otsustamiseks
talumaja ja sisustatud wana rahwa kombe järele ja rah
samasisulise organisatsiooni wahol.
kniwõrd seadus seda iseseiswust ei piira. Akadce esitada. Akadeemia liikmete amctiwanuse piiriks wapSrste tarvrasjdega. Igas kihelkonnas töötab kodukul
on
70
aastat.
Akadeemia
liikmed,
kes
on
üle
Mitmekordsed Eesti Teaduste Akadeemia asu mial on kaks sektsiooni: humanitaarteaduste sekt
tuuri ühing, kelle üleSandekZ vA wana ehituskultuuri
taimse katsed äpardusid seetõttu, et weol Puudus sioon ja loodusteaduse sektsioon. Wabariigi wa tanud wannsc piiri, arwatakse emcriteeritnd liik populariseerimine ja restaureerimine, ühingute energi
lifc tcgewuse kaudu on tekkinud nagu mingi isamaaline
tarwMk arw Iväljapaistmaid Eesti teadlasi, keda litsus haridusministri ettepanekul wõib sektsioonide meiks.
Sellest tingituna ci sure Rootsi rahwuslik
Seaduses on ette nähtud, et akadeemia enda liikumine.
nüüd leidub, ja et algatus selleks lähtus mitte arwu suurendada.
omapära wälja ka mitte uute ehituste ja tarbeasjade
jnnres
wõib
registreerida
teaduslikke
seltse,
nende
riiklikust keskkohast, waid erihmmliste gruppide
walmistamifel, waid need omawd tugewaid rahwaki,nSti
Ilus seadus näeb akadeemia ette isikliku aka
Pookt. Eesti Teaduste Akadeemia asutamisega ar deemiaua, millel 0 n 20 liiget. Akadeemia tegcwusc järele walwata, kinnitada nende celar- mõjutusi.
Kodukultuuri ühingud saawad kogu kunstilise ma
Ivcid ja aruandeid.
westati ka uues ülikoolide seaduses, eraldades
terjali piltides ja originaalwärivides otse muuseumilt.
Teaduste
Akadeemia
liikmeile
pole
ette
näh
ülikoolide küljest osa funktsioone teaduse arenda
Prof. T. H. Kjellin oli waga huwitatud kõigest. miS
mise alal.
anda suurt summat, siis pidage meeles, et tnd tasn, kuid mõned kaudsed soodustused, mis la CestiS toimunud wiimasc 13 a. jooksul, seda eriti just
hcndataksc
eriseaduse
alusel.
igal juhul on sobivaks kingiks üldlaulik
Seaduses öeldakse: Eesti Teaduste Akadeemia
kunsti ja arhitektuuri aladel. Ta imeStaS kui palju on
Akadeemia jnnrc on lvaja palgata üks tea Tallinn selle aja jooksul muutunud, ja seda just ilu ning
ülesandeks on üldise ja eriti Eestit käsitlema tea IKul teil pole võimalik
kingi
ostmiseks
välja
TudengUaulik.
puhtuse suunas.
duslik sekretär ja üks kantseleiametnik.
dnse arendamine, lähtudes eeskätt tegeliku elu
.
Akaccmia
alnswaraks
määratakse
riigi
celartvc
majadnstest Mälja kaswanud küsimustest.
2. täiend, tr. 497 eesti* ja 77 võõrkeelset laulu.
Protsess elupäästmise
korras 100.000 krooni.
Oma ülesannete täitmiseks akadeemia eriti: alHind 2,35 kr., kal.-köites 2,90 kr., nahkk. 4 kr.
tasu pärast
dekreedina Eesti Teaduste Akadeemia scadns.

kodurahva, kui ka kallid külalised alkoholi tarvita-,

on suurim emade südamevalu allikas ja laste lapse

Prof. dr. T. H. Kjellln Tallinnas

Põhjamaade romaanide
3. valik, mis sisaldab 6 köidet.
H. kangi ..Isamaatud", O. Duuni romaanitsük
kel „Juviklased" (6 r., 3 köites), S. Siwcrtzi
„Selambid" ja S. Undscti „Ida Elisabeth", kokku

üle 2000 lk. teksti, E. Kollomi puugravüüridega.
Hind praegu ette tellides Kr. 11.—, kal.-köites

Kr. 15.50. SAATEKULU: Kr. 0.70 ja Kr. 0.85.
EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV, Tartus.
Posti jooksev arve 22-87.
Kaupmeeste Kongress

Puhtmajanduslikkude küsimuste
kõrval ka riigivolikogu valimised
päevakorras
üleriiklik,, KaupmceSteseltside Kestliidu juhatuse wii

mascl koosolekul otsustati ootamatult kutsuda kottu
üleriiklik kaupmeeste kongress Tallinna juba 2l). weeb
ruaril eeldusel, et selleks njak? tullakse toime wajalistc
eeltöödega. Kongressi eeltöödeks maliti kuueliikmeline

komisjon, kuhu knulnwnd H. -inr m, J. Puh k, J.
St r«h e, Sl. Muttika s, P. Kont k a r ja A.

Wirnr a. Kongressi pnewakorda kamatsetakse wõtta
akuutsemad kaubanduslikud päewaküsimused, nagu kaup
meeste organiseerimine, kindlate hindade küsimus, kaup

meeste majandusliku organiseerimise tulewikusuunade
kindlaksmääramine, ülrwaadc kaupmeeste organisat
sioouide tegewusest, kaubanduse ja tööstuse wahckorda
dc selgitamine, maksureformi teostamise wajaduse kü
simus jne.
Kaupmeeste ringkondades on kongressi kokkukutsu
misc wajadust rõhutatud korduwalt, sest kahe aasta eest
peetud kongressil puudutatud küsimustest Paljud ei ole
paigast nihkunud. Märgitakse muu scaS, et kaubanduse
ja tööstuse nmhckorrad on sattunud wahcpeal meelgi
Kongressi nii-ütclda ülepeakaela kokkukutsumise mõ

ningatc arwatrS naib aga tingiwat mitte sel määral
puhtmajanduslikud probleemid, kui cclscisew Riigiwoli

Tartumaal. Härjanurme walla Sadukülas,
juhtus neljapäewa õhtul raske tuleõnnetus, mis
nõudis inimohwri. Teadmata põhjusil oli pääs
mid tilli lahti Piiri talu maal asetsemas Krõõt
Sillaotsa elamus. Kui ümberkaudsed elanikud
kohale jõudsid, oli tuli oma möimusesse haara
nud juba suurema osa elamust. Maja suudeti
siiski maani mahapõlemisest päästa. Samas sel
gus aga kurb õnnetus: majaomanik Krõõt Silla
ots oli jäänud tulle. Ta poolpõlenud laip leiti
pliidilt.
Kuna esialgu puudumad tuleõnnetuse ja
surmasaanu kohta igasugused kuritöö tundemär
gid, siis oletatakse, et siin on tegemist õnnetu

"ihtumigo. Nimelt oli olnud Krööt Sillaotsal
harjumuseks toa soojendamiseks kütta pliiti ja
siis sellele hiljem magama heita. Nähtawasti'
päitsis tuli kas hoöguwate süte näol wõi mõnel
muul wiisil pliidi alt wälja ja süütas rauga
riided, tekitades ühtlasi ka tulekahju.
Kuna Kroot Sillaots oli 80 aastat mana
ja elas erakuelu, siis ta kas ei märganud üldse
tulekahju, wõi ei suutnud põlemast majast enam
wälja põgeneda, maid sai mingumiirgituse ja
hukkus pliidil.
Sissepõleuu riided ja marandus oli puutu
mata, mis lubab ka oletada, et siin kuriteoga
tegemist pole. Asja juurdleb politsei.

kogu waliminc. MiS sellel alal kongressil mõeldakse

Vargajaht Rakveres
Rakweres warastas. Tallinnas müns-

schom on sama raadiohuwilinc waras, kcs 24. jaan.
murdis akna kandu sisse Rakwcres Hugo Lille raadio-,
foto- ja spordiarri, kust wiiS kaasa 2 raadioaparaati. 2

koja ruumidest on hakanud kaduma mirmsiuguseid wa

fotokaamerat j. m. wähemat kraami, kokku fiOO kr. määr

Panid tonne kolm alaealist poisikest K. Below, W.

saawutada, on meel selgumata. Osa kaupmehi on soo
witanud kongressi pidada pärast walimisi rahulikumas
õhkkonnas.

Usuteadlaste konverentsi tänu

linna tanawal usetsewasse kindlustusselts „Eesti" maj
ja, kust wiis kaasa tänawakastmise kummiwooliku. MeHe „tööd" märkasid postil olem kordnik ja öõwaht, kes
koo» asusid marga jälgimisele.
Waras lippas oma saagiga Roosi tänawale, kus ka

duS sihte majja. Postikordnik jäi tänama juure mal

wcle ning tabaS mõni arg hiljem marga, kui tn uuesti

ilmus walja. Kriminaalpolitseis selgus, et Sergut-

tuses.

legramm: ..Palmi tvastn >võtta usiiteadlasre konlve
renitsi peolt nimi Teie hea sirhtmnise eest Eesti ewaa

geoliumi lirtorinsn kiriku ellu. Usuteadlaste koulve
rentsi uimel esimees piiskav Rahaurägi."

koored vargad tahtsid põgeneda
N. Venesse
sest asju. Semi wälja ira Ime, et selgitada wase ka

drrmist. Lõppeks õnnestuski teha kindlaks, et wrrguse
H a u k o ja N i k i f o r o 10, kes õppisid Namva eurigr,vii

lide koolis sa käisid tööstuskoolis tööpraktikal. Poisid
olid wcrrasvanud wase ja müünud selle wanarauakawp

raati liig odawalt, peeti mees kinni. Kuna aga ei lõi
nud korda kindlaks teha, et meeS raadio oleks waras
tanud, lasti tn wnbakS, kuna aparaat jäi politseisse,

Kuna pois:e>l oli ette näha karistust, siis taks wa

oli 3. saanud 150 kr., mille ta mõne piicwaga maha

pummeldas.

Telef. 437-52.

Dr. A. Eisenschmidti elutöö
jäädwustamisele kirjas ja silmis
Alanud aasta puhul palus Tartu Eesti Põllumeeste

Seltsi aseesimees Juri Brandt ajakirjanikud oma

poole, seletades neile, et uue aasta tööd alustades Tar

iu Eesti Põllumeeste Selts tahab eeskätt tähelepanu
juhtida siseelu korraldamisele.

Siseelu arendamise alal tuleb ära märkida ka põhi
kirja muutmist, mille kallal parem asjatundja praegu
on tcgclvuscs. Ka kodukorrad on tviimistlemisel. üht
lasi on loodud majandustoimkoud ja ajutine Wahi koo
lide ja talude toimkond.
Suurt muudatust seltsi ellu toob Wahi koolide muut

mine sihtasutuseks, mis loob koolidele weel kindlama
majandusliku aluse.

ühe suurema üritusena seltsil on käimas ka näituse
eeltööd. Sel aastal, silmas pidades ioabariigi juubelit,
seltsil on katvaisus näitust tveelgi laiemale alusele wiia.
Eriti tahetakse tvälja tõsta teaduslikke saatvutusi meie
majanduslikel aladel.
ühe suure katvatsusena seltsil on teoksil põllumeeste
majandusliku elu korraldaja dr. Eisenschmidti eluloo
uurimine ja näituse korraldamine. • Sellele tööle on pa
lutud kõik asutused, kelle arenemisega dr. Eisenschmidti
nimi on seotud. Dr. Eisenschmidti elulugu koostatakse
põhjaliku teadusliku tööna. Näitus korraldatakse ühel

ajal Tartu näitusega, ühtlasi on walmimas käsikiri

filmi kohta, uus annaks ülcwaaie selle suure põllumehe
elutööst. Kogu töö läbitviimise ja juhtimise on tvõtnud
endale mag. agr. A. Käspre, keS juba pikka aega wasta
waid materjale on uurinud.

Märkimist määrib ka seltsi majandusliku elu kor

raldamine, et oma kultuuriliste sihtide läbiwiimist kind
lustada. Sel alal järgmise üritusena selts paneb toime

pühapäelval ..Vanemuises" loterii-allegri koos põllu
meeste päetva, kõnekoosoleku ja rahlvapeoga.

Kooliraadio saatepäevad
eelseisval poolaastal

Peaministri asetäitja nimele tuli järgmine te

Kohe Marguse öõl sõitnud 3. Tallinna, kus osa kraa
mi realiseerinud, ühe raadioaparaadi müümisel oleks
mees peagu sisse lennanud, sest luna mees pakkus apa

õige omanik ta jälle kätte saab. ülejäänud esemete rest

KOHW
iromaatiline ia võistlemata
Praadimine
iga päev.
J Iga jHEL.
päevhea.
värske
praetud
Soome segud ja narilikud.
j Kaupmeestele soodus ostu
st JOH. LUTS. Lai tänav 2.

peaministri asetäitjale siseminister K. Ecnpalule

9tartva tööstuskooli juhatus märkas, et kooli töö

a. mana, kes on Pärit Narmast. S. murdis sisse Tal

jahu hinda 63 kr.
Protsessi kutsub walja järgmine lugu. Ligi 10 aaS
tat tagasi sattub tchpumibohtu PäidlaS Aleksander Nii
wiku wäikc Poeg, kes kukkus kaewu. Lnnelb sai Karl
Niiwik oma wennapoja kaewust wiimasel minutil walja
tuua. Kunstliku hingamise tegemise tagajärjel laps är
kaS ellu. Et wennale tasuda ohwrimeelsust, lubab AlcV
sandcr Niiwik iga aasta elulõpuni Karl Riiwikule ühe
waka rukkijahu. Kuna ta lubadust ei ole seni täitnud,
nõuab nüüd Karl Niiwik 10 aaSta wilja tagant järele.
Seekord weel otsust ci tehtud, kuna Protsess jäi Poo
lcli.

20. veebruaril

suuremasse ummikusse.

öõl wastn reebet tabati Rakmcrcs iiutiucfurbfclt
Marguste eest karistatud Georg T e ra u tscH o M. NÄ

Otepää jaoskonnakohtus oli arutusel huwitaw nõu
deprotsess, kuS pooltena esinesid wennad Aleksander ja
Karl Riiwikud. Wiimane nõudis esimeselt 500 kilo rukki,

mehele.

nsmat poissi Below ja Hanko tahtsid põgeneda

Nõnk. Venesse. . Mõlemad aga tabati ja noored trar

gad miti kohin alla. Reedel oli poisikeste siniiegn
Rariva 1. jaostoiinakohtns armnscl. Kohtunik andis
Poisikesed w-anematc walwe alla.

Haridusministeeriumi korraldusel toinnuvad riigi
riiighääliugns kooliraadio 'aated käesolctva 1937./38.
kooliaasta kclvadscmcstril 20. ja 29, jaan. 3 10 , 17

ia 32. tvccbr.. 3.. 10., 17.. 21. ja 31. märtsil 7. ja
28. aprillil ning 3.. 11.. 19. ja 23. mail saadete algus
on 29. ,aan. jn 14. mail kell 12 p.. teistel Väavadel

aga kell 1 d.. ning saadete kesrivus on 30—40 minutit.
Lisaks sellele tvõiks märkida, et 29. mail antakse
raadio kaudu üle ka algkooli lõpetajate päewa algus
Tallmanst.

Tillamäel taheti süüdata talu
. r lrnlla Kaunnkn külas. Sillmnäc suwitrrs
kopa lahedal, lelkis mlatxirasrcl põhjustel nÄjapäotval
lou.ua pmgu rulekahi J. Pangi talu rehehoones, mis

on mudaga ühe katuse all Tuld märka? koduhoidjana
ralus nnlbrw tvanainimene. kelle kisa peale joo-ti naa

bertaluden appi ja pandi tulele viir. Tublisti sai

kannatada rehetuba ja seal asetsemad talu mitmesugu
jed tarbed. >lnna taluinimestest keegi ei käinud rehe

loas ,j,s eu anrata. ct niit tekkis kuritahtlikust sü ii ta

unicn. .lpja selgitamiseks alustasid auletüvöimud
luurdlujt.

Päevaleht

Laupäeval, 29. jaanuaril 195 b
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Siseriigist
Kodu ja asutus.
Wiimased aastad on toonud nii meie kodudesse

kui ka wälisesse ellu suuri ümberkorraldusi. Meie
kodude, ehituste, linnade ilme ei ole enam en
dine, maid need kõik ajakohastumad moodsa aja
uutele elunõuetele.

Kodu kujuneb wäikekorteri suunas, kus wäi
kese! Pinnal oleks wõimalikult palju otstarbekuse
mugawust, Palju maigust ja tubade sisustuse kau
nidust ja kergust koos praktilisusega. Kodukaunis
tamise hoogtöö õpetab ilumeelt isegi talude wäi'
keellu.

Uued tungid ruumide osasaamine õhust ja
päikesest suurte akende kaudu ja ruumide wõima

unt. asuwate „Vikeri" tehaste tege
wuj emisel ja laiendamisel on seal eri
alak- j just ülalmainitud awalike asutuste
moodi. isustamine. Töökojas walmistatakse
sisustust klaasist, metallist ja Puust. Klaas ei war
ja maigust, ei marja üldse midagi, seepärast klaasist

Mitriinid, bürookapiriiulid ja waheseinad leiawad
kõikjal üha kaswamat tarwitamist. Metall ei kogu
tolmu ega wõta Palju ruumi, seepärast metall
mööbel on leidnud Poolehoidu.

Muudatusi õppejõudude peres. Haridusminislce

riumi kutseoskuse osakonnalt määran Elsa Muda
Saku kodumajanduskooli õpetaja k.-t. kuni 1. jaan.
1939. a. Sama kodumajanduskooli instruktor Selma

Jaam a lubati palgata puhkusele kuni 1. aug. k. a.

Aegnasaare kooli puudused kürwaldamisele. Möö.
dunud sügisel rewideeris linnaümbruse jsk. tcrwishoiu

arst. dr. 3. Ru u b c l Aegnasaare algkooli, kus leiti
mõningaid terwishoidlikke puudust. Nüüd palub maa

tatakse crikawandite järele, nii nagu ülesanne ma
sisustuse kaudu —on nüüd aga kõige elama jab. Neid erikawandeid malmistatakse soowi kor
malt awaldumas awalikes asutusis, kus inimesed ral ka „Vikcri" juures ja antakse igasugust wasta
hulgani töötamas ja kus sadadel inimestel on wat asjatundlikku nõu neis küsimusis. „Vikeri"
muidugi Palju tegemist. Siin mõtleme lknto juures ollakse teadlik, et meie büroode, äriruu
reid, büroosid. Pangani aju. kohwikuid, restorane, mide, ametiasutuste jne. senine hoogus moderni
äriruumc, apteeke, tööstusruume, ametiasutusi seerumine tulewikus Meelgi hoogsamini jätkub.
jne. Wõrrelgom moodsamaid neist osutusist en Seepärast tehased Püüawad ette näha tulemikku ja
diste aegadega, siis näeme, et mahe on otse mää warustada tellijaid seni kõige moodsamate saamu
ratu: uus sisustus asutusis taotleb suure malguse tüstega, ning ..Viker" usub, et teostab sellega olu
ja ülima Puhtuse kõrwal stiililist ühtlust ruumiga lift osa laialises kodukaunistamise töös.
lik otstarbekas sisustamine wastamalt läbimõeldud

Tartust

kiriklikku lastetöösse puutuwaid küsimusi.
Surt Tartu ülikooli endine õppejõud. Reede hom

lektor cand. phil. Paul Sceberg-Elmerfeld 67 aasta
manuses. Kadunu sündis 1870. a. Peterburis ja oli
wene ajal gümnaasiumiõpetajaks Pihkwas. Eesti aja»
töötas ta õpetajana H. Trefsncri gümnaasiumis, kust

kutsuti Tartu ülikooli loomisel manade keelte, eriti
ladina keele lektoriks. Paar aastat tagasi siirdus ta
wanusepiiri kättejõudmisel pensionile. Kadunu sängi

tatakje maamulda esmaspäewal Tartus.

wamaks omaaegsetest Peetri tehaste hoonetest, kus
roarem korraldaii autonäitus, samuti ka näitus-mess.

Söidukulu Koplisse ci tule suurem kui Soo täna
roale. Sõiduks rooib kasutaba nii omnibujt kui ka
trammi.
Auto- ja liiklemisnäituse a.-s. ..Näitus" korral
dab koos ~Eesti Autoklubiga".. Näituse eeltööd on
juba alanud. Huroi näituse roastu näib olewat õige

suur. Juba nüüd on reserweeritnd roäljapanekute alla
1500 ruutmeetrit põrandapinda. Esialgu on karoatsus
näituse alla roütta kaks tööstushoonet põrandapinnaga

6600 ruutmeetrit. Tagaroarasse jääb roccl kolmas

hoone 3300-ruutmeetrilise põrandapinnaga.
Enamik suurematest autoesindnstest on juba teata
mid oma osawötust. Sellekohase! nõupidamisel otsus

tatt jaatawalt ka teedeministeeriumi osawött celseis
roast näitusest. Teedeministeerium esineb laialdase roätja

panekuga liiklemisasjanduse alal, tuues roäija ka len

nukid. Wõimalik on, et lennukeid tuleb ka roäljas
poolt Eestit. Näituse aega peetakse üldiselt hästi
roaütuhs. Näitus toimub parajasti autoostu hooaja
eel. Ka rahroa huroi ei ole sel aja! roeel pöördunud

loodusele.

Septembris a.-s. ..Näitus" korraldab erinäituse

..Elekter majapidamises", mis roarem on leidnud ela
roat külastamist. Noroembris tuleb karusloomade- za
karusnahkade-näitus, mis korraldatakse koos karus
loomade kasroatamijc seltsiga.

TEMS-i maleesivõistlused

TEMSi malecsivõistiuste 5. voorus lõpetati eile
kõigest üks partii: Sappberg võitis Favre'i sellega,
et viimane ei pannud tähele ühekäigullst kadu. Par

tii Türn—lsrael jäi pooleli selges võiduselsus Tür
niie, kuna Ä. Friedemann—Sepp katkestati enam

Igale käsitöösturile kutsetunnistus
1. maist hakatakse nõudma haridusministeeriumi

määrusega igalt kšsitöösturilt kutsetunnistust, kes
tegutseb iseseisvalt mõnel meistrite, õppinud tööliste

või tööstusõpilaste seaduse' alla arvatud tööalal.

Siiani aga on suurem osa omaette tegutsevaid käsi

töölisi Oma kutsetunnistuseta. Et olukorda paran

dada, siis käsitööstuskoda algab ülemaaliselt vasta
vate õiguslike kursuste ja loengute korraldamisega
nii teoreetilises kui praktilises osas. Esimesed prakti
lised juurelõikuse ja joonistamise kursused korralda
takse koja poolt Tallinnas veebruaris-märtsis.

Hipodroom
Pühapäeval on traavivõistluste kavas 9 jooksu.

1. klassis võistlevad traavlid Champignon, RedWhip, Wanderer, Falkenstein, Calumet-Ecton ja
Quisi-Quasi; 2. klassis —Favoriit, Boikott, Lux,
Kindral ja Kuller; 3. klassis Lareida, Karske,
Leo Axworthy, MacMahon, Croll-Yard, President
Kokett; 4 klassis Aida Watts, Macsan,
Roosa, Kaja, Prints ja Corteila; handicapis
Ängriff, Larion, Ludmilla, Luna, Jimiene, Boikott
Puppe, Cgklon, Poiss, Säde ja teised.
Sõidutee on endiselt puhas.

Sihtasutuse ..Hipodroom" juhatus heitis hobuse

tavaks ja Kiauselt võetigi hobusepidamise õigus

ja keelati Lahega sõitmine.
See on Tallinna hipodroomil esmakordne juhus.

Palju laevu talvekorteris

vähem võrdsete šanssidega. Võistlejate järjestus on

praegu: Kalde 4 punkti (3 mängimata), Laurine ja
fTürn ä 2 punkti (5), Ä. Friedemann \% (4), Sapp
berg 1% (3), Sepp 1 (ä), Israel 0 (6) ja Favre 0(2).
Koolinoorte maievõistlused

Tallinna koolinoorsoo maleesivõistlusil on pä
rast 10. vooru esikohal I grupis: Rosenfeld (juudi
g.) 9 punkti, L. Brašinsku (juudi g.) BV2 p., Tõrv
(tehn.) 7 (2 pooleli), Vanale (komm. g.) 7 (1), Viidik
(prants. 1.) 7, Jervan (Vesth.) 6 (1), Võrk (Vesth.)
61/2. Merits (prants. I.) 51/2 (1) jne. II grupis juhi
vad: kandsin (tehn.) 9 (1), Sari (prants. 1.) BV2,

Martinson (komm. g.) 71/2 (1). Elango (tehn.) 7 (3),

Stürmer (linna vene g.) 7Vz. Utuste (Õust. Ad.)
6 (2) jne.

Pool turniiri on seega juba läbi. Kummagi grupi
võitjad mängivad omavahelise 6 partiilise matši Tal

linna koolinoorte esimaletaja tiitli selgitamiseks.

Giimnaasiumt ehitamine wenib. Uut gümnaasiumi
hoonet, mis pidi malmima sügiseks, ci jõuta wist ette
nähtud ajaks malmis ehitada. Tööd on 'veninud just
tahvel tchtawate sisemiste tööde armel.

Linn ei austa Tammsaarel. Kui iile kogu Wiru

Muuseum on külastajaile awatud iga: pühapäewal

kl. 15—5 p. 1. ja igat kolmapäewai kl. 7—9 õhtul,

millal muuseumi arst soowijaile annab seletust wälja
panekute kohta.

Tubakakott müüdi isikuninksn katteks. Wana-Ka

mata isikumaksu, mistõttu maksuwüla katteks politsei
oli üles kirjutanud ja oksjonile määranud tema wallas

wara. S. on elukutselt toolimcicter. Oksionipäewal
müüdi ära mehe warandus, mille hulgas oli muuseas

ka tubli hobusetorgatäis omakaswatatut tubakat.
Wiimasest näis mehel olewat eriti suur kahju. Samuti

müüdi ära neli tühja wiinapudelit. Nende eest
saadt enampakkumisel terwelt 3 senti!

