F-imetus |« talitus:
Tallinn Wsne tän. 11». — Kõnetraat 4L8-M.
kella S -1S

Kuulutuste yiuuad:
fuEuste küljel 8 senti, teksti ees 10 f«M
ja teksti fees 12 senti millimeeter Weeru laiuses

Tekkimise Kiuuad;

1 k«u peale postiga 25 sena
® » » « » • • » • • • . 65 „

® * » * •••*»•#. 120 •
12 » » m •*••••.. 22S v

Maimdui-vollitiNne «Sdalaleht.

Slmub igal laudSewal.
Hr. 8. (25)

Täiesti MUIDU üle
100 auhinna

Rahvamaja „GRAND-MARINA“

Ainolt täisealistele! Ööseansse Kl. 12 ««sel !
Sunrlm sensatsioon Tallinnas!
21., 22., 23. ja 24. veebruaril ainult 4 võõrusetendus! kl. t2 ööse!.

100.000

Maailmakuulus telepaat

Dreeündrussen
Kassa avatud kell 11 öhtui.

K/H. JORIKODRES
tema poolt korraldatud

21. veebr. esimene Prantsuse kdne |a laulu hellsuurfilm
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Pariisi katusekambrites
Draama linna elust, mis ei tunne ööd. Weetlew pariislanna Peiu lller|f,
meeldiw Albert Preiesn, karakter-näitleja Gasloii Modot ja Ülejäänud

|-ül

TERAVMEELSUSE VÕISTLUSEL
1931 a.

tegelaskond üllatab mängu jõurikkuse ja tundelikkusega.

^ Montmartri tõeline nägu I Oivaline maasika ja laul*.

Kjpgu Euroopa

laulab selle filmi lööklaule.

n. Lisa. Seansside algus:

laupäeval kell 5, 6.50, 8.40 ja 10.30 õhtul,
pühapäewal „ 2, 4, 6, 8 ja 10 õhtul.

50 AUHINDA
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^Sõduri uhkus*1

HKVIETAJATELE.

VÕISTLUSE TINGIMUSED:

Draama kahe venna omavahelisest võislusest ilusa neiu pärast 8 vaat.

Peaosades: Helen Chandler, Joyee Uompton, George 0’Brien, Savid Satter.
Sõduri au — armastus ja sport. Huvitav seadeldus ja haarav sisu. Filmis gran

Wõistlusest võivad osavõtta kõik.

nÄrma»tuse kevad”

Draama 8 vaat. Maria Kyslanki romaani .Armastuse parast* järele.

Peaosades; Maaja Ztieniskova ja Fred Sallin.

Filme saadab 12-meheline .Endla* salongorkester. — Algus ärip. kl. 5. pühadel kl. 2.

Võistlusele saadetawas riimitud

r o k i n, toimetaja Toiwo Heino,
kaubamaja omanik Jüri Kodres.
8. Jury poolt wäljawalitud paremad

Võistluse --tingimused:

dioosne rugby võistlus Ameerika maa ja mereväe meeskondade vahel, sajatuhandete pealtvaatajate ees.
IL

3.

salmis võib olla 4—10 rida ja

lööklaused wõi reklaamsalmid awal-

see peab sisaldama sõnad: „Jüri

dataksc „Tallinna Teataja's",

Kodres".

nr. 10, 7. märtsil ja nr. 11, 14.

Võistlusele saadetav lööklause
ei tohi sisaldada mitte üle 12 sõna,
nende Hulgas peavad olema sõnad

„JLri Kodres".

-m

datakse rahvahääletus.

Selleks ilmuwad sedelid „Tallinna
nr. 13, 28. märtsil, millistele luge

jutada „Tallinna Teatajaks" nr. 8,
21. veebruaril ehk ur. 9, 28. veeb-

jad kirjutavad nendele kõige enam
meeldinud reklaamsalmi w õ i löök

ruaril ilmuwale waljalõigatawale

lause ja toovad ise ehk saadavad pos

wõistlussedelile, mis tuleb kas isikli
kult ära anda ehk postiga saata hil

jemalt 4. märtsiks k.-m. Jüri Kodressile — Tallinn, Harju tän. nr. 21.

„Tallinna Teatajat" ühes nime
tatud wõistlussedeliga wõib saada

Jüri Kodres'e kaubamajast.
Peale 4. märtsi s. a. saabuvad

Mõmme, Saar Pärnu mnt. 188, tel. 51, Hiiu jaama vastas.

Soojad, muga» N||llfiik3 Einelaud alkoholiliste jookidega
vad kabinetid. I Siili cli illi® ja köök osava koka juhatusel.
Viisakas teenimine. — Ruumid autodele ja hobustele.

Omanik O. Lilders.

46

LÕUNAD kella 1—6. Soojad toidud elektri pliidilt igal ajal.
Muusika igal dhtul kella VzS alates.
Mängib kuulus mandolinistide kvintett hra Medwedewi juhatusel.

JUHATUS.

Teatajas" nr. 12, 21 märtsil ja

Reklaamsalm wõi lööklause tuleb kir

hinnata

parim MmõWM nofell-restoran „HiiU”

lausete hulgast parima reklaamsalmi

wõi lööklause walimiseks korral

kokkuseatud eesti, saksa ehk
5.

Toidud nagu ennegi —
odavad ja maitsvad.

märtsil.
9. Awaldatud reklaamsalmide wõi löök

4. Reklaam wõi lööklause võib olla
lo e n e keeles.

Estonia puiestee 29, kõnetr. (20) 6-43.

Restoran
„KODU
Uus tän. 3 KAnetr. (2)27*33

ULE 50 PREEMIA

OSAVÕTT MAKSUTA!

Vabaduspäevaks suurejooneline kahekordne esietendus-eeskava!
I. Pox«Fllmi toodang

Q
Z

lööklausete eest.'

. 'MeklaamriimMe.
AUTORITELE

wsM

sendi

väärtuses
jagab

Hüpnoos, ärkamlssnggestion, selgeltnägemine,
tahtejõud, elajate ja inimeste hfipnotlgeerlmine, telepaatia |a soggestioon
daamide jtu»resf mõtelagemtne, armast asesagt^estlon jne.

z^

2. aa»taM

SouttSetonl, ?1. veebruaril 1931.

tiga selle k.-m. Jüri Kodres'ele,
Tallinn Harju tän. 21, hiljemalt
1. aprilliks s. a., „Tallinna Teata
jat" ühes nimetatud hääletussede
liga wõib jällegi saada

hinnata
Jüri Kodres^e kaubamajast.
Peale 1. aprilli s. a. saabuwad

sedelid jääwad arvestamata.

wastused jääwad wõistlusest wälja.
6. Wõistlussedelile tuleb kirintada rek
laamsalm wõi lööklause ja see allakirjutada märgusõnaga. Ühes wõist
lussedeliga tuleb sisseanda kinnine

10. Rahva poolt paremaks tunnusta

ümbrik, pealkirjaga: Juri

res'e vaateaknal, nr. 1.
11. Kõigile hääletusest osavõtjaile anne

Ko d r e s11 reklaamsalmide ja löök
lausete wõistlus" ja wõistlusest osawõtja märgusõna, mis kirjutatud se
delile. ümbrikusse panna aga sedel
osawõtja nime ja aadressi äratähen
damisega.

7. Sissesaadetnd parimate reklaamsal
mide ja lööklausete esialgseks läbiwaatamiseks ja väljavalikuks moo
dustatakse jurh, missugusesse knnlu-

wad 8tuä. pst tl. Margarethle W e b e r, reklaamikunstnik Michail S o-

tud reklaamsalmi wõi lööklause au
torite vahel jagatakse välja antud
häälte enamuse järele 50 auhinda,

mis välja pandud k.-m. Jüri Kod-

tatakse auhinnad, missugustest^ 50

paremat on väljapandud k.-m. Jüri
Kodres'e vaateaknal nr. 2.
12. Auhindade jagamist reklaamsalmide
või lööklausete autoreile ja auhin
dade annetamist hääletnsest osavõt
jaile toimib jury, kes moodnstatand
võistluse tingimuste p. 8. ettenähtud
korras.

K.-m. Jüri Kodres,
Harju t. 21, tel. (2)12-12.

OBSERYER.

majandusalade esindajate koostöötamisel
anda kindel.suund ning alus.

Terwitatawcd kawatsused, millest ka

Valitsuse majandusprogramm.

ineie lche weergudel sagedasti on kirjuta

VoNIMIne
iSbikäigumakr.

tud. Samuti Dleme peatanud suurtöös Seaduseelnõu ümbertöötamisele.

tus finantseerimise juures, mis juba
— Majandusministri arwamisi.
ei saa puhtärilistel kaalutlustel maini jõudnud meie pool riiklikkutele rahaasuUus majandusminister on Lllatawa
Listele
märgatawaid
kahjusid
tuua.
Ka
walitsuse juht riigi wanem K. Päts, et mata jätta odawa tööjõu tõttu tekkiwat
•£.. a deklaratsioonis teatas toaho riigi

walitsus seab oma ülesandeiks raske ma
jandusliku seisukorra lahendamise.

ebaterwet wõisilust eraettewõtjatega, kes

seda tahab uus walitsus parandada, sest energiaga asunud miuisteerimui asjade

loomulikull stllrsts olukorras alla jaa- selle arwates peab riiklike rahaasutiste korraldamisele. Artoestades mitmelt
suuremaid krediite kasutawate ettevõtete poolt tulnud märgukirjadega, oa minis
Eeskätt tahab walitsus’ koigll majan wad.
MLa olema neil vahaasutistel igal hetkel ter asunud kõige pealt nnesti kaaluma
dusaladel teostada aktiiwset ma

janduspoliitikat. .

Selleks tahab walitsus muretseda kii-

rmnvs korras kindla ül-Ävaate selle kohta,
mis meie ise walmiÄam-e ja mis meie teistest maadest oleme sissSvedanud. Nende
andmete põhjal tuleb asjatundjate ja selts
kondlike organisatsioonide osawõtul wälja-

tõõtada kindel prograrmn abinõude ja
edenemissuundade leidmiseks kõigi ma

Edasi on walitsuse kowas ettenähtud Wlge ülewaade nende warandvsliku stisumaksureformi küsimust.
stabiilne tollipolntika,rms takistaks IsigD Lrrra ja tõotamise wäkjawaadete suhtes.
Kaua majandusringkouuad üldiselt on
ning kahjuliKu fisseweo ülekaalu. Iga§t Pikalaenu Pardal hulk „Wmcmmd labikaigumMu wastu seaduse ^ eelnõus
LlMe wälisturgude tundmaõppirrüns ja
ärakasuramine meie kaupade mahutami laenusid" olemas, tuleb walitsuse meelest waljatöõtatud kujul, on labikäigamaksn
seks. Kaubalepingute tagajärgede kindel töötada wälja kawa, iksidel Pikalaeu- seaduseelnõu walitsuselt tagasi voetud ja
kontrollimine ja nende lepingute teosta- Panga kätte kogunenud wabrikuid kiires tuleb ümbertöötamisele.
mine -meie majanduslikele huwidele was- korras sa otstarbÄohasell likvideerida.
Nagu minister Pung meie lehe toi
tawalt. Meie wälisesinduste tegewuse juhTööstuse kapitali sisoesteerimrstle, mida metajale Lähendas, on läbikäigumaksn
twmne ka meie majandushuwide kaitse
teostamine seni esitatud kujul
seisukohalt ja Meks kindlcsie eeskirsiÜre turunõuete kohastll raske põhjendada, pii

jandusabide tarwis.
absoluutselt wSimata.
rid panna nii walitsMisabmõudega kui
Tuues selle wäljawötte walitsuse töö andmine.
Minister ühineb Mesti majandaSringkamast. on meil hea meel konstateerida
Peab ütlema, et lahkunud walitsuse ka krediidi kitsendamisega.
kondade arwamisega seaduse ühekülgsuse
walitsuse tõsiseid kawatfusi majandus- suurmrccks paheks oli hüppeline ja kindMujõuliste tõõstusettewõtete majan- ja puudulikkuse suhtes.

kriisi lahendamiseks. Meie oleme alati
toonitanud, kuiwõrd tähtis on wõMus
kodumaa ja wälismaa toodangu wcchel.
Meie oleme korduwalt allakriipsutanud

Millise kuju uuendatud laLÜaigumak
suseadus omab, o« ministri arwates lii
ga warajane avaldada.

ttetthe toodete head kvaliteeti ja nütmÄesisust, mida meie kodumaal suudame walmistada, kuid mida sellest hoolimata wa-

Tahelpanu wäarib, et endiue maja»

pergamentl,
pakkpaberity

lismaalt sisse weetakse. Kesk- ja waiketöosturite keskorganisatsioon esitas alles
hiljuti Meel märgukirja wabariiigi walit-

dusminiSter imekspaudawa ükskõiksusega
majandusringkondade arwamiStesse s»h-

tuS. Tema wõttis wastn, kiitis heaks ja
ruttas ka walsisusele esitama seaduseeluSn

pappe W seltsi

susele, millises märgukirjas nimetati
mõniRnnmend toodet, mida meie kodu
maa metallitööstus walsiristada suudab,
kuid mida sellest hoolimata on wMsmaill

jae. jne.

fetud «Mustamise liig ühekülgseks ja

odawa tolli tõttu fissewestud. Konsta
teerides walitsuse jõudmist äranägemi
sele, et selline majanduspoliitika riigile

soovitab suurel )a väikesel arvul

K-m. Jüri Mu

sulikud olla. Ei ole ameti mõtet prote
sheerida suurtööstust ja sel kombel häwi

jada hulka maksu- ja Äujõulisi wäikse

Harju tän* 21. Kftaetr. (2)12-12.

maid ettÄvõtteid, kes suudawad mi
mõndagi odawamalt walmistada kui

lusttu tollipoliitika ja kodumaa tööstust, duspoliitilme kasist aga olgu teadlik ja
Fargmiseks tähelepanuwääriwaks teatawate alade jätmine wäljaspoole tol- kabxckmdel.
ÜMstlt tahetakse krediidiolusid paran
punktLs walitsuse deklaratsioonis on riigi Maitset. Millegipärast mu«tseti tolliwali tsemisasutiste lahushoidmine - puht- kaitset ainult mõningaile suurtööstuse ala- dada uue krediidiseadust maksmapanemajanduslikest riigiettewõtteist, püüdes bde, kuna näit. metallitööstus waeselapse kugo. Nähakse ette krediidiasutuste orga
seada wiimaseid ühisele alusele eraette- seisukorda asetati. Nagu teada, ongi uus nisatsiooni ja tsgüwuse ratfümalisterimiwõtetega. Riigi majanduslike cttewõtete majandusminister juba tollsiarnfi ümber seks wastawa kwva wäljatöötamist ja selle
alal piirduda nendega, mis üldhuwides töötamisele asunud, wõib loota, et see teostamist majandusmimsteerimm järeltarwilikud.
kord parandatakse endise walitsuse wsad. walwel. Eesti Panga ja pikalaenu-Panga
kaastegewusel protsendimäärade alanda
Meie oleme õrna lehe weergudel sage
Igatahes tcHab walitsus tooresainete mist ja liigprotsentide wõtmise wastu
dasti käsitanud riigimajanduslikke etteMõtteid ja sellega kaasaskäiwat rrigista- ja poolproduktide Lollimäärad kires kor kindlamate abinõude tarwitusele wõtmist.
ras seal revideerimisele wõtta, kus nad Krediidi kasutamist! pankades krediidi ots
tamise hädaohtu. Erilised soodustused
kodumaa tööstuse edenemist takistawod.
tarbekohasust arwestada nende põhijoonte
riiklikuile majandusettewõtteile o^ wõiÜhtlasi arwab walstsus, et riigi majan- järgi, mida on sowitatud wõtta juhtnöö
maldanud kahjulikult konkureerida eradusPoWiline kaitse üksikuile tööstusala riks pankade keskesinduse ja majandusmi
ettewõtetega, mis oma maksudega aitadele wead ühendatama selletala ettewõtete
nisteeriumi koostöötamisel.
wad kogu .riigi aparatuuri elushoidmist.
töötamiswiiside ajanõuete kõrgusele tõst
Ühenduses sellega wõiks mainida wangiKui weel mainida, et walitsus tahab
majade laiutamist mitmesugustel töös- misega.
teostada kindlamat wälistellimiste kontTööstuse igakrlgseks ratsionaliseerimi
tüse aladel. Jättes kõrwale wangimajade
rolli ja krediitasutiste koostööd tarwitada
ettewõtete olemasolu kõlblised põhjused, seks tuleb walitsusasutiste ja wastawate

üks sealne leht tõi ka järgmise
nalja:
«Ainus koht Soomes, kus
(eestikeeles „masin”)”. Helsinki
võib karistuseta juua, on — Tal
vastab: „Masina starttasi... kaikki linn!" Sellega on tahetud konsta

Aero Tallinn... Kussa on kõne?

naine!) PraktiliseltkI seisukohalt
vaadates on meie väärtus tõusnud.
Kui suvel soomlased tossutasid 80

Smk. eest laevaga üle lahe, Wab
nüüd 320 Smk. lauale panema, Jjmne

kui laiatiivaline lennuk sind oma

kerre mahutab.
Käisin ühel päeval lennujaamas ja
kuulsin ühte raadiokeskustelut, mis
oli parimaks tõenduseks tolle ]EestiSoome ühiskeele olemasolust. Tal

oli poliitiline — loodetawaStt saa
me nüüd ärilisele põhimõtele baseeruwa
läbikäigumaksuseaduse — kui ta üldse tu
lema peab!

