Hind 5 senti.

8 lehekülge.
faiawfc» ja talitus:
Tallinn, Wene tim. Ila. — Telefon 428*29.
Tegevtoimetaja korteri telefon 4SS-5S. — Kontor
awatud äripäewiti kella 9—17. — Toimetuse kõne
tunnid kella 11 13.

Kttuktttttste yrnnad:
Kuulutüsküljel 3 fnt. mm

Esiküljel . . 10 E ^

Tekstis. . 12 „ „

JeNmishinnad:
1 kuu
3 kuud

6„

12 .

25 sent

65 „

120 „
225 *

Majanduspottittline nädalaleht.

Aimub igal lanpöewai.
Laupaewal, 1 ZWlSM 1931.

Rr. 31. (48)

2. aastakäik.

Kes on need mehed?
Tuhakamonopoliga tehakse pahasid.
Erakonnad üksteist süüdistamas.

JUtAexo&side hind Jhexhih.
Tirbakuutonopoli kawadega ollakse leh
tede järele juba nn kaugel, et lõplik kuju

warsti walmiwat. Kuulduste järele an

uorstltSSstus

pitalist. 4 milj. krooni põhikapitali pealt
oleks see 480.000 kr. aastas. Kui aga ka
sud tõusevad üle selle summa, siis üle
jäägist riiksaab omale poole, kuna pool
läheb seltsile lisadiwidendi maksmiseks.
Et seltsil oleks wõimalik küllaldasi sisse
tulekuid saada, siis kirjutatakse ette, et

takse tubakamonopol selleks loodavale
seltsile 25 a. peale, millise tähtaja järele
kõik seltsi tvarandnsed ja sisseseaded rii
gile lähevad tasuta. Loodawa seltsi põhi
kapital peab olema vähemalt 4 miljonit odavama sordi 1000 paberossi
kr. Selle vahaga peab ta ka wälja ostma
hinde! tohi olla
senistelt omanikkudelt
alla ega üle 8 kr. Praegu on aga odawapraegused tubakavabrikud, mad paberofid 6 kr. tuhat, s. o. 25 tukki
mille wäärtust hinnatakse 2,25 miljoni maksavad 15 senti. Siis maksaksid 25
kroonile. Uus ettevõte peab riigile maks tükki £0 fciti.
ma aastas aktsiisi- ja tollimaksu tubaka
Kuid kg siin ei näi asjad puhtad ole-

pealt 6 miljonit krooni.

wat. Nii tyyh Tartu „Nool" järgmise

SN juba põhimõtteline kokkulepe saavuta
tud kreMastega, teiste teadke järele aga

Tartu panga ja Gatloma rühmaga. Lõ
pulikku monopoli teosiKmist venitavat kr
see, et ei olewat weel selgusele jõutud,

Kes tegi toüitariisid? Saadakse isegi oma eksimusest aru.

„p pliitilised advokaadid",
kes monopoli heaks waewa näevad, ho
norari saawad. Monopoli saamiseks -le
ivad paremaid väljavaateid sel grupil,
kes pakub kõrgemat honorari."
Teiselt poolt lasevad «Päevaleht" ja
„Waba Maa" oma kirjutises mõista sotfialisttde osa tubakamonopoli sünnis ning
öeldakse selgelt: et „nüüd yn kokkulepitud

Otsuses kõne alla. Otsustati asja nii

moodi seletada, et kui kord juba toll on
et nii mõndagi arusaamatust tollide alal ära makstud, siis ei saa kaupa enam uute
oleks wõinud olemata olla, kui uut tolli tariifi järele tõlkida. Nõnda siis võivad
tariifi koostanud ametkond, meie majan ärimehed, kel kaubad seaduse waletõlgitsedusoludele lähemal seisaks ja mitte ainult mise tõttu aitadesse seisma jäid, neid
puht paragraafi usku ei kummardaks.
kätte saada. Ärimehed, kes uue tariifi jä
Ka Kaupmeeskonna esinduse Kauban- rele tolli ära maksid, saawad waheraha
dus-Tööstuskoja kohta wõib sama öelda, katte.
*

sest ta on kaupmeeskonnale ikka wõõraks

Nagu sellest näha, on Toompea ring
jäänud, tundes meie majanduslikku elu
wäga wähe, kuna ta seisab meie laiema- konnad lõppeks arvestanud ka tegelik
kihilisest majanduslikust elust kaugel.
kude kaupmeeste seisukohtadega, mida
#
Uute tollitariifide maksmahakkamisel meie leht korduvalt on toonitanud. Meie

tabas mitmeid ärimehi suur üllatus Eel
misel päewal olid tollirahad ära tasutud,

Kõiksugused

liha-lauoritimflduieil
tuntud headuses.