Petserist
Hobuste tapmine kallimaks. Kesknädala phtul pee
tud linnawolikogu koosolekul wolikogu kinnitas linna
wolitsuje poolt esitatud tapamajade taksid 1938./39. a.

saare 60. sünnipäewa puhul aktust, ei tehta seda
maakonnalinnas Rakmeres. Peeti küll organisatsioo
nide esindajate koosolek, kus otsustati jätta aktuse
korraldamine koolidele. Kuna koolidele kulude kat
teks summasid ei lubatud, loobusid koolid awaliku

23. a. kultuuritööd Löülas. Lüõla rahmaraamatu
kogu selts tähistab pühapäemal oma 23-a. tegewust.
Selts on mörsunud omaaegsest wäiksest lugemisrin
gist kohalikuks kandwaimaks organisatsiooniks.

tapmiselt wöetawa maksu. Uue taksi kohaselt wõctakse
hobuse tapmise eest l kr. 40 s. endise 1 kr. asemel.

aktuse korraldamisest ja peamad omamahclisi aktusi.

malewas on käimas ettemalmistnjed 12. ja 13. wecb-

nduandlaks ja lastc-ambulatooriumiks.

"'.".

fsllinnss
LAUPÄEVAL VASTU PÜHAPÄEVA
(Z. (Znadebergi ja beideni apteek. S, Karja t. 4.
Tel. 445-88. Schnicket' apteek. Paldiski mnt. nr. 6.

E. Roosiku lese tänu
Südamlikku teinu awaldan kõigile, kes mi
nu kalli mehe Ernst Roosiku muldasängitamisest
nii rohkel armul osa mütsid. Iseäranis tänan
T. E. K.-11. juhatust, ..Päemalehe" peret. ..Poly
graphi" liikmeid, tööliskonda, laulukoori ja
kõiki sõpru ning tuttamaid. Lesk.

J |1 e I

Awati lastenöuandla. Eesti Punase Risti Petseri
komitee poolt ette wöetud ümbcrltorralduse tõttu muu

deti senine Punase Risti ambulatoorium laste

Tarvitage oma kirjavahetuse jaoks ainult

KIRJUTUSMASINAT KR. SAAR &Ko

Täna kell 1 päeval avati kunstihoones graafik
Hando Mugasto mälestusnäitus. Näitus annab va

Reedel,

peale. Tapamaja taksid jäid endisteks peale hobuste

Tulemas ulatuslikumad tastmanööwrid. lärma

MUKK'-'

Tall. kolledsht wilistlaskogu aastapeakoosoleu pee

muuseumi arst piihap., 30. jaan., kl. 12—2 tiisikusest.

Teine samasugune märgukiri esitati W.-Põltsamaa w.
Kuningamäe asunduse elanike poolt. Wiimascle märgu

Järvamaalt

takse pühapäewal. 30. jaan., Estonia teatrimaja 5.

Terwishoiu Muuseumis (Kooli tän. 7) räägib

Uue-Pöltsamaa walla Mällikwere asunduse ela

riste wälla kodanik 3. S. oli jätnud wallale taju

A. Uusmna asemele, kuna iviimased olid loetud ivoli
kogust lahkunuiks korduma puudumise tõttu.

maa ka mäikestes külades korraldatakse A. H. Tamm

Linnaapteek, S. Pärnu mnt. 90/92

p. 1. Samas wöctaksc wastu ka uusi liikmeid.

maa ümbruskonna asundustes on alustatud aktsiooni
karskusliikumise propageerimiseks ja alkoholikultuuri
tõkestamiseks.

kirjale oli kogutud 33 allkirja.

waliti lahkunud H. Kiisa asemele K. Roode. Ameti
wande andsid uued linnawolinikud J. Luuk ja G.
Kaal, Kes wolikogusje olid kutsutud H. Elismaa ja

fondi.

Mõne reaga
korral Wii.-kogude Liidu ruumes algusega kell 4

Viljandimaalt
Põltsamaa ümbruskond nõuab karskust. Põltsa

pääseksid hõlpsamini üle jõe.

Tapalt

Skaudid aitawad Liimile sammast püstitada. Rak
mere skautide malew korraldas suurema lõkkeõhtu,
mille sissetulekust 25°/ o määrati lak. Liimi mälestuse
jäädmustamise komiteele mälestussamba püstitamise

Sadamas on praegu töös-tegevuses kõigest 9
damas talvekorteris seisvate laevade arv ulatub
160-le. Sisse klaariti reedel „Tasuja" Helsingist 38
reisija ja segakaubaga.

raskeks.

Linnawolikogu weerandtunniline koosolek. Tapa
linnaivolikolju koosolek neljapäeiva õhtul kestis maid
13 min. Tähtsaimana oli päewakorras fundmäärus
«võõrastemajade kohta Tapal, mis wastu wöeti. Mää
rus juudad loodetawasti kürwaldada fenijed puudu
scd Tapa «võõrastemajades. Waeslastekohtu liikmeks

Rakverest

Tel 431-18. 1. linna apteek, Krediitpanga majas,
Pärnu mnt 10 Tel 445-41. 2. linna apteek, Tellis
kivi t. nr. 40. Tel. 439-42. H. Mikheina apteek, S.
Tartu mnt. nr. 47. Tel. 308-42.
Nõmmel

laeva. Mitmed laevad on läinud talvekorterisse. Sa

Raske pussitamine Kärawetel. Kolmapäewa õhtul

tekkis kaklus Ambla w. Kärawetel metsatööliste
Johannes Lehti ja Oswald Pendi wahel. kui mehed

i

omaniku J. Klause kolmeks aastaks hipodroomilt rasurnud kunstniku töödest ümara ja ulatusliku üle
välja ja ta hobuselt ..Lahelt" võeti sõiduõigus 3 vaate. Suure saali on paigutatud akvarellid, mono
kuuks, arvates 29. jaanuarist.
tüüpiad ja muud värvilised joonistused. Vitriini on
Kuna Kiauselt oli varem võetud sõiduõigus sõi mahutatud exlibriseid, raamatukaasi. auaadresse jne.
dumääruste rikkumise eest, siis palkas ta enesele
saali võtab oma alla gravüür: puulõige,
sõitjaks H. Pintsel!. 2. jaanuari võistlusil käskis Vähema
ofort j. t. tehnikad.
Klaus Pintselit sõita ainult teisele kohale, milleks
Klausel pidid olema oma kombinatsioonid. Sõitja
- Apteekide öövalve
aga sõitis maärustekohaselt ja tõi „Lahe" esimesele
kohale. Klaus sõimas sõitja Pintsel! läbi.
See määrustevastane tegevus sai juhatusele tea

res. kus 4-km sõõris asetseb weekogu, mis wöimaldab
ujumise õpetamist.

nike poolt esitati nimetatud asjas märgukiri riigi
hoidjale, millele oma allkirja olid annud 76 isikut.

ttsndo õäugssto mälestusnäitus kunstihoones avati

Hobuseomanik heideti Z aastaks hipodroomilt välja

Koolides puuduwad ujumiswüimalufed. Nagu maa

kooliwalitsus haridusministeeriumile teatas, on lär
wamaa 7l algkoolist ujumiswõimalused 31 kooli juu

Narma jõe ülemjooksul lasti parwed käiku. Kuna
Narma jõe ülemjooksul on jõgi jääkattest juba maba

10 abisekretäri kandidaati. Rõngus kandideeris
walla abisekretäri-kohale 19 isikut. Waliti Lea A l t o

saar.

Selgus, et lärwamaa õpetajaist omawad Waba
dusc Riste 3 ja Kotkariste 2.

arsti juure, kes tunnistas ühe kaela löödud haawa

nenud, siis selle piirkonna' teemeistri korraldusel
lasti käiku . parmcd, et mene külade elanikud

asetäitjaks ltn. E. Lipp i n g.

andmeid teenetemärkide omanike kohta õpetajaskonnas.

Jõhvist

takistusi tööde algamiseks.

Tartumaalt

Õpetajaskonnas 5 teenetemärgi kawaleri. Teenete

märkide komitee ülesandel kogus maakooliwalitsus

olid üheskoos napsitamas. Leht haaras pussi, millega
lõi kaaslasele mitu haawa. Wigastatu toimetati jsk.-

14.000 kr. 4-km tee ehitamiseks. Narma jõe ülem
jooksm hakatakse eelolewal suwel ehitama korralikku
teed Permisküla juure. Kuremäe-Skarjatina teel on
4,2 kilomeetrit täiesti wüimatut teed, mis nüüd tahe
takse korda seada. Selleks on juba määratud 14.000
kr. krediiti. Eeltöödega on tehtud algust. Weetakse
kohale kruusa ja kime, et kcivadel ei oleks «vähimaidki

mata ajaks puhkusele. Tema asemele on määratud

Kohalikke teateid

riteks, millest wütawad osa Paide ja Türi malew

lane ja kirjanik K. Rajasaare.

mikul suri Tartus ülikooli endine manade keelte

Juhtide wahetus Otepää kaitseliidus. Otepää kom

miseks 28. aprillist kuni 2. maini. Näitus peetakse
Koplis, Wene-Basti tehaste tühjades tööstushoone
tes, mis selleks otstarbeks on kõigiti sobiwad. Kor
raldajad pearoad Wene-Balti tehaste hooneid sobi

konnad ning ratsaüksused. Manööwntel areneb tege
wus ka öösel.

matus-. ja hariduspäewa, kus kõnelewad kooliinsp.
A. Keppi, mag. A. Elango ja kohalik seltskonnatege

panii pealik A. Kase läheb l. meebr. alates määra

riit (üba auto* ja iiihlcmisnsjanbujc näitu j e korralda

Waiwara uueks näitejuhiks lahkunud T. Orwiku
asemele astub tuntud Narma näitleja ja lawastaja
A. B e rg e r.
Ohumilrgitaja sulgemisele? Läbt Kiwiõli tööstus
alewiku jookseb wabnku roiskweekraaw, mis iewitab
õhku mürgiseid gaase. Elanike voolt esitatakse nüüd
wabriku walitsusele kollektiiwpalwe, et kraam sule

korraldab 6. meebr. seltsimajas laiaulatusliku kas

Peetakse lastetöö konwerentst. Reede hommikul

algas Tartus Tartu praostkonna 2. lastetöö konwe
rcnts. mis kestab 3 päema. Konmcrentsil arutatakse

ja sobimusi oma ülesandele.

Kolm suurt tööstushoonet Koplis
autonäituse alla
A.-s. ..Näitusele" saabus eile majandusminist

ruaril Paide |o Türi wahel toimuwateks talimanööw

taks pealt õhukindla kaanega.
Uus koolimaja Sompa. Zühivt alewiwalitsus oma
iviimasel koosolekul otsustas ehitada uue koolimaja
Sompa külla. Ehitustööd algawad eelolewal kewadel.
Uus koolimaja tuleb kahekordne puuehitus.
Kaswatuspäew Waiwaras. Waiwara õpetajate üh.

kooliwalitsus Aegnasaare komandanti samme astuda
leitud puuduste kürivaldamiseks kooli juures.

..Vikeri" töökojad on äratundmisel, et iga
ruum tingib erikaalutlusi. Seepärast seal ei wal
mistada seismat standardkaupa, maid tellimisi teos

Virumaalt

Harjumaalt

Tallinnas,

Viru 3.

80-aastast isikut polnud doku
mentide järele olemaski!

Tänaval tulistati varast
Sissemurdmise katse koloniaalkaupluöse

Kella ühe paigu ööl wastu tänast päema murti sisse
Kaupmehe tiin. nr. 5 asctscmasse koloniaalkaupluste.
Vastasmaja elanikud, kes seda nägid, alarmcerisid aga
Politsei, kellel õnnestus Margaid tabada. Sissemurdja

teks osutusid 29-a. Nikolai Pctro ,v ja 23-a. Rudolf
Fricd b c r g. Politsei kohale jõudmisel püüdis Pct

row põgeneda, mispärast teda tänamal tulistati. Lask
agg ci tabanud. Pärast ülekuulamist kriminaalpolitseis
paigutati mõlemad mehed «vanglasse.

Nagu juurdlusega selgus, olid «vargad kauplusse
pääsmiscks Purustanud iiri tänawapoolse ukseklaasi. Jn
hnslikult märkas aga sissemurdmist keegi «vastasmaja
clnmk, kes asjast telcsonitccl teatas politseijaoskonda.
Sealt auti teade edasi kriniinaalpolitscissc. mille järele
ametnikud mõlematest amctikondadcst «viibimata sõitsid
sündmuskohale.

Kaupluse juures nähti üht tnndinata meest malma
mas, kes hiljem osutus PctroivikS. Politsei kohale jõud
mifel piindiS ta põgeneda, «nispärast rcmolwrist hoia
tusckS õhku tulistati. Selle järele tõstis Petro«v käed
üles, jäi seisma ning lasi end «võtta «vahi alla.
Fricdbcrg tabati katiplnscruumiö. Tn oli parajasti
ainctis mibncsugnsc kauba kotti-aja»niscl, kui politsei
teda üllatas. Ametnike sisse astun,ifel pildus mees neile
«vastu nägu schokolandikarpc, mis aga ci osutunud kiil

TäiökaL«vanud ..«vastsündinu" W.-KariStcS
Kodanike pcrekonnnkirjadc korraldamisel on siin-scal
ilmsiks tulnud õinc kummalisi lugusid. Nii hilja aja eest

ilmus Wnna-Karistc wallamajja perckonnascisuamet

uiku juure samas Mallas Kalitc talus clutsew Anna

Maiste ja palus koostada sünniaktid korraga kolme lapse

kohta. Selgus, et need kolm pole kaugeltki mitte alles
nüüd maailmawalgust näinud, wnid kõige wanem neist

tütar Maret on sundinud 1920. aastal, poeg
Märt— 1922 a. j<j teine tütar Erna 1924. a.
Süuuiaktid olid aga kõigil seni koostamata.
Samas wallas ou clauud keegi 80-aastane isik, kelle

sündi polnud üldse mitte kuskil registreeritud. Kui wa
nake mõni aeg tagasi suri ja seega pääsis ..tacwakirja".
sai alles teatamaks, et tn maises cluS pole seisnud üheSki
kirjas.

Vargus põhjustas surma
28. jaan. Taali rajooni konstaabel kuulaS Sindi-

Lodjas üle Anta Koigi, kes oli maawalitsusest waras
ranud laudu. Koik tunnistas süü üles ja palus selle
järele konstaablilt luba teise tuippa minna. Kui Koik
pika ootamise järele tagasi ei tulnud, siis tekkis kaht
lus. Vaatama minnes konstaabel leidis Koigi oma toas
poonult.

lalt tõhusaks rehvaks. Warsti olid sissemurdja käed
raudades ning koos Pctrolviga «viidi ta kriminaalpolit

nüüd sclgnö, niabadnsse pnäsiniscl jälle kohe läks war

sciSsc.

gilc.

Fricdbcrg on tvarcin kordunmlt «varguste pärast ka

ristatud. Ka Petrotvi kahtlustati kord «varguses, kus
juureS selgus, et ta on Nõukogude Wene kodnik, kes on

Eestisse tulnud mõltdoknmcntidega ja elab siin male
nime all. Wargltse ja Maleni,ne all elamise pärast is
tus ta oktoobrist kuni jaanuarini kinni, kusjuures, nagu

Mis Pctronn õige niini on ja lnidas ta Eestiõfc

pääsis, fee ei ole ka wccl praegu täiesti kindel, kuna
waStamad järclcpäriulisrd Venemaalt pole annud taga
järgi. Pärast kiicsolewa margusc eest määratud kariS
tuse kandmist, saadetakse mees tõenäoliselt Venemaale
tagasi.
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Estonia Kontsertsmills E6DO KDITISOO 1!,.-® |

Tetaer Muusika
läti balletisolistid „Estonias"
Läti riigiooperi balletisolistid: Osvald Leman,
Edit Pfei f e r, Harry P 1 uci s, Anna Pri e d e
ja Tatjana Vest e n e olid ..Estonia" teatrisaali
tõmmanud rohkesti rahvast ja said hea vastuvõtu
osaliseks.

Soolodena, duodena ja suuremate ansamblitena

pakuti meile üksikuid omaette-palu ja katkeid bal
lettidest. _ Saime kõigepealt head tehnikat.
Leppida ei _ tahaks ainult viimaseil aastail nähta
vasti moodi läinud liig vedelate fouetteedega.
Nii nagu neid eile ja ennegi teistel balletiõhtu
tel tehti, ei vääri nad enam oma nimegi. Tä
hendab ju ..fouettee" õieti piitsalüöki. Seda
nähtavasti kiputakse unustama või lihtsalt ei hoo
lita sellest, aga kui suurepäraselt võib fouetteesid
Välja ..piitsutada", seda näitas omal ajas kas või

Victorina Krigher. Tarvilisel määral mõjule ei pääsnud

ka tantsude meeleoluline külg. Seda meeleolu oli
sageli muusikas, aga tantsusse endasse ta niisama
sageli ei pääsnud. Võib-olla tuli see osalt sellest,
et muusika tõlgitsus ei olnud igakord just tabav,
mis kõige enam paistis silma Rubinsteini „öös",
mis hoolimata juba mainitud heast tehnikast jät
tis liig rahutu, rabeleva mulje. Palju parem oli
selles suhtes juba Corosio ~Esimene armas
tus" (E. Pfeifer, O. Leman), mis üldse igas suh
tes oli õhtu parimaid numbreid. Kõige huvitavam
pala oli de Kalla muusika järele tantsitud „Ker
ju s" (T. Vestene, 0. Leman) nii kompositsioonilt
kui kt. muusika tõlgitsemiselt ja toredalt rütmilt
ning äkilisilt üleminekuilt ühest tempost teise.
Väga heatujuliselt ja naerusünnitavalt tantsisid E.
Pfeifer, 0. Leman ia H. Plucis Drigo muu
sika järele kaht Pierrord ja Pierrette'i. Kena ja
vaheldusrikas oli ka E. Pfeiferi, T. Vestene, O.
Lemani ja H. Plucise poolt viimse palana ette
kantud „Läti tants", milles nägime ka huvita
vaid rahvakostüüme. '

Kui võtta tantsijaid üksikult, siis üldiselt hea
tehnika juures hiilgas suurima bravuuriga ja ha
ruldase rütmikindlusega T. Vest e n e, kuna E.
Pfeiferile näivad rohkem sobivat meeleoluli
semad palad, A. Pri e d e aga annab samavõrra
hästi bravuuri ja lüürikat. Niihästi 0. Leman
kui ka H, P 1 uc i s omavad hea tehnika, aga mii
mikalt cm Leman võrratult parem.

Lavale rändas palju lilli nii konide kui ka
kimpudena. V. Mettus.
„Estonia" teater
Laupäeval, 29. jaanuaril harilike hindadega Rai

mani operett ..Sflgistnanööver". Harilikud hinnad.

Pühapäeval, 30. jaanuaril, päevaseks etenduseks
harilike hindadega Tšaikovski ooper „Padaemand";
kell V2B õhtul Beaumarchais' komöödia ..Figaro pul
mad".

Dimitri Smirnofi veel kord „Eugen Oneginis".
Priit Ardna operett ..Tatra tüdruk", inis pr. Riina

Reiuiku ja Agu Lütidiku välismaareisi tõttu mõneks

ajaks repertuaarist välja langes, tuleb, kuna mainitud
näitlejad homme kodumaale jõuavad, esmaspäeval,

31. jaanuaril, jälle ettekandele. Alandatud hinnad.
„Romeo ja Julia". Laupäeval, 5. veebruaril, tuleb

Pühapäeva õhtul „Tootsl pulm" 19. korda.

Esmaspäeval jälle ..Tootsi pulm".
Teisipäeval ..Inimesed ajujääl" 17. korda.

„l love you" esietendus
Saksa teatris toimus eile täiesti väljamüüdud saali

ees. Poola kirjaniku hästikirjutatud komöödia köi
tis algusest lõpuni, hoolimata sellest, et tal on ainult

kaks tegelast, keda eeskujulikult esitasid Signe
Pinna külalisena ja mitmekesine Herbert K 1 a 11.
Naeru ja aplausi oli palju, viimast ka teksti sisse.
Signe Pinna sai ka lilli.
„I love you" korratakse teisipäeval.
Hommikkontsert Töölisvõimlas

mitte kino ,Modernis" nagu varem oli välja kuulu

tatud, kuna viimasel minutil .Moderni" ruumid ära

öeldi ühingule ja selle tõttu Töölismuusika Ühing

011 sunnitud homuükkontserdi Töölisvõimlas korral
dama. Kontserdil esinevad J. Reintam (bass), süm

fooniaorkester, segakoor ja puhkpillide trio. juha
tavad N. Goldšmidt ja P. lndra. Sissepääs vaba
tahtliku maksu eest alammäär 10 senti.

Eino Uuli uues lavastuses esietendusele Gounod*
ooper „Romeo ja Julia". Juhatab prof. Raimund

RAADIO

Eesti Draamateater

Laupacwal, 29. jaanuaril.
16.55 reklaam. 17.05 noortele. Katkendeid J. OllikAndewei noorsooromaanist ..Alati Malmis I". 17.35 Türi:

Kull.

Laupäeval, 29. skp., kell 1/28 õhtu! „Must suvi"
39. korda.
Pühapäeval kell !/->3 p. I. ~Kevad" 107. korda
Pühapäeva õhtul kell V2B „Kõrboja peremees" A. H
Tammsaare 60. sünnipäeva puhul.

Kassa avatud kella 11—1 e.l. ja s—B õhtul
Töölisteater

Täna ..Inimesed ajujääl" 16. korda. Algus kell

'/i>B õhtul. Pääsmed 20—125 senti.

Pühapäeva päeval ..Kolmekrossi ooper" 20.

korda.

Naadiosaatcjaama „Nõmme K. L. S. " saatckawa:

Kino

Laupäcwal, 29. jaanuaril.

15.00 heliplaate. 15.30 noorteiund Hiiu algk.

õpilasi. 10.00 heliplaate ja teateid.

Helioses

Piihapäcwal, 30. jaanuaril.

8.30 äratnsmäng. Wõimlcmine 8.50 agr. N. Wii
lup: Tähtsamate põllumajandussaaduste tootintskulude
kujunemise WZimalusi. 9.10 põllumajanduslikke teateid.
9.15 hommikkonisert heliplaatidelt. 9.55 Tallinn ja Türi:

Jumalateenistus Kaarli kirikust. õp. F. Stokholin,
10.00 Tartu: Jumalateenistus Pauluse kirikust, õp

Haamer. 12.00 Ll. Kapi ja tema õpilaste helindeid ore
lile ja metsajarwele. P. Jndra (elektriorel) sa Ll. Kõhe
lik (meisasariv). 12.10 terwitus õpetatud Eesti Seltsile
ja 21. H. Tammsaarele. 12.45 Helene Mugasto-Johani:
Tammsaare populaarsus aivalikc raamatukogude luge
jaskonnas. 13.05 koore ooperitest. (Heliplaadid.) 13.30
dir. A. NooZ: Kool Ivõitluscs alkoholi ivastu.
13.45—15.00 lõiinamuustka. 31N orkester. Juh. J
Nikolai. 10.50 reklaam. 17.00 ..Kõrboja peremees",
kuuldemäng ?l. H. Taminsare samanimelise romaani jä
rele; dramatiseerinud ?l. Särcw. Tegelased: Katku Willu

Ed. Tiirk. Jüri. tema isa 21. Suurorg. Aini.
tema ema L. Tui. Kõrboja Anna A. Talivi. Rein.
tema isa J. Kaljola. Eewi L. Lasner. Näiiejuhi
F. Moor. 18.00 Jürgenson: Llwamäng-fantaasia.

(Heliplaadid.) RR orkester. Juh. prof. R. Krill

jookseb praegu põnev ja huvitav film ..Signaal
öösel" Sybille Schmitziga peaosas. Filmi te
gevustik kannab meid eelmaailmasõjaaegsesse Viini,
kus noor elurõõmus viini neiu abiellub itaalia aris
tokraadiga, kes ta viib oma kodumaale oma esi
isade lossi. Puhkeb aga sõda ja loss langeb proua
endiste kodumaalaste meelevalla alla. Noorele lossi
prouale algavad nüüd rasked päevad saatus
seab ta dilemma ette, kas reeta oma praegused
või endised kaasmaalased. Talle langebki viimaste
ränk kahtlus, kuna lossist on nähtud öösel sala
duslikke tulesiguaale ja strateegiliselt tähtis sild
lossi lähedal lendab õhku. Film 011 osatud kujun
dada niivõrd põnevaks, et kohati vaatad teda hinge

pidades. Ja kuna ka mäng on häis kätes Sybille
Sehmita 011 köitev nagu alati siis on ..Signaal
öösel" tänavu üks tõhusamaid oma ala seerias.
Tas 011 palju seltsimehelikkust *ja õilsat rüütellik

kust.

Lisapalas antakse mitmekesist Eesti ja „Eclair

journali" kroonikat.

18.15 õpetatud Eesti Seltsi 100. aasta juubeli-aktus.

jääteade ja heliplaate. Tallinn ja Tarin: heliplaate.

17.50 K. Jnngerman: Eestlase müstikast. 18.10 Mann
toredaid tantsulugusid ~Lõbusad lvellcd". 18.10 päe
tvaundiseid. 19.00 õige aeg. Ilmateade. Saatekawa üle
waade. 19.10 opereti- ja balletimuusika. NR orkester.
Juh. prof. R. Kull. 20.00 A. H. Tammsaare 60. sünni
päetva aktus. Kawas kõne. näiteid kirjaniku loomingust
sa muusikalisi ettekandeid. 21.10 kontsert A. Kapi õpi

laste helitöist. orkeSter. Juh. prof. N. Kull. 22.00

õige aeg. Päetvanndiscid. 22.10—21.00 ajawiiie- ja

tantsumuusika Kurt Strobcli orkcZier „Gloriast" ja

heliplaate.

(Tartu ülikooli aulas.) 20.25 õige aeg. Ilmateade.

Homne saatckawa. 20.30 ajawiitemuusika. Mängib trio:
J. Schunljatschew (wiiul), J. Aalak (tschello) ja H. Kelt»

janow (klniver). 21.00 lugemistund. H. Laur loeb jõe
süweudamise episoodi Ll. H. Tammsaare romaanist

..Tõde ja õigus" V. 21.30 ajawiitemuusika (järg).

22.00 õige aeg. Päetvaundiseid. 22.10 tantsumuusika

..Estonia" walgest saalist. J. Pori orkester. 23.00 re
portaash Tallinna-Tartu linnawõistlusest korwpallie.
H. Mikkin.