SaLsa meelehettM seisukord.

Töötute legisul
Raadios peetud kõnes toonitati tööpuu

smrrtööstused.

Tallinn on kujunenud soomlaste
igatsuse objektiks, mis läheb aina
seda kallimaks, mida raskem teda
on kätte saada. (Täpselt samuti kui

pooldab ka põllumajanduse «laksutamist.
Semue labttäigumrcksu seaduse eeluöu

kahjulik on, jääb wcrid loota, et wastawäd
ametiasutused tulewikus kontakti Peaksid
ka Maike- ja kesktöõstuse kutseesitufega
kelle arwamistd mõneski asjas wõiksrd ka

Tallinna kiri.

labikäigumaksu suhtes, mMse seaduseel
nõu kohta selle mõtte algataja Kieüboeck
oma HMamöistwa otsuse su auduud. Ka
fee asjatuudja leiab seaduseeelnõus kawtt-

duse suurust Saksamaal. Praegu on il
ma teeaistuseta 5 miljoui iuimest, kelle
perekondi wõib samuti 5 miljomKa ar
westada. Seega tabab tööpuudus Saksa
maal 10 milj. inimest — knuendikkn ter
ve rahwastl

Töõtnist saawad tervelt 4 miljoni ini
mest riiklist abi. Nii suurele hulgale ei
ole kunagi maailma ajaloos korraga riik
list abi antud!
kodumaa tellimiste kasuks, siis saame läbilõike sellest walsisust majand usprogramnri

osast, mis puudutab tööstust. Waewalt
on meil sinna juurde midagi muud lisada,
kui juba ammu awaldatud soowi, et kestja wäiketööstuse huwide kaitse ometi kord
päewakorrale kerkiks ja et juhtiwad majandusorgaanid kontakti loosid selle tööstusliigi kuiseesitusega. Sellest oleks kasu

mõlemile pooltele. Observer.
Sobinovi kontserdist, kuhu oli kogu

nenud terve Tallinna emigrantide
pere, kus nii mõnigi pühkis salaja

mälestuste pisara ja imestas ainult
hüva... Votake vastaan platsitilaus teerida, kuivõrd lähedaseks on Tal ühte: kuidas võib selline tore vana,
... Wille Kokala... tip... tip ... linn soomlastele muutunud.
kui Sobinov seda on, olla SSSR’i
tulee pühapäivänä ... 22 februaari
Imestad, miks kirjutan soomlas alam!
tip... tip.,.’ Tallinn: „Veel on tääla ka test. Vabaduspäeva lähenedes tule
Vahest huvitab sind lugu ühest
platsitillamine: Mihkel Kutt... tip vad jälle meele need valgemütsilised diplomaadist Tallinnas, kes ei jaksa
... tip., jne," Kõik tillamised, masi soome pojad, kes siia appi ruttasid. oma kaardimänguvõlgasid tasuda,
nad, kõned ja kõned olid üksteisele
kuigi tema kodumaa kujuneb Eu
täiesti mõistetavad. Vaat’, mis tä Sina olid siis veel üpris väiksekene roopa pankuriks!
ja
ei
mäleta,
kuidas
naiste
südamed
hendab ühine tõug! Lätlasega ei
Kas ei sooviks sa vahest kandi
lahe see asi mitte kurnauksigi eda 200-kilomeetrilise kiirusega soom
si! Aga nendega ei seogi meid too lastele vastu lendasid. Pärast kurt deerida «Draamastuudio” ordenile,
55-protsendiline spirituoosne sild, sid küll, et metsikud mehed olnud mida jagatakse kunstiharrastajana?
Tuletõrje, teater, kodukaitse, Pu
mis paneb soomlasi ja eestlasi va need «Põhjan Pojad”.
hest veriste peadega kaklema, kuid
Ootad kärsitult, mil asun arutle nane Rist — on’s meil puudus orsealsamas jälle soojalt sõprust kin ma Tallinna asju. Pean sulle vahest deneist! Lisaks sellele kõik ühingu
nitama. üks soome kolleeg jutustas kõnelema läbikäigumaksust, mille te märgid, mis teevad rinna uhkeks.
mulle uusima nalja selt alalt. Hil eelnõu omal ajal seisma jäänud selle
Viimane «noobel komme” on Tal
juti ilmusid seal müügile Soome Kir pärast, ^t ei teatud, kuidas võtta ki linnas käia riigikogus. Rõdud aina
janduse Seltsi 75-a. juubeli puhul nolt labikäigumaksu sel puhul, kui lõhnavad parfüümide järgi ja kõva
potsmargid pealkirjaga: „Pysy py- omanik — ühes perekonnaga piletita käeline komandant vaatab teraselt
hänä Suomessa!",*mis tähendab: jää kinos käib. (Sind tüütavad majan ringi. Tema’ vastutab korra eest.
Soomele pühaks. Et aga „pyhänä" duslikud probleemid, tean seda!) Isegi naiste koketeerivad pilgud ei
tähendab ka «pühapäeval", keera Tahad siis kuulda miss Estoniast, suuda selle mehe südant pehmen
nud soomlased postmargi lause kelle kinga number on 39 ja kinnas dada. Ega see pole temal vahast,
mõiste: „püsi pühapäeval Soomes — noh, ei taha sulle valmistada rõõ nagu
— ära Tallinna jooma kipu!"
mu! — või pean sind informeerima
Onu Peetril.

linn räägib: „Siin Aero Tallinn...
^smrn, Lsatam" nr. 8. 81. H. 31. LHL. 2.

Walitsuse esimene wõit.
Õõl wastu laupäewa punkt kell 12 tuli waewaga walja pigistada. Kas asunikel
lõppesid riigikogus waielused walitsuse oli kahju koalitsioonist walja jääda?
End. kaitseminister Köster seletas wa
tõõkawa üle. Oli esitatud 3 LlemiuÄu- litsuse
deAaratsiooNj madalast tasapinnast.

wormelit. Põllumees Martinsoui poolt
lihtüleminekuwormel; asunike wormel
tuuuistas tõõkawa mitterahuldawaks,
kuna kristlikuruhma wormel oli midagi

Wastanmtt sellele kujunes madalaks ka ivakeluste tasapind.

Kaigi tubakasaaduste tanritss meil sifate*
vilkse® oa kai L&äne-Euroopas, tõuseb pabe
rosside müük Eestis siiski keskmiselt

Köster seletab pikalt-laialt oma tegevust
põllutõõministrina, rõhutades, et elujõuetute
wäiketalude loomine oli omalajal oludest tin
Wapealset. Hääletamisel wõeti wastu põl gitud. Selle wea parandamisest aga ei pääse
lumeeste lihtüleminekuwormel 39 häälega ükski walitsus.
Köster tõrjuv tagasi kõik isiklkknlt temaga
17 wastnseismisel. Kristlikest hääletasid
ta rühma wastu tõstetud etteheited. See väl

90.000.000 tüki
peale kuss, ehk umbes 3-000-000 tk. pSeva*

Neist on meie tubakavabrikus valmlstatad

paberossid esikohal, sest ainult nemad on

põllumeeste wormeli wastu Lattik ja tas ligi 2 tundi.
Kapp, kuna Järwe ja Raudkepp jäid era

pneumaatilise tubakapubastamise sis

A. T u p i t s: Hra Köster luges siin mv-

sesead^ abil kõigest tolmust ja teistest kop
sudele kahjulikult mõjuvatest lisandustest pu

raaliwaieluste madalast tasapinnast, aga sel
*
leni wiis asja koondus.
Nemad hakkasid meid materdama ja meie
Reede õhtusel riigikogu koosolÄul jätkusid
dÄlaratsiooni waielused endise sallimatusega olime sunnitud wastama samaga. Aga nüüd
soowitc lõpetada — oleme nõus.
asunike ja kogude wahel.

pooletuks.

hastad.

Kes suitsetab

HANON

Wahcaeg. L. Johanson ja K. Tonkmann

Kõnega esines as. Loosalu, kes tõestas,

loobuwad sõnaõigusest. Kõnetoolil jälle Kös
ter. Õiendav põllumeestega, algatas sõnasõja
Samuti asjata püüawad wäita sotsialistid, — asunikud wõi põllumehed. Kumbki jääb
nagu poleks wahet asuutte ja kogude wahdl. oma arwamise juure. Weel faktilisi märkusi
Kogud ei täitnud oma ülesannet maarahma- — ja kõnehimulistel on lõpp.
Sõna saab riigiwanem K. Päts.
erakonnana ja see tingiski edumeelse põllu
Siin tehti paar paewa rasket arwustamismeeste erakonna tellimise.
Loosalule hüüawad põKwmehed kogu aeg tõõd, deklaratsioonist kõneldi küll wähe, aga
vurhele, samuti käib sõnelus mõlema rühma selle eest kuulsime palju ajalugu.
Walitsusele heideti ette programmipuvdust,
wahel, eriti ägedalt kärgib asunike peale J.
Teemant.
aga ainult programmiga ei saa teha head po
liitikat.
Deklaratsioon Pole poliitiline kokaSelleasemol, et leida teed majand, ras
kuste lahendamiseks, riigikogu wiidab aega raamat, kus iga aine loetletud. Siis see lin
isiklike arwete õiendamisega. Mis on siin pee na orientatsioon, ütlen, et meil wõib olla ai
nult As, s. o. riiklik orientatsioon.
tud kõnedel tegemist walitsuse tõõkawaga?
„Kes on süüdi?" küsitakse. — põllume
Aktnwsei majanduspoliitikat tuleb algada
hed," wastawad asunikud. — „Laarmann sellest, et selgitada, mis mett on ja mida me
et asunikel on programm, nagu igal teisel.
Noored oleme weel kõik ja alles arenemisel.

tegi algust." — „Ei, teie Laur tegi algust." wõime.
Omawalitsused kaotada? Aga on teil idee,
„Teie seas on maid 1% prots. mõistlikke
Päid, aga need teid ei juhtinud, sellepärast kuidas jaotada maawalitsustc ülesandeid?
jäetigi ivälja koalitsioonist. Ja lõpuks,
Kuidas põllumehed sobiwad sotsialistide

kes te siis õieti o Ic t e?" —
hüüad Tonkmann asunikele.

Parast waheaega kõneles põllum. Laar
mann: Asunikud ütlewad, nemad olewat
ägedad maahuwide kaitsjad, aga tuletagem

meKde — Zimermanni ajal pandi riide- ja
nahatollid libedalt maksma, aga wiljakaitset

ga? Aga sellepärast, et kumbki jäi oma Põhi
mõtte juure.
Mõnikord minnakse koos ka kuradi wanaemaga. Ka abielus sobiwad ^vastupidise ise
loomuga inimesed.
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ja teisi meie paberosse, kaitseb oma kopse.

Kaitske oma kopse !

d.~S. „£afeune”
Walitsus riigiametnikkude
huwide kaitsel.

Arendage ennast!
Iga nädal majandusteadusM lisa.

Reedel kell 11.30 wõttis riigiwanem

wastu riigi- ja omawalitsusteenijate kesk
^Tallinna Teataja" annab selleks liidu juhatuse delegatsiooni ühenduses
Võimaluse.
riigiteenijate arstiabi korraldamise küsi
>Eüesearendamine on iga edasipüüdja musega. Riigiwanem teatas delegatsioo
Riigiwanema kõne järele asuti hääleta
kodaniku edu aluseks. Kui tahate saawn- nile, et walitsus otsib summe riigiteeni
misele.
tada paremaid sissetulekuid, lugupidamist jaile ja -töölistele arstiabi wõimaldami
kaasteeuijate poolt ja peremehe hinda seks. Wähemalt wäikserirapalgalistele ka
watseb walitsus arstiabi jätta endises ula
mist, siis täiendage oma teadmisi!

Kas Eesti Panga
informatsioon?
had Ruhjast ära wedanud. Läti politsei
..Kaja" kujutab:
„Läti lehed kirjutawad, et kaks eesti leidis kauba Jpiku wallast Jakob Lille
kaupmeest Märgi ja Kuiwa on suuremat ja Jaan Arro juurest, kus see oli talu
Riia saapa- ja nahakauplust osawasti pet aitadesse ja küünidesse peidetud. Polit
nud. Üks neist ilmus Riiga ja ütles, et sei wõttis eestlaste taludesse peidetud kau
awab Ruhjas suure saapa- ja nahakaup- bad ära, mida on 2 miljoni rubla wäärluse. Ka Eestis tal olewat juba suurem tuses.
nahakauplus. Kaupinees küsis umbes 16
Muu osa Riia ärist wäljapetetud kau
miljoni läti rubla eest nähku ja saapaid bast on kontrabandina Eestisse wcetuo.
krediidi peale. Kui firma nõudis mehelt Kui Palju tegelasi selles pettuses õieti
maksujõu tõestust, soowitas see/firmal on, seda peab Läti politsei selgitama. Riia
telefoni teel ühelt suuremalt EeÄi raha äri kahju ulatub 820.000 latile."
Meid hullutab selles söMmis üks fakt:
asutuselt järgi kuulata. Läti äri sai Ees
tist telefoni teel hea wastuse ja andis missugune oli see Eesti "suurem raha
liõuefub kauba wõlgu. Kaup lasti weda- asutus, kes andis hea wastuse järel
da ühe endise Ruhja kaupmehe juure, kes pärimisele?

Kas siin on tegemist Eesti Panga jär
elab rrüüd Riias Raiinse uulitsal. Sinna
laskis eesti ärimees omale saata 7 kasti jekorralise Informatsiooniga", mis on
wäljatõötatud nähku ja 8 kotii kollaseid ennemgi osutunud enam kui ebatäpseks?
ning musti saapaid. Kuid siis läks mehe
ettewõto Eestis haamri alla ja sealt tuli
järelpärimist Ruhja kaupluse asjus.
Selleks ajaks oli aga kaupmehe kaas
on ainuke õiglane ma anduspoMitika
arvustaja!
lane Riiast wõlgu wõetud saapad ja na

,.Tallinna Teataja"

K-m. Jüri Kodres’ile
Tallinn, Harju t. 21.
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Kuna wastawa kirjanduse hankimine

saamist. Selleks hakkab „Tallinna Tea
taja" 1. märtsist alates iga nädal walja

andma populäar-majaudus-

t e a d uslikku lisa, kus käsitatakse
kerges ja lihtsas keeles majandusteadlikke

„ , _ reklaamsalmi

teid :

1. Teelistada temistusse jäämisel
neid, kes majanduslikult wähem kindlustatud.

2. Wallandada neid, kes pensioni'

algküsimusi. Lisa sisu otstarbekohasuse wälja teeninud ja wallandamisel pensioeest wastutab „Tallinna Teataja" toime maa warustatakse.
3. Wallandada abielulistest üks pooltus, kel on korda läinud oma majandusteadlikuks kaastööliseks hankida dipl. oec. test, kui teise poole sissetulek wastab
3-liikmelise perekonna elatismiinimumile.
H. Nielanderi.
4. Wallandada teenijaid, kes Peawad
Teadmised on kapital, mis kannab

kõrgeid protsente. „Tallinna Teataja" mitu ametit, kõrwalistest ametitest.
5. Wallandada neid, kes riigilt saa
annab 2,25 kr. eest aastas Teile tead
misi, mis raamatu näol maksaksid küm nud asundustalu.

Samuti nõuab keskliit, et wabateenineid kroone.
Iga edasipüüdja kodanik tellib sellepä jaile maksetakse wallandamise puhul Pal

ka edasi ühistel alustel riigiteenijate-

rast „Tallinna Teataja"? '

ametnikkudega.

Kuidas jääb nisujahuga?

