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1. aastakäik.

Saavutati,

mis sooviti.

Masindati seadusi.

Samuti täideti põllumeeste tuliseim
Wgikogu jatkas oma istungeid läbi
kogO öö. Uniste ja roidmmd nägudega sooM ja otsustati tarvilik krediit

rukki ostu kr

lahkuti kõrgest kagust kell £9 Ho mm. sel

les teadmises, et on tehtud tõõ ara — hankida.
Sellega saavutasid kõik, mis soowikuigi tonnisel silmapilgul. On küsitav,
kas on selline seadnSte masindamine lü fid ja rahvasaadikud võisid anduda
hikese ajaga asjale kasulik. Nii mõnigi jõukMujule, millist üleudas Meel õõfi sa
kard tnndnb asi pealiskaudsena, järgne danud MärSke lumi. Toompea HLmarail
vad seaduste muutmiste muutmise sea- tänawail liikusid kojuruttawad Marjud.
dused mitmeS variatsioonis. Parlamendi WalisminiSteeriumi uiuuw maja hüeudas äkki strawais tuledes. Mudel valttLõo korraldus lonkab.
sch jälle rahu.
TÜna hommikunegi koosolek kandis
väsimuse märke. Ent poliitikud on oma

fsLtontLstega rahul kinnitati

SeSti-Prautfufe
koutoeutsioou,

Rõkow lahkub lõplikult.

kõige suuremas valikus ja odavalt ostate

i üüri Xodres’e
jõuhi basaarilt
jtarju 21.

Suures valikus grammofoni plaadid ja

ETA. M o s k w a st, 20. dets. tzS»

grammofonid.

kogude Liidu taiteM keskkomitee vabastas rahMakomissariaadi nõukogu esiMche
Rõkowr tema enese palvel kohalt. Rõko-

«lis ahwardaS välisministrit piinlikku
wi järeltulijaks nimetati Molotõw.
ituatsiosni asetada. K. Tonkmaun, kes
Mistümled Mis.
viimse võimaluseni tvõitles konwentiooni ja tvõlismimstri vastu, loobus Teedeministrile awaldati umbusaldust.

Tõke pensionide lawiimle!

Kätsepaärl

Uajandnsmmisteerinm on alles nüüd
kaalumisele võtnud pensionide reguleeri
»arteikaa«laste pealekäimisel oma seisu- EDA. Riiast, 20. dets. Elle õhtusel mise, millest meie korduvalt oleme kirju
vhast ja kirjutas seletuskirja Malmis, seimi koosolekul avaldati umbufaldüst tanud.
Ministeerium leiab, et pensionid lähe
teedcminister Ozolinshile. Hääletusel jäi
indeS sellega seaduseelnõule kaigu.
ministri ettepanek vähemusse 46 häälega vad aasta aastalt rohkem riiglle maks
46 hääle vastu. Walitfuse koalitsiooni ma. Kuna nelja aasta eest makseti pen
Laos parimad inglise
knnluM rahvuslik blokk hääletas ka va- sionidena 200 milj. senti, ulatab see arv
riided alati saadaval.
litsuse vaStu, millest oligi tingitud teede- praegu juba üle 300 milj. sendi, tuleva
Ministri vähemusse jäämine.
austa eelarves on aga selles reserveeri
Vene tän. 1—-14, kõnetr. 16-59.
Parast seletusi pandi ette sotsialistide tud juba 400 milj. senti. Et sellele pen
limonaadid
paolt avaldada umbusaldus kogu kabi sionide laviinile tõKeid asetada, soovi
netile. Hääletamine sotsialistide ettepa tab majaNdnSminiteerium pensioni walInglismaa külmus Wene wastu.
seitersld
neku kohta otsustati pidada esmaspäe jateenimise aega tõsta 30 a. peale, mil
Londonist saadud teadete järgi on vä
vasel koosolekul. Praegust meeleolu ar maksetaks 60% palgast. Kaitseväelased
lisminister
Henderson teatanud, et Briti
vestades,
o«
võimata
hoida
ära
kriisi.
kuuluksid ka ühise normi alla.
likSürekstraktid

A. Soonberg

MersalreeS

TALLINN,

Saksa saadik lahkub?

R. Scheibe

Diplomaatilisis ringkondis liiguvad
kuuldused Saksa saadik dr. E. Schroetteri

S. Tartu mnt. 14.

lahkumise kohta.
Selle kuulduse tõeks osutumisel lahkuks
diplomaatkonuast üks sümpaatsemaid ku

Xinetraat 304-93.

luua kontakti Eesti seltskonnaga — mi

jusid. Praegune Saksa saadik on osanud
da ei saa kõikide ta eelkäijate kohta ütelda.

saadikule Moskvas on ülesandeks tehtud
teatada Nõukogude valitsusele, et selle

Kas ms hümn?

vastus Inglismaa Protestile Ramsiui

Juba kauemat aega on meie rahvus
kohtuprotsessi suhtes ei rahulda
likumad ringkonnad nurisenud rahvus
Inglismaad.
hümni üle, wiS olevat sõnadelt „mõttetu
ühtlasi teatas Henderson, et Inglis
ja viisilt saksalaadiline", nagn väljendus
maa ei määra sõjaväelist esitajat Mosk
J. Aavik. (Tegelikult on viis Soome vasse. Samuti loobub majandusmeeste
helilooja Paciuse oma. Toim.)
delegatsioon kavatsetud sõidust.

Kuuldavasti on nüüd hulk meie sil

mapaistvamaid heliloojaid otsustanud

Kohvik ja kondiitriäri

teha katset uue rahvushümni loomiseks.

H. LAAS
(TALLINN I

Vnna Põsil tän. 7. Tel. I6«S7 j

Alati saadaval oma tööstuse

saadusi tuntud headuses

21 paari lahutajaid.
Laupäeval oli Tallmn-Haapsalu rahu
kogu lahutuslava eeS abielu lahutamise soo
viga 21 paari abielurahvast.
Jõuluks ihkasid vabadust:
Olga ja Nikolai Tfetwernikowad. Joosep ja

Juulie Tiidebergid, Olga ja Arnold Tambergid, Johannes ja Karoliine Jürgensonid,
Leo ja Melanie Jwersenid, Elisabeth ja Hans

Urvad, Marie ja Rudolf Lintowid, Emilie

K PAJU.
TALLINN,
Rüütli t. 13. Konetr. (2) 15-66.

ja Mttsander Bütnerid, Sofia ja Karl
HamVled, Ettise ja Paul Redlichid, Meksan-

der ja Natalie Lassimannid, Leontiine ja
Bernhard Wiikmanid, Rosalie ja Johannes

Treimmfid, Marie ja Kristjan Pcttaid, Georg
ja Julie JuSfid, Aleksander ja WaSsifi Lasarewid, Mooses ja Mina Epsteinid, Pauliine
ja Roman Trermanid, EMfie ja Sergei Pet
rovid, Anna ja Georg Hmdremäed ja Leena
ja Ztoistjan Saared.

Rõõmu valmistavad pühad ^ui yeie p^ade

JUHKAMI vorstiiööstuse saadused
Oma äris: Vana Kalamaja tän. 7*
Suurem pühade-eelne väljamüük. Igasugu sinke, liha, vorsti, juustu,

kilusid, sprotte, õunu jne. Austusega omanik

Väärtuslikumad pühadeklnsid ostate
kultasepa-, katla* Ja
kristallasjada ärist

TH. GRUHN &Ko

coServer.

maötagem - ennast!
õl.y h orne is my cLLtle, minu kodu on
minu kindlus, ütleb, inglane, kellel kodu
kultuur on ainulaadilisel kõrgusel. Jng.
!ane armastab oma kodumaad ja kõike,

mis -Brstanma nimega seotud. Tema
meelest an,waid.see hea,.mis tuleb Inglis,

teiste tehaste saadusi. Üldise waerinnaga wõõrast ollusest oma meres. Sootu ümberühinesid ka töölised, kes suurimad oda- pöördult: ka need, kelle esiisad ei teinud
wamate sortide tarwitajad. Tagajärg oli saksastamise pattu, asuwa eriskummali
see, et Rettigi suurtehased, mis seni. olid selt möõnawal seisukohal onui perekondatöötanud kolme wahetusega Päewas, pi de saksastamise suhtes. Wastasel korral

did piirduma wnepäÄvalise töönädalaga. on täiesti mõistmatu, miks nii paljud
Wõitlus soomlufe eest kestis, kaks kuud ja stlmapaistwail kohtadel asuwad poliitikud
kaudu. KaS on sellest kaua. kui möödu
siis
alistus —' Rettig! _ Firma annetas ja riigimehed kannawad erilist hoolt selle
sime kinni silmil maitsekaist saawutusist
nii soomekeelsele ülikoolile kui ka tööliste eest, et nende lapsstd saaksid wõoras wäi.
nahakäsitõö alal, seni kui meie ebajuma
ülikoolile üks miljon Soome marka. Sa- mus kaswatatud. See käib ka nende kohta,
lad, wälismaalased, hakkasid neile osutumal paewal lõppes ka tehase saaduste boy kes Wenemaal wiibides emasid niiwõrh
ma suurt tähelpanu ja õpetasid meidgi nakott ja kõik Meed arwurikad Rettigi saa sügawalt Wene waimu, et ei suuda sellest
gema oma maa hüwesid. Sama on lugu
duste sõbrad, kes teiste sortide suitseta ka oma päris kodumaal lahkuda. Nende
kodukäsitöödega. Samal ajal, kui wälismise all kannatasid, ohkasid kergendusest. perekondlik keel pML edasi ..suure isamaalased jätawad meile hulga waluutat
maa" piixides ja lapsi Pannakse mõima-

mctda, waid see wäärtuslik, millel Briti
märk küljes. Isegi inimideaal on sündimib anglofakside maal: täiuslik mees on käsitööde eest, anname meie ise seda walja

Sellises wõitluses idee wõi rähwuse eest

Mult w en eke ei' ei sss ko olidesse. Sarnaste

gentleman ning laituseta daam Iady. kõiksugu tarbetute luksusartiklite peale. awaldub silmapaiftwaimal kujul rahwus- „rahwuseta kodanike" tarwis oldi sunni,
Kõige selle rahwusliku iseteadwuse ja Ent näit. Soomes kannawad ka peenimad tunde mägesid nihutaw wõim. Üsk en ürd looma niisugust häbistawat määrust
enesehindamise aluseks on aastasadu Pü daamid pidulikel juhtudel — rahwarne- dasse ja usk wõidusse wiiwad sihile — ka

sinud rahwustunne. Olen inglane, tust. Ja 6. detsembril asetleidnud presi majcmdus-poliWisis wõitlusis.
ütleb saareriigi kodanik uhkusega, mis tu dendi galaa-wastuwõtul ilmus eduskunna
esimehe abikaasa lihtsas mustas willases
kleidis, mille materjal pärit Soome oma
id «. juubeli pubu! ilmus müügile
tööstusest. Sealjuures kõrge krae ja Pikad
erilises besäuses

# lõhnaõli ia ean õe colope#

pompadour
F.-5. „Ö90R“, Zallinn
Oslhe, toetage

Kodumaa löislnst!

Sarnaies olukorras on täiesti mõiste,

warukad — meie siidis ja sametis kahisewate daamide arwates andeksandmatu
eksitus! Soomes on ka naistel selgroogu,
järjekindlust ja arusaamist rahwamajanduse nõuetest. Kauplustes on harilikuim

pidajate j. t. pojad waatawad isegi teatowa allahindamisega oma wanemate

tööle. Peame jällegi meele tuletama

nähe, et- oma oste sooritaw Perenaine
nõuab kategooriliselt oma maa kaude,
mitte nii palju wäikese hinncrwahe kui
printsiibi pärast. Wiimasel ajal on seal

Soomet, kus sagedasti wõib näha moaistrist perepoega adra taga sammumas. Meil
ärataks mõne noobli korporandi kehaline

tekkinud meel eriline wool: soomekeelsete
töösturite eelistamine soome keelt kõncle-

MG6ET

mist, ei mingit tungi omada toda «rahwus-

wahelist" kultuuri, millele tuleks ohwriks
tuua rahwuslik omapära.

keeld saksa- ja wenekeelsetes õppeasutiste?.

taw, et järeltulijate «Peenendamise" Prot.
sess haarab pojad isade aladelt kõrvale,
Kurwastawa nähtena wõimegi konstateerida, et käsitööliste, kaupmeeste, põllu-

wate kodanike Poolt ja samuti rootsikrelsete Prote2eer«nme rootsi keelt kõne-ewa
leiab meelde soomlase jaredat konstateeri- ostjaskonna Poolt. Kuiwõvd konsekwentmist, ..üks soomlane ei talita sarna- selt selle'juures talitatakse, tõendab allselt". Neis lührdais wäljendusis peitub järgnow näihe.
otse liigutaw määr rahwuslikku uhkust ja
Rahwustunne on see, mida meie wõ.ime
Fa. Rettig, suurim tubakatehas Soo
armastust isamaa wastu. Oma maa man- mes, määras rootsikeelse ülikooli toetuseks peaaegu igas rahwas kadestada. Isegi
sikka, muu maa mustikka" (oma maa maa üks miljon Soome marka, jättes soome- meie ärkamisaja tegelased ei suutnud oma

sikas, muu maa mustikas) ütleb soom
lane oma waese ja kiwise maa kohta. Ei
Mingit pimedat n. n. „EurooPa" jumalda

kui on eesti rahwusest laste kooliskäimise

tõõ põllul wõi isa aitamine leti taga põsi
gawat imestust tema kaaswõitlestie kes
kel. Siin oleks meil parandamist maja,
Mujal maailmas on üks ettcwõio wõ' äri
sama perekonna käes põlwest palme. M--st

agg warisewad nad kokku DrelstistkaP'
ükskõiksuse tõttu. Ei ole tahet luua Eesti
äridele traditsioone — ka teataw rabwustunde ia rahwusliku uhkuse puudus!
Millal ärkame meie loidusest ia jõuame
nii kauaele. et ei unusta oma rahwuse pefeelfe kõrgema õppeasutise toetusest üma. isiklikus elus kinnipidada rahwuslikust sitiiwseid külgi ja ütleme uhkusega: olen
Selle tagajärjel Puhkes soomekeelses joonest. Paljud neist harrastasid kodu kõ eestlane ja see on suurim rekommendast
kaupmees- ja ostjaskonnas pahameele neleda saksa keelt — nagu enamus meie
stoon! Obsmvsr.
torm. Hea propaganda mõjul suurepära haritlasist tol ajal ja kahjuks mõned ka
praegu.
Saksa
keelega
omati
kahtlemata
selt organiseeritud kaupmeeskonnas algas
üldjne Rettig! saaduste boykott. Maa ka wastawat waimu, mis siis lastele edasi

. Sootu teine on lugu meiega. Alates kaupmehed'läkitasid tagasi saadetised, mis kandus. Tolle päranduse all kannatab

Töö õnnistus.

Ainult väsimatu, sihikindel töö
kirjanikest kes pühendawad oma loomin telli tuina kohale jõudnud, kuid wäljawõt- suur osa nende haritlaste järeltulijaid, kel
guid Mantmartrest ülistamisile wõi pü- mata. Tarwitajad nõudsid kategooriliselt ei näi wähematki tahet olewat wabaneda annab meile sisemise rahu, täidetud
kohus rahulduse, äratades meie hin
herdawad «euroopaliku kultuuri" naudin
guis ja lõpetades keskkooli õpilasega, kes
gedes teadlikkuse oma vaimlistes
waid unistab Pariisi kosmeetilisist abi
nõudest wõi wiimseist moeuudsusist, ollakse

meil satutud mingisugusesse wälismaa
joowastusse, eelistades pimesi kõike, mil
wälismaine nimi.

võimetes. Töö õnnistust ei saa osta
isegi kõikide maailma aaretega. See
annab meile töötahet ja loomingu

§ I y a r e J i harrastajate soovil
oleme müügile lasknud Inglise sigaretid

võimet, julgust ja usku endasse.
Sellest otsime alati uut jõudu ja
energiat, et mitte alistuda elu ras

Meie ei eita paremusi mõningail wälismaa toodetel, kuigi need paremused sa
gedasti on waid suggereeritud. Kahtle
mata on aga wõimalus hea kwaliteediga

kustele.

10 tükki karbis, hind 80 sitt.

tooteid leida ka kodumaa tööstustest. Meie

&-S. „AST01HA“

oleme niiwõrd läbiimbunud näljast wälismaife järele, et oma maa tooted peawad

JxdCUwa Md

järele. (Tahetakse vist asutada uut

Jõulukinginäljased tütarlapsed
vil põskil vaateakende taga. Igat

(Jäta oma irooniline naeratus!)

peekonifondi!)
Suurima viisakusega, sa tead, nagu
Kavatsed siia saabuda pühadeks? seda oskavad ainult härrad „aus

sest weekendsõidust. Haapsallu, üt

lesite? Oo, jah! Vaikne koht! Ent
kas olete terve? Ja varustatud abi
Ei soovita. Siin ei ole midagi, mis der alten Garde”, juhtisin oma nõudega? Sest alimendid, teate,
võiks sinulaadilist hellitatud tütar Gretcheni istuma tollele auväärili- need on teile tülikad sooritada..

Esimesed lumehelbed langesid last köita. Isegi advokaatide ball —
meie ebameeldivalt kitsaile tänavai mis Peterburis (oh, need ajad!) —
le. (Tuleb meele too mõtetera, mille kuulus elegantsemate hulka, möö
järgi naine on nagu lumi: ta on pu- dus siin uniselt. (Palun mitte viha

seisavad külmast hoolimata puneta-

mehe rahulikule tööle järgneb õn

nistus.

teed otsima meie juurde — wälismaade

ffeele*.