Raadiosaatejaama „Rõmme K. L. S." saatekawa:
Piihapnciunl. 3l) jaaimaril.
15.00 heliplaate. 15.30 insener Aleksander Jommi
westlus puuehituste kaitsest, 15.45 ettekandeid klawe

ril prl. Meta Saar. 16.00 heliplaate sa teateid.

Pruulis puskarit keisriajast
tänaseni
Puskaripruutijaid naisi karistati
Maksudcamcti direktori otsusega karistati Wirumaa,

Püssi walla Kestla-Oidu clauikkc Mari Mannimad jn
Elisabeth Paati kodusel teel puskari «valmistamise ja
selle müümise eest esimest 10G0--kr. ja teist 500»fr. raha

trahwiga. Nagu juurdlusel selgus, oli Maununa pide
tu alt ajanud ja müünud puskarit juba Mette keiser
riigi ajast alates, elatades peamiselt rud sellest.

TamaS külas awastati Aarou Mägi korteris sala
saue riigiuniua müügikohi. Mägi juurest leiti 7 täit ja
2 pooleli-tühja wiiuapudclt, mis konfiskeeriti.
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Päevaleht

Laupäeval, 29. jaanuaril 1938

Põhja kindlustusseltsi viis juhtivat
ametnikku vanglasse

Raudteejaama-ametnikud kongressil
Arutati majanduslikke ja kutseküsimusi

Tõrva ühisgümnaasium 20-aastane

Asjaajaja-direktor koos jnhtiimtc ametnikega kör
waldas olematute tnleõnnctnstc arwel snnrema
summa seltsi raha
ühenduses ..Põhja kindlustuse aktsiaseltsis" ilmne
nnd rahakörwaldamiscga paigutati täun Tallinna-Haap
sulu ringkonnakohtu prokuröri korraldusel wauglnsse
seltsi asjaajaja-direktor Gerhard Rc « ss, pearaamatu

pidaja Herman Wcrn c r. prokuristid Hans Köh
lcr ja Friedrich Niggol nina nsjnnjaja-dircktori
uieud inspektor William Rcuss. Kõiki neid sundista

takse olematute tulcõnnetnstc arwel fiktiiwaktidega raha
körwaldamiscs. Esialgse rewidccrimise andmetel tõuseb

omastatud summa 15.000 kr., kuid tõenäoline, et see
ui eel tõuseb, kuna rewidccrimine meel kestab. Kõik
wangistatud mehed on muulased ja kuuluwad salfa
rahwusesse.

Puudused Põhja kindlustuse a.-s. asjaajamises ilm
ncsid relvideerimisel. Selgus, et siktüivarivctcga nii
tvõetud olematute tuleõnuetuste armel tvälja osalisi
kindlustuse preemiaid, kusjuures wõltsitnd aktides oli
näidatud, nagu oleks hoone leekidest waid osaliselt saa
mid kannatada, mispärast kindlustus jäi edasi püsima.

Täna hommikul algas raudteelaste ko
dus Eesti raudteejaama-ametnike kongress.
Saadikuid tuli kongressi alguseks kokku 61.
Ette oli nähtud saadikuid 73.
Tervitustelegramm oli saabunud teede
minister Viitakilt, samuti tervitasid tele
graafiteel Sööme ametivennad. Suulisi ter
vitusi ütlesid kongressile mitu raudteelaste
organisatsioonide esindajat.
Kongressi juhatusse valiti: A. Kangur
ja J. Sisask; sekretariaati: J. Borisov, L.
Pärg ja G. Liblik.
ülevaate ühingu tegevusest andis ühingu
esimees, Balti jaama ülem Tupalkain. Edasi
Pinevad suusavõistlused Narvas
csimõistlusist haruldaselt elaw osawött
Peale Tallinn-AZalkla teatesuusatamise kujunemad
tänawu suurimaiks suusaspordi sündmusiks kaitseliidu
mõlemate «vahelised mcisterivöistlused 18 ja 50 kin-i
suusatamisel ecloleival laupäeival jä pühapäeival Nar

was. Tänaivu on neist ivöistlusist osaivõtt rekordi
lisclt elaw. Peagu kõik maleivad saavamad o«na

pariinad suusatajad Nar,va. Võistlejate ülesandmine
lõppes ja nüüd selgub, et 18 km-is «võistleb 25 ja
50 km-is 20 suusatajat. Wüistlusil on kõige armuka

malt esindatud Narma «näle,v. kes paneb «välja

mõlemale alale 5 meest. Harju maleiv saadab Noriva

järgnesid ühingu rahaline aruanne ja oma
vahelise abiandmise kassa aruanded.
Edasi tuli päevakorda E. Talve referaat
muljetest Saksa raudteedest ja Reinaste
referaat organiseerimise tähtsusest kutse
lises tegevuses. Lõppeks oli liikmemaksu
määramine, eelarve vastuvõtmine ja vali
mised ühingu juhatusse.
Päevakorras oli ka ekspluatatsiooni
ameti teenijate ühingute koondise põhikirja
vastuvõtmine ja majanduslikud küsimused
sellele järgnenud läbirääkimistega.
Pildil vaade kongressi saali. Kõrval jaanui
daivad meie parimad suusatajad iile riigi. Nii on
wöistlusile üles annud tuntuimaist suujatajaist W. Kaa
risto, E. Siitan, E. Särak, E. Tartu. E. Pransa,
Th. Krassikow, P. Munak, E. Küim, A. lenscn, R.
Kaasikow, J. Koowit, Th. Anderson, W. Dils j. t.
Esimesed «võistlejad jõudsid Nar«pa juba ncljapäc
ival za ülejäänud saadumad reedel. Tahetakse tut
muda ivöistlusrajaga ja end korralikult «välja puhata

Wöistlejad paigutatakse Narma kaitscmäe kasarmusse

Wõistluste korraldajaks on Narma malem, kuna

peakohtunikuks on ?larma malewa pealik major
Loomuste. Narma söidamäd peastaabist möistlusi jäl

gima kol. ?l. Balder ja ltn. E. Lepp.

Muret tekitab möistlejailc ilmastik. Narmas on
juba teist päema kerge sula. Kuigi lund on rohkesti,

4, Tallinna 1, lärma 5, Tartuinaa 2, Tartu 2, Pärnu
maa 5, Wiru 3, Lääne 1, Walga 3 ja Sakala 2
mas «võistlusmaas.

walmistuscle lahcncivaiks rahmuswahelisiks suuja

Konkurents on ääriniselt tugciv, kuna Noriva sõiVeel viimaseid päevi
hm

valjamuuk!
Peeglitööstus ja
klaasiladu
Wennad E. ja 0). Loderaud,

Harju tän. 44.

Klaasib ebinisi, Ivalmistab
ärisisu snisi. pildi raam c,
peegleid, mööbli- ja paiuu
yrtud klaase. Laos suur wa

lil walmiSpceglcid ja iga
sugune ehitus- ning tvärwi
line klaas.

Pruutpaaridele suur valik

Waua Posti 7. tel. 44õ-õ6.
Sooivin osta

VALGEID SIIDKLEIDI

RIIDEID.

Elnmnutusc tõttu,

F. E. Pisarev

müiia

mahagonipuust wanaaegseid

mööbleid: iluasjade witrii
uid, kirjutuslaud tooliga,

Tartu mnt. nr. 1.

raamatukapp, postamendid,
ümargune kummut peegliga,
maarjakasest pult, laud, too

iVWVaviBVaVUVWVWVin

veoauto

Ehitajad!

majas korterid 2-ioal. üld
waimiga ja 3-toal. waititiga,

Jmanta 63—7, Tallinn,

Vanaaegseid

hõberahasid

T-ootv. kirj. slr. „B. 363".

kirjamärke

wõi teles. 223, Narma, pä

Müüa
diiwan, raamaturiiul ja teisi

mööbleid. Taue tän. 6—l

Müüa

ehituskrundi

pnnehiinorajoonis. äÖõiß ka
>vanade majadega olla. Pak
knin. kirjal, slt. ~29/903".

Swluiit osta
lavaaknaid

V. a. ..Päevalehe" toimetusele.
Palun lahkelt avaldada kirjutise ..Kindlustusseltsi
väljamõeldud tulekahjud" seletuseks järgmist: Mina

ei olnud teadlik seltsi asjaajaja direktori G. Reussi
seadusevastases tegevuses, kuna tema toimus üksi
aktsionäride peakoosoleku poolt kinnitatud juhatus

kirja alusel, Mina asjaajaja-direktorina pole ku
nagi tegutsenud, samuti nagu juhatuse esimees härra

Leo Sepp ja härra Th. Seisler.

Teatab miu (ftii paljn

Köhleri arreteerimist, kes olid tegelikud kah
jude likvideerijad ning kahjutasude
väljama le s j a d.
Olen valitud juhatusliikmeks alles 1937. a.
kevadel. >

A. K i t 7. b e rg.

tada firma, suurus, *mis

Kullis, hõbedat
ja vene peenraha
ostan.
paarimehe t. 4. C. Prani,
tclcf. 412*311.

Süoiuitaljc kohe osta

ostan alati. Pakk. Tuukri

Wõib ka Ivahctada inuu

asja ivastu. Päkk. sli. ~34/

kuid korras

1154".

lahksae

Mititrt wähcpruugitud lah
letikaalud. klaaskapp ja lap tine kcerlewivoolu
laudadele kuni 7" laiuseni;
sewanker. Küs. Kesk-Luha t.
elektrimootor
peab olema automaatse ette
4, poest.

4,1 h.-j., tüüp D 333 b,
220 w>, 1420 niru, irans
Müüa
pähklipuus: raadiolaud, ja missioon. 33 m/m, kuul
laagrid ja rihmascheibid.
laga lamp (pronks), suur Näha
nripäoivtl kella 16—
5 lambiga saaliarmatuur 1S Harju tiin. 30—14,

Toakraami

Soovin osta vähepruugitud

akkordeooni
müüa Roosikrantsi 8-b—l3
Tmires lvalikus odatvaid

riidekappe
ostate Kasarmu 4 (Laada

120 või rohkem bassiga. Tea

tada Pärnu, Jannseni 40, R.
Stryck.

soowin oska plekisepa

platsi ääres).

vihmaveetorusid
SStscfum tän. 13—7.

maja

Lillekülas wõi Pelgulinnas.
Pakkumised kirj. slt. ~11/
85,1".

palke

4000—5000 kantjalga. Tea
tada ' Nõnunel. Nkännikn tee

s—l.

sõiduauto,

sõitnud kuni 10.000 t. km.
Teatada slt. ..27/907".

Tõldauto

Pakkumised hinnaga saata:

Tariti. ..Pressa". ..28138"
all.

Ostan

jahipüssi
kal. 16. kahe- wõi kolnie

naale ja pööuiugukraami.
Nõmmele tuleb ka ostma.
Kirjad slt. ..20/1100".

Abielluda

..40/1160".

pianiino.
Pakk. Rahtva hariduse selts.
N äkkes.

~LtT~

L>ll!a Vilsoni
juures laske tikkida oma
tekid. Töö odaiv 150 s.
alates, kiire ja korralik.
Teptembri t. 3—3. 2. kor

tutvust

höövelrnasina

Majaomanikud,

kellel on toidujäänuseid ära

i 1150".

Ostan

anda 1. ivõi 5. jaoskonnas pruugitud söögimajatoolc,
imaks kokknlcpvel), teat. laudu, lette, witriinc ja
ühed kaalud. 2öle 4—l.
kirj. slt. ..19/1139"

gima jne. Heinaritsikas oma viiuliga võlub kõigi

südamed ning teenib suure kuulsuse kogu putukate
riigis.

Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus.
Vastutav toimetaja J. TAKLAJA.
Vajan kohe

TRUKI

naist,
KODA

I Wajan pilti ja majandusliku
seisundi kirjeldust oletvikus,
soomiiaiv rakendusvaha Kr.

kutse ja huwialad? Wanus

valmistavad kõige kii-

laenaks

Temalt ja maitserik
kamalt igasuguseid

siimpaalsele mcilile 15 kr.? uiitte üle 27. Minu ausa
meelsus on Teie puhtsüdam
Akakian ausasti tagasi. Kirj.
likkusc tvääriline! Kirjad 3
slt. ~21/1051".
päelva jooksul slt. ~8/1128"
Kaks neidu sooivitvad

tutvuda

aksidents-, raamatu-,

kivi-, ofjfct- ja rotat
sioonitrükitõid, klileid

Elu üksinda on igatv.
Olen keskealine korralik

ja raamatukoliefõid

Tallinna Eesli
Kirjast -ühisus

kinnisvara, on igatsus ra

Vileisas seisukorras noor

lüdriik palul' rikkaid ko

tutvuksin-abielluksln

jadele, mida ka.ausasii ta

gasi saadan. Taladus ga
rantecriiud. kastused slt.
..36/1076".

Kes laenaks noorele ke
uale lady'le

sooivib noorem, kehaliselt
tcrwe. kuid hingeliselt nmr pal. kirj. slt. ..3/1443"
tud mees, korraliku kcskcali
Veoautod
Vnikepiulid viiga odava j fe naisega, abiellmuisc mõt
hinnaga. Avatud ka püha te-?. Kirj. slt. ~8/1048".

saadama! wcdudeks, kande

olen

j juuksetööstuse
i liitelt t. 4 üle miimid Wana

Wiru tän. 7.

Austusega omanik.

ga. Kirs., soow. fotoga, slt.
~6/1126".

Noorem haritud pikemat
kaswu neiu

tutvuks
eluraskusi ületanud ja wõit

jaks jäänud härraga. Kirj.
slt. ~36/1436".

475-61.

reiega

abielluda
kaasosanikku
Tragi 16-a. poisike, tvae
et osta 30.000 kuni 40.000 Kcõ saaks kaasa aidata 2000
nclaps, soomib jääivaks
kr. maja. Tean saata ühes krooniga äri suurendamiseks
wäljamaksu wõimal. kirjal, ja Nõmmele uraja ehitamn
kasupojaks

Kadunud 4-ku!ne
prantsuse

seks. Kirsad slt. ~32/792".

slt. ..32/1152".

Noor proua

tutvuks

kisti»

isikule, kellel puudub ainuke

poeg ja ivara pärija. Kirj.

bulldog.
Teatada Jakobsoni
3-2, telef. 316-40.
Omandamise eest

slt. ~4/1124".

iscsciswa mehega. Kirj. slt.
Auneni haritud daam,
„27'787".
ivarandnsl. kindlustatud,

mürk
„Aira" pühib nagu luua

ga rotid majast. 100
gr 1 kr. Tall. E. Põl

lum. S. näitusel 1. au
hind.

Tallinn, S. Karja B—7.

TntlvnSringkonna puudu
sel soowiu

ausat sõpra

uus 28—37 a. Teat. slt.
..19/1039".

2ümpaatuc 38-a. proua

! tutvuks

Kaotatud 17. jaanuaril

s. a.

rahakott
rohelisest nahast. Palutakse

Tütarlapsed! Kaks teenis ära tuua waewaiasu eest
tnsesoleiral noormeest soo Diakonisside haigla ooteruu
wi>vad leida

| wauemare härradega. 2a pidu- ja teatri
Lihtsad korralikud neiud i ladus garai.tceritud. Kirjad
kaaslannad
(soowitaiv mere lähedalt), slt. ..10/1130".
Tcat. slt. ~21/1141"
lühem, lvõi kcskm. kasum,
Hoov
man. kuni 32 a.,

tutvuge

hoiatan.

sooivib leida

tutvuda
korraliku töölisneinga, loa Elulookirjeldus soowitaiv.
Kirjad slt. ~13/1453" .

välja üürida

>mi Tallinnas. Pärnu mnt.
162.

Kadunud

iautatussõrmus
(mooiu !>2) teel Wismari
täit. kuni Kaarli irana kal

mistuni. Ära tuua hea wac

Tõsist tutvust
korraliku tvarandusl. kindl. wäga heas tohas turu lähe
iiweritt eest. Koidu iätt
kalur-põllumehega. uirjad bai, iilicc- kuurialuiege.. Kü soowüvad kolm .vaest maa .72—6.
, ühes lüh. eluloo ja fotoga sida Csfari 22—1.
tütarlast lvancmatc härra
slt. ..10/1400".
Kaotatud 27. jaanuari
dega, ivannS 40—60. Mai
Tuur
hooviaed
puuaiako, osalt ivõib jääma
hapaneku platsiks, rendile

anda. Tartu mnt. S2—l
Naisterahvast

Väike talu
Tallinna liuua lahedal wõi

lähemas jaamas 'oouüiakse

23, Lea 21, Lnlli 31. Kirj.
slt. ..11/1451".

rentida wõi osia. Tear. slt.
„:!0 !070".

Keua wälimusega tcmpc
ramcutuc tumedajuukseline

kellele jaama postk. aknalt

Lp. daamid ja härrad,

tutvust
intelligentse prl. wõi proua»

Preilid ja prouad, siin jõud kuni 4.5 t. Tcat. iga
soowib üks jõukani mees päem kella 18—20 teles.

Suuski, keppe,
su usasaara i d. T õ riva mine.
sidemete kinniius.

tütarlaps. 19-a.,
tän. 34.
tutvuks
laenata 10 krooni omandatud raha õnne
tasun ausasti. Pal. kirj. slt. tooma, palun tuua see Tõja haritud härradega, kes irõi
maldaksid liikuda paremas
~Kiri usklikule
..10/770".
22—S, postkasti. Vastasel
korral wõtan ivaStutuselc. seltskonnas. Kirjad slt. ~4/
neiule"
1124".
Isik on äratuntalv.

danikke

Haritud, karske, üksik

enesekirjelduse ja fotoga kir härra, maj. kindl., sootvib

ateljee
KARL Osoi, Mündi 2,

õiglast

telefon 428-83.

samasuguse tvaranduslikult

kindlustatud neiu !või lesk
prouaga 30—38 a. linnast
tvõi maali (sooivitaw pikent
kasw). Wastau ainult õige

150 kr.

ühise maja ostuks otsin

Tallinn, Pikk ten. 2,

hulisc kodu järele,

Tutvust

~20/1020".

..10/770".

!Teat. ühes hinnaga slt. ~30/

pandud elama inimlikku elu, tantsima, laulma, män

1000.—, ja tulewikn tvölja

noorele neiule lecnistuse

päevadel.

liht ja paks. ühes (wõib härraga aastais kuni 55.
olla ka riht üksi), laius 10
Vastastikusel sobimusel ivõib
—l6". Teat. slt. ~35/795" järgneda abielu. Kirjutada
Ostja Pctserist
kuni 31. jaanuarini slt.

taksomeetri

H. Valtman esitab selles raamatus lastele värvi

küllase putukate ja liblikate maailma, mis lastele
peaks pakkuma suurt huvi. Putukad ja liblikad on

Kaastundlikud härrad, kes waatcd ses suhtes. Teie elu

teist

Bekanntschaft

Soolviu osta

2oowin osta ..Halda"

Heinaritsikas Sipsi. Tekst ja 16 mitmevärvipilti
H. Valtmanilt. Hind 70 senti.

KÖITEKODA
TSINKO- JA
LITOGRAAFIA

Heirat die

~10/1410".

mõlgadega, tväljamaksnga

elavas tegevuses.

maalt 43—63-a. mehega. > rikkal juhtrwal kohal, teenis
j tns kuni. Kr. 150,— kuus.

Kes teist pakub üksikule wä
henõudlikule naisele kodu,
see ei kahetse. Kirj. slt. ~13/
853".

eines hochgetvachscneu Herrn

Ostan maja

tegevuses. Seda ongi kunstnik R. Kivit suuropära
selt kasutanud ja esitanud hiire, roti, kassi, koera,

riigiteenistuses olewa wõi tevivet, arenenud ja heasü
lnnidn snutclise. linnast wõi damlikku. Töötan wastutils

lahre alr, ivüuscht zivecks

Ostan Lõuna-Eestis ale im Altcr vou 30—45, iii
wis korras
sichercr Ztclluug. Bricfe au
maja
die Exp. d. 81. sub ~10/

kuni 28.000 kroonini. Tea
raudsc. Kirj. slt. ..38/638". tada slt. ~1/1161"

laua. Teat. hinnaga slt.

korras

lakivabriku osa
Hea tulu. Toowijail teata

ja metsloomi lastele tutvustada väga mitmekesises

tutvuks-abielluks

Lp. tööandjad]

~ IS/11'3S" ivõi tel. 517=25

soowin osta koheinaksetawa ostab õiglase hinnaga wauu
raha eest. Teatada sõidetud eesti- ja menekcelseid raa
lm arm, mis aasta mudel ja matuid, igasuguseid mann

Ostan
pruugitud söögilaua, riietc
Soowitakse osta pruugitud kapi, raudwoodi ja kirjutus

sikemasina

Z/dajaomanitud! Müüa

odatvasti uusi tsingitud

Soo!vi» osia korras

A. Rikand jutustab ühe uudishimuliku ja uhke
auto seiklusrikkast päevast. Auto tahab igal pool
tekitada hirmu ja seega sundida teisi endast lugu
Juhuslikult edasi anda
Korralik aastates neiu.
käsitööstur, tväljast sõitnud
suurima
(mitte just tvaene),

leid jne. Tcaiadn slt. ~18/ .lies lv õi maldab ausale, kor
toole
(Lutheri) 5,0 tk. Teat. slt. 738".
ral., meeldiwale. energilisele

hinnaga slt. ..38/913".

Kuninga tan. 6. telef. 431-59.

vusetusest; V. P.: Uus turuhoone; J. Kangur: Rah
vuslikest uuestisündidest; V. Kaljumäe: Kus on ini
meskaitse selts?; Leo Mõttus: Popsi elu; M. Päss:
K. A. Hindrey: baltlus ja läänlus; V. A>: Tartu teat
rielu sügishooajal; Pearu Orava: Usk ja piibel; E.
Nurm: Kas raekoda või linnamaja?
Hirmutekitav auto. Tekst A. Rikandilt ja 16 mi

gat inimest. Luuletus võimaldab tuntumaid kõdu

ral, Linnamäe täu. pöörata. härradega 33—45 a. Kirjal, mecstcrahlvas, kaua aastaid
elanud wälismail, oman
slt. ..24/1424".
ostan, nagu täitelehii, toeks

Seda
hind. Allikn p.-ag. Oskar ning scismaid pronks- ja
Eensoo.
härrat
leitnanti,
Masklühtreid
ning
asju,
tee
250 klaasiga, kirjutuslaua
masinaid, ülikondi, üksikuid kes islus 20. stp. uuibes
Ostan
tool (tamm), tväike puhivet
Gdatvasii müüa
Ostetaikse pruugitud igas piifx. pintsakuid, jalanõu kella 3 ajal „Asiorias"
ja 6 tooli. Magdaleeua t.
su urn seo
sid. tööriistu, pööniugukolu nurgalauas, palun ieat. slt.
kirjutuslaud
16—4.
pakk-kaste
jne. Kirj. slt. ~22/782"
..18/1018".
traktori
Teateid saab Pärnu -nt. 6,
A/s. Ginowker ja Ko, Tar
portjeelt.
Müüa väike
2oomin osta kiires kor llhtojiji. caMOCTOHTejib
tn «mi. 23.
tvõib olla ühes sahkadcga ja
ras kas krundi ivöi maja, nan ;iaNia
Mõib olla suur mõi Maike, HiEJIAETb
Müüa
raudaaliga. Traktori ivana
Uuema maja
1103 H AKOMin bCJI
Nõmme, Hiiu mõi Kiivimäc
dus. tüüp. hind ja seisu
2
piutsakülikondasüks
uus),
in> HurejiJiiir i,
en-gros äri
kord saata kirjal. Koeru p.- sv/win sia. t-tcmaajal. piirkonnas. Teatada suurus
1 srakkülikvud (uus). Bcr k>. Maasika. J. Lnbcrg.
rociio/iiinoMb u*n> 45-Ou.i.
pangawõlaga. Praegu >väl ja asukoht slt. ~19/1179".
liini töö. raglaanmantel jne.
llllCbMil im 3 WfcClll. 113.
jamaks wõimalik 10.000 kr.
Wajaline kapital umbes Kirs.
Noomitakse oSta
slt. „B. 360".
uii pt\a. ceii rao. iioa'i>
Teat. pal. slt. ~20/660".
Kr. 10.000. Tea:, slr. ..23/
,20/009".
2-toaline korter
1463".
2oowin
osta
Bergmani
Sooivin osta
Täiskarske lvarandusega
Palun teatada kus asub ja
tnülnlise wentilaatori
Müüa looduslikult ilusa!
ivauapoiss
hind. slt. ..4/1164".
fotoaparaadi
kohal, raudteejaama lähedal
soovib abielluda
mootori
ja jõe kaldal asuw
Soomin osta
saiuasuguse naisinimesega,
X!> kuni 9X12. Pakk. Gonsiori 16—2. Waldma.
manus 35—50 a., sooivitam
Briljante, kuld-, hObe-, slt. ~13/933".
maja
talukoht
tiuuisivara ivõi äri omanik,
Maja
antlikasju
Svoiviii osta pruugitud
osian. hind 30.000—35.U00 Tallinna paremasse rajooni ivõin ka sooivi korral osaiii
ostab kõrge hinnaga
Teateid saab Ivannutatud
krooni. Äõib ka wanem olla. Mäljamaksnga kuni 45.000 tuks hakata. Eelistan kirj.
õmblusmasina
kroonini ja mõlgadega. Tea lüh. enesekirjeldus., õige ni
adwokaat E. Tonin'ilt Noo
L. KrasßOitHtskY ia poeg Palun leaiada kirjal, ühes Olen sisse sõitnud. Kirj. slr. tada slt. ~2/1162".
me ja aadressiga. Kirj. slt.
sikrantsi tän. nr. 4—2, kella
~6/726".
3—l-7 p. l.

rebase, karu j.t. loomade loomulikes värvides väga

ke uus kiri. M. E.

võlgu

pidama. Iga ese, millele ta aga vastu tõukab, nae
rab ainult auto võimetuse üle. Nii ei hooli tema
tõukamisest värava- ega laternapost. Kui raudtee
rong ja känguru temast kiiremini edasi jõuavad,
on auto väga löödud. Lõpphoobi annab aga see,
et isegi jänesed tema välja naeravad. Kunstnik
R. Kivit on osanud selle auto kurbnaljaka päeva
pildistada väga elavalt ja värvirikkalt.
Loomad. Tekst E. Ennolt ja 16 mitmevärvipilti
Kivitilt. Hind 70 s.
E. Enno näitab selles tuntud lastelaulus väga

se loodusse; B. Linde: Teatrikooli küsimusest; K.
E. Sööt: Vastus juubelitervitusele; A.: Kas Tartu
vaim?; Ä. Hanko: Pilk rahutusse maailma; M.
Päss: Õpetatud Eesti Selts ja eestlus; V. Poska-

ühiskondlikus teenistuses; K. Hintzer: Välja talvises

lobi krundi alelvi rajoonis.
Teie kiri hilines, palun saat
Jmanta tän. 55—3.