Toüitariif

üks Tallinna leht toob kõmulise teate

on majandusministri poolt unele !I«

nisujahu sisseweo lõpetamisest keelutolli

biwaatamisele määratud.
Loodetawasti arwestab uus majauds»minister ka wäikc- ja kcsktööstuse poolt
awaldatud soowidega, mis on fikseeritud

abil. ühtlasi mainib leht, et sel korral

jääksid kaks suurweskit nisujahuhindade
tegelikuks määrajaks siseturul, kuna te
rade sissewedu endisel kujul wõrmalik hiljuti walitsusele saadetud märgukirja
oleks.

Saadan Teile alljärgneva
lööklause

tuses.

Ühtlasi esitas delegatsioon wabariigi
nõuab kulusid, mille katmiseks suuremal
osal kodanikest wõimalus puudub, tahab walitsusele märgukirja, et koosseisude
meie leht wõimaldada k 5 ig iie lu koondamisel ning teenijate wallandamisel
gejaile majandustcadliku eelhariduse peetakse silmas alljärgnewaid põhimõt

des.

Meil ei ole põhjust wiimase tõenduse
Eesti mineraalwete ja karastus
tabawuses kahelda, kuid kahelda tahaksi
jookide töösturite ühingu
me selles, et uus majandusminister mo
Peakoosolek
peetakse 26. weebruaril 1981
nopole tahaks luua.
aastal,
kell
19 — Tallinnas, Pikk flirt.
Kõneldakse küll ühe J. Puhk & Pojad
sunrweski omaniku sagedastest wisiitidesr 42, Ühisklubi ruumes.

majandusminister Punga juure, kuid

Päewakorras on: Koosoleku ju

hataja ja protokolli kirjutaja walimine:
julgeme siiski oletada, et nende wisiitide
ajutise juhatuse aruanne; juhatusc ja
põhjuseks ei olnud kitsarinnalised isiklikud
rewisjonikomisjoni
walimine; cclariwc
huwid.
wastuwõtmine ja liikmemaksu määrami

Rotermann raskustes.
Nagu tööliswanemate juhatuse koos
olekul selgus, on Rotermanni tehaste sei
sukord raske. Läinud laupäewal wabastati terwelt 35% töölistest.

ne; koosolekul ülestõstetud küsimused.

Tallinna Kaupmeeste Selts
korraldab oma liikmetele esmaspäcwal,

2 3. weebruaril 19 3 1, Seltskondlises Majas, kell 6 õhtul kõne

Tcatawasti teostasid Rotermanni teha koosoleku akuutsete päevaküsimuste koh
sed lciwa dumpingmüüki, tahtes odawate ta, nagu 8rimaks, tolliasjandus, _ reeks
hindadega surmata oma wõistlcjaid, Wäik- port jne. Loodetakse suurima osawotu

semaid leiwatööstNreid, kelle seisukord

jahuhindade kerkimise tättn niikuinii
raske.

peale.

Kaub.-tööstuskoja uueks
juriskonsuldiks on majandusministriks

Näis, kao ka siin osutub tõeks too wa- läinud P u n g a asemele walitud se
nasõna: „kcs teisele auku kaewab" jne. nine siseminister A. Anderkopp.

„Tall'nna Teataja" nr. 8, 21. II. 31- LM. 3.

DIPL. OEC. H. HSELÄNDER.

Ha|anduslih nõuanne.

kaupmeeste poolt juhitakse, tunne- riks. See nõuande punkt peaks
vad iga päevaga raskuste koorina täiesti igakülgselt võimaluste ja
suurenemist. Rahva ostujõu lange raskuste üle, mis teda kavatseval
mine, võistluse teravnemine, mak alal ootavad, informeerima. See
sustamise komplitseerimine jne. nõuande punkt peaks täiesti era
pooletult näitama, missugustel ala
del ja kus kohal tegutsemine soovi
tav ja tulutõotav,, missugused alad
aga lootuseta. Seega saaks kapitale
vale investeerimisest ja ebaproduk
tiivne töö ära hoitud ning harveneks
nähtused, kus huupi ärisid avatak
midagi, tuleb üle parda visata. se, missugused aga poole aasta pä
Kaupmehed on aru saanud, et nad rast ehk varemgi sulgemisele tule
palju moodsate nõuetele vastavaid vad, seepärast, et nende järele kas
teadmisi vajavad, missuguseid aga tarvidust ei olnud ehk nad muul
igapäevase askeldamise juures ning viisil vale alusele olid rajatud. On
aja puudusel väga raske enesele arvata, et asjaliku nõuande põhjal,
soetada. Seepärast on esimese jär mis igakülgset valgustus annab
gu tähtsusega nõue, et see vajadus turu seisukorrast, ärile tarvismine
peatset rahuldamist leiab.
va kapitali suurusest, tuleviku väl
Kaupmeeskonna juhiks ja nõu javaadetest, jne. nii mõnigi kerge
andjaks peaks olema küll kauban- meelne samm tegemata jääks ja
dus-tööstuskoda, ent kurdetakse ül olemasolev kapital sinna paiguta
diselt, et sealt tegelikkude majan takse, kus ta kasulik võib olla ning
duslikkude küsimustele iseäranis lootusi tuluka töötamiseks annab.
raske olevat rahuldavat vastust saa
Mainitud nõuande büroo kõrval
da. Kui see nii on, siis peaks seda tuleks asutada — see on ka üks
olukorda väga peatselt muutma ja tungivamatest tarvidustest —- tea
kui see veel puudub, kaub.-tööstus- dete büroo. Igapäevased vekslite
koja juures erilise nõuande büroo võltsimised ning kõlbline lõdvene
ellu kutsuma, kuhu äriringkonnad mine, mis kahjuks ka mõne äri
ja nimelt väiksemad ettevõtted, kel mehe juures märgatav, teevad sar

nõuavad praegusel ajal kaupmehelt,
Paralleelselt edusammudega, mis si müügioskuse, kaubamahutqse kui ta ennast ja oma ettevõtet ta
hab vee peal hoida, järjest suure
saavutatud viimaste aastakümnete võimaluste jne. üle toime pani.
Mis meie majandusse puutub, siis maid pingutusi. Ja paljudel on ka
jooksul tehnika ja teaduse alal, on
arenenud ka majandus ning vor näeme, et meil need moodsad va juba selge, et tegelikkude ärimees
mid, mis seda peennärvilist meha- hendid ja teaduslik varustus, mis te vanad _eelarvamised, nagu oleks
nismi liiklema panevad. Kui vanas arenenud majanduselus möödapää praksis kõik ja teooria väärt mitte

ti, arenemata astmel, majanduslik
tegevus väga lihtne võis olla ning
võrdlemisi vähe eriteadmisi nõudis,
siis on olukord nüüd hoopis teiseks
muutunud. Moodne majandus ku
jutab enesest äärmiselt komplitsee

sematuks on osutunud, peaaegu

täiesti puuduvad. Meie eksport pole

ju kuigi suur, ja konsuleid, palga

lisi, ja aukonsuleid peaks tarvilisel

määral leiduma.

Iseasi, kas nad turgude analüüsi

ritud kellavärki lugemata hulga ja äriliste võimaluste leidmist tar
ratakestega, kes üksteist liiklema vilikul määral suudavad toimida.

pannes ning toetades väga tunde Arvesse võttes seda alalist nurinat,
mis meie välisesindajate aadressil
lise terviku moodustavad.
Ent mida keerulisem mehanism, kuulda, peab selles veidi kahtlema.
seda raskemaks muutub selle tund Olgugi, et meil kaupu leidub, näi
mine ja käsitlemine, seda rohkem teks kalakonservid, mida kahtle
ja mitmekesisemaid teadmisi pea mata eksporteerida võiks, aga mil
vad omama isikud, kes mitmesugus lest turu leidmise oskuse puuduse
tõttu loobuda tuleb, ei mängi välis
tel majanduse aladel tegevad.
Kuna elu terves ulatuses kujutab kaubandus meie majanduses sar
lakkamata võitlust, jõumõõtmist, nast osa, et peamiselt sellele pühen
kus nõrgem paratamatult alla jääb dada vaja oleks.
Palju suurema tähtsusega on,
ja kaotab, siis paistab see võitlus
eriti silma majanduselus, selle laiali meie sisemajandust ajakohaselt
pillatud aladel. Nii näeme kibedat reorganiseerida ning tema harusid, lel võimalus eriteadlaste palkami nase asutuse loomise möödapääsma
võistlust maailma rahvaste vahel, kaubandust, pangandust ja tööstust seks puuduvad, võiksid igasuguste tuks. Võib arvata, et nii mõnigi
kus ikka uuemate ja täiuslikkumate jälle elujõuliseks teha. Siin on majanduslikkude ja majandustehni- kauba krediit jääks avamata, nii
meetodite abil katsutakse turge väga mitmetel aladel vaja muutust, liste küsimustega pöörata, See nõu- mõnigi shiiro andmata, kui täpse
vallutada ja neid oma käes pidada. nagu krediidi ja selle käsitamise andepunkt peaks statistilise ja muu maid teateid nende nõuandjate koh
Ja selles võistluses ei põrgata mille tervendamine, siis kaubandussea- tarvismineva materjaliga varusta ta oleks võimalik hankida, õigel
gi eest tagasi, isegi mitte sõdade duste parandamine ja veel palja tud olema ning oleks soovitav ko ajal teate saamine aitaks palju kah
eest, mis aga teatavasti raskeid haa muud.
guni sunduslikuks teha, et igaüks, jusid ära hoida, ja soovimatuid ning
Kuigi meie praegust majanduslik kes äriliselt tegutsema hakkab, va
vu tekitavad nii kaotajaile kui ka
ebasoliidseid elemente kohe algu
ku kitsikust põhjustavad väga mit remalt selle nõuande punkti poole sest pidurdada. Niidetud suunas
võitjaile.
Majandusprobleemide tähtsusest med asjaolud, on siiski ka kauban pöörab ning ennast igakülgselt või on kiiret tegutsemist vaja.
aru saades on nende lahendamiseks dusettevõtete kokkuvarisemises maluste ja raskuste üle, mis teda
Dipl. oec. H. Nielander.
rahvad omad paremad jõud tööle üheks tähtsaks teguriks oskamatus kavatseval alal ootavad, informeerakedanud. Majandusteadus on ja teoreetiliste teadmiste puudulik
teaduseks välja kujunenud, mis oma kus. Peale sõda, kui valitses terav
sisu poolest keerulisemate hulka kaubanälg, tundsid väga paljud ene
kuulub. Nagu mujalgi, jaab ka siin ses ärimehelikku vaimu ning asuta
võitjaks, kes kõige parema va sid igasuguseid ettevõtteid ilma kal
Teisipäeval, 24. veebruaril, pühit pannes selleks tööle meie paremad
rustuse omab, see tähendab, kellel kulatsioonideta ja tuleviku võima seb Eesti vabariik oma 13. aastapäe tahtmised, oskused ja pingutused.
parimad teadmised ja kes oma ma lustega arvestamata. Asutamine oli' va. Sel puhul tuletatakse jälle kord Ja ajajooksul läheneme sihile. Enam
jandusliku informatsiooni paremini kerge, sest krediidi saamise võima aastas meele meie praegu iseseisva armastust isamaa vastu, siis saame
organiseerida on osanud. Selles suh lused olid tollal väga avarad. Elu riigi rasket ja võitlusrikast loomis- üle ka raskematest aegadest. Ja
tes on kahtlemata Ameerika ühend normaalseks muutumisega hakkasid aega, neid kangelaslikke päevi, mil
praegune aeg on.tõesti raske. See
riigid senini parimaid tagajärgi need ettevõtted, missuguseid vesi pandi kaalule vabaduse eest elu ja pärast peame nõudma rohkem kui
saavutanud, luues ülemaailmlise võsude” nimetuse all tuntakse, ka varandus. Need olid ilusad ajad täis kunagi varem just praegu iseseisva
konsulaarvõrgu, eriti majanduslike duma ning kestab see puhastuse ennastohverdavat üksmeelt, vaimus Eesti kodanikelt üksmeelt, üksmeel
ülesannetega, kellelt niidid ühte sel protsess praegu veel edasi.
tavat vabadusiha, leegitsevat isa- set koostööd, et rakendada loovaks
leks asutatud keskkohta kokku
Aga ka need ettevõtted, mis maa-armastust ja võiduhimu.
tööks kõiki paremaid teadmisi ja
jooksevad. Ka oli Ameerika üks täiesti soliidsele alusele olid rajatul
Neil ajul jäid paljud isamaa pare võimisi. Me peame ehitama end üles
esimestest, kes teaduslikke uurimu ning tegelikkude, väljaõppinud mad pojad lahingväljadele, andes sisemiselt — olgu see meeles igal
oma elu järeljäänute elu kindlusta Eesti kodanikul vabariigi aastapäe
miseks ja vaba Eesti ülesehitami va puhul.
seks. Aastasadu igatsetud soov täi
Seisku Eesti riigi loomise rasked
tus — Eesti sai vakaks ja täisõigus
likuks riigiks ja rahvuseks maailma ja pingutavad päevad alati meil mee
Kus ott MM? — Enam tähelepanu organiseerimisele! —Me mana rahvuste kaõsk
les ja andku praegusel ajal jõudu
tegelase mõtteid.
Vabadussõja võidurikka lõpule ja tahtmist võidelda kõigi ette tule
Ühe mana käsitöömeistri poolt kirjuta wõõrasisa ainult hirmu näidanud, armu viimisega moodustati Eesti riigi vä vate raskustega, mis on paratama
line kuju. Uuele riigile tuli anda ka tud riigi sisemise elu korraldamise
takse meile:
ei sugugi. Et meil edaspidigi sealtpoolt
Elu on wõitlus, see sõnn käib iga ük meie olude paremuseks midagi loota Pole, sisemiselt vajaline kuju ja siht. jures. Vabariigi aastapäeval täitub
Juba kolmteistkümmend aastat ole jälle üks aasta sisemist loovat tööd
siku isiku kohta. Iseäranis aga peaks seda
on kindel. Ei saa ega oskagi endale meie me nüüd püüdnud saavutada sise
meelespidama isikud, kes elus edasi saada
— püüdkem olla paremad tuleva)
tahawad. Ka meie, kes meie juba käsi riiki ettekujutada ilma wäike-, kesk- ja mise ülesehituse töö monumenti, aastal selleks suureks tähtpäevaks!

UüUrliSi 13. oastopSEvn pühal.

SskustSSliste Tuur puudus

tööstuses iseseiswaks saanud oleme, ei to>

hiks käsi rüppes hoides ootama jääda,
kuni praetud tuid suhu lendawad. Suur
osa töösturitest on omal ajal suurte jõu
pingutustega ja cnnastsalgawalt ööd ja
päewad töötama pidanud, äraöeides nii
mõncstgi paremast suutäiest ja mõnusu-

joit, enne fui iseseiswuse sai. Ei olnud
ju kerge wõitlus olemasolu eest. Nüüd,
kus meie juba nagu täiskaswanud elu, õiguslikud kodanikud oleme, seatakse mei
le wõõrad eestkostjad, kes meie elunõuetest midagi ei tea ega tahagi teada, nagu

meie seda tänini Tööstus-KaubandusKojast näinud oleme. Ta on meile kui

suurtööstuseta. EL aga wäike- ja kesktöösturite huwid suurtööstusega suurelt peame kõik endid keskkoondus ümber ko kaswatakstme endi wastu arusaajates too
lahkuwad ja meil suur oskustööliste guma.
listes lugupidamist.
Oskustööliste puuduses oleme osalt ka
puudus on, aga praegustes oludes nende
Tallinnas wäike- ja kesktöösturite kong
juurekasw lootuseta (ennem on wiimaste- ise süüdi, kuna üheteist juurast õpila
ressil awaldas keegi saadik Mälsastpoos
gi oskustööliste lõppu oodata, meil aga sed 5 r «meelitame, sellega noorel
arwamist, et wälisristidest siöseweetowe u
ilma oskustööliseta wõimatu käsitöö Wäär- kodanikul wõimalust ärawõttes ühe koha
käsitoösaadustest, mis meie turgu isteuuu
tust ja headust tõsta) oleme sunnitud iga peal ametit õppida ja teda logelen!isele
tawad, wõiksime lehti saada, kui meie suu
üksikut käsitööaru iseseiswaks ühinguks õpetades ning ühtlasi oma kaaswõitlejale
niisamasuguu rämpsu elik meel Hullem ai
koondama, kus siis iga üksik ühing jälle sellega ainelist kahju tehes (on su teada, Hindade wõistlnst mõttes, nirule laiekn
omakord keskkoonduse külge liitub. Sea! et iga õpilane alguses ettewõtjale ainult
me. Arwan aga. et see eksitus on. Meu
ajame meie enda walwe ja hoole all omi kahju Löeb). Ka Peaksime olemasolewaid
wõiine ainult töö Headusega wätis.
asju, töötame wälja määrusi ja seadusi, oskustöölist enam hindama, nendest lugu.
uraa kaupa eemaldada. Meie uinu püüd
millest meil ja nii tööandjal, töösturil, pidama, neid igatwiist püüdma toetada peab olema töö Headust ja ostu ii tööta.
töölisel kui ka riigil kasu oleks. Selleks ja neid koondamisele ergutama. Sellega
Hinna wõistlusega meie koitgele ei saa.
waid kaotame sellegi lugupidamise, mis

meil wiimase ajani olnud. Loodan, c:
igaüks, olgu walitsus, eraisik, tööandja,
tööstur ehk tööline — kest, kellel meie
käsitööwäärtuse ja oskuse tõstmine silda
me Peal, toetab meie mnife- ja kesttöös
turite koondust.

eaeepcüait. read toomale, kolk olge
koondumisteks malmis' Maha loxbm ja

ostwotmatus, fm fn lahkhelid, ühisel
jõul suudame kõik läbi wiia !
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Tallinnas 1529 autot ja 2185 Sport,

autojuhti.

