Tänast lehte 12 külge

üksik number 7 SGltti
•Ilmub 7 korda nädalas
TELLIMISHINNAD:

PÜHAPÄEVAL HINNATA KAASANDED
PILKE- JA HAUALEHT «KRATT" JA KUNSTI ERILISA
«KUNST JA KIRJANDUS"
_ J®imetus j» talitut i Pikk tan. 2. Kontor avatud 9—5.
Ärijobatuse kõnetunnid 9—ll. Andreast «Päevaleht**. Tallinn,
Te lotoni di Keskjaama väljakutse nr, 428-83 igal tööpäeval kella

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

üle 2 kuu korraga tellides iga
järgneva kuu eest 1 kr. 25 a.

Välismaale 4 kr. kuus.

Aadressi muutmine 25 s.

2 kuud » 3 m 10 „
3 kuud „ 4 » 25 „

B—l 7. Kella 17-uest alates kuni kella 8-ni teisel hommikul ja pühapäeviti
on kasutada järgmised numbridi nt. 428-84 lehe kontot, uksehoidja ja
'Pika L raamatukauplust nr 428-85 lehe ekspeditsiooni DI. 428-86 trüki
koja kontori oi. 428-87 peatoimetaja Tammeti nr. 428-88 toimetuse kauge

Kuulutuste binuadt kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 14 senti

kõned ja nr. 428-89 arijubatns. Pärnn m. ja Suur Karja tän. nurgal

Kuulutusi võetakse vastu leke jooksvasse numbrisse igapäev kl. 1030,
laupäeval kl. 10-ni.
Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei koita. Need saadetakse tagasi, kui
vastav postmark oo lisatud.

ja teksti sees 17 senti mm veeru laiuses. Kobaotsimise kuulutused

kuni Kr. 3. poole hinnaga.
Kuulutuste koba valikut ei kindlustate.

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

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr. 35

1 kuu postita 1 kroon 55 senti.

2 kuud « 3 „ 60 «
31kuud „ 5 h »

postkast 433.

Päewaleht

1 kuu postiga 1 kroon 80 senti.

XXXIII aastakäik

Laupäeval, 5. veebruaril 1938

Käesoleva nädala parim film!
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Käesoleva nädala menukaim film!

u

Sckto&ClCC/ Älttl J&4/Q&/ Sucie (Sng/iscfi, Pau/
Memp,Xi6or o.Qatmay, ftnton Pointner /. i. haruldaselt tujuküllases suurfilmis

€ardaši keerises"

11

Film tulvil Ungari mustlasmuusikat, tokayeri uima ja lõbusaid situatsioone
Režii: Hubert Mariška Muusika: Peter v. Fenyes
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lslyI3I Uusim „PARAMOUNT" nädalaringvaade ja huvitav lisaeeskava. Ig I*\ 6I al»ol
ESIETENDÜSKINO
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DOLORES DEL RIO, PETER LORRE, GEORG SANDERS

m

maal. Inimesed, kes

salgasid dra Iseenda
mina, et mängida hä
daohtlikku ja hävita
vat mängu. Inglise spi
oon, kes andis suure
ma hävituslõögi kui
miljon relvastatud sõ
durit!
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vsnös W» tss wncsa 'ViMtM
Kinokunsti suuremaid saavutusi. See meeliköitev kultuurfilm sai
rahvusvahelisel kinokunsti võistlusel kõrgeima auhinna.

Äpge Jälke vaatamata seda ainulaadset suurfilmi vene elust

mm

RUTAKE, VIIMASEID KORDI!
Laupäeval kell 4 |a
pühapäeval kl. 12 p.
suur sensatsioon, kultuuretendus

Marlene Dietrich

i

M

m
" ia RobeH Donat

..Džungli tragöödia"

DAAM VENE AADLI
SOOST JA INGLISE OH

VITSER ELAVAD ULE
TSAARIRIIGI HIILGE
AJAD JA REVOLUT

See film algab sealt, kus harilikult lõpevad
seiklus- Ja põnevusfilmid. Seninägematud
loomad, inimesed, linnad ja maastikud...
metsikud tiigrid surmavas võitluses ema»
tiigri pärast, kes neid vaatab, silmad ve
res ... ekspeditsiooni juht hiiglamao embu

SIOONI VINTSUTUSED,
UHENDATUTENA VÄ

GEVAST TUNDEST.. i

(1 LORI A
VIPALACE

PUhap. seanss, alg. 2, 4, 6, 6. lO

ses lämbumise lävel... krokodillide

»,asundus" keset metsikut džunglit, vai»
mis sööma igat elusolevust... bengaali»

tiiger, kes viskub kaitsetule naisele!

Harukordne esietendus!!! Esmakordselt Tallinnas!!!

KINO

SL

Film, mis üllatab, vaimustab ja haarab teid! Hooaja täiuslikem sensatsioonfilm!
kinni pidades seda
sööstvas tempos pine

vatesse olukordadesse
viivat suurlävastust.

Kollase draakoni eskadrill

PÄRNU M. 41

Peaosades:

Algus kl. S
pUhap. kl. 1

JOHN KING, JEAN NO
GERS ja NOAH BEERY.

11. MITMEKESINE JA VÄRVILINE HSAEE6KAVA.
4AAAAAAAAAAAAA

Kino SKANDIA Wiru t, 10
LAUPÄEVAST!
Linastame suurt ajaloolist suurfilmi. Tuntud näitleja LUIS TRENKER esineb miljonilises filmis:
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WMBRI vahvust.

OLGA TSCHEHHOVA,KARL LUDVIG DIEHL, KARIN HARDT kaasaKINO ncvüs'suurfiin?is ..Armastus käib imelikke radu"
Põnevus kasvab iga minutiga saladusliku kahepalgelise isiku ümber iga
„Mars"
stseen pakub kõditavaid ootusi.
2) „UNGARI" Film imekaunist maastikust ja temperamentsest mustlas
Hospidal' 2-a.

«

Bi\se

WM W

Kaastegevad WALTRAUT KLEIN, ETHELMAGGI ja teised.
Lisaks huvitavad lühifilmid. Kassa avatud ärip. kl. 5, pühap. kl. l£2.

fitktasutis ..Kipodcoom"
Tallinna Hipodroomil
Paldiski mnt. 50. Telef. 435-06.

99

Grandioosne film hiilgava lavastusega, mis ku
jutab näitelinal rikkalikku ja suurejoonelist aja
loolist sündmust tulvil ohvrimeelsust, jõudu ja

KONDOTJEER

U

Sl

muusikast.

pühap., 6. veebruaril, kl, 12 lõuna
EINELAUD MUUSIKA

t\ I I IV 1 IV IV

Pääsmed 2 kr., I kr. Ja 50 s.

JKALfI"

kino ie\ i e u Ajaiooijne ~viimne glsaissSsn
Gladiaatorite ja orjade võitlused hiigelareenil!

u. Mitmekesine iisaeeskava,
Wabrikü tiin. 8 Näitelaval musikaalsed klounid GLO-GLO ja MAGNUS.

Esietenduseks pöörasemaid jfa üllatavamaid komöödiaid!!!
Mis juhtub, siis, kui inimene muutub nähtamatuks?

Nähtamatu inimpaari eriskummalisi ja peadpööritavaid seiklusi! 90 minutit naeru!
äm M.

Constance Bennett
Cary Grant

HPI

IM

Kl

K
KM

WDx OUÄ MW AW
&: f v) jt :i b'- :;>-5

N

- j A (} 'J'-' '/•••' iV t. '"j » , P

NR W
LJ

v \ . :.t,v j{V. j

See film on filmitehnika leidlikkuse rekordi
Juhita auto kihutamas 100 km. tunnis... Näh
tamatu käsi kirjutamas... Nähtamatu inimene
suitsetamas... Nähtamatu kaunitar kiimbleb
vannis. Tõelikkus ja vaimuderiik vahelduvad
kogu aeg teie silmade ees. Kõikjal tabav ja te
ravmeelne huumoril

11. Uusim „FOX" nädalaringvaade ja E. Kultuuriilm
seansside aigus ärip. |sjy|s| pUhap. |a|«|e|e|iö> Kassa avatud kuni kell &« Shtui
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Laupäeval, 5. veebruaril 1958

Päevaleht

Nr. 35

.. MMM Jaanette Mac DOnad ja Nelson Eddy
. FUHap. algus kell IdS ' • ysttdanthnarnvas filmis *
I—mmmmmmmmmmm Kino AMOR

Walimiste Peakomitee oma otsustest

„MAIPÄEVAD".

Missugustel motiividel tühistati kandidaatide esitamiskirju

» II 2 viimast päeva parim eeskava linal ja laval. Nõukogude Vene suurlavastus
R||B|||ll|"' 1905 a. ja selle eellood.
..\DTUriI ..TSAARIRIIGI PUKAüeD AASTAD".
UWUk Ma silmitud salaarkiivi andmeil.
Saali S. II HÜVITAV LISA. LAVAL Aleksander de-Kastrozza.

melt mõlema csitamiskirja järgi oli kandidaat esitninis
kirjas jn kandidaadi teadustusallkirjas märgitud aasta
wõrra ivanemana, kui seda näitas kandidaadi hääleõigus
likkust tõestaw wastaw omawalitsnsnsntusc poolt wälja
antud tunnistus

Müürivahe 2

Kogusummas on peakomiteel tulnud läbi waadata 215
csitamiskirja. Neist esitamiskirjadest on peakomitee tn.
histanud 16.

esitamiskirja ja selle puhul esitatud waStuwaidct ainult
siis. kui peakomitee piinlikult kinni peab talle antud ecS
kirjadest. Slendeks eeskirjadeks on peakomiteele käeSole

ja stepitantsija

wcl korral Riigiwolikogu walimisscadnse normid. Peab

Ühel csitamiskirjal pnndns ühel csitnmislehcl
kandidaadi lvanns.
Kabe csitamiskirja puhul ei olnud täidetud walimisc
seaduse 8 35 nõuded, ühel puudus kandidaadi teadus
tuSallkiri (Mihkelsou). ct tn on ttõu& walimistcl kandi
deerima, ja teisel tõendus, ct kandidaat on hääleõiguslik
kodanik. Nende esitamiskirjadc puhul tõusis kiisimuS,

kas on wõimalik csitamiskirja hiljem paran
dada ja pnndnwate dokumentidega täiendada,
kui see csitnmiskiri jnbn pcakvmitcele ou esitatud jn vea
komitee poolt on waStn wöetud, jn teiseks, millisest mo>
mcudist loetakse csitamiskiri pcaksmitcclc esitatuks. Kii
siinuse otsustamisel tuli peakomiteel nrwcStada. ct kandi
daadi csitamiskiri ühes selle juure knuluwatc dokumen
tidcga moodustab lahutamatu tenviku ja kuulub seepärast
esitamisele mitte osade kaupa, waid korraga, ühtlasi tuli
peakomiteel arwcStada ka seda, ct

rõhutama siinkohal, ct peakomitee on neist normidest kinni

Rudi Rotliu

Riigiwolikogn walimisc seadus ei wõimalda

pidanud iga esitatud kandidaadi esitamiskirja läbiwaata
mifel,

Igal pühapäeval

waatamata sellele, missugusesse grnppi üks
wõi teine kandidaat kuulus.

veiniõlitu liello 7—9
täielise eeskavaga

aastas Kr. 1.35; üksiknumber 25 senti. Tellimisi
võtavad vastu kõik postiasutised.

E. TERVISHOIU-MUUSEUM,
Tartus. K.-Põdra 32. Tel. 600.

tehtud otsused, on peakomitee tcinnd üks
meelselt.

on wõimalik ühtlase mõõdupuuga hinnata igat

Slsters Cossoty

Tellides odavaimat, ajakirja ..Tervist", kindlus
tate oma tulevikku. Ilmudes 12 korda aastas,
maksab ..Tervise" aastatellimine Kr. 2.50; pool

Kõik otsused, wälja arwatnd ühes küsimnses

Asudes esitatud kandidaatide csitamiskirjadc läbiwaa
tamiselc oli peakomitee teadlik nii oma jilcSandc suurusest
kui ka sellest, et peakomitee peab erapooletult suhtuma
igasse esitatud esita,uiskirjasse. Peakomitee arusaamisel

tantsduo

mehaiguste kindlakstegemisest. Jne.

daa d i wan u s c kohta olid crinc w n d. Ni

tee esimees.

Mondrouo & Hom Hurroy

tööst Soomes. Dr. A. Molle: Süda

P. Puusepp, enda juure ajakirjanikud, et tut

Dancing Paris

Suures veebruarikuu
eeskavas esinevad
välismaised tantsitarid

Paomees: Tuberkuloosivastasest võitlus

Kaks csitamiskirja tühistati põhjusel, ct csitamiokirjas.
snildidaadi teadustusallkirjas ia kandidaadi hääleõigus
likkust tõendawas tunnistuses antud a n dm c d kandi

wustada neid peakomitee senise tegewusega ning mo
tiimidega, miks tühistati mõningate kandidaatide esi
tamkskirjad.
Walimiste peakomitee on lõpetanud ühe olulisema
osa oma ülesandest, seoses 24. ja 25. weebr. toimnwntc
Riigiwolikogu walimistega tahendas walimiStc peakomi

Öölokaal

SISU: Dr. F. Tomson: Loomulik-loodus
liku9t kopsutiisikuse ravist. Dr. M.
Püiimets: Koolitervishoiust. Dr. mcd.
A. Pooman: Juuksehaigustest. Dr. H.
Vihvelin: Vaimne väsimus. Dr. A.

Täna hommikul kutsus walimiste Peakomitee esi
mees, kelleks on riigihoidja Poolt peakomiteesse ni
mekitud riigikohtu administratiiwosakonna juhataja

kodutud csitamiskirjalc iibe allakirjutaja poolt ia kui n

kogutud, siis wiidi allkirjad wallawnncmalc toestada,
kusjuures allkirjade wõtminc toimus wäljaSpool umua*
walitsuse poolt selleks määratud ruume. Et aga wau
inise sendine 8 31 3. kõige nõuab siin sõnaselgelt, ct an
kirjad antakse selleks wastawa omawalitsuSasutusc pooii

määratud ruumides, siis tübistaS peakomitee need all
kirjad, mille tagajärjel tuli tühistada ka need csttaMkS
kirjad, sest neil jäi kcbtiwaid allkirju alla lõO-rtc.
Siinkohal peab peakomitee alla kriipsutama ka asza
olu, et kui rßiigiwolikogn walimisc seaduse kooStaiad ia
andjad rõhutasid, ct

kandidaatide esitamiskirjadelc allkirjade and
mine peab taimnma ainult omnwalitsnsasn
tnste Poolt selleks mäaratnd rnnmides,
siis ci olnud see mõeldud kaugeltki vnrokraatilisc
ditscna wõi ainult wormi nõudena. See waltnnsseaduse
norm on eeskätt just selleks, ct tagada kodanikule wot

mälus w a b a l t sa igasuguse f u r w e t a oma all
kirsa anda ainult sellele kandidaadile, kellele ta seda anda

soowib. Vastasel korral on ct nätt. «tont

tööandja endale allkirjad kogub kas wõi isiklikult oma
töõlistclt. Säärase wõimnlusc lubamisel kaob kodanikul
igasugune wabnlt jn ainult oma weendc järele otsusta
peakomiteel tühistada ka mitmete csitamiskirjadc üksikuid

kahel csitamiskirjal nõutaw arw allkirju. TeitSmcl tühiS
tatud csitamiskirjal (Nõmmik, Arnower j. t.) olid muidu

tuwõtmisc kellaaja märkimisega.
Antud korral taheti aga csitamiskirjalc lisandada nkS

kirjadele antud allkirjade suure arwu tõttu ei põvtusta

osas mitte arwestada seadusega mäaratnd
wormi nõndeid,
sest tekib küsimus, kui kaugele wõib selles nnttearwcsta
mises minna ja mida lugeda siin oluliseks ja mida mitte

Estonia

Teisel jnbul selgus wastawa taclnnc polual toime a
tud juurdlusel saadud andmeist, ct osa allnrjasid o

Peakomitee poolt tühistatud 16 esitamtskirjast puudus

ei saa lnbada esitamiskirja koostajal ühes

BStuTPj

isiku juuresolekul.

mida wõimaldasid Riigikogu walimisc seadused. Teega
csitamiskirja esitamine ja selle wastuwõtmine ptakomitcc
poolt lõpeb csitamiskirjal selle järjekorranumbri ja was

kõik seadusega määratud nõuded täidetud, kuid esitamis
kirja koostajad ei olnud täpselt täitnud kõiki neid nõudeid,
mida csitamiskirja suhtes nõuab Riigiwolikogu walimisc
seaduse 831 juure nutud worm. ?!cude küsimuste otsus
tamisel peakomitee enamus asus seisukohale, et

LOUIS GRISEL

esiitamiskirjg parandamist ja seal leiduwate
puuduste kõrwaldamist,

Nii näiteks ülicl juhul (Heinsoo) willawalttsuS tõendab
allkirjade kinnitamisel ct inittc kõik riltanttsktrpue ontud
allkirjad ci ole antud wnllawalitsnsc poolt selleks maa»
ratlid ruumides, millest peakomitee järeldas, et wasmw
osa allkirjniid ci olnud ka antud selleks mäaratnd

dokument siis, kui selle csitamiskirja wastuwõtmine oli
Peakomitee liikmete poolt mitte ainult lõpetatud, waid
nende poolt juba wastu wöetud ka mitmete teiste kandi
daatidc esitamiskirjad.

Kahe csitamiskirja (Heinsoo, Toontak) puhul selgus,
ct

osa csitamiskirjalc antnd altkirjajid ci olnud
antud selleks wastawa omawalitsusasutuse

poolt määratud ruumides, waid wöljaspool
neid ruume.

inise wõimalus.

Peale csitnmiskirjadc täies ulatuses tühistamise tuli

csitamislebti (Sl nf k. Pajoo j t.), niis aga ritta mid

und weel nende esitamiskiriadc tühistamist.
Mis puutub allkirjade andmise ja nende tõestamise
üldisse kaiku, siis tuleb sellega seoses tnlemikus peakomiteel

anda tõenäoliselt weel juhiseid, enne kui suudetakse aru
saamatusi täiesti wältida.
Peakomitee koosseisu kunluwad: riigikohtu administ

ratiiwosakouua juhataja P. Puuscp csimchrna. Tal
linna ringkonnakohtu esimees W. Kuusik. _ riigis.ckretär

K. TcrrnS, Tallinna linnapea J. Soots. Harju ajutise

maawalitsusc esimees K. Ruus ia fncmimftri_ abi E.

Mnddisoo. Peakomitee peasekretäriks on A. Mägi.

Viis tagajärjeta kaebust

Riigivolikogu kandidaat

Valge saal

üheks kuuks aresti

(gal õhtul esineb
itaalia tantsijatekolmik

Sõnade pärast: ~Vabatahtlik vabadussõjas" ja „Vabaduse Risti
kavaler"

Trio Patino Negri
ja teised

VANEMAD 1 Teie valmistate oma lastele tõsist

Alumisel korral pühapäeviti

rõõmu, kui ostate või tellite neile nädalaajakirja

lõunakontsert kl. 2-4,
mängib naisorkester
pr. Reintali juhatusel.

•.

Ilmub kord nädalas. Müügil kõikjal. üksik
numbri hind 10 senti. Seni ilmunud 9 numbrit.

Soovijaile saadetakse toimetusest tasuta proovi
eksemplare. Tellimishinnad: 1 kuuks 45 senti, 2
kuuks 90 senti, 3 kuuks Kr. 1.30, 6 kuuks Kr. 2.50,

*r
(I) 0
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maksta posti jooksvale arvele nr. 752. Aastatelti
jad saavad kuni 10. veebruarini ajakirja soodusta

tud hinnaga Kr .4.

Lfl)

USD

Restoran „MUST KASS"

E2#
{0 cc
23»
8* Ä ftOiC

Merepuiestee 10, tel. 471-56
Igal õhtul

m -v

N5

liu iil §
Moobliari

ning üheks aastaks Kr. 5. Tellimise hinna võib
saata toimetusse, Pikk 36—14 Tallinn, või sisse

KABAREE

S = (5

Avar tantsupõrand. Mugavad nischid.

S. Karja 23, tel. 438-69.

Külastage odavahinnalist baari.

Tallinna 1. jaoskonnakohwniku juures oli
arutusel adwokaat Karl Arnold Jalaka' prot
sess Krs. § 263' põhjal, nimelt selles, et tema
Riigiwolikogu kandidaadina oli tarwitanud oma
üleskutses sõnu ..Vabatahtlik Vabadussõjas"
ja ..Vabaduse Risti kawaler".
Ta on seda ka tõesti, kuid meil on Vabadus
sõja nime tarwitamise mis ei tulla Va
bädussöja niine tarwitada poliitiliseks otstar
beks, reklaamiks jne.
Sellepärast siis politsei ongi Karl Arnold
lalakw wastutusele wõtnud. Süüdistajana on
kohtus politseikomissar Kriisa. Kaebealust kait
seb wandeadwokaat V. Päts.
Kohtunik konstateerib, et Jalakas on warc
malt ühes poliitilises asjas karistatud ühe-aas
tase wangistusega tingimisi 3-aastase katseaja
ga. Katseaeg ei ole weel läbi.
Kuna kaebealune ise puudub, siis wõtab te
ma kaitsja õigeks, et kaebealune tõesti neid
sõnu on tarwitanud Nõmmele oma tuttawatele
saadetud üleskutses.

Tunnistajaks on konstaabel Kolmpere. Ku
na aga teo fakt õigeks wöetakse, siis tunnista
jat üle ei kuulata.
Süüdistaja leidis, et kaebealune on neid
sõnu tarwitanud poliitilise eesmärgiga ja teki
tanud sellega poliitilist elewust. palub sellepärast
kaebealust karistada ühe-kuise wangistusega.
Kaitsja W. Päts ütles, et Vabadussõja ni-

a n n e."

Kuues köide, mis kuuldavasti ilmub juba vaba
riigi aastapäevaks, koosneb 3 jaost ja sisaldab

järgmised seadused ühes kõigi muudatuste ja täien

üldse kodifitseerimisele.

Ühenduses VI köitesse kuuluvate seaduste pai
gutamisega on kohtuministeeriumil tulnud läbi

kogu kehtiv seadusandlik materjal ja leida
dustega, mis on avaldatud Riigi Teatajas kuni 15. vaadata
igale üksikule seadusele tema koht vastavas köites
veebruarini 1938.
1. jagu: õppe- ja kas va tusa la ning ning jaos.
Kõik VI köites avaldatavad seadused ilmuvad
vabaharidustöö. 2. jagu: Teadus,
selles redaktsioonis, millises nad kehtivad köite,
kunst ja muinsuskaitse. 3. jagu: Ki
väljaandmise ajal. Seega sisaldavad need seadu
rikud ja usuühingud.
Teatavasti pandi seaduste süstemaatilisele kor sed kodifitseeritud kujul ka kõik nende hilisemad
raldamisele alus vabariigi valitsuse otsusega 16. muudatused ja täiendused, mis on avaldatud Riigi
jaan. 1935. Nimelt pidas vabariigi valitsus tar Teatajas kuni 15. veebruarini 1938. a.
vilikuks läW viia seaduste üldist kodifitseerimist Edaspidi VI köitesse kuuluvate seaduste kohta
ja kuna põhimõtteliselt otsustati kodifitseerida antud muudatused ja täiendused ilmuksid juba
ainult Eesti seadusandlikkude organite poolt an Seaduste Kogu Täienduses.
tud seadused, siis kohustati kõiki ministeeriume
Nagu öeldud, võetakse Seaduste Kogu VI köi
teostama seaduste ümberkorraldamist eesti keele, tes leiduvad seadused kohaldamisele köite redakt
toimides sealjuures kohtuministeeriumi järelevalvel sioonis arvates 15. märtsist 1938. See väike vahe
ja tema juhatuse kohaselt.
aeg köite ilmumise ja selles leiduvate seaduste
13. novembri] 1936 ilmus Riigi Teatajas (nr. 92)
kohaldamise momendi vahel on tarvilik selleks, et
Seaduste Kogu seadus, mis määrab kindlaks sea asutused ja asjasthuvitatud isikud jõuaksid aeg
duste kodifitseerimise ulatuse ja korra. Samas on sasti ilmunud köitega tutvuneda.
ka antud Seaduste Kogu jaotus köidete ning alade
Alul oli kavatsus vabariigi aastapäevaks välja
järgi. Kuna juba ette oli näha, et esimesel kodi» anda ka tervishoiu- ja hoolekandealasse puutuvat
fftseerimisel tervet Seaduste Kogu ühekorraga köidet. Mõningate ümberkorralduste tõttu sotsiaal
tehniliselt võimatuks osutub välja anda, võimaldab ministeeriumi organisatsioonis lükkub selle köite
seadus Seaduste Kogu välja anda üksikute köidete
väljaandmine aga märtsikuule.

Magavad inimesed põlevas
majas
Reedel, 4. veebr., varahommikul kella 2 paigu
süttis põlema Võrumaal, Haanja vallas, Utesoo
külas Elmar Kõivule kuuluv elamu, mille tuli
hävitas täielikult.
Majas elutses Elmar Kõiv koos abikaasa ja las
taga ja Kõivu naise õde oma lastega. Kui tuli oli
puhkenud, magasid kõik rahulikult toas. Ärgati

alles siis, kui leegid olid tunginud juba eeskotta.
Põlevast majast polnud enam teist väljapääsu kui

läbi akende.

Kogu perekond pääsis majast küll tervelt väl
ja, kuid aluspesu väel kõik muu jäi tulle ja
langes tuleroaks. Ka tnakraamist ei saadud tuua
välja midagi. Varsti pärast seda, kui majarahvas
oli pääsenud põlevast majast, langes hoone lagi
raksudes sisse. Kogu kahju hindab Elmar Kõiv
2500 kroonile. Kust tuli sai altruse. nolo esialgu

teada.

Kohus tunnistas Karl Arnold Jalaka', süü
di. kuid wõttes arwesse tema teeneid Vabadus-,
sõjas, ei karistanud teda wangistusega,
millele oleks siis järgnenud ka selle ühe aasta
äraistumine, mis on talle waremalt tingimisi
mõistetud, waid ühek u i s e arestiga.

Kirikuvalitsus ei ole
kandidaate esitanud

Köitesse on koondatud kõik rahvahariduse ja kultuurala seadused.
Köide tuleb kohaldamisele alates 15. märtsist 1958
kaupa, kui ka välja anda köidete üksikuid jagusid.
Esimesena jõuti lõpule VI köitesse rahva
haridusse ja kultuurialasse puutuvate seaduste
kodifitseerimise eeltöödega. Seaduste Kogu VI köi
tesse on koondatud kõik seadused, mis puutuvad
rahvaharidusse ja kultuurialasse, välja arvatud
mõned ajutise iseloomuga seadused, mis ei kuulu

taolist seaduserikkumist.

Piiskop seletas:

Seaduste Kogu 6. köide ilmub

Vabariigi valitsuse koosoleku] 4. veebr. s. a.
vaadati läbi ja antakse riigihoidja dekreedina
Seaduste Kogu VI köite väljaandmise
seadus. Kuues köide on esimene Seaduste Kogu
köidete sarjas. Köite pealkirjaks on:
..Seaduste Kogu VI köide. Rahva
haridus ja kultuuriala. 1938. a. välja

me tarwitamise seadus on tarwiline seadus ja
on mõeldud igasuguste profaneerimiste ärahoid
iniseks. Seadus seda ei taotle, et ükski Koda
nik ei tohi enam Vabadussõja nimetust suhu
wõtta, et see sõna saaks leksikonist kohe nagu
wälja tõrjutud.
Kaebealune ei ole mingit profaneerimist toi
me pannud. Tema poolt wäljasaadetud kaardist
on näha, et ta läks Vabadussõtta siis, kui
paljud kartsid sinna minna, ja et ta oli sõjas
hakkaja mees. See on tema eluloo kirjeldus.
Seda seadus ei keela.
Kaitsja Päts esitab kohtunikule wäljawõtte
„iliis Eestist", kus ühes piltidega on ära too
dud rahwarinde Petseri kandidaadid, ja kus
ka leidub tekstis see, et mees on Vabadussõjast
osa wdtnud.
Vastutusele aga pole siin ivöetud kedagi.
Edasi esitas kaitsja kohtule Jalakas teenis
tuslche, millest näha. et ta on tõesti Vabadus
sõjast osa wötnud ja Vabaduse Risti saanud.
Komissar Kriisa ütles, et kui ajalehes on
ka seadust rikutud, siis ei õigusta see weel teist

Õpetajad kandideerivad oma vastutusel
Kuna Riigiwolikokku kandideeriwad ka ki
rikuõpetajad. siis loeb piiskop oma kohuseks
enefe ja kirikuwalitsufe nimel teatada ja sete
tada, et:
1) Ei piiskop ega kirikuwalitsus ei ole al
gatanud kuskil poo! õpetajate kandideerimise
küsimust ega soowitanud, et õpetajad läheksid
kandideerima:

2) ei ole piiskopi ega kirikuwalitsufe poolt
ette wöetud mingisugune plaanikiudel oma kan-

R. Eliaser, 1 Lagge, B. Rozdest
vensky, 1 Soontak ja O. 3uul
kaotasid riigikohtus
Eile õhtul Kella 5 ajal tuli riigikohtus aru
tusele Riigiwolikogu kandidaatide Rein Eliaseri
(3. ringk.). Johannes Lagge (22. ringk.) ja
Boris Roshdestwensky (29. ringk.) kaebused
walimiste peakomiteee otsusele, millega nende
esitamiskirjad olid tühistatud.
Kohtu koosseisu kuulusid A. Palwadre, P.
Wälbe ja S\?. Klaasscn, prokuröri kohal K.
Luud.

Kohus jättis kõigi kolme kaebused taga
järjeta, nii et need kolm isikut langesid Riigi
molikogu kandidaatide hulgast wälja.
Täna oli riigikohtus arutusel kaks vii
mast Riigivolikogu kandidaadi protesti va
limiste peakomitee otsusele, nimelt 34. ring
konna kandidaadi Jüri So o n ta k i ja 79.
ringkonna kandidaadi Oskar Juuli pro
testid.
Kohus jättis mõlemate .kaebused taga
järjeta. Oskar Juul oli palunud oma kae
buses peale tiihistamispalve veel kirjutada
peakomiteele ette, et see määraks talle all
kirjade korjamiseks uue tähtaja.
Kohus jättis selle osa palvest läbi vaa
tamata, kuna niisugune ettekirjutamine ei
ole riigikohtu asi.
Nii langevad ka need isikud Riigivoliko
gu kandidaatide hulgast välja.
Muudatusi välisesindustes
E. Hõbemägi Prahasse, V. Kotsar
Helsingi
Välisminister on nimetanud nõunik Ed
gar Hõbemägi saatkonna I sekretäri
kohalt Helsingis 1 sekretäri kohale Pra
hasse, arvates 1. aprillist 1938.
Samast ajast on nimetatud välisminis
teeriumi konsulaar-büroo juhataja k. t.
Valter ICotsar 1 sekretäriks Helsingi
saatkonda.
St. Bcrnhardi klooster

didaatide läbiwiimine, et taotella mönesllguseid

laviini all

eesmärke;

3) piiskop on südame peole pannud oma
õpetajatele, et nad kõigepealt oma ametit sa
ülesandeid silmas peaksid ja oma otsese ametiga
seoses olewaid ülesandeid täidaksid kõigepealt:
4) kui kirikuõpetajad kuskilpool kandidan
tideua esinewad, siis teemad nad seda täiesti
omaenese algatusel ja wastntusel. kandes tar
wilisel korral ise mastutust oma tegewusc eest.

Milano, 4.2. (ETA) (TNB) Juba mitu Päewa

on liikunud kuuldused, et kuuluS St. Bcruhardi klooster

on maetud ühe laiuiini alla. Paistab kindel olewat, et
üks hiiglalawiiu on blokeerinud kloostri. Teega mungad
ou suletud mitmeks kuuke kloostrisse. Tänu kloostri kuul
satele bernhardiini koertele ci olewat seejuures saanud

surma ükski inimene. Kui olewat tahetud koeri wälja
saata nende igapäewnsctc unrimiskingnlc. siis nad olewat
keeldunud kloostrist lahkumast, mida seni ci ole kunagi

juhtunud, üks tund hiljem olewat lawiin kloostri blo

kceriniid.

Genfist Helsingi aru andma
Holsti esineb seletustega välispoliitikast
Helsingi, 5. 2. (ETA) Lehtede teatel on
wäilisminister teinud eile Soome Genfi esindajale
Mittiläle korralduse tulla Helsingi seletust andma
oma esinemrse kohta Rahwasteliidu resormikomitees.

Döntilä saabub Helsingi juba lähemail Päewil.
Nagu ametlikult poolt teatatakse, esineb wäilis
minister Holsti wälispoliitilise seletusega eduskunna

Stokhol m. 5. 2. (ETA) Soome esindaja tähele

panuaratanud esinemise aSjuS Genfis „Ntia Tagligt Allc
hauda" konstateerib oma eilses juhtkirjas, et wnlismiuis
ter HolSti poolt autud seletus, mille järele Soome csin
daja Genfis ei olnud wolitatud esinema 28-fomitccS, on
tühistanud esindaja sõnad Genfis. Rootsi konstateerib
seda suure rahuldusega, kuna see tahendab, ct põhjala
rinne Genfis jääd kindlaks.

wälisasjade komisjonis niipea, kui komisjon tuleb
kokku. Seejärel ta esineb kuuldawasti ka ametliku

..Aftonbladet" arwab, et wirlisministcr Holsti on sea
tud waliku ette Londoni manade käskude ja Ttokholmi

seletusega eduskunnas.

orientatsiooni wahel.

Vilnos paljastati kommunistide
keskkomitee
Warssawi, 4. 2. (ETA) lTMB) ..Knrjer Po

rattnit" teatab, et Poola wõhnubcl ott õnnestunud pal
jastada Wnlgc-Wcne kommuuistliku erakonna kcskkomi
teed GilnoS. Wõimndc kätte olewat langenud keskkomitee

kolm agenti, kes järjekindlalt olewat pidanud ühendust
Minskign.

Poolas suleti Leedu koole
War 4 fawi, 4. 2. (ETA) <TNB> ülienbuic*

Leedu kultuurorganisatsiooni ..RhStase" laialisaatmisega

arhiiw ja dulk kommunistlikku kihutuSkirjanduft. ühen

Wilno piirkonnas Poola wõwmd on sulgenud 9 kooli,

duses sellega olotvat wangiStatud 17 isikut, nende hulgas

mis peeti ülal mainitud organisatsiooni poolt.

Kontingendid Poolast
Varssa wi. 4. 2. (ETA) Poola-Eestt
Kaubalepingu läbirääkimised lõppesid kontin
gentidc- sa tollikokkuleppe parafeerimisega. Kok
kuleppele kirjutatakse alla. lähemail päewil.
taudi politseinik surma
Jernnsalem. 4. 2. (ETA) (Reuter) Siinne

sõjakohus on surma mõistnud ühe juudi politseiniku, kes
oli tulistanud üht araablaste omnibnst. Uute sõjakohtutc
sisseseadmisest saadik PalcstiinaS see on esimene kord

kus kohus on surma mõistnud juudi. '
Vedasid sadamasilla kütte
puudeks!

Eestimaa õiiltonttortfiumi Tür,amäe jadamas hah
kas kaduma surema! aamil sadama ehituseks kohale

weetud ehitusmaterjali. Margus toimus öösiti, kuid
maatamata hooisaie waimele ei suudetud saada 'jälile

kes kõrwaldad palke ja laudu. Nüüd läks Narma

krim.-politieil korda kindlaks teha. et warnsteks olid
Türsamäc ranna elanikud. Nii leili Karl Tre, eluhoonest

hulk ehitusmaterjali, mille oli öösiti koju wedanud
T. naine. Samuti leiti Nomlie Kiwilo elumajalt
ehitusmateriaU. Ema teadmisel oli käinud sadama
ehrtuspalkide margil K. 15-a. poeg. Mõlemad hriu
wlku perekonnad olid kasutanud mustatud ehitu»,

materjali küttepuudena.
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Tõsised sündmused Saksamaa

Hitler ka sõjajõudude etteotsa

Sõjaminister Blomberg ja välisminister Neurath lahkusid. Reichswehri ülemjuhataja kindral Frits lasti erru. Göring feldmarssaliks
Partei sai võimu sõjaväe üle
Berliin, 4. 2. (ETA) (DNB) Saksa sõjaminister feldmarssal von Blom
berg on lahkunud sõjaministri ja sõjajõudude ülemjuhataja kohalt.
Hitler avaldas täna dekreedi, milles üteldakse muuseas, et nüüdsest
peale tema käsutab isiklikult kõiki sõjajõude.
Berliin, 4. 2. (ETA (Havas) S aksa w äli s-m inister von Neur a th lahkub lv äli s ministri kohalt. Tema järglaseks on nimetatud v. Ribb entro.p. ühtlasi on oma koh
tädilt ära kutsutud Saksa suursaadikud Roomas, Tokios, Londonis ja
Wiinis. Nende järglased ei ole teel määratud.
Kindral Göring on ülendatud feldmarssaliks. Kindral Brauchitsch on nime
tatud maawägede ülemjuhatajaks kindral von Fritschi asemele, kes lahknb oma kohalt. Feldmarssal bon
Blomberg ja kindral Fritsch on lahkunud termlslikel Põhjusil. Saksa riigipäcw on kokku
kutsutud 20. wcebrnariks.
Berliin, 4. 2. (ETA) (DNB) Hitleron loonud salajase kab iu et in õuk og n.
Ühenduses sellega ta on atvaldanud järgmise dekreedi: Nõupidamiseks tvälispoliitika juhtimisel ma
moodustan salajale kabinetinõnkogu. Salajase kabinetinõnkogu esimeheks ma nimetan minister von Neu

rathi. Salajase kabinetinõnkogu liikmeiks ma kutsun wälisminister üon Ribbentropi,
Preisi peaministri, õhumiuistri ja õhujõudude ülemjuhataja feldmarssal Göri n g i, juhi ase
täitja minister Rudolf Hes s i, propagandaministri dr. Göbbelsi, minister dr. L a m mc r si,
kindral von B r a u chitschi, admiral R a e d e r i ja kindral Wilhelm Keitcli. Salajase kabineti
nõukogu jookswaid asju täidab minister Lammers.
Berliin, 4. 2.
(ETA) Hitleri dek
reet Saksa sõjajõu
dlche ülemjuhatuse
ümberkorraldamise

Hitler

kohta käib järgmi
selt: Nüüdsest peale
mina teostan isikli
kult käsutuswöimu
kõigi Saksa sõja
jõudude üle. Senine
riigikaitseamet sõja
ministeeriumis allu
tatakse ühes oma
ülesannetega sõja
jõudude ülemjuhatu
sena ja minu' sõja
madise staabina ot
seselt minu kasutu
sele. Sõjajõudude
ülemjuhatuse staabi
eesotsas seisab riigi
kaitseameti senine
ülem sõjajõu
dude ülemjuhatuse
ülemana. Ta on
ühel astmel ministri
lega. Sõjajõudude
ülemjuhatus ajab
ühtlasi söjaministee
riumi asju. Sõja
jõudude ülemjuhatu
se ülem täidab minu
ülesandel neid üles
andeid, mis seni
olid sõjaministril.
Sõjajõudude ülem
juhatuse ülesandeks
rahu aja! on riigi
kaitse ühtlane ette
walmistus kõigil

Hitler kartis sõjaväelist
riigipööret
London, 5. 2. (ETA) (Havas) Mitmete
Londoni ajalehtede diplomaatlikud kirjasaatjad,
eriti aga ..Daily Heraldi" kirjasaatja, kuuleb
nsaldatawast allikast, et Hitler, kartes sõjamäe
list riigipööret, on teisipäewal lasknud mängis
tada kindral von Fritschi. Kirjasaatja lisab,
et wangistamine on läbi wiidud politseijuhi
Aimmleri poolt isiklikult.

aladel minu juha
tuste järele.
Berliin, 5. 2.
(ETA)(Havas)Nldi
selt tuntakse siin pä
rasi mälestuswäär
set 4. weebruari õh
tut teatamat kergen
dust. sest juba näda
laid lewis riigipäe
iva kokkukutsumise
edasilükkamisega ja
söjawäelise kriisiga
seoses õige fantas
tilisi kuuldusi. Tea
wais ringkonnis
kardeti isegi uut 30.
juunit. Eile õhtul
toimunud muudatu
sed on wähem bru
taalsed 30. juuni
sündmusist, ent nen
de tagajärjed ei ole
wähem sügawad.
Neid muudatusi ise
loomustab rahwus
sotsialistliku erakon
na kasivam wõim
sõjamäe, mälispolii
tika ja majanduse
üle. Peab tähenda
ma, et muudatuse
lähtepunktiks on
olnud majaudusli
knd põhjused. Neli
aastaku läbiwiimine
nõuab üha suure
maid ohwreid kogu
rahmalt. Süjamägi,
kes ainukesena pä
rasi 1933. aastat
Göring
säilitas oma iseseis
wuse, mõis kergesti
saada kõigi wastasrindlaste keskuseks. Sõja
mägi ei pooldanud liig riskantseid uuendusi ma
janduslikul alal. arwustas erakonna itsupolii
tikat. jjuutide tagakiusamist, koolipoliitikat ja
isegi wälispöliitikat. Siiski ilmneb eilsest sõja
mäe ümberorganiseerimisest teatam kompromiss.

Kuna osutus wöimatuks nimetada sõjaministri
kohale täiesti usaldatamat rahmussotsialisti, siis
wöttis sõjamäe juhtimise endale Hitler, kuid
paistab, et marssal Göring täidab edaspidi von
Blombergi aset.