Taadaoletvaid

pühitsemine edasi.

kujukalt loomade üksteisele alistumist või üksteise
kartmist. Kõik loomad aga kardavad looduse kunin

maja

nagn kombineeritud höömli

kooli uue maja ehitustöödega ci tuldud toime maiui
tud tähtpäewaks. siis lükati ka aastapäewa pidulik

ding: A. H. Tammsaare tänapäeva kriitikuna; Kat
keid A. H. Tammsaare romaanist ..Tõde ja õigus"
11; K. A. Hindrey: Tammsaare ja tema töö menu;
J. Kaup: Protokolle Pearu ja Andrese rassimisest;
K. Melso: Jakob Liiv; A. Piip: Välispoliitilisi välja
vaateid; H. Vellner: Tallinna kiri; A. Hellat: Kõne

Kindlas ametis 30-a. neiu
tööstusse, ärisse, puhlvetis socavib kiiresti
Ostja Setumaalt
se, parimasse söögisaali wõi
kaupluse
abielluda
ostab pruugitud mööbleid, soomid poissmees üksiku nt. t. tasulvat tööd? Oman
blond
maaneiuga,
tväikscm
riideid, pesu, saapaid, õli
bead sootvituscd. Kirjal, pal.
kasiv. Wanus 40—45 a. slt. ..17/1067".
käidawas kohas wõi soowin lampe, priimuseid, triikrau
ausa waba mehega, kellega
Kirjad
üle Eesti slt. ~31/
du,
söögiriistu,
lauailnasju,
sellekohased rnnmid üiirida.
ühiselr luua annas kodu.
051".
tvastnõnsid,
igakeclseid
raa
Teat. wr. ~35/675".
Kirjad pal. slt. ..21/1421".
matuid, ka ajalehti ja shur
Augereistes Fräulein 22

weoga. Pakkumised saata
slt. ~9/1049".

sepp: Tammsaare südatneluule kujundajana; P. Vii

'Zooiviu osta lväikesc

Juhtis tituttsikameesielc ivõi
Toowitakse oska tvooln kiis on pagaritööstus sees, 730".
17, hotell Bristoli ivastas,
koolidele! Müüa
hind kuni Kr. 10.000. Teat.
jooneline
N. Landmann.
'kõigi andmetega kirj. slt.
33-a. daam sooivib
tšello

Soowin osta pruugitud,

..Tänapäev" nr. 1 (A. H. Tammsaare juubeli eri

number). Sisuks: A. Hanko: Sallivus ja sallimatus;
H. Laaman: Vestlusi A. H. Tammsaarega; H. Raud

aasta mudel, sõidetud km. da täpne aadress slt. ~3/
arm ja hind slt. ~11/1411" 763".

puutööstuse
masinad,'

gitnd

saadetud kirjandus

mevärvipilti R, Kivitilt. Hind 70 senti.

Tallinn, 28. jaanuaril 1938. a.
Suurima lugupidamisega

slt. ..7/5,27" wõi Willardi
pruugitud Mõi uned.
23-a—4, telefon 45,5-61. kao
Pakkumised palnn saata slt.

puuvilja

XoimelusQ(e

Grünthal: Organiseeritud naiste tegevusest ja tege

Tavalise juhatusiiikmena mina, samuti nagu eel
pooltähendatud härrad, ei võinud teada kuritarvitu
sest, millest esmakordselt kuulsin peale G. Reussi ja

muna vn). mõõdnd ja hind innsin, srecscr ja lintsaag,

Oskan

jäätuid osa pikaajaline tvõlg. ja manu

rast kl. 6 õhtul.

Oskan

Ootan

Nivelliiri ja
arvemasina

Palkchitused äramcdamiseks 2 auiogaraashi ja äriruum.
müüa. Kogu pikkus 43 sül K-rundi suurus 330 r.-sülda,
da, laius 4 sülda, kõrgus iväljantaks 23.000 kr., üle

2 sülda, 5 üksuses. Aadress:

Täiendaval! „Põhja Kindlustus
seltsi" asjus

4.5,—5 tonni. 1937. n. mu
del. Palun iratada, kui pal 2amas itvrjrt holmsesõnuikut ~6/766"
ju sõitnud ja mis firma slt.
„ 2i6/1066"
2omvin osta iväheprnn

Müüa ortc cmaitifult hästi
lid, postamendid, suurepä ehitatud
nuematüüliilised. soowin os
rane kroonlühter (pronks
ta. Pakkumised lähema tir
kristalliga) ja Määrtuslikud
puumaja
jelduse ja hinnaga slt. „A
maalid. Narma mnt. 25—2
178".
teles. 317-11.

normaalselt.

Iväljamaksn Ivõimalus ra

valge pesuriie „ 80, „ 58 lc. pühakujusid (i toona),
siid ~250, „ 130
pildiraame, kirju
flanell „ 100, „ 75 kullatud
tuslauagarniluure, lvaim
ja palju palju muud kaupa. kuld- ja hõbcasju. lvauu
Soovitan paremaid „ PÄÄ rahasid ja palju innud.
SUKESE" KANGALÕIMI Antiklvariaat A. PastaruS,
vabrikuhinnaga.

tele tulcönnctustele" ja nendest tekkinud kahjusummade
tasumisele on töötanud puhtakasuga, siis ci awalda ra
hakõrwaldamised tõenäoliselt mõju seltsi tcgctvnselc ja
see wõib uuendatud juhatuse juhtimisel areneda kõigiti

Sooiutn osta kiiresti
Ostan
2ooimn osta pruugitud
2ixm>m osta iväikcse
ivauaacgscid (antiik-) mööb,
mootorratta
lapsevoodi
maja
lerd, portselankujusid. seina
taldrikuid. scnviise. üksikuid liuna sevtval wõi Nõmmel, Teat. üh. hinnaga slt. ~14/ sõidukorras, 350—600 ccm.
niudel 1034. a. alates. Tea
waase, kristalla-j»
1014".

kroonlühtreid, lana- ja sei has 3500 kr. Pakk. kirj. slt
imlühtrcid, pronkskujusid, ..28/748".
Rootsi riie enne 80, nüüd 55
kaminakelli. waipn, õlimaa

bastamisc 19-da aastapäcma celpäcwal, 29. jaan. K.a.,

pühitseb Töriva ühisgümnaasium oma 20-dat aasta
väcwa piduliku aktusega ja õhtuse piduga. Tegelikult

Kuna Põhja kindlustuse a.-s. lvaaiamaia ..sagedaS

mõistlusiks.

Kasutage juhust!

Pildil: Tõrva ühisgümnaasiumi uus maja
Töriva enamlaste wägiwallawalitsuje alt wa . kooli nnstnpöctu oli küll 14. iww. m. a., kuid et

kahjusummade tväljamaksmise kohta.

ametnike ühingu esimees kõnelemas.

toob sula ilm küllaltki rasked möistlustingimused. Eel
olemate wöistlustega selgub ka. kes meie suujatajaist
saadetakse Tallinna meie eliitsuusatajatc laagrisse ette

«võistlejat. Enamus suusatajaid «võistleb kaasa müle

Kõrlvaldatnd raha wõttis direktor Ncnss esialgselt
enda kätte, mida ta siis hiljem jagas oma allnwatega.
Fiktiilvaktc on koostatud tcrwe seeria, kusjuures kõr
tvaldatud summa iga akti järele wastawalt kindlustus
preemia suurusele kõigub 5,00—2000 kr. Esialgselt ou
rclvideeritud lvaid 1037. a. asjaajamine. Tõenäoline
on aga, et raha kõrtvaldaminc algas juba tvarem, mis
pärast loodetakse Meel leida wõltsitnd akte olematute

Züdamlik tänu usalduse eest

Kaks inetut waest nais

oleivust soetviwad tõsist

Laste Rõõm

Võlgade

tutvust
samasuguste meesisikutega

lm. 35—45 a.). 32 ja 40.

Kirj. slt. ~20/1420".

3rt. ~10/0850".

on laste õnn!

ost. usse nõudmised ja mnk
smv. selgitamine. Kirjad saa

ta slt. ..31/1151".

hommikul, ivana lühike rii
dega mceeierahma

kasukas

oialkvargist Wismarist turu
le minnes, valun ausat leid

jat sellest teatada turul

lohwimüüjatele naistele Es
toina ees.

Rahakoti
kes leidis Vttiie täti. 17
maja eest 2S. jaan. IH3S. a.

valun selle ära tuua 5-kr.
lvaematasn eest Telliskiwi t

22—11 on nintud ja
nähtud, kes selle maast Mõi
tis. J. Kaljuste.
Kaotatud 26. skp. enne
lõunat keKlinnas Iväike

kuidkäekeii

Wneiratain een tuua .Kuru

täu. 11. fn. 11.

Laupäeval, 29. jaanuaril 1958

Päevaleht
Kaasüüriliseks
tvöib tulla korralik naiste

rahtvas üksiku naise juure.
W. Ameerika 45—1.

Vilunud
selfaktoril

korter

Jõe tän, 7—6, tänawalt,

lcf. 310-90. kl. Va 19—%2_1

2. korral.

Kaasüüriliseks
tvöib tulla kindlas tccnisw

ketraja

ses mittesuitsetaja noormees

Heeringa t. 3—13.

soowib kohta.- Kirj. „Sku

G

raja". Keskka<rr ttr. 23. Tar
tus.

Wilumid laägriklcidi

' õmbleja
soowib lööd. löö kiire ja
rdato. Tcalsamas soowib

ÄRI
RUUM

ka noor wilunud etrckandja

kohta. Läbi rääkima tulla
Gonsiori tän. 9—7.

Lp. tööandjad!
Coowiu kohta klantSpesu \a
keemilise riieteptthasi. töö

alal. Kirjad slt. ~14/1434".

3 vaateaknaga, üle

100 ruuttn. suui
nohe üürile and"
Kuninga 6, küsida

korter 2 või telef.
44952

'SO kr. sellele,
kes tvõimaldab wõi sooivitab

26-a. korralikule karskele
noormehele koha tööstusse
tvoi tvabrikusse. kohaneb kii
resn ja sobib iga inimesega

Kirj. slt. ..39/1079".

ära anda ühes woorimehe
hobusetalliga ja htito kiwist

kuur hoiuruumiks. Soow.

Alus 5 toa ja werandaga
tuba .
Amctiskäija tütarlaps tvõib
(115 r.-mtr.)
ära anda ivähese mööbliga.

üürile anda Gonsiori t. 11.
ivaStu Kalewi pl.. küsida te

Soe, päikescpoolirc möb-

Noor naisrerahwas. mant Iccrintb

kaasüüriliseks

iuscs wancm mees üksiku
korralikil uaisrerahwa jun
rg Kaarli kiriku iüubruscs.
Kirs. slt. ..6/966".

tulla Pärnu nmt. 60—11.
Tühjad

kaupluseruumid
ära .anda Kuke täu.. Ivõib ka

Korter
olla. Teateid saab Maalri ära anda ühes laduruumi
ja keldritega. Teateid saab
täu. 22—27.
2 tuba ivälja nürida
igal ajal Gonsiori 17—9,
Kuuüür' Kr. 27.—. Küsida
telefon 305-06.
Hea tuba
Waimu 2—6.
ära anda. mööbliga ivõi il
Toa võib saada
ma. 'Elekter, keskliite ja
Mööbliga tuba
korralik
noormees wõi abi
tvann. Kreutzwaldi t. 6—ll

2 tööstus

üürile anda- •

'

. äriruumld. - r

nriaroaga.. wõimalikult kesk wõi weebruarikuu jooksul.
linna läheduses, 'võlvin 1.
kuni 2. weebr. slt.

märtsiks 1928. a. Pakku

urised slt. ~6/626" .lvõi tel.

sobiivad; kübara-,.mütsi-, -141-19. . insener Krwimägi.
lasteriiete-.' tirjütusinaterja-.

ruumi,

li-, kiivwõude-, jalänõüde

Wäite perokond sool vili

..N/1Ä57".
' Mööbliäri jaoks otsitakse
suuremaid

'Normaalsete eluviiside

jne. .äriks, tvõi Iväiketööstu päikesepoolsel ' ivesitvarustn
sega kahe roa ivõi ühe toa
seks.Liiwalaia. 37-.

kölvulised ka kaup
luste jaoks. Küsida
Villand täu. 23—1,

Wälja üürida 1. lveebr.

tööstuse- või

ruume

ja köögiga . ~ . ...
korterit .

takistawaie lväärnähete fõr
lvaldamine (kogcleurine. joo

löõit) ka olla teisel korral, mine, unepuudus jne.).
Teateid telef. 41218 (kella
Nõmmele ivõi NahnmäelS, ning olen nõus ka ümber
o—7 p. l.).
II iii cd ivõi edaspidi. Kirsad ehitalna. Kirj. slt. „B 363"
slt. ..33/966".

tel 481-09.

laoruumid

Vaba mees
Kaks ülikooli harid, põllu
. Korralikud inimesed - iva tööministeeriumi ametnikku rtrtc-r. alates 37, kui omad

ivajawad 1.. weebr. 1. lindla töö mng ausust ja
korralikkust ja oled suuteline
märjfiui rnoblecruud
Hästi möbleeritud
oleura heaks sõbraks lihtsa
tube
ära anda ühes sisseseadega
l—-2—3
hifrrt
köögiga
Äeatt
$\
(r.
Pisarewi
juu
ära anda. 2 ulualusega sa
luba
Wälja üürida
tvõi üürile anda. Teateid
ivõi osakortorii, erasis Teatp slt. ...A. 782". • hingelisele saatuse, tvõöras
res, Tartu mnt. 1. >
lapsele (34-a. üksik lesk),siis
ära anda puhtas ametis käi elektripostiga. Küsida Lii
korter
saab Ziiwersi t. 3—2.
sekäiguga.
uiiiid ivõi lähe
walaia 12—1, pärast kel
kirjuta: ka juhul, kui elad
3 tuba. eestuba, köök
jale härrale wõi preilile. la,
mal
ajal.
Tcat.
slt.
~14/
2.
Kuuderi 12—12.
ivaljaspool Tallinna. Kirj.
(78 r.-m. pör.-p.), üldwann
974".
Tööstusruum
slt. ~33/393".
Aia sees, päikcsopoolne.
Ellmnlutmise
pärast
iile
Wajau
ära anda tislerile wõi mõ
Otsin
kiires
korras
I—2
anda sissetöötatud
Jnianta tän. 4—3.
TOAKAASLAST
ne puhtama töö jaoks, elekt
mööblita
Maja
puuvilja kaup Ins.
Keskmisi s aastais daain
5—6-toalist
riivool on. Olga t. 4—3, üksikut härrar. Wana Wiru Teateid
tuba,
saab A. (5. G. juu
soowib
täu.
9—6,
hoolvimajas,
Pelguliimas.
Tallinnast muie kaugel,
Toe mugaw päikesepoolue erasissekäignga. ' Kirj. slt.
res ajalehtede kioskist.
tutvust
2. korral.
raudteejaama juures, milles
korterit
~26/986".
korraliku
soliidse
mehega
talvekorter
Korralik kindlas ametis
Tuba ~~~
suurem kauplus ja mim
UUrlle
anda
eluseltsilise
leidmiseks.
40—
meesterahwa? tvõib tulla
korterit, l vahetada
Noor abielupaar . soolvib
3 tuba kõrgi kõrtvalruu
tvöimaluse järgi südalimias,
1 tuba waheseinaga ja köök; kõigi niõnusnstega moodsas
50 a. Kirj. slt. ..3/928".
kolme- ivõi neljatoalist
kaasüüriliseks
maja vastu Nõmmel
sootvib nüüd tvõi edaspidi
elekter, wesi köögis, W. C. majas. Nabaduspl. rajoo rnide ja mõnusustega (wcsi.
niS. Ivälja üürida. Toolvi elekter, ivann) ära anda
soliidne üürnik. Teatada slt. Uus Kalamaja 10—24.
Korralik kindlas teenis wõi Tall. senrxrl, ka ilma
koridoris. Hind Kr. 30.—. talv
Korterit
päeivaseks tarivitnsoks Nõmmel, Mersa Kiu. 44.
ära mida tvõi toakaaslast
waja Pikk 49—5.

6, hoowimajas.

Lihakauplus

Puuhoov

Koidu t. 30—16.

..30/1110".

äriruum

tuba

Emsissokäiguga

| hoidjalt.

möbleeritud tuba
ühele tvõi kahele täielise

kaadile jne. Ivõi intcllig.
isikule; kes on leatrist hu
tvitatud ivaba sissepääs

I Väike korter

paluwad ioenistrrskohta. uks tän. 5-6—7.

Wrile anda suurem
õmbleja juure käealuseks,
Korter
äriruum
lon selles töös harjumid),
3 tuba ühes kõrwalruu
teine passikohta wõi wõib
autoesinduseks tvõi mõneks
midagi nmud olla. Pal. tea midega > nälja üürida muuks otstarbeks. Küsida
Oskari tän. 75. Sealsamas
rada slt. ~37/1437".
teles. 430-11.

Kaasüürilist
ära anda Sireli t. 13—1.
tvajan, lorralifftt, kindlas
taemõluses W. Ameerika 1.
3—3, hoatvis, 2. korral.

Garaaž

korterit .

kuses intcllig. nooomoes Kt. kaupluseta. Palmi tcat. slt.

Nõmme-Hiiul
wälja anda ivähem räiesti

hooajaks. Kirj. 51t.,,12/732"

l omaene korter 2 inba ja

Tuba

mas. Omnibrrse peatuskohi,
j Pikk uiu. 99.

mööblita, üürile anda in

teiligentsele isikule Keiitma

ui 17—õ. 2. korral. Näha
kella 3—S.

: köök. Elekter ja tvesl ole

Mttbl. tuba
emsissekäiguga. 14 kr. kuus

Teat. slt. ~2/882".

100 knnixtlgaga soowib tõ ~9/449" wõi Äääna p.-ag.
sist

Wajaiaksc kohe ivõi lä

hemal ajal ruume

juukse
tööstusele
Toat. slt. ~30/750".

üiirile anda I—21—2 inimesele. Sooivitaksc üürida

tutvust

14. Teles. Wääna 7. ?a
-ma? maja ja krunt minia
3iahmuäel.

Tarwis mitte luiihcnt 4
abielu mõttes meeldiwate ionni
korras
preilidega, kel on mingis»veoautot
guue teenistus wõi kinnis 10.000 kilomeetri sõiduks
ivara. Wau. 22—30 a. Fo ilma juhita, oookswa kilo
io sooivimrv. Flirtijaid pa meetri hind tcat. slt. ~26/

lun mitte tülitada. Kirj. slt 706".
liahumäel. Wabaduse pst.
~14/694".
garaaž
kaks luba, köök ja esiik, B—2, Liitva peat. stnires.
Meie taks
üürile anda ilusa kõlaga
(cleklriivalgnc.tnsega) 50
Tartu maantee ja kitsarööp.
tutvuksime
Ilenoiv. tnöbl. soe
niit. põrandapind, ära anda
raudtee ümbruses. Kirj. slt.
meeleldi
roanemaie soliid
tuba
Kr. 25.—. Kadaka teel 18,
~17/977".
pianiino
sete härradega. Kirj. fli.
üksik
iiüin.
ära
anda,
kolm
küsida lüadlika teel 20, Tal
~21/701".
min. jaamast. Nõmme, Käo
linnas.
Kaasüiiriliseks
Sooiv. slt ~35/875".
4—l.
' Kes soawib häid
koduseid ISunaid
Narlva maantee rajooni soo
Ainuke wüimalns on ivecl
Kontori
Nõmmel,
wib korralik nai ete r. Kirjal, preilidel iile Eesti
kodust iviics-Kalaniaja ra
jaama lähedal 2 head kor

Ilus korter

ära anda köögi tavtv. tvõi il tvõi osalise pansioniga ära
Soomitaw rohu- !või naha ma. Teat. saab Tartu mnt. inda. Tatari 22—1. teler.

jaivad

kontoriks, arstile Ivõi adivo

twiljlo üürida Suurtüki t.
I—4.
ja saapakmiplnseks ja ka ja Heeringa tän. mwgalt 460-43.
õntblusateljoele. Sellel alal kioskist.
Lihtsalt
konkurentsi pole. Soow.
palub tööd püksirätsepa juu kirj. slt. ..35/635".
möbl. tuba
Aute*araaž
Korter
kütte ja tvalgustusega tvaik
re. Kirjad slt. ~27/1467".
ruum
2 eraldi tuba ühise köö selt elatvale täpsed maks üürile anda. Sakala t. 36
Korralik maaneiu palub
MI. tuba
wale
lmannle
ira
auda
uis
tuba
erasissekäiguga
14.
mingisugust
giga ära anda. Nattva Soitvi korral köögi tavivi
ja ooieruumiga ära anda
teenistust
mnt. 136, mäe peal.
tus. Jakobsoni 26--4.
W. Karja 3—3. tel. 472-3?
söögisaali, nõudepesijaks wõi ära anda Kaupmehe tän.
3-toaline
majateenijaks üksiku juure 21, II tväratv, krt. 2.
Odav korter
üürile anda soe möblee
Korter
wõi perekonda, oskab keera.
ritud
Soe, ptrhas, möbl.
kahe toa ja köögiga, uues
soe korter ära anda 1. lin
Kirj. slt. ..19/1099".
tuba
tuba
ja köök. Päikese
tuba
majas, 5. 1.-j. ära anda,
uajaos. Tcat. slt. ~29/1109" poolne Meialli t. 11—9
Vastutulelikud tööandjad I ühele Maitsele imcll. isikule kes ostab ära seesoletva tvä pansioniga tvõi Uina. Kõik
ära anda.
Võimaldage keskealisele ära anda. Hind 20 kr. hese mööbli. Kirj. slt. „B möuumseid olemas ' Pcska
Karu 25—2.
358".
naistcrahtvale
Kiosk
10—4. Tel. 318-16.
Korter
passijakoht
wõi mingisugust tööd. On Hästi möbleeritud
Suur hästimiMoeritud
2
tuba,
köök ja esik,
Lihakauplus
kõige eest wäga tänulik. Kir
tuba
tuba
ära anda S. Pärnu m. 62 uuelt remonteeritud, Ivälja
jad slt. ~14/1094".
pärast ära cm emsissekäig. ära anda We
üürida lasteta kindlas aine
kõigi nniflawustega uues elumuutnnse
da heas rajoonis. Teateid ne 10—2, _fellct 2—5. Tel.
tis perekonnale. Jakobsoni
' Kaks "korralikku
majas ära anda. Hind Kr. saab
Lihakauplus
raekoja eest lehekioskist 450-92.
tän. 61—2. r
tatarlast
45. Näha K. Aia
Tütarlaps

Uues keskküttega majas

clnpaar S. Tartu mnt. -12

autole. "Toom naiv riikliku
Suuremas tööstusrajoo Teateid Lutri 31—11.
wõi mõne tööstuse autole, nis üürile anda
Ilus erasissekäiguga
nüüd wõi edaspidi. Tunneb

kõiki Eesti mnt. ja linnu.
Kirj. slt. ..21/1061". i

j majas välja üürida

2 äriruumi

laduruümiks . wõi töötoaks

tuba.
Korralikule perekonnale
soowib
Hästi sissetöötatud
ivamii tarwitamisega ära
kohe ära anda juhuslikult
pool
äriruumi
eriasi õppida
| pudukaiiplus
tvabanenud korralik, soe
anda.
Hind
25
kr.
kuus.
Kirj. slt. ~14/1414".
wähese kaubaga rahirariklas
ära anda hästi käidatvas
korter
Wismari tän 19-6—lo.
kohas,
tvöib
ka
töötoaks.
3 tuba, köök, esik, tvann täuaivas üle anda. Kirjad
Täiesti karske korralik
Ära anda suur hästi
Teatada slt. ~7/1127".
ja 28. C. korteris. Planeedi slt. ~12/1092".
kauemat aega sõitnud hea
möbl, tuba
praktikaga
Elmnuntmise tõttu ära 14—7 (Pärnu nmt. tram
Wälja • üürida uutele
mi raudtee peatuse juures).
autojuht
nõuetele wastaw
erasissek. ja manni tnnvita anda tvanaraua
Läbi rääkida äripäetvil kella
soowib wastawat kindlat tee misoga. S. Tartu m. 67—8
kaupluseruum
kauplus
4—6 ja piihap. kl. 10—4, Koidula
nistnst erasõidn- lvõi wco
t. 13, küsida maja
litöös tväikese toitumusega,

9

Ilus tuba
KaasUUriiine,
Kaks sõiduauto
Ausa puhta w.-inimese j.
I 2 ruumi
Nlööbliga tuõi ilma, haritud ivõi perel, soowib üksik
fcllcl oma woodi olemas,
wõib woodikoha saada.
isikule üürile anda. Näha amctisk. meester.
garaashi
(kontor ja iixiifc ladu) lva
pühap. li. 10—0 Kesk-Llcha
möbl. tuba
Wõib olla prl. wõi noor
ja wõsinalikult kesklinnas.
nrecs. kellel on kindel teenis
2—6. Tel. 412=18.
ivõi ühe roal ist korterit. Tea Aadressid palun üles anda
äm
anda
Pärnu
mnt.
40,
ins. Sakala 13—5. waa reateid saab pii ha pae Ival kl.
teid, soolvit. hinnaga, fti. kirj. slt. „15/1135".
Kurwa
ianin wõib tulla kl. 4—6.
~10/690".
11—2 sealsamas krt. 3.
' • keldrikorteri
Kellel on ära anda
saab Balti jaama ligidal see,
Kaasüiiriliseks
Korterit
tööstusruumid
kes laenab 30—60 .. kr.
wõib tulla kindlas leenis
Pakkumine'
slt.
~39/1479"
3—4 mba ivaniü- ja tee wõi lulusepatöötuba, nüüd
Uues keskküttega

Korter

kirj. slt. „7/1047".