Tellimiste peale kauba väljasaat
mine kiire ja korralik.

Peale lihasaaduste äris müügil;

Juustu* kilusid, sprotte)

konserve, Juur- Ja ala*
^viBfäsaadused Jne.
Mõõdukad hinnad.

nud öma häälekandjas sõna tootma. Leht
kirjutab

„Kahjuks on see ka Eestis nii: osa po
liitilisi tegelasi, „riigimehi" Müüvad oma
nime, weel enam aga oma abi neile ka

Majandusminister Pung võttis möö kuid kaubad ise jäänud aga tolliaitadesfe. pitalistidele, eriti välismaalastele, kes
dunud kesknädalal wastu Tallinna Kaup Kui neile nüüd järgmisel hommikul jä Eesti riigi hüwedest midag» anesele tee
meeste Seltsi delegatsiooni. Delegatsioon rele mindi, ei antud kaupu kätte, Maid nida tahawad.
kandis ette mõningaid märkmeid ja soowe nõuti veel lisatolliraha uute tariifide jä
Ettewõtetes, mis skandaalwast maikSmapandud uue tollitariifi kohta. rele. Mõned, kel. kaupa hädapärast waja
, selt lõppenud?
Hra Minister pühendas kaupmeeste oli, maksidki lisatolliraha ära, kuna tei leiame Eestile wõõraste nimede kõrval
awaldnstele tõsist tähelepanu, lubades sed jäid äraootavale seisukohale.
ka tuntud tegelaste nimesid.
4wõimaluSte piirides arvestada kaupmees
Eile õhtul tuli see asi wabariigi vate eluliste soowidega.
Delegatsioonile jäi sellest käigust mulje,

kdnetr. (2)30*68*

mis maaral

summale, mille eest
Seni saadud summad tollide ja aktsii- märkuse: . ,
side näol tegid wälja umbes 5 miljonit
„Tallinnas liiguwad visad kuuldused, s o 11 tit Lis.il d » t o e t ama
tubakamonopoli
krooni. Seltsil on õigus saada puhaskasu et tubakamonopoli sisseseadmise eeltööd
knni 12 prots. ettewõttesse mahutatud ka on jõudmas lõpule, ühede teadete järele ühe rahameeste rühma kasuks." >
Spe kahtlustamine on sotsialiste sundi

ilule tollide keerises.

V. Kalamaja 7

Nagu neist kirjutistest oletada wõib, on tu
bakamonopol mõnele vahetalitajale üpris kor

Tamme*, kase. ja mehegoaipnast

mööbleid,
mitmes raliass po'ster mööbleid sooritab

J. HALLO
Äsab nüüd 8. Karja 18. Tel. 28*07.

Tallina

Hinnad mõõdukad, maksutingim. soodsad.

ralikuks^ sissetulekuallikaks.

Kas toob paranduse!
Välisministeerium majandusinssrmatsiooni korraldamas.
Wälisministeerium korraldas 28.—31. Ed. W i r g o tutwustas koosolijaid lähemalt
juulini pikema aja järele wäliSsaadikute kon-

wercntfi Eesti walisteeniStusfe puntnwatc
küsimuste kaalumiseks. Nõupidamise wajadust
põhjendas eriti uue wäliskautzanduse osakonna
sisseseadmine wälisministeeriumi juures, miS

uue osakonna tõõkawaga.

Wälissaatkondadr ja keskasutise vahekor
dade küsimust kaaluti ratsionaliseerimise sei
sukohalt administratiiw- osakonna direktor R.

Möllersoni ettekande järele. Awaldati

xioob kaasa rea muudatust välissaatkondade soowi mitme uuenduse läbiwiimiseks töö
Kk keftafutise ning teiste ametkondade wahe- lihtsamaks ja tagajärjekamaks muutmise suu
nas.
wiimane juhtkiri käsitas just tollitariifi (rordis.

bürokraatlikku muutmist.