Kohusetäitmine annab meile sii
ga virna ja puhtaima rõõmu tunde,
võimaldades täie andumusega nau
tida elu kaunimaid silmapilke. Töö

seid silmi teha: olen ju oipa hiilge
aja elanud Peterburis! Ime siis, et
mu süda kuulub endisile mälestusile.) Nüüd lähed juba vihast ülem
punaseks! Et mul ei olevat rahvus
tunnet, et ma olevat venestunud.
Loomulikult ei ole ma enam noor

sev pilk riivab nii säravaid esemeid
aknail kui ka juhtumisi kõrvale seisatamit meessoost inimlast. Ent as tudeng, kellele suggereeritakse ees
jata. Vähe on neid, kel leidub üle tipärasust ning kes siiski esimesel
5 krooni kulunud rahataskus ning heal juhusel väänab ja käänab saksa
sedagi on tarvis kaelasidemete üm~ keelt. M. s. Sinu väike suvine flirt
berkeeramiseks või pesu äratoomi — mäletad toda noort advokaati ? —
seks Ameerika pesumajast, äärmi maksis oma viimase krooni pileti
sel juhul ka saabaste parandami eest ballile, pidi aga musta frakiseks kuigi viimasel ajal rõõm särgi pärast koju jääma.
salt hirvitav saabas kuulub peaaegu
Poisid on juba pisut paranenud
elegantse hulkuri attribuutidesse.
oma rikaste ..partiide” tagaajamise
Sa armastad lund, mu lap?? Mä haigusest. Sel lihtsal põhjusel, et
letan ju, et olid kirgline suusataja. sellised partiid kuuluvad minevikku
Tallinnas on nüüd asutamisel uus nagu romantiline armastus. Parsuusatajate klubi: ainult lihavatele. don, ma ei muutu sentimentaalseks,
Kuigi, „vollschlank” tõrjub sihvaka kuigi ei suuda kohaneda nüüdse
joone kõrvale, leitakse siiski tarvi moodsa armastusega
liku olavat kõrvaldada korpulentTutvunesin, näiteks, ühel päeval
sust. Eriti veel nüüd, kus maksu kütkestava,* väikese tütarlapsega
inspektor tahtvat sissetulekute suu Nagu Gretchen: õrn, puhas, eeterrust kindlaks määrata maksja kaalu Hne, silmis nii palju hinge... oo!

sele biedermeyer-sohvale sinu lugu
„0h... oh!”
peetud ema juures. Rääkinud ei ol
Vajusin ehmatusest kokku. Ent
nud meie veel sõnagi. Mina ei suut siis tõusis minus tahe avada tolle
nud suud avada — olin niivõrd võ ingli silmi nägema saasta, millesse

lutud. Nii siis, istusime sohvale. ta langenud. Ma rääkisin. Ma os
(Ära haiguta!) Gretchen asetas kan rääkida, tead ju seda, oskan

oma kaunid jalad üpris väljakutsu rääkida nii, et kõigil on pisarad sil
vasse poosi. Ent andestasin selle, mis. Ma rääkisin talle tunnetest,
sest jalad — lithsalt jumalikud!
lüürilisist, puh taist, platoonilisist.
„Hallo!” hõikas ta siis. „üks si Ma rääkisin ... Ja tead, kes lõpuk*
garett !”
nuttis? ... Jah, sinu vana eesel
Olin hämmastusest kange. Gret
onu Peeter.
chen — süütu, puhas ja — sigarett!

Ent kannatasin ka selle, sest ta

suitsetas — lihtsalt jumalikult.
„Teie meeldite mulle,” jatkas ta
-- Soome saatkonna sekretär T. K.
siis. „Teis on midagi Menjoulikku.”
Kummaline, mõtlesin. Nüüd siis Snellman, kelle kodu on juba mitnaised räägivad meestele kompli meiegi muutunud sümpaatseks koHLamis-

KROONIK/ .

mente.

kohaks, korraldas läinud nädalal muusi-

„— ja silmad,” ta puhus suitsu kalise tee, kus esines bariton Olawi Nyõhku, „on Teil väga ilusad!”
berg. Tundega ettekantud Soome j. }.
Tundsin krae pigistavat.. (Kire- laulud wõitsid kunstnikule kooswiibijattvane, on ka üks number liig väike!)

Tundus päris imelik olevat. Ent

kannatasin ka selle, sest ta naera
tus — lihtsalt jumalik!

südamed. Külaliste hulgas wiibis ka pr.
Strandmann, Itaalia saadik krahw Losti. Läti saadik Zarine, wälismmisteeriumi kõrgemaid ametnikke, ajakirjanikke

„01en laupäev vaba,” alustas j. t.
uuesti mu habras ja kaunis seltsi
Zarmant pereproua oskas külalistE
line. „01en nõus teie ettepanekuga meeleolu eest niiwõrd hästi hoolitseda, &
(minu ettepanekuga?!) ühest väik lahkuminek kujunes üpris raskeks.

WaM hetkel.
päikese pidu.
SRiabft jõ»l«kommeLe sünnist.

Põhjamaine päew on lühemaks jäämrd, Pimedus pühitseb wõidukäiku. Ent
Ma ainult jõuluni. Siis saawutab walgus wõidu pimeduse üle, kustumas olew

Päike lõõb saraam ja saadab oma kiiri
maa peale.

Paganuse ajal palwetati päikese kui
jumaluse poole. Sellest nähti pimeduse
ja kurjuse wõitjat. Germaanide jumalad

Odin, Tor ja Frey olid Maid päikese
esindajad.

Päikese kummardajad pühitsesid erili
selt pühapäewa, mis tähendab germaani

k^ltes (Sonntag, Sunday) päikese Päewa. Ent eriline päikese pidu oli kesktal
vel.
Meie jõulud on osalt pärandatud talistest päikese pidudest, ent ristiusuga

Meie aeg.on murdeaeg, nii riiklikult, ühiskondlikult kui ka majan
duslikult, ent kõige enam sellepärast, et meie ajal puudub maailma
vaade. Inimestel ei ole ühtegi ühist kandvat aadet, mis põhjustaks
olemasolu sihi. Elusse suhtutakse resignatsooniga kui segasesse kaaosee. Andutake vaid materialistlikkude sihtide taotlemisele. Enam ei
imetleta selliseid õilsaid omadusi kui seda on otsekohesus, ustavus
enee vastu, altruism ja teise mõitmine. M tahetagi enam süveneda
uuringuisse, kas on meie elul vaid ajaline tähendus.
Kõik on kaduv, mõeldakse. Pärast mind tuleyäd uued inimesed,
puhuvad uued kevadised tuuled, Õitsevad uued I lilled, haljendavad
uued murud ja katavad uued metsad selle maa, mida meie nüüd tal
lame. Areng sammub vääratamatuna oma teed — paljud usuvad isegi,
et selle joon ei osuta alati ülessepoole.

Naisel rm annet armastada. Mees ei
suuda kunagi mõista naise hinge.
*

Kaks inimest wöiwad olla üksteisele
niiwõrd lähedal, et nad tunduvad ühena.

Ent järgmisel silmapilgul wõiwad neid
lahutada mõõtmata kaugused.
*

Mitmed naised oskawad küll kõnelda
õigel hetkel, ent wähesed mõistavad pa-

rajal ajal waikida.
*
Mehed mõistawad kohut mõistusega,
naised armastusega.

Ent nüüd, kui helisevad kirikukellad ja kõlavad sügavtõsised lau
*
lud, pöördub meie meel hetkeks tagasi neisse õnnelikkudesse aega
Leidub inimesi, kel on ilusad riided,
desse, mil meie uskusime armastavasse Jumalasse, tundsime enda ole ent halb moraal.
vat halva, kahetsesime seda ja püüdsime leida ja arendada head meis
*
enestes.

On -suur õnn omandada kõike, mida

. Rahulikel jõulupäevil unustagem oma tuimus ja pealiskaudsus ja soowib, ent suurem on õnn, soowida wäotsigem seda, mis teeb meid jällegi inimesteks tunnetega.
hem kui omandab.

Kuigi õnn närtsib, lõhnab selle malestus weel kana elus.
*
Rahwa poolehoid kuulub ennem wäär>
tusetuile fui andekuile.

anti neile teine tähendus. Kuna neid
enne pühitseti päikese uuestisünni tähe
all, on neile nüüd antud teine tähendus.
Läänemaadel pühitseti juba neljandal

sajandil pärast Kristuse sündi paawsti
käsul 26. detsembril Kristuse sünnipäe-

Kes on meie soorini

wa. Sõna „jõulud" tähendus tekitab

vaenlane?

waielusi. Arwatakse, et see on paranda-

tud Rootsist, kus jõulu tähendab „jul",
mille algkujuks peetakse sõna „hjul" —
ratas. Oli ju ratas aastatuhandeid päi
kese sümbooliks. Sakslased nimetawad

Mis on selle põhjus, et meie üle endi
wõimete elame, endi nõudeid suurenda
me ja asju ostame, mida me ei vaja? .

. Kes orjastab meid ja õõnestab ma-

jõulu Weihnachten, õnnistatud

janduslist alust?

aoks. Inglaste C h r i st m a s tähendab
Kristuse messi, mis wibsab katolikir ki

Kes demoraliseerib , meid?
Kes hoolitseb.selle eest, et meie sellest

riku jõulümessile.

ci ela, mida teenime, waid nii palju tar
vitame, kui. palju me kord ehk teenida

Mitmed jõulukombed on saluuti pa
ganuse ajast pärit. Sel ajal walmistati

wõime? .

m. s. jõuluõlut, milline komme senini säi

Kes on see nurjatu ja meie üldwaen-

linud. Jõulu sink/ mis Skandinaawias

laue? ' -

krmlub jõulutoitude hulka, tuletab meele

Kes hoolitseb selle eest, et meie haigüse- ja töõtaoleku ajal ehk õnnetuste
korral i ma mingi toetuseta oleme?
Kes ajab kaubad kalliks?
Kes woimaldab meile suuremad wäljaminekud ja sissetulekud?
Kes kukutab meid wõlgadesse ja sigitab Petjaid?
See on

sinust siga, mille kuningas Hcidrek oh.
werdas Frey jurnalale. Mitmel pool te
hakse weel isegi tainast põrsas jõnllklauale.

Soomes kombeks saanud tursakala ja

riisipudru jõulutoiduna on Pärit katolikust ajajärgust.

Jõuluwana on pagauaaegsete karne-

waalipidustuste pärandus. Seal eten

krediit!

das jõuluwana tähtsat osa. Samast ajast
on ka õlgede põrandale lewitamise kom
me, kuigi see ühtlasi tuletab meelde Botlehemi õlgi.

Wõtke ära see waenlane!
Roimaks talle on maksmine
puhtad rahas!

(..Eisenhändler".)

Jõulukinkide andmine oli

Tuli meelde.

roomlaste komme Saturnalia pidus
tustel.

Kuulus rootslane Dellman oli kord

Jõulukuusk on sündinud Saksamaal.
Muinasjutt jutustab puust, mille juured
on sügawal maas, ent latw ulatab Walhallani. Selle lehti süües annawad kit
sed piima, millega suudetakse langenud
kangelased ellu äratada. Nii paganate
muinasjutt. Protestantliku muinasjutu
järgi on Luther jõulukuuse leiutaja. Ta
jalutas ühel joululaupäewal metsas ning

Peterburis, kus keiser Aleksander temale

audientsi võimaldas. Keiser tahtis temale näidata kahte maali, mis esitasid
teda ja ripusid seinal Pahemal ja paremal Pool Kristuse Pilti.

Keiser küsis Bellmanilt oma pildi
kohta:

„Kas tunnete seda?"

„Ei."

süwenes tähtede waatlemisse.

..Kas tunnete teie siis seda?" näitas
keiser Kristuse Pilti.
,.Ei."

Kaunis ^ pilt jäi talle meelde. Selle
„koduwiimiscks" murdis ta wäikfe kuuse,
asetas selle okstele küünlad ja jutustas
oma lastele ilusast metsast ning Pühast

..Wähemalt tunnete siis seda siin,"
näitas keiser oma wenna Pilti.
„Ka mitte."

ööst. -

Sellest saadik särab küünlais jõulu-'
kuusk laste rõõmuks üle maailma.

AttaaUa luulet
10. saiaudilt.

„Noh, ma aitan siis teid. See siin
. Minu pisarad on need, sest ma nutan keskel on Kristuse pilt..."
Mäletage siis selle nime, kes mulle
kaotatud
õnne...
..Ahaa," katkestas Bellman kiirelt, „ja
kõige.euannwaln tegi....
Kelle sülelusis uinud sa Praegu, arm- need mõlemil Pool on kaks kurjategiKurbus.
saim?

Öö tümad lehwiwad üle maa. Sinu
süsimustad ripsmcd-katawad.su silmi.

jat."

Sõbrale.

Kui oled kunagi uinunud oaasis, mä

Kui oled kunagi hammaste wastu

letad wist, milline-lõhn kerkib maast päi
kese tõusmisel. Selline magusus on ka
Sinu kaunist kaelamisutawad pisarad,
Teie tahate teada selle nime, keda olen
mu armsaima lõhnal.
kõige enam armastanud.
ent mitte hommikukastest. , .
Kui sa ei ole näinud Päikese suudlus
test küllastatud roosiõit, -siis ära mõtle
mu armsaima Palede kaunidusest.

katki pigistanud Päikesest kuumendatud
wiinamarja, siis oled saanud ettekujutuse
mu armsaima suudlusist.
Kui oled kunagi kõrbes arwanud kuni-

Tema nimi.

Uinud.

.Tallinna Tcalala" järgmine number

Ilmub 30. detsembril h. a.
sisuka uue-aasta numbrina.

:
:
:•
:

Kui sa ei ole kunagi näinud liiliat

wat sfääride helisid, siis wõid kujutella
tema hääle kõla.

Kui sa ei sle kunagi oma armastuse

kuu hõbedases walguses, siis ära kõnele pärast nutnud, siis ei wõi sa kunagi tun
da teda, kes mu südant valitseb.
mu armsaima jalge walgusest.

^Rõõmsaid püM £ug&faižet AuuiutajaUe ja mStUosafisUe

srnmi

Hoituma Heataia1'.
«Talkimra Teataja" wc. 16. 20. XII. Lhk. S.

G. VÕLLASTE.

©ee on Eesti laul.
Hjgugelt näen tobu kasvamas.

F. R. Kreutzvald.

Eesti ajalugu on wõrdlemisi kurbade wad selja kodule siis, kui seal on raske,
sündmuste loetelu. Wähe on me rahmad ajad. :
Mas saanud tunda tõelist wabadust, va
Ja viibides välismaal punub jaatuse

da, et seda saaksid vanemad raputada
oma lcchse hauda välismaa külma mulla
hyüka. Pisarateni liigutav on hetk, mil

Kindlustusseltside

antakse olude,sunnil kotmmaast eemalvii
bivale vanakesele kätte peotäis kodumaa

mulda, viljatut kiDist ja halli mulda
Oma põhikapitalide ja omakindlustuse
peotäis kodumaad. Ja selle mulla all
pegb leidma rahu ta poeg, kes võib olla tügattste iseloomu poolest on meie kind
lustusseltsid õieti mitmet liiki, ja nende
ei olegi näinud oma isamaad.
esmajärgulisuse eelistatawust ühe ehk
Mulle meelestub hetk, mil kaugel ee
teise suhtes pole senini veel tõestanud
mal kodumaast üle hulga aastate kaks
ükski asjaolu. Välisriikes on mitmete
eestlast kandis ette ühe Eesti rahwus- asjaolude ning majandusliste Praksiste
laulu. Ligi paaristkümnest eestlastest
resultaadina dominserivaks kujunenud
pühkis üle pöole pisaraid liigutava f£M
peamiselt üks liik seltse, milline teata,
dümaa. viisi kuulamise järel. - Siis vas olukorras soodsaimaks osuMb. Nii
mõisette hinnata seal kaugel kodust, kau
on Saksamaal peamiselt eelistatavad

badust, mis oleks olnud kasulik oma isa salapärane imevõim alati silmade- ette
maa ülesehitamiseks, kaunistamiseks ja imeliku liniku, misläbi udusena,, kuid
siiski küllalt tõetruult kerkivad pildid ko
ülistamiseks.
Kui keskajal tungisid Eestisse Saksa dutalust, isamajast, vanematest ja omaksordurüütlid, siis leidus eestlastel raud test. See on igatsus kodu järele. Ja see,
set wabadustahet, et võidelda tugeva kes on tõeline isamaa poeg tunneb kas gel isatalust,' kodu tõelist väärtust ja seda aktsiaseltsid, kuna Soomes seevastu tõu

vaenlase wastu. Ja kaua ning mitmeid või Maailma teises sopis igatsust kau- lihtsa laulu läbi . . .

sevad esiplaanile just ühistegelised.

aastaid kestis Mõitlns, kuni wiimaks gest ja kättesaamatust kodumaast, igatsust
Imelik ja seletamata tunne lõikab hin
Meil on olemas mõlemaid liike kiudPaala lahingirs langes Eesti wägew mis on piinavam igasugusest Mälust ja ge sõites sisse välismaalt kodumaale. lustusseltse. Suuremate ühistegelise

Lembit — iniimmic Eesti rahwustunde ramantikast. Kodu esineb wõib olla maid
ja nmbadusiha ülalhoidja. Ja Lembitu siis tõeliselt kallina ja armasana kui vii
bid eemal temast: siis tunned südame,
wend hüüdis Eesti mägede riismetele:
„Päästku eunast, kes päästa wõib: põhjas Peituvat siiski ivakese kodust—■
see on säde, mis ei löö just otsekohe lõk
kele,
kuid hõõgub igavesti. Kodus unus
See oli Eesti rahva kadu. Ordu wõitad tihti kogu isamaa väärtuse, mis on

Lembit on langenud!"

tis lahingu ja selle tagajärjel ka sõja.

Hiljem, ärkamisajal, püüti seada loomulikult tingitud Paljudest kõrval

Puud, olgugi, et need samad, mis välis
maalgi otsekui kummardavad koduselt,
otsekui tunnevad sind: lained kodusada
mas laksuvad vastu laevakülgi, mängi
des ülendawaid hümne kodule; taevas
nagu tervitades muutub heledamaks ja
armsamaks. Ülev ja seletamatu tüüne
valdab hinge — sõnatult tunned, et pea

seltsidena figureerivad ..Eesti", „Eeke-",

„Talu". Need seltsid on asutatud nagu 4
kõik ühisiegelised asutused ja rajanevad
liikmete lisavastutusele, mida seltZ võib
põhikirjas ettenähtud korras ja suuruses
alati sisse nõuda oma liikmetelt. Soejuures olgu äramärgitud: et nimetatud lisavastutust oli sunnitud sisse nõudma õn-

mõjudest ja ümbrusest. Estlane armas gi saabub'kodu.
netute ärioperatsioonide tõttu vaid lik
tab üldse liig palju, tarvitada üteKuff —
videerimisele määratud Koguduste kitidwustunne ja isammaaarmastus, kuid
Isamaa
armastus
päästab
meid
iga
seal on hea, kus meid ei ole — kuid Peab
lustusseltse Muidtt omavad ühistegeli
tolleaja tegelased, olles ise tugewasti
sugusest viletsusest: raske majanduslik
mõistma, et asi on hoopis vastupidine.

uuesti jalule eesti õige rah-

sed kindlustusseltsid samale edasikindlus-

saksa mõju all, ei osanud anda õiget ees-

Olles välismaal, ei esine kodumaa olukord likvideerub isamaalsuse õiges ko tüse, nagtl, kõik aktsiaseltsidki, kusjuures
tunne
alati väga tugevasti. Oleneb ju has kasutamise läbi — waja vaid suu nende edasikindlustus meil toimub titt.
ja õilsad sõnad ei aita isamaalsuse tõst
kõik sellest, wuivõrra tundelik õn inime- rendada rahvustunnet ja sundida oma „kattle" süsteemi järgi ühistegelise keff.
miseks, selleks on waja ka tegusid.
südant tuksuma Eestile 1
seltsi - kaudu.
Kõigi surwete ja vägistamiste kiuste ne. Aga väga mõistetavad on juhud,
mil välismaale tellitakse kodumaa mulG.
Võllaste.
- Aktsiaseltside põhikapitali -moodustaon jäänud püsima ikkagi üks tunne,
wad aktsiakapitalid, mis tarvilme tulv
mis kujundab inimhinge suurima
seltsi asutamise momendil, et saada selle
üksuse — see on isamaa armastus.
avamiseks [vastava instantsi nõusolekut.
Esmaspäeval, 22. detsembril ICÕlSSiGl !
Salaja tohtis talupoeg tol ajal armas-

kuju enese isikuga. Ainult ilusad

tada isamaad, salaja haudus iga ärksam
eesti poeg vabaduse mõtet, kuid liig tu
gema ülewõimu tõttu ei pääsnud wabadustuli tol ajal lõkkele.