Hitleri teine võit
Wististi ci eksi üteldes, et päewast peale, millal Hitler
tuli mõimule, on Saksamaal käimas üheltpoolt partei
linc sisemõitlus kahe mool» wahel ning teiseltpoolt rah
musfotsialistliku partei ja sõjamäe (Reichsmehr) mahel.
Parteiline sisemõitlus miis 39. juuni 1934. a. meristele
sündmustele, kus Hitler, jõudes-oma wõimutäiusele,
rookis brutaalselt mälja mõningaid oma mõitluskaaslasi
ning wõttis partciliikmcilt relmakandmise õiguse. See
Miimane oli nii-iitelda tribuut sõjamäele, millega üht
lasi lõppes üks järk Mõistusest Partei ja reichsmehri ma
hel. Püüded Miia sõjamäe ridadesse parteimehi ja ka
desarmeeritud pruunsärklasi, lõppesid fiaskoga. Neichs

mchr jäi kolmandas riigis Mõintsaks, kuid erapoole
tuks organisatsiooniks, kohaks, kus Hitleril ja ta äär
mustisse kaldumast mõtteosalistel Puudus möimutäins.
Oma sise-, peamiselt aga mälispoliitilise joone ajamisel

tuli parteil tahtmatult armcstada rcchsmehri ja tema
juhtkonna seisukohtadega. Nähtamasti muutus niisu
gune olukord partei meestele jn ka Hitlcrile endale tn
lumatuks ning Mõistus, mis kulisside taga kestis kord
organisatsioonina ja loobuda kirjastuste ülesannete
kömenedes, kord maibudcs. saamutas oma kulminitsiooni

jaanuari lõpul, millega on ka seletatam riigipäcma kok
kntuleku edasilükkamine.

wastn erakouua Poolt soomitud muudatustele, oli
sunnitud pärast tuars-sal bon Blvrndergi tahfnnnst

samuti tagasi astuma. Erakond on seadnud oma
inimesed kõigile jubtilvatele kohtadele. Bon Ribbeu-

seadmisest saadik 1936. a. Teie olete mind korduwalt pa
lunud mabasada teenistusest, mis esitab Teie tormisele

suurimaid nõudeid. Nüüd ma tahan wastu tulla Teie

Pakmele. 39. jaanuaril 1933. aastal Teie olite uue

teid salajase kabinetinõukgu esimeheks, mabastadcs Teid
seejuures mäliSministri kohustest, siis see sunnib scepä

riigi esimene ohmitscr, kes andis truuduswande minule.
Wiis aastat Teie olete seda mankumatult Pidanud. Selle
aja jooksul on teostunud ainulaadne sõjamäeline reor
ganiseerimine. mida Saksa ajalugu tunneb, ühenduses

rast, et säilitada ka tulcmikus nõuandjat, kes lojaalselt
on seisnud minu kõrmal möödunud miie aasta jooksul.

sellega on ka Teie nimi ajalukku jäänud. Sel tunnil
ma amaldan Teile sügamaimat täitu tehtud töö eest.

ter von Neurathi mabastamisega mälisministri kohalt
Hitler on määranud, et von Neurath jääb endiselt mi
nistriks, kusjuures jäetakse ära seni tarmitnscl olnud li
saudus „ilmn portfellita", ühtlasi Hitler on teinud kor
rnldnsc, et ka teised ministrid, kes ci juhi ühtki utiitis
tccriumi jn keda Mareni nimetati portfellita ministrciks,
säilitaivad tulcmikus ainult ministri nimetuse, mitte aga
Portfellita ministri nimetuse. Hitlcri armates ülalmai
nitud lisanimctus on mõttetu ja tõele mitte mastam. Ka
neil ministritel on juhi nõuandjana Saksa walitsuses
täita teatawaid tähtsaid ülesandeid, eriti aga juhi ase
täitjal minister Hcssil.

Fritschi lahkumise puhul Hitler on saatnud temale järg

Berliin, 4. 2. (ETA) (DNB) ühenduses minis

Berliin, 4. 2. (ETA) (DNB) Kindral von

misc kirja: Terwislikcl Põhjusil Teie olete palunud

lvabastnda end teenistusest. Kuna Teie hiljutine puhkus
lõunas ci ole snutuud anda loodetud tulemusi, siis ma

olcu otsustanud nüüd wastu tulla Teie valwclc. Ala
ttiõtnn teatamaks Teie lahkumise aktiiwsest sõjawäetee

uistuscst. Saksa sõjamäe kõwcndamiscga 1935. aasta
märtsist saadik tnui käesolcma aasta meebruarikuuni on
Teie uimi alatiseks ajalooliselt seotud.

Berliin. 4. 2. (ETA) (TNB) SuurtüZiwm

kindral Brnuchitsch, kes on nimetatud kindral Fritsch
järglaseks, on ülendatud kiudral-koloncliks.

Blombergi, kes püüdis käia keskteed ja kellega ci olnud

täiesti rahul ci partei ega ka reichsmehr, ning wötto
enda kätte kogu Saksa sõjajõudude käsutamise.

I IL f¥l U S
Väike

Koos Blombergiga pidi lahkuma ka maawägede
ülemjuhataja kindral Fritsch, kellest Hitler mäletatawasti
juba warem tahtis saada lahti, kuid kes jäi oma kohale
reichsmehri mnheleastumise tõttu. Asjaolu, et maamä

gede ülemjuhatajaks on nimetatud tundmata kindral
Brauchitsch, jättes körwale reichsmehri poolt cttenihu
tatud mehed, näitab, et Partei ja Hitler on saanud pe

Entsüklopeedia

remeheks sõjamäes.

Saades wõimu sõjamäe üle, tuli astuda ka teine
samm mallutada ka mälisamet, kelle juhtkond tänini
püüdis pidurdada ja pehmendada partei äärmuslaste

poolt inspirccritawat liig tcramat mälispoliitikat ja
aktsioone. Saksa ametlik mäliSministcr von Neurath
on pidanud lahkuma, andes aset Ribbentrovile. kes
ühes dr. Göbbclsi ja politseijuhi Himmleriga kuulub

1. vihk II trükk A-BUNGE
VÄIKESE ENTSÜKLOPEEDIA" 1. vihk sisaldab 192 rohkesti illustreeritud veergu, 6
ühevärvilist tahvlit ning 3 mitmevärvilist kaarti erilehtcdcl.
..VÄIKESE ENTSÜKLOPEEDIA" 2. VIHK ILMUB KÄESOLEVA KUU KESKPAIGU.

natsliku partei käremeelsemassc moolu, mis nõuab ot
snstawamat mälispoliitikat, suurejoonelisemat wäljaas
tumist Franco kasuks Hispaanias ja ka agrcssiiwscniat

tegutsemist Kcsk-Euroopas. Kui pidada silmas, et
Ribbcntrop on Hitleri usaldusmees, kes möödaminnes

mälisamctist on erilisi mälispoliitijisi akt

Vaike Entsüklopeedia

sioone, siis mõiks ütelda, et natside partei on nüüdsest

peale saanud peremeheks ka mälispoliitikn alal. As
jaolu, et V. Neurath on saanud salajase kabinetinõnkogu
esimeheks, ci taha olla kuigi suuresti rahnstnto, sest on
küsitnm, kui kanaks tn jääb sellele kohale. Meenutagem

siin kas möi dr. Schnchti, kes partei äärmuste surmcl
pidi loobuma majnndusmittistri kohast ja Pärast seda
marsti loomutama ka riigipanga presidendi koha.
Praegu on meel raske ütelda, missuguseks kujuneb
Saksa mälispoliitika pärast nii põhjalikke muudatusi sö
jamäes ja mälisameti alal, kuid et siin tuleb muuda
tusi, see on mältimatn. Muidugi ci saa Berliin pangu
pealt muutuda ngressiimscks, sest enne tuleb ära oodata

meelte rahunemist, eriti sõjamäes, kus mistiSti ilma pi
kemata ci lepita sundinud ..paleepöördega".

on teatmeteos igaühele; sisaldab artikleid kogu inimkonna teaduste, kirjandu
se, kunsti, tehnika ja mitmesuguseilt muilt vaimse ja ainelise kultuuri aladelt.
Ta on käsiraamatuks, millest igaüks leiab täpseid ning selgeid andmeid iga
olulise nähtuse ja küsimuse kohta.
„Väikese entsüklopeedia" eriti hinnatavad omadu
sed, mis teevad ta hädatarvilikuks igaühele, on järg
mised:
1) teos haarab laias kaares võimalikult kõiki nüüdisaja elu nähtusi ning mõisteid;

2) ta sõnastus on täpne, tihedalt kokkusurutud; seejuures aga rahvapärane ja
üldarusaadav;

3) esitatavad andmed on värsked ja mitmekülgselt kontrollitud (milleks toime
tus paralleelselt „Ecsti entsüklopeedia" koostamisel on teinud vajalikke
eeltöid);

olid tingitud ebakindlast wõimutasakaalust rahwussotsia

lismi radikaalsete olluste ja Berliini manade söiawäc
traditsioonide wahcl. Blombcrgi abiellumisega tõusis
rahulolematus tema waStu haripunkti. Sõjawägi Pidas
teda liig rahwussotsialistlikuks ja rahwussotsialistid pi
dasid teda liig sõjawäcmehrks. Kuigi mõned rahwussot
sinkistidc juhtide auahned soowid ci ole täitunud, paistab
olewat kindel, et erakonna kontroll sõjawäc üle kötvcneb
oluliselt.

„Ncws Ehroniele" kirjutab muuseas: Rahwussot

riigis. Ent selle, pincwuse suurenemise ulatus ja kest

Erakond seab oma inimesed juhtivatele kohtadele. Hitleri mõju
kasvab

täna sunnitud painduma. Kindral Fritse!), kes seisis

on saatnud temale järgmise kirja: Pärast rahmussotsia
kiskliku riigi Malitsemise miicaastast möödumist Teie
olete mind palunud saata end erusse. Ent maatamata
Teie 65-aastascle sünnipäcmale ja 4v-aastasclc teenis
tusjuubelilc ma ci saa loobuda Teie määrtuslikust tee
uistuscst. Möödunud miic aasta jooksul ott muutunud
Teie nõuanded mulle Määrtuslikcks. Kiti ma nimetan

Feldmarssal von Blombergi lahkumise Puhul Hitler
on saatnud von Blombergile järgmise kirja: Saksa sö
jamäelise ja territoriaalse suweräänsuse uueSti jalule

4) sisu täiendavad rohked illustratsioonid ja kaardid tekstis kui ka crilehtedel;
hulk kaarte ja pilte antakse mitmevärvitrükis;
5) teos sisaldab ms. kõik tähtsamad võõrsõnad ning võõrkeelsed kõnekäänud
ühes nende keelelise päritolu märkimisega, asendades seega ka võõrsõnade
sõnastikku;

6) teos annab kõigi selles esinevate võõrnimede ja terminite täpse kirjutusviisi
ja hääldamise; teose abil võib seega igaüks õppida võõrsõnu ja võõrnimesid
õieti tarvitama, ilma et ta vastavaid võõrkeeli tarvitseks osata.
Lõppeks ka toimetuse kogemused entsüklopeedia koostamisel annavad tagatise
teose sisulise väärtuse suhtes.

nistriks ja rahwussotsialistide ülcmwõinln köwenemisegn

Partei võit sõjaväe üle

niis, kes weel hoidlts 'kõrivale erakonna mõjust, oli

Berliiu, 1. 2. (ETA) (DNB) Bon Neurathi ni

mctamise puhul salajase kabinetinõnkogu esimeheks Hitler

Nüüd siis, mccbruari esimestel Päcmadcl, sai asi nii-

roopas suureneb Ribbcntropi nimetamisega wälismi

kes kujtltas endast ainust nklsuist Saksa riigi arganis

Blomberg ja Frits lähevad ajalukku

Mõrd küpseks, et Hitler mõis lasta erru feldmarssal

sialistid on wõitnud selle ringi. Väliselt pincwus Eu

Berliin, 1. 2. (EDA) (Havas) Rahwnssot
sialistlik erakond, kes oti sunnitud Pidurdama oina
totalitaarseid ihasid Pärast 30. juunit 1934. a..
Pühitses täna wõitll oina lvastase Ae. NeichSmchr,

Hitleri reskriptid

trop astub luni Neurathi asemele, teda Peeti liig
traditsioonidest tinuipidawaks, (täring on iiiinetatud

kolmanda riig teiseks marssaliks. Sõjamäe Morn
juhatus m otseselt Mntatnõ Hitterile. Erakonna
rownnsch jõudude iile, kes olid seni säilinud manast
Saksamaa jt ja mitmel korral Pidurdanud erakonna
tegemast, on üllataw.

London, st. 2. <ETA) (Reuter) .Kommenteeri

des mnndatnsi Saksamaal, „Timcs" kirjutab oma juht
kirjas: Selle ümberkorrnldnsc tagajärjel Hitlcri mõju
nrwatntvasti suureneb. Asjaolud, mis eelnesid prncgns
tele mundatnstrle lubnwnd oletada, ct need mundatnsed

wus oleneb sellest, kuiwõrra ja kui kaua uhke rcicbswchr
lepib tagasitõukamiscga, mis temale on osaks saanud.

„Tnilp Mail" toonitab oma juhtkirjas, ct Inglis

maal suhtutakse soodsalt Ribbeutropi nimetamisele wä
lismiuistriks, sest olles suursaadikuks Londonis von Rib
bcntrop wõis põhjalikult tntwuda Briti seisukohtadega
ja meeleoludega.

Nimetati ülemjuhatuse ülem
Berliin, l. 2. (ETA) Sõjajõudude
ülemjuhatuse ülemaks on nimetatud suur
tükiväe kindral lCeitel. Seni kindral Keitel
oli niiüdkaotatud riigikaitseameti ülemaks.
Tõsiste otsuste eelmärgid

„Väikese entsüklopeedia" redaktsioonitoimkonda
kuuluvad:
R. KLEIS (peatoimetaja), H. PÜRKOP, H. RIIKOJA, J. V. VESKI.
„Väike entsüklopeedia*' ilmub 8 vihus, mis moodustavad 1600-vee
rulise köite, igas veerus on 71 rida teksti. Teose väljaandmine viiak
se lõpule käesoleva aasta jooksul.
„Väike entsüklopeedia" maksab eeltellijaile kuni 2.
vihu ilmumiseni:
Kohemaksetavas rahas hrošecritult KR. 9.—; järelmaksuga bro£. KR. 12.—,
tasudes tellimise andmisel Kr. 3.—, mis arvestatakse esimese ja viimase vihu
hinnaks, hiljemini iga vihu ilmudes b Kr. 1.50.

Pariis, st. 2. (ETA, (Reuter, Prantppe lel,-

tcde liammcntaaridest Saksamaa sündmuste kohta tiin

duli rahutnst. küsib oma juhtkirjas: .Kas
tuleb selles wõimudc ..koondamises", selles Saksamaa

..täielikus ..kiitesse mõtmiscs" näha tõsiste otsuste

musi mitte ühendusse seada Itaalia, wabandust! kindral

eclmärke? Igatahes nn inäga raske Berliini sünd

KIRJASTUS 0.-U. „LOODUS"

Iranco iõjalaeivadc jn lennukite käitumisega Wahe
meres, kus praegu tehakse ..jüuproowi" Inglismaale.

TARTU, ülikooli 18, telef. 4-85. TALLINN, Kinga 6, tel. 411-91.

Itaalia suhtub heatahtlikult

POSTI JOOKSEV ARVE NR. 2055.

Rooma, 5. 2. (ETA) (Havas) Saksa walitsuses
ja diplomaatlikus teenistuses läbiwiidud reformid leia

wad Itaalias heatahtlikku suhtumist. Siin ci olda
üllatatud neist reformidest. Bon Neurathi asendamine
von Ribbeutropiga ja «nksn suursaadiku von Hasscli ta
gasitutsnmiue Roomast oli ette näha. Riigikaitse juhti
mise koondamine Hitlcri kätesse lähendab Saksamaa
süsteemi Itaalia omale, kus Mussolini on ühtlasi sõja-,
mere- ja öhnminister.

Pariis, st. 2. (ETA) (Havas) Muudatused Sak
samoa sõjnuiäcjuhtkonuns ja walitsuses lriawad üldist
kommenteerimist Prantsuse ajakirjanduses. „Jonrnali"

Berliini kirjasaatja Grorges Bluu kirjutab: Pomm on
plahwatanud ja plahwatuscl on hiigrltagajärjcd. Kriis,

Blomberg

Weurath

Entscu

mille algatajaks oli kindralstaap ja ohwitscrkond, kes ei
olnud rahul marssal von Blomb ergiga, Pöördus algata
jäte endi wastu.

Austria veidi rahutu
Viin, n. 2. (ETA) (Havas) Austria riigimehed

Hiina-Saksa segased suhted
Tokio, 4. 2. (ETA) (Havas) Käsitledes Sak

ivõtsid üllatawad uudised Berliinist wastn rahulikult.
Austria-Saksa wahckordade eriline delikaatsus nõuab

snmaa suhtumist Mandshükuole, walismmister Hirota se

möõduandwailt ringkonnilt äraootawnle seisukohale asu
mi st, et wältida enneaegseid otsuseid. Tiisli wöidaksc

Saksamaa on ka selle tagajärjel edasi lükanud Madfhu
kuo tunnustamise. Kuid ühenduses sellega ei ole mingit

laiemais ringkonnis märgnt,, tcntawnt rahutust. Küsi
takse, kas Saksa wälispoliitikn läheb unud täielikult rab
wussotsialistidc kätte, missugune asjaolu ci kergendaks
Austria-Taksn suhteid. Eriti rahutusttrkitam on t«on Pa
peni tagasikutsumine, kc§ cttewaatliku diplomaadina püü

dis täita oma Llesaimet Saksa mõju kindlustamisele
Austrias, puudes ühtlasi jääda Saksa-Austria 11. juuli
kokkuleppe raamidesse.

lctas, et Hiina-Saksa suhted on niiwõrd segased, et

põhjust lahkhelideks Jaapani, Saksamaa ja Itaalia wa

hcl. Vastupidi mainitud maade suhted on sõbralt
lud. Saksamaa tunnustab Mandshukno walitsust siis,
tui ei ole enam olemas marssal Tschiang Kai-scheki wa
litsust. Mitte ainult Saksamaa, wa.id ka teised riigid
tunnuStawad Mandshnkno siiS, kui SimaS on mosÄS
tatud uus püsiw walitsus, ütles Hirota,
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Raamatumüügi korraldus

Rahwasaadik ja walimisringkond

reformimisel
Sageli ette tnlew pahe, mida isiknwalilnifed
toomad endaga kaasa, on rahivaesindajate liigne
sattumine oma walimisringkonna «valijate «nõju
alla. Rahwacsindaja kaotab silmist üldriiklikud ja
üldrahwuslikud hnwid ning muuttlb kolkapat
noodiks wõi oma «valimisringkonna nurgaadwo
kaadiks, kes wäriseb kogu aeg oma unesti«valimise
pärast ja püüab seetõttu oma wõistlejaid trumbata
üle igasuguste teenete Pakkumisega õrna «valijatele.

Arusaadawalt on «msuguste wäärnähtustc tekki
mise risk seda suuvam, mida nõrgemad ja oma
alustes piiratumad on rahwaesüldajate selja taga
seiswad koondised, «nida wäiksemad on tvalimis
ringkonnad ja mida rohkem i«eis esineb kandi
daate.

Teistest riikidest ine tunneme näiteks Inglis
maal erakondade jä kandidaatide wähesnst silnre
sisemise distsipliini ja riikliku mõtlemiswiisiga ja
Prantstismaal erako««dade rohkust, sagedasi «metsi
kuid", organiseerimatuid kandideerimisi. erakondade

sisemist nõrka distsipliini alatiste lõhenemiste ja
muutustega, millega ringkondade erihnwid ja kolka

patriotism lokkmvad seal rohkesti, andes kogu riik
lik««le aparaadile hapra, kõiknwa ja pudewa mul
je, mida suudab tsementeerida aimllt mõni smtr
sisemine wõi wäline wapusws.

Ühe klassikalise näite Prantsuse tüübilise
ringkonna - rahwasaadiku okkalisest ja riigile
kahjulikust olukorrast toob Pariisi poliitiliste tea
• duste ülikooli professor ja akadeemia' liige J. Bär
doux („Le drame frangais"), mis wäärib ära
toomist terwikuna. J. Bardoux kirjutab:
„Ma tfomnen iihr rchDOifaabitei Sõluia-Poainchuö
maal:. Kogu istungjärgu kestwusel iga neljapäe«va õh
tul, mida Jumal on loonud, asub ta öisele rongile, et sõi

et oelarwewaidlustes pressida läbi silda wõi maan
kontori ümberpaigutamist oina ivalimisringkon
nale. Kuid on nõutu ja saamatu, kui ta otsusta
misele lairgewad küsimused, mis käiwad üle tema
walimisringkonna huwide. Kujunenud oludes ta ei
saagi teisiti.

Ka ineie ajakirjanduses on «viiksatanlld kaht
lusi, et kandidaatide rohkuse ja kindlamate side
lnste pundllmise tõttu rahlvasaadittid wõiksid muu
ttlda oma walilnisringkondade mõjnalnsteks, pro
wintsistuda, kuna üks leht teab isegi kõnelda luba
dnstest, mida kandidaadid lewitawat oma walija
Keegi ei saa salata, ot rahlvaesiudajate uiwcl
leerumises walijate kapriiside ja omakandi-hutni
de kaitsja seisukohalt Peittlb riiklik hädaoht, mis
parlamendilt rööwib tema toouiaudwa seisukoha
üldriiklikes küsimustes. Samuti ei saa salata seda,
et aegsasti Peab hakkama mõtlema niisuguse pahe

wältimisele parlamendi reputatsiooni Päästmiseks,
Kuidas seda teha?
Meile ttrndub siiski, et Põhiseadus ise on au
nud mitmeidki «vahendeid prowintsialismi ja kolka
huwide mahasurumiseks Riigiwolikogus. Kõige
pealt on küllaldaselt tark samm see, et wabariigi
wülitsnse poolt koostatud eelarwes saab suurendada

kulusid wõi sellesse wõtta uusi kulusid ainult
wabariigi walitsuse nõusolekul. See kärbib juba
ttmduwalt rahwasaadikute mseldidatahtmise lusti
oma «valijatele 'ja surub need pikapeale riikliku
mõtlemise raamidesse. Kui «valijad näewad, et rah
wasaadik on wõimetu täitma nende erisoowe, muu
tuwad nad pikapeale wahest ka tagasihoidlikumaks

da raudteede administratsioon peab tühjalt ja. kallilt

jälginud Inglise eeskuju.
Samuti lõikab meie põhiseadus tiiwad rahwa

puurides ja üht ilma piletita 'sõitjat. ' Igaüks teab, et
ringkonna rahwasaadik. «veedab reedese hominiku rongis.

Seepärast kognnclvad «valijad raudtccjaanladessc, kiilu
des need täis, ei oina csi««dajalt saada teateid ja teha
talle ülesandeid, ühisel kokkuleppel jaamaülem ja ron
gijuht, rahuldatuna sellest maksuta «vaatemängust oma

üksülises töös, ei anna «varem märku ärasõiduks, fui
kauplcmised on lõppenud parlamentliku «vaguni trcpiast
metel. Kihin-kahin, Ivahesl tu>«i«iajalisc hilinemisega
nelja peatuse kohta, jõuab rong «veduri tossates lõppeks

eesmärgile, üksik reisija tuleb «välja, koormatuna ar
tvukatest pakkidest, üldisse segimissc. Tal ei ole aega
ajada habet ega kinnitada keha. Ta ruttab kohtumajja,
et seäl suruda käsi, «võtta tvasw kliente ja pidada läbi
rääkimisi. Sealt tõttab ta kohtvikusse, et pakkuda oma
pooldajatele külakosti. Hilja, jõuetult ia ärakarjutud
häälega, jõuab rahlvasaadik oma kehwa kodusse ja lan
geb kui surmaunne.

Lairpäetv. Turupäew. Warakult jalul. Rahwa
saadik kõnnib paigast paika turuliste keskel. peab
«vaatlema lindusid. Patsutama wasikaid. Sllitama
põrsaid. Maitsema juustusid. Sülelenia «valijaid. Ja

siis kuni hilisõhtuni «väikeses täiskiilutud ja täissuiise
tawd toas wõtma wastu pühapäeivatujus Nittawate ja
napsiuimas «valijate paraadi.

Pühapäetv. Pikemad ringsõidud. Olgu maru wõi
sadu, üürib ta waStutuletikult omanikult logisewa auto.
et «vaadata üle oma «valimisringkonna elu ja olu. Ta

kord teatawasti teissugune ja meie põhiseadus o««

esn«daja i«urgaad«vokaadi wõi wahetalitaja ametil,

kuna põhisead««s ütleb, et Riigiwolikogn liige ei
wõi sellisena ajada wõõraid asju teiste isikute
nimel wõi hlltvides walitsusasutustes. Teadagi jääb

nulidngi weel üht-teist üle, millega meie rahwasaa
dik «võiks e««d koormata oma tvallijatole meeldimi
seks, kuid sellest peaks aitama üle distsipliin rühmi
tuste «või erakondade tekkimisel. Kui see saab üldi

seks rühmitustes endis, wöiwad rahwasaadikud

olema ikkagi kogu rahwa, mitte ringkonna esin- daja, olgugi ta «valiteid ringkonna poolt.
Paljuwaieldud küsimuseks on meil olnud era
kandade küsimus, mille juures mõtted on läinud
lahku nende tulukuse ja kahjulikkuse kohta. Meile
paistab aga, et need pahed, mida erakonnad too
wad endaga kaasa oma erinemise püüetes, on märk
sa wähemad neist pahedest, mis «võitvad erako««-

dade puudumisel tekkida ringkondlikul alusel. Kui
erakondade erinewused saamad awalduda ikka üld

riiklikul ja seega wahest ideoloogilisel, maailma

pooldajatele korraldama banketi ja pidama neile kõnet.
Ja alles öösi, taskud ja kaenlaalnscd täis, kuid rahakott
tühi ja pea «veel tühjem, jõuab ta jälle koju.
Maitsmata «'uhkust- niida seadus kirjutab ette töölis
tele ja kirik usklikele, peab oZascogue'i rahlvasaadik ro«
uima csmaspäeiva «varahommikul rongi, et jõuda õhtuks
Pariisi «vulvale rongile. Ta on koormatud.üle pakkide

iide huwide pinnal, sttblimeerides pisiasjad ja wäi
keste kildkondade poplttamise soowid ja kapriisid,

ga. Tema portfellis on igasugu pnlivckirju. Tema

kohivrites triigitud pesu ja Parandatud saapaid, mõni
tk,sin mune ja odatvasii ostetud juustukerasid. Teisi
päetva «varahommikul, tvaetvalt päralejõudnuna, Peab ta

hakkama Pariisis kandma laiali pakke ja pmnpusid, ro
nima mööda ministeeriumide treppe, nii et tal puudub
isegi wõimalus minna saadikntckotta ja hääletada, kui

ta ei wolita sõpru seda tege»na e««da eest. Kuidas
wöikski see õnnetu, warustatud küll seadusandliku lvõi
muga, mõtelda riigi ja rahwa üldhulvidele? Hommikust
kuni õhtuni ta teenib ainust erahuwisid. Tukkunud wei
di «vähest saädikupingil ja lüüsides koridorides, peab ta
kiirustama allmaaraudteele wõi autobusele, et anda üle

wiimaseid saadetisi ja korraldusi. Sellega ei jõua ta
enne lõpule, kui saabub neljapäewa pärastlõuna ja tvi

listab raudteejaamas Bordemix' kiirrong." Ja ring
käib edasi.

Kahtlemata on see Pilt weidi karikeeritud, kuid
siiski wastaw üldjoontes Prantsuse prowintsi rah
wasaadiku rähklemisele, kes jookseb tallad läbi oma

walimisringkonna huwides ja Poeb nahast wälja.
Sidney Horlerl

kriminaalromaan
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Saladus
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Sihitult hulkudes jõudis Dommett wiimati
.Bond-streetile. Seal nägi ta kuulutust:
Saladuste omastamine.
Selgeltnägija.
Ta waatas seda ligemalt. Waatamata oma
buldoglikule wälimusele, oli Tom Dommettil
suur kalduwus müstitsismi. Nagu enamikul pro
fessionaalseist poksijaist, nii ka temal õli ta
lisman. mis pidi tooma wõistlusele õnne: ta
ei läinud iialgi ringi ilma elevandiluust ehteta
wasakul randmel (mille ta oli toonud Aafrikast)
sama kuulsa wasaku käe randme, mida ni
metati ..rahategijaks".
Ta astus trepist üles. ei hoolinud mööda
minejate muietest ning astus sisse. Ta oli mu
res ning tahtis saada selgust.
..Selgeltnägija" oli naine. Polnud küll mi
dagi ei naises ega toas, mis olnuks müstiline,
peale ta nime. Tüse. wanem naine, awameel
sete silmadega ja ärilise Käitumisega. Ta sisendas

arendamise kawatsustle. Teatawasti pöördus Eesti

Üksmeelne Üliõpilaskond
Tallinnas
Tehnikaülikooli üliõpilaskonna esindus oma wvakoos
oleknll moodustas üliõpilaskonna juhatuse. Juhatus tva
liti õ-livkinelisen-a järgmiselt: übi õpilaskonna esimees

W. KiiÄsr (Frat. Liviolpis). nbiesinrohod J. Õpik (Lii

wika) ja E. Leetmaa (Tehnola), kmjatoimotaja A. Dress
nor (Naimla) ning laekur W. Asmv (Notalia).

üliõpilaskomia tegolvuse kovvaüpanrme üksikuil aladel

au jäetud toimkondade ülesandeks. Doiurkondi on neli.
Nonde juhatajateks «valiti: majandustobukouda W. Lõh

mus (EÜS), wälistoünkoimas H. Ntuvu (Wäinla), kul
tu-urtoimkonnas M. Aldre (llgala) ja sporditowukonnas

R. Hävm (Põhjala).

RewisjonrkomiHmn kuuluwad gsinrees A. Braun (Sa'

kala), liikmod W. Kikken (Vironis) ja B. Liidumäe
(Loola).

Esinduse wolitused au pvorskvovi otsuse kohaselt maks
tuad üheks somsstriks. Wolitusi wõib aga rokitor ka piksu
dada.

Esinduse korralisi koosolekuid peetakse üks korld kuus.

üliõpilaskonna jooksmaid asju korraldab juhatus koos
toimkondadega.

waatelisel «või wähemalt. laiemate sotsiaalsete kih

kipuksid «viimased kahtlemata lokkama niisugliste
üldiste sidemete ja üldseisnkohtade puudumisel.

Kuid «««eile näib, ot niihästi riigijuhtide seletu
sed kui ka Põhiseadllse ettekirjutused on määranzid

meie Riigiwolikogule just laieinate ja ühtlustatud
koonduste tee, «uis oludest tingituna saab pääseda
makswusele Riigitvolikogns endas, peale «valirnistc

teostumist. Põhiseadus anvestab Niigitvolikogus
aiilnlt wõrdlemisi juurte koondistega rahawaesin

nud.

..Ma näen teie peremeest... ta 0n... suu
res hädaohus... teda ähwardab kohutaw...
saatus... ta on püüdnud teile teateid saata,
kuid see ei õnnestunud —"
„Ons ta haawatud?" päris Dommett.
„Ei... näen teda kuskil muinasjutuliselt
ilusas toas... kusagil mee ligidal. Ümberringi
on kõik luitunud, tolmunud, määrdunud, inetu,
kuid see tuba on wäga ilus... Keegi naine on
tema juures... kuid ta on kurjade jõudude tee
nistuses. .. nagu tuba, nii on ka naine wäga
ilus, kuid... teie peremeest ähwardab suur
hädaoht. Ah!" ohkas selgeltnägija. ..pilt kat
kes, ma ei saa teile rohkem öelda —"
Rõhutult, peagu hirmunult lahkus Dam

usaldust, olgugi, et Tom oleks meelsamini näi
nud tema aseme! suure, halli habemega ja ka
balistlike märkidega kaetud saterkuuega wana
härrat.
mett majast.
..Teie soowite minu nõuannet?" küsis naine.
Tänawal wõttis takso ning laskis end sõi
..Jah. see härra, kelle juures ma teenin, dutada sir Herbert Mgndeville'! büroosse. Seal
on kadunud, ära läinud. Ma kardan, et temaga tõrjusid ta hiiglasuured rusikad eemale kõiki,
on midagi juhtunud. Kas te wõiksite mulle öelda kes püüdsid teda takistada, jä kahe sekretäri
midagi ta saattlsest?"
„ hirmuks õli ta hetk hiljem juba tähtsa mehe
..Wõin küll. kuid ainult siis. kui wõite mulle kabinetis.' ,
anda mõnd asja. mis kuulub teie peremehele."
..Dommett!" hüüatas segamisest üllatunud
Dommett hankis taskust ühe eseme. See ametnik.

nagu nad seda iiales «veel pole olnud.

Koosolekul leidis arutelu ka küsimus, et üksikud kir
jaStused on teinud maal koolide juhatajad ja õpetajad
oma agentideks, keS propageeritvad õpilastele^kirjastuse

wöljaandeid, tvõtatvad tellhuisi «vastu ja muutvad õpi
lastele raamatuid, saades ise sellelt protsente. Rii on
õpetajad õpilastega «viidud ariliSsc «vahekorda, miS nnt
te kõige soo«vita»vam ci ole. õigem oleks panna pea»
rõhk raamatute letvitamisele kaupluste kaudu ja anda
õpilastele «võimalusi «vabalt osta o«nalc ramatuid, n
ma et õpetaja ja õpilane oleksid ärilise? wahekorraS.

Kõnel oli ka EcSti Kirjastajate ja Raamatukauplus

te ühingu ükS ringkiri. Nimelt on mainitud ühmg

saatnud laiali oma liikmetele ringkirja, milles tehakse
kirjastajatele ettepairck asutada ühingu juure kirjasknSw
sektsioon. Seda sektsiooni on kirjastused juba teadupa»

raft 15 a. nõudnud ja fee on ka kahel ühingu peakooS

oletttl tarwilikuks tunnistatud, kuid seni ühingu ju

hatus seda ellu ei kutsunud. Kuna sektsiooni üleSanded
oleksid samad, mis j««ba tcgutseival Eesti Kirjastuste
Liidul, ainult selle «vahega, et seal saab sektsioon asju
ajada «vaid ühingu juhatuse kaudu, aga isescistvalt, siis
on kirjastused leidnud üksmeelselt, et sektsiooni asuta

mine on hiljaks jäänud ja selle järele ci ole tarwidust.

tust omanduseks, kuid naitektgust on wöimalik teoseid
müüa, kusjuures neid asendatakse siis uutega. Väikse
matele raamatukauplustele on nähtud ette sortiment

protsessi näol. Kirjastajate artvates olekS eelmaiüitud
ühingul mõttct edasi töötada puht raamatukaupmeeste
organisatsioonina ja loobnda kirjastuste ülesannete

osaline.

täitmisest.

öliöpilaskoima - juures suuremat ühteku-uluwuje tunnet.

Tiiu Puudub peagu täiesoi öliõprlaskonna killunemine
tvastaivalt organsatsioonide tüüpidele ja e-riuewustele.

Mis nüüd puutub raamatukauplustele antawasfe
raaumtutc naitekogudcsse, siis nende waärtuS wõib uka

tnda kuni 5000 kroonile. Näitckögud jäätvad kirjas

kuna tegutseb juba isescisctv kirjastuste orgainsatsioon.
Selle organisatsiooni üheaastane töö on olnud wäga in
tensiiwne ja edukas, kuna «varemalt ühingus olid alati
sed konfliktid. miS praegugi «veel edasi kcötawad kahe

Teda mõis märgata ka esinduse alvakoosrilokul, mil wali-'

miste puhul tohti täiesti ükSmeolsoid otsusi. Ka on Tal
linna üliõpilaskond tcrimkunia oma koosseisult orinew
Tartu üliõpilaskoiniast. Dchnilisc ala üliõpilasil puudub
hwvi kcÄduda vühnnsiiste poliitikaGe, nagu sada wõis
Panna tähele Tartus «vareulatel aegadel. ja ka praegu.
Dliletvafod insouorid püheudaivad enauvilü oisa onovgiast
klttfealälsiele etteivaknistusele.

Tehnikaülikooli üliõpilas
konventide vanemad
Tallimm tehnikaülikooli prorektor kinnitas ametisse
järgmised üliõpilaskonwentide wancmad:

»,Korp! Wironia" Eduard Aule, ~korp! Sakala"
prof. Erich Jaakson, «Eesti üliõpilaste Selts" adw.
Adolf Wirma, «korp! Ngala" arh. Albrecht Kõuts,
~ü. S. Rahula" dr. Kusta Rmnma, „E. ü. S. Põh
jala" prof. dr. Jüri Nuut. ..korp! Notalia" adw.
Karl Pciker. «korp! Tchnoln" Johannes Kiim et.
..korp! Wäinla" August Kesa, «korp! Fr. Limiensis"
arm. Harri Pärkma, „Ü. S. Liivika" Bruno Kc
rem.«korp! Lcola" ins. Wiklcm Gutmann.

Tartu ülikoolis „uusi nägusid"
Ülikooli õppejõudude pere on suurenenud mitme Isiku võrra õppe
ülesandetäitjate näol. Rida professuure veel vakantsed
Äsjailmunud ülikooli loengute ja praktiliste tööde
katvas, mida muide üliõpilastel sedapuhku ÜSna piki
silmi tuli oodata, on tähele panna mõningaidki muu
datusi. nii wäliselt kui ka õppeülesannete osaS. Raama
tukefe kaant ehib hiljutichitatud ja ajakohase wäikeloo
makaSwatuse katsejaama hoone Pilt.

Sisulises osas ülikooli administratsiooni alal Pais
tab silma, et wastawalt uuele ülikoolide seadusele on iili
kooli kantseleid eraldatud kaheks: rektori kantselei ja ma

janidusdircktori kantselei. Auhinnatõvde ainete osas
wääriks märkimist, et sedapuhku on rohkem auhinna
tööde aineid üleS seatud ka eraasutuste, -organisatsi
oonidc ja -isikute poolt. Iseendast ter«vitataw nähe.
Mis nüüd puutub õppejõudude koosseisu ja uutesse
õppeülesannetesse, siis paistab siingi juure tulnud ole

wat rida «uusi nägusid". Usuteaduskonnas on
tundma «varsti oma tallitust ja. sellega ajeks üht
lasi antud tõuge kiudlalujulisemate sidemete tekki
misele rahwaesiudajate wahel suuremas ulatuses.

astunud selle semestriga teaduskonna õppejõudude perre
adjuuktprosvssori kohustetäitjana «võrdletva uskndetca

dnsc õppetoolil mag. theol. 11. Masing. Nnc õppe
üleSaudetäitjana on junre tulnud mag. theol. E. Salu

Selles mõttes ei olegi «vahest ehk erakondade puu

maa. kes korraldab süstemaatilise usuteaduse alal eetika

dumiue praegustel walimistel nii olulise tähtsu
sega, kui seda wõiks esialgsel waatlemisel järel

öigustea-duskonnas õppejõudude osns

dada.

Teadagi oleneb Paljugi sellest, kuiwõrd kiiresti
toimub tormiline selektsioon jn liitumine ja kui
wõrd ulatumatel alustel see sunnib, kuid Põhi
seadus on ise juba rahwasaadikntele kirjutanud tee,

mis wöiks hoida ära parlamentliku elu promint
sistumise, mandumise ja pehkimise. Et oma üles
kul Riigiwolikogn seaduslikust koosseisust ja «vaba
annete wäärika täitmisega tulla toime, on kan
riigi walitfuseke umbusalduse mvaldamise alga .didaatidel kahtlemata otstarbekohane juba nüüd
tus, mis partlamentlikus elus tähendab walit setel walimistel, õigemini. neile eelnewal selgitus
suse kontrollimise tõhusamat wahendit, wähomatt ühel
tööl, hoiduda lubaduste andmisest, mis neile wõik
neljandikul Riigiwolikogn seaduslikust koosseisust.
sid edaspidi saada kammitsaks ja maksaksid end
Nende ttngimuste kohaselt Peaksid Riigiwolikogus tek
ka walnsasti kätte. Sest miski ei ole hõlpsam, kui
kima siis wähemalt 16—20-mehelised rühmitused, et
rahwasaadiku karistamine walijate poolt isiku
Riigsivolikogu saaks asuda põhiseadusega talle mää
walimise süsteemis edaspidi teise esindaja «vali
ratud ülesannete täitmisele. Üksikud ja eraldi seis misega.
wad rahwasaadikud peaksid srnmases olukorras
H. T.