Omaette

Nr. 28

Nööbi, tuba
ara anda Toompuiesteel

terit ä 75 kr. ja 40 kr.,
wälja üürida soliidsetele
üürilisicle. illis aed ka laste
jaoks. Näha laupäewast ala
tes. Nõnmire, Ltandtee t. 60.
Päikofepoolue

korter

tuba köögi tarwitusega

—• ära anda l vaiksetele

si-l. ..11/771".

.Üovralik noormees otsib

korterit

Pärnu 179.

Väike korter

ära anda kaks tuba,

~9/929". Fttio 24. Auto 23.

~39/1039".

Wajatakse 2—3-toalist

Waucm mees soowib

korterit

Soowin iväikcst, ivaikset.
sooja, erasissekäiguga

mittibi. tuba

kesklinna läheduses. Teat.
köök. esik. Wabaduse puieS slt. ~16/776".
tee lähedal. Kiivi mäel. Lem
miku 14—4.
Väikest korterit

Ettetulnud põhjusel ära lvõi omaette üksikut tuba

Soo ja Kopli täu. rajooni

anda

kahe rõõmsa poisslapsega.

Fotoga 'kirjadel eesõigus.
tuba pliidiga. Tcat. slt. Kirjad kuni 12. weebr. slt.

kindlas teenistuses inimes kahele kindlapalgalisele isi
tele. Ka telefon oil kastita kule. Teat. slt. ..22/1062".

da, nr. 324-86. Nõmme,

tutvuda

tutvust

joonis. tcat. kirj. slt. ~19/

939".

Valmistan 1- ja 2-liigi
autojuhi

eksamile
Tasu pärast eksami soorita

nust. Koidu tiin. 21-a—ll.
£de ja loend, mõlemad
iseseiswad, majanduslikult
kindla sieselnlokuga, täiesti

riise da na i solewu seg a (ka alu s korralikud

tutvuksid

50—120 ka) .Aarandus pole

lähiie. Kirj. slt. ~27/137". ja abielluksid wastawaie
isikutega (wõib ka tväljas
JiiriHuuk.
poolt Tallinna). Halwaisc
loomulisil. kõrtsi- ja kohwi
Wibnrsi täuatoal 50—57. kusõvradel mitte tülitada.

Olen haige, palun end !vaa Tõsised soolvid täielise cne
tarnu tulla.
sc- ja tegewnskirjeldnscga.
Korralik noormees, kel on Aino 37, .Heino 33. Kirj.
slt. ..37/997".
kindel teenistuv.

kauplus
otsib- soliidne härra. Teata
abielluks
IVleeldivat sõbratari
maal suures mõisaastlndn da Narma mnt. 12—2, tel. neiuga maair ivõi linnast, loojub kõrgema haridusega
saada äriruum.
I—2 korraliku mööbliga,
2. klassi maantee ja 314-79.
kel on närule irarandnsr ja 3ü-a. hea wälimuscga
Korralik neiu palub
üksiku prl. jiutrc iva ja ses,
4 uksega, mahutab 16 weo
crasisse käiguga
airmbUscliiili ääres, meierei
luba
teenistust
Korter
wau. 25-—30 a., cr wõik mees. Mccldiwnscks waja
tuba
autot, lvlilja üürida. Wõib
korterikaaslast
S
oomi
ta
kse
üürida
ja jahnivcski juures, iihes
kas passijakS kööki wõi mõ
sime ühtsel- kodu asutada. line ääumine naiselikkus.
ka
poolitada.
Sobib
ka
la
mugaw,
soe,
mööbl.
tvõi
il
köögi
tarwitamisega
ära
tuba. köök ja esi?
kaubaga. Teat. saab T. T.
Kirjad skt. ~30/670".
Palun käcsoleivasse usal
nele nnmle alale. Kirj. flt. ära 2anda
ma, üürile anda Kesk-Amee anda. Lärte 6—ll. Näha duruumiks. Kotfebue 16-a, ivõif) la fafv fiUarlaft olla. Harju-Kahala. Loo P.-k. 13.
3.
linnajaos.
Tea
maja
aiaga
~34/1434".
dusivliärselr suhiilda ja õie
wõi tel. 446-64 ja 471-74. 9lulfaiuiufc 10—7. ,
4—6. 10—12.
rika üin. 14—2.
tada slt. ..18/638".
üle Eesii! Oman chiniõ ti tõlgitseda. Kirj. slt. „6/
Peenlukusepp
materjaliga,
Korter
1096".
Pirital. Teat. tiibade arw platsi ühes
Ametiskäija preili tvõib iKarske kindlas teenistuses
meister
tutvuksin
Korter,
Tuba
Suur
tuba
ja
aastaüür,
üüri
tvõib
2
tuba.
köök.
esik.
W.
C.,
kaasüüriline
juukselõikajaga loõi sellega,
otsib tccnisnist. Omab Pika
kaasiiüriliseks
2--looline, ära anda Nõmme
clekrer ja wesi . soojas ette maksa. Kirj. slt. ..27/ kes omab mõne ainen tvõi ! Noor haritlane Kr. 50.00(1
ajalise tebasteprakuka. tun
ära anda intelligentsele isi majas ära anda Nõiumel, 987".
tvöib
nrlla
AZabriku
tän.
tün.
13—2.
W.
Ameerika
t.
tulla
üksiku
pr.
juure.
Luise
ära
anda
kontorile
wõi
neb peenluknsepa-. elektri-'
weidi rahaliselt taasa aitaks !maj<t omanik,
19—25.
kulc. Kvtsebne t. 22—2.
üle raudtee.
innuks Tatari tiin. 2—l
Wanem abielupaar soolvib ühise kodu loomiseks. Olen
Mälniiku te&l 75, auwbuse
masinate-, stantsimis- jne. iän. 29—10.
Liiwa
peatllse
jiilires.
28-a. karske härra. Kirj. slt.'
üle- inccc' auni» tulla
tõid. Kentmaili 10—7.
korterit
tutvuks
Suur Ivalsse keskküttega
150 krooni eest
..39/919".
Juuksuri
Kaasiiiiriline
Pesumaja
tiiba pliidiga. Aadress teat.
Lp. kellascpad. sadulsepad,
lihakaupluse ruum ühes

wõimaldage

öpipvisikekt
korralikule poisile. Kirjad ära anda. Tolli I—l.
slt. ..38/1438".

Kaasiiüriliseks
tIII!IIIIIIIIIIII!IIlIIIII!IIIII!»IlIIIIII!Il!III!IIIIIIIIIIII»III

Karske, arenenud, kehali
selt tugew 23-a.

noormees
palub tööd

tvöitvad tulla kaks korralik
ku isikut üksiku proua juure.

Koidula 7—6.

sisseseadega iiw nniki, • tvõib

la Žtrntefoiiiga Jiiiiiijn olla.

äriruum
!välja üürida Raua t. 12,
liin. .nurgal.

Korter saada

2 tuba

üürida. S. Tarku nuü.
74—17, (sissekäik raudtee

paolt).

Korter

i

Mvj. fli. ..8/1008".

koos lvöi üksikult ou walja

2 luba, köök, csik ja üld

jvarm uues majas, Wesi
wäratva 32—6.

1158".

meheks. autole wõi ükskõik

mis alal. On korralik igas
slt. ..33/1159".

Hea õmbleja
soowib iööd kas perekonda,

tvõi töötuppa, on wilunud
kleidi-, lasteriiete- ja mant
kitöös. Kirs. sst. ..7/11-17".

Kelnerinna
balub kohta. Sootvi korral

Korter

kaasiiüriliseks

Ivõib tulla kindlas teonistu

Kaasüüriiine
majja.

korter
2 tuba pliidiga. 20 kr.
kuus. Koidula t. 46-a—17

Hästi löölaw maapealne

toidualnetekauplus

korter

misärist.

Erasissekäiguga

mööblita tuba
Kovralikule teenistuses

on laste õnn!

ruumiti

ivälja üürida fõifli mtiga

imtvtcfla: 4 tuba, teeni ja -

äriruum

wälja üürida käi dainas ko

has. Nõinnre-PääÄkiilas,

Pärnu mnt. 248.

3-toaline m oodile

tuba, lvann, parkett, soe

korter

majas. lori. 12. Ole,, seal

omaette klosett, tvaum, töö

ilma sisseseadeta. Küsida tvcsi. Kreutzwaldi 10. juu
Tina t. 19—12, kl. 3—6 rcs, W. K. üh. „Tare" uues

slt. ..38/793". '

ooteruumiga. kohane konto

Toowitakse lvahetada

korter

(Koidn-Endla), mugaw, 3toaliue, mauuiga, samasugu

1038".

üürile anda

Ilnes majas suur

korter

2 tuba pliidiga ja esil,

mööbliga wõi ilnta. erasis keskküttega majas, ühele wõi
sek., üksikule lvälja üürida. kahele kindlas ametis isiku

Heina tän. 18—2.

Kaasüüriliseks

lc. Knllasepa tän. 4—4.
Näha kella 10—12 ja
2—5.

Omaette

Ilus päikesepoolne

korter

ära anda lasteta perekonna

soodsa hiimaga. Tatari
(uanb) tänaw 38-b—2.

Uues majas tväike tMlgaw

müüdi, tuda

1 wõi 2 korralikku tvaik
set meest wõiwad tulla

kaasUUriliseks

Hind Kr. 13.—. Jakobi
3—l.
Väike tuba

naisterühma juure wõi toa
saada. Msida Lennuki 42, ära anda korralikule meeste
lehekioskist.
rahtvale. Wase t. 10-a—4.

Airu tän. 2/6 krt. 3. EstoMuusika peal. Näha kella
10—il ja 3—5, küsida

se wastu Tartu mnt. - LiiSvalaia rajoonis. Wõib ka majahoidjal!.

1 tuba wähonl olla. Teat.
slt. „37/l:l<57".

Tuba

juuksetööstuscks, pcsurilu
miks, kingsepale jne. ühes

elukorteriga toälja üürida
Tatari -17, küsida krt. 10.
Aastaid kaubelnud

kiosk
ära anda Lilleküla jaama
juures üi>. Ameerika 36-a.

ära anda korralikule mees

terahMale, 3. 1.-j. ?oow.
kirj. slt. ~12/1432".

Korter

üürile auda 2 tuba ja

Haawa täu. 19—3, auto
buselt Wa min. tee.

Järvel

ned ÜAWtd müüa. lisraeli

tän. o—4.0—4.

remonteeritud soe tuba ära
Kesklinnas üürile anda anda. Järive tiin. 18—1.

3 hästi möbl.
tuba
(võib ka iga tuba ük

sikult), eraldi sissekäi

guga, kõigi mõnususte
ga: vann, telefon, elek

ter, keskküte, majas

lift. Näha Aia t. 5—12

(Vana Viru nurgal),
kl. 9—ll ja 2—5 p. I.

või küsida, tel. 473-46. j

korterit

sooimtaw 'tummi. ja keskküt !valitseb täiel, saksa _ keeli,

vahekorter
1-toal., pliidiga, aluni, kor

teised organisatsioonid wõi

iihiugnd. Teat. slt. ~33/

da. Kirj. slt. ..40/1000".
Tuure m

keldrikorter

1478".

Äri alal tegntseiv uaiile

Perekond (2 inimest) iva

tuba,

KaasUUriliseks

Väike tuba

päikesepoolne, 5. linnajaos

fotoga 3 p. jooksul. Eala

korter

laenu 150 kr.

lustada jalgrartaga ja boh

ifittfö õrnahingelist neidu lvergrannnosoniga. Kirj. flt.

soowiwad

kirjavahetust

härradega. Wanus 19—90-

mide koosseis ja üür) slt. aa-tani. Kirj. slt. ~5/925".
).M 1435"

Lp. kodanikud!

~24/064".

22; a. kena Iva li unisega
noormees

abielluks

kobe daamiga, kellel on ka-

Itooumoes, 33 a. ivana, va Vitali tnlutoowa löösius
lub laenu 50 kr. Valmi ost ettewõtte jaoks. Äris on õn
miseke. Protsent kokkuleppel. ne. Kirj. slt. ~27/047".
korterit
tuba .ja köök. Teat. slt. Kirjad slr. ~7/687".

Lasteta- abielupaar, liu
nateenija, lvajab
..39/1119".

na ääres olla. Teat. slt.
..9/1129". j

tuba ja

korterit

puinnajja 4 mba. köök

kööki

ja mann, lvõi lvahetada kol
metoalise waetu. Päkk. kirj.
Kirj. slt. ~20/1146".
slt. ..33/913".

üksik tvanem leskdaam
Hüstimöbl. waikne

Äri alal legnrsew korralik
tavlapHsd. Waolnsed palun
saata ühes enesckirjeld. ja noormees valul»

Sooivitakse üürida i väiksem dus garanteeritud. Kirj. slt. kabeks kuuks. Tagasünaks
..39/999".
ISO kr. Laeitn Inõiu kind

Kindlas teenistuses üksik
kortvnlt
2 tuba ja köök tvõi kähe preili lvajab kohe lvõi lähe
toalist. Kirj. slt. „-40/920". «tal ajal

ära anda Töörensi t. o—l.0—1. sooivtb lväikest

Tisleri
tööruumid

Kirj. slt.

(mitte rikas). Wastaku ai
milt korral, ja tõsiied tü

Wäli-slaeivas sõitnud meri
mees

otsib. kaaslast

Toliidne 50-aastane
Härm, kindlas teenistuse
hknuvalk Kr. 220), kapira

liga Kr. 10.000.

abielluks
liMjasoiuuiscke. Kirjal, slt.
wad 2 töölkäijat keskeal, ..2/682".
daamiga
aastais 35—45.
naisterühmast südalinna li
kes ühisesse kinniswarasse
gidale, kuuüür ktmi 29 kr. Korraliku, teenistust oniawa ivõib panna kapitali ca Kr
Lasteta abielupaar otsib Kirj. slt. ~35/1155".
neiuga, lvan. kuni 30 a., 5000.—. Lisada oma käega
soowib
Ivähemat
kirjmaind cureiculum virae
Korralik härra lvajab
> tutvuda
korterit
K- foto, nulle minesobiwu
korterit
samasugune noormecls. Kirj.
tuba köögiga tvõi Mahe
se
puhul aumebelikulr ta
tiiba
pliidiga
luõi
tuba
slt.
~23/903".
seinaga. Korralik maksja.
gasian.
Kirjad iibe? täieli
tvaheseinaga.
Wõib
la
liu
Kirjad slt. ~9/889".

ral. tänaivapoolne. reinroni., jab
Kohalikku kinnisesse klubi 5. 1.-j.. üksikule tvälja üüri

allüürnikeks

scllcl majal lasuwa Kr.

niniicb majapidaiuisl ja ar 20.000 ivõla. et siis ühisel:
nmstab lapsi. Olen keskm. hilciinfftt rajada. Foto soo
Meesterahtvas lvajab 1« a. intell. lesk. 9-a. lapsega lvitaiv. Tear. slr. ..25,905".

tega. Pakk. slt. ..23/783"

korterit
1 tiiba ja köök tvaja

soowib

Wäike

tutvust
daamiga,
üksiku ivaese iutcll. ui im:lapsega (keskkooli hariduse fCv onmlr voolt aitaks kas
ga). Wau. 25—32 a., kes osaliselt lvõi icrivelr tasuda

köök, lvõib saada mööbliga, Ivaninga, soolvitmv Kadri
korter ou päikesepaisteline, oru lähedal. Teatada (kir
milgal vastega. Rahumäel, jalikult, ärainärgitult ruu

Tuba
ära smuas meel mõ

Väike tuba

le Mehaanika t. 12—1, aia üksiku prl. juures ära auda ruuun wõiwad tulla
e. l. ametis täitvale neiule.

majas.

riks. lvasiuüvõtutoaks wõi
tväi leseks löö loaks, ära anda

Eootvin tõsist

Kõrgem ametnik
toalist

tuba

pliidiga. Pal. teat. kirj. slt.

Wanmitatud adlvokaat
lvajab linua sees

vastuvõtu

„9/öO9".

3—5 iööplatsiga, ära anda soliidsele pikemaajalisele
Tuba
ruumi
tuda
tvähese mööbliga, omaette kesklinnas sellele, kes on üürilisele ära anda, kokku ivähese mööbliga tvõi ilma
ära anda wähcsc mööbl. Ivõi tvõib tulla kindlas teenistu sissekaiguga, ära anda mil wõimcliue äritööd tegema; leppel köök tarwitada. Äõib jva sa korralikku majja.
ilma. erasissekäiguga. W. ses mccsterahwas Klaasingi tcsnilselajalc. Wäikc Gon ka wõib äri poolt materjali ta 2 isikut olla. Kirjal, slt. ?eat. ühes hüluaga kirjal, (1 mööblita tuba ooteruu
Ameerika 32—10, hoowis. S—4.
siori I—3.
slt. ..23/702".
saada. Kirj. slt. 364". «10/1459".
miga). Pakk. 51t..,,8 355".
mccster.

„I.aBte Rõõm"

söögisaali

korral, wasiu piiikcsl ühes mööbl. loõi ilma kõigi mõ
keskkütte ja sooja tveega.
wahetada teenistuses käimi sootvi korral soe garaash, uusustega (tel., mann) i»'il
se hutvides. Soowitaw Pär tvälja üürida. Hind 120. ja üürida Kaarli pst. 3—9
uu mnt. wõi Liiivalaia ra kr. Liitva 17 (Keskhaigla Alus
jooni, elan Sõja tän. ra tvastas). Küsida krr. 2 wõi
töötoa-äriruum
joonis. Palun tcat. sit. ~38/ lelef. 434-92.

Tellisküvi tän. 16—5.

haigeinajja Mö laotva. Head ära anda. Tulbi 7—3.
1477".

Kesklinnas üürile mtbn

uues moodsas majas 2.

tvõib tulin karske ja kindlas
müüdi, tuba
teenistuses käija meestorah
was («vaheseinaga tuba), ara mida meeskodanikule,

5-toaline

Teenija
kesklinna ligiduses ära anda
palub koh:a linna ligidale Küsida Wene t. 11, kudu
korralikku tallu. Kirjad slt.

tunnisiUsed. Kirj. slt. ..37/

Korteri

Väike korter

ilu» tuba

Kadriorus ära anda

~6/1166".

Vilunud
majateenija. 30-a., palub
kohta üksiku härra juure,

lile. Tina tiin. 4—3.

meesterahwas, wõib tulla

Raua t. 66—23, hooivi

kautsjon tvõimalik. Kirj. slt.

~18/1178".

leiab endale korraliku kodu Tobiase mii. 14—5.
Köie täu. 1-c—1.

Korteri

Kaasüliriliseks

keerata).

ses mees- ivõi naisisik.
I.P. tööandjad!
tän. 3—7, maja
Palun wõimaldagc 31 -a. Willardi
tagahoovis.
maapäritoluga mehele min
git teenistust, kas hobuse

kaasüüriliseks

2-toalist
Kindlas ametis käijale isi piihap. kella 11—2 wõi tel. gi ja esikuga tvälja üürida
korteril
ära anlda uues majas
Nõmmel, Kiivimäe peatus.
524-06 alati rääkida.
kule
eraldi
sissekäiguga
23 kr., tvälja üürida. tvöitvad tulla 2 ametiskäijat kolm wäheldasl luba, köök.
Pärnu litnt. 108—1. Näha 2.—3. linnajaktu.
Wesi ja elekter sees. Oksa naisterahwaft. Wolta tän. esik. üldwann. Preesi 6—l möbleeritud tuba
Ilus mööblita
pärast kella 6 ja pü „H 5/1415".
(Pelgitlrnu).
tuka
t. 6—3. Tondi (Seebi t. 18—1.
li apä ei oal igal ajal.
ära anda. Tatari 38-a—1.

2 tuba, tveranda ja köök

saada päikesopoolne. 2
Tuba
ükskõik tuis alale, ott rahul
suurt tuba. köök ja esik, elek ühes korteriga ära anda.
üürile
anda
wälge,
kõigega. Kirj. slt. ~8/1088". kuilv. soe. mõnusustega, 36 ter, wesi ja WC kortoris, Küsida Pärnu mnt. kino
.Mrngla" juures ajalehe
I!I!iIIIIIIIIIIIIIII!>IIII!I!I!!!IIl!II!iI!!IIIIIi!II!IIIIII»!II!II kr. kmis. ühes kütte ja üldivann. Preesi 16—6.
kioskist.
! valgustusega. Wiidomauni
Möbleeritud
I—l,1—1, näha kl. 11—1 ja
Korter
tuba
5—6.
Majahoidjakohta
maitses perekonnas
4 luba, teenija- ja tvau
soowib korralik lasteta abi
clupaar. ennem olnud, omab
üksikn naisterahiva juure äm aüda ametiskäijale prei nitoaga, ca 120. r.-m.
trinnistuse. Kirj. slt. ~38/

4-c—7.

Dame iu miitleren Jah fit aadressiga slr. „32

ren. die d. drei Ortssprachen 572".
kenni. tvünschi Briestvechscl
Zwecke

vokanntsobatt,
mii intellig.. freien. selbst
ständigen 'ülreren Herrn.
Br. a. d. Exp. d. 81. sub HK KUULUTUSED M.
Mo JOONISED »#'• ;
..20/900". .
Wi- ">SEE° M
Tütarlapsed. kes olete
-kae rikkad wõi waesod. reie
ga soawib

tutvuda

24-a. raskesporilanc. Eelis
tab ivordikimvilisi. Kirj. slt.
~30/710".

T utvust
abieltum. scvwib 4.7-a.
waba foaalif haritud kind
la elukutsega mees naistec.,

kes omab talu >rwi imran
dii st. Kuulutust valun wõ'ta

tõsiselr. Kohtaina ei ilmu.
slt. „ 2 8/9 88".

KH.W
DMK MM
MDWO-

Laupäeval; 29. jaanuaril 1958

Päevaleht

Nr. 28
10

Ehituskrunt

Pianiinod
r~~fe JSSESmiSB^»
müüa soodsatel tingimustel
pianiinoiööstnscs A. Bürger
Päikese 4—2.

TALLINN IL Al T.
N.M.K.U. Juhataja Insener A. Talviste. 437-15

Suusaiilikondi, ! Roosikrantsi 13; suunis
255 r.-s. Lähemalt telcf.
428-40. Waheltkanplejaid
töölilikondi,
pal. mitte tülitada.

Täieline ettevalmistus I liigi sõiduloa saamiseks.
Teooria, praktika, sõiduöpetus. Järeleaitamine eksamitele

kitleid,

minekuks. Eksamid sõiduloa saamiseks on kooli juures.
Tasuta õpperaamatud. Osavõtjaile maalt priikorter.
Uue hariliku kursuse algus esmaspäeval, 21. veebr, kell 5 õhtul
Uue kiirkursuse algus esmapäeva*. 7. ja 21. veebr., kell 9 homm.

Motoristide ja
traktoriiutitide

reste

Väljalõikamiseks.

Sölduõpetus traktoril.

müüa

Ehituskrunt
joonis müüa, omuibusc pea

riide- ja pudu»

Niigi 4. kl.
loterii pileteid
on' ära anda Endla tän.

NMKÜ Autokooli juhatajale Lai 1, Tallinn.
Olen huvitatudTeiepooit korraldatavatest autokursustest, palun mulle tasuta
saata lähemad kavad ja tingimused.

„IDEAL"

tus 1 min. Soow. kirj. sit.

Algus esmaspäeval, 14. veebruaril, kell 7 õht.

Kavas põllumajandus-, meierei-, paadi- ja
traktorimootorid, nafta-, petrooleumi-, ben
siini- ja diiselmootorid. õppeviis näitlik
praktiline. Praktilised tööd Tallinna Tehnika
instituudi ja NMKÜ autokooli õppetoökoda
des. Lõpetajaile diplomid. Osavõtjaile maalt
priikorter kursuste juures.

om. 5. Beilinson
Tartu mnt. 18

•Nimi Elukoht

Tel. 304-07.
Järelmaks WSimalik.

Ühine otsene kaubavedu
Kiiresti muna

Nõudke tasuta õppekavu ja tingimusi!
äripäeviti kella 9.00—21.00.

h—————/
Tahtis kgsltSSsturltelel
Käsitööstuskoda korraldab isikutele, kes
kavatsevad sooritada kutseeksami rõiva
õmblemise ja üliriiete tõö aladel, lühiajalise

Tallinn - Hamburg "Tallinn

veoauto

P. F. Metusala juhatusel. Kursusest osa
võtjate: tuleb tõendada, et nad on õppinud
vähemalt kolm aastat riietustöö alal.
Osavõtjatel registreeruda Käsitööstus
kojas. Tallinn, Hobuse 2, äripäevadel kella
y—ls.
Juhatus.

A. Kirsten Ernst Russ H. M. Gehrckens
AgeDt: Agent: Agent:
Carl F. Gahlnbäclt Thom®s*,®]f!,i,u,SÄSon A. J. Trankmann &Ko
Tel. 450-30 Ae " Tel 442-57
12. veebruaril 19. veebruaril

Pesurullid
lükatawad. müüa. Jmanta

59—is (hootvimajas).
Pruugitud

äripäeivadei tl. 9—9 W. Starja f. 7—3,
pzhapäewade! kl. 10—2 h Tondi t. 26—1.

1. veebruarist avatakse

juuksetööstus „Saime"
fLp. daamidTatari
ja härrad!
6, telefon 412-42.
Töötavad endised vilunud tööjõud.

Palun külastada uusi ja vanu
Austusega omanik.

KUULUTAJAILE
TULNUD
KIRJAD
28. jaan. sisse tulnud kirjad.