Aeg mõõdus . . . Wene isewalitsuse
langemisega häwines ka parunite ja rõ
hujate wõim eesti rahwa üle. Saabus
aastasadasid oodatud wabadus, olgugi, et

raske vabadusvõitluse tagajärjena.

Eesti oli iseseisew. Vae-

walt paar aastat oli meil seda iseseisvu-

Suuremaiks . aktsiaseltsideks osutuvad

Ilmub KT 177

meil ..Polaris", „Eka", ..Lloyd", „E.
Union", „Turis" j. t. Need sooritavad
orua edasikindlustused otsekoheste' lepin-

*»

gut ealusel väljarnaa kinÄustusseltsi-

dega isiklikult. Siin loomulikult pole
Uus, sisukas, RADIKAALNE ajaleht, rohkete kirjutustega professoreilt,
kirjanikelt, poliitikuilt jne. Piltidega. Kohasem jõulu-ja muu lugemismaterjal!
T«ilfn»ls(|lltcll 1 kuu — 85 senti. 8 k. — 100 8. 6 k. — 200 s. 12 k. — 30Ö s.

::rz========,—~::L. • Üksik vvmder — 8 senti. — —-

Ls8WGE«8 la iaÜltfS! TALLINN. Lossiplats 4. Telefon 429.77.

se tuhinat, siis wõis märgata juba ini
mesi, kes pidasid võrdlemist wähe lugu
iseseisvast Eestist.

Nende wõrdlemisi alawäärtusliste ini
meste mõju oli vähemalt osaliselt rabav

tema hinnaalanduse juures omaltpoolt
ligi Peab.-maksma, et sooritada väärikat
edasikindlustust, kannatab aktsiaseltside

Fisenhändler" kirjutab:

Brasiiliasse, Austraaliasse ja mujale.

„Kas olete korraks juba järelarwanud, ladu aastas ÜMberarwestama*, on palju
Mõningad, kes leidsid keeleoskuse läbi
tööd, on saanud läbi rahuldavalt, kuid millise tegevusega Teie äri suuremat ied- tähtsam, kui „kui paksu saan ma selle pealt
waewaltpareminikui kodumaal. nistust saavutab?

Suur
viletsas
^ ^protsent
^ ^ aga
_ _toidab
Teieend
kaubamuretsejad

annavad Teile

kasu?" .

Wõtame näiteks, et äri aastas neli korti. vireleb tihti toota wõi pöörab koguni ffltfSo pealt surevaid, teise pealt da Põhjalikult oma kauba ladu ümber ar-

taaast kodumaale vähemaid protsentL ja Tere rõõmustate, vestab, seLÄs wajM, f. o. 8%

logun maau M Ee äkauba essme müüte suurimate
On tõsi, eestlasele on omane suur ran- isudega. Aga Wõ8b olla, et see kaup

Kahjud tulevad harilikult sellest, et
korraga liig palju kaupa ladusse kuhja
takse, mis kasuta kauaks ajaks riiulitele
sesima jääb. Kui nüüd kauase seismise

läbi tekkinud kahjud algul arvestatud

Branöy „<!. 0. SpecinF*
valmistatud paremast prantsuse
«Otard Dupuy" konjakist.

Kontor ja ladu
Tallu, nutil 13 kõnetraat 'ZI15-53.

1
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I. 10 2,86 0,44 12,80 18.— 12»/, —

II. 10 2,86 0,88 13,24 16.— 11»/, —
m. 10 2,86 i;82 18,68 15— 9 —
kasudest maha arvame, siis ei jää enam
[IV. 10 2,36 1,76 14,12 15— 5st, —
palju üle teenimiseks.
V. 10 2,36 2,20 14,56 15— 8 —
Teenistus seisab mõnikord VI. 10 2,86 2,64 15 — 15,- —
VII. 10 2,36 8,08 15,44 15,— — 8
ainultpaberil!
„Viimase saadud kauba Pealt teenin VIII. 10 2,36 8,62 15,88 15, 57/8
; IX. 10 2,86 3.96 16,32 15,- 9
ma vähemalt 50% Puhtakasuna", ütleb
X. 10 2,36 4,84 17,20 15, 11»/,
mõnigi kaubalao omanik ja hõõrub rõõmu
XI. 10 2,36 4,84 17,20 15, 14»/,
pärast käsa. Aga ka suurem loodetav kasu .XII. 10 2,86 5-28 17,64 15, 17*/,
jääb õhku rippuma, kui ta kaupa ruttu
Nii on juba kuuekuulisel ladus seismi
ära ei müü.

sel kasud kadunud ja peale selle

Km iga kaupmees müügi võima- müüakse kaup kahjuga.

luste eest sama palju hoolitseks, kui
ostu eest, siis oleks ka teenistus alati
palju suurem.

juures sel puhul vaid aktsionaaride divi
dend. kuna ühistegeliste ettevõtete suures see-loomulikult teiste kindlustuswõtjäte kanda jääb.
Täiesti erinsval alusel oma iseloomu
suhtes seisab meil aga EeSti Omavalit
suste Kindlustus-a.-s. „Qma". Selts on
tegelikult aktsiaselts, kuid tema aktsionää-

joMwateks . kuludeks, (protsendid, üür, . rideks ei osutu mitte üksikud isikud, vaid
valgustus, Mte, kinnitus, hinnaalsn- omavalitsused. Olevate andmete järele
dus jne.) ja 16% müügi kuludeks (Pal on Praegu nimetatud seltsi aktsionäärigad, kahtlased maksjad, kuulutused jne.) deks peaaegu kõik maavalitsused ning
Müügikulud on alati ühe- mitmed linnade, valdade ja alevite va
sugused, ja ei tule arves- litsused. Seega omab selts suurel maa
tad a, kas kaup üh e aasta w õii ral oma ’ aktsiaseltsi iseloomu kõrval ka

damishimu, kuid see ei seleta veel põr- juba kauemat aega Teil ladus seisis, seegamugi wäljarändanust. Paljud rändavad siis ka loodetav kasu kauase seismise läbi
välja kitsaste olude tõttu, teised otsivad paljugi algkalkulatsiooni arvestusest kaõnne või loodavad tulla tagasi mõne hanenud on. Praktiline kaupmees teeb
aasta pärast rikaste rahameestena, kol hästi, kui ta järgnevaid kolme punkti
mandad on saatnud kodumaal korda mõ alati silmas peab:
ne kuriteo, misläbi kodumaa muld on
1 Kaubalao omanik kaupleb, et raha ühe päeva ladus seisab.
läinud neile liig tuliseks, kuid kõiki neid teenida.
Aga jooksvad kulud suurenevad, mida
väljarändamise põhjusi kaaludes ja otsi
2. Ta ei teeni enne mitte pennigi, kui kauem kaup ladus lamab. Järgmine tades tõsist mõju, leiame, et ifel isikuil, kaup müüdud ei ole.
bei selgitagu, millal teenistus lõpeb. See
kes on valinud endale eluasemeks võõra
3. Mida kiirem kauba läbimüük, seda baseerub 33^/,-protsendilisel alusel:
rahva pinna, puudub see õige instinkt suurem on teenistus.
kodumaa hindamiseks ja mõistmiseks.

Ütlemata pühaderõõmu valmistab

annavad aga tänapäev meie aktsiaseltsid
samuti dividende elukindlustuses ja pr eemiaalandusi tulekindlustuste juures, kus
juures ülemäärase võistluse puhul tehtud
rabatid enam õigustatud' on aktsiaseltside
mõninga kliendi käeshoidmise eesmärgiga

Eestis ei olevat midagi teha, ütlesid
väljarändajad ja retsisid üle ookeanide

„Calorica“ #/ü.

osa seltsi puhtastkasust, samuti on suletud

ka tee osawõtta seltsi juhtimisest. Ka?,
vava konkurentsi tõttu kindlustusalal,

kui ühistegeliste juures. Juhul, kui selts

eestlase isamaaarmastuse ja rahwustunde
arenemisele ja püüdmisele.

Need ei ole õiged isamaalased, kes pööra-

kindlustusvõtjal, kanda mingit lisavas
tutust, kuid pole õigustatud ka saama

Selle loo moraal: Ladu ilmaski kau
padega kuhjata, vaid kire läbimüügi eest

...Kui sagedasti Pean va oma kauba hoolitseda!
„ Tallinna Teataja" nr. 16, 2p. XII, Ltzk. 4.

ühistegelise asutuse iseloomu jooni. Tema

lisawastutus on võetud ära otsekohe
kindlustusvõtjate Pealt, kuid Puhaskasu
seevastu ei kandu mitte üksikutele isiku
tele, vaid kasutatakse ära peamiselt oma
valitsuste kaudu üldsuse huwideS. Seega
cmiab selts ses suhtes teatava eelistatawuse, mis Puudub teistel seltsidel.
Milline kindlustusselts kindlustusvõipaile kõige eelistatavam, on meie Prae

gustes oludes raske väita. Pole näida
nud ei era-aktsiaieltsid ega ka ühistegeli
sed oma otsekohest paremust, küll on näi-

danud aga meie kindlustustegevus selt
side üliküllust, võttes proportsionaalselt
teiste .riikidega. Sellise ülikülluse taga

järjeks on loomulikult järjest kaSvow
konkurents/kuid meie oludes pole see wnnud sedapuhku mitte paremuse, ennem
küll vast halvenemise poole.

Millal tuleb uus rahwalugemino?
Kmtln järele on titte rahwalugemm
eeltööd sedavõrd kaugele jõudnud, et Tngemiscga algust võidakse teha titt! toit cc
Kuulu järele kavatsetakse seda teosia

da eesoleva aasta jooksiA,

I

Vahetame oma naised.
Esktmode erisLümmaW abielukombew.

-Ga oled Wg Mana feKÄK, et meel
kord isaks saada ja minu mine on liig
Mana selleks, et lapsi sünnitada", ütles
noormees Manale.

SMega oli manamees nõus. Mõni

päew pärast lapse sündi tuli ta aga uues
Olgugi, et primitiivsete eskimode juu Juhtus aga nii, et keegi noormees pidi
ti ja nõudis oma noort naist tagasi. Noorres naiste wahetamine esineb palju sage- teise kohase naise puudumisel abielluma
mees aga hüüdis:

damini kui meil, ei pruugi eskims olla
sugugi ebanormaalsem meist. Neil on
waid oma moraal, mille järgi nad kaiwad kindlamalt kui meie. Eskimo on

kaswatatud koguni teistwiisi ja tal on ko
guni teistsugune ettekujutus elust. 5£s «
ole armukade nii, nagu me seda mõista

me, ja tal ei ole põhjust marjata oma
armastuse awantüure. Eskimo teeks - suu

re patu, kui ta korraldaks armusidemeid

ühe Mellunaise wõi -mehe selja taga.
NaiSte wahetamine on sea! nagu endast-

mSistetcnv asi, kui aga pooled sellÄS
nõusoleku annawad. Kui eSkimode juureS keegi vallaline naine wõi mseS armub ühte abielus inimesse, siis tehakse

asi teatamaks wäljawalitu naisele wõi
mehele ja otsus tehakse kõrge erapooletu-

mal wiisil. Enamalt jaoll saadakse sel
juhul, kui on walitud laitmatu isik, otse
kohe nõusolek lahutuseks. Kuid. raskem
on hankida lahutuse luba oma cSyäaafoli, mis aga juba palju raskem- number.

Juhul, kui abikaasalt on saadud nõUS-

slÄ llchutufÄS, M ei pruugi La Mkl
tulla wastu armsamale, kes just « meeldi.
NaiSte wahetamine tuleb - ette usuRStelv põhjustel, kuid ka - puht prccktilistü
põhjustel — näiteks mcchetab mees, kellÄ seisab-«S mõni pikem- reis ja Lal on
mana ning wiletS maine, wnmase kellegi
tuttawanoore ja nägusa abikaasa wasm,
kes karmatcckS mälja raske reisi pingutusi.

üllegi wema lesega. Weidi aja pärast

-Laps kuulub mulle ja ma ei anna

heGas noormees md wihastama see üle, tema iialgi mälja. Laps etJ:öT;i aga ela-

et, pidi pidama ülal mana naist, kuna da emata. Seeparast peab sinu noor
samal ajal Mana mees elas noore naisega. Noormees tegi ettepaneku naiste wahetamiseks. Manamees oli nõus ja mahetus stmdiski. -Mesinädalate" mõõdumisel manamees tahtis oma noorikut-ta
gasi, kuid noormees teataS, et ta dchtwat
last «soss naisega.

naine minule jaama, ja sa mõrd pidada
endale minu Mana naise."
Selle üteluse waStu ei simnud manamees midagi teha ja oli nõus.
Eskimode abielu siht on lapsi kaSwatada ja naiste wahetamise teel Snniteldcckse

EKunode juures on tulnud ette -ka
juhtumeid, mil naise wahetus on pikenda-

tud Me Poole palwel mitu korda.

Unnstas. !
^Tnts Nabawill, kust teate, et maakera

m ümmargune?"
«Lllesite ju ise seda eelmisel tunnil!"
Professor.

TULITIKKE;

Sonett kõrtsin.

DAAMIDEL
käekotis kandmiseks!

Intiimne dancing.
PBhapäeral;

Iive 0’clock 5—7-ni.

Aasia tvanasõna.

hung-tse näinud oma aeda saabuwat ja

Istusin kõrtsin. Kaua aega viitsin.

sealt lahkuwat. Ent weelgi ei toonud
kewade ta naisele pärijat. Seitse korda oli mees rännanud pühale woorelc.
piinanud ennast, kuid miski ei aida-

Een laual täidet klaasi punast paar,
valsseeris, paindus õilis tantsitar—
ta viinalöorin enda lauda hüüdsin.

nud.

Sõber andis nõu wõtta uue naise,
ent La-hung-tse mõtles neile kuuwal.

Liis hinge kurva naeruga ma liitsin,
vaid mõttetumalt rõkkas ringi baar.
Ei olnud minu unistuste ssar
sääl, pilguga-kus tütarlapsi niitsin.

geile Lile, mil ta oli kummardanud oma
naise liiliaid, tuletas meelde ta wäike-

seid jalgu ja — pakkus sõbrale teise
tassi teed. Ent tark teab, et teise tassi
Pakkumine Lähendab: ..Mine!" Sõber
vajutas oma otsaesise waibale, tänas
kõige kõrgemat ja lahkus.
Majas nuuksus aga naine ja sõnas
oma walitsejale:

Taas. olin justkui purjus antikvaar :
een pudel kõõrdi, rõkkas ringi baar,
ja vaevaliselt lõbustada püüdsin

kaht säravsilma hurmav tantsitar. . *
Hoi, oober! Konjakit veel palun paar:
.liig kaua täna kõrtsin aega^viitsin.

Jörgen.

Chwdie Chapim Mwtib Tlapoiemü
ptuSuGM iii JOasiuse fuuu/uxtu&t.
Uusi 4lätuMmm&stm Mmmhmkmdm&i AmmlhdL
Ei leidu wist maMrunal last, , kes ei juybeOsK kaasa wa-rmustatud rahwa-

lin seletas ühele ameerika ajakirjanikule.
Missugused ajaloolised isikud talle eriti
meeldiwüt ja keda oleks waja ilmtingi
mata tutwustada laiemaile rahwahnlkele sootuks teisest Wjest 4- mida on

^Kõigekõrgem kannab sulle wiha
sellepärast, et oled olnud mulle truu.
Minu patud endises elus on weripunased olnud, et mulle poega ei anta. Ohwerda mind!"
Naeratades ulatas ta mehele mõõga, millega La-hung-tse esiisad olid
wõite pühitsenud. Ent mees wastas:
„Ei! Kuna taevas on otsustanud mind
pojata jätta, et pean olema neetud —
tahan rännata üle müüride teistesse
riikidesse, tahan magada kõrbes, et
mind mõni kiskja HLwitaks. Siis wõetakse needus sinult ja sina wõid sünni,
tada teisele mehele Poja."

halb mulje.
Ka Kristuse kannatuslugusid olen uu

Siis rändas La-hung-tse oma sõbra
juure ja sõnas: „Kui kuu esimest korda
wahetub, loobun oma majast, et surra
kõrbes. Wõta sina minu naine endale,
et surm teda ei korjaks."
Järgmisel ööl näitus La-hung-tse! e
üks tema esiisadest ja ütles: ,.Sinu nai

rinud piibli ja muude allikate järgi.

ne ei aole süüdi. Sina ise oled süüd-

oleks tuttaw maailmakuulsa. kinokoomiku huikele! Saalusest sai Paulus! Igatahes

ichikülgselt, minu arwates aga saadakse

tast koguni wale ja, wõimalik, koguni

lane. Ent su patukahetsus sa tahe

surra oma pattude pärast on sind pääst
Chaplini arwates kinopublikule on seni õnnestumise kohta seni walmistatud filnud. Sinu naist õnnistatakse wecl
täitsa wõõra mulje jätnud Napoleon I-st Mbs. Kujutan Kristust endale ette sa
enne kui kuu wahetub."
ja Kristust mängijate osad kinofilmis. nÄwäärsena igale lHtsurelikule, waid ta
Seepärast Charlie Chaplini! olewat jübfl on tugewama psüühhikaga, kui ta paljud
Ning La-hung-tse jäi oma majasse
ammust ajast kawatsusel wändata filme, kaasaegsed. Usun kindlasti, et Kristuse
ohwerdas rohkem kui enne, et maimud
kus ta esineks ühes Napoleonina, teises ristilöömine oli waid momendi meeleolu
oleksid temale armulisemad. Ning am
Kristusena. Charlie waated, mis talle jätelduseks, kuna üks rahwahulgast kar
möödudes sai ta Poja isaks. Siis rutandsidki tõuke mõlemi wastawasisuliie jus: „löõge ta ristil" Sest oli küll, et
tas ta sõbra juure: „Minu uni on täid>"
filmi walmistamiseks, on üldjoontes järg see hüüd wallutas otsekohe kõigi jüng läinud. Olen näinud kaheksakümmend
mised. milldks anname ruumi Chaplini rite meeli. Ei usu, et Pilatusel oleks ol
riisisaaki koristatawat. Kas see pole
nud waremini walmissepitsetud Kristuse
oma sõnadele:
pikk aeg? Kui kaua wajab mees selleks,
— On wist huwitaw teada, miks jäin tapmise mõte. Kindlasti leidub mu ar
et õppida tundma, kuiwõrd wale on
peatuma Napoleoni ja Kristuse juure? vamisele palju vastuvaidlejaid, - eriti
süüdistada oma naist?"
Napoleoni mängimiseks annab Põhjust Ameerikas! Wõm aga olla kaljukindel,
„Et olla kaunis, on tarwis olla noor.
see, et ta, kui ajalooline isik, seni on leid et mu ..uuest Kristuse kujust" usukument tarkuse saavutamiseks on tarwis
nud käsitamist ainult suure ja wõimsa mardajad saamad Palju uut. Nägin korra

ju Napoleoni elust wõtta rida episoode, kusin kinost jalamaid!