..Istuge," wastas naine.
Ise istus ta teispoole lauda. Dommett maa
tas, kuidas ta, hoides sigaretitoosi mõlemas
käes. langes aeglaselt transsi.
Järsku hakkas ta rääkima inisema, när
wilise häälega, mis kuuldus tulewat kaugusest.
..Teie peremees... ta on wäga kena mees...
n00r... tal on pruun juus ja sinihallid sil
mad... ta ei ela siit kaugel... ta nimi on
Peter... perekonnanime ma ei tea..."
„3ah see on õige küll!" ütles Dommett
hirmunult. Naine ei saanud kuskilt näha nime.
kuna see oli karbi sees, ja ta polnud kaant awa

mis puhul nii mõnedegi teoSte hinnad on nii odawad,

korrale üleminekuks. Ka «võib pauna tähele TMiuna

dajate funktsioonide täitenisel. Nii on seaduste alga

ta.

ka sel aastal korraldada raamatute odawmuugi, kusjuu»
res niisugusel kujul ja ulatuses oleks odatvmüük wiima»
ne, sest kirjastuste ladude seisukord ei «võimalda seda
enam edaspidi korraldada, «vaid edaspidi wõitvad kõnele
tulla «vahest mõned juhuslikud «väiksemad odawmüügid.
Tänatvunc odatvmüük korraldatakse 1.—21. martfim,

raamatukauplused.

tmnise õigus Riigikogus ivähe«nalt ühel wiiendi

oli Lulu Foyle'i kuldne sigaretitoos. Ottaway.
toaopiss, kelle tn oli jätnud üksi koju telefoni
juure, oli küll aus poiss, kuid Tom pani siiski
ettewaatuse mõttes taskusse eseme, mida ta
isand eriti hindas.
..Siin on mu peremehe sigaretitoos," ütles

Kirjastuste Liit cttcp»l«ckutcga esialgselt suuremate raa
matukaupluste poole hakata tihedama koostöö kandu
raamatukaubandust arendama. Sellele ettepanekule on
raamatukauplused õige hinda»valt reageerinud ja täiesti
pooldawale seisukohale asunud, leides, et niisugune liidu
katvaisus on «väga terwitataw, seda enam, et tvinnasc
15 aasta jooksul ci ole midagi olulist sel alal tehtud ega
korraldatud, inistõttu raamatukauplused nüüd selleks
oma poolt innukalt kaasa tahatvad aidata.
Neljapäewaõhtusel j««hatuse koosolekul «vaadati läbi
lepingu katva, mille alusel kirjastused ja raamatukaup
lused kooStõõd arendaksid ja raamatumüüki teostaksid.
Peale lepingu redigeerimist saadetakse see kauplustele
kätte koostöö rajamiseks. Kirjastuste ja raa«natuka«p
luste «vaheline koostöö seisaks sisuliselt selles, miS ka le
pingus tähistamist leiab, et kirjastused ühtlustaksid kauv
lustcle raamatumüügi tingimusi, lihtsustaksid asjaajamist
ja kauplitsed tvaruStataks raamatute näiteeksemplaride
koguga, reSP. taieliku sortimendiga. Peale selle teemad
kirjastused nendega koostöösse astunud raamatukaup
luStele reklaami. Kauplused oma poolt on kohuc--«tud
hoolitsema kaupluse sisustamise, müügipresonaali asja
tundlikkuse eest ning näitama aktiiwsust kohapeal raa
matute letvitamisc alal.
Esialgu tõmmatakse koostööle kaasa lmnades kokku
50 raamatukaupluse ümber, kuna «väiksemates kohtades
wleb koostöö hiljem organisceri«niscle, kuna liit taotleb
põhimõtet, et kooStõõle tuleb tõmmata tvõiuialikult kõik

Samal juhatuse koosolekul oli arutusel ka raamatute

odatvmüük. Liitu kuuluwad kirjastused otsustanud

Esinduse kokkuastumisega on jõudnud Talbmna Ai
õpilaskond kindlale alusele. Tolle sammuga ühtlasi on
Tallinna üliõpilaskond jõudnud ette Tartu omast, kuna
sealne üliõpilaskond teeb meel ettevalmistusi püsiwale

kahtlen«ata snnreana kiindumusega anduda niisugu
sele tööle, nagu see nende seisukohale on «vääriline
ja nagu see on mõeldud rahwaesindajale, kes Peab

koputab ustele. Ta otsib teretamiseks käsi. Wõtab

wastu soo«viawaldusi. Aah ete-«vah el peab ta oma

Eesti Kirjastuste Liidu juhatuse koosolek, mis peeti
neljapäewa õhtul Tartus, oli järjekordselt pühendatud
kirjastuste ja raamatukaupluste «vahelise koostöö küsi
musile ning raamatukaupluste «võrgu loo«nife ja «välja

IUiCHER * MATIESEN

tele.

nende esitamise stchtes. Prantsusmaal on aga olu

maksumaksja kulul, et toimetada edasi mõningaid loon li

kesti Kirjastuste Liidu seisukohad ja ettepanekud on leidnud raama
tukauplustelt tunnustamist. Asutatakse raamatukaupluste juure
raamatute näitekogud. Viimane suurem odavmiiük 1.—21. märt
sini s. a.

teeõgwendamist, uue koolimaja ehitamist wõi Post

ra ütleme Bordeaux'sse. Sooritanud demokraat

liku. tähendab peaittskaudse. tualetÄomringu, asub ta ree
de hommikul Bordeaux's ühele'neist kolmest rongisl, mi

'MM

..Ärge pahanduge, sir Herbert! Ma astusin
sisse, et rääkida mr. Foyle'i üle. Olin praegu
selgeltnägija juures..
„Nõh, mis fee tähendab?"
..See oli tõeline selgeltnägija. Mul oli kaasas
härra kuldsigaretitoos. La hoidis seda käes ja
rääkis... noorhärra on hädaohus, sir Herbert!"
jatkas ta kiirem mi, ning teie ega mina ei suu
da teda aidata. Kõik sõnad, mis see naine ütles,
on otsekui trükitud mu südamesse. Ta ütles:
„Ma näen teie peremeest ta on suures häda
ohus teda ähwardab kohutaw õnnetus
ta on teinud katset teile teatada, kuid see ei ön
nestunud tal ja ta juures on keegi imeilus
mis te arwate sellest, sir Herbert?"
..See on waid naise enese kujutlus. Ma ei
usu niisuguseid inimesi."
..Kujutlus!" Dommett oli schokeeritud. „Kui
das sai ta seda kujutleda? Teate, ta ütles isegi,
et mu peremehe nimi on Peter."
..Nägi nimetähti toosil, muud midagi."
..Ta ei saanud näha. Nimi on seespool ja
naine ei awanud karpi. Wöin manduda, et ta ei
awanud."
Sir Herbert Mandeville jäi mõttesse.
„Mida see naine weel ütles?"
..Lõpuks ometi olete huwitatud!" wastas
omameelne Dommett. ..Well. ta ütles, et näeb
peremeest istuwat kusagil wäga ilusas toas.
mis asetseb mee ligidal. Olgugi, et toa sisemus
on imetore, on terme ümbruskond õige räpane.
Uks ilus naine on peremehe juures ning tal
on alatud kawatsused —"
~Mida mõtlete selle ebatawalise wäljendusega,

Dommett: alatud kawatsused?"
..Noh, et ta teeb talle halba, on noorhärra
waenlane, muidugi... See oli kõik, sir .Herbert,
mida kawatsete nüüd ette wütta?"
..Mis ma wöin teha? Minu meelest on
see täieline nonsens. Siiski, ma lasen uurida
seda asja. Wõite olla kindel, et teen kõik. mis
wöimalik, Dommett."
Selle külma lohutusega lahkus wana
poksija.

Kui Dommett oli läinud, awas sir Mande-

Praktikumi.

muudatusi eelmise semestriga «võrreldes ei esine. Arsti

teaduskonnas seetvastu asuwad esmakordselt õppe
ülesandeid täitma selles teaduskonnas loodud uutel
õppetoolidel mitu isikut. Sõjamäe sanitaarteenistuse

professuuri alal loeb ülesandel sanitaar-kindral M.

Järwan ja sõjamäe-tcrwishoiu professuuri täidawad

sanitanr kaptcn B. Voogas ja sanitaar-leitnant T.

Leisner. Esimene neist loed söjagaasidest. teine käsitab
sõjamäe hügieeni ja söia«viic haigusi. Eugeenika profcS
suuris on tehtud õppcülcsanne dots. dr. mcd. H. Madis
soonele. Uue õppeülesandetäitjang on asunud ka tööle
farmakoloogia professuuri dr. mcd. E. Käer-Kingifepp.
Günekoloogia ja sünnitusabi professuuris on tehtud en

difelt õppeülcSanne dots. R. Kleitsmanile ja prof.
emer. J. Miländerile. Suurenenud on siin ka eriar

nete õpetajate Pere ja seda just kehalise kaswatuse osa
konna õppetöö alal. Nimelt õpetab kehalise kaswatuse

osakonna üliõpilasile kiiruisutamist J. Martin, ikaho
kit ja mänge H. Niiler ning ratsasõitu H. Nolken.

Filosoofiateaduskonnas asub esmakord

klassilise, eriti ladina filoloogia adjnnkt-professori ko»
hufeid täitma cand. phil. St. Wilhelmson. kuna «vanade

ville laualaeka. Wõttis sealt hulk päewapitte,
waadates kaua üht neist. Pildil oli harulda
selt kiitkestaw naine.
„Diis see tema? Waene Peter!" hüüatas ta
ja kattis näo kätega.
12. peatükk.
Wäga omapärane episood.

Samal ajal mees, kelle pärast muretseti nii
palju, oli wäga narris seisukorras. Foyle sei
sis krahwinna Wardinghami magamistoas ees
riiete taga ja arutles, kuis käituda juhul, kui
ta leitakse siit. Tõsi. ta oli relwastatud ja must
siidmask kattis ta ülemist näoosa, kuid need
mõlemad ettewaatusabinõud polnud palju wäärt
tõsise hädaohu korral.
Situatsioon oli tõesti koomiline. Ta wiibis
omaenda tädi magamistoas, teeseldes wilunud
roimarit ning kawatses warastada teemandist
kaelakeed, mille wäärtust hinnati 33.000 nae
lale kuid millest ta teadis, et see on wõltsi
tiib!
Ta ütles andeile komplimente selle enese
walitsemise pärast, millega ta kuulas Nadja
seletusi ülesande kohta. Kurjategijate Trust nõu
dis temalt lojaalsuse esimese tõendusena oma
enda tädi rööwimisti
Muidugi polnud see tningi ime. et jõugu
tähelepanu oli pöördunud krahwinna Warding
hamile. Ta teemantkaelakee oli tõesti wäga
kuulus ja wääriuslik. Wähemalt õige kaelakee.
Lulu kujutles, mis nägu oleksid küll teinud ta
kaaaslased, seletanuks ta neile, et ta oli esiteks
selle nllise õepoeg, kellelt warastamine tehti talle
eksamitööks, ja teiseks, et ta teadis tõelise ehte
pangas hoiul olewat, kuna see ehe. mis äratas
nii palju tähelepanu wastuwõttudel ja kella
wiie-teedel. oli maid imitatsioon, mille «väär
tus küünis waewalt sajale naelale.
Muidugi jättis ta oma teadmised endale ja
kuulas tähelepanelikult wene neiu seletusi.
Järgmisel pealelõunal tuli keegi mees ja
Foyle anti tema käsutusse. Ta pidi tegema,
mis iganes kästi, küsimata ja kõhklemata. Kui
ta tabatakse kuriteolt, ei tohi ta wastata iihetegi

keelte lektori wakantsel kohal loeb ülesandel mag. phll.
E. Roos. Muudatusi on weel ka professorite koosseisus
selles mõttes, et inglise filoloogia erakorralise professo
rina asub loenguid pidama A. Oras, kes warem oli isik
likuks professoriks, kuna nüüd on inglise filoloogia alal
isiklikuks korraliseks professoriks H. Mutschman. keS wa»
rem oli inglise filoloogia korraliseks professoriks. Sa»
muti on nüüd isiklikuks korraliseks professoriks indo»

germaani filoloogia alal dr. phil. E. KieckerS. Õppe.

glesannetctäitjana on tulnud juure weel mag. phil. M.
Toomsc, kes loeb soowitawa ainena soome ia karjala»
annuse keelt.

Matemaatika»loodusteaduskonna õp.

pcjõudude koosseisus muudatusi ei ilmne, samuti ka

loomaarstiteaduskonnas. Siin on waid

lühendatud Professorite erialalisi nimetusi, mis enne olid

wäga Pikad. Põllu majandusteaduskonnas
asub esmakordselt ametisse agraarpoliitika ja ühiStegc

wlifc adjunkt-profcSsori kohuStctnitjana mag. agr. P.
Rubel, kuna õppcülcsannetetäitjana hakkab juhatama
praktikumi tehniliste tööde ja metsacntsüklopeedia alal

dr. rer. for. P. Hallcr.
Jfcseiswa teaduskonnana figureerib mõistagi juba ka

majandustc a d n s k o n d. Siin paistab silma,
et rida professuure on «vakantsed, millest on aga juba
«varem juttu olnud. Rahtvamajandnspoliitika profeSsnu
ri alal loeb ülesandel mag. rer. occ. K. Kongo, raamatu,
pidamise ja kirjatvahctusc Professuuris mag. rer. occ.

V. Vall ja F. Malm ning majandusnjaloo professuuri
alal dr. phil. H. Sepp.
Nagu ülaltoodud loetelust selgub, esineb sel se

mcstril õppejõudude ja õppeülcsannetctäitjatc koosseisus

mitte just suuri muudatusi, kuid mõnes teaduskonnas
siiski üSna olulisi, üldise muudatusena wõiks ju siin»
kohal weel seda märkida, et uue ülikoolide seaduse alu»

sel on kõik endised dotsendid saanud endale adjnnkt.
professori tiitli «ring kõik eradotsendid dotsendi nimetuse.

PUUSÄRGIÄRi ja raatusetaliius.
Pärgi, linte, reste, marn.ortahvleid jne. soo
vitab odavasti
M. KABAL,
Tallinn, Sakala tän, 25, telef, 477-56 (Lembitu
tänava nurgal).

küsimusele. Eelkõige ei tohi reeta teisi jõugu
liikmeid.

„Kes sattuvad wanglasse, nende osa organi
satsiooni sissetulekuist hoitakse alal," seletas
Nadja.
Wangla! Ei. see sõna ei meeldinud Lulule.
Jah. see oli tõsine küsimus. Muidugi wöiks
ta pöörduda sir Herbert Mandeville'i poole,
kuid ta leidis, et see pole kasulik. Ta oli nüüd
jõugu liige ja tahtis selleks jääda, kuni ta Hä
witab selle, wöi" see tema.
Ei. ta ei pöördu sir Herberti poole seni.
kui ei tunne kogu organisatsiooni, ega saa se
da häwitada. Minna onu juure enne. kui üles
anne ei olnud täielikult lõpetatud, poleks was
tanud ta yarjumusile. ..Kui wõtad endale üles
ande. siis soorita see." oli seni olnud ta põhi

mõtteks.

Pöörduda Scotland Pardi poole polnud
mõtet. See oleks alatu trikk. Iga tola wõib
mängida spiooni. Waatamata suurele riskile,
otsustas ta wõidelda lõpuni üksi ja ,võitas
kui see osutus wüimalikuks. Siis wast oli se!
seiklusel mõtet.

Muide, kuidas ütles ta onu? See oleks
omaenda saamatuse awalik tunnustus, kui ta
pöörduks Scotland Pardi poole. Ta wõis seda
teha wast alles siis. kui ta tõesti osutuks wõi
metuks.

See oli weelkord põhjus, miks ta pidi soo
ritama oma ülesande üksi. Wõib-olla oli lollus
end nii palju waewata. kuid lollused on mõni
kord hullusti põnewad.
..Saan aru." ütles ta Nadjale, kui oli Kuu
lanud ta seletusi lõpuni.
Kell kolm pealelõunal ilmus mees. kelle
käsutusse ta oli määratud. Ta wälimus oli
täiesti ei-midagi-ütlew. waid silmad olid äär
miselt rahutud.
Warguscplaan arutleti põhjalikult läbi Sel
õhtu! oli krahwinna Wardinghami suur wastu
wõtt. Oli peagu kindel, et ta kannab täna oma
kuulsat kaelakeed.

..Kui ta kannab seda, siis saan ta kätte"
ütles Foyle. '

Laupäeval, 5. veebruaril 1938

Põewaleht

ALEXIS CARREL

Nr. 35

Uus raiskamine Karja Kesk- j
ühisuses
N. &

ametnik Waldmanu on kõrwaldanud 30V0 kr. äri
352 lk. Hind 6 kr., köites 7 kr.

W
4L.

Kõigile mõtlevaile inimestele määratud tähelepanuväärselt sisu

kas ja senistes vaadetes pööret tekitav teos. Autor, kes on üle
30 aasta töötanud uurijana Rockefelleri Instituudis ja saanud
Nobeli auhinna bioloogia ja füsioloogia alal, rakendab esma

kordselt selles teoses uue inimese-teaduse tulemusi moodsa elu
probleemide lahendamiseks. Ühtlasi valgustab ta inimese keha

lise ja hingelise elu kõige olulisemaid avaldusi uudselt ja huvi
tavalt vaatekohalt. Raamat, mis ilmus 1935. a. Inglismaal ja
Ameerikas,
tekitab
oma julgete
väidete jaliftid
piltlikult l*i««
selge esiHlCVlicifffl
tiaritlrnrHcpf
Sn nnjafnlrltturl
tusviisiga
harukordset
elevust
on tõlgitudAtinm
juba enam kui
kümnesse kultuurkeele. Eestis on see ainulaadne raamat.

Eeltellijaile on brošeeritud eks. välja saadetud. Köited valmivad umb, 1 kuu jooksul.
EESTI KIRJANDUSE SELTS
Aia 19, Tartu, tel. 6-01, posti jooksev arve 20-36.

ftJerteri

m

Mõni aeg tagasi awaStati, et Karja Kejkühisuses,

5

raha. ühenduses settega wõeti ette ühisuse asjaajamise
põhjalik rcwidccrimine, kusjuures selgus uus puudujääk

17.000 kr. suuruses summas. Juurdlusega tehti kiud
laks, et süü selles asjas langeb ühisuse aSjaajaja-direk
torile E. R u u b e l i l c, kes kriminaalpolitsei poolt üle
kuulamiseks wõeti wahi alla.
Esialgselt on tehtud kindlaks, et omastamine on toi
munud osalt puhtas rahas, osalt toornahkadc arwel.
Pralc-selle ilmnes üldine korratus ühingu raamatupida
mises. Kuua rcwidccrimine kestab, ei ole wõimatu, et
raisatud summa wcclgi kaswab.

Sgf<pt

Wahi alla wõetud E. Ruubel on 31-a. wana. SHti

A

juurdlusega tema süü lõplikult tehakse kindlaks, paiguta
takse ta Pärast ülekuulamist tõenäolikult kohe wanglassc.

Põrgumasin tappis kaks inimest
Sofia, 4. 2. (ETA) (DRB) Täiendawalt tea

tatakse, et põrgumasina plahwatusel Wcnc walgekaart
litfc Kolcnowitschi korteris on saanud surma weel tema
abikaasa kui ka sekretär, ühenduses sellega Politsei on
wangistanud 15 isikut, kellede nimed hoitakse weel sala
duses. Kolcnowitsch seletas ühe ajalehe esindajale muu
seas. et juba mõne aja eest teda on ähwardatud tap

pa. Põrgumasin on tekitanud Kõlenowitfchi korteris
suurt häwitustõöd. Põrgumasin sisaldas asjatundjate
arwatcs wäga tugewat lõhkeainet.

'ISi aastal

Klasfilotertt loosimiselt

„Nigel" päew
Vähemale võitude periood. 2000 krooni Tartu. Kuue loosimispäeva bilanss. Mis sisaldab veel
loosiratas
Klassiloterii lõpploosimine eile Pärast lõunat ja
täna enne lõunat ei ole toonud suuremaid üllatusi,

Tänaseid suuremaid võite
2000-kr. wõit:

kuna tõelised suuvwõidud ei anna endast mingisugust

Aumärki. Eile Pärast lõunat oli suurimaks wõi
duks 1000-kr. wõit, täna ennelõunal 2000-kr. Kuid
9-kr. sekka wõib iga silmapN sattuda mõni nii
.sngustest wõitudest, mis kirjutatakse wiiekohaliste
numbritega. Sel Puhul on jälle elewust tükiks
ajaks.

Täna lõpeb loosimine laupäewase päowa tõttu
kella 1 Paiku. Loosimise esimese kuue päewa kestes
on wõetltd wälja kogusummas 18.400 wõitu, nende

hulgas ka Peawõit. Nende ridade kirjutamisel on
weel loolsirattas suurematest wõitudest üks 25.000-

ikr., üks 10.000-kr., kaks 10.000-kr., üks 7000-kr..
üks 5000.tr., wiis 3000-kr., kümme 2000-kr., kolm
ümmend kitus IOOOJkr. ja kakskiimmend kolm 500kroonist.

Eile-Pärastlõunastast wõitudest on ninietad
1000 kr., mis langes PunasÄe piletile nr. 46772.
See Pilet on müüdud peapostkontorist tundmatule
ostjale. 500-kr. wõit, mis sattus Punasele Piletile
nr. 7104, on läinud Wiljandimaale, kuna Pilet on
müüdud Wiljandi postkontorist.

Tänastest suurematest wõitudest 2000 kr., pu
nast wärwi piletiga nr. 21287, läks Mkoolilinna,
Tartu Tööstuspanga kaudu, kuna 1000-tr. jagu
nesid Elwa, Helme, Rakwere ja Järwa-Jaani wa
hel. Nimelt üks 1000-kr., mis langes Piletile nr.
47057, on kesknüiugikohast läinud Pooleks. Üks
00l saadeti Posti teel tellijale Rakweresse, teine

särwa-Faani. 000.tr. wvit on ijüänud Tallinna
Kirikali raamatukanpluse kaudu, Navwa mnt.
Loosimine jätkub esmaspäewal.

2371 s, 28726 r, 47057 k.

500.fr. wõit:
11078 k.

100.fr. wöidnd:
3060 r. 3237 k. 6452 s. 11243 r. 16385 s, 18327 s,
25045 k, 26225 r. 28844 s. 31060 k, 32146 P, 33335 s,
34089 k, 34420 s, 35727 P, 35983 P. 38170 r, 46658 r,
49452 p.

Juhatusele abiks waliti kolmeliikmeline komisjon
asjast huwitatud isikute kooptecrimise õigusega.

gitada ühingu iegcwuswäljnwaaieid, kuulub J. Anton,

Niit ja Sulrr. Komisjoni tcgetvus on Piiratud kahe

nädalaga. Seetõttu astub komisjon juba täna kokku.
Läbirääkimised wõlgade akkordccrimisc üle krccditv
ridrga ou kestnud juba mõnd aega. Kreeditoridele paku
takse 20%. Kogusummas tuleks sel teel (võlgasid kus
wntnd pangawõlad, mitte kindlustamiseks on antud ta
gatiscd obligatsioonide ja kaupade uäol. Pangawõlgadc
üldsumma ulatub 500.000 troonile. Selle summa on
annud wiis panka.
Kokkuleppe saamisel kreeditoridega tahawad osani
kud panna kokku uue põhikapitali, et tegewust kaubandus
märksa (väiksem.

üksikud kreeditorid ongi juba nõustunud akkordeeri
miscttepnuekugn. Mõnele on summad maksetud wäl

jagi. Kuamikuga tcstawad aga wcel läbirääkimised.
Selleks on sõitnud siia rida Riia juute, kes csindawad
(välisfirmasid, kellega T.-ü. Maja seisab äriwahekor
ras.

keskustes aset kohalike laulukooride üldprooividel kö
ned, milles puudutatakse rahwaröiwa pidulikkudel juh

tudel kandmisele wõtmist ja õige ning oma kodu
kohalise rahwaröiwa waliku momente. .Kõnelejateks

olid Pärnus 30. jaan. prl. J. Rebane ja Tartus'

3. weebr. prl. M. Ratnik. Eelolewal pühapäewal kõne

lewäd rahwarõiwa wälmistamisest Narmas pr.
A. Nõmme, Wiljandis pr. M. Martinson. Raplas
prl. L. Kuusik ia Elwas pr. T. Pukits.

Tartus ERM-t juures ellukutsutud rahwarõiwaste

nouandebüroo on jeni wäga elawat kasutamist leidnud

ja tarwidus büroo nõuannete järele kaswad iga päe

Hambapasta

asumist täiesti tööta. K.
oli kaitseliidu Nakw. ma
lcwkonna õppnrrühma pea
lik.

ivaga. Büroo saadab igale soowijale tema sellekohase

kirjaliku palme peale soowitud rahwaröiwa kohta

kõik majalised mustrid jn lõiked, ühes wärwide kusel
dujega ja muu wajalise seletusega.

Mootorrong sõitis otsa manööwri wedurile
H. Kala lõpetas paari

aasta eest illakwere ühisgümnaasiumi ja pealc-sclle ka
aspirantide knrsnse. Ta on tuntnd elawaloomulisc noor
mehena. Tema wanemad elawad Rakwcres Saue tänaw

Kokkupõrkel sai 3 inimest vigastada ja 1 närvizoki

nr. 4, kus neil on waikc maja. Kaladel on linnas weel
ka teine waikc maja ja nad on keskmiselt jõukad ini

Õnnetuse põhjustas vedurijuhi abi lohakus
Täna hommikul kella poole kaheksa pai õigeaegselt märganud, et vedur seisab liig
Karoline on mõni aasta noorem. Poeg Heinrich-Karo
gu sõitis Tartu-Jõge va mootorrong nr. 115 selt pöörme läheduses. Viimsel minutil
lin on Kalade kasnlaps, knid kõikide lapse õigustega
adopteeritud.
otsa manöövrivedurile OV-153. Kokkupõr silmates, et möödasõit vedurit riivamata
Kala wanemad kuulsid Poja rõõmusõnumit alles ree
ke tagajärjel said kolm mootorvagunis vii on võimatu, saanud ta aga siiski
del ja nende rõõm oli ütlemata suur. Ka wõitjg rõö binud reisijat vigastada, kuna üks ehma
mustab, sest tanawu kawatsesid nad koos ühe teise Nak
rongi veel üsna tugevasti pidurdada,
tuse tõttu sai närvišoki. Pärast esmaabi
wcrc noormehega asutada linna spordi- ja raadioari,
millisest kawatsusest tõmbas kriipsu läbi aga rahapuudus.
andmist raudtee ambulantsis lasti kaks mistõttu jäi tulemata ka tõsisem õnnetus,
Kuna nüüd önnejumal puistas noormehele sülle 4000
vigastadasaanut kodusele ravile, kuna kaks kuna rongi täie kiirusega sõitmisel mootor
kr. puhast raha, wõib ta kõrwalcheidetud mõtte uuesti
neist oli saanud raskemini kannatada, ja vagun tõenäoliselt palju enam oleks purune
üles wõtta.
toimetati ravimisele Tartu ülikooli haava nud ja õnnetus oleks nõudnud võibolla
H. Kala mängis riigi klassilotcriil üldse esimest kor
da. Wõituud piletiga ou kõigil klassiloteriidcl mnngiuul
isegi surmaohvreid.
kliinikusse.
igakord ise isikud.
> Vaatamata pidurdamisele, tekitas aga
Vigastada saanuteks osutusid Kaarepere
mõisas elutsev 20-a. Olga P o 1 e s k i, 63-a., kokkupõrge äkilise tõuke, mille tagajärjel
KLEIDIRIIDEID.
Sootaga valla elanik Anna Kaasik ja
reisijad mootorvagunis paiskusid
Laiuse vallas elutsev Johannes Kondas.
pesu-, voodilina-, laudlina- ja käterätikuriideid,
segamini.
Närvišoki sai Tartu-Kärkna vahel raud
valmis ihupesu aknakardinaid, automaatruloo
Sellejuures said väga mitmed kriimus
teemajas elutsev Aliide Rätsep. Mootor tusi ning siniseid muhke, kuna tõsisem vi
sid, kardinahoidjaid, mööbliriideid, vaipu, põran
dariideid, jalamatte jne. soovitab odavasti
vaguni juht pääsis vigastusteta, kuna
gastus tekkis kahele. Nimelt murdus Olga
mootorvaguni
esimene
osa
purunes.
Poleskil vasaku jala sääreluu ning Anna
M. KABAL
Kaasik sai raskeid seesmisi vigastusi. Nad
Samuti
sai
kannatada
ka
vedur,
õnne
Tallinn, V. Karja 7, telcf. 444-01.
tuse põhjustas manöövervedurijuhi ettevaa mõlemad toimetati pärast esmaabi andmist
Punase Risti autol
tamatus.
Ei saanud loteriiraamatust lahti
ravimisele Tartu ülikooli haava- '
Kokkupõrge mootorrongi ja manöövri
kliinikusse.
ja fee tnifli noftfcfcroottife ..pahandufe" kaela
veduri vahel juhtus Tartu jaamas 3. ja 4.
Praegu käimasolewa
Kolmas vigasaanu Johannes Kondas sai
tee pöörmel nr. 9. Nagu juurdlusega sel paremale säärele nahahaava ja ta lasti pä
klassiloterii üks Zlol-kr.
wöitudest langes, nagu
gus, oli vedurijuhi abi Evald Bormeis rast sidumist kodusele ravile. Varsti toibus
juba teatasime, Tartu ter veduri jätnud seisma piiramispostist raudtee ambulantsis ka Aliide Rätsepp, kes
maale Stircpi walda, kus
sissepoole, mille tagajärjel Jõgeva poolt ehmatuse tagajärjel sai närvišoki.
ünuclikuks wöitjaks osu
tulev
tus Tammiste talu juustu
Ülekuulamisel vedurijuhi abi Evald Bor
meister Kart Kru « s.
mootorrong küljega vedurit riivas.
meister
seletas, et ta lohakuse tõttu jätnud
On huwitaw märkida, et
Seetõttu pääsis eluga ka mootorrong!- veduri seisma liig lähedale pöörmele, võt
ka warem on Kirepit
üllatanud loteriiõnn: ri juht Pügal a n e, kuna ta istus vaguni tes ühtlasi omaks ka süü õnnetuses. Kui
da aastaid tagasi wõitis
teisel küljel, mis niivõrd ei purunenud, suur on raudteevalitsuse kahju, pole esialg
ühel eralotcriil kireplane
selt selgunud. Mootorrong koosnes mootor
Oüiifl 10.01)0 krooni. kui vastu vedurit joosnud nurk.
ülekuulamisel mootorrongi juht Püga vagunist ja ühest 3. klassi vagunist. Vii
Wöidnünne talud Oona
ja Tammiste on nanb lane seletas, et uduse ilma tõttu ei ole la mases aga keegi vigastada ei saanud.
mescd. Isa Hindrck on jnba 7.4 aastat wana, kuna ema

rid.

tntada 00.000 krooni. Sette summa juure ci ole ar

Rahwarõiwa komitee ja E. Lauljate Liidu korral
dusel leiawad praegu linnades ja suuremates maa

Chlorodont

tusettewötia Kõõbase jun
rcs arweametnikuna, olleS
aga mõni aeg enne Walka

21024 p, 22135 s, 23839 s, 33980 s. 35702 f, 39978 s.
30-kroonised wöidnd:

Kõned rahvarõiva valmistamisest

ywr&s&u'

Warem töötas Kala Na?weres gümnaasiumi ehi

3162 k. 7755 s. 14768 r, 15117 s. 17076 r.

likul alal jatkakn. Uus põhikapital tuleks esialgu aga
Täiendawalt ülaltoodule, mis meile saadetud awal
damiseks T.-ü. Maja juhatuse poolt, kuuleme meel järg
mist: Lisaks 8(5.000 krooni suuruselt defitsiidile tuleb
kustutamisele ka übiugu osakapital 14.000 trooni suu
rnseS, mille tagajärjel üldine kahjude summa tõuseb
22(5.000 kroonile. „Mnja" osanikuks on 32 asutust ja
isikut. Suuremaid neist on üks pealinna pankasid, kes
ühtlasi on ka suuremaid kreeditore.
Kolmcliitmclisse komisjoni, kelle ülesandeks on sel

ta sai «Puhk ja Poegade"
Walga osakonda wäikese,
05-kr. kuupalgalise koha.

1000-krooniscd wöidnd:
8669 r, 45772 p.
500'kroonised wöidnd:
7104 p, 35702 s.
IsXMroonised wöidnd:

Kreditooridele pakutakse 20 protsenti. Kokkuleppe korral tahab
ühing jatkata tegevust kaubanduslikul alal

tega.

51 n l a, 20. a. w., kes agu
Praegu elab WalgaS. Kala
lahkus Nakwerest alles 31.
jaan. s. a., selle järele, kui

Eilsed pärastlõunased võidud

3311 s, 4691 s. 5455 p, 5688 r. 7511 s. 8060 k,

Maret

5000-kr. wõidu .Heiürich

11583 st, 11839 r, 15116 r. 16369 st. 17541 s, 18284 s,
18939 st. 18977 s, 20521 r, 20624 s, 23891 r, 24840 s,
25504 st. 25547 r, 28133 st. 29129 st, 30531 st. 30579 r,
31383 r. 31502 p, 32780 r, 34072 st. 35389 st, 37090 p,
39209 st. 40675 st. 42138 s, 43339 p, 43806 r, 46231 r,
46518 p, 47441 r, 48103 st, 48537 p, 49880 r.

T.-Ü. „Maja" kahjud 226.000-kr.

tvaatcid, kui snawntatatsc kokkuleppeid kauba murctscia

Nagu teada, wöitiS

ilkakweres ajalehe kioskist
müüdud piletile langenud

3164 st, 3921 r. 6882 p. 7000 p, 8110 r,8138 p.
8139 s. 8392 p, 8596 s, 9399 r, 10408 s, 11350 r,

10528 r. 11228 k. 14280 p, 14632 P. 15907 k. 17224 s.
18736 r. 19076 s. 20003 P, 20649 r. 21715 r. 24056 r.
24489 s, 26574 s. 27170 P, 28304 r, 28964 s, 30771 s.
35668 r, 40918 f, 43194 r, 44736 k. 45207 s. 46923 r,
48052 p.

ÕfcfENt

Valga 5000 kr. võitja

30-kr. Wöidnd:

Likvideerimine teostub käesoleva kuu jooksul
Eesti valitsusele tehti N. Liidu valit kui ühekülgset teadaannet, mis muudab ole
suse poolt 10. jaanuaril s. a., analoogiliselt masolevaid juriidilisi vahekordi mõlema
N. Liidu valitsuselt teistele asjaosalistele maa vabel. Edasi märgiti Eesti noodis, et
riikidele tehtud esitistele, ettepanek likvi Eesti valitsus, olles praegu sunnitud nõus
deerida Eesti peakonsulaat Leningradis 2 tuma kõneall oleva konsulaadi likvideerimi
sega, ennast lahti ei ütle temale lepingute
kuu jooksul.
Noodiga 24. jaanuarist juhtis Eesti va alusel kuuluvast õigusest, omada N. Liidu
litsus N. Liidu valitsuse tähelepanu asja territooriumil konsulaaresindus! edaspidi,
olule, et see N. Liidu ettepanek ei ole Eesti kui see osutub võimalikuks.
valitsuse arvates .kooskõlas ei Eesti-N. Liidu
Selle meie noodi peale anti meile N. Lii
rahulepinguga ega Eesti-N. Liidu vahelise du valitsuse poolt kirjalik vastus 28. jaa
kaubalepinguga 1929. aastast, missugused nuarist s. a., milles kindlalt püsima jää-_
mõlemad kindlustavad Eesti valitsusele õi dakse oma esialgsetele seisukohtadele.
Antud olukorras tuleb Eesti peakonsu
guse omada N. Liidu territooriumil omi
konsulaaresindus!. Seepärast saab Eesti va laat Leningradis käesoleva kuu jooksul lik
litsus hinnata N. Liidu ettepanekut ainult videerida.

riosakonnad, andsid seletusi juhatuse Hilined F. K a
d a k ja J. K o h l a p.
Sõnawötjatc poolt soowitati rttrwõtte rdasitövtamist
kaubanduslikul alal. Paistab, et selleks ou ka (uftija*

Kuigi mitte enam arstirohuna,
tarvitatakse praegugi tubakat
närvide rahustamiseks. Eriti er.
gutavad ja lohutavad on
kvaliteet. paberossid

1000.tr. wöitnd:

likvideeritakse

Asjatundjate poolt koostatud ühingu hinde bilansist,
millest selgub ühingu defitsiit Kr. 80.000.—, selle tekki
mise põhjustest, millcdcks on osutunud ehitus- jn maal

f'-V;* *7

KojQk

21287 P.

Eesti peakonsulaat Leningradis

T.-ü. Maja erakorraline peakoosolek peeti eile ühi
susc ruumides. Juhatas A. Kapsi.

; -'

tõi Jean Nicof, Prantsuse saadik Portugalis, seal levi.
nud imetegeva tubokotaime Prantsusmaale, kus ta Ni.
cotiana nime all kiiresti kuulsaks sai. Tubakat kasu.
tati kõikide mõeldavate haiguste ravimiseks, ainult mil.
te suitsetamiseks.

Selgub, et wärske

õnneseen oli püüdnud

kvrdnivalt oma piletist lahti saada. Nii on ta pall

kmnld enne wiimast piletiraamatn ümbcrmahctamist
kogu raamatut 1(5 kr. eest Tammiste talu mcnclajcjt

sepale. See aga pakkunud waid 8 kr. ja nii jäänud
kaup katki. Siis kawalsexud Kruus piletiraamatut
Tartus realiseerida, kuid unustanud Tartu minnes
raamatu koju. Ta tahtnud tect tagasi pöörduda ja

piletitelt järele minna, kuid kaasasolcw ema keelanud
teda ja nii jäänud raamat ikkagi tema kätte.
Nüüd kawatseb Kruus, kes !0 a. on olnud junstn
meistriks, selle ameti maha jätta. Küsimusele, kas ta
nüüd ka iiaiiewvtiniscle mõtlema hakkab, wastnb ligi
50-nustane mees. et eks see töö tule mist nüüd ära
tehn. Kruus on kaasa lejmid wabntahtliknna Wabadus
sõja ja hiljem olnud pimwalwur.

Nagu mehe jutust aru ivõis saada, mõtleb ta

wõidetud summa mahutada kinniswarasse.

knjuiawaile kunstnikele maid smnuti ka näitlejaile, fir
janikelc, muusikuile ja rohlcarwulise pealinna iutclli

nmt suhtumist kõigilt meie kunstiarwustajaili. lõpeb
eelolewal esniaspäewal. juhime siinkohal weel kord

gentsile on klubi saamid paremaks kooskäimise kohaks.
Ruumide sisnslamise umgawdamise alal piiiitaic klubi
sel ..sesoonil" üle.? suured pannood, mida maalisid knuS

kiiiistiarmaslajaie tähelepanu sellele näitusele kes pole
senini iiäuust saanud külastada, ci need kasutaksid neid
iilejäämid kolme väowa selleks. Sest käesolew näitus
oma kogumilt on harukordne ja scllnes ulatuses waewalt

klubi tegewliigei. Ktiwaistifel ou weel mitmed ideed

see kunagi kordub weel.

iväkja arendada järjekindlusega järk äisgulr. Nii leaii

Jtlis aitab
punetavate fiäte vastu?
Küsimus? Olen päris õnnetu, kuna mu käed ala

~A
5

ti punetavad. Mida pean tegema, et see kaoks?

olnud, kuid nad olid wiicnda klassiloterii algades sel

Rahwaröiwa komiteel on praegu päewakorras
rahwaröiwa müügipunktide korraldamine. Müügi

punktid tahetakse luua kõikidesse linnadesse wõima
tikult jstba olemasolewate kodukäsitöö-, tekstiil- ja
kullasepaäride juure.

i.ooeisisv ilm
pttliapäewal, 0. wecbrunril
Merel fofirrii 5-palliscid. maal keskmise kiirusega

läänekaartc-muli. Mwinc. aiuriste seiginuniÄega,
Kohati udu ja kerget wihma. Sula.

Hando Mugasto mälestusnäitus nuiatud wcel kolm päewa

knnstirahwast koondamaks organisatsiooniks, mitte ainulr

riga. Muide, sama munder oli paaril eelmisel loosi
miset kahe Elma Majandusühingu ametniku käes
Pildil Karl Kruus. .

ajal.

Hando Mugasto mälcswSnäirus. mis awcrri kunsti
hoones uädalapäewad tagasi, mis leidnud suuri ruhele
pann ning tunnustust publikult, samuti üksmeelset kiit

Ta mängid edasi Klnssiiotcnil woitutoonud numb

lest numbrist loobunud.

klubi ruumide lauinsiamise ja täiendamiw alal lähemal

.<!u-ktt-klulii kolnms nnstnpiiew

Kll-kuMnbi tähistab täna klubi asutamise kolmandat
aa-tapäcwa Piduliku ja meeleolnrikka kooewiibimisega
klubi rumides. Klubi selle kolme aasta kestivusega on ku
junenud üheks suuremaks ja harmoonilisemaks meie

k

f fi

Vastus: Anname Teile nõu õhtuti, neliteist päe
va ühtejärge, katset teha vahelduvate kuuma
ja külmaveekümblustega.