Käsipalli esnvõistlused

Autoasjandus areneb meil wõrdlemisi kii did. ametnikud jne.) saada järelmaksudega
„(Estonia" teatri
res tempos. Antode arw on kaswanud kesk auto omanikuks ja teenida tciksoautodcga.
mäkrgukawa 22. wcebruarist 1. märtsini. miselt 3—400 Mõrra aastas. Seda kinni- Taksoautosid sigines meil rohkem kui nende
Pühapäewal, 22. weobr., fcH %8 p. tawad järgmised armud (sulgudes aastane ga sõitjaid.
Kuidas autode arm Tallinnas on 10 aas
alanbatub hi-ndadega oop. ..Juuditar"; kell juurekasw):
148 õhtul haril. hind. komöödia ..Torm mee*
ta kestes kasivannd, sellest samne pildi järgJöuwankrite nldartv Eestis
klaasis". EsmaSpäewal, 23. weebr.,
«eivatest armudest (sulgudes kasw + wõi
Harri. hind. operett «Wiktooria ja ta husaar".
1. jaanuariks:
!vähenemine —):
Teisiväewal, 24. weebr., kell l43 p.
1921. a. — 340 — (—}; 1922. a. —
al-and. hind. oop. „Lakmõ"; kell 148 õhtul
Jvnwankrite arw Tallinnas
645
—
(305);
1923.
a.
—
1242
—
(597);
pidulik etendus ..Lauluisa sa kirjaneitsi" —
1. jaanuariks:
A. Adsoni näidend. Kesknädalal, 25. 1924. a. — 1274 — (32); 1925. a. —
weebr.. kell 143 p. aiand. hind. oop. «Juudi 1403 — (129) ; 1926. a. — 1601 — (198);
1921. a. — 254 — (—) ; 1922. a. —

tar "; õhtul kell 448 haril. hind. komöödia

„Torm weeklaasis". N-el j apäe wal, 26.

weebr., haril. hind. operett ..Wittooria ja ta

husaar". Reedel, 27. weebr., haril. hind.

kom. «Torm weeklaasis". Laupae wal.

28. weebr., haril. hinld. operett ..Wittooria

sa ta husaar". Pühapäewal, 1. märt
sil, kell % 8 p. aiand. hind. ooper «Juudi

tar"; õhtul kell ^.48 haril. hind. kom. «Tom
weeklaasis".

Kontsertuudised.
„Estonia" kontsertsaalis.
PühapäewcÜ esineb „Estonias" kontserdiga

kuulus lauljanna' Lubka Kulessa, kelle

kontsert pidi olema juba jaanuarikuu algul,
luid jäi ära lauljanna haiguse tõttu.
WeLariigi. aastapäewa puhul peetakse 24.
weeöruari õhtul pidulik rahwakontsert, mil
puhul mängib «Estonia" suurendatud süm-

PalwerpäÄval, 25. weebruaril, on Lubka
Kolessa teine Lmtsert.

ArMustikus on tähelepanna, et aastasel
(+290).
1922—23, kui meil taksoautad moodi tulid,
Siin nagu celpoolgi pnuduwad kaitsemäe
suurenes autode arw järsku üle 900 mõrra.
ja kaitseliidu autode armud.
Teine järk tõus oli jälle 1928.—29 aastatel.
Kümne aasta kestel on siis autode ariv
See tuli erilisest rünnakust, mille Ameerika
Tallinnas suurenenud 1276 mõrra, mis teeb
autofirmad (General Motors ja Ford Mo
aasta kohta keskmiselt 127 jöutvankrit. (Vii
tor Co.) siin turu wallutamiseks läbiwiisid.
maste hulka on arwatnd ka mootorrattad).
Neil kahel puhul on meil kahtlemata ostetud
Et armudes kõikumisi, isegi Muhenemist, tu
autosid rohkem kui tarwitus tol ajal nõudis

leb igatahes sekka liig ttmStiliste õhtute hulka
paar lõbusamatki.

Lehemeeste balli ootel.

spordiklubi. . Meeste karivpallis kvhtnivad sa

mad seltsid, kuna naiste korivpallis sialclv
ivõistleb Astraga. Meeste konvpnili pallini,.,

ringkonna klassi finaalis mõijtlelvad sialeivipoeg ja Pnhkekodn. LUöitja pääseb 4
klassi.

Eesti—Läti
maaivõistlns jääpalliõ peetakse pühapäcival.
22. Mccbe., kell 1 päelval Oireifi send. Spor

di) Mäljal.

J. Papaknstasc kätte. Linna n,aiandusosakond

pidas läbirääkimisi J. Papnkastasega, kes ei'
ole nõus andma eelmainitud kohta S. Krus-

kowile, küll aga Pritsimaja nurgal asnMnt
müügikohta. Ntajnndusosakonna artvates tu
leb arwcstada seekord J. Papakastase sooivi-

ga. Kui Krnskow ei soowi wõtta pakntawat
kohta, siis Mõiks ta ka uue koha saada, kuid
see Peab pakntaMatest kohtadest nii kangel ole
ma, et ci oleks põhjust protesteerimiseks.

leb mist sellest, et osa jõulvankreid cm esiteks

meelitas ja kergemad ostutingimised (kuu
maksud) wöimaldasid igasugustele isikutele
(kingsepad, rätsepad, ämmamoorid, adwokaa-

Pank oMsntis,
kuulus helilooja ja shonsonettide laulja, esi
neb kahe rseseiswa kontserdiga „Estonia"
ksrüseptsmrlis. kusjuures tal on kawas juudi
laulukesi, tvÄie romansse ja lööklaule. Tu

Tallinna ringkonna ivõitja Kalciv ja PõhjaEesti ringkonna wõitja — Narwa kaitseliidu

1927. a. — 1895 — (294); 1928. a. — 469 — (+215); 1923. a. — 007
EsmnspäeMal kell 44 p. I. on samas kohas
2085 — (1D0); 1929. a. — 2682 — (597); ( + 138); 1924. a. — 497 — (—110); linnaivõiftlns Tallinn— Riia.
1930. a. — 2959 — (277); 1931. a. — 1925. a. — 482 — (—15)'; 1926. a. —
665 — ( + 183); 1927. a, — 824) —
3800 __ (541)*)
Kauplemine jäätise pärast.
Toodud armudesse ci sisaldu kaitseliidu ega ( + 159); 1928. a. —- 888 — ( + 64);
Jäätise müüja S. Kniskow palus linna1929.
,t.
—
1148
—
(
+
260);
1930.
n,
kaitscwäe autod.
Malitsiisclt kohta jäätise müümiseks Harju tä— 1239 — (+91); 1981. a. — 1529 — naivale. Lasteaia nurgale. .Koht täks üle

foonia-orkester, rniha juhatawad R. Kull — osteti ülejõu wälissurwe ja meelituste Tallinnas registreeritud ja hiljem tviidud
ja J. A a w i k. Kawas on senimängimata tõttu. Taksoautode wõrdlemisi hea teenistus prowintsi.
Eesti heliloojate helitööd.

algaivad täna õhtul Saksa kultuuromawalitsuse wõimlas. KohtnSvad meeste ivõrkpalli-

*) 1931. a. 1. jaan. armud ou umbkaud
sed —■ Mõetud I. a. sisseweo alusel.

Linna haiglates

oli läinud nädalal keskmiselt haigeid — külgePraegu on Tallinnas registreeritud 842 hakkawaie haiguste haiglas päcwa kohta 56—
sõiduautot (neist 386 era- ja 456 taksoau- 66 haiget, kcskhaigemajas 32—36 haiget.

tot), 407 weoautot, 19 tuletõrje-, sanitaarja wangiweoautot, 60 omnibusi ja 202 moo
torratast — kokku 1529 jõuwankert.

Uusi leidust esitatud.
Riigi patendiametile on Eestist esitatud
järgmised uued leidused, millele kaitsctunnis-

tusi wälja anda palutakse:

Hans Kinkberg Tallinnast — masin kan

kerkujulik worstitSõrtus.

Xt). Lcholtzi warsiitööstus asub Koplis,
lme aastaball. mis on kujunenud ballihoooja Becke^l tohas 13. Tööstuse omani? hr. Th.
seltskondlikuks suursündmuseks ning meie Scholtz omab worsti- ja lihatööstuse alal
volritika-, majanduse-, kunsti- ja teaduseilma kauaaegse praktika. Enne maailmasõda
igaaastaseks kohtamiskohaks, peetakse käcSolewak aastal 14. märtsil Ohwitseride Kesk asus Wenemaal, Pensa linnas, kns omas
kogu kasiino ruumes. Siin awaneb ajakir- suurima worstitööstusc, elektrijõujüama
icmikkudel jälle kõnd wõimalus paluda omale ja rea teisi ettewõttcid.
Mailist ning külaliste eest ka wastawalt hoo
Maailmasõja algastes Wene tvoimud
litseda.
Ohwitseriide Keflkogu kasiino ballisaalid saatsid ta kui Saksa riigi plarna sunniwiiaotawad. Ei ole põhjust kurta, et nad Walt sil wälja Saksamaale, k:is asus elama
on wäikesed. Seda soodsamalt wäljendub Berliini. Seal Th. Scholtz pikmrat aega
vressiballi esinduslik iseloom, seda walitum töötas suurima ja moodsama Mseseadega
on balli^tüle kagunew seltskond. Ning just warustaEuh G r o s s rn a n n i worsiisee ballikUaliste ühtlus sa omawaheline tui
Eestt Ajakirjanikkude Liidu tradiisiooni-

singid suurtel raudtaladel ripuwad. Suu
rem osa töödest sünnib kõik masinate abil,
masinad- on kõige uuemat konstruktsiooni

diliste aukude lõikamiseks puusse.

Aktsiaselts Franz Krull ja Georg Poom
Tallinnast — ajuseadis liitva- ja killustittrpuistajatele tveoautodel.

Aleksander Andresman Sooniste wallast,
Läänemaal — hmlcmooior.
Ludwig Peucker Ralwerest — seadis kecgel-

— tehnika miimane sõna, töötamine piljardi mäiiprr jaoks.

Arthur Grünberg ja 6)eorp WillemS Tal
elektrimootori abil. Tööstuses waliuista- linnast .— masseerimisaparaat.
takse peaasjalikult keeduworstc, iuitsuHeinrich Thiessen Tallinnast — cbituste

worste, siuke, rulette jne. Eriti suitsuworstidega on Palju hoolt ja maewa, enne

isolntsioonmaterjal.

August Wildt ja Konstantin Traks Tallin

— pudrutampija.
kui kauba müügile Mõib lasta. Suitsu- nast
Johannes Rütmik Nõmmelt — talituSMüs

ivorst peab enne suitsetamist wähsmalt
kuu aega wastatva soojusega ruumis seis

ttmstkiivide walmistamisekS.

ma, sa sealt alles läheb nädalaks ahju

höölvelnmsin.

suitsetcmiisele. Peale suitsetamist saatvad

-viis ja sissesead- sccrmrcpillide walmistami-

Ins. Karl Liegand LSiljaudist - - maantee-

Ins. Joh. Russivurm Tallinnast — ialikns-

tvabriku juhatajana. Eestisse asus ela jällegi wastawa soojusoga ruumi seisma scks.
Ballini on weel aega. Kuid eeltööd on ma 1023 aastal. Algul töötas a.-s. „Kül- (worstimeistrite keeles «laagerdama")
käimas täie hooga ning tõotaivad kõige sm- mctuse" worstitööstuse juhatajana. Km
Presstball
pandud. Seal siis tnlob wähemalt Meel
remat. Tana-hmmne saadetakse wälja balli
wabastatt lõbustrismaksust, arwcstades ameti
kutseid, ning kutsu-tuil tuleb warakult hoolit a.-s. ,,Sarw" 1924 aastal likvideeris oma kaks kuud seista. Alles siis on kaup
seda päasetähtede hankimise eest eelmüügi tööstuse, siis hr. Scholtz ostuleel oman müügiwalmis, kuid mida kauem seisnud ühingu peoga.
kohtadelt.
das nendelt etteivõtte ühes sisseseadega. Morst, seda maitsmam. Peale kohaliku
Võõrastemaja ^Põllumeeste
Pressiballil on alati üllatusi sünnitanud Tööstuse ruumid olidsiis korratud ja sisse
turu warustaniist oma tööstus-saadustega
mus tagabki parima balli-meeleolu.

rikkalik ja «rinu.lt wäävtuslikkude wöitudcga

koterii-allegri. rmlle hscÄs kordaminekuks
rtsgit igal aastal, nii ka tänawu ei ole kee

seade puudulik, missuguseid puudusi uus
omanik kohe energiliselt kõrtvaldama hak

eksportecritaksc Meel siuke Saksamaale —

Kodu" tegevus.

terii tu5ifu.be loetelu, mille toome edaspidi,
lubab teisigi fmm üllattisi.
Wäärtusliku eeskawa eest on hoolitsetud.
Meeleolu tõusu tagawad pealinna parimad

Tallinna E. PõllMneeste Seltsi inõõrasteHamburgi; isegi Abessiima — Addis mchas „Põllum. Kodu" üüriti 1930. aastal
kas. Mind on kõik timmib korralikult re- Abebasse sai neil Päewil kaupa saadetud, tube wälja 4988 korda, seega niiscmm paliu,
monteeritnd ruumid on kõrged ja awa- missugune asjaolu tõendab saaduste hea kui eÄmisek aastal. TrAade üürimisest, saa di
rad. Tööstus koosneb masinaterumnist, dust, mis muidugi tingitud sellest, et 13.094 krooni. KukrÄeW läks: palgad 352,
kr. maja üür 4800 kr., küte ja wakgusius
kus asuwad lihahakkinnse, worstitaigna ainult kõrgewäärtusliikke tooraineid saab 1670 .tt., amortisation 1060 kr. ja teised
segamise, täisinise jne. masinad. Siis kõr- tarwitatud.
kulad kokku 1814 kr.) ülejääk kuludest 222 kr.
Võõrastemajas on 20 tuba hindadega 11+
walrunmis asub lihasoolamise sa leotaWaremalt, kui ettewõtte omanik Meel 2, 2% ja 3 krooni öö-päe!v.
mise osakond. Liha saab soolatud sa leo
Wenemaal töötas, siis nlemaailnilistel
tatud suurtes tsementbassemidcs, missu
Mõnusam tttjutõftmifc koht

orkesttid (siingi üllatuspalad), ..11 p e r -

gused kõik on jooksma mee sisseseadega wa-

lanud oma abi kodumaa töösturid ja äri

mehed. ..Esimeste pääsukcstena" loterii wõi-

iude registris wõiks nimetada Tartu tele

fon iwabriku 3-lanRAist wõrkwastuwõtjat sa
«Siugeri" kohaliku osakonna poolt loteriile

määratüd äri parimat õmblusmasinat. Lo

pall" ilmnb ballil nalja- ja pildirohkena rustatud. Deale selle on weel laduruum,

näitustel Pariisis ja Wiiuis tema tõöstnssaadnsed said kroonitud esimese au

hinnaga — Grand Priiga.
meesse pere naljahammaStest) jne. jne. Kõi kus toores liha alal hoitakse. Suitsetamisc
Puhtus sa kord ruumides on eeskuju
gest sellest on tvõmcduä rääkida weel edas ahjud asuwad eraldi ruumis, arwult
loma kaastööd pelle kselanud ükski sule

mabariigi aasiapäewa laupäeival on kesk
linnas asuw „Meriklubi", ttis on suur kabarce-õhtu üldtuntud artistide osawõtul. Pnbapäcwiti Five o'clock.