Sündsad taskus ja

Pikk tän. 26.

Juba nelikümmend kevadet on La-

jus, nagu ta meile üldiselt tuttaw. On kõhuvalu. Wõite juba arwata. et lah

VÄIKESTES
TOOSIDES!

Dir Paul Pinna.

wilja.

sõjamehena. Mina aga tahan puudutada ühes kinos filmi Kristusest. Kristuse
tema intiimelu ja seda kooskõlastada Na osa mängiti umbes nii, nagu oleks meie
poleoni suure talendiga sõjakangelase ku ajaloolisel isikul momendil olnud kõwa

Meeldiva välimusega

kabareeeeskava.

Ei leidu tarkust elu al

wõimas teostama ainult 'Charlie ise. Hama pean ütlema ka Kristuse kuju eba-

TARVITAGE UUSI

Pan!! banrkabaree

kella 9-st peale

gusel. Mes sigile kannab

— „See siin, mu härrad, on gorilla Charlie Chapliniga— muidugi ainült pean ütlema, et Napoleoni tunneb kino
pea. Neid on meie linnas ainult kaks. kino ekraani kaudu. Kord Charlie Chap- publik, see suure tumma austaja, .vaid
Ms on muuseumi oma, teine minu."

Leila 5—10.

lkks j, alati õhtul

efCüfta twiku&.

MM Ett

Kord juhtus omapärane lugu: keegi
mana eSkrmo, kes oli jäänud leseks, wot.
tis endale Haiseks ühe noote tütarlapse.

oMLVSke-

linv mäng igspävv

abielud lastega.

Müse Maheins MsiL kesta pikemat wõi
lLhemat aega, knid Maga harwa eluaeg. .

Loroooslüllbi.

wanadust." sõnas sõber tõsiselt.

Helde.
Belgia kuningas Leopoldist jutustatakse järgmist:

Nii .siis kuulus kinokoomik Charlie
mis just eriti wäärtuslikud filmTe: pii
Kuningas kuulnud ühest vähetuntud
Napoleoni armuseiklusist ta suhe Josefn- Chaplin aina sepitseb uusi silmikawatsusi. maalijast ning lasknud ta ühes mõne oma
nega, siis Napoleoni rohkeattvuliied seik Kinoharrastajad wõiwad juba etiearwa- maaliga enda juure kutsuda.
lused kaumde naistega, abielulahutus ta, et nüüd pole loota näha raudset,
..Mis maal maksab?"
Josefiinest, tema tagasitulek Elbo saarelt. kurja Napoleoni, ega sõbralikku, õrna
Waene maalija ei julenud palju paKõik see on kindlasti laie hulki kõitew
ja mul on kõwa huwi kogu selle Napo
leoni ..awantüüride seeria" wastu. Ku
jutage endile ainult ette momenti, kus
kuulsa korsiklase Pariisi marssimisel puu

hingelist Kristust — mõlemad on wist luda ja wastas:
ä la Chaplin — nagu kord ja kohus seda

nõuab — koomilised tüübid? Filmirüh
mas, oodake!

Mees asetab naise pedestalile ja kasu
meelt: „Keiser tuleb tagasi, tapke ta!" tab siis suurima osa oma ajast selleks, et
Kuid nähes, et rahwas suhtub heataht teda sealt maha kiskuda.

jalaga inwaliid väljendab oma paha

„Kakstuhat franki."
..Kümrnetuhat," ütles kuningas .tee
seldes halba kuulmist. Hea, saate selle,
kuid mitte rohkem. „Tsheki saate mu sek

retärilt."
..Andestust, majesteet. Ütlesin 2000."

„Ei." wastas kuningas. „Ma ei loo
likult Napoleonile. , tossama inwaliid Sõnavabadus ei tähenda, et wõiksim? bu oma arwamisest. ..Wötke kümmesõjarank muudab järsku meelt, .ootab
tuhat wõi mitte midagi."
mütsi peast Napoleoni möödasõidul ja kõnelda, mis soowime — eriti teistest.
tjUriirfnnw ffrffwfg*1 tty.

«. xv- M. 5.

rõivastunud naine mängis aias lapse-

ga, võttis selle Me, tõstis kõrgele ia
suudles seda. Nn lähedal oli kangas
tus, et võis selgelt näha naise naera-

Jhata mangona.

tüse ja lapse rõõmsa näo.

Dälibäb on kangastuse nimi, millist tn surutuma, pale pale vastu, värisedes

TALLINNA MARJAVEINI TEHASE

PUNANE MA6US
(3fNi VO-STLUStTA)

«Dälibäb", sosistas Jca ja vaatas

nähakse sagedasti Ungari lagendikkudel. väiksemagi käe Puudutuse Puhul. Geza Gezat. Ent mees oli kangestunud hir

Äkki wõib üksik jalakäija wõi ratsutaja
näha horitsondile kerkivat küla majade
ja kirikutega wõi silmab ta uhket lossi
suurte aknate ja verandadega. Saawu-

HIND KR. 1.50

vaatles meeleldi oma kõrwalistuwat must, vabastas , oma käe Jca käest ja
naist. Sinine siiidimantel kattis ta kit- sosistas , tardunud huulil:
said õlgu ning kelmika mütsikese alt
«Nõtra... Ilona!"

vaatasid vallatud, mustad käharad.
«Olen väsinud!" sõnas Jca, toeta,
tamatuna tundub selline habras pilt.
Cifrahaza mõisa omani? Geza Neme. des peakese Geza õlale.
Geza kuulas naise tasast hingamist
thy oli kutsutud ühe oma sõbra esimese
Poja ristsetesse. Ta läks seekord ilma ning vaatles õnnelikuna ääretuid lagen

TALLINNA MARJAVEINI TEHAS.
VAIMU I KÖNf TR i->

Ka tundis ära oma kodu naise, lapse.
Näis, nagu saabuksid nad varsti Pärale.

Ilona jookseks teda Melema... ent tema ök jü teise naisega... kui tõsiseks ja

kurvaks muutub Ilona nägu...
Kõik too oli vaid kangastus, pette,
naise Ilonata, kes pidi haige tütrekese dikke. Jca ohkas kergelt ja avas ftlmad. Kuum laine kohises Geza soontes. pilt. Ta teadis, et Cifrahaza oli mitmePidumajas oli suur seltskond. Geza Raskelt/ süngelt, ent lõõmateS vallutas kümne kilomeetri kaugusel siit. Ent
lauanaabris oli noor leskproua Jca Bu- teda hetke võlu ja. kõik, mis oli enne siiski tundis ta värske tuule puhangut
seda, kadus minevikku...
oma meelekohtadel. Südant täitis igatdapestist. Söödi hästi, joodi hästi.
Kolmandal õhtul, suurem osa külal: u
Kui täidlased, punased huuled avane- sus nende kahe puhta, armastava ole
oli juba lahkunud, istus Geza weran- sid meelitades, ununes kodu, naine ja vuse järele, kelle eluõnn olenes temast.
dal, nautides väikeste sõõmudega õilsat laps...
Kõrval istus hurmav ja meelitav Jca.
badasconi weini, mis kuldkollasena pärEnt võlu oli kadunud. Kangastus hä.
,,Sa tuled minuga, armas?"
vines horisondilt ja kire torm vaibus.
lendas lihvitud klaasis. Äkki näis, na„Ma tulen sinuga, Jca." '
Vaikides jatkati sõitu.
gu oleks Jca temale parkist lehwitanud.
«Sa jääd mu juurde."
Raudteejaamas surus Geza suudluse
Vaikselt hiilis Geza aeda. Puude war„Ma jään su juure, sest..."
jus walendas naise kleit — see oli Jca.
Ent sõnad surid tä huultele. Horison valgele, lõhnavale, kalliskiwidega ehi
Ta ilus, kitsas nägu, milles sätendas dile kerkis valge, ühekordne maja, ümb- tud kaele ja astus siis tagasi vankrisse,
paar süsimusti, sügawaid silmi, näis ritsetud lilledest. Sihvakas, valgelt et sõita tagasi — naise ja lapse juure.
pimedas kahvatuna. Ta haaras Geza

juure jääma.

Kurioosne
hfllashälk.
Weidi „«ZLs«deid" Stzt»fiösitt palutsrle.

Katsuge end tcha armastusväärseks
lahke pereproua silmis! Kerge küll öelda,
kuid püüdke kord tcha katset. On ju väga
harilik, et küllakutsutu püüab end tunda
«võimalikult kodusena" ja maitsta kõike
serveeritavat. Wastutasuks lähetele pereProuale küllakutsutu valigu kaasavõtmi
seks kunstroose, missugused ei närtsi nii
ruttu, kuid ei paku ka kestvamat naudingut ega rõõmusta pereprouat kaua. Kül-

käe: «Lahkun siit homme."
Gezale meelestusid läinud öö kuumad

lakutsutu ülalpidamine on alati arvustuspalaks ja pärastiste klatshijutte pea
põhjuseks, seepärast Pole liigne «pisike"
retsept «elukutseliStele külaskäigukala-

soowid. Ta tõstis Jca pehmed, lõhna,

dele".

wad, kalliskiwidega ehitud käed huultele

Kõigepealt tervitatagu aupaklikult

ja sõnas: «Kas tohin järgneda teile?
Ka mina pean äriasjus pealinna sõit-

noorepoolset majaprouat, kuid ärgu pü
hendatagu talle ka erilist tähelepanu, pi-

ma."

gem patsutatagu majahärrale õlale ja pä

Jca naeratas vaid. Saalist kuuldu-

ritagu järele, kes oli too veetlev daam,
kellega majahärra veetis aega teaatris
möödunud pühapäeval...!
Aeg lõuna serveerimiseni weedetagu

fid hurmawa mustlasmuusika helid. GeZa kõrvaldas mõted oma noorest naisest,
ent ta hinges põlesid korraga kaks tuld:
kodukolle vaikne soojus ja kire põletav
leek. Ah, tunda veel kord ootuse võlu,
olla noor ja vaba! — Kõige enam kolm

ajalehtede wõi ajakirjade lugemisega.

Tõendusena, et supp maitseb (mis
pereprouale alati meeldivaks kompli

päeva jääks ta kodust eemale. Kolm

mendiks !) laristatagu seda süües kuulda-

päeva imetlust und, mälestus, mis kaunistaks elu igapaewsust...

Walt. Juhtumil, kui tuleb järg külma
roastbeafi kätte, kõlbab hästi öelda umbes
nii: «soo, wõi midagi sooja pakutakse ka",

*

Kutsar Janos oli kurt Geza ja Jca

või vastandina sellele — .,ah sooja toitu
polegi siis!" Selletaolised «mõmsed pärlrd" tekitavad alatt elevust seltskonnas
ja kohendavat jutulõnga.
Hea mulje jätab hambaorgi osav käsitamme kui hambavahede söögi reostusist puhastamisel nii ka küüntelema edu-

vestluse sisule. Nad istusid üksteise was-

ELU PEEGEL
Mida jüulutaat kellelegi toob?
Kanname habemeid — lasteks me jäime,

lastena suurtena ringi Teel käime —
lastena, kellele pisiasi tihtigi
rõõmu teeb, valu teeb — osutub sihtigi.
Kortsud küll nägudel — laste väina,
jõulude ootus ja rõõmude aim,
rõõmu meist igale jõulukink teeb —
julude ärevus hinges, jah! keeb.
Vaadakem lahtisi silmi kord linna,
ükstäis, kuhu ei mõtleks ka minna,
kõikjal on peatsete jõulude laat,
istub ja astub taas jõulutaat;

kas eemaldamises.

Sigarettid on heaks laudlinasse aukude
sissepõletannse abinõuks, mis järele pere-

proua võib kiidelda kaaösõbrannade ees
originaalse wõrktikanduse — või kuidas
seda armastatakse nimetada — rischelieu-

tööga. Ka põrandawaipabe iüiStusiks on

väga kenad asjad n. n. Mchasplekid.

kepp tal käes ja seljas kott,

Likööriklaas pandagu fültna rahuga ioo-

astub ja astub ja vaatab ringi,

leidub hoolitsejaid seks, et Wa ümber-

habe märg alles, peas mütsilott —

lijala kõrvale põrandale — küll juba

kellele vitsa ja kellele kingi
Peatseteks jõuludeks koju peab tooma,

lükata!

millise jõulurõõmu kellelegi looma.

Riigiteenijad ? Neil pole lootust,
neil pole vaja ei muret, ei ootust,
teavad ,et aastaid nad flma jäid
ja ei mureta sestap ka päid.
Teevad tõõ — võtavad vastu palga,
jõul neil küll just rõõmsalt ei alga.

Linnata enijad? Need andsid palves

riputa jõulutat meie salve
poole kuupalga osagi raha,

lepime seega ja enam ei taha.
Jõulutaat vastu: aeg kitsas ja vaene,
näete, linn mulle ei tee enam Wsne,
kooneriks muutund või ei anna,
aga raha juudi panka oli panna.

Tööstur ! Mis jõulutaat sulle siis tõi ?
Kandis koju seljatäis kinke või.
Veel ma ei tea, kuid küllap ta makse
toob terve kuhja ja norme ja takse

peatselt algavaks uueks aastaks
ja nii minugi rõõmud teeb saastaks.

Põllumees! Mida siis sinul on loota,

mida head sinul siis jõuludest oota.
Lendu kull ouhuti jutte hulle:
jõulutaat külla tulevat sulle,

tulevat külla, toovat rukki raha, —
aga eks raha meist igamees taha —
nüüd aga, puhtaks või pühkida suu,
jõulutaat laseb veel oodata kuu.
sinugi pühade rõõmu nii rikub,
kibedus sullegi külla nii tikub.

* 'V

majaperemÄhelt endalt seks, et majatee-

-

Male anda väikest jootraha; loomulikult, laen olgu siiski sedavõrd suur, et sest
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jätkuks veel autoga kojusõiduks ja —
lõunasöögiks mõnes paremas restoraa-

nis!
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Mida soowiS, seda sai.
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sest aitab!" *
ÕngeS!
Ka ameerika tudengid on rändamishimulikud. „Ka mina olen Pea igas Amee-

rika linnas käinud" — üks MM.
«Kas Wirginiat oled näinud?" — kü
sib teine.

«Ei. kuid mul on ta telefoninummer

Parem, ah velled, vist kuskil ei lugu,

ÕPprS hästi.
«Kuulge mees, kui te soomekeell räägite, siis lõugate kui tõbine hoowrkoer, kust

kelle jõulupali pole veel tahke— ^
Kinke ja raha ja lõbusid müra,
asjata ootasime niipaliu kuid —
ootasime küllap kord jõulutaat annab,
küllap ta kingid kord koju kannab;
aga võta näpust, paljud ilma jäid —

!*«!«• La*L

Kohtunik: «Kaebealune, kasutage oma
viimast sõna."
Kaebealune: «Härra prokurör, andka
aega, andke aega!"
Kohtunik: «Annan teile kaheksa kuud,

taskuraamatus!"

tänava polegi rõõmsate sugu.
kellele põüutaat oleks vast lahke,

Ufljnd... ja jõulgi, nüüd kurvam näid.

Wäga otstarbekohane on tcha laenu
mõnelt tõestt ogarM, veel parem aga

omandasüe seesuguse hea wäljarääkimise?"
«Tegin läbi raadiokurfuse — soomekeel

Mdmmi hmm% jmtsrnš*

edasijõudnuile — kuid mu raadiowaljuhääldaja on juba weidi vananenud."

TmtGr" m, mm, XXL M. &

3xt&üwa hoüsondilt,

Sport.

Jho“ töökoosolek.

Inglise Mgawõrstlusev.

Inglise liigamängude seeria wiimaseid
WSistlustagajärgi: A klassis — Artcm Miila
ISSpalliVõisttus pShapäewal.
—QttbS lirtiteb 4:3, Bolion Wanderers-Wlmade ilmade tukehrga on .Kalew" Portsmouth 3:1, Ehelsea—Sunderland 6:0
seadnud korda oma ltnwStja, millel pühapäe Grimsby T.—Scheffield United 2:1. Hudval .kest 13 päewal arvatakse käesolewäl aas

Uus jn liattis*

tal jäöpallihooaeg. WRstlSvad kaks Tallinna
esimefMaSsi jääpallimeeskonda — Kalew ja
K:ri2stuMhifus ^UIu" -ÄaS oma ssi- Juhatus, ssimseK J. K o b 111 esines SGWDO, kes mõlemad hokiklubi lagunemi
MZ, pxaEoosoW esmaLpaewal. 16. det. aruandega, mi«O selgus, st NrjssLuSiHi- sega W tugewnenud mitme esmajärgulise

senÄrrl ,,Wy&thxbx“ ruumes. fuse lcht ,.%<xWirm. Teataja" töSt-ch üle-

KaoLolekule oli ilmunu- ligi sada t8- jäägiga.- Urucmne ja erlarwe kinnitati
W M tüsedat meest kaupmeeste ja töös- ühel häAel.