Päeval hõõruge käsi sagedamini Creme Leo
doriga. Soovitame Teile Creme Leodor'i, kuna
see rasvata kreem on paljusid naisi aidanud
muuta käsi õrnadeks ja lumivalgeteks. Ka meel
div lõhn võidab kindlasti Teie poolehoiu.
n
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laupäeval, 5. veebruaril 1958

Päevaleht

Nr. 35
John G.J.G. Johnson

„Kes te olete ja kuidas pääsite sisse?"

kirjutab kurjadest vee Joodikutest, daamid»
veeUHingutest Ja Läti magna oharta'st
Ladics and
gentlemen!
Juba Flandria
kaevikutes ütlesid
prantslased, et „Tout
les mõehants sont
buveurs d'eau". See
tähendavat nende
keeles seda, et kõik
kurjad inimesed ole
vat vee-joojad. See
pärast joovad kõik
prantslased veini,
inglased whiskyt, sakslased õlut, rootslased
punšši, poolakad starkat, leedulased krup
nikast ja eestlased vodkat ä la mužik
russian.
Väga tõsistel kaalutlustel (nagu selgub
prantslaste targast lausest), on kõik targe
mad rahvad jätnud maha veejoomise ja
joovad selle asemel kergeid marja- ja kar
tuliviinasid. ,
Teisest küljest teame ka, et veeklaasi
tõstmisel pole mingit efekti ega poliitilist
kaalu. Kui mr. Wilhelms Munters oleks
Roomas joonud vett' ja lausunud sealjuures
ükskõik kui sensatsioonilist sõnu, poleks
neid võetud tõsiselt isegi mitte paavsti poolt
ning Stefani agentuur poleks neid sõnu le
vitanud kogu maailmale. Juba sellestki pisi
näitest jätkub, et kinnitada prantslaste sõ
nu. Edasi võime järeldada, et mr. V. Mun
ters ei ole kuri inimene ega saanud ühe
klaasitõstmisega teha midagi kurja.
Kes aga kipuvad tõsiselt tegema kurja,
on naised. Mul pole andmeid, kas teie
daamid töötavad käsikäes linnade veevär
kide reklaamosakondadega ning maal asu
vate veeühingutega. Tean vaid seda, et
naisorganisatsioonid forsseerivad tõsisemalt
kui karskusorganisatsioonid selle poole, et
tehtaks rohkem takistusi õilsate joodavate
jookide müügile ja antaks puhtale veele
rohkem privileege.
Juba rahvusvaheliselt võetuna pole see
mingi saladus, et ~naised on kõige kurja
juur". Kõigile on nüüd ka päevaselge, mil
lest see on tulnud ja mille tõttu sarnane
kurb nähtus võib veelgi süveneda: vesi!
Diogenes jõi vaid vett. Me teame aga kõik,
milleni jõudis tema kurjus, vaatamata sel
lele, et ta elas veinivaadis.
Peaaegu kõikide meeste elulugudest jook
seb punase joonena läbi kolm tähtsat mo
menti : ... ta elas, võttis naise ja suri...
Moraal meestele: Ärge taganege sam
mugi kättevõidetud positsioonidelt. Kee
rake kinni kõik üleliigsed veekraanid ja ta
kistage üleliigse kurjuse levikut vee kaudu.
Ma lugesin Inglise ajalehtedest, et Läti
hakkab endale välja töötama uut põhisea
dust. Puht-korporatiivne kord olevat heide
tud kõrvale ja seetõttu ei võetavat eeskuju
mitte Itaalia põhiseadusest, vaid Poola
omast.
Milles seisavad aga Poola magna charta
hüved, seda Ma kahjuks veel ei tea. Et aga
Läti saatus seisab mul samutigi südame
lähedal kui teie oma, siis otsustasin sõita
isiklikult Poolasse, et uurida seda küsimust
minu Läti sõprade huvides.
Vast leian kindral Skvarczynski ja eolonel
Koci õilsatest eeskujudest teie rindemeeste
legi mõne tulusa näpunäite.
Respectfully Yours,
John G. J. G. Johmon.
Iga päev värske praetud
KO H W
arumaatiiine Ja võistlemata
hea. Praadimine iga päev.
Soome segud ja aariiikud.
Kaupmeestele soodus ostu
koht.
JOH. LUTS. Lai tänav 2.

Minni
otsustab
minna

Medioka
pealinna,
et vaadata,
kas kuningas

Michaeli
jutt vastab
tõele.

Ameeriklane nagu ta on

Töölaagrite seadus komis
joni
Isamaa-armastus ja rahwustunne

Huviline alus ja eluvõimalused sidemete määrajana. Inglased juurduvad kiiremini teistest
Intelligentsi-katsed ja rassiprintsiip

lIL
Sellega siis ameeriklasest kõneldes tuleb
mõelda w a l g e s s e rassi kuuluwaid Ühendrii
kide elanikke, keda oli 1930. aasta! ligi 110 mil
jonit. 'Nende hulgas oli üle 13 miljoni Ühendriiki
dest wäljaspoo! sündinu, s. t. neid, kes olid is c
Ühendriikidesse rännanud. 17 miljoni elaniku w a -

u emad olid sündinud kuskil wälismaal ja üle 8
miljoni kodaniku wanematepaarist üks oli sündi
nud Ühendriikides, teine wäljaspool. See näitab,
kui lähedane on side ameeriklase ja eurooplase
wahcl.

Asumise algsajandeil tuli sisserändajate suurim

hulk Inglismaalt, andes sellega uuele maale ta
feele ja paljud ühskondlikud traditsioonid. Pärast
poole hakkas kasivama ka teistest maadest sissewoo

lamate asunike arm. Eelpool-nimetatud 13 miljonit
Ühendriikidesse tulnud isikut jagunesid päritolu jä>

rele järgnemast: 1400 tuhat Inglismaalt ja Põhja
lirimaalt; 744 tuhat liri wabariigist; 1122 tuhat
Skandinaawiast; 1600 tuhat Saksamaalt; 1268 tu
hat Poolamaalt; 1790 tuhat Itaaliast; 1153 tuhat
Wenemaalt; 491 tuhat Tschehhoslowäkkiast jne. Sel
lest järgneb, et kui ameeriklane ei ole meel seni ol

ui,d eurooplase matemaatiline keskmine, siis ta
peaks setteks saama lähemas tulewikns. Mitmest
suuremast rahwast wõrsunud ameeriklaste arm ula

tub miljonitesse. Teiste hulgas on seal umbes õ
miljonit juuti, neist üle 2 miljoni New ?)orgi liu
nas.

Sisserändajad piiüawad harilikult wõimalikult
kiiresti une maa oludega kohaneda ja sealsete ela»

nikega sarnastuda. See ei lähe aga nii kergesti;
paljudele jääb Meel kuni teise-kolmanda põlwe jun

res mana kodumaa lõhn ühes wõi teises ulatuses
külge. Jalad maha pannud ja täielikult samastu
nud kodanik teeb terawat wahet enese kui. IVO
protsenti ameeriklase ja ..wõõramaalaste" ivahel,
nagu ta harilikult nimetab sisserändajaid. Eriti
wiimaste aastate jooksul on hakatud tegema wahet

põliste ameeriklaste ja uustulnukate ivahel, eelis
tades esimesi tööle Palkamisel ja ametisse määrami
sel. Rohkearwuline sisserändamiue ähwardas saada
üheks Ühendriikide keerulisemaks küsimuseks; oli

..Päevalehele" kirjutanud J. Annusson.
on tal oma rahwuse tunnet? Me harilikult kaht
leme, et tal minnast oleks: kuidas saaks inglane,

Politsei kirikumakse sisse

ennast korraga ameeriklasena tundma!

dumise päproa!, kuigi nad selle juures aastakümnete

Jsamaa-armastusega paistab asi lihtsam. Jni
ülene on asunud uuele maale, mille ta walib oma
põlises eluasemeks: ta hakkab seda maad armas

jooksul jatkawad oma mana kommet, tõsta klaasi
ühel wõi teisel puhul Inglise kuninga terwiscks.

nõudma

tarna ja ta hnwisid kaitsma, kuna need on ka tema
hnwid. Jjamaa-armastus kasival' seda tugewamaks,
mida testivamalt kuskil on püsitud.

Rahwuse tundega on aga lugu keerulisem. Jni
mescl on teatud usaldamatus, kartus, ettewaatlik
kus ja isegi põlgus wõõrasse rahivuseSsi kuuluwa
te, teist keelt kõnelewate isikute wastn. Lõpuks, ra
hulikult külg külje wastas elades lepitakse aga kokku
ja saadakse isegi lähedateks sõpradeks. Lapsest saa

dik koos mängides, üht ja sama keelt kõneldes ja
ühes koolis õppides kui ka pärast ühes ja samas
ühiskonnas elades ning töötades sisserännanute
noorem põlw omandab teda ümbritsema rahwaga
ühised ideaalid ja leiab, et tal on sellega ühised hu
mid, ühised sõbrad kui ka wacnlased. Esiwanemate

maa ja rahwas kaotawad oma waldawa mõju ja
saatvad uuele Ühendriikide kodanikule üheks ..wälis

maaks" teiste hulgas. Pnhtwerelisest sakslasest,
itaallasest wõi welielasest on saanud hingeliselt läbi

ja läbi ameeriklane. Muu seas on rahwnstunde
kaswatamine üheks Ameerika kooli tähtsaimaks püü
deks ja ülesandeks.
Uus rahwnstnnne kaswab seda teadlikumaks ja

tugewamaks, niida rohkem, tal on tegelis-hnwilist
alust; muidu rahwnslikultTtkököikne ja leplik töö
line tunneb ennast rahwuslasena niipea, kui ta tun
neb tööwõimalnste wähenemist ja töötasu alanemist

wälisinaa wõistlusc wõi rohke sisserändanüse mõ
jul. Juhtub, et esimest woi teist põlwe imnugran
did on kõige ägedamad „wälismaäiaste" wcistased
ja sisserändanüse piiramise pooldajad.
Ameeriklasel o n rahwustnnnet, sellest hoolimata,

et ta on mitmest rahwast kokknliitunnd mass; ta
tunneb ennast täpselt inglasestki erinewana. kuigi
tal on sellega ühine keel. Muidugi toimub ameerik

lase ja inglase wastastikune sarnastumine hoopis
PÕLLUMEHED

üldse keskmine ameeriklanegi on 14-aastase lapse

intelligentsiga! Sellega arwestades rahwalik aja
kirjandus ja kinolawastajad pidasid tarwiliknks
alandada oma toodete tasapinda wastawa-mõistuse
lise ja -maitselise ea kohaseks.
Kõige pealiskaudsem inimesetundja ei nõustuks
sama otsusega eurooplase suhtes. Kas on ameerik
lane siis erand?

Selle määramise hilisem armustus on näida
und, et walitud katsed olid rajatud mitmeti ebaõi
gele alusele: nad koostati küsimustest, mis ei
suutnud omastada töiskaswaun arenemist täiel mää

ral. Nad kõlbasid rohkem õppetlileiniisi kui loomu
likn intelligentsi määramiseks. Kui keskmine sõdur
mastas talle nutud küsimused umbes niisama hästi

nagu 1 Laastaue õpilane, siis ei olenenud ta tule
mus niiwõrd madalast intelligentsist fui ta wõrdle

Teiseks püüti neist määramistest järeldada sõ
dnrite intelligentsi erinemist tõulise päritolu järele:
kõige kõrgemal tasemel olemat n.-n. põhjarass, kõi

ge madalamal neegrid; nende wohel, kuid neeg
ritele lähemal, afuwat mahemere ja alpi rassid.
Siit oli loomulik järeldada ameeriklase intelligentsi

langemist tuleivikns rohke lonnaenrooplaste sisse
rändamise ja sigiwuse mõjul.
Ka sellel küsimusel on mõõtmisel eelmisega ühe
taolised Puudused: neegrid ja Ameerikasse tulnud
lõunaeurooplased elawad hoopis teistsugustes olu
des kui ..Pöhjarassi" liikmed, millest knjnnewad ka

dawalt Pidi see rass näitama kõrgemat intelligentsi.

A'S. ..SIPS".

saanud intelligentsi mõõtmised ei awaSta ja oma

Irboska-vaksal, tel. 17.

iseloomu poolest ei saagi awastada ameeriklase laa
mulikku erinemist eurooplasest.

Eestimaa kuningas
I Mihkel Aitsama ajalooline jutustus
60

elus oli saabunud. Tõi see neile head või halba?
Selle peale oli raske vastust leida. Toomal oli tükk
teed koju minna ja kogu tee ta mõtles. Kõigist
mõtete keerdkäikudest kujunes lõppeks välja otsus:
kutsuda öö jooksul vandevennad kokku ja pidada
nõu. Üheskoos astuda välja oma huvide kaitseks
ja mis edasi saab, seda näitab tulevik.
ÖINE ELEVUS KÜLADES
Kõlli Tooma esimene käik oli Kurena külasse.
Ta astus Pauna (praeguse nimega Paana) tallu.
Joosep oli juba mõisast koju jõudnud, enne maga
ma minekut talitas veel üht ja teist. Peremees
Madis oli esimene, keda Toomas kohtas.
„Kas Joosep on kodus?" oli Tooma esimene
ja kiire küsimine.
„Talitab siinsamas, tuli alles mõisast. Mis siis
asja on?"
* Joosep oli kuulnud Tooma häält ja tuli kutsu
matagi.
„Kohtusaksad tulid mõisa!"
„Kas need, kes täna tõllaga tulid?"
„Just samad."
„Kas linnast või?"
..Kes linnast talumehe asju tuleb õiendama, ikka
omakandi mõisahärrad. Homme aetavat kõik teo
sulased kohtu ette."
..Pagan võtaks, mis nüüd teha?" Joosep vaatas
peremehele ja küsis: ..Kas peremehi ka mõisa
kutsutakse?"
„Seda ma kindlasti ei tea. Mis neid sinna
aetakse, ega nemad hakanud mõisale vastu ja tulnud
mind vabastama."
..Poisid, vaadake, et te homme omadega sisse

püllupidajail rahamaksuga. Õpetaja palgaks miliirat»
120 kr. kuus.

Määrati sihtkapitalide valitsuste
esimehed
Haridusministri ettepanekul wabarilgi walit
sus otsustas 4. skp. määrata kultuurkapitali
sihtkapitalide esimeesteks järgnemaks kolmeks
aastaks: kujutama kunsti alal Voldemar
Päts, kirjanduse alal Eduard Hubel. näite
kunsti alal Leo Kalmet, helikunsti alal Juhan
A a w ik, kehakultuuri alal Karl Terr a s, aja
kirjanduse ala! Ants Oidermaa.
Viru Pank sammub edu teel
Aktsionäridele kättesaadetnd Panga aruandest näh
tuli, et Wirn Pank sammub järjekindlalt edu teed ja ka
möödunud aastal on tegutsenud edukalt. Aruandest näeme,

et hoius,immad on suurenenud aasta jooksul Kr. 90.300

ivõrra; laenud 160.400 kr. ning äriseis 1. jaan. 1933

tõusnud Kr. 1.129.300. peale eelmise aasta Kr.

14 miljoni krooni, seega üle 140 miljonit senti suurem

tete alusel oli tolleaegne Ameerika keskmine sõdur
oma intelligentsi poolest 18-aastase isiku tasemel.

gamine mingi teaduslikult täpse iseloomuga; mõne
sugusel asjaolude ümberkorraldamisel oleks saadud
hoopis teised tulemused. Sellega siis ka moodsaks

Milline on ameeriklase isamaa.armastus ja kas

on 2. kr. 20 s. aastas. Senine wiljamaks asendan

miste ununemisest. Mõningate uuemate kokknwõ

tid on varustatud firma nimetusega. Telli
mised palume saata:

maksu otsustati tõsta, kusjuures wabakutseltste! fee

960.600 wastu.

Pealegi ei ole ka katsetes läbiwiidnd rassidesse ja

Kipsi on saada piiramatul arvul uutes džuu
dist kottides ä 81 kg. brutto, kusjuures ko

Nöo kogudusi nõukogu Tartumaal tegi neil päe
mil otsuse asuda polttseMsis korras sisse nõudma manu
kirikumakse, mis siisawadjuba aasiad tasumata. Kiriku

mifi wähesest kooliharidusest ja koolis saadud tead

põllutööministceriumi eeskirjadele. Põllu-

mistamine eelolevaks hooajaks, vastavalt

Rüütelkonna peamees pidas soovitavaks, et
adrakohtunikuga sõidaks kaasa ka kihelkonna
kohtunik. Peamehe soov oli käsuks ja nii jõudiski
20. septembri' õhtuks tõld kohtunikega Uuemõisa.
Teosulased põllul nägid sakste saabumist ja
neis tekkis kahtlus, kas saabujad ei ole mitte kohtu
härrad või koguni kõrgemad sõjaväelased, kellele
järgnevad soldatid jala teisel päeval.
Kõlli Toomas oli jälle Uuemõisas tööl ja teda
huvitasid väga sakste isikud. Ta lonkis õhtul mõisa
hoonete vahel ja katsus mõisateenijate kaudu tea
teid saada.
Tema õnneks mööduski aidamees Ants, tühjad
viljakotid käe peal.
„Tere õhtust ka, aidamees 1"
..Jumalime, Toomas! Mis sa siin ümber longid?"
küsis ta Toomalt.
„Ootan kubjast ja tahtsin küsida, mis ta mulle
homme teha annab. Täna jõudsin müüritööga lõpule."
..Vennikesed, homme tuleb teil kohtu ette
ilm *; müüritööst pole homme juttugi!"
Toomas kohkus. Ka aidamehe hääles tundus
kurb toon.
..Kes need saksad on?"
„Üks olla haakrehi härra ja teine Juuru härra,
olla kihelkonna kohtusaks."
Aidamees tahtis edasi astuda, Kõlli Toomas
peatas teda:
„Kas sa juhtusid kuulma, mis nad siin homme
tegema hakkavad?"
..Ei ma tea muud ühti, kui et kõik sulased ja
peremehed kutsutakse ette. Kes meiesugustele kõike
räägib!"
Toomas hakkas kodu poole minema. Ta pea
oli täis mõtteid. Uus järk teosulaste argipäevases

intelligents wastab umbes 14-aastase lapse mõis
tuselisele tasemele. Siit oli loomulik järeldada, et

nende mõtlemise teed ja hnwid. Katsete sisu oli
wõetud Peamiselt „põhjarassi" maailmast; arusaa

mine ja ühine awalik kool on aga asja juba rahul
dawalt lahendanud. Praeguse arwuka sisseräuda
uute põlwe loomulikul kadumisel lähemate aasta

Tele!. 437-52.

.Maailmasõja ajal toimetatud üle kahe miljoni
Ühendriikide sõduri intelligentsi määramise katsed
andsid üllatawad tulemused; leiti, et keskmise sõduri

Meie vabrikus algas põ 11 uki p s i val

lise ja kombelise ühtluse. Sisserändanüse kitsenda

kümnete jooksul saab ameeriklane oma endise üht
luse jälle tagasi.

laagrites.

suhtes. Olen näinud inglast, kes ütlewad olewat
tunnud endid amceriklastena juba esimesil maan

sakslane, itaallane, wenelane wõi eestlane hakata

karta, et suurte erirahwuslike (itaalia, saksa jne.)
asunduste tekkimisel ameeriklane kaotab oma keele,

kiiremalt kui sama protsess teiste rahwaste liikmete

Tööpõlgurite töölaagrite seadus, mis Kohtu
ministri ettepanekul oli kõne all reedesel waba
riigi walitsust koosolekul, otsustati anda enne
lõplikku wastuwötmist lähemaks kaalumiseks
ministeeriumide-wahelisse komisjoni. Wabarügi
walitsus kinnitas selle seaduse põhilaused heaks
juba läinud aasta weebruaris. Seaduse eesmar
giks on tööjõuliste, kuid töödpölgawate isikute
sunduslik töölerakendamine sellekohastes töö

Pmiga üldine summade läbikäik 1987. a. oli ligi

1936. a. läbikäigust.

1937. a. kulude ja tulude artve on tasakaalus Sh.
71.178.23 summas ja näitab puhaskasu Kr. 9.914.29,
kusjuures on aruandeaastal kahjuks kauhid kõik protes
titud wekslid ja kahtlased laenud ning panga tvarandus
te amortisatsioonina kuludesse kantud ligi 8.600 kroom.
Peale harilike panga operatsiooni- ja asjaajamisku
lude on maja remondiks kulutatud ligi 3.000 krooni,
mis on läinud peaasjalisclt panga majas asetsewa Ho
teil Du Norv'i ruumide korrastamiseks.

Kirjanduslik veerandtund tõi
protesti ja õienduse
..Looduse" juhtiv ametnik Paul Ambur pidas
mõni aeg tagasi raadio ringhäälingus kirjandus
likus veerandtunnis kõne kirjastuslike küsimuste iile,
kusjuures ta oma kõne juure tõi praktilisi näi
teid. Nende toomisel oli Ilmnenud Isesugune ten
dents. Positiivseid nähteid puudutavate küsimuste
juures oli kõneleja toonud näiteid ainult ..Looduse"
kirjastusest, negatiivsete puhul aga „Noor-Eesti"
ja Eesti Kirjanduse Seltsi kohta, kuna neid näiteid
oleks saanud teha ka vastupidi.
Selle kõne vastu esitas. Eesti Kirjastuste Liit
protesti raadio ringhäälingule, soovides kõne õien
damist. Nüüd on raadio ringhääling teatanud lüdule,
et õiendus on p. Amburi poolt avaldatud ühes-*
raadio veerandtunnis.

nüüd mõtled teha?" pöördus Madis küsimusega
külalisele.
„Selle üle tuleb nõu pidada. Uks on kindel:
nüüd mc ei tohi üksteisest lahku minna. Kui juba
välja astuda, siis üheskoos, öö jooksul teeme asja
teatavaks ja peame nõu, enne kui homme mõisa
lähme. Mõisas ei saa enam nõu pidada. Sa, Joosep,
ole hea mees ja jookse oma küla läbi. Käi kõige
pealt Türgil, Kaela peredes ja kui jõuad, siis ka
mujal. Ma lähen Kanaveresse ja ajan Põua Maidu
jalule. Ütle teistele, et hommikul vara lähme Kuiva
jõe kõrtsi ja peame seal nõu."
Tooma ettepanek leidis heakskiitmist ja Joosep
hakkas end kohe riietama. Toomas ütles head Õhtut
ja lahkus.
Vaevalt jõudis ta talu piiridest, kui juba kihutas
ratsamees Paunale. See oli mõisa käskjalg.
Peremehele teatati, et haakrehi-härra käseb
homme keskhommikuks kõik Uuemõisa peremehed
mõisa tulla. Pauna peremees andku külasse käsk, et
kõik peremehed Kurena külast olgu väljas. Sulased
tulgu hariliku korra järele tööle.
Ütles ja kihutas edasi.
Külas haukusid koerad ja kriuksusid õueväravad
külakupja käies. Kus talus magati, seal klopiti
ustele ja aeti pererahvas üles. öine mõisakäsk ajas
mitmelegi kananaha üle ihu. Südaöös! pole varem
käsku antud ja pole nii kiiret käsku olnud. Mõisa
käsk viis meestelt une ja veel kaua harutati, mida
kohtusaks küll peremeestest tahab! Nemad pole
sulastega kaasa löönud ega tahagi lüüa. Peremehe
mure on teosulase väljasaatmine talu eest; kuidas
nendega mõisas valmis saadakse, pole peremehe
Vanaaegne mõisnike jnhi-õilekann.
mure. Sulased täisealised, tihti vanemadki mehed;
kõigil mehearu peas.
Sügiseste ajujahtide puhul sai põdra või mõne muu
suurema looma laskja autasuks kannu õlut. Saagita
Küla oli täis elevust. Kõlli Toomas ajas teo
jäänud jahimees pidi karistuseks tühjendama kannu
sulaseid jalule, mõisakäsk j alg aga peremehi.
õhtu jooksul.
Peale Kurena küla käisid mõisa käskjalad Hiie
Kannu alumine osa on tammest, ülemine punasest
peres, Saulas, Kanaveres ja Karlas.
vasest. Kõrgus 49 ja laius 27 sentimeetrit, maht 12
liitrit. E. Palli kogust.
Toomas oli parajasti Põual ja pidas iMaiduga
nõu. kui ratsamees õue ajas. Toomas ja Mait pida
ci kuku! Mul ci ole selle vastu midagi, kui te mõisas sid teda nekrutipüüdjaks ja jooksid tuttavasse pelgu
võidu saate. Siis meilgi kergem. Toomas, mis sa paika vasikaraagjasse.
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Kohalikke teateid
Kõnniteemaks 15. veebruarist
korrashoiule.

Siseriigist

Võrulaste koosviibimine seltsi
asutamiseks

1., 2. ja 3 ehitusrajooni kuuluvad kõnniteed linna

Wääna koolis keelati kooswtibimised. Harjumaa
kooliwalitsuse korraldusel ja maakonnaarsti nüusole

Seltskondlikus MnjaS üliise kvosmiibimisr segaceskamaga

mised pidudeks ja koosolekuiks. Keeld on kehiiw kuni

ja tantsuga, millest o>amõtt maksab 3 krooni. KooS
miibimisel tuleb arutusele ko wõrulast: seltsi loomine-.
Koosmiibiiate rcgistreerimisi mõtawad wastu: pr.

kollatõwe juhtumeid, mille tagajärje! 22<y° õpilasi

damad eelolewal lanväewal. 12. skp., kell õhtul

ehitusrajooni. kuuluvad kõnnitcemaksu alla kogu
suuruses, nagu kõik teised teistesse ehitusrajooni

E. Lõo Pärnu mnt. 28—2, tel. 473-49; pr. P. Mik
heim apteegi? Tartu mnt. 45. tel. 308-42; pr. Kul

Krundid mis ainult osaliselt on määratud 1., 2. ja 3.
dessegi kuuluvad krundid.

tas kohmik „KnltaseS" teatada einelauas.

Kõnnitcemaksu maksab krundiomanik iga aasta
8% temale määratud kinnisvara hindemaksust. Kõn
nitcemaks on kohustuslik ka neile krundiomanikele,
kes on vabastatud kinnisvara hindemaksust. Kõnni
teemaks tuleb tasuda hindemaksuga ühisel tähtajal

Pühapäcwane eeskawa koosneb 9 jooksust. Suu

Uus litMlNvolinik

Waatamata pikaitkestnud sulale püsib sõidutee ja
möimnidnb traawimõistluste jätkamist.

tamisest.

1% iga viivitatud kuu eest.

Surma läbi lahkunud Tallinna Saksa WalimiSliidu
liunawoliniku de Vriesi asemel otsustati kutsuda woli
kokku samast nimekirjast järgmine kandidaat HanZ

Paulscn.

Mõne reaga

teljed.

Apteekide öövalve
Tallinnas
LAUPÄEVAL VASTU PÜHAPÄEVA:
G. Gnadebergl ja Leydeni apteek, S. Karja t. 4.

Tel. 445-88. Schnickeis apteek. Paldiski mnt. nr. 6.

Kaarli Noorte Koonduse kõneõhtut piihapäeival, 0.

weebruarll, lell 5 p. I. Tatari tän. 26, kõneleb Aleks.
Tamm teemal: „Kiriku tähtis ülesanne alkoholi was
tu wöitlemises". Osawött kõigile waba.

l. märtsini k. a. ja selle põhjuseks on asjaolud, et
Wääna algkoolis on ilmsiks tulnud sarlakl, gripi ja
praegu koolist puudub.

Moralooriumikomisjon tuleb kokku. s)nrjumaa
põllupidajate ja kalurite mõlgade korraldamise ko
walitslise ruumes. Sel istungil on arutamisele mää

Tähtajaks tasumata jäänud kõnniteemaks arva
takse maksuvõlaks ja maksuvõlalt võetakse trahvi

1. jaanuari 1935 ja kui kõnnitee vastab Tallinna

kõnniteede sundmäärusele, võivad saada kuni 66%
maksualandust 7 aasta kestes, arvates kõnnitee ehi

kul keelati Wääna koolimajas kõik rahmakogune

misjoni lähem istung peetakse 1. skp. kell 11 e. i. maa

Hipodroom
rc s händikäpis wöistlewad Angrisi, Ludmilla.
Luua, limiene, Boikott, Puppe ja Eykion:
1. klassis Lur. Champignon. Quiji-Quaji. Fai
kenftein, Red-Whip'ja Calumet Ecton: 2. klassis
Boikott, Faworitt, Lur. Kindral ja s?uiier: 3.
klassis Karske. Leo Arworthy. Lareida. Pää
silke. Croll.Dard. MarMahon ja President; 4.kias
jis Roosa. Kaja, Prints ja Corteiia ning iv äi
kej e s händikäpis Poss, Säde. Kokett ja

Need kinnisvarad, kus kõnnitee on ehitatud peale

Harjumaalt

Tallinnas ja Nõmmel ciutscmad ivõrulased korral

Linnavolikogu poolt läinud aastal vastu võetud
ruarist s. a Selle määruse järele kuuluvad kõnni
teed 1., 2., ja 3. ehttusrajoonis linna korrashoiule.
kõnniteede määrus hakkab kehtima alates 15. veeb

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.

Kergedivisjonil oma ratsahobused

ratud Anija malla talupidaja Aleksander Eberti ja
Nehatu malin talupidaja Rudolf Soo paiwed möl
gade korraldamiseks.

Virumaalt

treeningtundi. Sissepääs divisjoni liiknreilr ja nende

prii talliruumid, prii arstiabi ja prii rautamine. Diwis

perekondadele tasuta.

jonil endal tuleb aga hoolitseda hobuste toitlustamise ja
hooldamise rest. Praegu kaimud kõik ratsacskadroni liik
med järjekorras tallitoimkonnas.

Tallinna malewa ratsaülsus, mis tegutseb praegu
kergedimisjoni kooSscisuS, on olnud kogu oma tegewuse

kaitseliidul puudusid oma hobused. Maal asuwates

HobuStc ostmine kergediwisjonile on seiSnud juba
ammu päewakorral; juba siis, kui tegutses malrwa üksik

KcrgediwiSjou pani juba möödunud aastal oma sum
madesi aluse hobnstcmuretscmise fondile. A.-s. Wcnnad
Toseri direttor ja kcrgediwisjoni liige Georg Tofer anne
tas sondi 500 kr., end. üksikcskadroni Pealik A. Kcpper
toetab igal aastal.loo kr. hobuste ülalpidamist. Mitmete
majaudusringide Poolt on antud meel lubadusi toetada
seda esmakordset ja küllaltki suure riisikoga seotud ette
wõtrt. üksikute entusiastide ja mätsemide püüded ja kiil
laltki suured toetused ou pannud aluse esimesele kaitse

eskadron Plk. A. Kcpperi juhtimisel. Siis pandigi põhi
mõtteline alus muretseda eskadronile oma hobused.

liidu ratsatallile Eestis. Antud toetustega muretseb di
misjon juure mee! uusi noori hobuseid, suurendades ja

Selleaegne olukord ei wõimaldanud aga asuda hobuste

ivärSkendadcS aja jooksul olemaSolewat hobuste koosseisu.

meeS koos o m n hobusega andunud kaitseliidu toole. Liu
naS elawatel reserw-ratsawaelastel-kaitseliitlaStel amancS
siiani wõimalus ratsutada ainult sõjamäe mastutnlekul.
Need «võimalused olid aga minimaalsed, eriti «viimasel
ajal.

Muugas awastati salakõrts. Pääsmete rajooni
küias Emiiie Oja juures ja leidis ühe 10-liitrilise
konstaabel . korraldas ootamatu läbiotsimise Muuga

pleki koduspruuNtud puskariga, mis konfiskeeriti.

Kas O. pruulis puskarit ise ivõi ostis, ci läinud

korda kindlaks teha.
Uust esinaist naiskodukaitsele. Naiskodukaitse
Woka jaoskonna esinaise Juuli Wodja asemele mää
rati jamale kohale Marta R n u d e. Kiwiöti jaoskonna
esinaiseks kinnitati s)ilda Pi i rim a a.
Kiittc-Zõus suurendati tööwäge. Kuna Kiitte-löu
kaemanditsel on amanenud uusi turge püteivkimile, mõetl

töölist juure. Wüeti tagasi tööle ka kõik need kaewu
rid, kes mõni kuu tagasi «vallandati. Töömäc suure
nemisel rajatakse juure ka üks maapealne karjäär.

Sergei Derukov, kes saadeti kiriminaaloplitsei kor

Ulaklik tegu. Õuna tän. nr. I—9 elutsev Arvo
vat rahuld&s oma loomulikke tarvidusi.
Loomäc võetakse vastutusele seepärast, et ta täna

Liiklemise takistamise pärast sai protokolli Nar

Ilmus trükist

va mnt. nr. 115—2 elutsev Oskar Rosenberg.

Napsitas hoovil. Vedurlaev ..Pärnul" elutsev Kari
Johanson võetakse vastutusele seepärast, et ta Karu

tän nr. 23 asetseva maja hoovil jõi viina.
Murti lahti kuurid. Koidu tän. nr. s—lo elut

sev Johannes Teinmann avaldas politseile, et öösel

1) „Ohu-]a saasiliaitse
sõnas jn pildis",
mis sisaldab selgitavat teksti ja pilte õhuohust,
sõjatennukeist, lennupommidest, sõjagaasidest,

õhukaitse korraldustest, kuidas käituvad koda
nikud ja asutused õhurünnaku korral, kuidas
võidelda süütepommide vastu, kuidas käituda

on murtud lahti tema maja hoovil asetsevate puu

Joobnud isikuid toimetati politseiarestimajja 6.

Sõim ja tagaajamine. Alberti tän. nr. B—l elut

Vargusi pealinnas
Kungla tän. nr. 1 asetsevast Evald Vean ese
korterist varastati käevõru 15 kr. väärtuses.

kuuride lukud.

sev Osvald Viisüeht avaldas politseile, et Merimetsa

ja Paldiski maanteel on teda viinastanud olekus
ajanud taga veovoorimees Edgar Kasevits, kelle
elukoht Raudtee tän. nr. 10—2. Sellejuures voori

mees sõimanud avaldajat ja lärmitsenud.
Tabati jalgrattavaras. Saali tän. nr. 2 asetsevas

lukusepatöökojas töötav Elmar Kriisa avaldas po
litseile, et eile kella nelja paigu p. 1. on keegi

tundmata isik töökoja kõrval asetsevast lukustamata
pesuköögist tahtnud varastada tema jalgratast. Se
da märganud aga avaldaja kaastööline August Tun

nel, kes asjast teatanud jalgratta omanikule. Vii
masel õnnestus varast hooviväraval tabada ühes
jalgrattaga. Vargaks osutus linna öömajas elutsev

sikindlatcst kehakatetest, gaa
siluurest, degascerimisest ja gaasikaitse varus
tuse hoidmisest. Hind 50 senti.
Z) ..15 tuntuimat
sõiignosi",
mis sisaldab täiusliku söjagaaside tabeli, lühi
kese ülevaate söjagaaside ajaloost jne. Hind
25 senti.

Neid väljaandeid võib tellida „Politseiiehe"
talituselt, Tallinn.

Tabati naisvaras
Kriminaalpolitsei tabas ja paigutas Vanglasse
10-a. Marta Moi k o, kes varastas pandipiieti.
Moiko on varem varguste pärast korduvalt saanud
karistada.

antud Chopini b-inoll sonaadis osutus muidugi se.
puhul haaravamaks osaks leinamarss. Veetlevalt heli

Kakluseohvri seisukord paraneb

Th. Lemba

Kriminaalpolitseil õnnestus eile selgitada ka ras
ke vigastuse tekitaja. Juurdlusega selgus, et ränga

Pühapäeva õhtul „Ko!mekrosst ooper" 21. korda.

Eedo Karrisoo
osavõtul korraldatava kontserdi piiiisetähtede eel
müük avatakse „Estonia" teatris esmaspäeval, 7.
veebruaril s. a.

Saaremaalt
Granaadikapjel wits sõrmed. Saaremaal Laim

Kuressaare elanik Orest Sepp, 22 a. mana. Tal

kus hakkas waatama grannädikapslit, mis urgit

Kodumaal kasvatatud
OAKOHV
oma haruldase
hea aroomi ja
pehme maitsega
ületab kõik välis
maa kohvisordid

Gerd Neggo tantsustuudio.
Kassa avatud kella 11—1 e. 1. ja s—B õhtul.

Kontsert, mis toimub reedel, 11. veebruaril, kell
8 õhtul, on juba esimeste cclteadcte järele äratanud
sel määral huvi, et tõotab saada muusikaliseks suur
sündmuseks.

Asjatundjate arvamist

palutakse juhttda psihapäsval. 6. veebr., kell 8 õh
tul Töölismuusika ühingu saalis (Pärnu mnt. '11)
asetleidva kontserdi puhul kandvamas osas esineva

noore lauljanna kohta Petserimaalt.
Anna Krõlova nii on noore lauljatari uimi
omab haruldaselt suure diaposooni; ja näib oma
vat juba looduslikult täiuseni seatud hääle.

JohaneS Erde, õpetaja, sündinud 6. weebr. 1897. a.

Knie w. Järwamaal.
August Lepik, õpetaja, sündinud 6. weebr. 1581. a.
Awandnsc w. Minimaal.

Paul Lillenblatt, põllumees, sündinud 6. weebr.

1893. a. läärja w. Pärnumaal.

a. Kilingi-Nömmcl, Pärnumaal.

Märic Neisik, naistegelane, siindnind 6. weebr. 1587.

tamata, lasti ta kuni kohtuotsuse tegemiseni vaba
dusse.

Wnsknarwa ap.-õigtiijn kiriku nõukogu on otsus
tanud maksustada kirikuskäimise. Seda ei tehta mitte
tawalistel puhkudel, maid pulmade ajal. Kohapeal oie

Tahtis põgeneda üle piiri
iile Peipsi jäme jää tahtis põgeneda Nõu li.
Wõuesse Skarjatina walia Sagriwje küla elaniii!
Wassili Scharow. Ta tabati aga enne üle piiri jõud

inist. Mees oiewat tahtnud wõürasse riiki põgenemt

Talu müüdi moratooriumi ajal
Taevere valla. Arjandi talus elutsev Karl Ja
kobson saatis majandusministrile kirja, milles ta
seletab, et temale kuuluv Sillaotsa talu Taevere

vallas on müüdud ära ajal, millal talukoht oli mora

tooriumi all. Jakobson on tõstetud talust välja ja
ta oli sunnitud omale teisal peavarju otsima.
Nagu selgub, on Karl Jakobsonile antud mora
toorium majandusministri otsusega 11. maist 1936.
a. 10 mail 1937 a pikendati moratooriumi ühe aasta

võrra, seega oleks see lõppenud alles käesoleva
aasta maikuus. Vahepeal jäi aga mees talust ilma,
kuna see sundmüügil 1. oktoobri! 1937. a. läks
uuele omanikule.

Majandusministeeriumist on Jakobsoni avaldus
saadetud uurimiseks Viljandimaa põllupidajate ja ka
lurite võlgade korraldamise komisjonile. Samuti on
mees pöördunud oma Õiguste jaluleseadmiseks koh
tuvõimude poole.

Raadio

. KINO .

Laupäcwal, 5. weebruarll.

Kaks head filmi „Arsis"

Nadnnauiiiow: Sümfoonia nr. 3, e-moll. (Heliplaadid.)
13.45 Hardushetki. J. Moor loeb 01. Tagore'i mmiatmi

rimate jõududega, siis oi peaks mängu tase jätma
midagi soovida. Läinud hooajal mängiti ka „Ke
vadet" esialgu noorsoole, kuid vanad tulid ja võt
sid näidendi noortelt üle. Tüki on lavastanud L.
Kalmet, lavapildid Pärn Raudveelt, tantsud sead
nud G. Neggo ja muusika V. Jakobson. Kaastegev

S ünnip äe walapsi

oli haaranud leti eest puki ja sellega virutanud
pähe Melsinskile. Kuna Ahlberg on varem karis

tunud täiesti juhuslikult, kusjuures üldises löömingus

delt. 0.55 Tallinn ja Türi: Jumalateenistus Kaarli
kirikust. Praost A. Kapp. 10.00 Tartu: Jttwatatee
aistus ülttooli kirikust. Õp. prof. J. Kõpp. 13.00

dustel täisealistele. Kuna noorsooteatri näitetrupp
on käesoleval korral täiendatud E. Draamateatri pa

«iilall toitainete-

Jaan Lõo. kohtutegelane, sündinud 6. weebr. 1872.
a. Holstre Iv. Viljandimaal.
Oskar Lõwi, ajakirjanik, sündinud 6. weebr. 1903. a.
Tallinna. Oli Tallinnas walitud rahwuskokku.

gis: Maanoorte ringi juhatuse ülesandeist. 0.10 põllu
lnaialiduvlitke teateid. 0.15 hoimuikloutsert heliplaati

Pilte uuest noorsoolavastusest
„Väike lord Fauntleroy"

Pühapäeva päeval „Tootsi pulm" 22, korda.

Aawa õde.

hoobi Melsinskile pähe lõi Johannes Ahlb e r g,
kes elukutselt on meremees. Ta oli ..Grandi" sat

8.30 ämtusinriiifl. Sõimlemine. 8.50 agr. E. Nu

Täna „Rätsepad Sillamatsil" 2. korda. - Algus

Tamm. kes muide on Soome ap.-õigeusu piiskopi

Selgitati raske vigastuse tekitaja

Neljapäeva õhtul ..Grandis" tekkinud kaklusel
raskesti kannatada saanud Boris Melsinski seisu
kord on muutunud veidi paremaks. Ta tuli eile

Piihapäeival, 0. wccbruaril.

kell Vi?B õhtul. Pääsmed 25—150 senti.

aastat on seltsi esinaiseks olnud kohtunikuproua W.

tegusid, milleks talle polnud saadud seni aga kohtu

..Loomad talwel". 16.00 heliplaate ja teateid.

Töölisteater

Elwa Naisseltsi 5-dat aastapäewa. Kolk need wiis

kutset kätte anda. Et mees nüüd politsei kätte sat
tus, vildi ta vahi all kohtusse.

Laupäcwal, 5. wccbruaril.