kolm. ahjud on nii suured, et suur mees lik, töölised kõik walgetes põlledes,^mis
Uudis habemeajamise ärides.
guwad alles 14. märtsi õhtul kella '410 wabalt wõiib sisse astuda.
igapäew wahetatakse. Kiri Tööstus täieli
Möödunud aasta septenibrikunl ilmus ühes
p&tic balliruurmdes.
Siis on weel külmetusrnum ja wal- kult töötab, mõrb tööd leida, kuni 50 kohalikus ajalehes sõnum, milles mainiti, et
mõned pealinna habemeajamiseärid tarivi taLõbustusmaksust ©abastati
missaadnste ladurmimid, kus Morstid ja töölist.

pidi. Aga ballikomitee suured saladused sel-

wad mittepuhtaid habenrcaja-

Tallinna Ma lauluseltside — Revaler

mise saiwrätte, tekitades^sellega onia
Auhinnad ajalooliste teoste eest. aastatel", mil Puhul maärüti preemiaks külastajates põlgust seesuguste äride Masin.
tasel Jaekelscher Gesangverein ja St. Nrkohar
hulrndc.le waStu tulles on
Gesanggrereim poolt ühiselt korraldatud kosttLinnamolikogu poolt asutatud Eesti 260 krooni. Ergutusrahaks otsustati an üksTarwitajaskonna
kohalikke suuremaid ja moodsamalt sisse
nns ptctcd^t Ionifciifääu$ )ri Ajaloo Kapital autasude ja toetuste mää da H. Sepale IM kr. teose «Narma pii seatud pesumajasid parematesse habemeaja
millel kantakse ette H.rmann Suteri oratoo
mise äridesse tarwitamiseks anni id h ü g - e e ramiseks Eesti ajalooliste tööde sa uuri ramine ja lahing a. 1700" eest.
Berein ffir Männergesang. Revaler Liedxr-

rium «Le Laudi". Ka soliste esineb kontser-

nikiselt puhtaid ja ümbriku

muste alal otsustas talle esitatud töödest
tesse pitseeritud salm rätte,
Samuti wabastatt lõbustusmaksust Tallinauhinnastada H. Kruusi teose «Talu on «Estonia" sqaWes tvrdWsonrkinc wastka milliseid on kohustatud umbrittist Mälja woina politsei spordiringi piduõhtu, rms Peetakse
ma tarwitaja juureswiibimisel.
poegade Kärimme Lõuna-Eestis 40-tel mürgel —
^Estonia" saalis 28. we^bruaml.
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Tolliseadustik vajab

} Werosjemoln—restoran Jmperiar J

Meil praegu maksew tolliseadustik on leidliku rewidendi poolt kõrgema ta
Pärit oma põhijoontes 1923. aastast; riifi alla, muutes kauba wastuwõtmise
mõned muudatused on temas ettewõetud wõimatuks. Manufaktuur-, naha- ja

|| Kabinettid ja piljard. jj

revideerimist.

1926. Seadustiku kokkuseadjad olid nähtawasti „tshinownikud" Puht bürokraatilise ideoloogiaga, sest ei ole tahetud wõi
suudetud teda kooskõlastada praktiliste
elunõuctega teiste, lääne kultuurriikide,
eeskujul. Nimelt, seadustikust on punase
niidina läbipõimitud põhimõte: ülistada
kaubasaajaid tolliametkonna äran 8 ge m i s e l e tollitariifide käsitamise suhtes.
Kaubasaajate, kaupmeeste, huwid, niiwõrd kui wiimased on seotud rahwama-

teiste alade kaupmehed teawad imeasju,
kuidas ühte ja sama liiki kaupa ühel ehk

teisel juhul wõõriti attesteeritud, mui
dugi ikka kõrgema tariifi alla kui enne.

p Tallinn, Nlinne län. 12, telefon (20) 7-53. |j
» Mugavad ja puhtad toad, rikkalik einelaud. J

i laiem foeraslemaja Sai jaamale. |

£ Aastasega JUHATUS. ^

Kaupmeestele tulewad tihti konossamendid käsutusse alles peale raha äramaks- instantsi peale protesti korral.
mist wõi aktsepti andmist kauba eest.
Kaebuste (protestide) läbiwaatamiseks
Igale arusaajale peaks selge olema, mis on tolliseadustik teatawasti ettenäinud
see tähendab, kui sarnane kaup põhjenda kaks instantsi: Tollinõukogu ja Tollikomata tolliraskuste tõttu jääb wäljasta- mitee. Esimese moodustawad samad amet
mata.
nikud, kes kaupa attesteeriwad, seepärast
jandusliste huwidega, on jäetiib taha
Sarnast ebaloomulikku nähet meie tol- on kogemused näidanud, et protestid esi
plaanile. Wiimasel ajal on küll ametli liasjanduses, mis teistes kultuurriikides meses instantsis omas enamikus jääwad
kult poolt Palju kõnet olnud tolliasjan- täiesti tundmata, soodustab eestkätt sea tagajärjeta.
duse „lihtsustamisest", kuid tegelikult ei dustik!: põhimõte: tollirewident ei ole
Kuid „kurja juur" peitub just kõrge
tunne kaupmeeskond sellest weel midagi. wastutaw kauba kõrgema tolli alla mas kaebuste läbiwaatamise instantsis —
Tolliamet piisid edasi tüübilise Lürokraa- määramise eest, • wastutades. waid riigi Tollikomitees endas. Kaupmehed tunnetilise asutusena.
fiskaal-huwido suhtes. Tolliscadustiku wad seda kõrget riigiasutust wäga hästi
Siin kohal ei ole juttu mitte tollisea- § 198 pakub selles suunas rewidentidele ja just mitte meeldimast küljest. Sellest
dustiku tariifilisost osast, milline on oma piiramata wõimalusi, lausudes järg siinkohal asjata pikemalt peatuda ... Tol-

ette küsimus. Käesolew artikel ei püüa miselt: „Kauba omaduse (tariifi nime likomitee majandusministri juures on
moodustatud järgmises koosseisus: 1)
tikku täies ulatuses, puudutades Maid tema arwamise järele igal üksikul juhtu esimees — majandusministri abi wõi te
põhimõttelisest küljest makswate tariifide misel kõige kohasem on. Sellepoolest an ma asemik; 2) majandusministeeriumi
ka üksikasjaliselt analüseerida tolliseadus- tuse) teeb rcwident kindlaks sel teel, mis

käsitamise korda.

takse rewidendile täielik wabadus..

proowide järele juhustel, kui importöoc
soowib enne kauba wäljatellimist kindlaks

teha tariifi, mille alla kaup sisseweo kor.
ral kuuluks. See kiistmus on tähtis just
nende ainete wõi esemete sisseweo korral,
mis senini uudisena ei ole üldse sisse wee-

tud. Praeguste kogemuste järele on tihti
aset leidnud wäärnähted, et sarnane kaup,

mille proow näidatud tolliametile attesteerimise mõttes, sai wäljamaalt tellitud
arwamisel, et kaup tõesti tollitakse räägi

tud tollimäära all, kuna kauba kohale
jõudmisel attesteeriti sootu kõrgemalt.
Siit jälle sekeldused, kaebused ning kah.
jud, mis rahwamajanduses täiesti luba-

matu. Saksamaal on näiteks olemas
kord, mille järele läbirääkimisi pidada,
millise tolliinäära alla kuuluks teatud
uus kaup sisseweo korral.

nõunik tolli asjus; 3) tollidirektor; 4)

Siin kohal ei jõua kõikide puuduste ja
Suurimaks puuduseks seadustikus on Seepärast on päris loomulik, et rewiden- majandusministeeriumi (enne kaubanPahete juures, mis, meie tolliasjandusos
asjaolu, et ta ei wõimalda kaubasaajale did püüawad endid „puhtad" hoida, at- dus-tööstusministeeriumi) esitaja; 5)
walitsewad, ligemalt peatuda. Nendest
tollimise juures kaupade õiget, kindlat testeerides kaubad kõrgema ' tolli alla, kaks esitajat K.-T.-Koja poolt ja 6) üks
räägiwad ligemalt kaebused, protestid
omaduse (tariifinimetuse) kindlaks millega „riigi huwid" silmas peetud, esitaja Eesti ühistegelise liibu poolt.
ning märgukirjad, saadetud nii tolliwalitmääramist rewidendi Poolt. Praeguse ning weeretades wastutuse — kõrgema Tollikomiteel on õigus — mitte aga ko
suselo kui ka majandusministeeriilmile
korra juures on see küsimus — kaupade
hustus — kutsuda asjatundjaid kaupmeeskonna Poolt. Kõigist sellest sel
attesteerimine — täiesti ebakindel, kan
oma koosolekutele. Kaubakäsutajatele on
gub wajadus — wõtta praegune puudu
des sageli juhuslikku iseloomu. Selle ta
lahkelt „luba antud" komitee ees suusõ
lik kord tõsise rewideerimise alla, millesse
gajärjel on kaupmeestel tolliasutustega
nal seletustega esineda, kuid seal juures
loodame praeguse majandusministri hea
alalised sekeldused, protestid ja kaebused
talle ei ole mitte lubatud asjaharutamise
tahtlikku suhtumist.
kuni Riigikohtuni, mis kõik seotud asjata
ajal waielustesi, nagu kohtus pool, osalõhnaõlid sa kölniweed Chypre. Könings»
Lõpuks olgu tähendatud, et kes kõige
ajaraiskamisega, kuludega ning tihtipeale
wõtta. Tollikomitee üldse ei näi salliwat
flieder, Muguet, Pomvaduur jne.
kahjudega kaubasaajale. Näiteks, teatud
on parimaid.
kaebajaid, püüdes nende seletusi wõima- rohkem tunnewad tolliseadus tikku ja tol
liiki kaubad, mis aastate jooksul tallitud
likult ruttu „ära kuulata" ja kaebajad liasutustes asjaajamise puudusi, on s P e - ■
ühe ja sama tollitariifi all ning millede
siis koosolekust weel rutem „wabastada", ditöörid. Wnmaseid tuleb wõtta
kaupmeeste usaldusmeestena (adwokaatitarwitamisest juba arenenud kindlad töös
kuna asja selgitamine komitee liigete wa
Ostke! Toetage kodumaa tööstust.
tused, ühel ilusal päewal said määratud
hel leiab aset kaebaja juuresolekuta. Ko dena) tolliasutuste ees. Kuid.^kahjuks ei

fiii

A.-S .MI

A.-S. „Odor“ Tolllnn.

gemused on näidanird, et ekspertide igno

UM0L.V8TWW8MUA.

Klndlustuswötjale õiwldenöid meie
kindkustusfeltfides.
Elukindlustuse põhimõte on ka

tamine poliisi-omanikkude wahel toimub,
tänapäew seesama, mis selle kindlustus- suur mitmekesidus. Kõrwuti moodsate
haru tekkimiselgi: teatawa perioodilise ja Poliisi omanikule kaugeleulataivalt wasmaksu, preemia eest wõtab kindlustusselts tullrlewate tingimustega f leidub ka iga
enese peale kohustuse surma juhtumisel nenud ja wähesoodsaid. Seda arwesse
järelejääjatele, teatud tähtajani elamisel ivõttes tuleb kindlustushuwilisele publi
kindlustatule enesele wälja maksta kind kule tingimata soowitada kindlustuse sõl

lustatud kapital. Praktika on lisaks sel

lele ajajooksul wäljakujundanud rea

ole senini kuulda olnud, et meie speditöö-

reerimisega Tollikomitee kohaldab tolli- rid omas t e r w i k u s oleks kaupmees,
rnääre, wäljaminnes eestkätt asjaolust, konnale kaasabi Pakkunud ühiseks aktsioo
kas wõetud juhusel kaup on sarnane, mis niks tollimaianduse Paranemise mõttes.
wõib kodumaal walmistada wõi mitte, Eriti ei ole kuulda, et speditööride poolt
kas asi moodustab luksusartikli wõi mit oleks mingisugune märgukiri wõi kawa
te, ja selle järele otsustatakse kaebus jaa- wäljatöötatud, milline siirduks teede ja

tawalt wõi eitawalt. Nii siis walitseb abinõude otsimiseks paremuse Poole käes-

kõrgemas riigiasutuses, kelle ülesandeks olewas asjas. Speditööride asemel olla
on üksikute tollitariifide asjalik tõl- aga nende deklarandid siiski algatust näigitsemine ning kohaldamine, rohkem tea danud, mida kaupmehed wõiwad ainult

tud tendents, kui kompetentne küsi- terwitada. Nimelt tollideklarantide kuimnste lahendamine. Igatahes on kindel, seesitud olla tollidirektorile esitanud waset kaupmeeskonna keskel ei ole Tollikomi tawa märgukirja, mille tagajärjed seniks
mimise puhul põhjalikke andmeid asja teel tema Praegusel kujul kahjuks mingi kahjuks teadmatud. Kaupmehed ja töös
turid, kellel tollimisega tegemist, tahawad
kohta nõutada ja tingimusi wõrrelda. sugust autoriteeti.
Üht wõib konstateerida siiski kõikide Ees
Järgmiseks puuduseks tolliseadustikus meeleldi loota, et speditöörid endast ka
tis pikemat aega elukindlustuse alal töö on asjaolu, et selles ei ole ettenähtud wõi- midagi üldises hukus kuulda lasewad.
tanud seltside kohta: Kmdlustuswõtjatele malust kaupade attesteerimist esitatud
Impartöür M. H.

mitmesuguseid soodustusi, n:is elukind
lustuse tcowad otstarbekohaseks ja tulu
saks kapitali kogumise wiisiks. Nõnda
peaaegu eranditult kõikide kindlustusselt määratud diwideudid on tõusnud. Huside poliisid pärast kolme-aastast kind ivtiaw on selles mõttes wõrrelda järglustuse kestmist on tühistamatud ka siis, newat tabelikesi, milles ära toodud kiudkui preemia tasmnine katkestatakse. Sel lustusettcwõtjatele määratud diwideudid
Töötasu statistika Poolas alates 1926 seeritud leiwategijad teeniwad kuni 18,20
juhtumil kindlustus jääb jõusse teatawa protsentides:
a.
näitab tõusu 25% mõrra. Tööliste st. (Ekr. 7,66), naftatööstuses puurijad
proportsionaalselt wähenüatud kindlus1927 a. 1929 a. põhimõttelised palgad 8-tunnilise tööväc- 11,31 sl. (Ekr. 4,75) üml-er, destileerijad
titssumma Veale ilina edaspidise preemia

Töötasud Poolas.

maksuta. Poliisi kindlustusel on wõimalik seltsi käest saada laenu, sellega wõib

„EKÄ" 1,2% 3,2%

„Eesti Lloid" . . 2,7% 3,7%^

wa eest on järgmised: trükikodades teeni-

9,9 sl. (Ekr. 4), kutsetööliscd kaewandusis

wad ladujad 20 . sl. (umbes Ekr. 8,40), 7,45 sl. (Ekr. 3,15), naistöölised kaewan
„OMA" .... 6,8% 9,4%
ehitirstööstuses müüriscpad 11—17,84 dusis 5,14 sl. (Ekr. 2,25), kaewurid kipoliisi omani! suurema osa oma prcemiaKuna kindlustus on meil Eestis jär sl. (Ekr. 4,65—7,50), kwalifitseerimata wrsöekaewandusis keskmiselt 9,88 sl. (Ekr.
tagawarast tarbekorral enese käsutusse
jest populaarsemaks saamas, siis wõib töölised 7 sl. ümber (umbes Ekr. 2,95), 4,16), täiskaswanud abijõud maa all
wõtta.
Üks tähtsamaid soodustusi, mis elu loota, et need diwidcndimäärad ajaga uaistöoliscd 5 sl. (Ekr. 2.10) ümber, 3,80 sl. (Ekr. 1,60), metsatööstuses käsi

kindlustusega ühenduses on kindlustatute weel tõusewad.

osawõtt seltsi kasudest. Elukindlustuse
preeiuiad on üldiselt wälja arwatud äär
miselt ottewaatlikult: nad on küllalt kõr
ged, nii et nendega töötades seltsidele
jääks karte õigustamatult suured Mejäägid. Seda arwesse ivõttes paljudjparemad kindlustusseltsid kindlustust "ilma
kasudest osmvõtruiseta üldse ei sõlmi, waid

Rcskern on tuua ivõrdlusi selle kohta,
kui palju diwideudid teewad wälja üksi
kute poliisiomauikkude aastapreeiniast,
sest kõik seltsid pole sellekohaseid andmeid

awaldanud. „OMA" aruannetes on,
näha, et ta on maksnud diwidende ala
tes teisest kinnitusaastast tõuswa süs-

teemi järele; 1929 a. näiteks 5—6%

suhkrwvabrikuis teeuiwad töölised keskmi

töölised 8,40—9,36 sl. (Ekr. 3,52—

selt 8,10 sl. (Ekr. 3,40) ümber, kwalifit-

3,95).