1/401 1 1/481 16
1/241 1 1/361 1
2/82 2 2/482 4
2/802 4 2/9962 1
2'202 2 3/323 6
38838 1 3/8923 1
3/443 9 3/403 1
4/8884 1 4/404 5
4/324 2 4/364 2
4 284 1 4/204 1
4/9804 1 4/9604 1
4/444 1 5/445 10
5/365 4 5/325 4
5 485 4 5,9605 1
5/5 1 5/8885 1
6/126 13 6/166 1
6/9766 1 6/8686 1
6 806 I 7/327 9
7/287 1 7/827 1
7/9487 1 8/368 17
8/328 5 8/8968 1
8'3668 1 8/8688 1
10/170 3 10/8970 1
10/8930 3 10/250 1
11/8851 21 11/331 3
11/291 1 11/811 2
11/51 2 11/251 1
12/452 3 12/412 2
12/252 12 12/250 1
12/8572 1 12/9852 1
13/453 21 13/253 2
13/9613 1 13/178 1
13/333 6 13/8533 1
139133 1 13/8933 1
14/9534 1 14/8734 2
14/414 2 14/254 3
14/334 9 14/494 8
14/344 1 14/14 2

14/8974 1 14/814 1
15/335 15 15/255 6
15/415 1 15/375 1
15/55 1 15/8975 1
15/8695 I 16/496 2
16/376 9 16/136 2
16/816 3 16/8616 1
17/417 10 17/497 1
17/297 3 17/377 2
17/4117 1 18/378 6

18/178 6 18/8938 2

18/298 4 18/498 1
19/499 3 19/8939 1
19/339 3 19/419 3
19/459 2 19/8339 1
19/9659 1 20/460 32
20/380 18 20/360 1
20/260 4 20/220 1
20/340 10 20/820 1
20/9620 1 20/8660 1
20/20 1 21/341 .44
21/8981 1 21/261 2
21/421 2 21/9701 2
21/461 2 21/381 2
21/821 5 21/9181 1
21/221 1 21/301 1
22/222 20 22/382 2

22/822 1 22/462 3
22/2222 1 22/422 1
23/103 2 23/223 2
23/8903 3 23/343 1
24/9984 7 24/8944 2
24/144 1 25/825 2
25/345 10 25/145 1
25/9345 1 25/9945 1
25/865 1 25/65 1
26/106 1 26/8946 6
26/66 2 26/8986 8
26/386 4 26/466 13
26/9666 1 26/9306 1
26/8906 1 27/347 17
27/8944 1 27/227 2
27/8947 2 27/827 2
27/9947 1 27/8967 1
28/428 8 28/188 2
28/468 4 28/348 6
28/9948 2 28/6888 1
28/8708 1 28/388 1
29/229 4 29/389 4
29/8949 1 29/889 3
29/8349 1 29/8869 1
29/469 1 30/8910 3
30/430 3 30/8950 4
30/310 2 30/9510 1
30/9190 1 31/471 12
31/831 3 31/8951 1
31/391 2 31/8991 1
32/472 22 32/832 1
32/8952 1 32/72 1
33/8993 4 33/9753 1
33/353 1 34/394 13
34/354 34 34/434 13
34/8954 3 34/304 1
34/9994 3 34/8994 3
35/435 4 35/115 2
35/8875 1 35/8955 1
35/9275 1 35/355 2
35/315 3 35/195 2
35/8995 7 35/345 1
35/395 3 36/236 11
36/396 4 36/8916 4
36/356 1 36/436 1
36/8836 1 36/9356 2
37/837 5 37/477 3
37/117 1 37/437 3
37/8997 2 37/357 4
37/37 2 37/9917 1
38/838 4 38/198 1
38/158 2 38/358 2
39/439 14 39/399 8
39/479 3 39/519 3
39/9479 1 39/199 1
39/9959 2 39/8999 1
39/8879 2 40/320 16
40/440 3 40/520 1
40/240 1 40/80 2
40/280 2 A. 595 1
B. 288 18 8.287 1
K. 127 15 M. 1416 3
M.1399 7 M.1387 1
R. 1189 1 R.1177 1
Kokku 991 kirja.

JtSani''
on laste maailm!

Riigi Teataja
1918. a. peale, 15 aasta

Laevamehedl Müüa too

korras „Skandia" 36 h.-j.

algad esmaspäeval. 31. jaanuaril, kell 5 p. I.

laeva
mootor

Järgnevad kursused algavad 28. veebruaril,

21. märtsil. 25 aprillil. 16 mai'. 13 juunil.

J

kohane igale tSostusele. Lä
hemalt Toompuiesteel 4—2,
telefon 451-17.

Cand. rer. mere. HANS NARGENS

Maja mUUa
maal alevis, laiaroopalise

RAAMATUPIDAMISE KURSUSED

Põhjalik, kiire, odav õppeviis. Viru tän. 14—8.

raudteejaama juures. Teateid
saab Veizenbergi tän. 12—10
pärast kella 4.

Kõnet. B—lü homm. 3—4 I. ja 7—B.

MaatUkk

käiku müüa. Soolo kirj. sit.
~23/503".

suur. 5,16 hektaari odavasti
müüa alevi ja raudteejaama
juures. Teateid Veizenbergi
tän. 12—10, pärast kella 4.

r.-m. põrandapinnaga

Moodsaid (1938. a. mu

maja ehitus
krundiga miiiiaj
Parim rajoon.. Teat. slt.

Mõisasüda
nmüa, asub Tallinnast 50

kni, suurem raudtee jä maan

tee ääres, sunnis üle 120
wäärrus 630 kuldrubla.
ha. puhast põldu üle 60 ha,

lAUTOKURSUSED
Tartu mnt. 16. telel. 3(3-85.
Täieline garantii Ija II liigi üleriikliku sõiduloa saamiseks. Õpperaamatud

Juhuslikult müüa tväike

teles. 315-55.

harmoonium,

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

Uuem maja I

gitarre, mandoliine ja kahe

' müüa, ehiruse wõimalu
realine lõõtspill. Näha Ale
sega. 3. Hind Kr.
wi tä». 4—2.
23.000.' Müüb onlanik. Teat.

Uus asutatud vabrikuettevõte Tallin
nas vajab tublit

'

lapsevankreid
odawasti müüa. Näha ka

Raamatupidamine

Pühapäctval. Roosikrantsi 8
(luPscwaukrÄöösms).

Võetakse läbi tegelik raamatupidamine ühes kõigi
tehingutega Eriline rõhk prakti isele osale mis on
tarviline igapäevases elus: Algus 2 veebr, kell 8 õht
Kestvus 3 kuud. Lõpetajaile diptoomid.

Sikemasin
minia. Tamas müuzil
raudpliidid ja -ahjud kiwi

Nõudke tasuta õppekavu Ja tingimusi. .

lvoodriga. Liitvalaia 78.

Raamatupidamise ia masinakirja kursused

wanaacgnc magamistoa sis
scseadc, pähklipuust. Wiru

Odavasti müüa
Põhjalik teor. 'ja prakt õpetus kõigis taud. õppeainetes.

Soowijaile kiirkurjue Wastuwött gruppi ia üksikult.
Löpetaiaile diplomid. Organileerilud kohtade wöima -

Wäljannaks.. . 22.000 kr.,

harmoonuim
ülejääk pikaajal. laen.
ka pool osa müüa.
odatrnsli müüa Jakobsoni Wöib
TaNvibiste hoonetega. Tea
tän. 40—3. .
teid saab Laul op eo 14—3,

Kiirkirja tunnid
6plla»te vastuvõtt:

29—2.

ETK hoo.wis. kus saab lä
Savi miiiia.
hcmaid teateid. Hind wõr
raiu odaiv. Jäviva-Madise Sawitööshus 5- Lepik, Ka
daka tee 20 Tallinn, teles.
T. ü.
469-13.

Nõudke tasuta õppekavu ja tingimusi.
eesti. jatja. inglise ja teene keeles.

~24/504".

3,3-toimiline Reo. sõitnud ~8/448" wõi Wääna p.-ag.
40.000 Sn,. Näha igapäew 14. Teles. Wääna 7. !

Kaubaiilesandmisi ülalnimetatud agentide juures.

kursuse

10—2 ja 4—6.

daamidele jn tiflrrndele

i dcl)

airik Vesdemona- -«..Aivina Russ" ailik „PITEA"
dUltn HUCoUülllUnd võj asendaja. või asendaja.

juurelõikuse

Jalatoed, konna
silma- ja jala
raviabinfiud

Uus autokursus 1! liigi
jõuvankri julitunisloa saamiseks

Nõmmel, Rahumäel, kõi
gi mõnusustega ja ligi 100

Järgnev kursus algab 21. märtsil.

NMKÜ büroo, Lai t. 1, tel. 437-15, on avatud

lfll T tiMiWt

suurus.4oo r.-s., Nõmiiuel,

Hiiu ja Aabaduse pst. ra

)<t muud kaupa ostate
soodsamini luure hinna
alandusega

kauplusest

HJMJCH

—i

Haapsalu linnavalitsus teatab, et 8. veebruaril 1938. a.
antakse linnavalitsuse ruumes 1938. aasta suvehooajaks

enampakkumise teel
rendile

1) kell 11,30 surerestoran ..Kuursaal",
sst. .. 11/691".
2) kell 12,30 .«Rannahotell- kohvik",
—liea maja
3) kell 13,00 rannakioskid ja
Müüa krunt,
müüa paremas Nõmme äri,
4) kell 14,00 supelasutuse einelaud.
4SO r.-s., toäiksema üksik
rajoonis. Kirjad slt. „lt)k elumuoa ja ilusa u. männi
Tagatisena tuleb „Kuursaali" ja ..Rannahotelli" enam
930".
metsaga. Rahumäe • jaama pakkumisest osavõtjail sisse maksa Kr. 100.—

6—l. Tel. 442-05.
Alüüa pruugitud

iavaaknaid
Tondi 38—1-a, kella
10—12. _
Müüa tammepuust

puhvet
heas seisukorras. Liitva
6—2.

Müüa suurem

riidekapp
NSmme-Rahumäe, Palli t.
2—l.
Maja

müüa elumuuimise pärast,

ja Wabaduse pst. tvahel.
hind 52.000 krooni, uus
Haapsalu linnavalitsus.
Küsida kirjalikult Habersti
palsaraamatupidaiat.
Krunt
moodne; sissetulek 10%.
koolimaja. Järwe-Männiku
j Toow. kirj. slt. „7/727".
talu. läärats.
müüa
1000
ruutsülda,
asub
3 kohaliku keele valitsemine nõutav.
Ilus
Laudu
Wästriku tän. 1. Teateid
KULLA-KELLA SEPA SRI Harju ta». 35,
kasukmantel
Endakirjutatud pakkumised end.
saab Pärnu mnt. L 46—7. müüa. lauditud ja kanti
<jl
N.JEFIMOV
„Kuld-Lõvi"
vastas
mata,
1-tollised
kuused.
müüa
(sobiw taltve-kavade
tegevuse tunnistustega. sJt B 288".
Ilus ja hästi hoonesta Prusse 4Xi ja 5X5. Le
hooajaks).
Näha wõib pü
tud
J, k Suures valikus lauahõbedat,
palaudn/ 1"X%". Alek
hapädval kella 11—4. Ja
väike talu
sander Kits. Piirsalu kiriku
müüa lvõi wahctada maja
M kuld- ja kristallasju, käekelli, kobsoni t. 43.
juures. Piirsalu. Risti post
wastu Nõmmel. ühes m kontor.
äratuskell!. Kuldamine, hõbe
~ Tähi
Ins. Mardi autokool
lventariga wõi ilma. Suu
tamine ia parandustööd.
rus 28 ha. tvöib ka sellest
Müüa 2-lambiline
müüa tvõi tvahetada Nõm
ainult pool. Hea liiklemis
Ostan kulda ja hõbedat kõrge hinnaga. mel asmva maja tvastu.
raadio
ühendus, jõgi lähedal. Tal
Suurus 25 tiinu. Pakk. sli.
jagitarr.
linnast 30 fm. Maksutingi
..18/975".
Sakala tän. 41 Tel. 474-78
mused wäga soodsad. Lähe Kooli tiin.' 3—l. kl. 6—9.
(end. V. Piiran mnt.)
malt: Nõmme, Metsa rän.
Müüa
Mtttla ; "
27—1.
Ettevalmistus jsu vankri te jnhtimisloa saamiseks.
tväike kinoaparaat, töörab
XeadaannQ.
10 rebasenahka
wõrgu wõi aku peal; köl
Müüa noor
Müüriwahe tän. 27—4,
wuline linna kui ka maale.
Elektriliinide korraldustööde tõttu katkes icl. 48*2-97.
Kr.
35.
Näha
äripäewiti.
Korrapärane iganädalane kauba
angoora kass.
Tuukri 14, Mattifeni elekr
tatakse Ellamaa jõujaama poolt vooiuand • Müüa pruugitud
riäri.
-pliib veoühendus.
mine Nõmmel 30. jaanuaril s. a. kell 9.00
Taali 4—õ-a.
türgi diivan
Müüa wäike Saaremaa
kuni 14.0°.
Juhuslikult müüa maha
hobune,
20—S, näha püha*
Nõmme linnavalitsus. Koidu
Tallinna;! flntveinenl >. Pntteriiiimi
goniimust
päcwal kella 10—15.
wanus 6 a.. mära, ühes
saatimööbel
rakuw ja reega; ka kerge
Näha äriväcMil kl. 18—19, woo-wcdruwairker, täitsa
Magamistuba,
kirjutuslauad ja riidekapid
vühap. kl. 12—14. Raua korras. Ao tän. 2—l (Pal
ärasõiduga igal laupäeval Tallinnast.
27—14.
müüa. Tellimiste tvasiu
diski mnt. sisse keerata).
Soodsad kaubatingimused. KaubaiHesandinisi võtab vastu
tvõit Narma mnt. 39. määb
Wäikscm
Hoeoteljee
,W"
litööstus.
Paldiski mnt. rajoonis
Thomas Clayhills & {ar| p, Gahlnbäck. Ai &i- Trankmann
ehituskrunt
200 r.-s.
son* m & Ko.
Müüa
kohe ära anda Rahmuäel,
päriskrunt
Estonia pst. 27—7
Tel. 435-58. Tel. 450-30. TeU 442-57.
5-lambil. raadio
parvmas rajoonis. Kirj. slt. minia Kr. 6000. Teateid
wõtab wastu tellimisi mantlite, kostüümide ja kleitide ühes grammofoniga. Ziäha
~23/983".
Kannikese t. 9—l, omanik.
alal. KarusnahHmantlite, Jakkide ning igasuguste pühap. alates Koidu tän.
Pärnu Laewa A.-s. Pannus
garnituuride wamiistamine, ümbertegemine ja paran 71—9.
Müüa
damine. Soodsad hinnad.
Purjelaev
.Müüa Läänemaal

vrchwer. kuschetr ja tvoodi.

ESTONIA
N Reisijate- ja kaubaweoaunk
kapteD YLLÖ,
ekspedeeritakse

laup., 5. veebruaril kell 16
STOKHOLMfi
kui jääolud lubavad.
Lähemaid teateid annavad:

Thomas Clayhills» & Son,
Olevimägi 14. Tel. 415-00 ja 435-58.

Maja

mii ii a toiduainet efmi plnsc
nmmibcfln. soowiiaw 'faurp

müüa, suurus 71,30 br. reg.-tonni. Teateid saab
Tallinn. Uus Kalamaja t.

Lai tän. 13, 3. kor
ral (pööningul). j
meestele. Titsis Niidi tän.
6—l.
Asutalu
Uue maja
müüa,,
hind
krooni,
Äriruumiga kahekordne
Vi osa müüa 23.000 kr. suur. 12 ha. 600
maa 4.—6.
maja
ccft, sissonrlek 12% ivõi klass,'
kaugus Haapsalust- 25
müüa Nõmmel. Hiiu jaama 10.000 tr. laenu obligat
lähedal. Teateid saab koka siooni tvasiu hoa % soo km. jaamast 10 km, wõib
29—6, Taatpalu.

Peal Lääne tän. 22. jkri, 2. wib tööstuse cticllvõtc. Pakk.
iii. ~39/759".

TaliT

Tel. aadr. „Clayhills" Tallinn.

Türi linnast 8 km müüa
talukoht

suurus 59 ha, ühes tükis.
miiiitt. Küsida 30. jaanua Talul on mitu ha palgi
Rud. Chrlst. Gribel, Stettin.
Kaubaaurik

„Saar"
kapt. STIEPER

reedel, 4. veebr., p. I.
Äbosse ia Stettiini
Muudatused võimalikud.

ril Liitri täiimvali 10 —O-a. metsa jg palju noort kasum
morsa, talu peal tvõlgu ei
ole. Müüa peamehe ivana

Müüa moodne kirjust ta
sest poleeritud

magamistuba
ja teisi mööbleid. 51. Sisc*3fc

mööhläööstuses. Maalri 31

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

Juhtumisi müüa

saekaater

karsket

Ford auto,
l.õ-tonnil. müüa Planeedi
tän. B—l,8—1, Koidu tän. sisse

kes armastab maaelu ja loomi. Mees teeniks farmis, naine keerata.
majapidamises. Tasuks priikorter ühes ülalpidamisega ja

MUlw

rahapalk umbes Kr. 70. kuus. Sealsamas leiab valla
line ustav mees hea kindla teenistuse, üles anda ainult madal Lutheri puhivet. mä
neil, kellel on kindel tahe pühenduda hõberchastc kasva he iumttii;iib; 1 i -miini,

kasvatus" all Tallinn ~Reka" V. Posti t l

645".

Ärareisinyei tõttu

ja pudu
kauplus
müüa. Kirj. stt. ~34/714".

Müüa korras

Odatvasti müüa

maja Tartus

Telliskiwi tän. 50-a, krt. 5.
Müüa 2-laurbil.

raadioaparaat

mitte kaugel • südalinnast,
hiipot -wõlaga.: tööstuse- ja
ärrrmmndega, majas oma
tvecwärk. keskküte ' jne. Kü

ja meestcr. jalgratas, pruu sidi? Tolstoi 3—-1, telefon

gitud. Liiwalaia 74—2.

'ürasõidn pulnil odama?-

ruumiga, suurus 20 tiinu,
tvõi tvahetada linna
scuval urajaga. Teat. saab

Tuukri tän. 6—3.
Häsiiminatvaid

aibum-ajakirju
laadakaupmeestde ja teis
tele äärnlisdt odalvasti
müüa. Toom. kirjal, slt
..10/1010".

Lähemalt K-m. Kalju & Viisberg
Tartu m. 35

E. E. L. K. SISEMISJONI SELTS
vajab kohe oma KOSEJÕE ERAALGKOOLILE
KutseõigusliKKu naisõpetajat,
kes täidaks ka lastekodu juhataja kohuseid.
Sooviavaldused ühes elulookirjelduse ja Õppe

jõudude Teenistuse Seaduses ettenähtud tunnis

tustega esitada Siscmisjoni Seltsile, LAI TN. 20,
TALLINNAS, 5. VEEBRUARINI.
Lähemaid teateid teenistuse tingimuste kohta

lapsevanker

uute hoonetega ja kaupluse

ehituskrunt
Paldiski mnt. 65 müüakse
enampakkumisel Ringkonna
kohws Pärnu mnt. 7
3. zveebr, kell 11.

Häid odcuvaid ja kuitvi

pesu

31. jaanuaril Kadaka külas. Kalamaja B—9.

umbtänalv.

Soodsad maksutingimused.

Lõpetajaile diplomid. Sissckirjutamine iga päev
kl. 1U—1 ja 4—7. Nunne tän. 1, tel. 437-98

talurahvatarvete-kauplus.

rsUepginsZin
sscgadik) nmüa suurel ja
tväikscl Hulgal. 29.. 30.. ja lavseacd müüa. Uus

Jäägri-Mäunilu talus.

raamatupidamise Ja
biiroopraktika kursus.
õpilaste vastuvõtmine kestab

inaiuid müüa (..üldine Aja
lugu"). Soow. kirj. stt. ~5/

' .'stkaü P. Purtorr

Lokomobiil
müüa, firma Rusron, 10
H.-j.', töörõhk 7 aim., lu

Uus talu

O-ü. bkonomisfi

iva siu. Sealsamas ka raa

pölluhelna

Rajatakse kohe või edaspidiseks korralikku töövõimelist ..saekaater".

tamisele Pakkumised saata märgusõna all ..Hõbcrcbastc- |

irNhetada ka Nõmme krundi

Olrüirberg.

ja laastulötkuse-pink. mõle
mad täies töökorras. TeataMäeküla p.-k. Türi

abiotopaari,

duse ja haiguse rärast.
Kaub. aadr.: Türi. Wilita

5 atm. Teateid kirja
tel. 305-10. . Näha ka pii batrid
tikult Nuila p.-ag., A.
hapäewal.

Lähemaid teateid annavad:

THOMAS CLAYHILLS & SON.

Naha saab amnlt 29. jaan.
kella I—3 ja 31. jaan. kella j

178.

loor koer
mnmcnia. raamatuid sa
ri müüa ..Tiera"
raadio
mlre ja palju muid asju
Näha ainult ärip. Kotse ivastmvõnlaparaal. Näha l müüa ücad-'ssr
bue 7—7.
Lutri 14—2.
kätesse. Uus tän. 6—7.

saab samas kohas igal ESMASPÄEVAL, TEISI
: PÄEVAL, REEDEL ja LAUPÄEVAL, kl. 11—1.

katusealuseid

põletispuid
ociate N. Nurmsalu puu

hoowidest Paldiski mnt. 25

(raudtee wiadukti lööval)
ja Sireli t. 2, td. 479-69.
18-tollised kased alates 4. kr'

mcestcr.

Ausmsega R. Nurmsalu.

Krunt müüa
Nõnnne südalinnas, Raudtee
t. 62. kus asub suure eduga

töötaw T/ü. Tulu puuhoow
Kutseöiguslik kalkulatsiooniwõimeline

dipl. tisiermeister
pikemaaegse praktikaga soowib nüüd wöi edaspidi
wastawat kohta wabrikusse wõi ettewftttesse. Kirj.
slt «16/1416»

krundi suurus 728

tväga kohane metsaga kmrp

lejaile. Aadress: Nõmme
Torni t. 9—l. tel. 521-66
J. Wellika.
Hea tugcw

tööhobune
nniüa. sünnis linna ja maa

fauet
Ktlüb . jJäeDrtCcfte1 üksikuid numbreir.
t. kammisle

le. Graniidi 27—3 teles
440-12.

Pianiino
»'üüa firma ..Mühlbach".
nuunanc mudel, uuejärgi.
hea kõlaga. Liima tän. 11
krt. 10. homm. kl. 9 10
ja õht. kl. s—B.

Laupäeval, 29. jaanuaril 1930
' Mmnaäsiumi haridusega
Karjatalitaja
I Ustaw wancm naisterah
was
soawib kohra suuremasse
° preili
tallu. Toowitused olemas.
j soovib kohta
I laste jimic. Wõib olla ka Aootvijail kirjad flt. ~30/f pakib kohta, kas kontorile,
wäljaspool Tallinna, nitirb 950".
tööstusse wõi mujale. Mõis
Eesti-Znglise Kultuurühingj lvõi edaspidi. Kirj. slt.
tab ka masinasirja. Wastu
Kr.
30
sellele
~35/755",
, korraldab
scd pai. slt, ~28/788".

ettekandjaile ja | Täiendllskooli lõpetanud kenale preilile. kas kohtvi
Tähelepanu!
22-a. Noarooisist pärit iü- tusse, ärisse wöi tööstusse
tarlapc- soowib lvastawai
(olen erincni teeninud koh! Palun pisarsilmil, möimaläriteenijaile
toonistust
tuikus jn äris). Nõus ka
lväiksemasse perekonda.. ärasõiduks. Kirj. slt. ~32/I dage waesele, ausale tütar
lapsele mingisugune ' töö.
inglise keele
Räägib ka rootsi keelt. Tea- 512".
Wõib ka ajutine olla. Pa
teid
saab
Nõmmelt,
Kaare
kursused
lun kiri- iTtJ ~5/765".
69 lvõi telgf. 524-82.
Usaldatav neiu
turismi' huwides. Kursuste
27-a. gümn. haridusegal sootvib lihtsat pichast. tööd.
Pensionär
algus wceöruarikuu algul.
t proua palub
urõistab ta õmblustööd.* reõwe ja energiline, otsib'
Praegu töötawad ühiugu
Kirjad slt. ~32/952".
teenistust
juures 2 kursust Nxihe
. wäiksema tasu eest kohta
keelt' toalitsejaile ja edasi
kontorisse, laowalitsejaks.
j
Tööd
~
,
kas
ärisse,
töösmssc
wõi
jõudnuile. kus on weel mõ
t majade jävciloivaatajaks.
palub 26-a. . töökas,

ned wabad köhad. Lähemaid. laste juure mõneks tunniks.
mees. rahul kõigega. Harju- käskjalaks wõi niidagi sär
teateid saab iihingu asjaaja; Teatada kirj. slt. ~34/954". nud ka raskemate töödega»> uast. Kirjatöödes wilunud.

jalt iga päetv kella 11—I3j
Viru 3-7-3. tel. 411-83.

Kirjad pal. flt. ..17/737". Tunneb raamatupidamist.
Preili soovib
Pal. teat. slt. ,',34/794".
kohalikke keeli 2 sissesõitnud Saaremaa
mingisugust tööd. Räägib, Haritud
Improve
ka kolme kohalikku keelt. walitseja
preili
Teatada slt. ~25/665".
, puuseppa
palub mingisugust teenistust
your
soowilva-d laowarcmionttööd,
Pakk. flt. ~16/736".
Lp. tööandjad!
• DII wilunud ka triiwimises.
English! [ Wöimaldage tütarlapsele
/ Kirjad slt. ~10/1039".
teenistus kokaabiks wõiet ; Mööblitisler
Lessons. py expert Englishi tekandjaks. Nõus iga tööga.
tvajab tööd. Tunneb auto- i Raamatupidaja
Teachere. Jakobsoni 45—1.. Kirj. flt. ..10/970".
Zerede ja uste ja akende,
jööd. Kirj. slt. ~15/735".
kes on täiesti wilunud töös
Maalt tulnud
Katse veenab
tütarlaps
; tust.kui ka . kaubandusliku
i

pagar-kondlitrile
Sakala 30—5. tel. 438-20.
Inglise, prantsuse, itaalia, praktiseerimistööd. Nõus

hispaania, salsa, wene. eestij igasng. kokkuleppe-tingimus
keelt õpetatakse kiirelt. Ber , Teat. pal. kirj. slt.
liini meetod sa raamatud. ..22/942".

741".