Mendelssohni e-moll „Scherzo" eranditult kontser

ruaril s. a. Balli loteriile on väärtuslikke asju anne
tanud järgmised suurärid: Põhja Paberi jp puu
papi vabrikute A.-ü., Eesti Tarvitajateühisuste Kesk
ühisus, A.-S. A. M. Luther, Kaubandus-Tööstus
A.-S. ..Kreenbait", A.-S. Eesti Kunstsarve Teha
sed 0. Kerson &Ko, A.-S. Oskar Kilgas, J. Puhk
& Pojad, Carl F. Gahlnbäck, A.-S. Tekla, A.-S. Esi
mene Eesti Põlevkivitööstus end. Riigi Põlevkivi
tööstus, Piimaühingute Keskliit „Võieksport", A.-S.
Volta Tehased, A.-S. G. Scheel & Ko, A.-S. Franz
Krail, A.-S. Polaris, Eesti Pank, Tallinna Maja
omanike Pank, A.-S. Krediit Pank, A.-S. Tal
linna Paberivabrik E. J. Johanson, A.-S. Paberi
vabrik ..Koil", Narva Kalevi Manufaktuur, 0.-O.
..Eesti Kiviõli", Riigi Sadamatehased, A.-S. PortKunda, Tallinna Liiinapank, Pikalaenu Pank, A.-S.
„Kave", T.E.K.Ü. ..Päevaleht", Kindlustus A.-S.
„Oma". Narva Linaketramise Manufaktuur j. L

tis Tammemäe wrastu kaebuse auhaawamijes ja Elwa
kohus mõistis kaebealuse Üheks kuuks mangi.
Naisjeits S-aastane. Piihap., 6. sko. tähistatakse

karistatud ja kindla elukohata Ferdinand Härg,
25 a. vana. Tema käest saadi kätte ka varastatud
raha ja uur.
F. Härjal pidi eile olema Valga jsk.-kohtuniku
'juures arutusel mõningaid tema varemaid süü

15.00 heliplaate. 15.30 noortelund kuuldemäng

mida väga palju välismail on mängitud ka täis
ealistele. Sellest sõltudes ka Eesti Draamateatril
on kavatsus seda tükki anda oma õhtustel eten-

Tammemägi, et see olla «võltsitud. Adw. Mardi tõs

kurjategijale vastu minema. Valgast 3 km kaugusel
tabatigi sissemurdja, kelleks osutus varem korduvalt

Raadiosaatejaama „Nömme K. L. S." saatekawa:

pala andmisega. Lisapalade sarja moodustasid peale

korraldatakse ..Estonia" saales laupäeval, 19. veeb

esitati Närska allkirja kandem dokument, tõendas

teatati sündmusest telefoniteel Valga kriminaalpo
litseisse, kust ametnikud abusid raudteed jnööda

giwad ..Lõbusad ivellcd". 21.15 lõbus laiipäcwa-õhtu.
Kircw sõnalis-miiilsikaline kawa. 22.00 õige aeg. Päe
wanndiseid. 22.10—24.00 ajawiite- sa tantsumuusika.
K. Sttobeli orkcSier ..Gloriast" ja heliplaate.

sesid Chopini poeetiline h-duur nokturn, cis-moll
valss, kaks masurkat ja cis-moll skertso. Kui ära
vaadata mõningaist omavolilisist basside lisandu
sist oktaavidega, siis olid ka kujundamise suhtes
g-moll ballaad ja as-duur polonees virtuooslikud
meistritooted. Vaimustatud kuulajad avaldasid tor
milist kiitust, mida kontsertant kviteeris viie lisa

..Estonia" vastlaball-maskeraad

oiewat 20-kr. honoraarisummat. Närska wolinikuna
esines ta õde Helmi Tammemägi. Kui nõudja poolt

poes, oli sinna sisse pääsnud keegi tundmatu mees

iiiistiiud. K. Ader loeb katkendi A. Hiuti romaanist
..Kuldne iräraiv". 20.30 ivana lantsumuiisita. Män

ilmekust ja lutilerikkust tõlgitsemisel. Suurejoorielisell

Pühapäeval kell V» 3 p>!- esietenduseks F. Bur
netti „Väike lord Fauntterog", mis kuulub maailma
kirjanduses küll parimate noorsootükkide hulka, kuid

Elvast
NaiswollniK mangi. Eliva Kohtus nõudis Tartu
adwokaat Mardi kongutalaseit A. Närskalt saada

ja kaasa viinud 10 kr. raha ja uuri. Kuna meest

ter. Juh. F. Nikolai. 18.40 päemainidiscid. 19.00 õige
aeg. Ilmateade. Saatekawa ülcivaade. 19.10 nädala
lõpn-munsika. 9i9i orkester. Juh. J. Nikolai. 20.00 luge

kaks. Tema haruldast virluositceti ja modulatsiooni
rikast, laulvat kantileeni oleme maininud juba vare
malt, kuid kõrieallolevol kontserdil väljendas ta palju

2ato.

pealik), E. Lindpere, O. Nurm, H. Rebane ja J.

Kont. Maiewkonda kuulub 690 kaitseliitlast.

jedes plahwatas.

plaate. 17.30 ülewaade Soome oludest möödunud aasta
wiintasel lveeraudil. 18.16 aialviitemimsika 9191 orkes

tujus, mistõttu tema ainult Chopini helitöist koos
nev kava kujunes kuulajaile kõigiti naudingurik

sertsaalis noor itaalia viiulikunstnik Vanda« Luz

hatusse kuuluwad juubeliaastal H. Reinwalla (mlwk.

norme haige kiilastamijc puhul kodus.

75 sendi peale. Samuti tuleks juurendada ka taju

Tiiri: Jääteade ja heliplaate. Tallinn ia Tartu: Heli

NOORSOOTEATER

meeste seltsi saalis pidulik aktus. Malewkonna ju

on purustatud walaku käe sõrmed, haawu paremal
käel ja näol. S. sõitis Laimjalasje sugulastele külla,

sega wabaneda kaitseiväeteenistufest.

Maailmakuulus klaverikunstnik Ignaz Friedma:,
oli oma tänavuaastasel kontserdil eriti heas mängu

Neljapäeval, 10. veebruaril, esineb Estonia kont

Põltsamaa maiewkond pühitseb homme oma 20-dat
aastapäewa. Sel puhul korraldatakse Põltsamaa põllu

taju peaks olema junrem. Seda kawatjetakje tõsta

16.55 reklaam. 17.05 noortele. ..Vanaaegses koo
lis". kuuldepilte A. Kiwi ..Seitsmest ivenuast". 17.85

..Suvi".
Pühapäeva õhtu! kell 1/28 ..Daam kameeliatega".

Põltsamaalt
Põltsamaa maiewkond 20-aastaue. Kaitseliidu

jalas jai granaadikapsli lõhkemisel raskeid migaswsi

jnndimaa terwighoilinüukogu istungil leiti, et ellukaili
bus on juurestt tõusnud ja seepärast edaspidi arsti

5-scndise küünla, ilma milleta' uudishimulikke kiriku
uksest sisse ei lasta.

Vene tän. nr. t asetseva maja küljest varas
tati Nikolai Sergejevi markide kaupluse rek
laam-vitriin markidega 70 kr. väärtuses.

Laupäeva õhtul kell V2B 0. Lutsu-A. Särevl

korrast Wiljandimaal, konstateerides, et tcrwishoidlik
seisukord on märgatawatt paranenud. Koosolekul kii
deti heaks ka wiis uut jundmäärust, mis käsitawad

Viljandimaalt
Jaoskonnaarstid nöuawad kõrgemat tasu. Wil

waatama. Kuna kogudusel pole sissetulekud sugugi hiii
gawad, siis tahetakse tulewikus nõuda inimestelt, kes
lähemad kirikusse laulatust jälgima, et need ostawad

Eesti Draamateater

Estonia teater
Täna, laup., 5. veebr., esietenduseks Cli. Gou
nod' ooper „Romeo ja Julia".
Esietendusel laulavad: Julia Marta Ruuge,
Romeo Aarne Viisimaa, Mercutio Hugo Sutt,
Lorenzio teen. solist Benno Hansen j. t.
Vanda Luzzato kontsert

nama abikaasa ja kaks tast.

wat kombeks hulgaliselt minna kirikusse laulatust

Ignaz Friedmanl klaveriõhtu

tandi oma kompositsioonid.

Viljandist
Suri tuntud ehitusmeister. Nädala lõpul siiri
Wiljandis hästituntud ehitusmeister Jaan Roo t berg. Kadunu jai manaks 64 aastat. Teda jäid lei

Kirikus käimine maksu alla!

kr. ja kuld- ning hõbeasju kokku 322 kr. väärtuses.

Teater. Muusika

seisukoha, siis sõlmitakse firmaga otsekohe ostu-müügi

eluga.

Paldiski mnt. nr. 50 asetsevast puuviljakioskist

Tatari tän. nr. 6 ehitatava maja vannitubadest

Narvast
Linn ostab Saksamaalt filtri. Narma iinnawa
litsits otsustas osta ühelt Sallsa firmalt filtri. Pak

meelemärkusele ja arstid loodavad, et mees pääseb

varastati 11 kr. väärtuses paberosse ja tubakat.
Kioski omanikuks on juuli Kallas.
Vana-Patarei tän. nr. 13 elutseva Maria Pet
rovi t š t korterist kummuti sahtlist varastati 120

varastati seebihoidjaid ja nagi kokku 6 kr. väärtuses.

damasti esitatakse ka pokaali saamiseks.

gaasirünnaku puhul, gaasikaitscabinõudest, gaa

nr. 2—6 elutsev Anna Vählmann avaldas politseile,

Vokk.

igale samal päemat Eestis sündinud lapsele hõbe
peekri. 31. jaan. sündis Rakmeres 2 lasi. kes kuul

TerwisHoiunöukogu koosolekul Wiljandi maa-arst

oli aga nähtud minevat raudteeliinil "Valga suunas,

Korratu tänava pärast said protokolli Kungia
tän. nr. 28 asetseva maja omanik Leena Mantoff.
Libe kõnnitee põhjustas kukkumise. Köie tän.
et kukkunud V. Kalamaja tän. nr. 20 asetseva
majy juures libeda kõnnitee tõttu.
Autosõidu arve jättis tasumata. V. Kalamaja
tän. nr. 25—15 elutseva Rudolf Mittovi avaldusel
Ilja Malahov.
Kaklus Kopli tänaval. Kopli tänaval kaklesid
ja said seepärast protokolli Jüri Lubi ja Edmund

Kaks pokaalifaajat. Hollandi printsessile tütre jun
dimise puhul lubas raadiotööstus ..Phiiips" annetada

Tagaotsitav tabati varguselt
Neljapäeva õhtupoolikul pandi Karula jaama
läheduses asuvas Jakob Valneri kaupluses toime
sissemurdmine. Ajal, millal kaupmees ei viibinud

raidusse.

Politseipeegel

Rakverest

anti kohalike raudteelaste hoolde.

ajal n.»ü. waeselapse olukorras. Ja seda seepärast, et

Üksustes on olukord hoopis lihtsam. Seal on iga ratsa

terwishoidu.

pealetikkuwalt daami' suhtes.

ei olnud kustkilt leida. s)obune koos rakendusega

süstas müüa sõjamäest «väiksemate defektidega wäljaõpcta

tud ratsahobuscid. Sõjamäe wastutuletui on kaitseliidul

liga. Rennenkamff ilmus joobnud olekus Pikal tän.
asetsemasse Remmelga kahwlkusse ja käitus seal

rahatrahwiga wöi maksujõuetusel 40-ööpäewase ares

leping ja filtri osad saadetakse kohale. Ollakse arwa
misesi et juba kewadeks saav Narma filtermeemärgl.

jaluseid pidi pöörangu maheie. Saanis oli peale heina
karsi weci meesterahma müts. kuid peremeest ennast

muretsemisele. Nüüd, kaitseliidu ülema, peastaabi, Tal
linna malewa pealiku ja sõjamäe kõrgemate asutuöte
waStuiuiekul jõuti nii kaugele, et wabariigi waliisuS ot

tseremooniat demonstreerib ratsaeSkadron sealsamas ratsa

T. Randmäe andis iilewaate terwishoidlikusi jeiju

raudteelt hobuse, kelle järel olew saan oli jäänud

muretsemise fondile

diwisjonile. .Hobused osteti sõjamäelt, sellekohase maha
riigi malitsuse otsuse põhja. Pärast hobuStc-ttleandmisc

Karistus daami tülitamise pärast. Wiru-Zärwa
prefekt karistas Küti w. Kütt asunduses elutsewat
end. parunit Gustaw Rennenk a m p f f i 40-kr.

kumlsi oli tulnud ka Zuglise firmadelt, kuid need ei
leitud oleivat kohased Narma oludele. Kui ivastamad
komisjonid ja moUkogn kinnitawad UnnawaNtsuse

Hobune raudteel. Ncljapäewai leidis Tudu meis
konna tööline Start Ülejõe Sondn-Mustmee «vaheliselt

Täna toimub pidulik hobuste üleandmine diwisjonile. Suuremate annetnstga pandi alus hobuste
Täna õhtul kell *AB toimub Gonsiori tän. ratSiaS
pidulik hobuStc-ülcandmtne Taliinna malewa kerge

7

rc kogust ..Gitandshali". 13.00 kiawerisoolosid. B.

Lukk. 13.25 Nännud laia maailma. 13.50—15.00 Iõit
iiannnlsika. Mängib J. Kägu nieeleoln-kwintett.
16.50 reklaam. 17.00 lähtekohti wabaharidusiööks.
N. RuuS: Näide õpiringi tegelikust töökoosolekust. 17.20

kella-5-tcc muusika „Gloriasi" K. StroMi orkes
ter. 18.00 B. Mettus: Indiaani pealik LZ-Ko-Mon.

BpionaaZikiirnid cm põnevusega alati köitnud ki

nopublikul. Esietenduskinos „Ars" värskelt linas

tatud film ..Rahvusvaheline salakuulaja" kuulub pa
rimate hulka nende seas. Filmi süžee on erakordne,

ent tundub siiski kõigiti tõenäolisena. Siin on kuju
tatud Inglise salakuulaja vägitegu Saksamaal. Pea

osades silmapaistvad näitlejad Dolores dcl Rio,
Peter Lorre ja Georg Sanders. Sündmustik ja hea

mäng haarab vaatleja juba algusest ja hoiab tähele
panu pingul lõpuni.

Teise filmiga ~Võitmatud aranlased" serveeri
takse kinokülastajaile nii tehniliselt kui kunstipära
suselt ..aruld:iie loodusfilm, mis naitub võrratu,
seni nägematu, peagu sensatsioonilise vaatepildi
kõrgkaljudel elutseva saarerahva võitlusist mere
ga ja oma olemasolu eest igapäevase leiva hanki
misel, vaalapüügil jne. Eriti suurejooneliselt, otse
uskumatult näivana, on õnnestunud selles filmis

tormise mere ülesvõtted, mis seotud põnevasse sünd
mustikku kalurite tagasipöördumisel merelt.

„Kollase draakoni eskadril!"
Seekordne eeskava kino ..Kunglos" pakub mi

dagi sensulsiooiiifilmi sõpradele. ..Kollase draakoni1'

eskadrill" viib meid oma tegevustikuga Mongoo
liasse, kus asub rahvusvaheliste lennuliinide vahe

jaam. Lennuliinid, mis peavad ühendama kogu maa

ilma riike, satuvad draakoni eskadrilli salapäraste
rünnakute ohvriks. Hukkuvad mitmed reisilennukid
seletamatul põhjusel ja reisijais tekib lennuliinide

vastu umbusaldus. Draakoni meeste vastu kutsutakse
võitlema Ameerika kuulsaim lendur Drummond (John

King), kes saabudes Mongooliasse satub kohe
Draakoni meeste võimusesse. Tal õnnestub siiski
pääseda ja kasutades mitmesuguseid andmeid, Drum

tema elu, kunst sa luule. (Näidetega Os-Ko-Moni lau
ludest ja luuletustest.) 18.25 helisew pühapäewa-öhtu.
Heliplaate jookStval lindil. 10.00 õige aeg. Ilmateade.

mond satub lõppeks Draakoni jälile. Filmis on kuju
kalt esile toodud õhuvõitlused, kihutamine auto

loeb katkendi A. Jävneseldi romaanist ..Isamaa". 19.35
Ivana tantsumuusika. 20.00 ..Kõrgem seisus", T. Braksi
komöödia. Tegelased: Gustalv Gcsner, majaomanik

vitavaid lühifilme.

del ja mootorratastel, kokkupõrked pärismaalastega

Homne saatekawa. 19.05 lugemistund. J. Tönop.r

ja seiklusi Suur-Laama pühas kloostris. Lisaks hu

I. Kaljota. Kninriina. tema naine M. Möldre. Mee

Pühapäewal, li. weebr., 11.lv Korkriik: Kroonika
11.15 Marseille: Kroonika. 17.00 Wallonia: Kroonika.

ri, nende tütar M. Orgusaar. Jorsch. nende poeg

91. Tarmo. Nikolai Nõges, aednik O. EStola. Hans
Timberg. linnanõunik A. Höimre. Krahwinna von
zur Mühlen, suwitaja L. Paberit, toifa, preili pea
linnast A. Salmi. Tegewuspaik: EeSneri maja rõdu
ja aed wäikeseS suwttuSlinnas. Näitejuht F. Moor.
20.45 operetimmtsika-öhtu. Kawas Lehar ia Kalman.
Kaastegewad Els Waarmau (sopran) ja RR orkester.

Juh. prof. 91. Kull. 22.00 õige aeg. Päewauudifeid.
22.10 tantsides undc nädalasse. Mängib J. Pori or
kester ..Estonia" walgest saalist. 23.00 reportaash Tal

linna-T«ht — H. BiKm.

Esperantokeelseid programme

20.15 Dublin. Äihlone, Cork: OH'Pigimi'i kõne liri
rahwa keelest.

Kaitseliidu vsaft eelseikwail walimistel^
kõneleb 8. weebr., kell 19.05 ringhäälingus O. Snnrsööt.

Raadiosaatejaama „Römme K. L. S." saatekatva:
Pühapäewal, 0. wccbruaril.

15.00 heliplaate. 15.30 Murumetsa tOAuXuc

piiliiiiliSrcft päetvaküsimustest. 15.45 ettekandeid wnulil

JohanneZ Olm. fiqmexü W. Rea Hampf.
ieMd.
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Päevaleht

Nr. 35

Sport
Täna oigasid Eesti ZiiiisoMod
Õhtul Mustamäel pidulik avamine. Suusahüpped helgiheitjate
valgusel. Päeval oli 18 km murdmaa ja teatesuusatamine
Eesti suusapüclvade pidulik awamine toimub täna
õhtul. Täpselt kell 10.30 kostawad Mustamäe mäehüp
pe tornist fanfaaride helid. Selle järele ütleb sissejuha

Suusapacwadc kawa on järgmine:

Laupäcwal, 5. weebrnaril:

talvad sõnad E. Talwespordiliidu esimees G. Laane

Kell 10 Eesti meisterwöistlused 18 hn murdmaa
ja kombineeritud suusatamises. Kell 12—_ organisat

mees riigisekretär K. Terras. kelle alvaköne järele mäe
hüvpe tornist neli fansaaripnhujat annawad suusapäe
wade alvamismomcndi signaali. Samal ajal süttitvad
hüppemäe walgustamiseks ülesseatud helgiheitjad, tuli
wärk ja raketid.

sioonidel vahelised teatesnnsatamise wöistlused IXIO
km. Kell 19.30 suusapäewade pidulik awamine fanfaa
ride ja tnleivärgiga. Mäehüpped helgiheitjate walguscl.

kõrb. Suusapäewad aivab Eesti Spordi Keskliidu esi

Kõik wõistlejad on saabmutd Tallinna. Wello Äaa
tjsto, kelle stratimise ümber walitscs saladuslikkus,

wõistleb nii 18 kiti ka 30 km. Samadel distantsidel

wõistleb ka E. Siitau. Ka NarlvaS 50 km teisele kohale
tulnud A. Jcnscni kohta saablis ülesseadmise teade mii
masel hetkel ja mees stardib 15 ja 30 kilomeetris.

Slalomsõit tõrtvikutega. Kell 203.0 rahwapidu Rõm
me „Rahwateatris".

Pühapäewal, 6. tveebruaril:

Kell 10 Eesti meisterwõistlujcd 5 km naistele,

vell 11 • Eesti mcistertvõistlused 30 km murdmaas.

Kell 11.30 slalomwõistlnsed. Kell 14 Eesti

meisterwõistlttsed mäehüpetes. Kell 17 aktus ja au

hindade wäljaaudminc Nõmme „Rahwateatris".

4XIO teatesuusatamises wõistleb 10 meeskonda ja

I.innamöe võit Stokhohnis

mäehüpetes 25 meest.

Wöistlusrajad on märgitud ja Talwespordiliit Palub
kõiki kodanikke, eriti noori, mitte wõtta rajalt kaasa
wärwilisi lipukesi, sest nende puudumine wõib mõnegi
wõistleja õigelt teelt eksitada.

Tallinlastele olgu weelkord tähendatud, et Nõmmel
on lumeolnd täiesti head ega takista ühegi wõistluse la
biwiimist. Ka pcaltlvaatajate koht hüppemäe juures on
täiesti ktliw ja lumcküllane.

Minia pruugitud

hobused jä
lehmad

Alma
turbamiiiik

Jalatoed, Konna
silma- ja jala
raviabinftud
10—2 ja 4—6.
Vene t'an. 11—6.

(endine Paide turbamüük).
mis asub jälle

petrooleumi 2,
telef. 303-05.
on uuesti aivatud.

mas wöetakie wasiu igasu
guseid weotöid ja Mtctrifi.
Tellimised täidetakse kiiresti

Ära anda ilus
hundikoer
Katusepapi tän. 35.

Paldiski linna juures

maja

ja soodsate hindadega. Pa
lun lahket külastamist.

ühes tvähcse maaga müüa.

Maja
müüa Nõmmel. Wabaduse
pst. 150. Pääsküla jaamast.
Omaniku wähesõitnud

tõldauto
müüa. järele küsida telef.
457-25.

Teat. saab Paldiskis Pjotri
tän. 31. hoowimajas.
Uus

pärsia vaip
nmüa 2 mir. X 3 mtr.

Kordu tän. 56—2.

Maja
müüa. hind Kr. 23.000,
aastasissetulek Kr. 2300,
tväljamaks kokkuleppel. Kirj.

Odavasti müüa

flt. ..16/2616".

suutes valikus stiilseid kris

tall- ja pronks
kroonlühtreid,
seina- ja
laualühtreid

kesktürorele müüb soodsasti

Äntikvariaat A. Pastarus,
Vana Posti t. 7, tel. 445-56 Pääsküla iurbatööstus, tel.

Müüa ..Chrysler"

tüldsõiduauto,
4-ratta piduriga, mähe sõit

nud. Nii masin kui tõld on

522-63.

2-kordne ilus

puumaja

elumuutuse tõttu müüa, kor

2- sa 3-ioalii'ed. sa
hästi korras. lisraeli täu. terid
ärirmnnid, hind 45.500 kr.,
6—l.
maks kokkuleppel, pangatvõ
laga. Asub Koidu tän. ra
Müüa ivaga odawasii
joonis. Agentidel mitte tüli
tõldsõiduauto
tada. Ostjad teatagi: kirjal,
Äipiduritega ja uute kunt slt. ..2/2602".
midega. Küsida Kaarli tiri
ku juurest autode seisukohast,

3-aasl. Ardenni tõugu

auto nr. 2335 juhilt.

sugutäkk

odavasti müüa
büroo- ja kabineitkirjutus wõi kirjal. Sooniste p.-ag.
lauad, söögi- ja raadio p.-k. 3. loh. Wavk.
lauad, diitvanid, kuschetid,

müüa Piirsalu w. Tnrwaste
k. Lähem. teat. koha peal

woodikavid ja tualetid. Pär
nu mnt. 59 tööstuses, näha

i.apse
vankreid,

ka ivühapäewal.

Ärareisvmise pärast oda
jalgrattaid ja raudwoodeid.
wasti müüa ilus

kutsikas ja lett.
Soo mu. IL—13.

Oma töökojast. Klaasingi
tän. 3.

lavaaknaid

tõldauto,

pudupood.
Soolo. ieat. kirjal, slt. ~39/
2719".

E. Kurisoni
ärist, S. Karja 18—8.

Müüa noor lvärke Saa
remaa

Ärge ostke
puhweteid, söögilaudu, toole,

diiwaueid, kttschette jne. Näha igal
tän. 51.
enne kui olete külastanud

odawamat osiukohta Päl
diski umt. IL. tel. 476-88,

ajal Telliskiwi

Kapp-raadio

mõõbliiiri.

Wecl mõned mustad

Newfoundland!
koerad,
ilis tõug. imvorieeruud
mnemailr. 4-kuised. müüa.

Mida Wiru 9—7. kella
o—l 2, iga bäew wõi kirsa
sult ..Kennel de Kohila".

Väike maja
müüa 2 ha rendimaaga,
ülemiste saama ligidal,
Kesk-Sõjamäe täu. 2.

Maja
Nõmmel müüa. jaama lä

hedal. järelmaks wõmmlik.

Hind Kr. 11.500.—.
fti ~B 472".

ühes el.-gramm«foniga

odaw. müüa Hermani tän.
6—3.

Müüa walge

siidipuudel
tmi. 18—7,

Ameerika
dollareid

müüa. Ncwtva mnt. 83

toAojaA.

Meespaarismangu poolfinaalis inglased Hn
re-Hughes tvöitsid soomlased Forsman-Petersensi
6:1. 6:0, 6:3; jugoslaawlased Puncec-Pallada
wõitsid daanlased Pouu-nan-Wiumi 6:2. 6:1.
9:7. Järelikult kohtuwad finaalis inglased Ha
re-Hughes ja jugoslaawlased Puucec-Pallada.
Segapaarismängus daaulafed PlougmanBehrens wõitfid inglased s)ughes-Sauudersi 8:10.
6:3, 7:5: ja Pallada-Isaeus wöitfid Martens
son-Lundbergi 6:2. 6:1.

Ehitus

krunt

Shültri fa tooreid

palke müüa

krunte

ja jõe kaldal asuw

talukoht.

jalad üksikult. Tulla püha Noosikrantsi t. 4—2, kella
päew. e. l. Raua 19—5.
5—7 p. l.

sipoliitikast ja meie kehtivast bilansiõigusest. Refe

rent andis rohkearvulisele kuulajaskonnale kõige
pealt tõhusa ülevaate sellest, millised ettevõtted

on kohustatud avalikult andma aru, selgitades üht

lasi bilansitehnilisi võtteid kui ka bilansipoliitika
tähtsust. Referent tähendas, et meil kehtivad veel
mõned normid vene ajast, mis oma aja on elanud
ära. Kuid meie oma vastavad normid taotlevad liialt
fiskuse huve. ühtlasi rõhutas referent, et bilansi

vooruseks on ülevaatlikkus. Mitteiilevaatlik bilanss
on halb ettevõttele endale. Tõelist olukorda näitav

bilanss tekitab usaldust ja loob usalduse eeldusi,
soodustades kapitalituru kujunemist.

Sõnavõtjad hr.-d Endre, Ent ja Kolts tooni

Ora >» a protsess, keda siiüdistatl ettewaatamatuses,

mille tagajärjel Prof. Ericli Jaaksoni nlukaaia yelml
Jaakson sai surma. .
Prof. Jaa.'soil sõiti.- iibes abikaamga aug..
Talli,mast mööda Raudalu maanrced
ees sõitis inarnuees Draw oma Aenm iv n koorma mgaut ulatus inilja raudwru.

son ci nännid. Sel momendil. k»t ia lahns tixtmtp
mööda sõita, maamees tõmbas hobust toe aavc. ivau

pöördus unlini ja raudloru keeras oma or?a Mt ltuw -

otic. Käis tlaasikliriii ja randioru luugis velntt Jani'
soitile päbc. . . , .

Raske pealuu ja peaaju wigasrutcga ta toimman

haiglasse, kus ta suri. , . ....

tasid samu asjaolusid. Härra Kolts märkis, et peide

Droiu wõcti wasiutuselc selle eitelraatamaruie panin,
et ta oli sodawiis randioru oma waukrile paunud. et iee
watikri pööramisel takistas möödasõitu ja tcnms onue

päevil.

tüse.

tud reservid ei tohi kujuneda spekulatsiooni taot
lemise abinõuks, vaid neist peab olema tuge kriisi

Rlaaiuccs oi tcadiiud ennast milleski süüdi rmtnts-tada.

Kalev võitis Bussi 47:36

Kohus armas asja ueljapäciral ja mõistis maamehe
õigeks.

Tallinna Kalev saavutas eile rahvusnieeskonna

Mees hobusega rongi ees

valikvõistluste sarjas järjekordse võidu Russi üle

tulemusega 47:36. Esimesel poolajal domineeris küll

Russ, kuid teise poolaja algusest peale Kalev oli
peremeheks. Suured teened Kalevi võidus on Roe
sil, kes lõi oma mänguga Russi mängu segamini.
Roes ja Ältosaar saavutasid mõlemad 16 punkti,
Russi parim Jevgravov 12 punkti. Eilse matsiga
näitas Kalev, et ta suudab teisi pealinna meeskondi

lüüa ka ilma Kärgi kaasamängimiseta. Teatavasti
omal ajal NMKÜ ja Russ loobusid Kalevi vastu
eelmärgitud Kärgi pärast mängimast, kuid jäid nüüd
ikkagi mõlemad tugevasti alla Kärgita Kalevile.
Briljante, kuld-, hõbe-,
antiikasju '

Moodne

pcoivitttsrkinole odawasti
nmüa. Soow. kirj. slt. ~26/
3266".

hõberebase

sooivirakse Mic octa. Kontor

ostab kõrge hinnaga

Teatada slt. ~37/2397".

..Vahendus". Harju l. 17,
kella 10—12 ja 2—%4.

Toowiiakse osta

vana puumaja

Toowiiakse, osta

kudumismasin

Osiau 30—40-juhtmelist

Hobune sai surma
Reede õhtul kella 0 paigu jäi Rafkc ja WKgewa jaa»
made tvahel walwcta ülesõidukohal rongi ette Rakke wal>

last Selja kulast pärit olem talumees Johannes Mats
man, 49-a. Mattune. õnnetusel sai talumehe hobune
silmapilkselt surma, kuna mees pääsis kerge pcawigas»

tuscga. Mees oli joobnud olekus jn õnnetus jithtuS te
ma ettrmantamatuscst.

Vastutav toimetaja J. TAKLAJA.
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisu3.
Kellel on Nõmmel luõt

Akeriwäljal iväike mis

prttttgitnd

Saun

Majaehitajad
ja aednikud!
Kõige soodsamate hindadega

tellite uksi, aknaid, latva

kaablit,

Soovin osta

pruugitud, korras lahtiwõet.
riidekapi, wõib ka pesukapi

ehituskrunt
inäljanmksuga 40.000 kr.
Teatada hinna ja asukohaga t Pirital ivõi Kosel. Teatada
slt. ...38/2513".

MUUa maja

Paremas linnaosas Tal

linnas ostan

maja
soowitaw Mõlaga. Välja
maks kuni Kr. 22.000.—.
Teai. slt. „6/2186".

metall
treipingi.

Zoowin osta Tallinnas
Teat. slt. ~A 963".
linna sees olewa
Soowin osta tarivitatnd
maja
Sral. slt. ~32/2432".
Ostan pruugitud moodsa

ehituskrunt
wõ! loana maja Tallinnas

Wäga hea kabineti

Müüa rihiplate

Ostan
put!>?hiiusmjoonis.. Kirjad i
igasugu ivauu mööbleid,' slt. „14/2374".

höövelmasin

tiibklaver
Nõmmel, paremas rajoonis,
raudwoodeid ja pruugitud
uus kahekordue puuehiius Ilu© Sadama 7. H. Terase
lapseiwaükreid, maksan
laualadus.
kuue korteri ja weewarustu
head hinda, %'afhtm. kirjal,
sa
..Rathke"
müüa
Wnlgaõ,
sega. Aaslnsisseiulek 2200
slt. ~23/2543".
kr. Teateid saab sambla t.
13—3, Nõmmel.

Nõmmal «lüüa

maja

ärirutnuiga, sood sa il iingi
musil. Aastasissetulek Kr.
1200. Lähemalt Suurtüki i.
10—2, Hiiul.
Müüa Kurna w. Lähtse k.
Wiraku

talu,
Tall»» im st 20 km. omtiib.-l.

ääres, ühes tükis, suurus

33 t.. hnmat. 108 p.-k. rbl.
Qmanrku aadr.: Ranöwere

Müüa 3 ktthja häid

heinu

Mitmesuguses paksuses

jalakalaudu
müüa Lai tän. 31, küsida
sa „Ärimööblist".

Müüa odawasti 2 korras

veoautot,
2 ja 4 tonni. hind 430 kr.
ja 2400 kr., järelmaks wöi

malik. Näha Pärnu m. 68
töökojas.

NWia 6. klassi

kudumk
maeln.
Pärnu mnt. 66—i.
Poekapid

riiulid', lett, mäheprriugitud,
16 Sm Tallinnast. PaÄmn. moodsad, -kohe müüa Dmse
32^-17.
fli. ..10/2SSO".

Härrade tiin. 10—1.

Rakveres
võtavad ~Päeval

ahe" ja „Laste

Rõõmu"

tellimisi ja kuulutusi
vastu ja müüvad

üksiknumbreid:
E. Priiman, Pikk 24
N. Erna, Lai tän.

E. Saboletnik, Tallinna 7

rakult leseks jäänud mees

tutvuks

Waucm pcottn

mootor

tõfdauto

Boovin osta

pruugitud ühehobuse sara

2011".

Jõukas haritud soliidse
laiu
teenistusega 40. aastates
rendile anda aärwamaal tvanapoiss sootvib leida ha
Evtta tvallao Peetri kiriku riiud ausa arenenud süm
(kastvuga mitte üle
juures, suurus 32 i. Katt paatse
keskmisel
bolda 'kohapeal Laari taltts

kestnud., iteljapäcwal 0.
sa 10. wecbr. s. a.

kellega ühiselt muretseda

Hrad merimehed
kiuuiswara wõi kauplus
wõi linnas Juba ole
juhtkonnast! maal
masolewat wöin finantseeri
Teiega smmnivad lirjawahe
da. Ainult soliidne ja tõsi
in st kaks sümpaatset noori
ne enesekirjeldus ja õige
neidu, kes ttnistairad ..katt aadress
(soowiiaw ühes päc
gerest randadest". Anni ja
ivapildiga) saaia slt. •">/
Hcda. Kirj. slt. ~33/2233".
3282".

Noormehed

bani ja sõudepaadi. Teatada
tähelepanu!
Äuusiktt karjakaswatuse koot. Tiiu latv liita ilast itirwutsid
Rapla.
imeeleldi. uks on ilus ja
korralik, teine rikas ja inetu.

Nlnjtt, krunte, talusid,
Meskeid, ärisid jn tööstust

preili-kaasiase,

Kes laenaks fiinip., harit.

härrale lühem ajak
kr. 100.Kui sobime, abiellume. Eha Kindl. wäärt. csem. %%
korralik. Koid,, tika-?. Kir kokkuleppel. Teal. slt 36/
2716". ' "
sad ühes fotoga slt. ~32/

Ostan
nelisc). muie üle 8 H. P j somviiakse kõigis kohtades
ja parandan igasugu mööb- kohemaksetalva raha eest.! ja igas suuruses hea Hitt 2232".
Maitswalr waliniSiaind
loid. wõiau igasuguseid asjut Teat. slt. ..28/2708".
naga osta ja rentida. Tea
edasimüümiseks kui la töö
kodused
tada
J.
Kiihle
kontorisse
Väikese !
laiu
tasuks. Tulen kojtl asju hiit
Wauaturg 6.
dama. Kirjad jlr. ..8/2568"
klubilaua
rendile wõi iwolactalc an
lõunad,
Toomiu osta ilusa
wõi Prii iän. 2—17.
da
1. aprillist 1935. a.,
ehituskrundi
2 siigawa tooliga soowin
murus 23 ha. Taku jaamast liha- ja taimetoidud, uute
Ostan
osta. Teat. slt. ..38/3318".
või maja
3 km. Kaubelda koha peal perenaiste jubaruscl. Kella
Nõmmel. Teatada Tallinn Kiwisilla.
Vs I—6 Niguliste t. 10—4
linoleumi,
<2. Karja 10—5, insener
iteisel korral).
Wambola, icTcfott 446-75,
mis on tvähe iarwiiatud.
PuhtaidT
kella 14—15.
Kirjad slt. ~20/2580".
Kas aastaid 5 või 3X3

Pianiino

Ed. Läte, Lille tän. 13 soowiii osta. ginita ja hind
E. Videvik, jaama raa palun teatada Maneesi tän.
matukapp 9—2, Aug. Arak.
Joh. Triefeldt, Pikk 17
Ostan
L. Rikken, Tallinna 20
lammutatava
Marie Talla, Vaksali 2

?oowiu osta
tmematüübilise (woolnjoo

M, Nurk, Lai tän.

Übja Majandusühisus

* Sirbi).

kapital. Kirjad stt. „11'/

Soolvin osta tavivitatud

bästihoiiud
ühes maja ja wiljapuuaiaga aknaid kuimast materjalist.
sõiduauto
Soowüaksc osta kiires
müüa Tallinna lähedal pro Lawaaknad 2 kr. peale, uk
kuni 6 b.-s., kobemaksoiawa
ratta.
nahku.
winisilinnas. hind 13.730 sed 6 kr. peale. 6-kuine ga tooras moodne suur
raha eest. Teat. kirj. slt.
kr., wäljamaks "h. Sissetu rantii 10 protsendiga. Pnu
maja
„l 3/1333".
Pakkum. saata sli. ~?l 962"
Näha kella 10—6. Poska t. lek 3000 kr. aastas. Lähe tööstus Kanarbiku 20—2.
mõib olla ta pooleli ehitatud.
malt
K.
Kalamaja
3—l.
19—4. aias.
'< Ostoialse
Teated
kirjal,
slt.
~2/1362"
J. Kurg.

MU

maja müüa

15004 r. sissemaksuga? W õl

uuesti keskeal, tõsisemale
ga ühes olla. ja ühe innu.
abielluks
eluwaadeicga naisega. Ees
Soorini» osta majaomani 10—12 klass 27 sm. Teal. reforntpõhjaga moodid. Kir
jad kuni 8. weebr. sli. ~31/ tvaneura härraga, kellel on märk teiskordne abielu.
slt. .. 10/2490".
kult uue ivõi
kindel teenistus wõi wäike Kirj. slt. ..36/2676".
3231".

slt. ~3/2483".

aparaat

Müüa

Teles. 423-40/251.

ja riiet etapid

odawa hinnaga. Näha Köie
14—11.

heiffitml

müüa. Soowiaw. stt. „5/ postitalu juhat, Wnmsi.
3205".
Kirjutuslauad,

Hardwick.

Teateid saab tvauuutatud
jalg- ja kabniettmasinad. ka adwokaat Elmar Sonin'ilt,

odawasti must siidkleit, wä

Kodune.

riieiekappe, woodeid, öökappe,

Helsingi, 4. 2. (ETA) Põhjariikide teu
nisturniiril mängiti täna naisüksikmängude ja
meespanrismängude poolfinaalid. Naisnkjik
mängus eestlanna pr. Nõmmik wöitis inglan
na Saundersi 6:3. 6:2; inglanna s)ardwick
wöitis rootslanna Isaensi 6:3. 6:2. Seega
kohtuwad finaalis pr. Nõmmik ja inglanna

MUUa odavasti

Hind 900 kr.) ja tväga hea

tori 13<—11,

Maider ..Võiekspordist" refereeris ettevõtete bilan

Mängib Põhjaliige meisterfinaa
lis Hardwicki vastu

Singer-Naumann käsi-,

Müüa

tiibklaver

1936 1937. a. jalanõusid
Kr. 6—lo ostate

Eesti Majandusteadlaste Seltsi uurhnisringi eile
õhtusel koosoleku! Vabrikantide Ühisuse ruumes H.

Müüa heas sõidukorras

Chrysler

Müüa tväga hea

naspäetval kella 4—7 Gon«

Saundersi!