Eswtendus-Kinoteater

I3I-B A
Wiru tänaw 9, lelefon (2: 17*11.

Täna ea edasi esietenduseks
„Paramount"*film weetiewa

Raudtee ja mere-kaubatarnf
Balti riigega.
Poola teedeministeerium asus otseko
hese raudtee- ja mcrc-kaubatariifi wälja-

töötimisele, mille põhjal kaupa poola

rus warieerub 6—30% wahel.
Kindlustuse wastu huivi tundwad loie
pitali kogumise wiisiks.
Mis puutub meie Eesti kiudlustusselt- mad ringid oleks kahtlemata tänulikud,

Peaosades EsSher Ral3ton, Jack

raudteejaamade ja Tallinna, Riia, Lnbawi ja Helsingi wahel wcetakse ühe weokirjaga, mis wäljaantud raudtee ehk sa
dama lähteiaamas. Selle tariifi elluwiimine osutub suureks soodustuseks kau-

perekondlik draama nüüdisaja elust,

bandussfäärele ja kergendab iveak-alu.de

sidesse, siis rvalitseb dilvidendimäärustes, kui seesugust informatsiooni selle wäga

ii. Nali 2 laos.

kalkuleerimist, seega kaasi: aidates kaiu

IIL f,Parantount*(. ringvaade.

bawahekorra arenemisele Balti --sikibe ja

suuremu osa ülejääkidest juguwad Poliisi- preemiast kindlustirse wanaduse järele.

omunikkudele diwideudiks. Hästikorral
datud ja õietitusitatud diwidendi süstee
mi suures ou diwideudid nii suured, et
nad kindlustuse kujuudawad tulistaks ka

Nagu „Eesti Lloidi" aruannetest näha,
algab seal diividcndide maksmine 4-udal
kmnitusaastal, kus juures diwidendi suu

s. o. kindlustuslepingu tiugirnustes, tähtsa küsimuse kohta annaks WZimalinülle alusel elukindlustuse ülejääkide jao- kult paljud' seltsid.

Teotaja" vx. 8, 31. n. 31, m< s.

Esfher RaSston*iga

KOttemaKsu lumalanna
Sügawahingeline dr. 10 jaos.

Holtr Ernest Torrence. Sügaw

Kassa awatud kl. 0r5—10 õ., algus kl.5p l.

Poola wahel.

Suurima finantsgeeniuse traagika.
John Pierpont Margani seiKluZMas elu. TraagMne abielu, ilusad naised ja hiigla raha.
Wähem kui üks inimpõlw lohutab meid les tihti oma austajaga. ..Teie, mehed
maailma suurimast rahagecniusest — Wall Streetilt," arinastas Maxine öelda,
John Pierpont Morganist — ta suri oas- ..olete otsekui inimsööjad ■— te neelate
tal 1918. kuid on igatahes muutunud aplalt kõik. mis tuleb te lähedale, kuigi
juba legendaarseks isikuks. Talle anti see ci ole söödav
Morgan ei armastanud lehemehi, kuid
mitmeid suuri tiitlid rahamaailmas. ta
omapärased kombed, ta suur näss-nina. kord sõidul Ameerikasse Maxine Elliott
millega mees oli hädas kogu eluaeg, lõid suutis mõjutada teda seewõrd, et Morgan
ta ümber juba veidi omapärase ohk- andis laeval jutuajamise ajakirjanikega.
Margani! oli palju ja mitmesuguseid
konna. Suure iniljardäri eluloo kirjutaja
John Kennedy Winkler kirjutab: Mor armuseiklusi. Kuid neid ei puudutatud
gan tegi inida tahtis. Lal olid oma sea kunagi avalikult. Ja polnud õieti põh
dused. Kui ta poleks teinud seda, mis justki selleks. Ta armukesed olid talle

sel. Ja seda tegi ta kõik, istudes kirju
tuslaua taga. sigarijunn paremas suu
nurgas. ajalehti ja pabereid büroolaual.
Aastal 1907, mil Ameerikat vintsuta
sid suured rahalised katastroofid ja börsi
krahhid. Morgan tegi hoolega tööd pea
aegu igapäev kuni varahommikuni ena
masti söömata. Seejuures armastas ta
vahete-wahel külastada oma valget raa

ott üleviidud J. üeaorosi maija

Raekojaplatsil. sissekäik Mündi täit, 3,
kõnetr. 430=81 ia 434 -68.

Pank toimetab kõiki panga

operatsioone : diskonleerib weksleid,

annab laenust, ostab ja müüb
wäliswaluutat ja mäljamaa tšekkid,

teeb rahatransfertisi koduniaa ja
mäljamaa linnadesse, toinielab tn*
kassat wekskite ja teiste dokumentide

järele, kinnitab kõiksugu worandust

tulekahju mõstu, wõtab raha hoiu
raamatute peale wastu jne

matukogu. kus leidus väärtuslikke teoseid

kunstist, kirjandusest ja filosoofiast. Sa
Vank maksad hoiusummade
muti oli raamatukogu ilustatud kuulsuste
pealt:
parimate maalidega, ja ühes nurgas oli
jooiswal
orwcl
tohtis, ta poleks iialgi olnud John Pier truud: nad tundsid teda sellest küljest, mis ruumi antud kuulsa Donatello kujukeshoiuraamatute pealt %
jäi saladuseks eemalseisjatele. Ja seda tele.
pont Morgan.
aasialiste hotutühteben n
Tänapäeval püüab nii mõnigi elada
Ta elu koosnes vastoludest. Peaaegu igaveseks.
Suur rahamees ei olnud sentimen kuulsa John Pierpont Morgan? viisil,
igal hetkel põrkasid selles suures mehes
Parem mitte jumalat: pigem omal
taalne, kuid ta tundis teatud poolehoidu firib võime olla kindlad, et
kokku kaks erinevat inimest —
tahtel saatust teha, pigem narr
enam
ei
tule
«ai
Morgan,'t.
usule
ja
romantikale.
Ta
tundis
end
rahageenius, kes saavutas dollaritega
olla, pigem ise jumal oüa!
kõik, mis tahtis, ja hingeline inimene, täieliselt kodusena moedaamide buduaares Ajad on liig palju muutunud ja nüüdne

kellel pahatihti ei läinud korda saavu
tada omi soove.

ja leidus väga vähe naisi,
kes suutsid kulmuks saadu Morgaui

traagiline finantsmaailma olukord ei
võimalda Morgani uuestisündi.

Kes tahab kõike aru saad'! j nime

sest, see peab puudutama kõike.
Kuid selleks on minu käed liig puh

armuawalduste suhtes.
Margani armastus oli suurel määral
traagiline. Olles weel päris noor mees. Nagu mõni vana testamendi muinaZMtad.
La kohtas Amelia Sturgesbt, kes oli tol
ajal üks Ncw-Dorgi täbelepanuwäärscFriedrich Nieteche.
Oma laste juures tahan teha
Rätsepaflri
maid iludusi. Morgan jättis Peagi selja
taha teised austajad-võistlejad. kuid tüd
„Vaata, ma olen haipis!” — hüü heaks seda, et olen oma isade laps.
ab halb tegu; ja see on ta ausus.
ruk haigestus tiisikusse ja sõitis ravima

mõtteteri knnlsnsllt.

II

end Euroopasse.

Morgan jättis pooleli oma töö ja järg
nes armsamale. Pariisis leidis ta Ame-

lia kahvatuna ja nõrgana. Suur raha
mees palus ilusa naise kätt ja tõotas, et
pühendab kogu oma elu oma naise ra
vimiseks.

Olles saanud nõusoleku, nad abiellusid

suvel aastal 1861. Amelia suri 1862.
aasta veebruaris.

Mälestus kadunud naisest oli valu

TAALINN, Lfihlkejalg 6.
Kõnetr. 4S2-8Y.
Võistlemata headuses

inglis riie
omab parimast parima töö juures

elegantse mõju.
saim Margani edaspidises elus. Morgan
külastas tihti oma naise kalmu Fairfieltuline kuningas, ta valis alati suuresti
dis. Oma testamendis Morgan määras
armukeste otsimisel. Morgan
20.600 naelsterlingit tiisikuse vastu võit
valis ilusaid naisi nagu kollektsionäär
lemiseks ja sanatoorniumi ehitamiseks.
oma lemmikesemeid.
Kuni surmani ta oli agaramaid tiisikuse
vastu võitlejaid ja ohverdas selleks silu
Morgan oli õrna töö juures võrdle
ri summe.
misi sõnaaher. Ta eluloo kirjutaja mär
Hingeliselt purustatud mehest sai suur gib mõningaid episoode suure rahamehe
naistesõber. Juhul, kui ta sõbrannad abi tööst:
ellusid, Morgan ei olnud kunagi kitsi rik
„Ta armastas sooritada kokkuleppeid
kalikkude kingitustega, millega avaldas ise. Kui talle pakuti teatud kaupa, mis
oma viimase austuse endistele armukes näis veidi kallilt hinnatud, Morgan üt
tele. e
les lihtsalt „et" ja muud midagi. Mingi-

— Kes oled sa? Mida otsid siit?

Raske on inimestega elada, kuna Ja miks nimetad end minu varjuks?
Sa ei meeldi mulle,
vaikimine on otsatult raske.
—- Andesta, et see mina olen; ja
Igaüks peab hoidma oma südant; kui ma sulle ei meeldi, siis kiidan
sest kui lastakse tal kaduda, kui kii sind ja sinu head maitset.
resti ei kao siis ka pea.

Oo, kus kohas maailmas sündisid
suuremad rumalused kui kaastund

likkude juures? Ja mis põhjustas
enam kannatusi kui kaastundlike
rumalused?

Ma kõnnin rahva keskel ja hoian
lahti oma silmad: ta ei anna mulle
andeks, et ma nende voorusi ei ka
desta-

kiri

matu meesterahvas välja ühe purihamba,

mis oli küll rikkes, kuid ei valutanud.

Onu Peetrile

Nüüd aga, mil ta on ära suust, valutab
too olematu hammas (õieti küll ainult
haav). Jodoformi toppis mulle arst suhu
Armas onkel;
nii lopsakalt, et suu on kui parfümeeria
Sa oled mulle kirjutanud väga palju. tehas. Ja suudelda seesuguse pakitseva
Pikalt ja laialt oled valgustanud viimase keelega on tõesti veidi ebamugav.
Meie suuremad vaimuruütlid, kirjani
aja tõsisemaid ja tähtsam id sündmusi
pealinna mitmepalgelisest elust, oled kud, on siin kandis tõesti räbalas seisukor
mulle annud nii mõnegi päris hea ja õpet ras. Raamatu kirjutamine ei ole ju ise

— Wabandust! Tahtsite vist öelda:

Häbematus.
— Kas on leil veel midagi oma lau
seks ütelda?

— Palun arvesse võlla miim füiišja

Halb õhk ümbritseb alati teid ja
teie söömaaega: teie silmakirjalikud
mõtted, teie valed ja saladused hõl

juvad ju selles õhus.

noorust!
*

,.Nimeta mulle kuuS metslooma, millifeih- võib leida Aafrikas".

..Koks lõvi ja neli tiigril."

Äilian Russel ja Maxine Elliott. kes olid tagasi ja pakkuda oina kaupa uuesti, oda mas: „Jumal on surnud: ta suri
sagedased külalised kuningas Edvard VII vama hinnaga. Kui hind oli vastuvõe kaastundmusest inimeste vastu”.
ja Walesi printsi hoow-ballidel.
tav, Morgan ütles lihtsa „jah" nõusoleku
Maxine Elliott omas suure mõju Mor- tunnusena ja ostis karma. Muud ta ei
Kõik oma kurja usaldan sinule,
ganile. Ta oli vaimukas naine ja waid- arrnastanud rääkida tehingute sooritami- seepärast tahan sinult vaid head.

juba teist nädalat hambaarsti juures käi
mine. Esimest korda tõmbas too halasta-

kohal.

..Damoklese muna".

Ja nii kõneles kord kurat minule:
„Ka jumalal on oma põrgu: see on
Suurema osa Margani edaspidises sugrme kauplemine ei aidanud enam. Pak ta armastus inimeste vastu.”
^rus mängisid kaks ilusat näitlejannat, kuja pidi lahkuma. Ta vms aga tulla
Äsja kuulsin teda uuesti kõnele

TÄDITÜTAR JUULIA

MMmias.
— Olen meeleheite!! Mulle tundus',
nagu ripuks Kolumbuse mõõk mu pea

hagi avansina oma naisele, kes nälgivat.
Mees kirjutas Tartu meeleheitliku kirja ja
palus raha seniks „kui ta tuleb tagasi ja

ise selle asja korraldab...”
Hoopis kurvameelseni on lugu teise kir
janiku, keskur Richard Rohuga, kelle elu
oli ilus kuni sellest avalikult ei räägitud.

Ta elas Tartus, Sangastes ja lõpuks Tal
linnas (räägitakse, et kuski kahtlase asu
tise ümbruses). Kohvikus R. viimasel ajal
ei käinud, kuna kirjutas... vist oma pihtimisust. Kõneldi, et need allkirad, mis

K. llMS
Narva mnt. 30. Kõnetr. 310-90
Parim tellimiskoht, odavad hinnad.

abielunaise kõrvalhüppeid igapäevasest

abielust. (Jälle asi, millest ei tohi avali
kult rääkida.) Ja kogu see lugu olevat
Tallinnas omal ajal võrdlemisi suuri lai
neid löönud. Nüüd peab olema lõpp naiste

elulugudega — oli ju viimane kirjeldus
rasvaseks punktiks kogu sellele seeriale.

Meil Tartus oleks see lugu võtnud hoo
pis teise tooni. Sellest oleks tulnud (ju
hul kui tüdruk oleks kuulunud kuhugi or
ganisatsiooni) väga keeruline -a põnev
akadeemiline «sõda”. Aga Tallinn on ju

olid võltsitud, olid tehtud järgi konarli suurem ja nooblim linn ja vaigib surnuks
kult ja õpipoisi-moodi. Noh ei võinud ju
kuid kunstnikul peavad olema ju kõrge Roht tellida allkirju diplomeeritud kali- inetud telgitagused, andes ruumi jälle
uutele ja vängematele asjadek. M.<ks sa
aega raisanud, kuid ma ei ole suutnud mad sihid ja aated — aated, mis viivad graafidelt.

liku õpetuse, oled kirjutanud oma südame
asju gi; palju, väga palju oled minu jaoks

enesest kuigi raske asi, honorari saab ka,

vastata õieti kordagi.

kõrgele parnassile või põhja.

Sa kirjutad mulle ministritest niisama
tabavalt ja soravalt, nagu sa oleksid elu
aeg ajalehti lugenud. Sa käid teatris, ki

Mu päris hea tuttav, noorkirjanik ja
laureaat Mart Raud püüdis raskete elu
sihtidega võideldes ja sihile jõudmiseks
teha igasuguseid kombinatsioone. Ma ei

nos ja restoranis (vist muidugi gratis), tea, kas ta oli lõpetanud keskkooli või
himt sa ei unusta märkimata tähtsamaid
mitte, kuid pärast seda, kui Raud oli
sündmusi, ja saadad mulle siis tolle seikastunud ühe korporatsiooni jiikmõks, ni
lus-klatschi loetelu, mis peab andva mulle
metati. seda organisatsiooni pilkavalt
pildi pealinna otse vahutavast Helukeeri..koolipoiste korbiks”. Pärast istus Raud
sest...