Mängsiaga.

Audisekd MstmaaMast.

derSfield—Blackpool 10:1, Liwerpool—Arse

nal 1:1, Manchester United—Derbp Elub
2:1, Middelshorough—Blackburn RoiverZ
4:1, Newcastle United—Leicester c. 6:2,
Schefsield W.—Birmingham 9:1, West Ham
United—Manchester c. 2:0.
B klassis — Bradsord—-West Brantvich A.

8:1, Buvnkeh—Ewertou 8:2, Millwall--

Mieag-S peetud poksstvõistlusel Doung Bradford E. 1-.1, Notis Forest—BarnSley
tudite ringkondadest, kes ka tõsise innuga -i*..*.. ;.aui.,ar« r,*ÄWAi,yf .. ^ "Stribling
wõitis Griffith'i Punktidega.
?:3, Oldham A.—Charton A. 0:3, Preston
asjade arutamisele asusid. l^^u^se walrtr üksmeelselt *3.

Ühise asja eest oldi ühiselt tv Ajas ning ^ 0 üreZ, ° M. ^lndreesen, A.
koosoleku harALane asjAstkus andis Ha- RSesk, H. Vimm ja E. Gelart.

T.-—Cardiff C. 7:0, Reading—Plymouth
Maailmameistri nimele raskekaalus poksiWÄ> tZletval aastal suwel praegune meister A. 1:2, Southampton—Burh 5:0, Stoje C.
MHyüKng ja Zharkeh. Leping rpSlemi wahel —Port Wale 1:0, Tottenham—Bristol C.

mõtted andsrd rõSmustawa prldr sellest,

on Londonis ühe wõõrastemaja teenistuses.

rima tunnustuse, kirjastusühisuse peres KanLidaatiLeks H. Eichenbaum. Eisman, on süda sõlmitud. Jteprlia poksija Primo 4:1, Wolwerhampton—Swansea T. 3:1.
Carnera purjetas neil PSetyil Abielusada
walüsewasL ühiUt meelest. Awaldatud T. Naeris, Kullamaa ja GoonLerg.
masse SmMe Tersiniga Tarneta wäkjywalitu

et meil leidub siiski Lerwet tuuma, mis RewrSjom komrsiom IngetÄS walck
pooldcL ilusaid ideid, isamaalsust ja au- hrad Laas, Ots ja Laaman. Handidaosi-s

said printsiipe. deks hrad Puusaag ja Erit.

ja hispaanlase Paolino wcchel. Kohtunike
kolmik koosnes — inglasest, hispaanlasest ja
itaallasest. Ringide paremuse aga ..nägi" iga

Laupäewal. 80. detsembril on Tallinna*
Haapsalu rahukogu tsiwiilosakonnal arutada

wiie pealinna ärimehe ja teiste tegelaste
maksujõuetuks tunnistamise asjad.

Teiste hulgas maksujõuetute wõlgnikkude
nimekirjas figureerib ka endine tööerakonda
kuuluw Riigikogu kiige Penedikti O j a, kelle
maksujõuetuks tunnistamist nöuawgd a.-s.

Meeste ■ rätsep « äri
TALLINN, Lühike jalg H.
Kõnetr. 432*89.

.SeSti
Paber*, Jaan Kudeberg j. t. ,
Möödunud nädalal oli Oja maksujõuetuks

tunttistflmise protsess rahukogus arutusel. A TCD

kuid jäi pooleli. 1 C,rn I tfl
mine weel Abram (Aurewitshi. Joosep
^IA KIdiOV.
Rapoportj ja Paadrema walls
Peale selle ootab maksujõuetuks tunnista- ' ' -

põllumeeste kogu.

„Rekord"
serweerib kultuurfilmi „Uus inimene", mil
Palju tvaeseid lapsi.
Praegu on seltskondlike organisatsioonide line on meie kehakultuuri sihtkapitali walithoole all ligi 2000 puudust kannatgwat last. suse algatusel wändatud. FÜD Mknb Wst
huwi. Smuuti ka teine prhgrammr kuuluw
Osale neist annab riik toetust.
Eesti Panga ametnikkond on otsustanud
lootvutada oma jõulupuu jaoks patiga juha

misi toõitja tunnustamisel, eriti aga, kui
kaalul on rähwuslisud huwid. Weider juh
tum tuli ette neil päetpil Hispaanias. Barcelonas peetud poksimatchil rtaallase Carnera

Maksujõuetud ärimehed rahu
kogus.

Ilus shest.

*'
Poksirpõistlusil tuleb sageli ette lahkarwa-

kohtunik isemoodi: inglane— 7 ringi CarNerale, 1 Paolinole- 2 wiiki; hispaanlane —
Tarnerale 1, Paolinole 4 tviiki 6: itaallane
Carnerale 8. Paolinole 0. stsiiki 2.
Otsus jäi maksma inglasest ringikohtuniku

arwgmise alusel. Nagu siit näha, et kõlba
wahekohtunikekZ temperamentlikud lõunamaa

lased, wcnd ainult Mmawereline inglane!
TsesGn lugupeetud klientidele, et vaa

tamata vargus lutsule oman uuesti
terraWatud rikkalikuma viljavaliku

l«I m

beliks pidada, kuigi mujal maailmas
juubelid algawad alles 50 eluaastast.
Ent meie oleme ise ka noor riik ning

wanu riigimehi ei saagi meil palju olla.
O. Köster kuulub kahtlemata silmapaistwamate jõudude hulka meie riigimeestest. Tema loomulik ja teesklemata

kultuurfilm, tütarlapsi flhwüryawinst häpayhtudest.

O. Kösteri juubel.
Pühapäewal, 21. detsembril pührtsüb
asunrKude erakonna liider, kaitseminister O. Köster oma 40. a. sünnipäeva.
Meil on saanud wiisiks juba 40 a. juu-

Gloria Dancinqnes

oli neljapäewal kahe edasipüüdja ja andeka suhtumine kodanikesse on kogunud talle
eesti kabareekunstniku. tantsitar Älly Mokdö
Alates pühapäewast, jookseb helifilm „Rootuse poolt määratud fumtrtet .Eesti Lastekaitse
ja lauljcmna Neddg Laska benefiis. Tänulik arwukaid sõpru kes sünnipäeival minist
ühingule waeste laste toetuseks.
side laul", tuntud lööklaulu. ..Kolm punast publik osütäs kimstnikele sooja poolehoidu. rit soojemate soowidega terwitawad.

Jälle maksu körgendamrne s

„Modernjs".

roosi. . järele. Suurepäraline draama

Pakutud numbrid kõnelesid tagajärjekast tööst

armastusest ja kirest. Peaosades Jannson ning jätsid warju wälismaa numbri, mida

Abielutvarandufi lahntasid.
Thomas ja Weera Flory. Peale selle lisa- püütakse esiplaanile asetada^ Kostüümid wästle ettepanek tehtud tveemaksu körgenhatni- eeskawa.
Tallinna-Haapsalu
rahukogu registratutiri
ga õnnestunud. lFa. Bato).
seks, kuna Weewärgi eelarwe tasakaalusta
Ally Moldõ ja Nedda Laska sõidawad jaa andmeil järgmised isikud:
Estonia teatri
mine tvastasel korral Wõimatuks osutub.
nuaris Soome, kuhu impressario Lereeewski Ilja ja Marta Braff Tallinnas; naise nimele
Wastawa osakonna poolt on linnawalitsu-

, Mäletatawasti ülistati omalajal tveetvärgi ehitamist kultuurinähtena ning ennustati

sellest linnale suuri tulusid. Kuid ka siiin

pühade mängskawar

korteri sissesead, mehele kaks pruugitud weoautot.

peile engagemendi hankis.

Töisel pühal. 26. dets. kell 11 e. l. Maike

Hans ja Liisa Paldis Saulepi ivallas
inglike"; kell H& p. I. ..Äannike"; kell %8 ShtT^Patuõinas. Kesk:,ädalal. 81. dets. kell
Läänemaal; naisele Kipi talu elus ja eluta
üks wiga teise järele ning meel ehitamise öht. ^Patuoinas". Kolmwndal pühak, 27. %8 õht. ^Kannike". Neljapäewal. 1. jaan. inwentar. mehele kaks tööhobust.
pooleli ülles selgusid puudusäägih ja kerkisid dets. kell m p.l „Jiri roos"; kell öht. kell m p. I. Mäike inglike"; kell m õht.
Jüri SaliSie ja Ella Kloorem Nõimnelt;
päewalocrake tmte laenude tegemine. Kuid ..Tannhäuser". PühapäeMal, 23. Hets. kell
naisele tema kaasawara ja korteri sissesead,
osutus, eelarwe IpnkawakS. EttewSttes leiti

kõigest sellest hoolimata pannakse kodanikele

11 e. l. Maike inglike"; kell b3 p. l. „Pa-

Wisl maksusid Mee arMel juurel Isegi Mesi tooinas"; kell s48 õht. ^Kannike". Esmaspäewal, 29. dets. kell %8 õht. ..Sewilla ha
läheb kallimaks!
bemeajaja". Teisipäewal, 80. dets. kell ^48

^ Wee puhastamine

sündis seni keemiliste abinõudega. Kuna Miimased Wmad katsid ülemiste järwe jääkorraga. on nüüd loobutud keemiliste ainete tarwitamisest puhastamise juures, millega saawutatakse umbes 100 krooniline kokkuhoid

kuus. Määrus on maksew ainult nii kaua,
kui järM jääkates.

..Lakmö". *

Heie leht on
lugeia sõber!

meheke ei mingisugust nimetamiswäärt warandust.

Gustaw ja Maria Semmel. Tallinnas;
kummalgi praegu waraudust ei ole.

Leib ja Basse Majafis Tallinnas; naisele

JUxekamateaieid.

korterisissesead, mehelo midagi.

Karl ja Olga Kirikmäe Püssi wallas; kum
Registreeritud Tallinna linna perekonna Tüll. Kristjan Peterson ja Hilda-Eugenie malgi omaette majapidamine.
Wiiicholm, Ulrich-Willibald-Leonhgrd GrönOtto ja Helene Rodentau Waätsa wallas;
Sünde: Ärwi Heldring. GöstF Roosmmtn, berg ja Gertrud-Johanna-Frederike Theus.
naisele igasugune wallaswara, mehele mingi

seisuametis : J

Kalju Saster. Egil-Magnus-Olaf-Georg

WieLumisi. Hans Ruutu ja Elfriede

Riik, Jngrid-Malle Weltmann, WalmeN Ehr- Tross. Richard-Remhold Lindus ja Klaralich, Heino Ojassyo, Hella Palo, Urwe KarkMadalrõhkkond on laienenud Nordkapini, lin, Ärwed Hentschel. Maien Leps?, Henn Wilhelmine Pakk. Gustaw Marlen ja Marymille keskkoht on Grööni meres. Nõrgad osa- Reintoty, Wiktor WsjatZnikow, Juta Tõ- Amanda Kiisk, Wglier- Gustaw-Thomas-JohansteS Hasfelblatt ja Elja-Frmrciska Wrdik,
miinimumid Lääne- ja Kesk-Wenemaal, ku sjatömkow, Mild Doris Paashaus,
Anton Harma ja Helene MiAelson, Maksimina Wene kõrgerõhkkond tõmbub üle SkandiMiellumkssoowe. Stähei Bprisow ja Marie
naawia Uurali mägedesse. Seewastu lii Sokolow, Georgi Sinilnikow ja Hilda-Rvsa- lian Rammul ja Anastasia Kirillow. Jaan
gub Aseoride kõrgerõhkkond Lääne- ja Kesk- lie Regen, August Teiste ja Elwiine Gberg, Lepik ja Linda Treigl, Julius Kirschenberg
ja Anna Asonik, Johannes Rägapart ja El-

Külm Püsib.

sugust nrmetamiswäärset warandust.

Eduard ja Eewa Puskar Koigi wallas:
naisele liikumata ja liikuw warcmdus, mehele
— põlenud weski sisseseade osad.

August ja Katariina Wilk Järwe wallas;
warandus pooleks.

Johannes ja Elfriede Reinberg Peetri
wallaS; warandus pooleks.

August ja Elwiine Triebstok Rakwere wal

Euroopa sihis. Temperatuur on üldiselt Edgar Keskpaik ja Hilda Awikson. Pawel
las: warandus pooleks,
tõusnud. Eestis oli neljapäewal külma Feoktistow ja Ainarid a Lygonow. Aleksander wiine Gutrncmn, Emil Hruskg ja GerdaJohannes ja Adine Reits Rägaweres; iga
2—-0 kraadi, öösel waStu reedet 6—14 kraa-1 Lesk ja Juuli Paju, Leonhard Waldmann ja Margarete Eichwaldt, Boris Malksvn ja Lii
di. Reede hommikupoole oli 8—12 kraam Ella Rebane, Jaan Lindenhaum ja Elisabeth dia Mk. Johannes Jmmer ja Mary-Ärisel- sugune praegune warandus naisele.
da Ripp. Johannes Kirkmcmn ja MmnaJakob ja Helene Aunmann Porkuni wal
külma. Läänemeremaadel ja Kesk-Euroopas

Mgul, Karl Wmm ja Emilie-Elwiine Steinsadas lund. Wihma sadas Norra rannas. bach. Albert Sander ja Jda-Maria Blauhut, Älide Mekk. Andras Pjld ja Hilda Maasik.
Eestis sadas lund kõige rohkem Ida- ja Kesk- Karl Kewend ja Helmi Krtter. Herbert Tamm Exwin-Aleksander-Ferdinand Nikolai ja Wilhelrfldre Siig, Eduard Maadermann ja Ma
EeStis.
ja Weera Tamberg, ,.Woldemar OLpik ja ria Mula, Karl-Heinrich Paju ja Lnsa-KaÄri likwid""«b.
Weera Judin, Eduard Laamann ja Tatjana tariina Jürgenson, Alfted-Heinrich JllopOsaühisus Me. Kibbin, J. MalkoM-Panin Poska, Kristjan Saun ja Agries Hammer- mägi ja Herta-Wolanda Klinker, Erwinja Ko otsustas oma tegemuse likmideerida.
mann, Gustaw Niirmann ja Hilha-Marie EÜerhard Ree ja Pauliine Kuuskmann, Jaan
Karu. Nikolai Lewitski ja Weera Melgunpw, Tont ja Eliisabet Madisson, Eduard Soowa
Uned ajakirjad.
Konstantin Wisnavüu ja Elfriede Stahel- ja Jadwiga OginSki, Karl-Ferdinand Lillep
Siseministeeriumis registreeriti järgmised stratzh, Bevnhard Kreim ja Herta Reha. Edu ja Alma Kleinod, Eugon Käi ja Weera Rouued lehed:
ard Jürgens ja Elisabeth Päärxn, Jakob mantsow, Eduard Tirmann ja Maria Rub..OleMik", ilmub kaks korda kuus Kuresag- Üibo ja Ida Woffnn. Wassili Toom ja Juuli hyrt. Helmuf-Paul-Geovg Donath ja Gertres, wäljaandjaks ja toimetajaks Jukius- TaMmik. Edgar Küla ja Aljide Mgtson. Pgul rud-Anng-Ella-Sophie Weymann. Wladimir
RüZft ja Linda Michelson. Kirrt-Herberi Kitt ja Eliisabet Räga. Tamo-Joel-Mäkinen
Ernst Meigas.
..Rahwanaitelama", üks kord kolme kuu Jansen ja Erika -Mst a - Eh arlotto Kdrjch. ja Maria Seliwanõw.
tagant. Mäljaandja Ed. Küün, toimetaja Hel Aleksander Põld ja NIma-WlthelMiye KoolSurmajuhtumeid. Madlena Tinabxrg, L7
mi Küümann.
mann, Jakob Jlwess ja Gertrud Althausen.
Nädalaleht „Meie Kodu Uudis". Tapal; Jaan Läll ja Sofie Lopp. Pöeter-Hemrich a. w.. Anna Wisaõ. 63 a. w., Benjamin
Rub?l ja Salme Kõiw, Kristoff Klooster jg Brin, 28 a. .h?., Liidia-Aelene Tsine 49 a.
wäljaandja-toimetaja Adolf Rohusaar.
Helmi PeetersmanN. Aleksander-Eduard Ro- w., Augirst Willmanp, 88 a. w., Tamaara
Uuch niryed. x
senhaüm ja Linda^LifeM Kjrs. Igast Jtstk Lacmus, 22 a. w., Wassili Mägi, 18 a. w.,
Kohtu- ja siseminister on lubanud wõtta ja Wilhelmine Griffel, Adolf-Johannes-Ga- Leopold Peedruk, Stz. s. w.. Anna Roftnuuteks perekonnanimedeks: Rudolf Kasak- briel Lippo ja ANna Köõsel, Jakob Anger ja straüch, 67 a. w., Mna Gulbin, 68 a. w..
Kaasikule — Kaasik, Voldemar jä Meinhard Magdalena-Eliisahet Jürberg. Hilmar Ka Marta Post, 89 a. w., Jakob Tutti, 82 a.
Lambale — Laaga, Juhan Muhile ja pere dal ja Hilda-Helens Rubart, Nikolaj Jänes w., Liisa Ratasep, 7õ a. w.. Anna Tulp.
konnale — Mäe, Wiktor Mädarõigasele ja ja Alma-Johanna MuSkat, Anton Äallasponk 78 s. w.. Irina Bogdanmv. 78 a. w., Saalperekonnale — Esta, Aadu Orrkule ja pere ja Mma-Rosalie Laarmann. Altksayder Pgtz- mann Georg. 89 a. iv., Mafiim Tarasfpw.
konnale — Ennuta, Johannes Pildenile — po ja Liidia Kommel, ArnüId/lWkaro j? m a. tv.. Ma-Rosalie GchMhal. 17 a. w..
Hüwilo. Aksel Pruunile — Kallaste, Ernst Elfriede Wabras. Johan Reinhyld ja Wrrtä Aleksander Kallik ,S0 a. tv-, Leena Tannwald.
Sokile — DLldja.
» & te., WLtzr. M ^ te
Grossmann, Oskar HsrseftkW W

las; warandus pooleks.