Maamees ei olnud prof Jaaksoni
abikaasa surmas süüdi
Ringkonnakohtus oli arutusel ntnnmcc» -I Jt

Pesumärkimist,
sparbiinötic
j. m. tehakse
Paldiski mm. 26—3.
gu j ääw osa jääks tasuda hästi jn odawasti. Pärnu
LtaioMra,
sida Telliskiwi t. 29— 92. 3Tapa. Vilguta postk. V.
kuus 50 krooni, aas m 6. llrla m., äri 8, tel.
ca 200 m. Wõiivad ta lü igas
Müüa sõidukorras
Lapse
Kangur.
hikesed tükid olla. Pakkum. tas Kr. 600. Wõm ka Nõm 411-07.
Kuninga
tän.
6.
teket.
431-59.
j
Talu müüa tõldauto,
melt krundi wastu anda.
vankreid
slt. ..11/1331".
Kirj. slt. „ 18/32-.8".
Ehitus
sootviiab ..Modern". Wiru 1930. a. uiudel. õlipidnrid. Perilas, 35 tm Talliuugst,
Kaks pr. soowiwad
Briljante, kuld-, hõbe-,
Ostan
pruugitud
sõidu
tän. 2. hoowimasas.
Küsida Tartu mnt. 82—5.
suurus 12 ha. Hooned ma
korras 5—7 hob.-j.
aiiitikasju.
ivatut
raha
tutvust
metsamaterjali
nemad. Põldu 8 ha. karja- I
sid. jumalakujusid ( iko
M üüa maad sa d
MUUakse
tõldauto.
Mftmesugust
maad
2
ha,
heinamaad
4
karskete
rõfifclt ellu suh tü
na) ostab kõrge hinnaga
turba- ja tellistiwiiööstusest ha, mis on soo ja asub 4 1partii müüa \\'i" parkcti
riietekapid
ma w härradega iibe Scc-xi,
Cd. Muuga,
Teatada firma, sõidetud t»n
Vi osa. Asuwad 1 kin jaa !km eemal, kohane uudis- 1aluseid ja põrandalaudu
Wana Posti 3.
Ivan. 30—50 a. P. 40.
antu ja hind kuni 8. weeb
(ianrat pähkliga). Koidu t. mast. oma raudtee. Tellimi maa tegemiseks. Hind 1509 Wi" 3. sort ja 2" mahe
30 a. Kirj. slt. ~29/2709".
ruarini slr. ~14/2414".
16. töökojas.
sed kindlad. Lig. teat. p. krooni. Teateid saab Kap seiualaudu, mulla
Kühle. Tallinn. Wcmaiurg peli B—6 (endine Jüri lae latte, s><s prusse. 2 Vl*
õiglase hinnaga
Ausainccl-nc isescisew fa*
Soovitakse kohe osta
Võitluses
—3" paksusi seinaplaukc,
6—2.
W ilmsi).
leba kaswuga 28-a. preili
rätsepa
juba paljudele tuntud
tamme- ja saarcplanle 1"
ostan ja müün
tutvuks
Minia tvädke
. meesterahva särgid
ja 3" paksud. Soowijad
Loksal
I
28—38-a.
lihtsa kuid intcl
priiltan
turbapress
palituid, ülikondi,
tcat. kirj. slt. „6/2726".
„POKA"
jooksva vastu
lig. waba härraga, kes on
elewaaroriga ja transpor nõmmes, müüa ilus ehi
laud
kindla reeuist. ja pika kaS
pandipileteid,
tööriga. Sooiv. kirjal, slt. tuskrunt, suurus 0,5 ha. Müüa Suure-Jaani ale
märgiga rahuldavad kõi
wuga.
Kirjad palun usalda
~19/3219".
mis
jävlve
kaldal
aswvad
Awaldau
seega
tänu
A./T.
ki oma hea lõikega;
või poeleti l^h—3
jõe ja mere lähedal. Krunt '
ba õigete andmetega fft.
raadioaparaate,
„Qdor'ile"
witamiiniprcpa
inglise materjalist, oda
m.
pikk.
Küsida
tel.
on piiratud postaiaga. ehi
Pruugitud kandiline
raadi ..Puuwilja kuiwikute" ~18/2498".
vate hindadega.
443-03 või teat. slt.
hooned
tuseks kohal 40 m* lõhutud
jalgrattaid,
lüögilaud,
imckspandatva hea mõju
Uus
„E. 2645".
Kindlas ametis 30-a.
köögikapp, moodi ja muud raudkiwe. Ostja lvõib saada
eest.
õmblusmasinaid,
uoonnrees, äriteenija, soo
kuitva
saetud
ehitiismater
Jockey Club
on miiiia. Wabriku tän.
(2 elumaja ühes kõrwal
Ostan rauast
A. Õunapuu.
tvib kiires korras abielluda
jali müüjalt. Pakk. slt. ~7/ ,ruumidega ja tviljapuuaia
19—7.
grammofone jne.
Viru tän. 1.
Nõmmel, Pärmi mnt. 07.
prl. wõi prouaga kuni 40.
veepaagi
ga). Lähemaid teateid saab
2687".
,
Miiiia kaks imnmest
Tartu mnt. 1. Ost-müük. t»mbes 1500 Itr. mahtitusega
a., kellel oleks tvõimalik
S.-Jaani
ühispangast,
tel.
Soodsatel
liugimustel
müüa
,
wäikese kapitaliga kaasa ai
kirjutuslauda.
Dcat. slt. ..30/2030".
Toowin osta Tallinna
data oma äri awamiseks.
Näha ka pühap. kl. 19—2 heast kliimast materjalist po- . ar. 6.
Kirjad õige nime ja aad
Müüa korras tööstuse
Wisnkari 19-a. tööloas leeritud punasest puust
Võlgu
ressiga slt. ~1/1361".
(põi kuult.).
maja
magamistuba.
naftamootor,
Õüemüügi
ostan,
nagu
täiielehii,
pro
MUUa
Wanomab härrad! KcZ
Samas ka igasugust nmud ,
rest. weksleid jne. Teatada teist oleks
schtveissimisaparaat. 2 toru mööblit müüa. Telliskiwi 25 jõudu, ja mootorratta hinnaga #r. 20.000—
loa somviu osta. Pakk. jihcs flr. ..28/1308".
raani
ühes
junrcknuluivatc
Uus leiutis habemenugade alal klupet 'V\ X 1 V± ", ivana t. 28, mööbkitüöstns.
28.000. Kirjad slt. ~28/ hinnaga slt. ..29/2629".
kasuisaks^
osadega. - Tomupuiestee 10
mootorratas ..Rudge" s kor
2308".
Kas leiduks töölisriug. kenale haritud kunstihinge
6.
On leiutatud habemenuga,
rast
ära),
pruugitud
wäl
kohu- ja
Ostan
karske mees. kes hindab lifelc noromehele, kes on
mis lõikab hästi kõva ja jaääs, sikemasiu. Tartu m.
Kulda, hõbedat
ivanaacgseid (antiik-) mööb truud südant? Manus kaotanud armastatud isa?
pehmet habet. Noad antakse 40, töökoda.
VärVi
leid. portselankujusid. seina 30—45 a. Kirjad Mõisa- I Kivjad slt. .. 12/3332".
maksuta 10 päevaks proovile.
ja vene peenraha
kauivlus müüa Tallinnas.
Ostetakse
taldrikuid, sonviise. üksikuid küla postkontor. Nr. 66. I
Suures valikus juuksemasi
Pakk. slt. „M. 2135".
ostan.
u
naid, kääre ja Gillette teri
sie. tvaase, ktistallasin Kaks iseseiswat iutcllig. Wajatalse -kiiresti
HHuua
leiate
~bma
Voorimehe t. 4. E. Prant. kroonlühtreid, latia- ja sei noormeest
meeleldi
1000 krooni
telef. 412-39.
nalühtreid. pronkskujusid,
tutvuksid
optlkaärj Aug. Amos'e
Noomitakse osta korras
kaks
maja
tamiuakelli. waipu, õlimaa
laenu
linnamaja 1. obli
om. sõiduks olinld tõldauto.
juurest
Ostan kohe nwodsa uue le. pühakujusid (ikooua), preilide wõi prouadega. gatsiooni kindlustusel. Soo
Wajaliue cuesokirjeldus.
Pärnu m. 10. 1931. a. lutsusmudel. sõit ühes päriskruntidega Nõm
pianiino
kullatud Pildiraame, kirju Wälja kohaugulc ci ilmu. witajalc toa ew ai asu. Kirja!,
maja
Viru tän. 21. mid 29000 km. algajaile, me-Pääskülas, Wikcrkaare
iuslauagamiiuure. lvanu
järelmaks toõimalik. Näha tõu. 15.
slt. ~34/2534" (x 22 sst. ~9/3329".
hiiuiaga kuni 100.000 kr. hiid- ja hõbeasju. lvanu Teat.
Tcat. kwj. slt. „ 13/2053".
Pärnu m. 11. ja kaub. iga päew „Luxus"
ja
t,32).
ivõi chiiuskriindi paremas rahasid sa palju muud.
Müüa ärist järelejäänud
Osak.: Narva, Joala 26;
bonsimijaamas.
Soctvin osw tväheiawwi rajoonis. Pakkmn kuni 10. Antiklvariaat A. Pastarus,
Tartu, Aleksandri 6;
Svowin laenil
Iseseisciv korroktue kesk
laiud
wcebruarini sl>i. ..38/1338" Wana PoSti 7. tel. 443-36.
Rakvere, Pikk t. 26.
pudukaupa.
j
ealine
utees
turtvuks
kohe
8000-15.000
Müüa
abielluutiseks korraliktt, ko
mootorratta
Ostja
Cootviu osta lväikese
duammstaja intellig. pr. wõi
Toompuiestee 28—1.
krooni
Müüa Euroopa markidc
maja
sisseseade ja
prl., kes omab waraudust,
Setumaalt
'
suurus
350—500
ent3.
Pak
korjandus 8000 it. mit seebitööstuse
Nõmmele lvõi Tallinna. ärilisi kalduwusi wõi ameti. kiwimaja obligatsiooni was
rluimid tööstuseks üürile
Müüa juhuslikult suur
mestig.
kumised ühes hiiuta ja fir- osib Tallinnas ja Nõmmel Kirjad suuruse ja hinnaga Kirjad: Tartu, Pressa, tu. Kirj. teat. fft. ~31/
mida. Mha kella 2—õ
2751".
„ 45".
Pärnu m. 60—1, Tallinn.
I maga saam „Arno", Võru > mööblit, riideid, saapaid, slt. ~27/3227".
raadio,
postmarke.
raamatuid. graminofonc.
Tartus.
Suuremad korras
Soowin osta «väikese ühe
õmblusmasinaid, jalgrattaid,
Härrad aast. 30—45
teiega
majad
Küsida hotell ..Room", tuba
Sootviu osta
majakraamt ja igasugust korteriga
hind
äärmiselt
odaiv.
Näha
Võlgade,
tutvuksid
Wiljandis
kesklinnas
müüa.
20, ifl. 4—7 õhtul.
suurema
kolu. Kirj. slt. ..21/2461".
maja
Sissetulek 12%, wäljamaks pärast kl. 6 õhtul Endla
2 iseseiswat kindlas teenis ost, sisssnõndmised ja maksu
maatüki
Toowiu osta pruugitud Nõmmele. 1500—2000 kr. inses neidu misamasugustl tvahcnd. selgivam. Loojad
20.000 kr. Teat. J. Amola Kiu. 49—5.
Tallinna lähedal. Pakkum.
Ärarcisimise tõttu müüa
kuid korras
härradega iöölisringkonnasi saata slt. ..37/2677".
Uue-Weske tee nr. 3, Wil
hinnaga slr. ~19/2499".
hinnaga. Teatada slt. ~35/
hambaarsti
: Kirjad kuni 10. weebr. sli
jandis, teles. 327.
Müüa looduslikult ilusas
2675".
pesu-ja
tooli.
Maju, talusid,
Üksik kindlal elujärjel wa«
• ~25/2505". (Milwi jc
kohas, raudteejaama lähedal

W. Ameerika täit. 32—10.

Wsida prchapäetval sa es

Bilanss olgu selge

ja Zawaäkuaklaase. Raudtee
umbes SOOO kautjalga, wcc
tihi, 29, uue ehituse juures. müüa Mmme-K iwimäcl. kü- ttnd raudteejaama. Küsida

be kantud, kesikm. kaswule.

üaniiiw (hind 730 kr.).

Pr. Nõmmik võitis Joan

Freimuth kaotas, Salong loobus
Stokh o 1 m, 5. 2. (ETA) Eskilstunas peetud
rahvusvahelistel poksi võist lust ei eestlane Frei Raskekaalus eestlane Linnamägi võitis Per
mu t h kaotas sulgkaalus rootslasele Cederber Anderssoni (Rootsi) punktidega 3:0. Teisel
gi 1 e punktidega 0:3. Keskkaalus Tiller (Nor ringil Linnamägi lõi Anderssoni kuni kaheksani
ra) võitis eestlast Salongi, kes teisel ringil loobus. põrandale.
Müüa

Vl

Laupäeval 5. veebruaril 1938

kaltse
ostab

Soowiu Tallinna osta
maja,

mäljamaksuga rahas kuni
25.000 kroonini. Teatada
slt. ..11/2731"
Ostan ivähesõitnud

Tall. Eesti Kirj.-Uhisuse
tõldauto.
puumaja
Wõib
olla
6—7-istmeliiie
ntarerjali. Pakk. slt. „10; i ladu Pikk tän. 2.
lvanem mudel. Kirjad slt.

2410" "

~23/2743".

on lugejatel eaks

kas nimeks Mati, Mall
või Liis,

Kadunud

uad ühteviisi heaks

kõik peavad „L as t e
Rõõm u" ja loevad

Laste Rõõmu

Noor hagijas
ära joo-Muid Rahumäe jt
ma ünlbruses. Palun isi!
kelle juure koer tulnud. h
kesti watada wõi koer' j
ruua Rahumäe tän. 3.

Laupäeval, 5. veebruaril 1938

Kaasüüriliseks

Kooli kauaaegset asjaajajat ja head sõpra

Juhan Kohta?

mälestab leinas
VMike-Maarja Ühisgümnaasiumi
ja Keskkooli pere.

wis. Näha ainult kil. 11—1
ja 5—7.-

hea ruum
MMM
TALLINNAS
Korter:

kaasüüriliseks
wõib tulla karske kindlas
tcenietitses mecsterhawas.

Toom-Knninga t. 17—27,

heseinaga sa köök. cl., wesi

Saal

köögis. W. C. koridoris.
Wälja üürida

korter

uues puumajas 3 nrba,

õhtusteks loenguteks või kur

kontori

00 kr. Kirj. slt. ..28/2308".

tuba

kaasüüriliseks
tulla. Liiwalaia tän. 79—7,
hoowi sees, wäike maja.

Lig. teateid saab proua G. Gradussov'i juures
üle Vastse-Kuuste jaama, Leevi veski.

2-toaline korter

sini täin.).

ruumid
4 tuba csifitfla. S. Karja

2—4, tel. 436-67.

Kaasüüriliseks
wõib tulla ametiskäija prei

li Neiman! tän. 22—3
(wastu Schnbbe sauna).

Ära anda

tuba

ära anda. küsida Raekoja
Kesklinnas juhuslikult
»välja üürida fmic

• tuba

kaupluseks tvõi töökojaks.
Koidula tän. 30—3.

üürile anda

Korter
2 tuba, werauda ja köök
2T kr., tvesi ja elekter sees,
«välja üürida. Oksa t. 6—3

Kesklinnas üürile anda

hästi möbi.

tnöbl. tuba

1 tuba

Möbl. tuba

esikuga, erasiSsekäiguga, ära

anda korralikule härrale.

korter

NnwtiÄäija nreeSi'evahlvas sega) üksikule anteiiskäijale

kaasUUriliseks

(omaette). Näha pühapäe

ival kella 10—3 Imama t.
40—3.

üksiku daami juures wõib
saada kortorrkaaslaseua 1
luõi 2 mööbli:a

tuba
köögi ja wanuiga. Tcat.
Wiru tän. nurgal kioskist.

Elumuudairise puhul ära
anda wanad hea sissetuleku
ga vesukoja

vastuvõtu

Korter

härrale. Köhleri t. 2—2.

Suur, vrasissckäiguga

tuba
ära osalise tvõi täie

Ära anda uues majas

korter

3 wäikcst tuba. köök ja
esik, üldtvann. Palun tulla

tuks
fööat ja wanni tauvii. üüri

le anda õpetajate tän. 3
krt. S.

liitrite anda

tel. 473-46.

Wäikc omaette

tuba
on
ära
anda
Leete B—l,
kaupluseruum; Tallinu-Wäike jaam.

lefon 484-88 kella 3—6
rika t. 33—1. Tel. 481-31 p. 1.. pühap. 10—12 t. l.

..14/3234".

Nutulisclt ära mida sis

sctöötatud

pesu- ja
pudukauplus.

Kirj. slt. ~10/3259".

I—2 tuba

kauplus

Kaasüüriliseks

Toom. kirj. slt. „32/275,2"
Käidaival kobal

söögisaal
ära anda. Toom. kirj. slt.!
..31/2074",

Me. Walaetvase tän. S—s

korter
1. korral: 4 tuba, keskliit

juure Liiwanläe 20—7

Mugav tuba,
möbleeritud, erasissckäiguga

ja telefoni tarvitamisega
ära anda. Tatari 0-a—1.
I—2 tuba
ernsissek., mööbl. wõi iluta,

arstile, adlvokaadile tvõi
kontoriks ära anda. Harju
37—2, näha kella 4—7.

Korterid,
kolme- ja neljatoalised,
Ivatut, teenijatuba, uues

keskküttega majas, ära aitda

Seal ott ka garaashid.
Imanta tän. 20.

Kadaka tee 20, Tallinn, tel. le toõi kabele korralikule isi- 3275".

(mitte 5-a).

Välja üürida
töötoaruumid
võran dapinnaga ca 50 r.-m.

KaasUUriliscna

siku pr. juure. Sõja tän.

mnt. 146-a, küsida koja

mehel:.

Korter

Erasissekäiauga liäSii

möbl. tudu

tvälja üürida, soowi korral
tornini ja tcilesoui taNvita
mssejta. Terase 3-l>—1, tel.

möbleeritud tuba

wõib toa saada kindlas tee kiitke jn I valgustusega wäl
nislnies meestcrahwas ük ja üürida Tina 10—3.

Wesi ja elekter sees. Pärnu 36—9, he-owimajas.

kaks tuba. köök. esik. W. (5.

Omaniku ärasõidu puhul
rutuliselt ära anda klaas-,
kiivinõnde- ja majatanvetc

kauplus

korteris ära anda Ma hästi käidmvas kohas. Tea
dara tän. 1?—3.
teid: Pikk 15—5, hoowis,
Wäike ühewaline

kirjalikult slt. ~10/2730"

korter
358-88. Näha kella 11—1 .Ardrioni rajoonis
2 tuba
ära an
ja 3—7.
da korralikule ühele lvõi ka ära anda keskküttega majas
bcle isikule, hind 17 kr. ühes köögi ja lvanui tar
Mööbl. tuba
kuus. Zoowiawald. jätra witnscga. 1 ivõi 2 korrati

tvanni ära

slt. ..29/2429".

anda. Küsida kella 4—7.

Tuba

Koidula iän. 14—3.

ära anda üksikule naistvrah

Korter
wale. bind 12 kr. W. Pa
3 niba, uue? majas tarei rän. 5—13 hooioi
tvAja üürida üheo kestküt veal majas. Näba kella
reFa. Oskari räu. 75.

Kindlas ametis käija

meesverahwas wõib

kaasüiiriliseks
tulla Telliskiwi t. 16—10

s—B.

- Itaks töölkäijat meeste
rabi va sr Ivõiwad tulla

kaasöüriliseks
Kesk-Kompassi tän. 9—5.

knle isikule. Kasarmu 6—2
sissetöötanud

pesukoda

päikeseline

nas, ära anda. Tel. 45)4-52

wõi kirj. slt. ~10/3200"
Erasisscläiguga

tuba

tvälja üürida korralikule

maksjale. Toowikorral köögi

ja lvanni tartvitnsega. Ka
narbikn 22—2.

Wabadnsi väljaku lähedal,

üksiku härra junree

välja üürida
2 ilusat mööblita tuba
(suur saal ja magantistu
ba) ühes telefoni, manni
ja köögi kasutamisega.

relc pärida tel. 430-71

otsib wasimvat

lvõib tulla 3. Lasnamäe
täu. 14—2.
2 koosscismat

mööbliga tuba
2 hmt 3 isikule ivlilja üüri
da. Liuda täu. s—lõ.

üürile anda
korter

i kioskist.

remonteeliitid

tuba

Tutvust
soowib lvanem. inteü. kor
ralik lvgra udu sega härra

Teen

poeruume.

tuba,
eraldi sissekäiguga. Pakknm.

slt. ~20/2660".
Wajatakse täiesti omaette

möbleeritud tuba
Korteriotsirnised

köögi tarvitamisega, Teat.
slt. ~24/3224"

vajab
PIRITALE

jalgrattaosade äri ära anda

Jmanta tän. 28—7.

wad omaette möbleeritud
ux>i osalt möbleeritud

tuba

suvekodu

Autogaraash

ruume

16, küsida lrt. 3.

Ariruum
ära anda, ladnrnlimi ja

Teal. slt. „ 5/2085".
Pensionär sooivib rentida
mäikefe

msjs
keldriga. Teatu saab oion
ühes aiaga lvõi junttvilja
siori 17—9, tel. 303-06.
Hea tuba

korterit
toõi täiesti omaette tuba.

Teal. kuui 10i weebr. slt.

wälja üürida Navlva mnt.

soorvib kobe !vaene korralik

Roti
milrk
„Aira" pühib nagu luua

ga rotid majast. 100
gr 1 kr. Tall. E. Põl
luni. S. näitusel 1. au
hind.

..ö/272»

Kaks kiudlas ametis noor
meest otsüvad

korterit
tuba löögiga ivõi tuba

Pärsia
vaipade
ja mustrite t ellimisi ivõeiaksc

kavir. Kr. 10.000—12.000.
Tear. kirj. slt. ~6/2326".

•2oowiu üürida koduseks
ranmritfcf:-

pianiino
Ivõi tiibklaiveri. Teatada
slr. ..40/2360".

Kes icaiaks kindral Älek
sandor A»õschlaewölL'ft

(.Kmm inouvului

ma?tn. ?õja 11—2, kella 1006. a. oli Perrogradi?
13—17.

kindralstaabi ülem. Palun

Haritud noormeco

tnugiivalr icarada, ke? re

mast reab. Kirjal, slr. ~13/
3253".

inglise koelt >valitsema lvõi
Keikealiue naine soowib
õppima noore tuvil hm, keele
tutvust
prakliseerimisek?. Kirsal, slt.
~2/3202".
leKmelnga. kel on lapsed.

Ln korralik ja koduarmas

taja. oiirj. slr. ~37/3277".

Lesknaine kindla koduga
soowio

saada
A.-S.
D. tiiru tz & P-d
Välke Karja 7,
tei. 433-02

S. Tartu mnt. 13,
tei 300-81.

pliidiga. Kirs. slt. ~40/

3320"

maaga. Tallinna ümbruses, Riigiametnik, korralik -utaks
soomitaw Mee lähedal, kus ja, otsib erasissKäigiiga
on raudpee- ivõi omnibuse iväikest sooja

Kaasosanikku
otsin nlnse niaja osrirks

Tallinn, S. Karja B—7.

üksik kovralik kiudlas tee

kest ühetoalist .

Abielluda
neht 35—0.5-a. mehega.
Kirj. slt. ~34/2434".

köögi tarvitamisega. Teat.
slt. ..23/3223"

uistilses pr. somvib ivtii

slt. „1!>/1330".

„1/2601".

tutvuks

Kaks «vaikset isikut ivaja
Ametnike organisatsioon

laiendamiseks. Teat. kirj.

-härradega maalt wõi liu
nast. 25—50 a. Kirj. slt.

Härrad,
ärge visake
ära

abielluda

pensionäriga. Kirjal, slt.
~11/2001".

Soovin laenu
2500 kr. laln obligatsiooni
kindlustusel. Protsent kokku
leppel, smviins rasuta. Talu
asub loodnsl. ilusas kohas
mere läheduses. Pal. tcar.
slr. ~5/3325".

Palun südamest, kes lae
naks prouale üüriraba

Kr. 157
Kh jad slr. ~15/2735". Mak
san ausasti ragasi.

ühendus. Tubade arm ja
möbl. tuba
M a sau diwlikuilr kindlal
rendi suurus ieai. kirjal, «vähese köögi tarwilüsega l. oma manu kübaraid, ireae järje! 21-a. wiisakas noor
ära anda mööbliga lvõi slt.
„2i/2501".
1.-j. Palun tirj. teatada: nad L. ?lrto jnnre liutiin. mees
ilma. Krentgmaldi 6—U.
tutvuks
La sl ei a abielupaar otsib ' (Graniidi IM—4.
5—2. korral. Pulia-uan,
korterit
Jvuinoiit, lvormin pärio utiok heameelega : esiselwasimva
sajatakse
Suurtuba
liiiarlapsega. Kirjad lindl.
-1 kr. aiatee.
tuba. löögiga iuõi tuba |
2 tuba
andnieie ja soiega slr. ~25/
pliidiga, ioõi 111U1 löögi iar- j
tuvi 1 suuremat tuba kä 32-a. naieierahiva-? soo 3265".
köögi tnnvit. ära anda Tar Mitu sega, emvdj sissekäigu-! rata UHitffema tööstuse jaoks mib
tn mnt. 93—6.
ga, 2. lvõi 3. linnajaos. Kirs. slt. „23/274
Zoliidue, kindlas ameti?
.tutvust
Kirj. slt. „39/247i>".
irvrrandnseia iraimpoiss
ivaba
ühise
tutvuks
Härra, kiudlas teeuistu
Toonu n

MWWWM

ärlruumi

paberikanbti jaoks. Wõib ka

wähese kaubaga olla. Kirj.

NÕMMEL JA MUJAL.

Nõnnuel, Kiivimäel taim

seni tän. 21

korter
ära anda (köök. esik, lvesi.

slt. ~25/2465". I

Otsin

2—3-toalist
korterit

üldine mann). Sealsamas
üks iväike lööslns-ruum ära

tummiga. Keskküte soawiiam.

anda.

Erasissekäiguga

köögi tarivitamisega ära

ses, soomib abiellumise pu
hul lorr. I<>. iveebr.

lõik- ise mehele kaasa löö ja ainult meeldimine uina

tudit. kõu mi •> mine üle 40

pingelise kooskõla intlutl

tuba
aaoia. Kirjad slt. ~10/ abielluks iniellig. jõukeant
köögiga ivõi tuba ivahesei 2.570".
daamiga. Täinuvale ei il
naga, õ. liuuajaktu, Koidu
mu. Ainnlr wfited kirjad
täu. rajooni. Teat. slr. „ 1'»/
Sfoor morn?, fiiniiciuava-- iibes õige nime ja aadressi
32.'».'»".
omanik, jinuoib
ga slr. ~2d/3266".
tutvust
2otijiiill mõtte fnibaiwvfc bärradega aa-:-:. •2")—70,
Sümpaatne
fee otvmonD mingi liunie
trtiiaiunsfc fnnlmfa

äriruumi

Kirsal, patt. slt. ~21/1301" -pudukaubn joofõ. Teatada
flt. ..2H/326!)".
üksik inceäierahiraS woivib

väikest tuba

kõdil loomiseto. ihsõib selle?

Tisler

uwii mõj finMa avitienre.

»"voto siunviiau' kuid mine

nõutam. Kirjad bai. jaata
jlr. „2ö/i3SS".
Tutvust

ccc-tt liiuiu' olekd heakd

forciittncfc- ja bclUrfc- f<ra
m?:< korralikule beaiüdamli
fiiiic jõukamale meficlc. Kirj.
sl!. ~313271".
Husaaride ailoluvirser

anda. Soowi korral ka kaks
abielluks
tuba. Nõmiuel, Ntän-niku wõi kaa-?üürilisck». soowi-taw sooluih lväikest töötuba, soo mune nunuib ivoor=
3 mäiksema toaga ära auda tee 19. omnibusel Liiiva Nc-inmel. Kirjav pal. slt. mitiTiu kesklinua ligemale, mees. 'Kujad ilt. ~34/
riffa ric vii wõi prouaga,
1301".
„1?/1Ö6S)" ühes tingimus- . .ftirj. slt. ~3/2683".
1. linnajaos. Teat. saab peatus.
manuo 20-10 a. Kir-ad slr.
tcga.
Harju 23, lmlmisriieteärist.
-11-a. nvunie kesknaine
~213231".
3oi>miu nürida
tutvuks
Korter
Hästi
-Uorrali.k ivaikne 2-1-a. rii
Kaasüiiriliseks
beajüdainliku m-ebega. Palmi
toa mööbliga,
möbl. tuba
3 tulin, köök, esik, unes
giieenija sorrvil'
orasisseikäiguga anda intel palkmajas ivälja üürida. tulla ioõi tuba soawib üksik > era sisse käiduga ja keerulise õige aade. kirjad. flr. „ 11'
tutvust
1371".
ligentsele >vaüsde isikule Pärnu nint. 188. 4 Utin. ree waikue mee-?. Kirjad slt.! irõimalusega. Paki. teal.
preilidega maali inõi liunan.
..
124;"kV'.
kirj..
slt.
1
,-J<>!)r>".
Falkpargi 11)—3, 2. korral. Kilvimäe jaamast.
'ellel on >räikene nimnid
Naine,
fee omad talu, ftt-5 saaks ringkond, on rvaranduseia
Waneen üksik daam kiud
Nõu imel Pärnu mnt. 120
Ilus soe omaette
viibendada ema mõieutje ia| ja ivaikie inineivikuga. Ivan.
tuba
aiamajas ära anda 3 roal. la sissetulekuga otsib lväikest
jõu vaiitita ladu leoniiele! I 13 21 a. ,roio ii li ee- olu
tuks
mööbliga Mõi ilma. ainult
korter
Cleu kätele ja lm talitu! lo etir jci dn sega 'oomitaw,
pliidiga
ivõi
mööblita
tuba
iniell. harit. isikutele. Keskwälimuiega noormeee, töö iViic-ui-u ''amaga. Mirjrtd fft
kütie
ja
watgusinsega
ning
teenija- ja ivanniioaga.
Luha 2—3. Tel. 412-13. viilid
tanud mõijaivalitseiana ja ..27 2337".
köötti lanviiusega.
70 krooni.
Tõsine meeldin) majan aliittieie juhatajana uiug s>lu ning 100 di iie anmae
Keldrikorral üürile anda
täiv rajoon oalkpargi
Wismari iäuairitd Pattnm. bitvf. kind'i. keskeal. neiu viigametttiiltMta tehitililel iaja uaieoiernu-e- ioomib
korrcktscile kindlas teenis
soovib
alal. Cõfau fa :eb.a ema
Äriruumid
slt. ~Iõ/133õ".
tuscs inimestele päikesepais
abielluda
kätega valju töid. niie on
teline
põlluinebe altiviiutia. Cetan l
möbleeritud tuba Aeglviidns. turu ääres oda
Otsin kabe ivõi kolmeioa fiwjmf talise, loiuiiuduietiu
poissmehega. pikemat kasivn. kirja jlt. ~25/2345".
Naua 43—6, wasaknt kätt ma üüriga ära anda. Kirjad lisr pnikeseknllast
jüntama laluemauikuga,
Hiri. flt. „24 '2584".
korterit
hooivis.
saam: Aegiviidn, K. Bürger
j 2 kavralikku majateenijat .Niiti. ilu „l
köögiga, ivõinialnse korral i
Moodsa joone sammirami- jI jomvitvad
>niõnrrsnStega. liuna tsontrn
.oestmiieka-irnliiie ' orra
4-ioali»e mngam soe
Tubaära anda
miS ioõt icllc ümbruses. soo seks eleganme daam kannab^
lif noornieee
j
tutvust
talvekorter
tutvuks
ioitmo aiaga. Pakk. saata
korsette, |
kotrasike me ee i ega limtajt
flt. ...>2tlõ".
meidi
irava
omatva niin
üksikule preilile 3'nrgensoni ära anda s>!õmme. Nurme
tvõi maalt. lvcia 28. i2ia paai'e preiliga
tän. 23—3.
rinnahoidjaid
- abielu
6—7, hooivimajaS.
Kellel on ära anda
18. Kirjad jlt. „38;2438". ee-ninargil. 28a-:npc
palun
kondiitri
Uues majas päitesepoolnc
Palun
ivõiinaluie korral foroNza.
ja pesu
erasissekäignga möbleeritud
KaasüürilisT
neid sõjakaaslasi, kee iceui mille lagaeian. Kirjad fli
töötuba
tuba
Sale, Lembitu 7. jid 1010.—102". a.. Nanva -33/2333".
ioõi ke? on uõuS ama majja
iva ja ülsiku meesterahva iibele lvõi kahele isikule ära ehinuua. teat. jli. „ 16/ Hinnad, käitesaadwad. Arst naudil 0. volg.. 0. rood.,
teatada kirjalikul: jlt. ~37/
13:56".
l juure Willardi 11—11).
anda tänvel. Tuisu tän. 7.
likud baiudaaflnd telliiuicäc 2437" tvõi Kilviiuuiru tän.
tutvuda
peale
16—4, Tallinn.
Wajatcxkse kiires fotrra»
Ilus
soe
päikescpoolne
uaie-olewusega,
manuo poie
Tuba
korter
.Härra soolvib pioeitilr
iälni-7-. ?eai. slt. ..38/2718"
25-a.
ijejeifeiu
noormees
ära anda I—2 ametisole
tuba sa kvök iväitesÄe
ruume
kõnepraktikat
Noormeeo, riigneeuidlusee.
wale intelligentsele isikule. perele üürile anda. Pidu t.
tutvuks
27-a.. soowib
Tulbi tän. s—l.
16, Hiiul.
juutseiööstusele. Toat. skt. saksa keele? hea rasu eest.
aasia ie 18—25 . vrl. ttittg
24/1334".
Teat. flt. ..27/2707".
tutvust
Tuba
pr. ii õiõe kadu loo
Wälja üürida soe, päike

ära auda, mööbliga lvõi il

ma. erasissckäig., soe ja pu

ja keemiline' riietepuhastus Küsida Nniute tän. ajalehe

ühes sisseseade ja tööriis
tadega irälja iiiirida isetöö
tajale. Kirj. slt. ~16/2696"

Otsitakse tühje

Talvekorter

Laadaplatsil

MÖÖBLITA TUBA

Korter

has, Manni ja telefoni tar
Ärasõidu puhul kiiresti mitnsega.
Näha Lembitu t.
ära ar.'da
13—2, ka pübap. kl. 13
puuviljakauplus.
12. tel. 475. 44.
Välja UUrida

uxihese mööbliga erafissekäi

guga iliba ilma köögi tar

ilma mööbl. piiewaseks kastil, nutuseta I—2 soliidsele daa

konwribüvoot.-. puhta töö mile. Telefon korteris. Nä

Pärnust Tallinna räit
daw kindla» teeuiswseS

mijeke. Kirjad jlt. ~34/
0 erinevat iga
pilt isesugu 2354".

korterit
3 toa ja kõvtvalruumidega.
J Elekter ja mesti varustus.
tuba pliidiga. Oooloi
Nõmme. Metsa 39.
korral pikema aja eest üüri
ettemaksuga. Kirj. slt. ~11/

Korralik kodna tutt aera ja

seküllane

korter

Nõmmel, Nandiee 23

i jaama ivastas i põbialitnlt
rcmonteeritnd

kaupiuseruurn

lvälja üürida. Näha pühap.

jaoks ivoi olantisek- soliids. ha ainult kella 1«> 4. hil l l—2 ja ikipiirtiHibel igal
3 tväikest tuba (wõib ka iültile tvälja üürida, nüsida j jem palutakse mitte tulla, ajal. Lähenlalt Tallinn,
Kullasega 3, äris.
2 tnbat, köök, rõdu, 2 sahlv Lühikejalg 3—l.
j .Sl mm 14—2,7.

inecSterahwas soaivil' maikset

2011".

Korralik 2-liitmeline
rekond soowib iväiksemat

korterit

tuba köögiga. Wvib ka

l-ioaline olla. .Kirjal slt.

„ 1 õ/2015>".

rit, elekter, mesi, klosett

Noor intelliaencne preili «korteris. Weerenni 64—1,
Näha oühan. alates kuni kl.
Mööbliga tuba
taa kaaslannat.
wõib nilla korralik inee-ier.
4 p. l. läinult räiskaswa
wöi naisrerahwas. Lennuki ?oowijail tulla Terase i. und ja kindlas teernstuses
dna anda. Endla 40—9.
tön. B&—2.
3-a—3, lelle 3—o p. I. .perekonnale).

Kaasüiiriliseks

Wäike

Waua Kalamaja 3—3 Kop
li trammi peatuse lähedal.

Aus kiitdlas teenist. !
kaasüüriline
wõib tnlla üksiku proua

Päikesepoolnc suur soe

Tuba
on öra nnbrt mööbliga tvöi
ilma, telefoni tarvitusega.

virn anda toiduainete
ühe? ka tiba ja elukorteriga.

Soowitakse üürida

tuselt V/2 min. tee.

majas kort. 12, omanik ko
hal pühap. kella 11—2 wõi
tel. 324-06.

Unes keskküttega majas

äriruum
punktil!,
eraldi osa kott. ära anda,
kesklinnas. Kirj. sl:. ~30/ juure waateatnaga heas uues moodsas majas, liuna
2470".
äriiänawas. Teateid saab sees, sellele, kes kahe kuu
päew kella 9—12 Ta üüri wõib ette maksa. Kirj.
Kindlal tööl olcwale isi iaa
slt. „B 462".
kala tän. 2—l.
kule ära anda omaetrc
tuba»
Välke puhas tuba
Puuvllja
soliidsele kindlas ametis isi
vliidiga l klosett hoowis)
Waatania tulla kl. 3—5
kauplus
kule odmvasti tvälja üürida
päewal Kloostri Kooli tän. omaniku ärarcisimise tõttu, Waatama tulla Tehnika t.
7-A krt. 7.
käidawas kohas ära anda. 15—5, laup. kl. 7—o õh
saab Lennuki t. 36. tul ja pühap. kl. 10—12
Suur ilus, hästi möbl. Teateid
piiuwiljakauplusest, kl. 3—9 enne lõunat ning kl. 5—S
tuba,
pärast lõunat.
OclCf:., tclcf., loa uu) kesk
Töötuba
linna läheduses ära anda
Välke korter
ivattscle kindl. leenist. här 45 r.-in. põr.-pinda, iluta
anda, 43 r-m. põe., 6.
rale. Pakknm. slt. „24/. tööstnswoolnta. nälja üüri ära
kord, list, parkettpõr., kesk
2Õ44".
da Müürüvahe tän. 60.
küte, üür Kr. 45.—. Tartu
Uus, odaw, soe
irait. 17, küsida majahoid
Äriruum
korter
jalt loõi majmvalitscjalt
(50 rott:. . põrandapinda) saada, ühes laonmmiqa. krt. 8.
elekter sees, 2 tuba, köök. Pikk Kiit. 46—1. Näha pü
esil, soowi korral hobusetall hapäevast kuni keskitädalani
Iluhoiu
ja aiamaad, kõik Kr. 25.
kabinett
Ilas möbl. tuba,
kuuS. Kadaka tee 18 (15
min. Seewaldist). Kasida päikesepoalnc. ära anda ühe üle anda. Teat. slt. ~35/
469-13.

Moodne korter

möbl. tuba

ja 2—5 p. 1. või küsida miscga. Laulupeo t. I—S.

2 toaga ära anda. S. ?lmee

Kaks kindlas teenistuses
hooivi poolt. Preesi siht. käijat
mecster. tvönvad
6—l.
korteri saada
Suur mööblita !või tuli kaasüürilistena. Kirj. slt.
hese mööbliga

waja üksiku naisteruhiva
juure. Kuuüür 3 kr. Mag giga ära anda Nõmmel,
daleena 3—12.
Pärnu. mnt 67, Rahirmäe
jaama lvastas.
Kaupluse

Ära anda suur hästi

Viru nurgal), kl. 9—ll erasissek. ja iumttti tavivita

ühes kõvwalrnmnidega, kesk
linnas astuvas keskküttega
nmjas. Kuu üü r 120 kr. Te- >

Soe korter
kolme toa, lveranda ja köö

Keutmaui täit. 24—10.

lise paitstouiga. Tatari tän.

Aia t. 5—12 (Vana

möbl. tuba,

Kaasüüriliseks
jatuba, ival.ii, parkett, soe
1 tuba ja köök, omaette
(110 r.-m p.) Kreutz puhas sissekäik Köie 7,
tvõib tulla kindlas teenis kvcsi
t. 19 jnllres, tviiikc Nõmmel. Hiiu jaamast 2
tuses meesterahwas W. tvaldi
kort. eh. üh. „Tare" unes min. tee.
Pääsukese tän. 7—5.

Korter
crasissekäignqa, soliidsele
6 ' tuba, keskküttega, 2.
haritud härrale ära anda.
korral, Estonia pst. 13 ära wälja üürida Koidula t. 1Z!
ära anda Wana Win: tän. Koidula tän. 1'3—3.
mida, kohane konkoriks ivõi
nr. 9.. Näha sealsamas, kii- >
Küsida majahoidjalt.
Korter
Korralikus majas
arstile. Teateid saab Es
sida majahoidjalt. Lähemaid
tuba
suure
köögiga, kuu
tonia
pst.
19,
kassast
wõi
15. skp. lvabaneb moodne
teateid saab Kordese t. 6,. möbleeritud tuba
tel. 469-36.'
üür 15 kr., ära auda Nanva
tel. 469-93.
4-toaline korter
ära anda (tixritiü kasutami
tiW,. 136^ttäe^cgl,^uaja
4-waliue

wõib tulla

kaasliürilist

ära anda 4 tuba, teeni

eraldi sissekäiguga, kõi 2.2—1, teles. 469-43.
gi mõnusustega: vann,

telefon, elekter, kesk
küte, majas lift. Näha

Abielupaar, riigiteenija.

otsib I—2-toalist

zeplkojaruum,
32, uues majas. Küsida krt. Morni, jooksew wesi. Nõm
nr. 14.
me, Wabaduse pst. 6a» kõrgus tviihemalt 3 m. Tea
Waldeku peatuse juures.
jada slt. ~37/2637".
Lihtsat töölkäijat

Tel. 307-94.

möbleeritud

Möbleeritud tuba
korralikule intellig. isikule

korter

kortereid
tvälja üürida Pärnu mnt.

sissekäiguga, kiudl. ametis
toake
Toiduainete
käijale l—2 härrale ära lvõimööblitega
Kotlet
kaasüürilise koht ära
anda. Liilvamäe 16—2.
anda üksikule meesterahwa
kauplus
2 tuba. köök ja esik
le. Aia tän. B—l.
ara anda. Küsida Paldiski tvälja üürida. Küsida Knn
Mööblita
tuba
mnt. nr. 21, lehekioskist.

dcri tän. Il>—4.

üürile anda

Teat. tel. 412-32.
suur eleg. möbl. tuba era
ruumid
sissek.. lvauui ja telefoniga,
korter
Kaks kiudlas ametis noor
täielise lvõi omlise vausioui j tühjalt ühes elukorteriga (osobnjak) üürile anda
- sealsamas antakse wä ära anda Kilke tänawal, 2 tuba ja köök. möbleeritud, meest spoissiuehed) otsiivad
ga häid lömmis. Naua täit. wõib ka olla töötoaks wõi päikesepaisteline, mõnusus
möbleeritud
45—2, Kreutzlvaldi tän. ladnrnnmiks. Teateid saab tega, mitte suur. Rahumäe.
nurgal. Näha kella 12—8. Maakri tän. 22—27.
Haatva 19—3. autobusepea

masse tvaja naiskaasüüri köögina. Aadr. Knllasopa t.
«kütte ja lvalgustusega, era
list. Siilversi tän. 3—2.
11—1.