Tallinnas ja oli väga armastus- ning

Ära ole pahane, kallis onkel, et saadan kahetsusväärne inimene, mispärast nüüd
ka sulle ühe kirja nüüd, mida võid võtta kahetsevad paljud oma kaastundmust,
igasuguse meeleoluga ja tõlgitseda ilma kuna Raud viibib Soomes kui härra ja kir
suurema kunsti- ja kirjaoskuseta, ütleme, jutab miss Estoniast „Suomen Kuvalehtis”. See poiss oli päris korralik seiklusnagu lihtsurelik.
Mu elu kõige raskemaks katsumiseks on sangar, nõjidis Soontest «Loomingult” ra

seda lugu mulle ei kirjutatuid

Sa kirjutad mulle Gorevast, Kirejeffist
ja Sobinovist — need on käinud ka meil
tudengi linnas. Ja Sobinoff käis veel enne
Tallinnat. Oleks sa näinud, armas onkel,
seda tulist Tartu naiste paisuvat tempera
menti Sobinovi garderoobi ukse taga!...
ükski ei uskunud, et ta saatjaks oli poeg,
kuid selles veendusid paljud, kes trügisid
kulisside taha (ka sina, Brutus, arvad sa),
kui noorem meeõ ütles «vanale”: «papa”!...
Esialgu kähises vanamehe hääl veidi, kuid

lõpuks ta laulis kui lõoke ja andis lisa
palasid kui merd.

Siia on keegi lasknud lendu niisugu.-cd
imelikud jutud, et varsti tuleva! samas le
hes päevakorrale mehed oma armuseiklus
tega, abielurikkumist ega ja kõrgete kõrtsiarvetega. . . Ma kardan, kallis onkel, sina
oled vist esimene, kellest kirjutatakse, sest

sa oled sobiv ju kirjutamiseks — pealt
näha ja keskpäeval oled vaikne kui munk,

kuid õhtul ja öösel .. . Noh. oleme ju
koos olnud Kvistenlalio kord suurepärases

kommershi tujus. Sa ei mäletagi vist
toda õhtut, mil sa tegid abiellumise ette.

paneku kenale noorele tütarlapsele ja
Ma lugesin ühest Tallinna lehest, kus
sulle andis korvi see väike
avaldati kuulsate naiste elulugusid või
täditütar Juulia,
-seiklusi, ühe Tallinna noorema ja ilusama

„TaLi«rrr

Teataja" nt. 8, 2L &. 31. LU>

„Tall!nna Teataja
nõuande nurk.
Wniketõõstur T. L. Jöhwrs.
Küsimus 1. Kui Palju töölisi wõib pi
dada {väiketööstur oma tööstuses?

Ameeriklaste ostujõud langenud Ole 21 protsenti.
Kriis Ameerikas, tolles rikkuse ja aaldel. Eriti silmntorkaw on see raua-,
suurtööstuse maal, on wõrdlemisi raske, tekstiil-, metsa-, naha-, telliskiwi-, keraa

Töötatööliste arw ulatab 8—10 miljoni ^a-, klaasi-, wase°, bronksi-.

auto-,

jõudu, nagu eelpool tähendatud, siis ei
põllutöömasinate-, elektritarbete-, klawewõi tööliste ja ametnikkude arw wäike- peale ja wastawalt sellele on rahwa os- ri-, kummitoodete- ja autokummi-tööstööstuses tõusta üle 3, omanik kaasa- lujõud ka langenud.
tustes.

arwamata. Artrtades käesolewa aasta wõimaststi Töötatööliste arw tõusis suurerrraks
Wastns 1. Suur-, kesk- ja wäikctöösKüsimus 2. Kas tööliste kinnitamine jaatab Standard Statistiea jaanuaris ja hakkas pärast seda Pikkamisi
tusa saadus (,,R. T." nr. 28. 26. wcebr. on sunduslik {väiketöösturitele? Company, mille erialaks on koguda langema.
1020 a.) näeb wäiketööstuse kohta ette
Wastns 2. Kui wäiketööstuses olemas andmeid tööstuse ja kaubanduse kohta, et
järgmised normid:

§ 6. „Wäiketööstuie nf{ on mõeldud
ctioixih', kus trticmntc tööliste ja ametnikfitbe arm ntifte üle 5, omanik kaasaarwa-

inato fin selles pole tarwitusel aurukatlaid ja masinaid, mille käimapauemiseks
looduse (wesi. gaas. elekter jne.) ehk loo
ma jõudu tarwitatakse. Kui tarwitatakse
-aga aurukatlaid ja masinaid, mille käimapanemiseks waiatakie looduse wõi laama

5 töölist ja ta sarnaste tööstuste liiki kuu- nad on saadud andmetel teinud selgeks, POOLA.
lub. kus tööliste kinnitamine sunduslik, et Ameerikas praegu töötawate tööliste
siis on ta kohustatud töölisi kinnitama, ja ametnikkude (nende hulgas ka keskwa- Valitsuse töö majandusliku abi
alal.
Kuid kinnitusametil on õigus tööliste kin- kitsuse töölised ja ametnikud ning põllunitmnist nõuda ka juhustel, kui tööstuses töölised) teeniwad aastas kokku 86 mil- Ministrite nõukogu, püüdes walitsuse tööd
alla 6 töölise. Sarnase {vähema tööliste jardi dollarit. Aastal 1929, kui kauban- majanduslikul alal edendada, töötas wälarwuga tööstuse tööliste kinnitamise alla dus ja tööstus {veel õitsesid, tõusis was ja uue Ministrite Majanduskomitee mää
arwamine wõib aga sündida ainult kinni- taw sitmma 44,6 miljoni peale. Langus ruse. Määrus näeb ette üksikute minist
tusnõukogu wastawal otsusel. Riigi neid kaht arvu {võrreldes on 9,6 miljardi rite majanduslikkude tööde ja eesmärkide
Teat." nr. 106, 1923 a., Seadus nr. 84.) dollarit ehk 21,5 protsenti.
koordineerimist Majanduskomitees. Mi

Surim langus on ehitus- ja metall- nistrite Majanduskomitee koosseisu kuu-

JCodumaait.

luwad alalisima liikmetena: esimees ehk

tjüt

tema Poolt määratud minister, liikme

Kauplemine Venemaaga.

TARTUST.

tena : raha-, põllutöö-, kaubandustööstus-,
töö- ja hoolekande-, teede- ja wälisminis-

Läinud aasta kaubabilanss Nõuko ter. Teised ministrid wõtawad osa Ko

Ärtu tamneeste Ühisuse pea
koosolekult.

gude Wenega osutab senisest suuremat
läbikäiku, olles ühtlasi tugewalt pasfiiwne Wenemaale.

mitee istungeist kordadel, kus neile allw
waid küsimusi käsitatakse. Komitee otsus

tada on walitsuse majandus-polntilised

Ameerikast weeti Wenesse kaupu 111

milj. dollari wäärtuses (1929 a. 81.5

kiisimused igal alal.

milj.), kuna Wenemaa sinna eksporteeris

Tartu Kaupmeeste lihtsus Pidas hil Leib, E. Heide, J. Alt, K. Lepp. J. Her 22 milj. dollari wäärtuses (1929 a. 21,6
juti oma aasta-poakoosolekut, kus aru
mann ja K. lint. i
Koosolekul esines Kaubandus-Töös- milj.).
tusele tuli ka uue läbi käigu maksu sea
duse eelnõu. Ühisusel on seljataga tuba
10-aastane tegewus, millist aia kestel on
enese ümber koondanud umbes 130 lii
get. kelledeks asutumad Peamiselt suure
mad Tartu kaupmehed.
Ühisuse läinudaastane tegewus on ol
nud eriliselt aktiimue. mida näitab asja
olu, et selle aasta kestel on üldse aruta
tud 169 küsimust, nende hulgas mõnin
gaid erilise aktuaalse tähtsusega.

Kdnotr. <2)30-30.

Kuna Ühendriigid tarwitusele wõtnud
tuskoja Tartu osakonna sekretär R. Treutakistusabinõud wene kaupade suhtes, ta
feldt referaadiga „Läbikäigumaks".
Referent toonitas, et uue majandus hab ka Wenenraa tulewal aastal mahen
ministriga on läbikaigumaks õieti oma dada tellimisi */3 wõrra. Ärawõetawad
akuutfuse kaotanud, kuid selle peale waa- tellimised tahetakse anda Inglis- ja Sak

soe baar.
Lõunasöögid 50 §. alates,
kõiksugused viinad ja

veinid

saadaval.

tamata see maks wõib ühel ehk teisel teel samaale.
üleskerkida.

Kogemuste puudusel maksustamise
Metsülmmd on näljas.
Linahinnad Wiljandimsal
suhtes on meil jälgitud wälismaa ees
Põldpüüsid häwineb suurel määral. on pisut kerkinud. Nõudmine nende jäkuju ja senini on millegipärast jäädud
Ltanged tuisud paiskawad orgudesse suu rele on el-awamaks muutunud. LinaseemLäinud aasta aruanne mõeti {vastu peatuma Austria juure. Kahjuks pole rel hulgal lund kokku, mattes alla põld nete hind on parem kui läinud fügjsel.
ühel häälel, uus näitab iilejääki 1162 meil aga tegelikult mingit alust otsekohe püüsid, kes lämbuwad ära. Samuti on
krooni. Sellest summast oli Kommerts jälgida Austria eeskuju. Juba ülemwa- neil söögipuudus suur.--Nad kippuwad PETSEÜIST.
pangas hoiul 910 krooni, kuid seda sum litsuse aegu oli Austria majanduslikult toidupoolist ja marju otsides hoonete
Haigused lewinewad.
mat loodetakse kiu.dlasti kätte saada. Ül haige ja sotsialistlikkude katsetuste resuljuurde. L.
Wiimasel
ajal lewib Petseris gripp ja
taadiks
oli
asjaolu,
et
kodanlik
walitsus
diselt kiidetakse täieliselt heaks asjaolu,

Vaikus ärielus.
sarlakid. Surewus sarlakitesse on wõrd
Pärast Kommertspanga krahhi, mis lemisi suur. Raskusi tekitab arstiabi
wiia riigimajaudus, kuid rahwamajan- sügawalt puudutas Haapsalu ärielu, on saamine maal.

et krahhi teate lewimisel ei tormatud hiljem Rahwastelndu poole oli sunnitud

wälja wõtma hoiusinumat, mis ilmaaegu
oleks tekitanud paanikat laiemates lststkades, kes rabaasius iageli ärimeestelt

pöörama, kelle abiga suudeti tasakaalu

dusliselt pole Austria meel senini terwe-

märgata kogu Haapsalu ärielus waikust

eeskuju wõtab. Käes olnu asjaolu näi nenud. Kui Austriast mingit eeskuju ja loidust. Ei osteta muud, -kui kõige tar-

tab. et Tartu kauvmeeKcmd suudab õig wõtta, siis wõib seda teha waid ses suu wilikumaid asju ja toiduaineid.
Ka maarahwas on onra ostudes äär
laselt ja erapooletult juhtuda krediitasn- nas, kuidas lihtsustada ja koondada riigi
miselt tagasihoidlik.
aparatuuri ja odawamaks teha.
tuste usaiduslnsimusesse.
Meie rahwamajandus. . praegu seisab
Samuti mõeti üksmeelselt wastii 193!.
Perekauplemine Tanvastus
aasta eel arme. uus on tasakaalus 1300 raskel järjel ja maksusüsteemi meil tu
algamd.
leb
arendada
rahwa
kandejõu
kohaselt.
krooniga.
Pühapn-Äviti koguneb suurehulgana
Kuna nlstünst r'eüseiiu!e waliniistest on Aa uus seadus, mis- enesest praegusel ku
möödunud juba 2 aastal, siis tuleb kogu jul on waid raamiseadus, oleks poolda- Mustla alewisse ümbruskonna Valdadest
taw kaudse maksuna ja seda waid siis, suurehulgana rahwa-st kokku. Siin te
eestseisus Põisi kirja alusel ivaliaüsele.
Eestseisusse {valitakse ü bel häälel: B. kui selle arwel kaotataks teised maksud, hakse mitmesugusi kaupasi. Tööliste pal
LllksePP. sü M istel'oim R. n!ng esijoones tuleks siin kõne alla just gad on mullusest palju odawamad. Eriti

W õ i' u. Jt T o o m i u g, R. sl l l a ? äri vnhtakasumaks.

ja a-. E r c s. (resrseisu.se kandidaatideks

walitakse: st. Kubi, O. stimmermanm
W. Raudsepp.

Kuu

need asutused ja ettewõtted, mis senini Põllurentnikke on wähe, kuna selle nrastu
maksuwabadeks osutusid. Ka ühistegeli- põlluventijaid on Palju.
sed asutused, mis senini ideelikkusega
wõitlesid kõwasti erakaupmeeste wastu, EISTVEREST.
tulewad maksustamisele, millega olek?
Post Kaob.
uuüstlus wiidud ka enam normaalsemaMeile kirjutatakse Eistiverest:
tesse roobastesse. Senini ou meil ühisEt kodanikkudel oleks parem posti kätte
tegewus olnud kui ebajumal, kellele tuu
saada, selleks seati igasse rahwarikkamasse
akse ohwreid, kellelt ei nõuta aga ohwrit

Seepärast astuge kõik AlerttMkU Nöllch

Eriliselt baistawad uue maksu juures
silma kõrged trabwimäärad. Wiimitus{raiuni on ette nähtud 6% kuus (72%
aastas!), peale selle weel wiiekordne
maksmata olem summa ia korralduse
luastu eksimise trabwi 60—500 krooni.
Übciõuaga. kui maksumaksja ühest püü
nisest Pääseb, jookseb ta teise kindlasti

pidcrjate ÄHmgU ..Põllumeeste Keskkassm

sisse.

Majanduslikud raskused, mis praegusel
ajal on wallutcmud kogu maailma, on eriti
terawalt puudutanud põllumajandust. Sellest
kitsikusest ülesaamine wõinmldab maid ühi

nemise teel wastasiikkuse omaabi mõttöö.

sülla.

HAAPSALUST.
Ka Haapsalus
leidub töötatöölisi ja isegi üsna palju,
nimelt 100. Neist on 69 meest ja lõpud

sel.

TARVASTUST.
Jänesed rikmvad Tarwastus
Viljapuid.
Haruldase sügawa lume tõttu on
„haawiku emandad" näljas. Ööseti tikuwa>d nad wiljapuid koorima. Kelle õunapuud kuuseokstega ilusti kinni on pakitud,
see pääseb weel, kel aga lahti, sel on puud

kohta postikastid ülesse. Post toodigi jäneste paolt oksa-kroonmi ärakooritird.

peaaegu korralikult kätte, olgugi, et c]%
algu mõned üksikud lehed kaduma läksid.
Kuid 12. skp. jäi t e r w e p o st kadunuks
Eistwere postkastist. Senini Pole ta Pnewawalgele tulnud. Kõneldakse küll, kus
ta olewat — aga selge pole midagi.
Postiwalitsus peaks ometi abinõusid
leidma postiwedaja korrale kutsumiseks.

Jimmy.

liikmeks ja koguge liikmemaksude näol
Seaduseelnõu sarnasel kujul on kaup
Uus maks enesest oleks wastuwõetaw
kapital, uus kindiusiab teile abisaamise meestele ja töösturitele täiesti wastupõllukahjude puhul ja loomade õnneius- wõtmatu, eriti oma karmuse voolest, mis waid sel juhul, kui selle läbi kergeneks
wiib maksja täielikult mnksuwalitsuse maksukoorem, mitte aga ei raskeneks.
jiihtudel.
meelewalla alla.
Wastasel korral wõib uut maksu maksta
Lüknieks asiuge esindajate kaudu, wõi
Referaadile järgnesid õige elawad lä kõige rohkem üks aasta, kuna järgmisel
pöörake soomiawaldustega ja järelpärimisbirääkimised. Loodeti, et uus majandus juba kindlasti see häwitab maksjaskonna.
tega Ü- P- U. ..Põllumeeste Keskkassa" pea
Koosolek, mida juhatas Q. Ziimnerminister hra Pung asja enam tõsisemalt
kontori voole Tartus, (Rüütli tän. 1S. wõtab, kuna ta on teadlik äriringkon nmmi möödus töö ja asjalikkuse meele
olus.
dade raskest seisu korrast.

Lhk. 8.

w i kasepuid juba 11—12 krooniga

naised. Osa mehi on linnawalitsuselt saa
meestööjõudu tarnütatakse wähem, kuna nud teenistust metsatöödel ja jää wõtmi-

Mis uue maksu hüwodeks, on asjaolu, aga naistööliste järele on suurem nõud
et selle läbi tuleks maksustamisele ka mine. Samuti ka — karjuste järele.

üldsirsc kasuks.

Põletispuud odawamaks.
Wiimastel päewadel on linna toodud
Palju põlcttspuid. Hinnad on selle tõttu
tunduwalt langenud. Praegu saab kui-

Pa-lju aedu on selle all rängalt kannata
nud. Kui pakane sügawa lumega edasi
kestab, siis langeb palju wiljapuuaedu

jäneste ohwriks.