Tallinna wiinawabrik.
Neil püewil oli juhus külastada Tallinna
wiinawcchrikut. Eeskujulikes ruumides asub
moodne tööstus, mis suudab päewas walmis.
tada kuni nelituhat wedro mitmesuguseid alkohoolilisi jooke. Alustades ringkäiku wabriku
ruumides, kulus hulk aega enne kui jõudsime

Mk ruumid läbi käia. Kogu wabriku sisse
seade on tehniliselt täiuslikum Eestis. See
pärast on ka wabriku saadused kõrge toalt*
teediga. Kõik piiritus, mis tarwitakse likööri
de ja napside walmistamiseks käib läbi kurnliste destileerimisaparaatide. kuS kaob iga
sugune kõrwalmaitse. Samuti ka wesi. mis
saaduste walmistamise juures tarwitatakse,
on destileeritud. Enne sõda walmistaZ Tallitt«a wiinawabrik umbes 10% kogu Wenemaa
piiritustodangust, kusjuures ka wabrik oma

saadusi suurel määral eksporteeris wglismaale, peaasjalikult Inglismaale ja Hollandi.
Kodumaal on wabriku saadused suures lugu*
pidamises ja laialt nõutawad. TähelepanncZ
meie omatõöstuse suurt edu ja arenemist,
kerkib kusimuS. miks weame iga aastal küm
nete tuhandete kroonide eest igasugu wöl,«maa alkohoolilisi jooke sisse ja raiskame wl7>

liSwaluutat?

Ältei» Xmitit* m rn 90. xa. V. 7*

VÄLISMAADE MAJANDUS.

gasimaksusumma 5.731.888 st. Nii Asi' wedu Hispaaniast drwateckse 20 milj. st.
kud summad kui ka üldsumma tollide ta- peale, kuna Poola Hispaaniasse- kõigist
15 milj. sl. eest kaupa välja weab. His.
gasimaksmise alal kaswab alatasa.

POOLA.

tagasi makstud tÄkstiilsaaduste, - rrudwalude, psLumajandüsmasinate ja ^ -riista, Otsekohene Ahxndns Gtzyma ja Hispaama
sadamate wahel.
de, kaewandussaaduste, waltssaaduste,
Juba 10 kuud kurseeriwad laevaseltsi värviliste kangaste, kunst-sidi' kangaste,
Hispaania importööride ringkonna
„Zegluga Polska" kaks laeva „Ehorz6" lõhkeainete, korwmööbli. peekoni, tekstiil- esindus' kavatseb, otsekohest ühendust Gdy

Poola laevaliinid Balti merel.

paanalsed panemad tingimuseks eksport,

preemiaid, mis tolli 33% alandaks.
Sellest rippumatult ostsid Poolat kü>

lastavad hispaanlased sealt 5 milj. fl.
eest parafiini.

ia «Tczew" Gdynia ja Balti sadamate masinate, tstnkwalge j. m. wäljaweol. nia ja hispaania sadamatega luua. Läbi Kaubandus-Tõöstuskodade Liidu kong.
wahel. Selle lühikese aja jooksul võis Ühenduses terawilja tunduma wäljaweo rääkimised kauband.-tööstusministeeriu.
resfi resolntfissnid.
veenduda selle alalise liini tarviduses. tõusuga septembris moodustas tollide ta- mis ^ selle kohta on juba käimas. SisseOktoobris leidis aset 'Warssawis kõ'.
Iga kuuga kaZwab laadungite hulk, kukide Poola kaubcmdus-töõstuskodade esinna kaubawahetus Poola ja Balti riikide
dajate kongress. Kongressi resolutsioonid

vahel alatasa laieneb. Mimati tuli

puuduteüvad eeskätt: 1) tööStuSmakfu «.

„Chorzäw" Taillnna täie laadungiga.

farmi; 2) pankrottide ärahoidmise sea-

Oktoobris on selle liini sõiduplaan muu-

duse uuendamist; 3) trahwiseaduse uuen.
dämist; 4) templimaksuseaduse .uuenda,
mist; 5) aktsiisiöiguse uuendamist; 6) aju.
Life kommunaal-rahanduse reguleerimise

detud. Esialgu oli mõlema laewa liin
üks ja seesama Gdynja—Danzig—Liibaw

—Rna-Tallinn—Helsingi—Gdynia, ollesteel terwe kuu. Nüüd on laewade
marshruut muudetud „Chorz5w" sõidab

liinil Gdynia—Danzig—Tallinn—Hel
singi—Gdynia, „Tczew" aga — Gdynia
—Danzig—-Riia—Liibaw—Gdynia. Tü
ün sarnasele ümberkorraldamisele, on lae

vade teelwiibimise aeg poole wõrra lühendatud, nii et nad kuu jooffitX kaks
korda edasi-tagasi sõidawad. Sel teel on
wõimalik suuremaid laadungeid kuus
transporteerida. Pahaks küljeks on ai

labahovabrlk
,,Concoruä“

■„ ŠUt.TAN-FLORiu,
20

,,Omar‘' . . . 25
,,Meedi“. . .... 25

gasi maksnud 39.624.736 sl. Sellesi
summast langeZ suurem osa teravilja ja
põllumajanduZProduktide wäljawoele, ja
nimelt 81.935.792 si., ülejäänud osa on

50 „ ~ ao ..

— 15 ..

Marust' . . .

..prssmia". .

„ÕkünoomiL" 100
100

.. .— 75...

„Võistlüs4' . . 100

1. jaanuarist kuni 31. augustini k. a. ta

100 gr.—250 s.

„ . —' 10 „
.. —100

sadamate wahel (näiteks Riia—Tallinn)

30.;,.— 75
..RaviM" , . . 50 ... -- 50 ..

50 .. - 30

.. - 50 „

Pz-KSvM M teie olele

PI1ŽM

iiamwmsfnnMI. süliMsi
mCna pahiito tiafiie
lerossMe §iMt§ef@inine f

Mhad:

,,3u!tsa-plor"

20

,,KõigiIe“ ...

läbikäik normaalselt arenema, tuleks see
liin uute laewade juurewõtmisega täien
dada ehk wanad laewad uute suuremate
wcKtu vahetada.
Praegu on kawatsusel kahe uue laewa
liini asutamine, ja nimelt Gdynia—Stok
hõlm ja Gdynia—Kopenhagen.
Ekspordi arendamine.
Tollide tagasimaksu näol on riigiküssa

.. — 20..

. WMermsk

25

,,Desti“ . . .
„Mi!jon" . . .

nutt laadungite kaotsiminek üksikute Balti

Peaks Poola ja Balti riikide kauba

tk. 35 s.
' .. — 25 ..

ei ole veel DM

seaduse osalist uuendamist; 7) alkoholi,
vastase seaduse uuendamist; 8 standardi,

seerimise raami-seadust; 9) ühiskonna
hoolekandeinstituutide heaks võetavalt'
maksude tähtajal mitteasumise eest' wõeLawa Protsendi'ühtlustamist; 10) liiakasu
Mõtmise seaduse - kaotamist; il) - mäeseaduse mäljüandmist.

MUMKUMV.
Panku suletakse.

New A o r g i st teatatakse, et seal
sules ühe päeva jooksul 18 panka oma
uksed. Sulgemise põhjustas hmufumma.
de massiline väljavõtmine.

Ameerika ei lase sisse.

,,MiJor4‘.‘ . . 50 gr.™ 80 s.

W L sh in g t o L i st teatatakse, et

„Kruli“ . , , 50 „ — 30 ..

esindajate koja sisserändamrse kotmljon
pn otsnstaund kaheks aastaks ara keelata
fisferän^amise PSHja-Ameerika ühisrii-

Tubakavabrik

„SULTAN-FLOR“
Tartus.

iidesse.

Teatav erand tehakse Linnlt nende s»htes, kellel on seal lahedaid sugulast.

Wõta löõüfi
oli 1. dets. Eestis 5390. Läinud aastal
firmat ajal 5288.

■ŽBBftjfa

MSõllnuS nädal.

me suurä tagajärjegai 7; 1, kusjuures ilmameister E. Bogvljubow ja seitse

Eesti saavutas aiyulese punkti poolxaske- Eesti paremgi maletajat, andis selguse
kaalus ÄAsleti kabi, kes .Võitis Koivuse aühinnasyajattz'järjekorras. EsimssM tuli
punÜideM. SooMalfsd er olnud- sugugi Eesti meister , Wladiskaw Mike«s, kes
Mahatma Gandhi poeg suri. — Eestimaa. ÕWottsvrtsiuNr pakud õli riigi schwõrrg süures ükekaalüs, kui seda näi- saavutas 7 võimalikust punktist 5%
MLdteedüe. — Atentaat Tshiili wabariigi presidendile. — „ Päev a leht" 25 aastat tab tasiäjärs- vaid khhtumke etapoolik punkti, kagtamäta ÜHG partiid. Mikenas
toana. — Pilsudski sõitis ametipuhkusele. — Some eduskünna liige tahtis põge otsus) tegi-selle vahekorra nii kShutavalt võitis ka Bogokjubowi. Suurmeister tuli
neda Wenemaale. — Poincare raskesti haige. — Soome wõitis Eesti poksid — suureks.- - - . teisele kohüle 6 punktiga, satzdeS brks kao.
—' Eesti-Leedn esimene - ping.pongi tust. Kolmandüle kohale pretendeerivad
Eesti-Leedn maavõistlus ping-pongis. — Hispaania rewosntsiooy lükati edasi) —
Professor Puusepp valiti Wilno ülikooli audoktoriks. —President Stahlbergi küü maavõistlus, mis peeti Kaunases, lõppes Tücrr, Gernran ja LtzUWstlus. Konsulditajad mõisteti vangi. — Male suurmeister Bõgoljnbvw jäi Tallinnas teiseks. — Eesti võiduga 8:2. Lnmavõistluse Kau- tatsiooiri turniiris meie Paremate seltside
Peenkirjas saavutatud juba kohutav rekord. -— Eesti poisid purjetasid üle'At rras-TalliUn wõitis viimane 9:1. Witau- vastu Bogoljubov saavutas A-& 1 — 1.

landi ookeani. — Anna Pavlova tuleb Tallinna tantsima. — Ptantsusc uus va tase turniiril tuli esimeseks eestlane —- Peen kiri on ikka veel moes. Nüüd
litsus ei tõota püsimist. — ühendus saarte ja mandri wahel jää tõttu raskenda Fränts, kes võitis fmüälis kaasmaalase on kaitseväe topogräasia-osakanna amet-

tud. — A. Hanko võetakse wyhi alla. - . -

— India vabadusliikumise juhi Ma- Peatoimetajaks tuli Jüri WlimZ, mis-

Reinbaumi 3:2. Ka paarismangu finaali nik Herbert Bysa kirjutanud normaalsuu-

jõudsid vaid eestlased. rusega postkaardile 15.102 sõna, millega

— Hispaania' revolutsioonilise liiku- ületatud kõik senised rekordid tunduvalt,
hatma Gandhi poeg suri vanglas pärast läbi „Päevaleht" sai.tööerakonna esimevise eesmärgiks on vabariigi wäljakuu- — Eesti julged matkajad, vennad
M-päewalist näljastreiki. Terna matuse ' seks häälekandjaks. Mõne aja Pärast lahlutämmö. Revolutsioon Hispaanias ei Walteriü, kes sõitsid Tallinnast välja
Puhul korraldas rahvas suuri austus- küsid lehe juurest tööerakonda kuuluvad
ole mitte nurjunud, vaid ainult edasi lü- purjepaaüil, saabusid Miami, FlornbaS.'
avaldisi, ta laip põletati ja tuhk pilluti toimetajad ja asutasid „Äaba Maa". Okkatud. Praeguse! juhul on tegemist suure Poiste sõit Eestist Ae Atlandi ookeani
Gangese jõkke. kupatsiooni ajal ei saanud «Päevaleht" rahwalimunisega,
mida nii kergesti ei saa Ameerikasse kestis 133 päeva. Paat.
—- -Eestimaa Õlikonssrtsium",, kes ka- ilmuda. Iseseisvuse saabumisel kutsuti
likvideerida. Tulevane Hispaania va- millega' sõideti, on 26 jalga pikk. Mõlewatseb Türsamäe õlitõöstust uuesti tööle peatoimetajaks H. Rebane,, kes lahkus selbariik võib olla ainult föderatiivne va- maid noori sportlasi võeti vastu suure
rakmdada, on praegu ametis toodangule lelt kohalt välisministriks minekul. H.
bariik. Revolutsioon pidi algama esmas- vaimustusega. Alul oli vennaste! Dalturu otsimisega. On esinetud pakku mi- Rebase juhtimisel leht võttis endale maapäeva hommikul, kuid kapten Galani et- teritel kavatsus jatkata Matka Austmasega teedemtn. 6000 tonni õli peale. Hind liidu suuna. Praegu on lehe peatoimetatewaatamata enneaegne väljaastumine liani, kuid nüüd otsustasid poisid loobuba
on samasugune, millega raudteede jaoks jaks G. E. Luiga, kyna väljaandjate
sai valitsusele hoiatuseks. Nii sai walit- sellest.
kiviõli osteti a.-s. «Eesti Kiviõlilt", hulgas palju rahvaerakonna tegelasi.
sus võtta tarvitusele riigipöörde seekord- — Maailmakuulus Weue baleriin AnKuuldavasti ollakse par^õhimõttelikult — Poola uue valitsuse sõjaminister
seks nurjaajamiseks teravaid abinõusid, na Pavlova, kes suure eduga esineb juba
Türsamäe KitöõStuselt õli tellimisega, marssal Pilsudski sõitis dr. Woyczhnski
Hispaaniaga on katkenud kõik ühendused, pikemat aega Euroopa ja Ameerika laKüsnnus on aga, kas raudteed veel tule- saatel Madeira saarele ametipuhkusele.
— Tartu ülikooli professor dr. med. wadÄ, tuleb oma ballefitrupiga weebruawal eelarveaastal juba ostetud õli suu- Teda olid vaksalis saatmas valitsuse liik-

dawad ära tarvitada. Seni on a.-s. „Ki- med ja diplomaatliku korpuse esindajad, L. Puusepp promoweeriti neil päevil Tallmna etendusi andma.
viõlilt" 1931.—32. a. tellitud 10.000 — Karjalas areteeriti Weue piiri lä- Wilno ülikooli arstiteaduse audoktoriks — Uus Prantsuse. valitsus, mrlle

tonni oli, tarvitatakse ära vahest 12.000 hedal Soome endise eduskunna liigeArtonni, kuid siis, kui kitsaroopaline on vii- vo Riihimäki, kes tahtis põgeneda üle
dud ka osaliselt õliküttele, kulub aastas piiri Wenemaale koos teiste kommunisumbes 16.000 tonni õli. Küsimust kaa- iidega. Soome üliõpilaste selts Pohjois

tema suurte teenete eest neuroloogia ja rnoodustas Steeg, sai deklaratsioorule
kirurgia alal. Audoktori diploomi üle- järgnenud hääleutsel 291 häält Poolt M

andmisel Wilno ülikooli pidasid kõnesid 284 häält vastu. Seega sai valitsus
ülikooli rektor professor Januszkevicz ja kõigest 7-häälelise enamuse. Kaks mmist.

lub raudteevalitsuse nõukogu. — Pohjalainen heitis oma liikmete hul- abirektor abbee Falkowski. Professor rit esitasid juba lahkumispalved.
— Tshiili vabariigi presidendi Iba- gast välja kaks õigusteaduskonna üliõpi- Puusepp vastas prantsuskeelse kõnega. — Saartega on ühenduse pidamine

nezi erarongile kavatseti kallaletung, mi- last, kes olid võtnud osa kommunistlikust tõstes esile Poola teaduse saavutisi. külma tõttu suuresti raskendatud. Lääne-

da aga viimasel minutil suudeti takista- tegevusest Oulus ja Kemis. On . ka ka— End. presidendi Stahlbergi küüdi- meri on saarte ja mannermaa wahel
da. Maipo jõe silla alla, millest presi- matsus nõuda nende väljaheitmist üli- tajate protsessil kuulutati otsus, misjärgi jääs. mistõttu inimesed dtlewad Himdendi rong pidi üle sõitma, oli pandud koolist.
kindral Wallenins ja kolonel Kuussari maalt Rohukülla jalgsi üle jää. KuiwaSte
hiiglasuur dünamiidilaeng ja seatud — Endine Prantsuse wabariigi presi- mõisteti kumbki 3 aastaks, õigusteadlane ja Wirtsu wahel peab jääkattele, vaataühendusse roobastega. . dent Poincare on uuesti raskesti haiges- Jaskari 2 aastaks, autojuht Janne V/2 nrata ühendust aurik ..Rudolf", miS on
— Teisipäeval, pühitses «Päevaleht" tunud. Elatanud riigimehel oli jälle sü- aastaks vangiroodu. Tingimusi karistuse küllalt tugev selleks, et murda läbi jääst,
oma kahekümneviiendat sünnipäeva. Le- damenõrkuse hoog. Ametlikus bülletää- said Olin ja Waramaa 1 aastaks, Sc- — Läinud nädalal maksujõuetuks tunhe esimeseks toimetajaks oli P. Grünfeldt. uis öeldakse, et nõrkus kestab edasi ja et menius 9 kuuks ja Salmi 6 kuuks vaugi. nistatud August Hanko võetakse wah:
väljaandjaks A. Port. Juba kolmandat endine president vajab täielist puhkust, Esimesed neil viidi kobe kubermangu alla võlausaldajate rrõudmisel. Wangln
aastakäiku alustas leht praeguse peatoi- Poincare on üle 70 aasta vana.,
vanglasse. ... ülespidamsekulud talub Sakalopanga do
metaja G. E. Luiga juhtimisel. 1917. —Pühapäeval Helsingis peetud Soo,— Sstur ralnmiswahelme maleturniir, rektor krme kuu peale, mis on 53 feelt
aastal leht võttis radikaalsema ilme. me-Eesti poksimaavõistluse võitis-Soo. millest-võttis osa asjaarmastajate maa- fofo****.
m%mrn& Teataja" m. 16, 8©. XII. L-r. 8.
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Räpim MeMMU Ma stMum

«Revalsche Seitung" suwatseb ühes

_ Suuremaks müügiobjektiks osutus en

krooni. Pakkujateks oli nõudja Siversite

dise suurärimehe K. Holsti pärijate ma tvolinikuna wann. adw. Hartmanu' ja
ja/millel lasub wõlga 326.177 krooni. wann. adw. Reimann. Ostis wabriku suhtes, mis lõpeb sõnadega:
Ostab fcltc 180.000 krooni eest E. Laenu H. Reimann, kes pakkus 100.000 ftoönt.
„Gks ta õige ole, aga kui. kodanikul
Hoiu Ühisuse wolinik %. Kanemägi. Lin
H. Reimann tegutses endiste omanik ehk need maksud-sile pea hakkawad kas
nal on õigus seejuures kuu aja kestel ka kude woliniknna ja knnldawgstr kawatse- ivama, ei tea mi^ siis. teha? Tuleb wist
sutada ostu eesõigust.
tawat sõlmida lepingut Riia jnndi äri tollele tornile tuld alla ajada ja kirikus
Endise ärimehe 'J. Klaarmanni'! ma
weini asemel walget hakata andma. See
meestega,
kes wabriku wõtakfid pikema
ja, millel lasub wõlga 30.000 krooni, os
mõjuks parandalvalt ka kirikulaulude
ajalisele rendile ning nnesti käima pa
tab Th. Lents 18.800 krooni eest.