Tondil (Seebi t. keerata).
(143 r.-mtr.)
Tuba
Ivälja üürida; wanni ja te
korter
lefoni tartu, tvõimal. Waa ära anda kindlas teenis
üürile anda Gonsiori t. 11. data lmrp. kella 19—21,
olowatele isikutele S.
wastu Kalewi pl., küsida ja pühav kella 11—17. Ta tuses
Pääsukese tän. 6—B.
teles. 310-90. kella 15—21 tari tän. 20—3.
kaasUUriüšeks
Omaette sissekäiguga
Korter
wõib
tulla noormees Ivõi
möbl tuba
neiu üksiku juure. W. üürile anda: 3 tuba, tvan
ühes köögi tarivitamisega Koiupassi tän. 12—7 (tei ui-, teenijatoa ja esikuga,
põrandapinda 81,3 r.-m,
ametiskäijale preilile wälja sel korral).
kuum ja külm wesi. Tal
üürida. Teatada slt. ~21/ Suur büsti
linu, Pärnu mnt. 96.
2464". °
Ilus 5 toa ja weraudaga

Kiosk
pl. lehekioskist.

iches köögi tarwitusega, sa

Suur päikesepoolne

2 poissmeest wõi lasteta
abielupaar wõib

müüa või välja rentida

da. Hind Kr. 33. Kodu
t. 18—5 (autobus Maga

Kesklinnas üürile anda

koht Telliskrwi iäu.. hind

erasissekäiguga, wälja üüri
da (wõib ka kostiga). Koidu
tän. 109—11.

se ja vanutamisega on omaniku surma tõttu

susteks välja üürida. Uus t. imes puumajas tvälja üüri

29—4.

köök. wannituba, keskküte,
igasugused mugawused. asu

püülivaltsidega, villaketruse, värvimise, pressimi

kobinas maja hoolvil.

üürile anda: 1 tuba 1 va
Kordu 30—16.

Leevi vesiveski Vastse-Kuuste vallas
Tartumaal täiesti moodsa sisseseadega,

Kaasütiriliseks

9

korterit
3 tnöi 2 tuba köögiga, uues
loõtli tulla tvauenta naiste
gitarre ja
wõib tulla 2 ntcesterahwast
samasugude uaisvlewustega
rahlva juure Hiirjapea täit.
majas Mustamäe as. Mm köögiga. Soowiiaw 1. lin
kandleid.
maalt tvõi linnasr. Ivan. tn
Wismari tän. 34—16.
32—1, tulla pühapäelval.
me basseini lähedal, Hiiu najaos. lö. weebruarist lvõi
m 32 a. Ainult tõsised kir
jaamast 20 min. tee. Auto eidaspidi. Teat. slt ~3/
Südalinnas
Kandled mitme-? smirses jax jad slt. ~15/1375",
garaash ja aiamaa tegemise 2603".
tvälja üürida tuba, köök ja
mudeli? luni kolmekordsete
Suured tvalged rmmnd
wõimalused. Läbirääkimised
Wabad kindla ieenisiusc
tvann ühes telefoni tavlvi
keelteni, tcllimiõie peale.
Kaasüiiriliseks
3.
weebr.
kl.
IS—2l
ja
6.
g—6-toaline
pr. ja prl., kellel oma
tuscga, mööbliga lvõi ilma,
Tallmn, 1/emlnm t. 7—l.. ga
tvcehr.
kl.
9—ll
Rahukoh
kapital,
sellele, kes mõne kuu üüri
soovib korralik ametiskäija
tu
I—lo,
.
tutvuksid
korter
ette lvõib maksa. Teateid
preili korralikku perekonda
niisamasngriste üle 30 a. iv.
Korsette
saab ajalehekioskist Waua
iuöilo. ia kontoriks lvõi
Korter
või üksiku naisterahva juure.
korralikkude uim paais eic
turukaelas, Tcheeli panga
ärirunmideks, üürile
härradega iile Eesli. Kirjad
Kirjad
pai.
slt.
~4/3324".
ivastas.
ja bandaasbe ü/i-ki i?ili slr. ~ 15/1378" (Pr. Marer.
anda Wiru t. teisel
Mälja üürida 2 tuba,
korral (üks trepp).
Noor riigiteenistuses olew iva id tellite odmvac-ti. J.• prl. Naaskel.)
köök, esik, elekter, klosett
Boe möbl. tuba
Nunni moe- ja õmblnosa
Lähclnalt Wiru täi:. korteris. Nõmmel, Kungla abielupaar lvajab
londist. Pärmi mnt. 0. Ilvlai 35-a. noormees kaupleja,
13—6, kella 2—3.
erasissekäiguga üürile anda
Korteril
m. äri 8. Teles. 411-07.
14, tulla Kilvimäe peatuselt
abiellub
haritud härrale lvõi daamile
preili wõi prauaga 25—45
tnba köögiga Ivõi tuba
Korralik
nctu
sooivid
I—21—2
sooja
päikesop.
Arirnnme ja 4-toalisi
a.. kellel on rcenistils, tvõi
tvaheseiuaga. Itirjad kuui
Waua Kalamaja tän. 5 tesiküttega
ja sooja meega
mõnisada krooni ühise äri
hästi
10. weebr. slt. „2õ/322ö".
krt. 2ä, kolmas maja hoo
tutvust

Ära anda

I üksiku naisterahwa juure

Nr. 55

Päevaleht

Mööbliga tuba

luba

ses poosisha

riliku % tos. naisier. 34-anei.. pikemat

[ hinnaga.
Moodne foto
'} nteliee
Karl Osol,

laeivn, jomvib

tutvust
jamaiuanste meeetega. Kir«

preilide-prouadega. er leida

kaaia kauni-o. kellele luua

lodu armao. Mrsad fli.
..3 3283".

Haritud jõukad kodune
neiu meeleldi

tutvuks

Muudt 2 Viiikepildid vüga jad kl:. ..20,2300".

Karinid' torralikn lindlopal

odava hinnaga.
Avatud ka pühapäevade!.

ameinikuga, man. 32 -42 a.

44* a.' waraudusega infeff.

leskproua • •

Wõiatt inõõdidka raitt ee jr
sissenõudmisele

veksleid,

galire bärraga, uwv riigi

Krriad fir. ~3/3283".
?õnseo mõne- Komm

soovib tutvust .

Vajan ruumi,

45—fln-it. imelliii. härrade,
hulgast. kellel roa va kapitali,

täitelehti

ei koo? maja. elurada. Krvj.
korraliku rövli-eueiUa.
pliidiga ära anda. Männiku lyiS m> kõlwi tiine kioMks. õige nmie ja aadressiga D. ,M.. ka lgomjecuid. Teated nus 23 a. KsPÜ.

ära anda Mnne i. o-^3. iu Sl, Nämme.

sLzgad U.' \; 1

10

Nr. 35

Päevaleht

Laupäeval, 5. veebruaril 1958

28 ajan

Tööotsimised

kojamehekohta
olen Stjihumb aednik ja tuu
uon keskkiitei. ei põlga ühtki

Tähelepanu!

Soovin

traktorifuHtide
Sõiduõpetus traktoril.
Algus esmaspäeval, 14. veebruaril, kell 7 õht.

Kavas põllumajandus-, meierei-, paadi- ja
iraktorimootorid, nafta-, petrooleumi-, ben
siini- ja diiselmootorid. Õppeviis näitlik
praktiline. Praktilised tööd Tallinna Tehnika
instituudi ja NMKÜ autokooli õppetöökoda
des. Lõpetajaile diplomid. Osavõtjaile maalt
prükorter kursuste juures.
Järgnev kursus algab 21. märtsil.

Nõudke tasuta

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

Hallo, hallo!

Lp. rätsepad!
Wilunud meesabilirre soowib

Kirj. flt. ~29/2349".

Väljalõikamiseks.

Korralik karske 24-a.

d. s

kapten YLLÖ,
ekspedeeritakse

laup., 12. veebruaril kell 16
STOKHOLMI
kui jiiäoiud lubavad.
Lähemaid teateid annavad:

Thomas Claytillis & Son,
Oievimägi 14. Tel. 415-00 ja 435-58.
Tel. aadr. „Clayhills" Tallinn.

noormees
Olen huvitatud Teie poo t korraldatavatest autokursustest, palun mulle tasuta
palub tööd. on rahul kõige saata lähemad kavad ja tingimused.
ga. Kirjad slt. ~3/2323".
EI uko h t

Nimi

Kaubaaurik

..HEIDELBERG"
kapt. NEUBÜSER

reedel, 11. veebruaril p. I.
STETTIINI.
Muudatused võimalikud.
Lähemaid teateid annavad:

THOMAS CLAYHILLS & SON,
Oievimägi 14, telefon 415-00 fa 435-68.
Tel. aadr. „CiayhiHsu Tallinn.

tel. 310-66.

Roostehaitseaine
igal laupäewal

Lp. tööandjad!
Korralik neiu soowib

kuuma vee anumates ja
aurukateldes on

Kaks prowintsist sõitnud tü
tarlast soowiwad ükskõik
missugust tööd. wõib ka ma

Talünn - Hamburg -Tallinn

Ernst Russ

Kaubanduskooli lõpetanud
noormees

otsib iningisilgust teenistust.
palub kohta
täiesti wilunnd tisleri wõi Tunneb ka elektri- ja raa

slt. „ 33/2473".

Ztoor Saaremaa

tütarlaps

palub mingisugust tööd lin

Aus korralik kautsjoni

tikaga

autojuht

Tel. 442-57
19. veebruaril

„Christian Russ"

„PITEA"

Tütarlaps
palub õpilaskohta tööstusse,

lomid. Äridele kohaste kontori j õudu de soovitus.

Tel. 450-30
26. veebruaril

Viru tän. 14—8, tel. 471-77, kõnetundidel kella 9—lo
homm. ja 6—9 õhtul.

aurih ..Desdemona"

Jtliks kingite oma
varandust ?

Teat. flt. ..22/2422".

Soovin kohta

Ins. Mardi autokool
Sakala tän. 41 Tel. 474-78
(eiiõ* V, Piimu mnt)

Tallinnast

aurik ..OIHONNA"
igal laup. ja kesknädalal kl. 9 30.

Helsingist
aurik „OIHONNA"
igal esmasp. ia neljap. kl. 10.00.

Sõiduhinnad: kabiin Kr. 14.—, salong Kr. 12.—.
Sõidukaartide müük ja kaubaülesanded aur. «OIHONNA» jaoks

„Talitusviis tselluloosi ja muude sar
naste ainete suhkurdamlseks".
Teateid annab Ins. Eugen Wassiljew, Tallinn,
Poska 51 b, tel. 304-18.

KUULUTAJAILE
TULNUD
KIRJAD
4. veebr, sisse tulnud kirjad.

M 641 1 1/2041 4 21/2181 10 21/1221 1
2/1762 1 2/2082 1 22/2222 4 22/1702 8
2 1882 1 3/2043 9 22/2062.. 6 23/2183 2
3/1283 2 3/1803 1 23/2103 7 23/263 I
3/2083 1 4/1234 2 23/2143 2 23/903 1
4/1724 2 4/1924 1 24/2144 1 25/1945 1
4/1804 2 4/1964 • 1 26/1946 6 26/1706 2
5/1285 7 5/2045 2 26/2186 6 26/2066 1
5/1925 2 5/2165 2 26/2106 3 27/1867 2
5/645 1 6/1926 1 27/1677 1 27/5987 1
6/2166 8 6/2086 2 27/1667 1 28/1668 2
6/1126 2 6/1286 4 28/1628 1 28/1948 1
6/1006 1 7/2087 7 28/2068 1 29/2189 2
7/1887 3 7/1247 5 29/469 1 29/2109 6
7/1207 1 7/1287 3 29/1949 1 30/2150 6
8/2008 3 8/2208 3 30/1990 3 30/1910 1
8/1288 3 8/2168 3 31/2031 3 31/2111 1
9/1889 I 9/1249 2 32/1872 9 32/1272 3
9/1289 1 9/1929 1 32/1832 2 32/2192 8
10'2130 14 10/2210 1 32/2032 1 32/1912 2
10 1810 2 10/2010 1 32/2072 1 33/2113 4
10/2050 i 10/1850 2 33/2033 2 33/2073 5
10 2090 1 11/2171 6 33/2193 1 33/1953 4
11/2091 16 11/1811 1 33/1593 1 33/8993 1
11/1451 I IJ/2091 1 34/1954 8 34/2114 2
12/1252 1 12/2212 2 34/1874 5 34/1754 1
12/1532 1 13/1293 2 34/2074 3 34/2034 2
13/2013 3 13/1973 1 34/1674 1 35/1955 1
13/1253 2 13/2133 1 35/2075 5 35/1235 1
14/1214 21 14/1654 1 35/2115 4 35/2035 1
14/2134 2 14/1614 1 36/1436 1 36/2076 9
14/2014 1 14/1934 2 36/1276 11 36/1076 3
14/1894 1 14/694 1 36/1946 1 37/2077 11
14/1294 1 14/1974 1 37/1637 1 37/1237 1
15/2175 6 15/2055 1 38/1918 9 38/1838 3
15/855 1 16/2136 2 38/1238 3 38/2038 2
16/2216 9 16/1976 1 38/1878 1 38/1958 1
16/136 1 16/1896 1 39/1839 8 39/2039 10
16/1256 1 17/1657 17 40/2120 756 40/1880 2
17/2177 2 17/1617 2 40/2076 5 40/1760 1
17/1897 2 18/2018 18 40/2080 7 40/2140 2
18/2058 1 18/2178 2 40/2122 1 40/2200 2
18/1838 1 18/1258 1 A. 882 11 A. 838 8
19/1939 3 19/1899 2 A. 885 1 B. 353 1
19 2099 1 20/2180 5 B.
418 10 B. 405 5
20/1300 1 20/2220 2 B. 4718
1 R. 1228 1
20/2140 4 20/1580 1
Kokku
1327 kirja.
20/2100 I 21/2061 2*

,Biiick' tõldauto

Kirj. slr. ~34/2514".

Järelepärimisi saata: S. Liebmann, Valga, V. Sepa
tän. 2—4.

soodsal tingimusel kolm snurt

AUTOKURSUSED

Hind Kr. 225.000. Tõsised

Tartu mnt. 16, lelet. 313-85.
Uute kursuste algus 7. veebr, ja 15. veebruaril.
Täieline garantii Ija 11 liigi üleriikliku sõiduloa saamiseks. Õpperaamatud
tasuta. Autode üürimine õppe- ja eksamisõitudeks. Kordamistunnid. Maalt
osavõtjaile korter.

Nõudke tasuta õppekavu ja tingimusi.

ostjad kirj.' slt. ~33/2513".

KautsjonivSimsline

üksik gümimasiumi hariduse

Palmi õmblusalal tööd

Müüa töökorras

reliepeku

otsib keskealine abielupaar,

Noorem korralik naine

tütarlaps

soowib üpilasekohta ükskõik

kuhu, on nõus kõigega.

ga, energiline. 28-a. proua Kirj. pai. slt. ~ik3/131o".

eraldi 10—12 hob.-j. Pet

mari raa. IV. malmie-tatakse rool.-mootoriga. Hind koos
igasuijuscid moodsalõikelisi Kr. 1000, loõi loahetada
korsette, korselettc, rinna kanplnse wastu. Teat. kirja
hoidjaid jne. Töö maitsekas liknlt üle Kadrina,. Wohnja
ja korralik. Hinnad soodsad. as.. ..Talu nr. 25".

Wõib ka pärast kella 6.

passikohta,

233".

üle 20-aastase praktikaga

Saareneiu
palub teeuisiust. parem kui

karske

maaler

250 krooni

sellele

Head tegewale isikule, kes
sootvitab karskele 33-a. meHele töö kuskile paberiwabri

kiisse Põhja Puupapi

Kirj. stt. ..27/1347".

Keskealine maatüdruk

Lp. õmblejad
või rätsepad!

soovib kohta
fäsitelgedel kudujaks, töös

, 439-16.

Õpetaja-kasvataja

sootvib tegetvnst. Annab
; põhjalikku saksa keele ja kla

kauemat aega äris olnud,

Wabrikute Aktsiaseltsi Tal tusse wõi üks kõik mis ala weriõpetnst. Kirjad slt. ~14/ ärisse, uiiiid »'õi edaspidi.
linnas wõi Jcihanfoni pabe le. Kirj. stt. ~37/1357".
Milj. lii. ~3/2113".
2494".

rsivabriknssc. wõi Riigi
Wiinatehascssc. Raha sel

korral 253 krooni kohe mak-'

san. Kirjad slt. ~23/2263"
Kauband.-k. harid. 27-a.

Lugupeetud
töösturid,

Passija

1000 r.-s. Teateid saab

Gonsiori 23—4, O. Leisna.

ettetulcwa tööga, mis nõu

kas leidub kolmele hästi taw on. Kirj. slt. ~16/

noormees
sooivib mingisug. körival
tööd. Wilumns nii kantori

wiluuud schenilje-lõikajale 2496".
tööd? Kirjad stt. ~7/1687".
Kautsjoni

slt. ..22/2462".

pesu- wõi klcidiõmblusc ala

kui ka tchasctöis. Teatada

TBBjuhataja
eestegija
kauaaegse wilnnmsega põllu

töös, töötab igasugustel

võimclinc

õmblustööd
lc. oma koju. Kirjad slt.
~15/2335".

Korralik

maatüdruk

soowib majateenijaks wõi

noor proua sootvib lvasia
lvat teenistust nüüd ivõi
aega kanbolnud. Kirj. slt.

Müüa hästi hoitud suur

kirjutuslaud
tooliga. 2 raamatukapp:,
raamaturiiul, i väike laud
(kõik tammest, sobilvad koi:-

toriSse ja korterisse), puh
ivetkapp (tamm. Massopro
dukii töö), elektriarmatuu
rid. vildid jne. Wahcltkaup
lcjaid palutakse mitte tülita

Kimti i! i>-

müiia. suunis 21,17 ha,

neiu
pöllutöömasiuatel ja trakto paSstjaks. tvareiu tceuiuud.
ril, teeb roinoiiti, on aus ja Kirj. flt. ..2/2112".
sootvib tööd passijaks ivõi liippa mõi lasie juure,
cnorgiliuc. otsib tccuistnst.
ettekandjaks, on tvilnnud. teal. iii. ..I!>/133^"
Haritud saksa proua kesk Kirjad slt. ~32/1332".
Kirjad sli. ii/2243".
nüsis aastais
l.fl. tööandjad!

Noor >vi rk

passija

soovib tegevust

Korralik abielupaar iibe

perenaise asetäitjaks maile lausega sooivib

sesse perekonda !vöi härra
kojamehekohta
joowib kohta, oskab ka keeta jilure suurenta lapsega. Kir
Kirj. slt. ~25/2543".
jad stt. ~39/2139".
Kirjad slt. ~20/2300".

kaupa.

kella 10—1 Raua t. 61—12

Käsiõmblusmasin

wvi jalaga masin, Ivähe
pruugitud, lväga odatvasii

Tallinna metalli-suurtööstus vajab
kohe kutsetunnistusega juhtimisannetega

nuit. 10.

hästi tööiaw. suures aletvis
uüiiia peremehe haiguse tõt

ui. Tcat. slt. ~20/2460".

meistrit,
kes põhjalikult tunneb vähemalt lukusepa
ja treimistöid. Sooviavaldused elulookir
jeldusega ja tunnistuste ärakirjadega anda
slt. «20/1340».

saalimööbel
luahagouivuujt. tlläha äri
päetvil tella 10—20 ja Pii

Pruugitud töökorras

raadio
odairasii müüa. Aäha ivõih

iibes elinuajaga. Tkarjaiina
loallae, Tlepanoioschina kiilae-

Huid -J.Min tr. '.'ladreie-:
Tallinn. Titsi 2\ M. Tmir
9lõn>suel uiüiii, korras

PundnUlauuaiaiu tinieieiali. uue 2 kordne
iras palub pesuõmlünsl ka
puumaja

üürile anda Veneturg nr. 3. Lähe
maid teateid saab Gonsioori 1-2,
tel. 311-66.

3-lamb. moodne super

lkäbemaid teal. annab kirs.
oob. ila moe Kadrinae.

Irrunt

ÄRiRUUM

37—14.

2 eit ise jaamas! 2 '.s km.

Müüa 7sha

Soovin kohta

7. veebr. 1938. a. kell VAI honun. Pärnus, Ka
levi t. 29, surn. R. Bluinfeldti pärandustombu
jalanõusid, mis on hinnatud 16.137 kr. 25 sen
dile. Oksjonil müüakse jalanõusid üksikute
paaride viisi (vähesel määral) ninu s—lo paari

da. Mha tööpäemil kella
4—6 v. l. ja pühapäaval

metsaga, 199 r.-s. müüa.
kudumismasin
ittsi, aknaid sa laioaatnaid. Toow. kirs. slt. ~10/2330"
töö korralik. Paldiski m. 37
müüa, 12. klass. 33 sm. W.
uus omanik.
Ameerika täu. 37—2.
Talu

slt. „ 17;J337".

oksjonit

hau. kl. 12—2 Raua iän.

ssgäeüila jaamast 3 min.

lee. ilusas kohas, palju

..26/1346".

Aus korralik

Piriskrnut

puutöid,

edaspidi, kas ärisse, ludusse
ivõi tööstusse, on kauemar lõöalal mainiti lolua. Milj.

Pärnu I jsk. kohtupristav müüb avalikul

stuhuslikult müüa

M-haanili ne puu i öösi us

palub .tööd kaks tvöi kolm ieeb iaasliguseid
päetva nädalas, nõustub iga

Müüakse

sooivib lollilt pudu-, kirju
lusuiaierjali - mõi kübara

Haapsalu linnavalitsus.

müüa Keila atewis, suurus

jahuvcskf

Müüjanna,

1) kell 11,30 suvcresloran ..Kuursaal",
2) kell 12,30 „Ranna!ioteili kohvik",
3) kell 13,00 rannakinskid ja
4) kell 14,00 supelasutuse einelaud.
Tagatisena tuleb ..Kuursaali" ja ..Rannahotelli" enam
pakkumisest osavõtjail sisse maksa Kr. 100.—

Ehituskrunt

1 sed. Hinnad kokkuleppel.

Apteegi tän. o—3. telefon

enampakkumise teel
rendile

Miim korsetitäöstuses. nüüd trummel 28 rolli, ühes wõi

Tehnika iän. 13, enne Wis

tallu, kuid soowüaiv liuna Võimaldage noorele haritud
teeb kodukaunistuse ajastul lähedale. Oskab kõiki töid ja prl. käealuscköht. On ennem müüa S. Tartu
lrt. 2.
kab kesMitet kütta, on ennem oskab iseseiswalt feeta, on wastawalt nõuetele igasngn oloks tLKilmiv kohe kauplema
ka töötanud Kirs. slt. ~13/
olnud. Kirj. slt. ~26/2543" waba Homm. kella
maalritöid. Priima soomini - Milj. slt. ..28/2103".
Mootor
teeb kõiki varandustöid, os

Haapsalu linnavalitsus teatab, cl 8. veebruaril 1938. a.

masin

Lp. daamid!

Anötnsega E. Rõmberg.
kleidiõmbleja
Sepp-puusepp
torisse (ioareni olnud) äris
ivõtab wecl tööd wasiu. sc wõi soliidsemasse töös oi sili kohta, tööral' traktori
iscseiswalt praktiseerinud
Noor neiu,
Tealsanms noor wilunud tusse. Kirjad slt. ~24/ ga. tunneb kõiksugu põllu
kellasepp
töömasinaid,
tunnistused
ettekandja
soowib
kohta,
on
2424".
otsib teenistusi. Pakkumised
wilunud ilu- ja lihrkarbi
Heas. Kirjad slt. „ 17/2577" lööe, otsib ivae-tawa-t kohta.
nõus ka muu tööga. Kirj.
slt. ..38/2478".
flt. ..3/2563".
Kirs. slt. ..IV/2339".
Lp. mantli- ja kleidi
Lp. tiaierid!
Lugupeetud
õmblejad!
Palun
tvõimal
Kes soowitab
Palun, kes õpetab 33-a. Haritud proua
tööandjad,
dage noorele tütarlapsele
naisterahvale
prouale poleerimist? On
rvõimaldage tööd kahele noo
soovib kohta
tööd?
käealusekoht.
nõus ka maksma selle eest.
rele tütarlapsele: 10-aaZraue
Kirjad slt. ~36/2476".
haigspõetajaks (wilunud) On töös wilunud ja kiire. palub majateeuijaks, 18- Tasute- kuupalk. Teatada
wõi üksiku härra juure pe-! Pal. kirj. slt. ~13/2433". aastane õmbleja käealuseks. palun sli. ..2S/2555"..
MajanduskoM lõp.
renaiseks, walÄseb keeli.
Kirjad slt. ..30/1390".
noiu
Akaalt tulnud wancmi
palub teenistust üksiku maja Kirj. iii. „lõ/2575".
naietorahivas sooivib kohta
34 o. w. 18-a. praktika
Kaaskodanikud,
Manatu
pidamisse, ioiduaineteikaup
passijaks,
wõimaldage 25-a. saare kraami jake linti nõndcpcsi
lukusepp
lusse. ettekandjaks wõi rmiud Noor naisterahwas soowib
soolvib kohta, on töötanud uoormepele tööd iööstusse infõ. Kõigega wilunud.
Amiastab iväga lapsi. Omab
õpilaskohta
loõi mujale. Teat.' 'slt. ..39/ Võilt ka mõni tund päelvas
toilnmuse. Kirj. slt. ~34/ poleorinüStLö alal. Kirj. slt. kõigil aladel, tunnistused 2559".
2474".
olla. Teatada 51t...39/13V9"
olemas. Kirjad slt. ~33/

palub

Sooviavaldused ühes senise tegevuse kirjeldu
sega saata ühingu juhatuse nimele kuni 10. veeb
ruarini s. a., Esna p.-ag.

antakse linnavalitsuse ruumes 1938. aasta suvehooajaks

KutsetunniÄitsega 15» a.

..12/2572".

1) vastutavat müüjat
2) kassapidajat

Väljamaks Kr. 100.000.

soowib kohta kassasse, kon

Majahoidja
kohta

Peetri Tarvitajateühing, Järvamaal, vajab

kautsjonivõimclisi

Zissetulek aastas Kr. 27.000

Lp. tööandjad!

laagri

Paremas Pelgulinna ra
uus puumaja
Wal-jamaks Kr. 22.000.

Juhuslikult odavasti müüa hästi hoitud ja

täiesti sõidukorras uute kummidega

joonis odaivasti müüa

kivimaja

oskab feeta, omab ka soowi

slt. ..3/2483".

inaks Kr. 6000. Tõsised ost
jad kirj. slt. ~35/2515".

4-kordset keskküttega

tused. Kirjad Lembitu tän.
30—10 wõi slt. ~26/1386"

jaspool Tallinna olla Kirs.

Pakkumised slt. ~20/2460" all.

Paremas rajoonis müüa

Carl F. Gahlnbäck

1»/t»IIIgI autojuht

ära anda Eesti patendi nr. 1164 peale Dr. H. Schol
ler*i leiutise kohta:

naismüüjat ja õpilast.

krunt

Kirjad: Restu p.-ag. pk. 25
..Wajan kiires korras".

Wifumid

2516".

Hind Kr. 25.000, wälja

Tallinn-Helsingi-Tallinn

Sulaseks

majateenijaks,

kivimaja
odatvasii müüa. Hind
75.000 kr. Kirj. sli ..36/
Narwa mnt. müüa

tööga kergesti. Kirjad slt.

Aus tütarlaps soowib

valitsejat

Uus keskküttega

Ettevalmistus jõuvankrite fuhtimisloa saamiseks.

ükskõik mis alal, wilub iga

iväiks. perek. ArmaÄmt lap

otsib kohta ükskõik missugu
fclc masinale. Wõib 'ka wäl

suur tillil tuba kesklinnas kohe
üürile anda. Ka ooteruum
olemas. Viru tän. 4—3.
Soliidne Eesti äri südalinnas vajab keeli

Tallinn,

Soovin
si. keedan kesttn.. wamis 45
käealusena,
Tütarlaps. 23-a., palub
Mõõdltka komisjonitasu eest realiseerin igasugu esemeid. aastat, röögin natuke wene
traamijakohta apteeki wõi Ivöimaldada niingit tööd
olen
hästi
luitunud, lepin
Ka kunstitvääriusi, wanu raanmmid. seismajäänud ja saksa keelt. Kirj. sl?. ~4/
fa igasugu teise tööga. Kirj.
kokaabiks, ettekandjaks.
ärisse wõib ka olla mingi
kaupu jne. Priima sidamed nii kodu- kui ka wälismaal. 2484".
Teat. kirjal, stt. ..12/1332"
muu koht. Käin oma forte Wmb ka üksiku inimese juu sit. .319/1319".
re. Iga tööga rahul ja wi
Korralik karske
rist. Kirj. stt. ..27/1387". luuud. Kirj. slt. ..27/2387" Korralik
LITSENTS

la vähendab katlakivi ja

N. Schilling & Ko

wäljaspool Tallinna. Teat. lii 21-a. maauoonuees.

ta; tunneb lukusepatööd jne.

Bürooks

või asendaja.

Tallinn, Pärnu 20, te 1.437-29

Võtan teha

juhiloaga palub teenistust
autojuhina wõi mttotöökot

[IHUD

hoiab kokku küttematerjaii

igasugused keewitamisiöid. wõi weskipoisiks soowib Jõi

Täiesti karske ja ustaw
maanoormees 1-liigi auto

LINNAVALITSUS.

Carl F. Gahlnbäck

Neiu palub pärastlõunast

jad fli. ~31/2391".

K. a.
autoomanikud!

Tingimused näha linnavalitsuses töötundidel.

tän. 23—17.

Aus töökas neiu soowib Pas ~28/1388".
sijaks. kraamijaks. latw wõi
ükskõik mis töödele. Ennem
teeninud, rahul kõigega. Kir

slt. ..19/2419".

Kuressaare linna restoran
..Kuursaal"

Kaubaülesandmisi ülalnimetatud agentide juures.

teenistust

l.p. tööandjad!

Agent:

aurik

niÄust iniiid wõi edaspidi, korterist. Kirjad stt. ~29/
tunneb kõiki tnaanteid ja 1389".
linnu. Soowiiaw riiklikule
slt. ..30/2550".

Agent:

11/12. veebruaril

tvvimeline
noormees
otsib teenistust kas tööstusse
tvabrrkus.se, hobusemeheks

pesuõmbkeja juure, lapse
soowib wastawat tindi. tee hoidjaks wõi passijaks (oma

wõi firma masinale. Kirjad

A. Kirsten

ThomasClayhills&Son A. J. Trankmann & Ko
Tel. 435-58

iikskõik niis, omab
na. harjub ruttu iga töö tvõi
endistelt kobadelt tunnis
ga, on puhas ja korralik, tused
ja soowitused. Teatada
wõib ka vassijaks käia. sst. ..19/2379". wõi Rohu
Teat. kirj. fli. ~20/2540

H. M. Gehrckens

Agent:

poleerija juure käealuseks. dioala. Kirjad pal. slt. ~17/
Ukse- ja aknatöös wilunud. 2497".

Töötab ka masinatel. Kirj.

avalikul enampakkumisel
rendile 1938. a., 1939. a. ja 1940. a. suvehooajaks

IPEIIII

sõjawäest wabmrenud

Energiline noomrees

Teisipäeval, 15. veebr. 1938. a. kell 11, antakse
Kuressaare linnavalitsuse ruumes

Bas

üksiku juure wõi sinna, kus pal. stt. ~10/1370".

wõib iseseiswalt töötada.

21/75 h.-j. veoautod,
86 x 8 kummid.
Tagavaraosad alati ladus.

K-mA.Trumm
Kalevi pa-saush nr. 6

Teen oma aparaadiga. Ka gis tälu-töis wiluuud korra

Cand. rer. mere. HANS MAMENS
RAAMATUPIDAMISE KURSUSED
Põhjalik, kiire ja odavaim õppeviis bllanslvEl
mellseks raamatupidajaks Lõpetajaile dip

tugevad

Ainuesiudus Eestis

Ühine otsene kaubavedu

„Silda".

Karske ja korralik, kaue
mai aega sõitnud hea Prak

Rud. Christ. Grlbel, Stettln,

Kõige vastupidavamad ja

NMKÜ Autokooli juhatajale Lai 1. Tallinn.

Ehitustehnik,
daks tööd minule lemmikute
hästi
kõigis töis,
alal? Palun reakrge tingi soowibwilunud
teenistust, wõtab te
nmsed. Teie ei kahetse ha remonttöid ja wõib olla
Kirjad palun saata Karksi- ka majade walitsejaks. Tea
Nuia p.-?>, nõudmiseni, teada flt. ..20/1680".

Pal. teat. slt. „27/2027".

H

HdlO 5 ia6l.
ja sõiduautod.

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

jateenijakoht olla. Kirjad

ESTONIA

II

Täieline ettevalmistus I liigi sõiduloa saamiseks.
Teooria, praktika, sõiduõpetus. Jüreleaitamine eksamitele

Siin neiu. kelle lemmikud on

iiksiteenijaks

Reisijate- a kaubaweoaurik

<§>

hobused. Kes teist wõimal

äripäeviti kella 9.00—21.00.

pärnu Laewa A.-s. Pärnus

<§>

TnLUNN-cCrVlft-O Lfll T.
Juhataja insener A. Talviste. 437-15

N.M.K.U.

kestwat tööd laagri tööle.
pesu- wõi passikohta. Uus
Vkaailma tän. 12—7.

11

tööd. Onmn truiuistused.
Kirj. slt. ..26/2466".

Otsin
Siin puugaasimotorist-mon
iöör soowib kohta, kas äris
pesuwõi
pasjitohia. lvötan
se montöörina wõi tööstus
koju pesta ja tulen tväljas
se mootorina. 15-aastane
poole kõdu pesema. Wõtan
praktika. Paneb uusi üles wasw
kojainehekoha. Nõm
ja monteerib tvanu. Kirjeid
me. Paiste tän. 13—1.
K. ~9/2520".
Motoristide ja

lii

m

ärip. kella 3—7 ja pühap.
kl 3—s õhtul Tartu nutt.
73—2.

Vajatakse ülemaaliselt eneiuüisi ja usaldusväär
seid kirjastuse

Pliina Tallinnas asuw

paberi
kauplus.
Miri. iii. ..34-2231".
Müüa välie töötanud

paadimootor
ü 11. P„ liinil Kr. 100.—

dus ivöiamiseks Kirjal, sli. Hind 1 'S.nitij kr Kirjal, slt
""/-'317"
~8/2603".
i Soov. kirj. slt. ~40/2080",

Qsindajaid
lüisltminevale uudisloodel- levitamiseks ja telli
miste vastuvõijaiks hea tasu eest. Täpsed and
med senisest |a praegusest tegevusest ühes soo

vitustega saal., kuni lil. veebr. slt. „R 20-16".

Laupäeval, 5. veebruaril 1938
Tunnid

Masinakirja
kursused,
tööd jn lMiiimc-.

inglise keele
iilnnid. EltewauilistuS elfa#
meile. Kullasepa 4—4.

Laulu

Kella 18 19
SBcnc 11 10,
teleson 436-22.

rast kella 5 Waimu 2—5.

Limonaadl
väljavedajat
waja. Tulla soowuusiega

Vene, saksa
ja Inglise

tööle kohe tarwis osawat

pewiis. igaühele aru edukalt eksameile. Wismari
saadan? ning kerge. tän. 23—18.

Meder

üüriliseks Tulla õhml pä

karsked. Tõnismägi 18.

itaalia kooli järele. (teooria ja rääkim.) täis
Uusim ja kiireim õp kasw. ja õpilastele. wa!m.

Dipl helikunstnik

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

Rätfepatöötuppa laagri

meestöölist
Kirjad il: ,22/2502".
Tislerit
waja mööbli- ja raadio

kastidetööle. Pronksi tän. 8.

pureile, aga ka täiskasw.
Rääk. äripäew. kl. 10—12
ja K. 4—6 p. I. Lõuna t. 3
Saksa, inglise,
prantsuse
keele ja matem. tunde.
Kreutzwaldi iän. 13—15,
kl. 9—lo ja 15—18. Sis
sekäik kangialuselt.

Inglise ja saksa

Küsida Endla 41—3.

üle 10-aastase praktikaga

talu,
üldsuurus 55 ha. sellest 10—12 ha palgimetsa,

põldu 15 ha, savipõhjaga rohuaed 30 viljapuuga.'

Laudad ehitatud raudkivist. Talu asub PõhjaEestis, omnibuseliinist 3 klm. kaugusel. Osta

soovijail teatada slt. ~33/2753"

Wajatakse aegajalt soome wõi rootsikeelseid

tehnilisi

osanikku

tõlkeid.

feelt õpetatakse kiirelt. Ber kapitaliga Kr. 4000. Isiklik
kaasatöötamine taoviline. Pakk, slt. ~31/2431".
litzi meetod ja raamatud. Teatada
kuni 12. iveebr. ilt.
Bvoschüürid ja proowitund
Noort korralikku
maksuta. (Ettelvalmisttls ek ..37/2477".

Tarwis

Inglise keele ja

katlakiitjat

masinakirja

mehaanikut

kooliõpilasile

grammatika lä
bivõtmisega.
Koju käies 40 s.

tund. Teat. slt.
~29/3229".

Wäjan lapse juure

vanemat inimest
Tulla läbirääkimisele U.
Tatari tän. 6—2.

Karuse jaoskonnale. Palk. Kr. 120. kuus,
ühes tasuta korteriga või korterirahaga 15%
palgast.
Sooviavaldused koos lühikese elulookirjel
dusega ja kutsetegevuse diplomi ärakirjaga esi
tada hiljemalt 25 veebruariks s. a. Lääne Ajut
Maavalitsusele.
Lääne Ajut. Maavalitsus.
Riisepere vallavalitsus vajab 1. märtsist 1938. a.

tän. 34—5,

vallavalitsust kantseleitööd täieliselt tunneb.

Haritlasperekonda tarwis

Lirma lähedale korralikku
tallu wajatakse

nalsteenijat,

kes tunneb talutöid. Kaupl.

nud vallavalitsuse kantseleis sekretäri abina või

vähemalt 3 aastat kantseleiametnikuna, ning
Palk Harjumaal kehtivate normide järgi.

Sooviavaldused elulookirjelduse ja dokumen
tidega .esitada vallavalitsusele hiljemalt 15. veeb
ruariks 1938. a.
Vallavanem.

KULUL-KEIL&SEPA SRI
N.JEFIMOV

5. weebr. kella 5—7 õhtul

ja 6. weebr. kella 11—1

konwersatsioonitnndidc jaoks.

Teat. stt. ..32/2512".

Kellel on raske
ingl., saksa ja' wene k. ära
õppida, katsugu weel uue,

Inglise keele

teenijat

tunde antakse algajaile ja
edasijõudnuile Suurtüki t.

I—4.

wäga kerge ja rutul, süno

Noort

teenijat

Les hästi keeta oskab, tar

Algebra,

niim (sarnuse) ja mnemoo

kes hästi keedab ja kraamida

hapäewal. 6. skp., kl. 9—ll
Paldiski mnt. M). hoowis.

mka- (mälukõwendaja)

trigonomeetria, analüüsi,
meetodi järele Am. ajakirj.
füüsika, kosmograafia jne.
K. Komets'i juures üksikult

tviS wäikesesfe perekonda.

Lai tän. 4—3.

tunniandjat

Girgensoni tän. 2—4, kõ

Vajatakse omaette

hoidjat.
Olga tän. 4—l.

kokka.
Teat. saab Lai t. 5 (Paol

elevaalori juure.

gase ruumest). (Nõrkadel
mitte ilmuda.)

bi. Raudtee tän. 10—3.

Suurtööstus väl

Wajan

jaspool Tallinna

Inglise, prantsuse, saksa,

vajab head

ülikooli haridusega Preili,

Inglise ja saksa

keeli. Eltewalmistus eksanri

relc. Tõlked .Wene 3—l.
G. W. konserwatoormmi
üliõpil, annab edukalt muu

Keskkooli õpilane tvajab
kojtikäijai

tunniandjat
matemaatikas ja keeltes.

Palu rakic teatada slt. ~16/
3296".

wene keele

..Tähtela". Uus tän. 29. 2.

kord, wõtab Iveel Iva Siu

2Vj—B-a. lapsi laste orkest
ri täiendlmiiscks iga päetv

kella 10—¥*2, erigruppi,
aga kl. lülO—ucit), kel

Ettekandjat

10 hommikul Laulupeo tän.
o—S.

saksa keele
iuaötu. ?oow. kirjal, slt.
..26/2306".

Kodus käijat

3-62.

Etteivötc tarwitab tublit
masinateülcsseadmise

montööri
kes ka treimistööd tumtcb.

saksa keele
tundide andjat tarivis här Kirj. slt. ~27/2267".

rale esimeses linnaosas.
Wasiused slr. ~10/1100".

Lihakarni wajatakse

teenijat

l)n ' kereka nn piofer-enr kes on ennem kantis teeni

ex p6rim6nte
ete franpais.

Wajatakse ausat ja kor
passijat,

kes kõik majapidamises ette
tulcwid töid tunneb. _ koeta
tormis restorani ärasõiduks oSkab ja pesu peseb ja kes
Rakwerre. Teai. saab Rak suweks teenijana maale su

na. annab

tunde eesti keele lundide

päeval kella 4—B õhtul
Laulupeo tän. 15—3

Leivaküpsetajat
waja, kes tööd hästi tunneb.