KofiusK ja kondiitrläri

H. laas
Tallinn, Vana Posti tänav 7.
Kõnetr. 26-57.
Alaliselt saadaval oma tööalase

saadusi teateil

Vabariigi aastapäeva
paraad Vabadusplatsil.

Tallinna Borslkomitee
|
f
koteeritud

en gros hinnad.
Vaskplekk, punane
Allpooljärgnevalt toome mõningate saa, » valge .

Osa wõtawad kaitsewägi, kaitseliit ja tuletõrjujad. Paraadi Võtab duste en gros hinnad
päeval.
wastu riigiwanem. Paraadi üldjuhiks kindral Ionson.
Wabariigi 13. aastapnewa puhul Pee

Kaitsewäest wõtawad osa kw. ühend,

„ talla, ree .

Inglistina ....
Seatina ....

eelpoolmainitud

Tsinkplekk . . .
Riis, Burma .... 100 kg. 34,50—35,00 Masinaõli ....
„ Poola
Kartulitarkl.,, Supericurn
„ 28,00
» Ameerika

takse Tallinnas Wabadusplatsil suur õppeasutised, kõik jalawäe-rügcmeudid ja Kakao, Hollandi . . 1 „ 1,25—1,70
kaitsewägede, kaiatseliidu ja tuletõrjujate üksikud pataljonid, tehnikawäe-üksufed,
,» Inglise . . 1
ühine paraad kõikide üksuste ja osawõi- merewägi, lennuwagi, eskadron ja sõja Kohv, Rio, Lantos jne. 1
wate organisatsioonide lippude ja orkest kooli patarei.
„ K.-Ameer. sord. 1
ritega.
Tallinna malew ja wabatathlikud tule- Tee, lahtine, orange
tõrjujad ilmuwad terwes koosseisus.
Pekoe, Tseilon . . 1

Õiendus.

100

15,50-16,00

100

2,50— 2,60

100 „

40,00—42,00
100 „ ] 50,00—180,00

100 140,00—170,00
100 „

45,00—60,00

100 „ 26,00—27,00 '
100 „
22,90
100 „ 29,00—30,00

Mootorõli, Ameerika 100 „ 35,40—42,70
Autoõli, Ameerika . 100 „ 39,65—105,00

„ 1,20—1,45
„ 2,30—2,50
„ 3,10—4.80

Linaseemneõli . .

Värnits ....

100 „
100 „

83,00
85,00

100 „

15,50—17,00

Petrooleum, Vene,

„ 5,00—5,50

sistem. ja vaadid

Paraadi juhatab garnisoni ülem kind- Tee, lahtine, orange
Petrool., Ameerkia 100 „ 15,50—17,00
Meie lehe eelmises mnnbris au kirjutises ral J o n s o n. terua abiks linna komen40,00
Pekoe,
Java
...
1
„ 3,80—5,00 Bensiin, Vene . . 100
„ Elukindlustus ja meie kindlustusseltsid" jää dant kol. Raudwere.
100 „
Tee,
lahtine,
Moning,
37,25
>.
„
II
s.
nud ära tabelite peadel mõneb sõnad, mida
„ Ameerika . 100 „
40,00
Hiina \
Täpselt kell 12 päewal wõtab paraadi
„ 4,00—4,70
korrigeerime allpool, luues uuesti tabelid.
9,00—9,50
wastu riigiwanem K. P ä t s kaitseminis Suhkur, Poola . . .100 ,. 26.25—26,75 Pesu sooda, kodumaa 100 „

„ Saksa . . .100

ter A. K e r e m i saatel. Riigiwanem
to

L k!

Wabadusplats on nagu harilikult pii
ratud nööriga, kuna sisse Pääseb ainult

ro

ma ... .
Eesti Loid . .
Oma ....
Eesti kindlust.-s.

Kokku. .

2.284
5.234
1.237

1.474
3.577
830

158

143

8.913

6.024

64,4 sellekohaste kutsetega.
69.8
67,1

Kui külma 100 C. woi rohkem, jääb
paraad pidamata.

Seebikivi ....

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

veessulav, väljani. 100 „

„ 3,40
„ 3,40

Tsinkvalge, väljani.

0,73—0,78

Tinavalge ....
Ooker, väljamaa .

1 ,,

0,17—0,23

Eka

225,0
179,9

Oma ....

Põhja kinnitusselis

Eesti Union .
Eesti ...

5,0
9,2
8.1

93,4
93,7
33,5
3.4
20.9
18 9
2.9
0.8
2.6

Suure raadiojaama awamine

„Mattfulls” . . tünn 50.00—52.00

Warssawi all.

540,2

269

59.1
1.4

38 3
28.3

Eeks ....
Talu ....

Eesti kost. kmdt.-s.

Kokku . . .

jaam Kohtla . .

diojaam Parimate aparaatidega osutub Raualakk, franko
suurimaks raadiojaamaks maailmas.
41.3
jaam Kohtla . .
52,1
57 7

242.8
54,6
66.8
58.6
159.0
83.9

Raud, sordi . . .
vits....

Kes Võib olla ühispanga liik
meks?

Raudplekk . . .
Riigikogu üldkomisjon wõttis wastu
,, tsingitud
paragrahwi ühistegeliste asutuste täieu- Raudtalad . . .

du.se seaduses, mille järgi ühispangad ci
tohi wastu wõtta oma liikmeteks isikuid,
49.9 kes teiste samaliiki laeuuasutuste liikmed.

Teras, Inglise . .
„ Saksa . .
„ vedru . .

100 kg.

„ pestud . .

100 „
100 „
100
100

100 ..

teel 2, krt. 2, alum. korral
(2 maja Wabadusplatsilt).

Suur kaburcc-öhtu
üldtuntud arstistide osavõtul, hra Petshorini labastusel.
Orkester hra Oman’i juhatusel
Pühapäeviti kella 5—7 Five o’clock. Igapäev kella 11—lj%2 Rootsi laud.

Silmaarst.
Wastuw. kl. 10—12, Vž4—Va6.

Joh. Paris

1000 „

45,00

..

Am-- " h
nahast, I sort . . 1 „

15,00-24,00

3,40

TA^nahk, Amee

32,00—33,50

rika nahast, Tl sort 1 „ 3,30

13,00

70,00—100,00
22,00—24,00

TcflOw toimetaja: Tviwo M. Heino.

Wastutaw toimetaja: A. Soos.
Väljaandja: Kirjastusühisus „Nkn".

Jalanõude välianiüüh
suure hinnaalandusega

nafsfer. kingad Kr. 5.— alates
meester. kingad „ 8.50 „
nalster. botikud ,, 4.50 „

J- Link

Tel. 14-27.
Ärimehele ja töösturile

Esimene reisikohvrite- ja tarvete tööstus
Asut. 1025.

1000 tk. 47,50—50,00

kestab kuni 28. veebruarini

Di. P. Sdimldt

Laupäeva], 21. ja lalriiii Mtimm laujasval esmisfiaval, 23 mbmul

. 100 ,„ 6,00—7,00

1,30
kast (5000 toosi)
Tallanabk, E^sti mha 1 kg. 2,70—3,30

100 .. 70,00—100,00

Umber kolinud.
S. Karja 18, Laenu Panga majas, lal. (2)34-31. >

vabrik ....
TuletT- ‘rinaal-

10,50

25,00
100 „
100 „ 11,50—12,00
100 ,. 16,00—22,00

Elan nüüd Kaaril puies

Rs8louuit H!RIKLUB1“

0,85—0,86

„Matties” . . . tünn 50,00—53,00 Tsement, Porti and,

on 160—120 KW. Sliur Warssawi raa

Eesti Lloid

5,50

1„
1„

Heer. Shoti „Mattfulls” „ 64,00—67,00 Telliskivi, I. sort
Lühemal ajal awatokse Warssawi all
Loksa, fr. Tallinn
35,00
„ Norra . . .
.„
suurem raadiojaam. Selle jaama wõiine Katuselakk, franko
Silikaat, I s., franko
lB 1.5

100 „ 28,00—29,00

Värvid, nigrosiin,

Heeringad, JarKunda pütt (170 kg.) 8,85
mouth ,-Matties” tünn 46,00—48,00 'Kriit, toores . . . 100 kg., 5,45—6,70
Heer. Jarmouth

90,5

67,6

„ 26,25*—26,75

Sool, lahtine, Vene,

peab päewakohase kõne.

Valli tän. 4 \i Maakri tän. 6.

\m\

Asnt. 1925.

Tallinn, Harju tSn. 36, kõnetr. (2©)2»03.
Soovitab:

kõiksugu nabkiarbeasju naisterahva käekotte

ii

oma peennahkade tööstusest, kõige uuemates mustrites,

.M".

portfelle, kirjataskuid, reisikohvreid jne.

Mehaaniline puutööstuse

vabrik

fl fliiii ii Ki.

Pagariäri

„Jallinna Teataja"

Th. Jürgenson

tellimisi

Tallinn, Narva mnt. 35, kõnetr. 303-L9.

võtavad vastu kõik

Soovitab: peale kõige oma tööstuses val
mistatud saaduste

eriretsepti järele valmis
tatud rukkileiba
kaaluga 1 klgr.

Tallinn, Tina tan. 19

* Kõnetr. 309-26. ^

ii

Valmistab: *

uksi, aknaid
ja igasugu

mööbelt.
Tellimised täidetakse kiirelt ja korralikult.

I

Ettevõtjatele ja põllumeestele
soovitad omast rikkalikust laost lõhke
aineid, nagu dünamiiti, atnmonaali,

amatoli, meleniiti (miini kollast)
schneideriiti, lõhkekapsleid, silttenÖöri,

elektri sütikuid ins.

Kapsi ja K9 osakond

„Löhkev6ime“
Tallinn, RUQtli tän. 15.
Telefon (2) 10-15.

postiasutised.

OQOOOOO O O OOOOOOQOO

fiuslav pea
mehaaniline lalanäude hm
Tallinnas, Rohu tän. 5. Kõnetr. 432-71
Soovitab meeste- ja naisterahvastele
kõiksugu

rant jalanõusid (Mjw)
kroom, shevroo Ja lakk.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Pesuriiet

ostate kasulikult

SGgG Wiiiapaižja /

kodamaa vabrikute rlldekoaplnsest

1600 Kaubagrupiga /

HEINRICH TOFER

24 Maast

Tallinn* Suur Karja 15, Müürivahe nurgal.

Uusi villaseid, puuvillaseid ja kunstsiidi riideid,

1931 s- .
igale arukale ärimehele

iiDli oUsrnnüs- ii sisseostaiBhos,

meesterahva paliiu- ja filikonnariideid.

II

mida üldse maksab arvestada.

Algab 1. mSrtsll

Daamidele ja lastele:

Kõiki teateid annavad:

Leipzig! messinmet, Leipzigis,

guur^tl alandatud hinnaga

või selle auametnik esindaja

N Al S MANTLI R110 El D.

ta WILHELM BORCHERT, Tallil».
Vene tän. 40; tel. (2) 19-29.

Rääkida kl. %10—Vai ja kl. 3 aist.
Hinnaalandus 50% messiiesõitjatele anametliku esinduse tunnistuse ettenäita

Mehaaniline puutööstuse vabrik

missi (maksev sinna sõiduks 24. veebr, kuni

6. märtsini ja tagasõidul 1. märts, kuni

S. SIINIIN

14. märtsini, kaasa arvatud) astub jõusse

tagasisõidu! Eesti, Läti ja Leedu raud

Asut. 1887 a.

teedel ja 25% Saksamaa riigiraudteedel.

I. auhind

Suur Tartu maantee 43. KOnetr. 308-45.

I. auhind

Kõige soodsam
ostukoht pealin

Asut. 1897 a.

Valmistab: Uksi, aknaid, täieliku korteri, pankade, magasiinide ja asutuste sisseseadeid.

nas on vanem

Kunstlikud stiililised mööblid ja sadulsepa tööd.

Eesti kullasepa-

Tugitool voodi ja sohva voodi. Hiilis

äri

kuldauraha. w kuldauraha,

(asut. 1903 a.)
Tanatnrukael 5, oma majas. Kõnetraat (2) 31-20.

Suures valikus hõbe lauaserviise, nuge, kahv

leid, lusikaid ja kõiksuguseid kuld, hõbe ja
kristailasju. Seinakellad, tasku- ja käeuurid.
Eriti odavalt laulatussõrmused. i

n

Esimene Tallinna mehaaniline

I

Uudis!

gini- ii lipttliislifo1!

tööstus.

,1911 Om. K. PETERSOtlTel-30461

Käesolevaga teatan, et olen välismaade
eeskujul tarvitamiseks välja jaganud hü
gieeniliselt puhtaid ümbrikkudesse pitsee

Narva m. 4 Ja Suur Tartu m. 17 ö

Kulla, hõbeda ja kalliskivide ostmine*

Panga arved: Linnapank, Põhja Eesti Üüispank.

Palun iga tarvitajat kellele kallis ma

tallinna Kosmeetika Caboratoorium

Prifflfl * raamide valmistamine piltidele, peeglitele,
LlllllUt reklaamidele jne. Vanade piltide (õlimaalide)
dubleerimine, parandamine ja puhastamine. Pildi- ja
peegliraamide ning mööblite parandamine ja kuldamine-

salvrätte ümbrikust välja võtta ainult

Jlora"

ritud habemeajamissaivrätte.

tervis, lasta neid hügieeniliselt puhtaid
enese juuresolekul,

Seega on mnt aa teatada, et käesoleval aastal

märtsikuus saab minu üle Eesti tuntud ettevõtte

Salvrätte on praegu saadaval järgmistes

20 aastat vanaks,

ärides:

sel puhul ojsustasin minu austatud tellijaoekonnale
korraldada llf./n. — 15./HI. 1931. a., vaatamata minu

Parimad on fetti wõistlufeta parfümeeria saadused:

P* Krõll, S. Karja t. 12

Balti jaamas habemeajaja

alati odavatele hindadele,

Ramona

,,Union44, Vanaturukael 3

30 odavat päeva
suure hinnaalandusega.'

Citana

Sadda Jakko

E« Miljan, Narva m. 19
Lauersotl, Narva m. 42
E* Kaup, Narva m. 35
Pikkov, V. Pärnu m. 32

Palun tellimistega rutata ja mitte teise päeva
peale lükata — aeg kaob kiiresti. Minu teliijasringkond on suur ja tahan heameelega kõiki rahuldada.

lau de Cologne
Saadaval kõigis parimates ärides.

Kontor: Tatari m. 21-b, Irt. 2, fõttett. (2)15—78.
Tehas: Luha tn. 40.

IReikop, S. Tartu m. 50 ja teistes.

Tellimiste vastuvõtukoht
Narva m. 4, ladu Suur Tartu m.

. IV. |

1ERS0N.
Austusega K. PETERSON.

|

Ameerika pesumaja
Talltim, Müürivahe tän. 21, tel. (20) 5-9?.

Külastage

k. Põder! vulin
Tallinnas, Kullasena tän. 7, telefon 429-31
sealt leiate alati kõige suuremas valikus mõõdukate
hindadega moodsaid meester. ja naister. valmisriideld.

Kes ostab, ei kahetse*
Eeltulevaks hooajaks suures walikus moodsaid

Ii>
ostate kõige soodsamalt

pm mi v

P. Micitelson i
Välke Karja 6.
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J.Hilleri leivatööstus
Tallinn, Kalevi 4- Könetr. (2)16-79.
Leiva, peenleiva ja saiasaaduste väljasaat- •
mine raudteejaamadesse ja laevade peale.

Suur inventuur-väljamüuk
50% ja rohkem hinnaalandust I

Kiire fa korralik tellimiste täitmine.

Väljamüügile määratud: mööbli-, päevasärgi-, mantli- ja

£» xpvos pudukauptus

kleidiriideid ning kõiksugu riidereste. Soodus juhus varustada
endid riidekaubaga ka vähese rahaga. Et selles veenduda,
palutakse kõiki külastada meie äri!

OSKAR PILV
Tallinn, Veneturg Z. Kõnetraat 305«86.
Somltaš j&mxes- jmUkus:
Kindaid — nahk ja trikoo.
Sukad, sokid — siidi, villased ja puuvillased.
Puudrid, seebid jne.

---------- Müük snnrel ja väikesel arvul. ---------

odavate hindadega soovitab oma ladust j. jõbeda,
Jakobsoni tän. 2, tel. 311-38.

Eestimaa Trükikoja A.-S. (end. J. H. Gressel), TallirmaZ, Rataskaewu t. 10.