W. Tillemanni warandus, mis koos

neksid.

krooni eest. Majal lasus wõlga 28.681

B. Scheilleri puumaja, millel wõlga
7800 krooni, langeb adw. © Post'ile

30.000 krooni.
Pühadecelnc Tartu.
Mööduwad Viimsed pühadeclsed Päe-

liselt. Weel katsutakse diskontecrida

peakontor asub Tartus,
Rüütli 1.18. telef. 10-08.

Tõõtunnid kl. 8—3 p, I.

Üleriikline Põllupidajate
Ühing

Jalameeste Keskkassa”

pangas mõnd wekslit, et saada pühade
raha, nurutakse wõlgnikelt ja kulutakse
uue Pandimaja määrimatut nst. Ostctatakse. kaubeldakse jn kaalutakse. Liigu

poolehoiu üle riigi.
2) peaeesmärk on liikmete majandusliku

takse pühade oote meeleolus, mida kruwib
Päcwade kaduwus üksteise järele.

3) on asutatud ärksamate põllupidajate

Ja wecl mõni kibe rühkimine ning on
gi käes need jõulnd, niit saab Vorsti ja
üle aasta tsipake wiinagi.
Pühaderahus wcedab siis päewi Tarin
kodanik kui ka linnaisa, rahus ja waikses

meeleolus. Kogub jõudu järgmise aas. ta rabelemisteks ja inaadiennsteks, nü
äris, pangas, turul kui ka wolikogus. -

Taisao rrurv.
RlfSlutmema leht tubaba-

monopoli uastu.
„Waba Maa" kirjutab:
Juba rida kuusid kuuldub majandusministeeriumist, et seal tõsiselt ametis
, ollakse tnbakamonopi sisseseadmisega. See

1) on võitnud põllupidajate laialdase
olukorra parandamine ülemaaliselt
maapidajate ühinemise teel.
poolt reaalelu nõuetel loodusõnnetuste
kordadel majandusliku julgeoleku kind
lustuseks.

4) püüda põllumehele omi võimeid näi
data mitte ainult häil, vaid ka halba
del aegadel.

5) kutsub kõiki põllumehi koostööle
ühistegelise-majanduslise elu töö
põllule.

6) eesmärk on koondada põllumehi üle

Estimaa. ,

7) siht on liikmete hea käekäigu arenda
mine.

8) kapitalid on rakendatud ülemaaliselt
ühispankade kaudu rahva heaks tööle.
9) on kõik liikmete poolt ülesantud põllukahjud täielikult rahuldanud.

Nõudke teateid ühingu esindajailt

ehk peakontorist Tartus, Rüütli
tänav 18, telef. 10-08.

tähendab, riikliku monopoli wõimalus kawatsetakse ära müüa era-mo-nopolistrdel-e.

Ja igakord, kui ministeeriumist ajalehte,
dele informatsiooni antakse, rõhutatakse
seal ühtlasi, milliseiid suuri paremusi pak
kuda eramonopol, Võrreldes' riiklikuga.
Nimelt saada siis riik tubakast Palju juu

Kahju, et ka „R. Z." on asimud waid
negatiiwsete külgede otsimisele, silmi wa-

Haritlased ümberrahwustnnud.

wad. Näed waid rühkiwaid inimesi, kel
ledel millegipärast suurem rutt kui tawa-

lubaks.

Eesti Rahwnslnse ühingu koosolekul rahwns-nkskõtksus on eestlasel otse nagu

7003 krooni eest.

wallas asuw .Sultsi" talu, millel wõlga

leht ei ole ka niiwõrd kitsarinnaline, et
ta wabaile inõtewäljendusile ruumi ei

Eestlasel puudud rahwustunne.

krooni. Samuti ostab O. Allik ka A.
Tattari elumaja 6000 krooni eest.

Peale linnamajade müüdi wecl koini

numbris, kus „R. Z." Poolt märgatud
artikel ilmus, sõna Võtsime. Ent meie

hele jättes positiiwseid nähteid. Wõi on
- suhtes, kuna faktid näitawad, et nii heas selles süüdi meie lehe kuulnLnsie rohkus/
tujus olew inimene enanr laulmise kal- millest „R. Z." sakramentidega ühendu
ses kõneleb?
duwusi omandab!"

neb kahest elumajast,, potitehasest ja puulaost, ostab pangadirektor O. Allik 18.000

talu, nendest suuremaks osutus Pangodi

Neis Väljendusis näeb „R. Z." iroo.

läinudnädalalises' numbris esineda meie nilist suhtumist sakramendile. Meie arwalehe wastu ettehMetega, mis seni kor- tes on meie lehe kaastööline arwustanud
rekti tooni tarwitanud lehe poolt enam waid kirikumaksude kasseerimiswiisi, mil
kui imestust äratab. leks kcchtlemata ka Põhjust on.
Meie leht ei ole ühegi usutunnustuse
Lehe pahameele põhjuseks on nteie
ega rahwuso Vastane, kõnelemata weel
Tartu alalise kaastöölise Jurnalisto
kirikust, mille kaitseks oma lehe samas
kirjutis kirikumaksiide' kasseerimise wiisi

Tartu-Wõru rahukogus müüdi taas' .Neil padvÄ tuli Tartn-Wõrn rahuko
maju ja talusid. Said mitmed eel pühi gus teistkordselt müügile a.-s. Räpina pameel lahti oma Varandustest ja teised beriwabrik, millel lasus wõlga 330.950
omanikkudeks.

Jieualsche Seitung“ eksiteel.

Kuritarwitusi Viljandi lina
vabrikus?

Tartus kõneles mag. J. A a w i k rah- iseloomuline joon.
wnsliikumisest Eestis.
Eesti rahwal ei näi püüdu olewat
Kõneleja konstateeris kõige pealt, et
kindlustada oma rahwa olemasolu ja tnEestis on rahwustunne nõrk.
lewikku.
Seda on.waja teha tugewamaks, teda

Waadakem näit. n.n. ärkamissõja
õhutada ja kaswatada. Wastasel korral tegelasi. Nad rääkisid perekondades saksa
ootab Eesti rahwast kadu!
keelt ja lasksid oma lapsi saksastada. Tol-

Saksa ja wene asal langes rahwas leargseil tegelasil oli rahwnslns ja eest
wõõra mõjutuse alla, mis ei jätnud puu
lus ainult pidukõnedes. Sellel puudas
dutamata ka rahwnse hinge, waimulaadi

— ühe sõnaga, kogu ta kultuurilist ju
met. Tol ajal omandas eesti rahwas,
haritlastega eesotsas, palju Saksa ja

tõsidus ja tahe wõidelda rahwuslike
ideaale eest.

Ka meie praegused kirjaniknd ci ole
läbi põimitud rahwnslnsest. Poliitikud
Wene waimu.
Eestlase rahwnsteadus on jäänud hä ei ole asjasse snwencnnd. Nad ei oska
maraks, rahwustunne nõrgaks, nii liht- rahwnstnnnct sisendada noorsukku.
rahwa kui ka haritlaste keskel, olles seda
Meil ci olda küllalt teadlikud rahwu^juhtiwates ringkondades ja isegi polii tunde wajadnsc kohta. Kiri siin parandust
tikute keskel. Rahwustnnde nõrkus ja ei tule, ähwardab rahwast kadu.

Tööaja Utticndomlne
päästab Kriisist.
S paewane nädal. Mis tehakse laste heaks?
neku läwel.

Riigikogu laialimi-

Eile õhtul riigikogu koososekul esines takse töö andrninc (Kiljute töötuile. Kui

L. Johanson (sots.) erakorralise tea näiteks Saksamaal Vähendataks
daandega hädaabitööde liigitamise as
jus. Kõneleja andis mustades wnrmides
pildi töotatööliste seisukorrast ning Väi
tis, et uus korraldus hädaabitööde alal
on ülekohtune ja ebaõiglane. Ühtlasi nu

tööaega, saaksid 2,6 milj. inimest tööd.
Ameerikast teatatakse, et kriisi ärahoidmiseks on 668 ameerika suurettewotjar
awaldannd arwamist, et
tööaega tuleb Vähendada

rises kõneleja selle üle, et töötuile ei anta

Võimalust awaldada oma meelt awali- 44 tunni Peale nädalas. Öeldakse, et
6-päewane nädal on ainus abinõu krii
kult.

Riigikontrolli poolt toimeplchdud rewiSotsiaalminister H ü n e r s o n asus si ärahoidmiseks wõi sellest pääsmiseks.
remaid sissetulekuid, tubakasaaduste deerimisel paljastusid Wiljanm Linawab- kohe peale teadaannet kõnetooli ja selgi Öeldakse weel, et palkade alandamine on
Väärtus minna märksa Paremaks, ja meie rikn raamatupidamises mõned wäärnahtubakatööHtuses kaduda praegune ebater- tused. Nii on selgunud, et juhatus on
warjanud nii oma kui ka tööliste sissetu
we wõisMZ.
Mis puutub wiimases'se Väitesse, siis lekuid.
Asja juureldakse.
ei saa jalata, et rüseleminie ja üksteisele

tas m. s. Tallinna tööbörse tegewust, mis kõige hädaohtlikum kriisi suurendaja.
Edasi on Ameerikas ettepanek tehtud,
ei ole rahuldaw. Tööandjad ei kasutagi
et iga
palju tööbörsi.
ostja suurendaks oma Väljaminekuid
Mis puutub Vaeste perekondade las

tesse, on nende eest hoolt kantud. Rii 1 dollari wõrra nädalas, ka see aitab

jala ettepanemin-e on olnud tubakatöös-

gikogu poolt wastuwõetud 30.000 krooni kriisi wõrwaldada.
Lõpuks on eramonopol juba sellepä krediidiga tahetakse korraldada 4000 lap, turite wahel tõesti 'suur. Waöwalt on
. As Võistleja käs tema tööstuse äraost rast wastuwõ-tmatu, et seda ühte Viimast sele sooja toidu andmist kuni 1. aprillini.
Siberisse! mise wõi surnukswõistlemise läbi waikSamuti tahetakse korraldada riiete kor
Berliini
ajalehtede
teatel on Mrckogn»
fsW tehtud, kui tekib uus, ja sama män-^ kergemoelM ära jagada, nagu oleme tei-. jamist Vaeste perekondade lastele külma
de Wene Valitsus läkitanud wiimase ka
a-lyab Mast pealle. On katsutud teha ‘ nud juba mitu korda warsm. Seda on

...Mv —. «w. riigi suursmat Mitottilat ei tohi meie

aja kättejõudmisel. Selleks kutsutakse

endv wahel lepinguid, kuid need ei ole pü. tarwis igaks juhtumiseks alles hoida.
fmud. WõiÄuseks üksteise wastu on kis Enne tarwis õppida kokku hoidma V
tud Vahel isegi tubakakauplusi, ja kõige enda ülle walitlsema. Seni on olnud ikka
selle peale ott muidugi raisatud suured nii, -et kui aga cm olnud riigika-ssäs ttrottt
sümmäd raha, mi'da oleks wõidud kasuta- waba milj-on, siis on see seal mi kaua
otse sügslenud, kuni kõik ära jagati. Mä
ba palju otstarbekohasemalt.
St monopol aitaks tõsta tubakasaa- letame VeÄ Väga hästi kakelust tikumoLuste .Väärtust, seda juttu suitsetajatele nopM miljonite ümber. Knigi juba siis
argu katsutagugi ajada, sest-omas rõhu leidus immest, kes suhtusid uut» .raud

jõukamaid kodanikke appi. Sellel mõttes he nädala jooksul Siberisse 400 isikut,
on nii Tallinnas kui ka maakonna linna nende hulgas palju talupoegi ja isikuid,
keda süüdistatakse spÄnlatfioonis hõbe
des käimas
rahaga.

kantud riiete korjamine.

Walrtsew Võim wahetub — ent kom
Mitmed kodanikud on annetanud korbed on endised!
jajaile uut riiet.

K. Asi (sots.) süüdistab Valitsust sel
les, et see ei taha kõigile rcchwakihtidele

ühtlaselt wastu tulla. Mõnede eesõigus

Kella- ja kulfasepMri

E. Eichelmann

mas «tamuses Pole näd siiE lapsed. teede ehitusse Väga skeptiliselt, hääletati tatud rühmituste rahuldamiseks leitakse
Kõik, kes ostnud tubakat tubakamon-opoli nsöd Vasturääkijad muidugi maha.. Ei riiklikke rahalisi ressursse. Kõneleja
maadelt, kinnitawad -ühest suu-st, et tubak kõiki rahuldäda, selleks Võeti Vastu ter- mainib siin wiljaostu, milleks kuidagi ei

Tallinn V. Karja t. 2 Tallinn

taheta raha leida, kuid rusikaga nõutakse

Ostan kulda Ja liõbadat.

on seal pöõräselt kallis ja häD.
Joba meie praeguse tubaka wäärtusega põle meil midagi hoobelda. Tubaka
nime all müüakse jrtba praegu prügi Wllalt. Kui meil mitut muud asja osa taist
Valmistada päris korralikult, siis ei saa
meie tubakat Vene snnesõjaaegse ja ing
list tubakaga Võrreldagi.

we uute raudteede Võrk. Nüüd ei ole
enam kahtlust, et terwe see Work jääb

peale Tartu-Petseri ja Rapla-Wrtsu Välja. Kas riigi rahaline olukord selle

Suur rätik — kinnas odavad.

all kannatab, on neile härradele ükskõik.
teede Paberile. Ja wist VcHe rõõmu tee
Tramm
M. Martna soowitab teostada-töömad Eesti riigile ka needki kaks.
ajal
kell X9 homm. alates.
tatööliste
lugemist,
nagu
mujalgi
seda
liigub
pühade
Kõige mõistlikum oleks, Titt mäsaudusministeerium teeks tubakamonopolr kaus tehakse. Saaks selge pildi. Pooldab Sellega ott fa teamntiteenijaile antud nende
tale viSti ja amiM sM krempli achtiwi. tööaja Vähendamist, millega Võimalda- ärateenitud pühade uni.
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rasti rahwustunnet. Kiri hiljuti Kauna
ses lõhuti Poola klubi aknad, siis waa-

Kaunas Mnapäewal.

tasid inimesed ja seadusesilm seda toimin

,Minna Teataja"
on mitmekesiseim n&dalleht.

gut muiates pealt — ega's Poola ei ole
Leedu kaitsta!

Kaunas on ja jääb juudilinnaks. Ol Katuselakk, franko

jaam Kohtla . .
Hobukonka Varemeil. Kaunase tuiksoon. Asfalt. Ilusad traditfioo- gugi, et neid Leedu pealinnas waid 35
Raualakk, franko
protsendi
ümber,
siiski
on
tunda
igalnid. Mhawaen poolakale Vastu. Lähemal Euroopale.
jaam Kohtla . .
pool juutide mõju. Riigiusuks on waid
Juudilinn... See on ta olnud ja sel maksma trahwi, mille alammäär 28 litti. rippumatult katoliku usk. Aga katoliku Raud, sordi . . .
vits....
leks jääbki. Aaastat paar tagasi, mil Kuni kella neljani warahommiknl kestab kirikuid on /Kaunases peaaegu niisama
Kaunas puhkas rahulikult wene kultuuri see siiritud olek -— siis wõib elada jälle palju kui jsiudi sinagooge. Usuelust pea- Raudplekk . . .
„ tsingitud
mätastel ja linna tänawatel liikus täiesti täiesti rippumatult. Seesugune öökeeld wad leedulased, nagu iga madalama kul
«lsõjaaegne hobukonka, oli Leedu waba- on maksew juba neli aastat piiramis- tuuriga rahwas, tugewasti kinni. Leedu Raudtalad . . .
Teras, Inglise . .
Mgi ^Pealinn olude sunnil" täielik lo- seisukorra tõttu. Tulewa aasta esimesest on kultuuriliselt wähem arenenud. just
„ Saksa . .
hakusse jäetud majadekogu, tänawail ligi jaanuarist kaob seesugune keeld.
oma geograafiliselt kaunis õnnetu asu„ vedru . .
pooled i-nimesed juudid. Kesklinna läbis
Pühapäewiti on suletud kõik kohad kaha tõttu, kuna ta on -vahepealseks tal
„ • talla, ree .
tab pika ja laia koridorina Wabadus- kella 10—43, — see on katoliku nsu lermaaks Wenele, Saksale, 'Poolale ja Inglistina ... .
Seatina .....
puiester, millest juba ligemale pool on printsiipidest kinnipidamine. Politsei teeb põhjapoolsetele naabritele. Tuhat mõju
kaetud asfaldiga. Ja kogu puiestikku halastamatult protokolle igale ärile, kes tttleb wäljast, kitid selle surub maha suur Vaskplekk, punane
ümbritsewad tänawad kaetakse asfaldiga. kaupleb kas wõi kinniste uste taga pärast rahwustnnne, ja leedttlane wiskab uhkelt
Linn saab seega hoopis kultuurilisema kella kümmet pühapäewal. Ärpiäewiti on eestlasele näkktt:

„ valge .
Tsinkplekk . . .
Masinaõli ....

Olete küll enam arenenttd. teie pea
tfme; ta wõrdlemisi wäike maaala kun- ärid awatud kuni kella 8-ni õhtul.
dub siis enam siledana, kui tänawail ei
Endise diktaatori Prof. Woldemarase linna on raske wõrrelda Kaunasega,

ole karttiliwagnde taolisi künkaid ja atentaadi kohal, mis leidis aset mõni

kuid oleme Euroopale lähe

mal! Fffjarn.

aasta tagasi Kaunase ooperi ees sa kus
Praegu on weel mitmes kohas tänaw- surma sai diktaatori adjutant, on tehtud
Munas, 15. 12.
kiwide wahel loakawajunud roopad. ristikujuline mullakuhsi mis ümbritsetud
Need koristatakse ajajooksul. ütleb leedu wäikesest aiäkesest. Ilustuseks on seal
Tallinna Börsikomltee
lane, trööstides sellega wälismaalast, kes kohal1 Metallpärg, lnida tahetakse asen
poolt 18. detsembri! koteeritud
pilkawalt ja mõnitades on sunnitud wa- dada ajajooksul mälestussambaga. Leedu
en gros hinnad.
Bcl ka maha waatama wähekorraldatnd sõsamtmseumi ette, kus rikkalikult mälesAllpool järgnevalt toome mõningate saa
tänawale.
tussambatd ja tundmatu sõduri haud,
duste en gros hinnad eelpoolmainitud
Linnas ehitatakse. Ja õige suuremoe- koguneb igapäew kell 3 P. l. neli waht- päeval.
konna
sõdurit,
kes
puhuwad
sanfaartliselt. Walmib nns postiwalitsuse hoone
Riis, Burma . . . .100 kg. 35,50—36,00
ja kaks kinot on isegi selleks eraldi ehi taolisest Pasunast Leedu hümni kadunud
orgi.