Kutsetunnistus wajaline.
Läbi rääkida ole tän. 17.

Seppa

tunneb. Kirjad slt. „23l
2423"

Wajatakie

Energiline preili, kes on

aimab odmvasii sakia. iugpagarit
I'ie. prantsuse, ioene keele
tunde, walmistab kiiresti ek ärasõiduks aleivikkn kestioalc
sameilc ja teeb tõlkeida tööle. Kaubelda püherpäc
Maalri tän. 22—8.
ival. 6. tvcebr. kella 11—14
jlunderi täit. 6—6.

suureline juhtima suuremat

konwersatsioonitunnid 50 s. t.

Lapsehoidjat
tarwis Käie tän. 6—ll,

Inglise keele

kiirkursus.

Wajatakse keskealist

passijat

Nõmmele laote juure ja ko

Harju tän. 29—8, hoowis dustele töödele. Teat. slt.
..24/2504" ivõi Nötmne,
Gümn. õpet.
Apteegi 18—3.
saksa ja vene
Kindlustuse alale

andmete saami

jaama 3.

seks kirjutada slt.

„R. 2041".

Kestmisesse tallu waja

19-aastane

maanoormees
soowib lööd sadulsepatöökot
ta. Warem töötanud sel alal

Kuni

..11/3201".

10. veebr. kirj. slt. ..38'

sulast

2038".

! müüa. Soow. kirjal, slt.
! J/1367".

neiu

Talu mUUa

Müüa auto
firma Citroen, 6- tsilindr..
9 H. P. Näha Raekojapl.

ühes inwentariga wõi ilma.

Soowin müüa wähepruu
soowib teenistust. Lepib ka gitud moodsa
kehalise töö wõi teenistus
lapsevankri
kohaga. Head soowitussd.
LiiMamäe tän. 16—16.
Teat. flt. ~32/2712".

Lehise jaamast 4 km. Kirj.
Lehtse, p.-k. 7, Lillemäe t.,
teat. saab ka Tallinnas Len
nuki tän. 39—7.

soowib kohta delikatess-toi
duainetekauplusse. Teat. flt.
..38/3278".
Äritegewuses kogenud

autoseisukohal.

meeskodanik

korralikkude hoonetega, 133

vuhiakasurubla. 12 ha pöl
du. 4 ha karjamaad. 35 ha

heinamaad, ühes tükis.

Pianiino

Kiires korras müüa uus müüa hea kõlaga. WäliS
maa firma. Näha kella 12
puumaja
kuni 6. Lennuki tän. 29-a

korras moodne

Wäljamaks 2Ö.000—30.0001 krt. .1.
nooremaid lapsi järele aida
kr.
Sissetulek 12%. Kirj.
teeuistllsse koha ükskõik mis ta mai. ja saksa keeles. OS sst. ~30/2519".
kab
õmmelda
ja
keeta.
Soo
alal. Kirjad: Kose posttont.
nõudmiseni, ..Abonent 266" witused. Kirjad flt. ~36/
Maatükk
3276".
Pudukauplusesse otsitakse
umbes 10.000 r.-sülda, jaa

Korralik 25-a. mganoor

Neiu palub

palub kohta
wõi nulud tööd, ükskõik mis
sugust, wõib ka õpilasekoht

olla. on kõige eest tänulik
passrkohta mõni kord näda
kus aga äraelamise wõima
las. tvõib olla ka pesukoht.
Pakk, kirjal, flt. ..40/2600". lus on. Kirjad flt. „25/

õpilaseks
ärisse, ükskõik mis alal.
Tcat. \ü. ~26/2626".

Noor aus neiu

Häid ümargusi

söögilaudu

ma juures, raudtee ääres

ia toole,

kohe rutuliselt müüa. Kaub.

mees

Haritud kautsjoinlvõime
linc noonmees otsib mingi
sugust

toonistust
Kirjad töökirjeldusega sft.
~2/3322".

Tarne mnt. 82—1.

Müüa uus

pürandavaip
ja laudlina. Müüriwahe t.
46—3. i

Moodsaid (1038. a mu

del)

lapsevankreid

Malmist, kuiwast kase

puust. ostate alati
soodsasti A. Soometsa

mööbli- ja puunõude
kauplusest. Tõnismägi

13. Töö eest täieline
wastums.

odawasti müüa. Roosikranlsi

tän. 8, lapsewankritöösius.
Näha ka pühapäewal.

Tööstus
odawasti müüa. sissetulek
500 kr. kuus. hind 2000 kr.,

Noor wastawa haridusega

majahoidja

lunud

ömdleja |

koha

saada. Teat. slt. ..19/2739" otsib kohta Tallinna õmbleja

Tüdrukut
ja sulast, ausat ja korralik

ku. wajatakse Tallinna lä
hedalc tallu. Tingimused
platsil, sissekäik Jaani tän..
wõi kirjal. Keila. Ohtu pstk.

Olsiaikse

preilit,

moonale. Aadr. teat. kuni
Tublit

toauksi

[ 1 ja 2 poolega suur. hulgal

Odavasti müüa
soowib pagariärisse wõi ko
preili soowib
loniaalkauplusse õpilaseks.
kolme uksega tammepuust wõimalik weksliga. Kirjal,
müüjannaks
juuksurpreilit meestctööle. Kirj. flt. ~2212622".
ärisse Tunneb ka kohalikke kappe pähklikandiga ja pahk sli. ..12/2332",
Head -tingimused. Läbirääk.
keeli. Teated saata stt. ~7/ li-ukscga. Järelmaks wõi,
Tallinnast miile kaugel
Niguliste 10—4 kl. 9-ni Wilunud
maldatud Kappcli 11. sen looduselt
2727". '
kenamas kohas
õhtul.
lukusepp
dine Wilmsi tän.).
nniüa suwitus
talu
Haritud preili palub
Wäike perekond wajab otsib fesrav:t teenistust: Kirs.
(end. mõisasüda 1. 3oow.
mingit tööd.
heade tunnistustega korra slt. ~30/3230".
Ehituskrunt
iulla pühapäewal Heeringa
Tunneb raamatupidamist ja
likku
Lp. tööandjad!
masinakirja, on töötanud parnnas rahwarikkas kohas tän. 6-a krr. 7 kella 11—5,
teenijat,
22-a. inrar äris ja ivälismaal kohwikus Nõnvmel müüa. Soow. kirj. muul ajal kirjalikult seal
kes hästi keedab ja maja Wõimaldage
lapsele kiiresti mingit tööd
samaS Möi sli. ..19/1379".
Kirjad palun flt. ..6/1366".töid tunneb. Teat. slt. ~31/
tööswsse. õmbleja juure, ettekandjana.
slt. ~8/2728".
3'271".
vassijal? ivõi muud. Kirjal,
lalanõudckauplus
ilt. ~27/2627".
ivärske kaubaga müüa elu
Lasteta keskealine abielu
Jahu-, püüli- ja laua A.-S. EESTI SIID j muutu ic lõim. asukoht Laa
Ta oiust säilitud noor wi tehaste omanikud! Vilunud
paar mõib /

kaht suurema perekonnaga

aastatccnijat,

Paraad- ja

le riigi- wõi omatvalitsuse

loeiulannat, wäikese poiss

lapse juure. Somv. teat.

karske korral.

kutsetunnistusega

Ketramise- ja . kudumise

vabrik, seadistatud 1932. a.

Noor abielupaar karske,
lasteia, soowib kiiresti

kojamehekohta.

slt. ~34/2594".

Puutöösturid,

Pikk 2. Tallinn „M 2133"

Karske noorem tunnistu
sega

slt. ..22/3222".

..17/1377".

pagar

Vabriku laod:

Peeglitööstus ja

Tallinn, Viru t. 5, te 1.447-87, j

klaasiladu
.. Viru 1.14, tel. 443-97!
„ Laadaplats nr. 129.1 wennad E. ja G. Loderaud'.

Tartu —Poe t. 2, tel. 10-17.!

tän. 44,
otsib tööd. .Kirj. slt. ~35/ Narva Peetri plats 1. i klaasibHarju
ehitusi, walmistab
3315".
Viljandi Tartu t. 1, tel. 30 ärisisustnsi.
pildiraame,
Petseri, Turuplats 17, te 1.119.

Palun

tööline, kes oskab käsitada «võimaldage kestwat tööd 17kõiksuguseid puutööstuse ma aastasele tütarlapsele. Wa
sinaid. tunneb teritamist sa rcmalt olnud" toiduainete
tukusopatööd. otsib kohia. kempluses. Kirjad slt. ~39/

Kirjad i'ches töö- sa palga
tingimn-nega valun saata

daplatsil. Toom. kirj. slt.

noormees ,

Valmistab kõiksuguseid rii
juure Lahked pakkumised soowib kohta. Pakkumised
deid ja lõuga.
pal. sli. ..39/2599".
saata ..Päeivalehe" talit..

siin pikemaaegse praktikaga

soowitaw majandustöölt lõ

Müüakse

kirj. slt. ~1312573".

; Wähesõitnud wäike 4 h.palub lööd õmbleja käealu
jõul.
Palkmaja
seks. majateenijaks, passi
»Ford" ja spordlpUss
jaks. kraamijaks wõi wabri lnüüa Nõmaucl, äriruumide
tööd
„Erma"
kusse. Kirj. flt. ~20/3300". ga, parernas rahlvarajoonis.
müüa. Püssi hind Kr. 25.
wõi reenistust õhtul pärast
jaama lähedal, pikalaenu jä Waheltkauplejail mitte tilli
Wiieaaskase pratt.. kauts relmaksuga. hind Kr. 16.000
kella 5. Pakkum. slt. ~10/
tada. Näha pärast kella 5.
joniwõimelinc
2610".
Teat. saab Pühawaimu ki W. Ameerika tän. 18 ?vt 3
riku eest ajalehekioskist.
wõi 4.
müüjanna

petaja. kes onia korterist nr. 10.
käiks. Teateid saab tl. 7 Wajatakse weomasinale ve
talitajat,
19 Tatari täii, I—l. teles. mondiivõimclist 1-liigi
autojuhti.
nõutaw abielupaar. Eraldi 455-96.
Läbi
rääkida
Pirita teel
korter olemas. Teat. slt.
Suuremasse tallu vaja 10—1.

keetjat, .

Kirjad saata Tapa pk. 10
..N. K."
!.

18-a. mis korralik noor

Kirjad pal. kuni 19 iveehr.

Vajatakse tohe nooremat

perekonda. Omab soowitusi. mas Tartu hüpoteek. Soow.

mees otsib

weebr. kella 12—2 söögi
majas ..Talutare", turu

tööperemeest
ja karja

Kindlale ostjale müüakse
hea

kas ärisse, tööstusse, puh
puumaja
wetisse wõi mujale. Wõib Tallinnas heas rajoonis.
ka laste juure paremasse Hind Kr. 50.000. on ole

Tarvis

soodsad. Kaubelda pühap., 6.

takse

ise ic isi va praktikaga pikc

Vilunud

teenijat

Läbirääkimisele ilmuda lau

nud. Nõmme, Pärnu mnt.

jommil eous: ..31/2511".

Masinakirja

monti. Lähemate

iga päew. Lähemalt 2. Selg
! Hefiermaa.

3319". '

Hallo,
lp. töösturid!

Tõrva Tartu t. 2.
Rakvere Tallinna t. 23.
Nõmme Pärnu m. 90/92.
Restide müük.
Eritellimiste . vastuvõtmine.

peegleid, mööbli- ja painu
:atud klaase. Laos suur tva
lik walmispeegleid ja igasu
gust ehitus- ning loärwilist
klaasi.

Elumuutnnsc p/irast müüa
Pävnn mnt. rajoonib müüa wõi lvaheiada Tallinna wõi

uus . .
Karske 20-a. kuisetunniS Aus. energiline osalise kesk
haridusega
noormees
palub
tusega
iiksikelamu
mingit tööd, on rahul kõige
pagai>lelvateglja
ga.
Pakk.
kirjal,
stt.
~12/
(•ntnjrt
keskküttega, garaash
otsib waotawal kohta, lvõib
ka abiliseks olla wõi tvane 3252".
ja nirtiiKtab 4700 r.-m.).
maks kondiitriõpilaseks..
Kaks korralikku iublit töö Toow. firj. fli. ~21/1381".

!>?õmme maja Masin

talukoht

ühes :ülis. snwiinskohas

kirjal, slt. ..27/3307".
mere ääres, jõgi jookseb lä
Tarvis
bi krundi. Hooned uued ja
kiiwmehaanikn
abilist.
Zoo
maks ajaks tarwis peremehe
Kohe tarvis
korralikud. Lähemaid tea»
ivitaw.
kes
ivarem
on
te
asemele tallu. Pärnu mnt.
teid saab Keila alcwis res
2360".
junkselõikajat, kes hästi tööd nüüd tvõi edaspidi. Kirjad meest
gnisenud.
Tulla
kella
5
li
52—3.
toraniomanikult.
Juhuslikult
müüa
tvähc
pal.
iaata
slt.
..26/3226"
no
..Saturni".
teeb. Hea palk. Kaubelda
soovivad tööd,
Haritud perekonda waja
pruugimd kolme poolega
Oma korterist täijat
kestma teenistuse puhul tasu
takse terwet mõistlikku kor
pühapäewal. 6. jaanuaril,
Wilunud, tunnistustega ! Teat. stt. ..7/3217".
riietekapp.
Õmblusmasin
raliffu lasicärmastajat
lapsehoidjat
kella 4—6 p. I. wõõraste

wituskohta kaasa tuleks.
Pakk. pal. saata slt. ..40/

28, Rahumäe jaama ja sili
Uffres uu buremi de ce
kaadilvabr. mahel.
karwis. keS oma tööd hiisii

Vilunud õpetaja

kohe tarwis korralikku tallu,

tveebruaril kella 4—B p. I.
ja 6. weebruaril kuni kella

valikku

le wancimad tööl. Lasteaia
jubaiaja H. Pokkatz-Paas. weres. Lai täit. 26; telefon

Noor proua riigisakslan

ka mootorite re

leiawad kestwa teenistuse hea palga eest. Kaubelda

tunde anda.
kes noore ei tunne ja soo Järeleaiiamine (keffl. ja
Energiline 1-a-liigi
witvad õppida noodist wa gümn. kawa ulat.). Kirjal,
autojuhi
balt laulmist. Uus tän. 29, slt. ~34/2714".
pikema aja praktikaga wõib
kri 4, iga päew kella 10
osanikuks hakata wooautole.
kuni 4, p. I. kl. B—lo.
Soowitaw
usklik. Läbi rää
Muusikaline
Tööpakkumised kima tulla ieisipäewal. 8.
tvoebr., kella 10-—1 Kristii
lasteaed
ne tän. 3—2.
Tähele panna koorilauljail,

vitav, kes tunneb

sulast

2 korralikku

naisteenijat

valve ja korras
hoiu töödele. Soo

Korralikku keskealist

Kogsnud keälteöpetajanna maal talus karjatalitus- ja
täna kl. 3 Balti
soowib kodust käies. I—21—2 talutöödel. Kauplemine 3.
kl. ooteruumis.

sikateooria, 1.. 2., 3. sol
feggio ja klatveri
õpilasele (pärast lõunat)
tunde
prantsuse, saksa', inglise ja
ühes hääleseade õpetusega.

nsls- voi
meesmiiiijat.
Tallmu, Pärnu mnt. 10.

masinate järele

küsida ..Põllumeeste Kodu"
Ivõõrastemajas uksehoidjalt
täna kuni kella 6.

Keskharidusega üksik proua

ma süsteemi järele? Lahked wajab mingisugust
tegevusala,
tear. slt. ..1/3321".

2705".

meetodil kiiresti ja põhjalt
sümpaatse mülhmricga kohe
klaveritunde
Aug. Amose ärisse kirur tarwis ärasõiduks paremas
kitli rääkima. Ladina keele
prof. Lemba õpilaselt. Tea tunnid. Tõlked. Tatari täit. giaosäkonda lvajatakse was
se hotell-restorani. Järele
tada slt. „S/2415".
tawa praktikaga '
24—6.
filoloog, õpetab

firmad tuleksid küsimuse alla ühendus Haapsaluga, suwel

Maalt tulnud korralik

Wirt tütarlaps sooivib

Tulla sadamasse

grammofone
ja plaate.
J. Saar'c äris. Pärnu m.
nr. 54.
Müüa Hiiumaal Helter
maa sadamas
LrlkoK»,
kohane mitmesugusel äri
alal äritsemiseks, laetva

Kirj. slt. ..27/2747".

otsib kohta. Teatada slt.

naismüiijat.

Suuromaks piduks tarwis
wilunud killm alana

Odawa hirmaga müüa
wähepruugitud

juurelõikust
(teoreetil. ja profiil.) uue

Teatada slt. ~3/3203^

Riigi Sadamatehas
vajab dokki vilunud

11

tatö põhjalikku

pidi. Töö odatv ja korralik.
Kirj. flt. ~6/3326".

keeli ioalitsejat

kesklinnas või selle läheduses, erasissekäiguga,
soovitav küttega ja vähese mööbliga. Teat. kuni
10. veebr. slt. „R 2045".

nelda piihap. 12—3. esmas-

päewal kl. 3—lo.

parketti,

tööd jcc ahib aasta läbi. Ai
Kes pesutöömeistritest õpe nult soliidsed ja elujõulised

Teenija

kontoriruumi

Puhvetipreilit
tikkijaid
ärasöwltks— tarwis.
alg. õpilasele Nõnimel 2 lvene. hispaania ja itaalia ja wötan õpilasi pilu-, to rcstormt „Passaash" San
korda nädalas. Teat. ühes keelt õpet. kõrgema harid, lepdo-, kirjutikandi jne. ala
na tän. 1, kl. 4—5.
dinnaga slt. ~33/1333".
meesõpetaja (ka tväik. grup le. Rääkida kella 9—lo ja
1'5—17.
Koidula
tän.
11
Kelnerinnat
Kaks preilit sooivitvad pid)
Beriitzl ja Mertneri krt 11, 3. korral.
«võtta
ssoow. fonfciTOaiooriiimift)

palub tohta. Kirs. flt. ..17/

soowib tööd. nüüd lvõi edas

2 aasi. Kirj. slt. ..9/2609".

Ostan kulda ja hõbedat kõrge hinnaga

jõudnuile. täielik õppekatva. sete tegijat. Tööd aasta lä

Wajan klaweriõvetajat

sisseseadeid ja

franko ehitusplats. Hinnad
Lp. äriomanikud ja' laa
tväljaspool wõistlust. Aad dalkäijadl Wilunud
ress: Mehaaniline puutöös
põlleõmbleja
tus. Märjamaa, telefon 63.

Harju tSn. 35,
Kuld-Lõvi" vastas

Wajatakse kutsega

modisti.
nõrkade parand.,
ja grup. Proowitund mak tunnid
klassitöiks ja igasugu eksa Teat. Jannseni tän. 9-ä,
suta. Walm. ülik. ja koll. meiks. Kentmani 16—2. krt. 10, homm. kl. 10—12.
oks. Kirjatöid ja tõlk. Tun
dide hind 30 senti. Tulla
Vajatakse
Viiulitunde
kella 6—7 Toompuiestee 3,
wilunud toatuhwlite
krt. 12« a. Sissekäik umb annan algajaile ja edasi hästi
ja wõimlemiskingadc peal
tänawalt. hoowis.

Käealune

Suures valikus lauahõbedat,
500 krooni
kuld- ja krlstallasju, käekelli.
Keskealine proua palub
äratuskell!. Kuldamine, hõbe waewatasu sellele, kes soo mingisugust
toonistust
witab 33-a. minist.-tooli
tamme 'a parandustööd.
harid, abielus meesterahm>a Walits. 3 koh. keelt, wõib

Teenijat
tarwis
linna
ligidale lväi
strewalinistus eksameile
oskab. SBkm. 20—40 a. kesesse perekonda.
järeleaitamine
Sealsa
Läbi rääkida kella 6—7
jne.). Rüütli tän. 6—3, kl.
mas tarwis ka talusse tee
6—7.
kõigis õppeaineis Prants. Juureweo tän. 18—2.
nijat. Kaubelda kella 4—5
luts. ja Westholmi giimn.
Otsitakse partnerit
Pärnu mnt. 3, söögisaalis.
Tüdrukut
katva ulatuses. Lembitu tän.
15—7.
Inglise keele
tarwis maale. Kaubelda pü Suuroma lapse juure wasa
õpilaste

Rätsepa

~12/2492".

Magasini 3-b—l3.

Wajan

kelt tunnid wilunud keelte

öpetajalt (gramm.. konwers.,

uksi ja
aknaid

teruishoiuorsti,

KutseõiguslikHu unllaseKretfiri
või vanemar kantseleiametnikku, kes on tööta

liikmelisesse perekonda. Kau
belda pühapäowal Jakobsoni

Soovin esindusi

täiesti wilunud, soowib koh Tallinna fctölf- puuioöstus
ta paremasse ärisse linna. tclt. kes walmistawad
Patt. pal. kirj. slt. „g/2589"
uksi- aknaid,

2223".

igasugusel arwul

maja hoowis).

ühes süsteni,

palub teenistust ükskõik mis

masinale. Kirjad flt. ~23/

täiesti kuiluast materjalist

maaneiut
on tarwis ütsiteemjaks 3-

tunnid. Ettewalmistus eksa Nõutaw täieline lukuse pa wilunud koeiaoskajar
teenijat
ja katlatöö wndmine. Nõm
meile. Kullasepa 4—4.
Jakobsoni B—ll8—11 (wiimane
mel. A. Oit'i saeweski.

Saksa k. tunnid

l-a liigi
autojuht

valmistad

Lääne Ajut. Maavalitsus vajab

hea ja kindel protsent.
Kaasatöötamine wöimalik.

Kindla turuga ainulaadne

hispaania, saksa, wene, eesti

dus kni ka remondis

Mehaaniline puutööstuS 2657".

Kr. 1000-1500
kapitaliga. Kapitali pealt

Teat. pal. slt. ~31/1351".

Kammija,

iga tüüpi masinatel nii sõi

Müüa korras

maal

ettewõte wajab

Inglise, prantsuse, itaalia,

kirjad.)

osutad wilunud õpetajanna
saksa keele tunde, eriti õp

noormeest
tarwis. Palk 50 kr. kuus.

hoowis. Berg.

samitele.) (Tõlked. - Ära

Nõmmel

Korraliku wähese kindlus
tusega wõi soowitusega keeli

naisterabwast taamž kaas- j walitsejat

tunde, 40 s. tund.

feele tunde annab mil. õpet.

mesest tunnist.

töölkäljat

Nr. 35

hobusega ümber käima ja on

Rohu tän. 31—13-a.

Hääle õige seis esi

Korralrttu

7. järgu tööstusetiewõt'
38-a. ülikooli haridusega
telc waja
meeskodanik annab tõene,
iafia, inglise, prantsuse ja ainult neil. kes on wilunud
eesti keele

tunnid

Päevaleht

teenijat
tarwis. Tulla pühap. kella
12—3 Heina tän. 15—6.
Wivka wanemat

naisterahvast

ivõi tütarlast, kes lapsi ar

mastab. waja majapidamis
töödele. Kristiine t. 14-a—3

nahk opp de
õmb ejad või
vad läbi aast
ööd leida
Vaimisnieteäri
Har u 2S

Korralikku

51-a—l.

Mustri

osanikku,

kapitaliga Kr. 3009—5000.
Zooivi korral täisomanikuks

joonistajat
iaamiue Tcai. slt. ..31
vastutava mUUja Iva ja. kee '.iidemuitreid ival 2711"
koha. Tanviline soliidne misiaks. Patt. kirja! ilt.
lvasrutus rahas rvõi kinnis ..-1/201-1".
Naispoleerijat
wara näol. Kirs. slt. ~37/
Soowitatse korralikku ko
husetruud iunnisnistega ja

isitl. soowitustega

lapsehelrljat
kaupa teha laup. ja pühav. aastase lapse juure, oma
käies Teat. ilt
igal ajal. Wõib olla ka korterist
~6/2016".

wanainimene.

Lukuseppa
tarwis, kes tunneb raud

majapidamisräiö. Kirsad slt i valub !võimaldada mingi iec
nistuse. Räägib keeli. Omab
..33/3233".

188081
»>WWWW>
Täiesti karske 1-liigi

autojuht-lukusepp

Täiesti korralik abielu

tunnistused. Pal. teat. stt.
..31/2671".

mees

soovib teenistust

Korralik 16-a.

maanoormees
ladusse. uMjawed. wõi
muud. kautsjon wõimalik sootvib. õpilaseks wärivi-kos
kuni 300 kr. Pal. ieat. slt. mieciikaärissc. hakkama

i palub kohta takso- või veo ..40/2640".
kõigega. Kirj. slt. ..1/3281"
sulast
Pai. kirj. slt. ~22/ Maalt tulnud noor tütar
Väiteil! sissetöötatud äri autole.
tarwis liuna ligidale. Kaub.
1302".
Mööblisadulsepp
pühapäetoal Paldiski mm. loajab
laps

delikateiskniiolnst. iaab

1397".

kasvatajanna
majas Euroopa, tuba nr. 6 soowib kohin 3—lO-a. laste
Koloniaal-. toiduainete Graniidi toa. 31—1.
ja
pndukauvluses wilunud
juure,
perekonda
wõi
laste
Kirjad Rakiverc. Tallinna
müüjanna
aeda. aidates ka kooli- ja
tän. 9. juuksetööstuse äri.
3. järgu

aja, kes oma tööd täiest

timeb tvõi kes on weid
ilu nn d. Saata õige aad

:ss slt. ..29/2589".

Ärisse

PALUB KOHTA

teeb igasuguseid polstritöid,

wilunud majapidamistöödes,

otsid kohta

Korralik aus 18-a
tütarlaps

4000—6000 kr. Teat. slt.
12-173-2".

äritunnistus

Maja

1938. aastaks olude törtu

odatvannni edasi anda.

müüa k iroi eh irusrajsonis
sealsamas müüa mitmesu Kadrioru lähedal, nurga
guseid uiõõblcid (laud, too-> i maja. Wõib ka pool osa.
lid, Iviiikc kapp. piug-pongi-I I Kirj. slt. ~25/2.585".
laud jne.). Küsida iga päcZvj

2 Krunti
Müüa !
nniüa Nõnmrel Wabadus
välke koht,
pst. ääres (Nurme ja
3/75 ha suur. Kaius. Küsi Januseni peatused). Teateid
da 8, Tallinn-Wäike I saab (ka kirj.) Prihkc t. 6.
kl. 3—5 p. l. Pikk t. 5—4.1

perenaiseabiks wõi kuskile tuleb ka kohapeale tegema.
laste suure. Pal. teat. kirs. Kirj. sti. ~21/3261". õpilaskohta
Nõmmel.
jaama juures.
slt. „S'264S".
soovib 15-a. noormees Võib
Noor nnifakao uidr.if palub
Meesteriiete töö? '.vilunud
Müüa pruugitud
olla provintsis. Vajaduse kor
passikohta
riaftamootor,
ral võib kautsjoni sisse mak nais-rätseraabiline
Müüa moodne kirjust ka
sa. Kirjad slt. ~9/2289".
2
luõi
3
korda
nädalas.
fimna
..Deutz", 12 h.-j. sest poleeriiud
otsid kodta
Omab tunnistused Kirjal, SäHom. teat. Luise t. 11—2
Keskealine naine, täiesti Kirjad slt. ..11/2651".
Tallinnas.
slt. ..33/2678".
Wilunud. kutsekooli lõpe

Raskes seisukorras nais
tevahwas palub

tanud

kes laenaks
kaswalajaks. laste juure, ra
saarvnoiu
wijaks, seltsiliseks, perenai
30
krooni
raha luõi svõlvi
üliriietetööstns wajab la
seks wõi abiks. Omab häid palub kohta karjatalitajaks taks mingisugust tööd, mak
dnhoidja-kassiiri köhal
soowitusi. Walirseb keeli. persnaiseabiks maale wõi sab ausasti tagasi. Kirj.
Taluteeni jat
Nõus Nõmmele wõi ärasõi linna, wõib ka kauplusse. pal. stt. ..33/271.3".
tarwis. Kaubelda 5. weebr.
kaasaföötajat
duks. Teat. slt. ~13/2013". Pakk. slt. ~14/3334".

kcelc tunnid. lAninistc eksa
mikawa.) Kelk-Luha 2—6. wajatakse iitftnifuncid, wä woodi- ja weetööd. Klaasin kl. 4—5 õhtul S. Tartu m.
lisametnikkc ja esindajaid. gi tän. 3
32. hoowis.
Teles. 112-18.
Kutselistele kuusissetulek
Noomitakse
lühikeseks
ajaks
Sü-mpaarnc keeta oskaja
Aiman
limröösi r/c%. Kõrivaltee
iiistnses olewail isikuil rnõi
prantsuse
pesuOmblejat
teenija
maldatakse kaa;a'öö amine
ja vene
keele ründe. Kõnet. 7—S esindaja kohustes. Kirs. slt. : koju töötama. Küsida Wei leiab hea koha üksiku härra
! zenbergi B—2.8—2.
juures. Kirj. sli. ~26/2706"
Maalri tän. 11—S.
„A. 925". i

kabinslt, ..3inger" pruugi
tud ja kohwergrammofon
müüa Willardi iän. 26—4.

Mööblisadulsepp

Töösturid!

32X6
väilskummi

magamis

hind 30 kr., auto plüüspols

tuba

ier ja lagi 45 kr., wäike

kaubatveotõld autole wõi ja reisi mööbleid. A. Weske

hobusewankrile 38 kr..

mööblitööstuses Maakri 34.
Chevroleti käigukast 20 kr.. tel. 305-40. Näha ka püha

4—6-tsil. Renault auto osi päewal.

odatva hinna eest ära anda.
Ivajab tööd. wõrdlemisi oda- Tobiase rän. 19—5.
Iva tasuga töötab uneks teie

Võimaldage korralikule ha ivana mööbli, töö rngew ja . Pruugitud
Diivan
harmoonium
Palub õpilaseks ivabrikussc ritud noormehele tööd kas i ilus. Töötab, ka . kohapeal
ärisse,
lattu
wõi
wabrikusse.
müüa,
ühes
isemängija
sea
wõi koloniaal- wõi pudu
ning wäljaspool Tallinna.
kauplusesse. On rabul koi Zoowitajale tasu. Kirj. slt. Töötasu wõib ka osakaupa dcldisega. Weerenni t. 7, odawasti müüa 3.
gega. Kirj. slt. ,^/5206".
krantsi urn. S—s.
„29/2749".
tasuda. Kirj. stj. 824/2704" töötoas.

Roosi
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Surma lßbt lahkunud kauaaegset nõukogulilget

FRANZ

i

mälestavad leinas Tallinna Linnapanga nõukogu fa juhatus-

Arstid
Ootamatult surma läbi lahkunud kallist kaasteenijat

FRANZ de VRIES

Dr.B.Vahtrik

arhitekt

dipl. arhitekt,
sünd. 9./22. aprillil 1890. a., surn. 4. veebruaril 1938. a.

Elan nüüd
Pärnu mnt. 8-3

FRANZ DE VRIEfi

(Urla maja kõrval).

Kõnet. kl. 3-5.

Telef. 455-70 (endine).

Sügavas leinas
Margit de Vries.
Lapsed.
Abikaasa vanemad.
Vennaksed.

Dr.Ann Viita.

mälestab sügavas leinas
Tallinna Saksa Teatri Selts.

Naistehaigused.
Wastutvõtt %5 %6

Kaupmehe 14—3. tel. 460-36

I

Matused esmaspäeval, 7. veebruaril, kell 2min. p 1. Oleviste kirikust Kopli kalmistule.

Naisarst.
Hr. Sch. Katz
Tatari 7. .
Naiste-, põie- ja sisc
haigused.

Kõnet. kl. 10—11 Ja

Dr. Lydia Luik"

Maria Magdalena Simtman,

Naistchaig. ja sünnitusabi.

de Uries i

Jlrhitekt

Wastuiv. kl. 11—2 ja 3—7
Pärnu mnt. 16—11.
Tel. 453-23.

sünd. Bärengpub
* 13. 111 1867.
f 2. II 1938.

lk. Julies Piit

mälestavad leinas
maatermeistrid €• (Faaßo §a C. 3fver.
Matmine Koerus, 8. II kell 14.

Kirurgia, kirurgilise orto
peedia ja kirurgilise tuber

Leinavad lapsed, lapselapsed
8 la väimees

kuloosi eriarst.

Dt. w M
Välismaa

LaZte- ja sisehaiguste
eriarst.

Südamlik tänu kõigile

Lugupeetud kaasteenijat

loomade näitus

Artur Beek'i

on avatud iga päev kella 12—22 Kopli tän. nr. 2

(end. kino „Diana ruumides).
Aljaska, Siberi, Alpi karud; Atlase, Zene
gaali, Berbecri lõvid. Reesus- ja Paavian-ahvid.
Loomade toitmine igal õhtul kell
M.BACH'I
Akad. meesteriiete juureISikuse

sõpradele, kes teda tema viimsel teekonnal
austasid ning nende soojade sõnade eest.

arhitekt Franz de Vries'i

mis talle järele hüüti.

mälestavad Riigi ehitusettevõtte „Ehitaja"
direktor Ja ametkond.

OMAKSED.

„EstonBa" kontsertsaal.
Neljapäeval, 10. veebruaril 1938. a.

kursused

VIIULIKUNSTNIKU

I

VANDA LUZZATO
AINUS KONTSERT.
Klaveril: Stefan Hujdn.
KAVAS: Händel'i, Beethoveni Mcndels
sohn'i, Veracini-Corti, RachmaninoffHubay, Liszt-Milstcini, PaganiniKreislcr'i j. t. helitöid.
Algus kell S õhtul.

Kursustele vastuvõtt iga kuu 1. ja 15.
päeval, erikursus igal ajal. Praktiliste
töödena õpilased õmblevad kursuste
tja kestes ülikonnad, palitud jne., ju
hivad eriteadlased-õppcjõud.
Kursuste kava on vastavalt koosta
tud ettevalmistamiseks kutseeksami
tele, kus nõutakse ka juurelõikust.

ä 33 s., eelmüügil „Estonia" teatri kassas

„Estonia" kontserthüroo.

Kõnctr. 310-72.

Dr. S. Dreyer.
Looma
ambulants
Ma täit. 5-B.
Tel. 446-56.

Wäljasõiinüne igal ajal.
"Mmbaarst
ünnaümitan

Tallinnas, Pikk tän. 7—2, tel. 467-61.

Pääsmed Kr. 3.10 kuni 60 s., õpilastele

de Vries'l

nn

Estonia puiestee 13—2.
Kõnet. 9—ll ja 4—5.

Juhataja

=ö=

elab nüüd

pamumnt.
(end. Jaaili t.) B—3.

linna apteegi waõtas.

lift nupp 4.
Teles. 447-89.

W.-lv. kl. 10—2 ja 4—7.
PclgulinnaS

Era-hambaarstimise
ambulatoorium
Kuttsthllmbad.

WaLiuwõtt 11. 9 homm. kuni

mälestab Tallinna Börsikomitee.

TREIPIHGID

_

TO9FL If TE AATED
n

Laupäctval, 5. lveebruaril,
kell V2S õhtul

Sillamatsil"
Pidud

ESTONIA

ib. Franz de llrles'l

kell p. l.

VeAirEK*

TEATER

Joolsi pulm"

Lanpäclral. 5. Ivecbruaril,

PääZmed 20—125 jenti.
Pühapäeval. 6. lveebruaril,

kell %8 õhtul

kell li-8 õhtul

esietendu seks

21. korda

„Romeo ja Julia"

„Kolmekrossi ooper"
J. Gal; -B. Brcchti lugu

Cl). Gonnod' ooper <1 tvaa

wscZ. 6 pildis proloogi ja
epiloogiga.

Masseerija
Carl F. Gahlnbäck

matiseering 3 loaatirseZ.

mälestab leinas lnsenett*ikoda.

teatri õpperühma ettekandel

„Sügismanööver"

„Lootus õnnistusele"

Herman Viidik
Maalri
16—6. kõnet. 10—
H. Kubu eragümn. ja
—ll.
T. L. P. Komm.-giimn.
Jüri Väine
vii! kogud
(Soniiöri 25—3, id. 302=76
tümilimiuni)

J. Kalmani operett 3 maal. Herman Heijermansi draa

ma -1 lvaatuscs.
Näitejuht Leo Kalmet. Pääsmed Kr. 2.50—30 f.
Pääsmed 25 ja 50 senti.
Latvapildid P. Raudwce.
Kell pool S õhiul
5. korda
Teisipäeival, 8. lvecbr.,
NOORSOOTEATER.
harilike hindadega
lell li-8 õhtul
3. korda
Piihapäelval, ü. looduna ril
„Figaro pulmad"
„Rätsepad
Sillamatsil"
fcll pool 3 p. l.
Pierre-Augustin Carou dc Pääomed 25—150
senti.
esietenduicks

insa-keem,
VLADISLAV ROMANI

inatiseering Jnglisc-Amee
rika lastekirjaniku FranceZ

Burnett'i samanimelise ju
tuõtuse järele. Näitejuht
Leo Kalmet. Latvapildid
Pärn Naudwec. Tantsud

Gerd Neggo. Muusikajuht

W. Jakobson. Kaastegew
Gerd Neggo tmrtsustuudio.

Pühapäotval. 6. tveebruaril

kell õhtul
mälestab leinas
Eesti Keemikute Selts.

-M korda

harilike hindadega

„Romeo ja Julia"
Ch. Gonnod' ooper 1 waat.

6 pildis proloogi ja opiloo

m

giga.

Pääsmed Kr. 2.50—30 j.

Ml.
Pibit afflU'3 kell 21.00;
lõpp kell 3.00.
Tantsul?
„Rcd-Hot-Ramblers"

harilike hindadega

,Fugen Onegin"

6-st poole 9-ni.

Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trüK

Pääsmed Kr. I.—.

T. 0. T, T, ühing
korraldab

TYVTVVV*
Puhkekodu ruumes, S. j

Tartu mnt. 88. kaupäcmal, |

laupöcaxil, 5. weebruaril. 1 5. lvcebruaril j. a., suure
Lai 5, 2. korral
jooneline j
pidu.

P Kukk
Kopli tän. 10—8.
Telef 475-35.
Balti jaama juures.

küiinlakuu-ball

vahetus, ärakirjad.
Masinakirja kursused.

(Ssiuomad tuntumaid kaba

Tmmnelvcski juham
rccjõuöi pr. Liuda Laine,' Paul
sel. KaivaZ: Hirmu- ja
hra Paul Kalde oma origi armurikaS
öö. K. Bergeri

Teisipäelval. S. lveebr.,
kell 3/JS Õhiul

„Daam kameeliatega" j P. Tschaikowski ooper
3 loaat. 7 pildis.
A. Dumas' näidend ö w ! Pääsmed
Ki. 2.50—30 j.
Lawastns A. Sunne.
Latvapildid P. Naudtoee ! Teatri kassad aivatnd kella
Kassa atvatud kl. 11—1 e.i. 12—£ p. l. ja õhtul kella
ja s—B õhtul.

ui

kõnet. 5—7.

laupa ewal, 5. luccöi. k. a.,
Kaub.-tööstuöLoja ruumes.
Pikk läii. 20, ühise

Beaumarchais' komöödia

Ootamatult surma läbi lahkunud armast kolleegi

460-32. WaZtuwõtt 10—1
ja 4—6.
Masseerijad:

ainukordselt
iildhindudcga

5 lvaaiuses.
Kassa amatud iga väew
„Väike lord
Pääsmed Kr. 1.50 20 s. kl. 12—4 p. ja 6—%9 õht.
Fauntleroy"
Esmaspäewal. 7. wcebc.,
kell õhtul
A. Säretoi 6-pildiline dra
2. korda

Kaupmehe tän. 15—2. tel.

TALLINN UUS 4

lauludega 3 lvaat. 10 pildiZ
K. Weilli muusika.

13. korda
harilike hindadega

Emilie Leppik

Tehnika osakond

Pääsmed 25—150 s.
Lanpäowal. 5. weebrnaril Pääsmed Kr. 3.— kuni 30 s.
kell ?Ü8 õhtul
Piihapäewal, 6. wecbruaril, Esmaspäeval, 7. lveebruaril
kell li: 8 õhtul
kell pool 3 p. l.
Iõ. korda
„Suvi"
A. Gärelui - Q. Lutsu dra

tclcf. 312-52.
Kulla-ja kautschukitööd.

Pääsmed 25—150 sondini.
Pühapäewal. 6. lveebruaril,
harilike hindadega

Arhitebtuuri-sektsiooni väga lugupeetud abiesimeest

A Koppel
Narwa mnt. i—3,

hohale jõudnud

2. korda

i

kl. 3 oht. Tel. 471-20.
Telliskilvi 84—2.
Hambatehnik

naalsete laulude ja tantsu

Laupäeva õhtul
pidule iniuues võtkr
kaasa .Feivali" küiui
vett „Aniiaüeila" pi ils

luul)is sest väikese
karastuse eest on tänu

lik iga daam.

Hind ainult 30 senti.

ühes waaiuseZ.
dcga. Tantsuks mängib' naljamäng
Kiivilombi
Luis lööknalja
..Hõbe". Algus kell 2i. dcga. Kosilase
lomistused.

lõpp lell 3.

Pääsmed iä—õs senti.

O. Andersoni operett 1 tv.
Tants kolme bajaani saarel.

Algus lell 8.30 oht., lõpp
Ciuclaud. Saalis lauduL kell
1 l?omm. Pääsmed lo
ci ole.
senti. Toimkond.
Juhatus.
AAAAAAAAAAAAAAAAA

~P ä c v a l c h e"
üksiknumbrid on
müügil kaupluses
JÄNEDA
laama vastnr.