Korralik rseseisetv

teenistus/

wajab

1. bensiini 252,1 to.
2. mootorpctrooleumi 342,8 to.
3. mootornaftat ...... ... 210,9 to.

palub kohta,

1-A-liigi autojuht

tunnistused ja soowitused
4. teehöövli-kumme 54 tk.
tütarlapsi
5. autokumme, valis-, mitmesuguses mõõdus . 126 tk.
Vaswwõtt iga vii civ kella endistest kohtadest. tulla
kella 10 ja 3 tvabÄ Nar
sise-, mitmesuguses mõõdus . 102 tk.
6—7 p. l. Lai län. 3/kant wa
mnt. 23. krt. 2.
6. teehöövli-teri . 282 tk.
sukursnste ruulnes.
7. kivipurustaja lõuaplaate 161.307 to.
, Suwchooajaks tarwis
8. . tavotti 7,2 to.
Mõni kord nädalas pärast
{ Isikut
Eeltähendatud varustus tuleb üle anda mitmesugustel tähtaegadel 1. ap lõunat on >vaja saksa ja
kapitaliga, kes on huwitatud
rillist 1938. a. kuni 1. aprillini 1939. a.
inglise koele
. hea teenistuse mõttes ostma
Pakkumised ühes pakutavate ainete ja esemete hindadega ja ettenähtud
korrespondenti j tvälism-aalt õlgpaelu naiste
proovidega tulevad Maanteede Valitsuses näha olevate tingimuste kohaselt
esitada kinnipitseeritud ümbrikus Maanteede Valitsusele tuba 18 hiljemalt Teatada Tallinn, postk. 62. kübarate õmblemiseks. Mast
• nad ja sisseseade olemas.
järgmisteks tähtaegadeks:
A./s. EcSti Siid, Kelramis
Kirj. slt. ..3/1123".
Bensiini pakkumised 11. veebruariks 1938. a. kella 10,00-ks
Kiwist loomalauda
ja kudumisvabrik, seadcsta
Tavoti pakkumised . 11. veebruariks 1938. a. kella 11,00-ks
Karsket kütjat wõi maja rud 1932. aastal. Walmis
ehitustööd
Mootorpetrooleumi pakkumised .... 11. veebruariks 1938. a. kella 12,00-ks
tab kõiksuguseid riideid ja
Mootornafta pakkumised 11. veebruariks 1938. a. kella 13,00-ks ivälja anda. Küsida Estonia hoidjat
lõnga. Wabriku laod: Ml
Auto- ja teehöövli-kummide pakkumised. 15. veebruariks 1938. a. kella 10,00-ks
'
1-liigi
autojuhi
linnas, Wiru t. 5. teles.
,TeehöövliTterade pakkumised ..... 15. veebruariks 1938. a. kella 12,00-ks all nr. 10.
, 447-87. Viru t. 14, teles.
Kivipurustaja lauaplaatide pakkumised . 15. veebruariks 1938. a. kella 14,00-ks
Pakkumise tagatistrahviks tuleb pakkujal esitada tagatis 10% suuruses

Vaja rätsepa

käealust

pakutavate ainete või esemete hinnast. Hanke saamisel võetakse hankijalt

lepingu korraliku täitmise kindlustuseks 10% lepingu üldsummast.
Hangitavate ainete ja esemete üksikasjalised valikpakkumistc tingimused

laagripalitutöö jaoks. Pakk.
slt. ..21/1 tSt".

on tutvumiseks näha Maanteede Valitsuses tuba nr. 31 igal tööpäeval kella
10,00—14,00. Samas on eeltähendatud tingimused müügil hinnaga h Kr. 3.
iga aine või eseme tingimuste pealt.
MAANTEEDE VALITSUS.
Korralik neiu '

• -soovib kohta

Teeni jat

Ilmus trükist:

j H. Heinla V. Lao

s Raadiokuulaja käsiraamat
Hind Kr.
Pealadu: A/K. Pressa kauplustes Tallinnas,

keedu oskusega soolviiustega

Soovin

majateenijaks, keedab ise passikvhta- wõib olla eesti Mrj. sli. ~37/797".
English Lessons
seiswalt, on korralik ja aus. wõi juudi perekonnas; wöin
tka Pesu pes-ia. olen korra
by experienced teacher from Kirj. slt. ~33/633" wõi lil. Kirjad slt. ~6/606".
Lp. tislerid!

London Also Commercial Lutri tän. 25—5.
Corresp. Viru 7—B, 5 to 7,
and Valdeki 35—1, Nõmme.

TÕLKEID.

Annan

saksa ja
prantsuse

keele tunde. Kõnet. kl. 3—6
NataskaeNm 3—2-a.
Tagasi jõudnud

E. Beiman
NSuandmised kõigis
ilukiisimusis.
Viini süsteemis
Esteetiline kehakultuur.

11—1;.c.:I. ... 5—6 p. l.
Kunstihoone krt. .0. .
Teles. 434-02.

toonistu»».
Kirjad slt. ~4/924".
Noor haritud pwua

otsid kohta

ärisse, kontorisse, ettekand

maaneiu

soovib toonistust

kas wähamasse ärisse, söögi

968".

Prantsuse keete

Suuroma praktikana

tesse, ivõi inidagi immd.
Klaverihäälestaja ja
parandaja

Noorem pagar

„2751027".

Korralik gümii. haridn
sega
maatQtarläps

palub tööstusse, kinno, söö

(30 1 6 kr.) Lai täii.
19—3. kl. 12—2 ja s—B.
Inglise keele

tunde annab õpetajanna
wäli-maa praktikaga. Tun
nid ä Kr. I.—. Tcat. stt.
„ 19/600".

Lp. tööandjad!
Palmi.. «võimaldage 39-aa>?ta. ringis mehele mingisugust

töõdliikskõik mis- alal, on
kõ!gegä'"ralni! Kirsad sl:.
Kärzkr noormees

palub ko hta

~30/1030".

Poola käsitclgedele. Tulla
Pikk 30. 3. korral.

iuuksur*prellit

pidamist, sootviTatv oleks iik Äahasiõäimscl mitaksle Wae
situ härra juure.- kellel on kiisa kooli lõpetanutele. Palk

Õpilasi
majau paremat. kleidi- ja

1053". , '
16-a. tütarlaps
palub kohta nõu

Elektrik

Passijat
tvaja wesitvarustusega majja

Rahumäe. Mängu s—l.
Tüdrukut"

Paldiski mnt. 49. majan

dlisühisusc hootvis.

Wajamtse kancinaaegse

wilumusega '
müüjannat
käitises töötanud. Kirjad

töökotta tvöi ehituste juure, slt. ..33/178".

tvilub kõigega. Kirjad stt.

Lp. tööandjad!

täieline wilumus kõigis

| Lp. prouad ja härrad!

tariv is. Kesk-jdompassi t. 7.

15—1S-a ausat

Mariast
ranvis teenijaks, kes wõib

laualühtreid

Oi €» «*«*•<» «14» 4»

lapsehoidjat

maale ta nois milunud

Nõmmel müüa või üürida
karja- ja sigade
lvasa 3-a. lavse juure, oma
tatftajat uus moodne üheperekonna
korterist käimisega. Küsida Toowitaw abielupaar. Tasu

maja
Hind
Kr.
16.000.
Kuuüür
Punsaaduste tööstusele
Kr.
100.—
Põrandapinda
waja 15—17-aast. tugetva
Neidu irvi prouat, soo 100 m 2: 5 tuba, vannituba
tnat . . .
wiraw. kos on milunud, ja köök kõigi kõrvalruumide
õpipöissi-jooksupoissi tarwis kohwikusse
ga; Sisseehitatud seinakapid,
Läbi rääkima tulla kella
vilotvboldjaks
elekter, veevärk. Lähemalt
Liga 4—7.

kokkuleppel. Teatada postkast

251. Tallinn.

Vi 10—10 wahel. Tondi tän.
Kohalike keelte räieline tel. 524-46. Pikk tän. 67-a,
25. heewintajja. 2. korral. . > oskus tanviline. Palk kok
Nurme omnib.-peat. 1 min.
kuleppel. Tcat. slt. ~10/ tee. Kaupa teeb omanik pü
Head antoremont

lukuseppa

maantee 27,

ja õpipoissi, kcs nikcldaja

kotta.

juures on olnud, wajataksc

Endla t. 0. autovarandus

teenistuse

Sulaseid
hohusemehi
tauwis tallu. Kaubelda

180".

hap. kella 10—15.

Raamatu
Puuhoov

mUüjat
pesu alal. Kirj. slt. ~4/
1081".

Tunnistused soomitawad.

Teat. aiaäri ?l. Autmann,

kella e. l. ja 2—5
p. I. Mosktva wõõrastem.
niba nr. õ.
Wajan heasüdainlikku au
sat

perenaist
teenijat

Ivõtaks enda juure kabinetti incheh-»haga, ttimieb nmias kes arinasiab lapsi. Teata

Pesumajja waja üht wi
triikijat

teenijat
passijat

Vajatakse

Elnmuutmise tõttu

müüa

wõrkraadio Philips. ühes!
cfettriflvnnwiujf. kapiga. Wõib j

fa wahetada mootorratta
~3/1403"..

keskmisele fnc-anilc! Näha 30.

ja 31. ffp. kella 12—2

Balti jaamas 2. korral frr. 3

Odavasti müüa

turbamiiiik
teadlast
(endine Paide turbamüük)
apteegi jtifjamjft koks ale. mis asub jälle

mblit pesunaist ja tüdrukut, wajatakse prowintsi. Tarlvi
kes ka pesu peseb. Pakkum. line kaslmthoonete ja puu
kooli kultuuride tundmine.
kirj. flt. „ 12/1052".
Teatada slt. „ 25/1.1,05'.'. . i tarwiö.

Ti islerit
|

kärn, jalgratas, küsida W.
Kompassi 21, toiduainete
kauplusest.

rohu-

aednikku

fettooleuml 2,
telef. 303-05.
on uuesti arvatud. ?ealfa?
mas wõeräkse wastu igasu
guseid lveotöid ja kolimist.

Lapse
vankreid
jalgrattaid jä raudwoodeid
oma röökojast Klaasingi t. 3

Odavasti muda
isoleeritud elektritraati Ees
titõrro, Müürimahc 20, tel.
161-62.

1. linnajaos müüa korras

majad

Tellimised, täidclakse kiiresti hind -10.000 kr. Soow. saa
ja soodsate' hindadega. Pa- ;.ta kirjal, slt. ~4/1-11-1".
2iuu;upi komaudantuuris luu lahket.'külastamist.
Head
on ira&a riirtitccitita-iv»aba=

Nanva niiti. 14.

lvajaivad ivilnnnd 1 teenija 2. järgu

abimeistrit

sakkoülikond

Alma

kes kai klauispesu triigib, üht

osaniku

Cfcmraõti müüa >väsekan
tud

ivalt iränriufcle. Tcat. flt. j

Wilunud kutsetunnistusega |'s'C\rhba Tehnika. I—2.

Sooioin leida kaasatöötaja
(juhtija)
H. Jeicrbach jn .Uu. Tehased 1

452-73.

wastu juiticmaffiifirt wasta- ' 200 fi}. jõnlupr., pähkleid,

J. Lepiku sawitöösmsse. Ka
dala reel 29, Tallinnas.

elulookirjeldusega slt.
weebruarini 1938. a. mär täielise
~35/193".

lunud "

Waja talle

ahjupoti
vormijat

gusõnaga ~7/1087".

Harju 31—11, hoomis.

'fltrj. slt. ~14/1174".

Waja wilunud

Sepp

Kirjutusmasin
ja
arwcmasin
odaivaSti
Miram hea tööoskusega. inüüa. Pikk 57 hoowiS.
tel.

töölist
õpilast

Nõmmele. 2idc 6—2.

kautsjoniga 1500—2300 kr.,
manufakwuralale. Teatada kapitaliga, kaasatöötamiseks kes ka veidi puutööd tun
enda wiimasest töökohast ja tulutoovasse ärisse. Kirjal. neb ja traktorit käsitseb,
aadress stt. ..37/917".
..Päewalche" kont. kuni 5. võib aastakoha. saada. Kirj.

Rätsepaabiiist

Rätsepa tellitud rööTc waja

täielikult lillokasmatust "'

Prvwiiusilinna wajatakse

meeskodanikku

alates. .i

aednikku
(poissmeest). kes tunneb. -

rutuliselt müüa. slt.

~26/716" mõi teles. 316-01 ~37/1117".

..lludielehe" juures täna kl. tarivis telli md tööle, soo-

Wajarakse korralikku

ka ajalehekioskis kaubelda, ij Nanva-jõesuus.

rätsepa

Müüa odaivasti jalaga

õmblusmasin

mustamullamaad
iiiriiürt Kr. 1.50 r.-süld. Ka

daka teelt. Teateid saab
Harju -11—t ja pühapäe

on -ta weel- ln/ii da kuni 19. weebniarani s.
abiks? Kirj. luni 16. toccb reinonle,
iiüöl kl. 10—1 Astri t. 5,
en-gvos ärisse, kapitaliga autopara> td n stöödele. Jaa- ' anictiloht', põhipalgaga Kr. Koidu tän. 71—6. ! härra Lembergilt.
sepp.- Teiseksi - kes. sootvib !a. slt. ..12/652".
ruarini
1938.
a.
stt.
*
~8/
Skoor energiline
umbes Kr. 5000. Teat. slt.
Iveel- hakata- osanikuks auto
iil.— liiii». Itändidaadid
768"
Jalanõudc
ma tän. 10, tel. 304-04.
raamatu
Sulaseks
~24/1464"
peamad omama'.õppimid töö
.Hästi tööimu
ostmisel. Garanteerin poole
' kauplus
1 I lise lutse. Söomiaivaldused
pidajanna
juuksctööstus
aasia löö. Kirj. slt. ~31/ lvõib tulla korralik tragi
~ Mööbli
UHU'->fc
kaubaga
müüa
elumees, kes ka iseseiswalt ta
tunneb ka masinakirja, pa
saata Suurupi
cltumnihmie rõtiu kiirestr
671".
_
Wilunud
puhtnsearinas
muutuse
tõttii.
<-oow.
kirj.
.
lus lvõib töötada. Kaubelda
Nngiamemiku perekond
lub kohta. Nõus ieenima ka
müüa. imelise sisseseadega.
tuuri majandusiilemalc Suu
tajat
sadulsepp
slt. ~31/1111" : Pärnu mul. rajoonis. Teat.
Waestepatuste 6—12, lau wa.ab isesciswali !'em os
nipi p.-ag.
praktikattdina. Kirj. slt.
päewal kella 5—S ohi., pii kajat
Kunstkangur
..20/980".
teenijat
Paldiski mnt. 27—1 wõi
teeb odawasti polstri töid ja .
Müüa mitmet stiili
kirj. slt. ~13/1173".
liapäcwal kella B—l 9
tuleb
ka
kohapealt
tegema.
passijat
kes häsrj keedab, waja. Kl.
kirjutuslaua
Maaler,
Kojarahvast
otsib tööd. Tellintiste - was homm. Kirjaliku li Silla
Kirjad
slt.
..4/1044".
4—6 ja 12—2 Toompuies
hiljuti iväljast sõitnud,
Juhuslikult müüa oda
toole
Kirj. slt. ..10/112"
mwõtt. Tarari 33—17. „ Pkelsa talu Lepberg.
karsket, for-raHffu laste
karske ja korralik otsib tööd
tee 5/1, all.
wasti täieline
Kreutzwaldi
29,
töötoas.
Härrad meistrid!
ta abielupaari tanvis
siseremondi-, mööbli- wõi
jazztrummi
Kutsega
kojameest
Vajatakse linna lähedale ,tväbesele tööle, .korteri eest.
silditööde alal. oma wõi . Palun '.võunaldagc neiule
komplekt
Rätsepad!
karsket, soowitus.ega ja >vä
nais
maale iväiketalusse iTea:, kirs. slt. -..32/1112".
tööandja materjaliga, tüki äraelamiseks mingisugune
Müüa
Teat. slt. ~3/1163".
hemare remonditööde oska
wõi tunniwiisi. Lahked pak- töö ivõi lasuline õpilaskohi.
tüdrukut
Astunud meeskäealune jat, maja. Pritkoner. Kirj.
Rutuliselt müüa uus koen
karjatalitaja
kttmised sii. ..7/967".
Sulast
saeraam
Töötamid ivabrikn? ja tööe- /ooivib kohta töötuppa ja slt. ..24/744",
Pakkum. slt. ~A 747"
bineeritud tisleri
hiies.
Kirj.
slt.
~17/777".
leiab Tallinna ligidale hea
Kes soovitab
tanvis. äaubelda pühapk, Pohrt. kerrseimer, Wolffi lo
. wilitnu-d lüikiscll sootvib töö
höövelmasin
koha. Pakkum. slt. „B. 352"
Tooivin
30. skp., kella !»—ll Kimgla komob i il. pat c ntvalg t?ö nid.
korralikule ausale noorune- ,
Kokka
tuppa-, rellitud löö alale.
täil.
1S—4.
kappsaag
jne.
Tearcid
saab
hele kindlama koha tvabri 15-aastane poiss Kirj.sK. „ l"0"/070 "
hind Kr. 550. Pärnu, Lubja
osanikku
lvaja kohe restorani ~Tali
kiisse wõi mõne muu koha?
Õpilast tarvis
Malmi län. 27. metalli tän. 20.
otsib jooksupoisikohta ärisse
veaed"
Nõmmel.
.
teles.
Waja
takse
puhast
ausat
suu
rcm.
kvhwiknsse
söögi
löösrusest,
Llakiveres.
Korralik
7-a.
praktikaga
Tasuks pooleknupalk. Pa521-55.
wõi ükskõik mis alal. on
tutiga korralikku koloniaal majja, ühes kaasatöötamise
luu teatada kirj. slt. ~32/ j lvarem
Puhastverd
Diüüa
1-liigi autojuht
olnud. Kirjad slt.
ärisse Nõmmel. Kirjal, slt. ga. Kirj. slt. ~B. 359".
712". 1
;. Wajatakse lihtsasse pere ..11/1111".
~27/1067".

Talusulane

sooivib tallu sulaseks 20.

Soovin kohta

so«vib kohia. Kirjak. slt. ! konda .uoarr wirta ' '
..12/1132". / ..
majateenijat

Wajarakse

vesilainete

Energiline hariwd- noor
aprillist. Tunneb' täielikult j laste juure tvöi passijaks.
kes tunneb ka tveidi õmblus
tegijat,
kõiki talu- ja põllutöid, os- Oma korter.. Kirj! .5tt..',,25/ asnees s-oowib
kes ka meestetööd tunneb.
tööd. Jakobi iän. 27—2.
kab masinatega töötada ja 1065". '
Tttuada slt. ~39/799".
käskjalaks

Kes õpetaks j

Poissi
wõi midagi ivasmwat Kö- > tvaja. kes soeevib õppida

p.-ag. Porika p.-k. Rätlaj
ncleb saksa- ja lvene keelt. ? õõnklaasilihwimisl «kristall
Lisa juures, J. T. I hästi warrastel kudumist ja ;Teai..-flt.-„21/14«1?.- - Ilihav). Teaiada slt. ~21/ ! Hästi wilunud asjatundja
heegeldustööd. pal. teat. kirj.
sae- sa jahuweski
891". •
Töökas j slt. ..6/1406"
Noor. arenenud töökas
noor proua palub miugisu- .
proua
Zoovin kohta
juhataja
Sulast
gnst kohta, tööstusse, wabri
Rätsep
palud tööd i iscseistva praktikaga pike
õmbleja abiliseks. Olen iie kusie ivõi ärisse. On wa
sciswalt töötannd. Kirjad! rem äris teeiiiiin' kalits, tpalub iöiid, ioowüaw töö- jükskõik mis alal. wöib kõi-I ititaks ajaks maja IH" mehe leiab kestma koha. Pakkum.
pal. ;.v>. T. Belkeri 29—24. j keeli. Pal. icat. jlr. ~15/ ttuppa, muneb ka naie.eriie- >ge lihtsam olla wõi-'pasiiköhti casemele rallu. Rääkida Pär fft. ,ih. 353"
tewöd. Paki. stt. ~32/1072"'eKirs. slt. ..20/1460". l,uu mnt. 52—3.
695". t
..

wintsi. ioowitam rauak.
alal. iaairad kõnvaltecnis
Suuremasse tallu Pärnu

16—18 ja homme kella 0

Teenijat

neeritööd. Kirjad stt. ~13/

Lp. härrad töösturid sa

~6/1046". ...

seina- ja

kes külastawad. sageli pro

Antikvanaat A Pastarus.
Vana Posti t 7. tel 445-56

Vanemat

.MllllMWillllllllllllllllllililllllllilllllilllllllliliit-

laste juure.' tOõib aidata iusse õpilaseks. Kirjal, stt. tavtvis lünia ligidale nmalc Koidula tiin. 21—9. j
„6/1086". V
koolitöis. Oskab keeta, ka
tväikscmasse lallü. Kaubel
Suuremasse tööstusse
õmmelda. Kirj. slt. ~12/
da laupäewal kella 19—11 tarwis energilist

' toenisiusi

kroonlühtreid,

Agendid

mcestetöölc. Kirjad slt. tuse kuni Kr. !50.— kuus.
..20/1469". Läbi r. Nigu ! Kirj. stt. ~25/745".

liste 10—4, kuni kl. S oht.

lapsed. Kirj. fft. ..Ä3/1433". hea. Soowiinw üksik iniine
mantlitöödele. - Nlataskaowu (Ja kõrmalteenist.). Teal.
nc. Teat. slti ~21/981".
slt. „B. 334".
tän. o—2, 3. korral.

palub perenaiseabiks ivõi' depesijaks 'tvõi kuskile röös

1012".

rarmis, üht naiste- ja teist

luKuseppn
remont - töö

Odavasti müüa

naiskangrut

alal vilunud

kes pesnõmbltistoöd tunneb

Agenti

(siidi- ja pnnmill. töö jaoks)

hooluäe p rondoni.

Tui a Narva

biase tän. 10, töötoas.

suure» valiku» stiilseid kris
müügiks vrots. alusel Tcat. tall- ja pronks
Wajataksc täiesti ivilunud, slt. ..22 712".

töökoda vaiab

Neiu

l • '

töökotta (hoowis) äripäcüval
pidaja
veanlät talu majapidamist : lint õhtupoolel Heeringa t.
Ärilise wõimega isik saab
wauem, hästi sissetöötanud,
õhtul kella 3-ni, pnhapäe
majateenijaks jvõi - passikoh suhtinm ja tunneb kõiki et 0-a. krt. 21. hoowimajas.
Narina linna kestma
leiab
ajutist
teenistust.
Wõib omaniku clnmuntusc tõttu
wal kl. 12—i.
ta. tntiiieb isesciÄvalt maja tetulaivaid töid. Sesmgus
ka õhtu pooli ii. Kirj. slt.

2 noort korralikku neidu teilt palub tööd 13-a. poiss
: Tähtis!
otsivad kohta
ärisse tvõi töökotta. Kirjal.
Jseseisew majand, harid,
Korralikku tallu kena iva
10.—12.
toce&r.,
tas
vabri
nviu
St. ..18/938".
linmfsga tüdrukur maja.
kusse. tööstusse. etteZand
soowib kohta üksiku harva
Zõik ajakohased mugamuied
jaits, toatüdrukuks tvöi min
Dipl.
aednik-maisrer
majapidam.. teenijaks, pe
olemas. Palk ajakohane.
re naiseks. Wõiwad ka olla git öpilasekohta, wõib ka
otsib kohta
Sootvitaw. kes ennem on
teonijaks paremasse pere
teeninud. Kaubelda pühap.
passikohad. Kirj. sbt. „S 6/ kanda. Keedatvad iseseis-

on pagari- sa kondil, r.lööd lvõib ka iseseiswal: töötada.
õppinud. Nõus ka äriõpila Teatada kirjalikult Peningi

!eks. aadress slt.

äriosanikuks. Soolo. kirj. flt.

tän. 1. Tel. 30. Perscri

Turuplats 17. Teles. 119.
ter on maja poolt. Kirjad Tõnva
Tartu t. 2. Rak
slt. ..31/311".
lvere Tallinna tän. 25.
Kudumistöö
Nõmme Pärnu m. 90/92

svowib l väikesesse peretkoirda

chitusineistrid! Maalt sõit

Tütarlaps

meistrit

tvõi õppida ' sootvib. wõib
kes on täi osi i kogenud snn koha saada. Tulla' piihapäe

kohta on wiluuud
soawib tööd nüüd wõi odas nud ehituS-ja puusepatööd 'otsib
montaashi.- itlsiaUatsiooni
pidi. Kirjad sst. ..21/941". oskaja noormees palub
ja mootorite .alal. Tekstiil

ivers.). .õpetab dipl. kooliõpe ..33/993".

iajäniia.(A—5 . kr. kuus.)

eestegijat

1428".

Ivalt, üks neist räägib'"'ka aimrduse alades. Tunnistu
saksa keelt. Lahked pakkum. sed ja soowit. head. Pakk.
pal. ja palga
kirj. slt. ..36/916".
sissesõitnud iseseiswalt töõ
taw õmbleja palub tööd tiugim. slt. ..20/780".
Autojuht, I- liigi,- palub
majja, teeb kleidi-, mantli
kohta ltkskõik - mis kohale,
Lp. arstid!
tööd, lasteriideid; wõiks ka
Inglise, saksa
ja. prantsuse
laste juure wõi müüjaks, Haritud, kena noor tvaiknc tunneb kõiki lvedttsid. teeb ise
keelt. {lirer., gramm., (tm-! wakitseb keeli. Kirj. slt. prl. palub pisarsilmil; kes rainonti ja-on ka nõus koja

Ettcwalmiõt. keskkooli, lüts.
sa .kolledshi kama ulatuses

valitsejat

(iman i tüür) meostetöö alal line palub tööd, "on'' kõigis
töödes wiluuud, teeb ka tvi

tunde annab vilunud dipl. 996".

õpetajanna. Lyce Fran?ais ja
Vestholmi gümn. õpilaste jä
rdeaitamine. Poska 51-b—l,
kõnet. 4—6 p. 1.

Suuremasse tallil toa jä

aast. tublile maapäritoluga
noormebelc. Kirj.' slt. ~28/

Töökas lesk

prilli

taks e

Wõiluakdage õpilasc-koht 13-

Tähelepanu
lugupeetud töösturid Ja
Noor wilunud ' • •, Majaomanikud.
" remonditöö
Juukseiõlkaja

majja, wabrikusse, ettewöt soowib kohta.. Teatada slt.

isad, emad sa ka kallid noo gifaali, lapsehoidjaks wõi
red. kes Teie tunnete muret mujale. Kirj. slt. ~31/
oma koolitundide pärast, kir 991".

jutage mulle sa ma aitan
Teid. Noored, hea algus on
paol wõitu l Kirs. stt. ~8/

659".

igasugu raamatupidamist.
Meeldiwa wälimusega, tõ Kirj. pal. stt. ~31/1031".
sise iseümmga, energiline

duõk. lektori.kursuse, küpsus Teles. 517-23.
ja kolledshs eksameile. .