Kartulitdrkl. „Superieur” „ 28,00
tatud hoonetes. Muidu on kinode arw sõdurite auks. Ilus komme...
Leedulane on. suur isamaalane. Kõik, Kakao, Hollandi . . 1 „ 1,25—1,70
wäikene sa filmid saabuwad esietendu
» Inglise . . 1 „ 1,20—1,45
seks Kaunasesse kõik hiljemini kui Tal niis an Leedu — see on hea sa seda auslinna.
taiakse. Endiseid ja häid aegu tuletab Kohv, Rio, Santos jne. 1 „ 2,30—2,50
Wabadirspuiestec on Kaunase elusoon.

Praegu wõrdlemisi wilets Leedu riik

Kõik tähtsamad ärid ja ettewõtted dn uuele suure hardumusega, ja suurwürst
koondunud süa. Päewal kihab elu Pea- Witautas Suurest kõneldakse kui suma asialikult ikka Peatäuawal, kust hargneb last. Wiissada aastat tagasi Leedu riik
niäiksematesse kõrwaltänawatesse. -Õhtul illatus fõeSfi merest mereni — Baltic
'kella 8 kuni keskööni wõtab Wabadns- merest Mustamereni. Aastal 1430 suri
Nniestee endale sootuks teise iseloomu. Witautas Suur, kuid see aasta oli üht
Ta oleks wõrreldwv meie Wiruga. kubu lasi wõidukaim Leedu ajaloos. KäesoleParajaks õhtusöögi ajaks ilinuwad igat- wal aastal Leedu elab Witautase juubeli
liiki ..öölinnud", rabaahned, sihwakad ja tähe all, seepärast on see leedulastele aja
armujannlised. Ja Kaunas an õige rik looline aasta.
kaliku walikuga. Elu Peatäuawal ja nnrLeedu elu-olu tumestab alaliselt üks
sal awalikes kohtades kestab nuiewalt Plekk — see on Poola. Endine wihawaen
paol tundi üle kesköö — siis peab linnas on Wilno ärawõtmise ja asjatute lepiolema waikne. Täpselt kell üks öösel hui- ttiskatsete tõttu suurenenud Meelgi, ja
kawad linnas Politseinike iviled —■ sellest juhul, kui peakski sündima Poliitiliselt

Pekoe, Java . . .
Tee, lahtine, Moning,

„ Saksa . . .

5,00—5,50

1„

3,80—5,00

(laflnMde:
härradele
mmm 20

„

32,00—38,50
18,00—44,00
70,00—100,0«

100

100
100
100

70,Oft—100.0C

100
100
100
100

„

22,00—24,00
16,00—16,75

„

3,40- 8,60

MM

„

100 » ■ 150,00—180,00
100 „ 140,00—150.00
100 „ 50,00—65,00
100

„

100

„

100

„

100

„

100
100
100

26,00—27,00
22,90

29,00—30,00
35,40—42,70
39,65—105,00
88,00
85,00

ir

Petrooleum, Vene,
sistern. ja vaadid
Petrool., Ameerika .

100

100

n

Bensiin, Vene . .

100

fl

40,00

„ ,. II s.
„ Ameerika .

100

ts

37,25

100

40,00

Pesusooda, kodumaa

100

Seebikivi ....

100

9,00—9,50
28,00—29,00

13,00—-14,70

„

13,00—14,15

100

Tsinkvalge, väljam.

1

Tinavalge ....

1

Ooker, väljamaa

5,50

n

1

0,73—0,78
0,85—0,86
0,17—0,28

8,90
Kunda pätt (170 kg.)
Kriit, toores . . . 100 kg. 5,45—6,70
6,00—7,»
„ pestud . . 100
100
3,05
Lubi

Telliskivi, I. sort

4,00—4,70

Loksa, kr. Tallinn 1000 tk. 47,50—50,00

26,00—26,50

vabrik .... 1000 „

Sool, lahtine, Vene,

franko vagun Irboska ja Narva . 100 „
Sool, lahtine, Saksa . 100 „
Heeringad, Shoti

„Matties” . . .

„

„

100 „ 26,50—27,00 Silikaat, I s., franko

tönn

45,00

3,40

Tuleti1r :<rinaal■ kast (5000 toosi) . .

3,40

Tallanahk, Eesti naha ' 1 kg. 2,70—3,30

50,00—53,00

Heeringad, Jar-

hetkest ci tobi end näidata uulitsal ükski kokkulepe"kahe waenulise naabri wahel,
mouth „Matties” tönn
inimene Peale ametiwõimude. Kes selle siis südames leedulane wihkab ikkagi Heer. Jarmouth
määruse wastu eksib. s. o. näitab end kõige enam poolakat. Kaunases on pea
„Mattfulls” . . tönn
tänawal Pärast kella üht. wiiakse kõman- aegu igal ^ädalal Poolakate peksmine — Heer. Shoti „Mattfulls’
dantuuri. Õilise jalutuskäigu eest Peab seda et takista politsei, kes kaitssb/aga
„ Norra ....

ZSMvpMiltS

Värnits ....

100

25,00
13.00—14.00
16,00—22,00
17,00—24,50

Tsement, Portland,

1„

Hiina .....
1„
Suhkur, Poola . . . 100 „

Linaseemneõli . .

veessulav, väljam.

Tee, lahtine, orange

Teo, lahtine, orange

Mootorõli, Ameerika
Aütoõli, Ameerika .

100

100
100

10,50

Värvid, nigrosiin,

„ K.-Ameer. sord. 1 „ 3,10—4,80

Pekoe, Tseilon . .

„ Poola
„ Ameerika

100 kg.

46,00—48.00

1,30

„ Ame'"-!,-a
nahast, I sort . . 1 „

3,40

Tallanahk, Amee
rika nahast, II sort 1 „

3,30

50.00—52.00
64,00—67,00
35,00

Tegew toimetaja: Toiwo M. Heino.

Wastutaw toimetaja: A. Soo».

Wäljaandja: Kirjastusühisus „Nkn^.

Kurn

saares raüKas saaitM*

20 % hinnaalandust “

riidest, plüüs* ja karusnahkmantleij;

palituid ja ülikondi.

..Dernier Cri

elektri armatnnriie pealt.

norla 29

AEG

= ¥a!inisriie»can =
Soodsad ostutingimused. Võimalikult odavad .hinnad.

— lillilt», Raekojaplats 4.

Tellimiste vastuvõtmine.

-0-

ShokoKaadi, kompveki* biskviidi tehas

ninersolvete tööstus - Õilelotfu

R. KLAUSSON

F-o Tömbüum

Tallinn, lahu tän. 5. kõnetraat nr. 11*05.

TALLINN, Tdmsmäpi 18.

Soovitab pühadeks suurel ja väikesel arvul kõiksugu pühadekaupe:

Telefon (20)804. Telefon (20)804.
Soovitapie pühiks tuntud headuses jooke: Sekt,
sidrunisooda, selters ja limonaadid, Pilseni ja Mün
cheni õlu. — Tellimisi täidetakse kiirelt ja korralikult.

Shokolaadi biskviit!

kompveke pränikuid jne.

Hinnata kauba koju kättesaatmine.

Jällemüiijatele parem sisseostokeht.

End. J. JegorovM

Võulukinaituseks

riidekauplus

, Raekojaplats 1S

km villaseid-, siid- ja skmeti-kleidiriitfeid, pesuriiet, flaneüi,

Jõulupukiks

vooditekke, aknakardinaid, rätikuid jn».
Valik väga rikkalik. Hinnad mõõdukad.

SOOME RIIDEKAUPLUS
ESTONIA TEATRI MAJAS NR. 13.

on müügil

M lamHeejaanade
ii

soowitame kõiksugu riidekaupe
vilisuid., siid. Ja sam«ikg®idfrtfde|d
Pasurildald viUs- Ja kadumaa vabrlkulasl
Suur valik pudakaupa

Hinnad soodsad Hinnad soodsad

Kaubandus-Tööstus aktsiaselts

19

KREENBALT“
Suur fiCaria t- 13. TALLINN Postkast nr. 346.
Telegr. aadr.s „KRENBAI.T” — Tallinn* Oma keskjaam. Viiljak. 425-14.

Järgmiste Kodumaa tekstllluaärlKate mttäglResKKoht la pealodu:

li Mii Kd;»»Uut Mriki l,-i

Nu6dke kodumaa kaupe •

■o

3

«0

Kõikide ülalnimetatud vaMute saaduste en-gros müük. nimelt:

J^asugused puuuiMased tõded, pieekimata pteegi=
Jtud, väsvÜud, tciikitud, metseciseetiiud, lõngad, puu

villane vatt im.
(J

9lateade ia daamide, palitute, kostüümide, ülikon
dade vwdeieiided, tekid, tatikud, viUam vatt im.

JCoik seedid omliusniiti: valge., must, väevõim.
Jaasugused kunstsiidi saadused.

Jüiqt pwMtisem
Mshukdhmphs QcaniuU 25

on kleit, ülikond, pailt, pesurlie Jne.

Jlaxifn pähadekaapade
ostukoht

Kodumaa vabrikute riidekauplusest

Koloniaal - kauplus

A.

llni Kalamaja: 9»by Tallinn
Tallinn, Suur Karja t§f PtMriwsH® t&naVb nurgal®

soovitab rikkalikus valikus kõiksugu

koloniaalkaupu Alaliselt saadaval
värske

pärm, kohvi ia Ollelfnnaksed

VILL PUUVILL K UNÖTSTID

Teenimine kiire ja korralik.

,te§fier®aiw4i@ tööstus

„‘l}eSlama“
♦#
., iWMMR

Soovitab pühadeks kõrges headuses-karastavad lookes

MaSRlngl »Sn. H4

SeM, siim, ümmaadi, settecsi jm*

K8n#fr. 28.58

õtew&dfai

fMsmi ja Jimukmi õitd.

Sel kestev elnrõõm jääb,

Kes „TaIn“ leiba — saia laual näeb.

Leivatööstus „T A L U“

A-s. Boiti Puuvilla-, Kreenholmi', Eesti Niidi- ja Sind! Knlevi-

Kunderi t. 23. Kõnetr. 206*96.

vabrikute saadused on kdik müügil

r Eesti valmisriieteäri
J. tÜElSHflHH

kodumaa vabrikute riidekaupluses

Herman Rõivas

Vaike Karja t. 8 ja Kopli t. 2-a
Soorvitab suures walikus igasuguseid daamide ja
härrade sügise ja talwe Ulirildeld.
Tellimiste kiire ja täpne täitmine.

Müük väikesel ja suurel arvul.

TALLINN,
Estonia puiest 11,
kõnetr. 304-80,

Müük väikesel ja suurel arvul.

J. Weismann,

V. Karja tän. 8 ja Kepil tln. 2-a.

EN GROS PUDUKAUPLUS

Eihoiia loo 0. Engel

OSKAR PILV

TalllB, Piilt iii. L Iil M

Tallinn, Vanaturg 3. KSnutr. 305-88.

Elektrimootorid
Elektriarnmiuurid
Elektrikeedunõud
Elektritriikrauad

Soovitab suures valikus pQhaäekinke
nagu

kindad, nahk ja trifoo, sukad, sokid,"
siidi, willased ja puuwillased. Uhdadlid,

ja igasugu elektri- ja raa

— — diotarbed.

puudrid, seebid jne. maiiserikkas walikus.
Müük suurel ja wäikesel armul.

Võtame vastu elektri jõu ja
valgustuse sisseseade töid.

Kaubandus-ja Tehnika Kontor

„V1R0N1AS£ • ■
H. SIMM & Ko.
Tallinn, Vana-Posti 5. Kõnetr. (2)14-88.

KREPP-TALLAKUMM

Parimal pühaõ«kingi9, nagu

siid, villased ja velvet kleidiriideä
roolite

]. Lobias'e riideärist
Virn tän. ».

Masinad ja tarbed naha- ja saapatööstusele.

Kork ja Loofah pinsolid.

põrandauüip!
Sooroitab kõigis suurustes ja roärroides
suures roäljawaUkus soodsate Hindadega

M. Josselow,

(kautshukk), Deksirün.

Qruschevit il traadilünga esindus.

Kõige lobivam iõoli oo Ilu

Tallinna linna MhSn

Tallinn, Kuninga t*n. 8
Kõnetraat 81*61.

Kaalude tööstus
ISSN painutatud klaase

ja raarnin igasuguseid

klaase \ vask raami
desse

I. Puustusmaa, Tartu, Tähe 57.

Ruumid peavad asuma maja alu

Firma A. KAIK & Ko.

misel korral ja koosnema vähemalt
kahest suuremast ruumist (ooteruumid) ning kolmest
Saur Tartu m. 61-t. Könalr.
kuni neljast keskmisest toast üfies kõrvalruumidega.
Ruumidesse peab viima vähemalt kolm eraldi sisse Soovitame kõiksugu omatööstuse

käiku. Pakkumised saata kõige kiiremas korras
Tööbörsile,. Vene : tin. -. 23.

TbIIIbm Ilma TiiMa

388-82

kaalusid ja vibte
Hiiud väljaspool vöiiUue

Kuldauraha

vabrikute o.-li. (tas Ho.)

Pariis! niit. 1924

Grand prix
Tallinnas 1924

,.TALLINNA

lihes parfümeeria ja kosmeetika osakonnaga

Tallinn, Merepuiestee 15 Kõnetraat Nr. 304.26
I, fš^lÄLA: Sxdms de ^aadarta?» KüOmB. SsWMM. VMWM jch..' M tl. ipUn Htzv de SÄ-M — triple, double, aus fltupg, hambapasta

Hrtzvd? % TTANDAM.' 'TMW.' Il —" — .ITOÄPÕNT", puuder jfl«.

Xiiksugi lapsll, Uk85rW ja Mlivki» n WW kW«H9 j, mtonuaaü ning mrel arvil vabriku laas.

* v-xxV-^

r*,#%A** m, Aasmmud 3 m!m

! KUI J UBA KELL, _^7

testi, Omavalitsuste Jtituiitusseltsi

SHSAiNULTj^^^^pj'

S iegmumqsša jmŠmd

Jflide kinnitnsmaksnie alanemisest
30-aastane isik, kes sõlmis 1920 a. „OMA's" ejukinnituse segakinnituse tabeli Järgi 20 a.

I KELL IlUK^JAKS

kestvusega £ltr. 1000.*— peale maksis preemias

1920 a. - Kr. 50.30; 1930 a. aga kõigest KK 3M
Ndiidke lühemaid teateid seltsi peakontorist vdl agentiiHrldesl.

Y ' —1 '■ ■*■-*-■■■ .,. m. 11 1 ^ in I :rr = f ' ,,,, T"
Seltsi peakontor: Oma majas Tfrtus, Riia tän. 41, telefon 3*^4 ja 8-ch2.

Peaageptuur: Tallinnas* Harju tän. 48, telefon 18-56. 1 «*"'

Agentuurid kõigis rahvarikastes kohtades.

Külastage

k. Põder!

ee g ee ®

Tallinnas, Kallasena isu. 1, telefon 429-31
sealt leiate alati kõige suuremas valikus mõõdukate
hindadega moodsaid meester. ja naister. valmlsriideid

Lss oikb, ei kahetse*

Jõulukinkideks

Umummt
suures valikus

liitlaseid Meidvtiideid

Anderson & Liik.

Wlru tänav 3. Kõnetraat 23-73.

Eesti Kindlustus Seltside Ametnikkude Ühingu
väljaanne H 1

ÖISE kindlustus
Erapooletu, kindlusmöistet selgitav broshüür,

Ettetelllmieed saata E. K. S. A. Ü. juhatuse
nimele Tartu, Lepiku tän. 2—1.

Asutatud 1882»

Raudtee ametllne speditsioon* 0S8ifHauad» - Viljandis» Lossi 8,

Korrastus — Inkasso $Citl'i»ft§iitiii* ‘ ' Pflruuf» Pühavaimu 8, Narvas» Jaama 6,

Laevaagendid. . * , .* . TchMuik Jääni 24, Võrus»' Jüri 13-b, ■

Oma puksiirid, autopark ja laod raudteeüheiidiiaejja* Valgas» MslOva 1, Põltsamaal» Lossi 15.
Telegrammlögp uadress ifgas 'kottais v»$Til.D'1@1“»

I Pianiinosid

mahagonist ja mustad, täiesti suurepärased oma iluga.
" Tiibklavereid kõige kõrgema tehnilise ja; kunstilise väär
tusega ’ esimese klassi vabrikutest. Ka on müüp vähe

pruugitud 'Tiibklavereid ja pian inosid. Täielik
. ,vastutus# Osamaks..

KARL JÜRGENSON
TALLINN

Muninga t. 5

Asul. 1S80

..!■

-k*W»

Soovitab suures vankas
kõiksuguseid

TALVtÄBtSE.
VSik* Karja »a. ar. 6. alati saadaval
kooliõpilasis ja tuletõrjujate mOkM.

Me t alllpuli astus

.BRASSO

Ainuesindaja Eestis:

ANTON PÄRN & Ko.
S. Tartu mnt. 43-a. Könetr. 304-58.

tallinna Kosmeetika laboratoorium

Jlora"
r-wtttt pfihadekink nn seni võistlusena parfümeeria saa

(ira jg (uil!

dused:

Ramona

tööstur

Citana
SaeSda Jakko

li ol@ paremaid kui eM

Eau d# ESoioget®

TRE TORM
botikud ja kalossid
Ehtsuse garanteerib kaubamärk, kolm torni tila all.

I

Saadava! kõigis parimates ärides.

Kontor: Tatari tn. 21- b, kr. 2. kõnetr. (2)15-78.
Tehas: Luha ta. 40.

U

»
teeb iga tööstur ja kaupmees.

Eesiimaa' LrüMoiai Ä.-T. (tuD. J. H. ErSsM, ^aömnaS. RutoskaÄrm t. 10.

Rataskaevu 3—4.
Kõnetraat 431-01.