Lastevanemad,

kselt. Teatada stt. -\;l9/

toeniswskohalt 15.
wilnmust äris. Kirj. pckl. gulselr
Weebr. 1933. a. Tumreb
slt. ..36/376".

kooli silosoofia ja õigüstea»

5, teles. 472-03.

otsib kohta moe- toõi puduLauba alal, tvalitsvb boüne

raatnaiupidamist ja omab ka

keeles walusist. kiiresti iili

Nõrkade
jäteleaiiamine. Kentmani
14—2, kõnet. B—lo ja 3

müüjanna

- - mõisavalitseja
jaks, wõi nnwd. Tunneb smÄvib
kohta. Wabaüeb prae

Kirjad slt. ~22/902".

Ladina

ÄüTlilTlllÖ - ....

Härrad tvõi prouad! Kes
tvõimaldaks wanemecke nais
terahwale mingisuguse

, SHSS-

majja, tunnistustega. Kor

kella 3-ni äripäctval kella[ tarwis mitmesilg. kaupade

maldatakse kaasatöötamine

kojamehekohta

443-97, Laadaplats nr. 129

elektri-. lukusepa-. mee- Tartu Poe t. 2. Teles.
Märgi-, maalri- ja puutööd , 10-17. Narma Peetri
oskab, tarwis suuremasse , vlats 1. Viljandi Tarm

3—5.

W. .M/1114".

tatvat teenistust. Pakkumises
Ettekandjat
esindaja kohustes. Kirj. slt.
ära tähendada töö, tingimu
ärisse wõi kontorisse. Kirj. otsid waÄatvar kohta, üks 1080".
j
,^119".
i
ivaja.
Kiis
ida
kella
17—10
tunde lastele ja täiskaswa slt. ..15/975".
Aus korralik maaneiu pa sed ja valk. Teatada kuni r Pärnu mnt. 138 (Hiiul),
kõik missugusele masinale.
1. tveebr. k. a. slt. ~13/ teles. 5-13-07.
nuile. - Nõmme. Seene tän.
Xarjamees
Kogenud keeli tvalitseja Wõib ka prowintsis olla.'' lub mingit
. 1493"-. •
teenistust
3-a, kõnetraat 322-00
Teat. slt. ..9/969". .
kõigis kontoritöis tvilrmnd
ja
karjanaine,
kus mees ka
Wajatakse
kodust
kas pässijaks kuhugi- töös-,
raamatuplilala,
WÄunud
kaasa lüpsab, võivad aasta
Kõrs. har. repetiitor an kes töötab
tusse'
wõi
tvabrikusseWõib
suures ettewõttes.
järeleaitajat
nab odavasti
koha saada väikesesse mõisa,
ka kõige raskem töö- olla.
lokkija
wajab õhtuti kõrwältööna
keskk. II kl. õpilasele. Tulla i Kirjalikult täielise elulookir
eesti keele ja
Kirjad
sli.
~2/1402".'
wastawat teenistusTohta.
jeldusega slt. ~40/200".
Heeringa 3—B.
sootvib. bohta. Teat.. flt,
matemaatika Kirj. slt. „ 17/937".
„35/9&5"l "
Wanem abielupaar soowib
tülide. Edukas järeleaitamine.
Waja wilmnid
24-a. maatütarlaps
ETK remont

soovib kohta

kõiki majas ettetükkivaid töid.

nooremat teenijat. Nõmme,
Oie tän. 53, sissekäik Nelgi
tän. Tnlla pnhapäewal kuni

parim lastesõber, aus ja t Tartus, Narvas, Viljandis,
j Müügil raamatukauplustes.

koht olla. Kixjal. slt. ~40/

kutsega i naisemeest). kes

perenaist
ära anda sellele, kes omab i CratellimiÄe tvastuwõnnine.
lvajatakse linna lähedale- 10. Mõi 11. kl. masina Restide müiil.
tallu. Kaubelda S. Tartu (suka- ja sokitöö). Töö aas
mnt. .17. 4. korral.
Uüüa
ta läbi. Mõib elata Tallin
nas
wõi
Nõmmel.
Kirjad
Wäike perekond wajab1 slt. ~28/668".
riidekapp (tamm), söögi
Nõmmele
lauad, diiwanilauad. To

saksa keeto

Ettevalm. eksameiks. Kirjan
did." Herne 20 krt. 1-a.

iiksiteenija,

kes fa pesu peseb, leiab ko
Vajatakse palgalisse tant he kestma teenistuse. Ainult
surühma
. usmwail isikuil, kellel, head

Kindlustuse alale
Wajatakse noori, keeta
passi ja
oskajat oma korterist käijat : tvajataksc instnikwreid, ivä
f Wanem naistcrähwas. oma
Günvmasimni haridusega
lisametnittc ja esindajaid.
sootvib kohta. Kirj. flt.. ~23/ korterist käija.. .
Broschüürid sa prootvitund
i?oor abieltiiuecs
teenijat
Kaubk. harid., vaamatu 943".
Kutselistele kuusissetulek
maksuta. (Ettcwalmistus ek«
BVOVM
soovib kohta
pid. ja masinakirja tundja
lisatööst 9c %. Kõrwaltee
Oskari 5—5.
samMe.) (Tõlked. Äm'' energiline
tütarlaps
Korralik karske .
nistuses ololvail isikuil lvõi
kirsad.)
lapse, juyre. Wõib ka pässi- kantseleisse wõi nutjale was
Annan

taw

Pakkumised slt. ..5/655".

. on ennem majas teeninud. korralik, palub kohta, lvõib
- Wõib kä passikoht olla. Kau ka tvene perekonda. Kirjad

belda Luise tän. 13—7. .

11

Puhtust ja tööd armas -

õpipoissi.

avalikul kirjalikul valikpakkumisel maantee-ehitusmasinate varustamiseks;

Kes sootvib saada usal-t1 raamatu pidamisega, otsib , keedab iseseiswalt. armastab
õpite hästi inglise, saksa jal otsib teenijakohta tväikse
vene keelt. Oievimägi 6—3! masse perekonda. Kirj. kuni i dustväärse '
teenistust. Kirj. slt. ~1/ lapsi ja- on Ivilunud , kõigis
(ena. S. Brookusmägi). Kõ' 3. woobr. slt. ~12/912".
1401":- '
majatöis. on endal korter,
majavalitseja
net. 11—1 ja 5—7.
omab head tunnistused. Pai.
Lp. pagaritöösturid, wõi
,2 korralikkit neidil soo kirj.
sbt. „15/145 o".
asjaajaja
: BERLITZ
' maidage korralikule kavskele
tviwad mingit
noores eas wNjaõppinüd
Vanem daam

palun teatada slt. „2l£

Suurimaid trükitööstusit

Teedeministeeriumi Maanteede Valitsus
Tallinnas, Rahukohtu tän. 1,
ostab

kes sootvitab koha ' noorele

SCHOOL

Nr. 28

Päevaleht

saksa lambakoerad!
nattamootot
Vküüa 2-a. isane, wäga
6 hob.-j., wähepruugitud, rane, 1 kutsikat 5-uädalascd.
tetöös tn sesse on tarwis irääkida kella 3—5 p. l. 2. täiesti
korras. E. Werner,
kõik saksa esüvanematcga
Tartu mnt. 30—6.
osanikku
Jävwa-Jaanis. Telef. 42. (ivueabLliga). Paaritailniseks
wõib vila meeste- wõi nais
(ühekordses) waja Saksa
Wäike hariilasperekond
Müüa
tercchtvas. Asja tundmine!,ivajab liuna lähedale maale
maali pÄwncwat isast koera
mootorratas
hea tasu eest (tõntabel nõu
pole nõntalv. Kirjal, flt. ?r üba etele töödele
„B. 391".
taw). Ligemalt ühingu
teenijat,
Rudge kaswarns-vunkri kaudu (S.
7. järgu tööstnsettewõte -kes keem oskab. Soow. kirj.
slt. ..12/692".
250 cm3. Tornimäe 7, V.) R. E. Osse, Nõmmel,
tvajab 1
maalritöökojas. wõi fn. 3. Hiiu tän. 26.
Wajau noort tütarlast
ärijuhti
Tapal
iiksiteenijaks
Maja
raamatupidajat.
elumajad
seeiviiaw, kes luiineb ka
minia Tava linnas. Teateid
1200-ff. kamsjoitiga. Tcai.l ppcsuõmblusrööd. Tcat, slt, odawasli müüa. Teateid
saab: N. Mihkels, Lai t. 7,
ilt. ~7/1167", 1..
..11/1171". sc saab Tallinn. Järwe 2—l. . ZLayak teki. 22.
Meesterahnxr walmisriie- zwäiksanasse perekonda. Läbi

Laupäeval/ 29. jaanuaril 1958

Päevale h t

Nr. 28
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Dr.B.Vahtrik||
AffZ y . .
EHITUSTARBED TÖÖSTUSTARBED
RAUDTALAD ' ' MASINARIHMAD
KATU iEPLEKK - KUULLAAGRID
ISOLtERPAPP • PUURMASINAD
LUKUD q!^"jjFOSŠ" KAIAD
KÄEPIDEMED „STO€K" PUURID
KR.MOONID JMH'III4jV W ÕLID, MÄÄRDED
JNE. uilrlrrß JNE.

Elan nOUd

Pärnu mnt 8-3

3£ooiivefsfcer

(Urla maja kõrval).

Kõnet. kt. 3-5.

I Meh§ander sitlo't I

Telef. 455-70 (endine).
Üiv

H mälestab
fv. tkesfcikaigemaia personoaf. I

E. Koshemäkin.
Sise-» kopsu- Ja laste
haigused.
Pärnu mnt. 40—6,

PÕLLUTÖÖRIISTAD AIATÖÖRIISTAD

telef. 467-07.

Täna

muu

Surma läbi lahkunud kaasvilistlast

W.-w. o—lo. 5—6.
Hambaarst
D. Pikarevitsch
Narwa mnt. 18—3,

Saarlaste
kell ¥2 8 õhtul

T. K. G. Vll-kogu

iffli

kahes saalis.

Lai län. 5,
II korral.

16. korda
harilike hindadega

mälestab

Hambaarst
Vanda
Apfelbaum-Eriks

Jnlmesed alulääl"
kell 21,
' ja Börsisaalis.
V. Werneri komöödia • Algusega
3 Imatuses.
Algusega kell 22.
Pääsmed 20 125 senti.
Lõpp kell 6homm.

Pühapäeval, 30. jauD.. kell 8 õht

ESTONIA

Estonia kontsertsaalis
helilooja prof/A» ICAPP I
AO da sünnipäeva tähistamiseks

TEATER
kell pool 6 õhtul

„Sügismaniiöver"

Kaastegevad: Tallinna ühendatud nais-*

sega- ]a meeskoorid 1200 lauljaga,
juhatavad E. Aav ja G. Ernesaks,
solist mezzo-sopr. O. Lund, kõne
R; Päts. Pääsmete hinnad: Kr.:2.—
.-.i:kuni 50 senti. Eelmüük Estonia kassas.
Korraldaja LAULJATE LIIT.
;t,E S T ON*i A" KONTS E R T S A-A L*

20. korda

lauludega 3 waat. 15 pildis

K. Weilli muusika.
Laupäewal. 29. jaanuaril, Pääsmed 25—150 senti.
12. korda
harilike hindadega

KONTSERT

kell %3 p. l.

nKolmekrossi ooper"
Gay B BrechU lugu

J. Kalm cmi operett 3 tvaai.

Pääsmed Kr. 2.80 39 s.

Pühapäewal, 30. jaanuaril,
kell pool 3 p. l.
harilike hindadega

„Padaemand"
P. Tschaikotvski ooper

3 waat. 7 pildis.
Pääsmed Kr. 2.30—30 s.
Kell pool 8 Shtul

Pühapäetval. 30. jaanuaril,
kell ¥2 8 õhtul
19. korda
harilike hindadega

jootsi pulm"

Hambatehnik !
A Koppel

Tallinna V. T. U.

Sadama kogu

NarNxr mnt. 4—3,
telef. 312-52.
Kulla- ja kautschukitööd. j

korraldab

kontsert

n EESTI KAUPMEESTE
»amvaarBt

Seltskondlikus Majas
29. jaanuaril s. a.
Kontsertosas esinevad
parimad jõud. Tantsuks

Esniaspäewal, 31. jaan,,
kell ¥tS õhwl
20. korda
harilike hindadega

mängib „MERRY PI-i
PERS", Algus kl. 21.00j|

Jootsi pulm"
Teisipäewal. 1. weebr.,
kell ¥2B õhwl
17. korda
harilike hindadega

3. korda
harilike hindadega

Soome rahwalaulja
AAPO SIHIL»

„Figaro pulmad"
Pierre-Auaustin Caron de

~Inimesed ajujääl"

rahwalauliida- Ja kandlefthtu.
KAWAS: Soome rahwalaule kandle, flöödi,
klarneti, wüull, wioola Ja tiello saatel.
ALGUS KELL 7 ÕHTUL.
Pääsmed: Kr. 2 knni 30 senti, õpil. iibes riiete

5 waatuses.

Pääsmed Kr. 1.30 20 j.

Kassa awatud iga päew

holaga. 35 senti eelmüügil „Estonia'* teatri kassas.

„Tatra tüdruk"
Agu Lüüdik.
Priit Ardna muusika.

jaaii ruumes, Lai 1
|| TUJUKÜLLANE

dis. Tekst: Juuli Rõõmu
saare, ümber töötanud:

Pääsmed Kr. 1.73—20 s.
Teisipäewal. 1. weebruaril.

~ESTONIA" KONTSERTSAAL

kl. 8 õht. Tel. 471-20.
Telliskivi 34—2.
Laupäeva õhtul
pidule minnes vOtke

kaasa ~Feivali" kölni-,
vett „Annabel)a" prits

tuubis sest väikese
karastuse eest on tänu

lik iga daam.

NÄÄRI

Hind ainult 30 senti.

Masseerija
Emilie Leppik
Kaupmehe tatt. 15—2, tel.
400-32. Wastutvõtt 10—1

ja 4—6.

kell j/j 8 õhtul

Reedel, 4. veebr. s. a.

„Boheem"
G. Puccini ooper 4 waat.
Pääsmed Kr. 1.73 20 f.

ainus kontsert.

Kesknädalal, 2. weebruaril.
kell vool 8 õhtul

Kava koosneb Chopin'i muusikast.

ALGUS KELL 8 ÕHTUL.
Pääsmed: Kr. 3.10 kuui 75 s. eelmüügil «Estonia»
teatrikasfias, alates 1. veebr.

Alexander v. Swaine'i
tantsude Ohtu.
Pääsmed Kr. 3. kuni 30 f.

Saarlaste Koondise
korraline
peakoosolek
Peetakse 13. weebr. s. a.

II PIDU
Tantsuks
Algus kell 9 õhtul

N.-K. TUNGAL

Masinakiri

Esinevad: J. Reintam bass, sümfooniaorkester,
segakoor ja puhkpillide trio.

Juhatus.

Juhatavad N. Goldschmidt, P. Indra.
Sissepääs vabatahtliku maksu,eestralammäär 10 s.

+'r«SA',r'Eß.+
Laupäewal. 29. jaanuaril,
39. korda

„Must suvi"
Rudolf Sirge näidend

3 waatuses. !
Näitejuht Andres Säretv.
Lawapildid P. Raudwee.

„ESTONIA" KONTSERTSAAL.
Kolmapäeval, 9. veebr, kell 8 õhtul

helikunstnike
Haljana Jakobsoni

Pühapäewal, 39. jaanuaril,

tunde noorema prl. wõi Pr.

juures. Wöib ka olla Mm

„Kevade"
A. Särewi -O. Lutsu t dra
matiseering 3 tv. (6 vildis)
Näitejuht Leo Kalmet.
Lawapildid P. Raudwee

JCeida Jiurfto
KONTSERT
KAHEL KLAVERIL.
KAWAS: Haydn-Brahmsi, Palmgreni, Liszti ja
Rachmaninoffi helindeid.

Pääsmed Kr. 2.10—60 s., õpi), ä 35 s. eelmüügil
Estonias" alates 7 veebruarist

Dr. Otto Wender

Algus lell 21.
Tantsu algus kell 23.

Linnaientnike ühingu

aasta
peskoosolek

põhjalikult
I Pikk 60—7, k 1.4—7.

Pärnu m 28

conversation lessons given by
an Englishman.

(end. W. Noosi krantsi).
Teles. 477-57

Masinakirja
kursused. Harju t. 29—8,

Vi 10—12 4—6

hoovis.

õpetajanna,

Vilunud Spetaja

Hamba- ja snuhaignsed.

Eesti Põllumeeste Selts.

kab tegutsema a-1. „Aegna".

laevofibing G.SERGOAKO
Tallinn, Sadam. Baibovi sildi ©
Telef. 31440, 31485, 30126. ,

galt.

lintsaag
ühes elektrimootoriga. End
la 52-b—4.

Esimene. partii odawat
kristalli
f* * *
kohale jõudnud, seetõttu müü

Odawasti müüa

taksoSigus

me alandatud hinnaga G

slt. „1/10S1V • '

Jlug. Jlmos
TALLINN, PÄRNU MNT 10.

Müüa

Kassakapi- ja kaalutöistus

Willys

11 # L Möller

M| MD : TALLINN, NUNNEB,TEL 428-63,
soovitab tugeva ehitusega
tule- ja vargakindlatd
1030. a. mudel. Kr. 400
eest. 0.-ü. H. Lagus &Ko,
Wene rän. 13, tel. 437-18.
kassakappe.
veoauto

Aküüa

kudumismasin
6. kl., 50 sm. Pärnu mnt.
66—4, näha igal ajal.

Soovin üle võtta
niiüd tvöi tulewikus Tallinnas ja Tartus
hästi sissetöötatud

Juhuslikult müüa

KOHALE JÕUDNUD UUS

Näitejtcht Andres Särew
Lawapildid P. Raudwee.
Kassa awatud kl. 11—la

PACKARB *s*

ja s—B õhtul.

büroo
kirjutusmasin
Näha kl. 3—5 Süda tän.

või pagariäri P
ühes kaubaga wöi ilma.

Teatada: R. Sild. Wäikc-Tähe 5. Tartu.

2—6.

Lehmad
müüa, alles lüpsma tulnud
ja kohe tulijad. Paldiski m.
26—3.

suur pfillumeeste

Kõnekoosolek ja rahvapidu.

lalukobt

Müüa

samanimelise romaani järele

loterii-nllesri,

rillikuu alguseni, millal hak

tvaskkatel ja tsentrifugaal
pump, kudumismasin 8. kl.
tunde. A. Marder, Pikk tän.
60 sm. lai Lennuki t. 30—4
47—3, teles. 484-61.

n-ipäewa puhul

3. waat. A. H. Tammsaare

Pühapäeval
Tartus Vanemuises

ühenduse pidamine kuni ap

inglise keele

kes kaua aastaid on õpeta
annab odawasti saksa, ingpeetakse Tallinnas, Lai t. 5. Wastuwõtt kella 10—12 ja uud klassis, annab saksa, Ilse,- prantsuse ja lvene keele
prantsuse ja inglise keele
Poolgase saalis, pühapäeval,
17—18.
walmistab kiiresti ek
Pühapäewal. 30. jaanuaril. 30. jaan. 1938. Algus kl. 2.
tunde. Wilmsi t. 4—27. tunde,
sameile. teeb tõlkeid. Maakri
Luise
22-4
kell VJS õhtul
ühingu juhatus.
tän. 22. krt. 8.
A. H. Tammsaare 60. sü»-

„KOrbo]a peremees"
A. Särewi dramatiseering

nimet. reisi katkestatakse

ühes auwga tvõi ilma. Kirs.
Kutsega gümn. inglise kee
le õpetaja annab

English

Dr. R. Matiisen

nast Helsingi esmasp., 31. jaan

kell 9.30 ja Helsingist tagasi
keskn.,2.veebr.kelllo Pärast

mel. Kirj. 'sli. ~23/1023".

Sisehaiguste eriarst.

Korraldaja „T. T. ü."

107. korda

I keeli!

Kentmani 20-a—2s (sissek. ; H Saksa ja vene keele
põiktanawast). Tel. 470-34. H õpetus kiiresti ja

Tants.
Mängib ..Bi-Ba-Bo".

kell p. I.

Ha rJiHzraoMy

konversatsiooni

10—12 4—5

kell J,68 õhwl

Ml väljub viimast korda Tallin

2—6, tclef. 412-18.

OnMTHafl npenoÄanaT. müüa 23 tiinu suur. põldu
4 t.. metsa 8 i, hind 55Õ0
pyCCKOPO 33
kr. Teateid saab Kernu tval
aaeT ypoun no HOBOMy last Sipa külas, Nõmmcuur

Naistchaig. jn sünnitusabi.

maadluses

Ä-/. „2asuja"

keele tunnid. Kesk-Luha tän.

tas.

prantsuse keele

Dr. Margot Arak

T, TALLINNA-HELSINGI
RIFC LIIN

Saksa ja vene

tee tän. 23/4, jamna was

Kõrgeima haridusega här
ra saowib wõtta saksa wõi

tud küsimused.

Õppige
poksis ja

Inglise ja saksa

ifeelt.. Etrelvalmistus eksa
mitele. Tõlked. Wcne 3—l.

Toompuiestee 4-a, k. 4, OT
3—4 H OT B—9
Juhuslikult odatvasti müüa

ne. 6) Koosolekul ülessea

Töölisvõimlas
Tallinnas, Pärnu mnt. 41.
Laupäeval. 29. jaanuaril,
klubivõistlus

ülikooli haridusega preili,
filoloog, õpetab

aitamVtundc. Nõmme, Raud

4938. a. eelarMe kinnitami

6-st poole 9-ni.

7. hommikkontsert

English lessons
given by experienced
teacher.
Rüütli 6—3; kella 6—7.
Saksa, wene ja eesti
keele õpetajanna annab
kõneharjutuse
ja õigekirja tunde. Müüri
wahe tän. 30—1 (Wiru t.
saksa, prantsuse,
rootsi k. tunde ja järele

5) 4937. a. aruande ja

12—4 p. l. ja õhtul kella

Ptthapäevai, 30. jaan kell 12 päeval
«T öö 1 is v õ i m las» (kino Kungla hoovis)
mitte kino «Modernis»

Uued telefonid:.. Estonia teatri vastas
I . , f Juhatus ja asfaajaja-direktor 413-03 ... , f Kontor ja
0r 1 Müügiosakond 413-04 01 [ arveosakond 413-05.

Wilunud õpetaja minab

Lai t. 46, algusega kell 17.
Päetvakorras: 1) Koosoleku ümberkirjutamine, korres
rakendamine. 2) Uute liik pondents, eÄavtved, aru
mete wastuwõtmine. 3) anded, bilansid. Töö liire ja
Liikmemaksu määramine. 4) korralik, hinnad mõõdukad.
Walimised põhikirja järgi. Pikk täu. 3—3.

KULDNEI

Teatri kassad awatud kella

TALLINNA TÖÖLISMUUSIKA ÜHING

ESTONIA PST. JLm

lahedal).

alandatud hindadega

maailmakuulsa klaverlkunslniku
GNAZ FRIEDMAN i

uutes ruumides 07

Zlunsthambad.

Laup.

29. NMKÖ

asud 37. jaan. s.a.

Waswtvõtt kl. 9 homm. kuni

kl. 12—4 p. ja 6—% 9 õht.

Operett 3 waatuses. 13 pil

Pärnu mnt.
(•enö.- Jaani t.) B—s,
linna apteegi tvastas.

Pelgulinnas

EsmaSpäowäl. 31. jaanuaril
alandatud hindadega

MAJANDUSKESKUS

elad nüüd

kra-barnbaarstlmlse
ambulatoorium

Beaumarchais' komöödia - Pääsmed 20—125 sendini.

kell õhtul

Anns Amitan

> lift nupp 4.
Telef. 447-80.
W.-W. kl. 10—2 ja 4—7.

Pääsmed 20—125 senti.

Neljapäewal, 3.. weebr. s. a.

JAAK PUHK * POJAD %
TALLINNAS, ESTONIA PST. 15. TEL. 427-55.

W ~~ j

balli

Pääsmed 20—125 1

RAUA- JA KOLONIAALÄRI

Elan nüüd
Egorowi majas Mündi 3—2
Wastuw. kl. o—l 2 ja 4—6.
Telef. 472-37.

Pühapäetval, 30. jaanuaril,

7 . .." . ©

PIIMANDUSTARBED KOLONIAAL- MAJATARBED
KOORELAHUTAJAD KAUBA LADU KEEDU RIISTAD
PIIMAKANNUD LATERNAD, LAMBID

telef. 310-15.

W.-w. kl. IV—l fa 4—7.
Hunstbambad.

KQiinlaball
Laupäewal, 29. jaattuaril,

Benita Jõulu't

SAHAD, ÄKKED LABIDAD, HARGID
KULTIVAATORID TÄIELINE JAHU- MURUNIITJAD
„VtKINGu MASINAD JA AIAPRITSID

Müüa Tartus kesklinnas

5,7,9
'2 4 6 8 10
Inge List,
Sybitle Schmitz

asctsew

kohvik

kogu sisseseadega lvõi ilma
selleta. Küsida Tallinn. Uus

tän. 20, kl. o—lo ja 5—7,
tel. 444-18.

vaheldusrikkas fitmi
teoses

Angereister kauftf
Alte Alünzen.russ.Orden: Vladimir. Annae.t.c.u
Medaillien, TUSS. Heiligenbijder (leona), alte Sil
bersaehen u. goldene Dahmenuhren (mit Schlüs
sel aufziehbare), aueli kapute.

Augebote erbilte an d. Ex. d.Päevaleht" unter

„R. 1228".

Müüa wäiksem

talu

Signaal öösel

AINUESINDAJA «I. PUHK & POJAD TALLINNAS
PÕHJA PST. IS. TEL. 416-AO.

Uuendage Afck Jjyik WSSM<AMW Ws

969 S 3 Sel IV|r Ifcj MMF
nui ', iiiiiiiijiiiii bbbJ lw tei L:~id Mä ifasj •V®©|M\S.ä.

Tallinna Eesti KirjaMHiWlHe ttüs|

Tallinnast 15 kilomeetrit,
Soodsatel tingimustel
hooned kõik uued, 1935. a. minia taks
ehitatud. Teateid saab lähe
veoautot

mait Tallinnas. Tina tän. kandejõuga 2 ja 4 tonni.
5—7, hoolvimaja.
Luha 4—B.

Müüa ineesterahwa uus

sllgkspslitu

waiksemale kaswule Püha.
paewal kella 10—16 Räägu