Poliitilise osakonna direktor H. LareNõupidamise awas wStisminister J. Tõ
nisson. andes ülewaate konwerentfi üles tei andis ülewaate saatkondadelt faadawa

annetest ja rõhutades eriti wälisestndustele informatsiooni, eriti majanduslikkude teadete

Yana Posti 2. C nl AtttfV II Vfif Pli rk Yana Posti S.

Tel. (20)9-69. UtSiUUg 99Q X U 1 Li 11 Li . Tel. (20)9-«9.
Daamidele:

Lemaire — veeaurtikestvad lokid (Dauerwellen).
Veelained. loutte, kulmude Jo ripsmete värvimine.

Maniküür.

KotiviK-koiiltrföri H. Laas
Vana Posti 7. K«n.traat (2,26.87.
(lati saadaval Igannnsel kondiitritööstuse saadused
valmistatud ainuH esimese järgu tooraineisf. r

i.

seatud majanduslikkude ülesannete suurt täht
sust. Esimene koosolek pühendati jookswate

küsimusest. Kiideti heaks ministeeriumi kavad
informatsiooni süstematiseerimise ja laienda

wälispolttMiste probleemide kaalumisele. mise kohta, mille eesmärgiks on tõsta ma

Läbirääkimiste algatuseks kandis ette ministri

janduslikkude teadete prattilist wäärtust era

abi A. Hellat waStawa ülewaate.

majanduse huwides.

Konwerentfi viimasel koosolekul wahetati
Järgnevate! koosolekutel wSrsi kaalumisele
majanduslikkude wahdordade süvendamis? ühenduses Eesti alalise esitaja A. Schmidti
küsimused wAisriikidega. milliste kohta rida ettekandega mõtteid Eesti seisukoha üle tu
saadikuid esines konkreetsete algatustega. WS- levase rahwuswahelise dcsarmecrimise kon
liskauvanduse osakonna direktoriks määratud verentsi asjus.

Cafõ G. HEINMANN
Pikk tän. 11

kOnetr. 432-4®

Kohvik avatud iga päev
k. 8 h. keni k. 10 ft.
müi
Igasuguste kondlitrisaaduste müük.

samaal, Skanöiyaawia riikides Wõi isegi
Soomes ei leidu kusagil niisuguseid rä
paseid toiduaineteturge kui meie juures.

Kusagil ei leidu nii roppe ja kasimata
Wälissaadikute konkverents. ja surma üle, .kuid seda wõimu ei saa
» Riigiwanema ringreis. Pu peale wäheste waljäwalrtute keegi Ma,
wäljawalitud agu waikiwad oma tähele
nane Rist. Sanitaarolud.

Enne maailmasõda oli praegune Eesti
wabariik üks Wenemaa wäiksemaid kuber
mange, kus walitses kuberner mitte üle
liiga suure ametnike hulgaga. Igatahes
ei olnud siis ametnikke mitte ligi 80.000,

waljakäigukohti, kui jällegi meie juures.
rahwale Peale panna, et- riigi eelarwet Works sellega wabandada, et see kõik on
tasakaalustada, oleme ometi rikkad iga säilunud endisest ajast. Kuid ei, meil soe
suguste asutuste ja asutuste „juhtide" tatakse mustust juure. Nii on Nõmme
poolest. Nii on meil omastkäeft La selline omale um jaamahoone saanud, kuhu
Mobel asutus, nagu seda kujutab enesest sisse minna wõib ainult nina kinni hoi

panekutest nagu haud. Nii walitsesid idamaised keisrid, nii wylitseb terasestDau- kaaslane, piiratult põlistest Kremli müü .Mnane Rist. - Ködantk ei tea aimatagi,
Ei tea, kas meie inimeste ninad on
kui Palju weeringuid ta sellele asutusele
ridest. b
. Meie elame demokraatlikus vabarii peab ohwerdama, neid weeringuid ei ole rikkes wõi alistuwad nad' fatalistlikult
wõünudele, kes heaks arwawad inimesi
gis, kus rahwas ise walib omad wõimu- igatahes mitte mähe. Aegajalt loeme jäl-

des. '

«agu praegu. Maid Lunduwalt wähem. kandjad.
Siis ei lasunud ka kodanikel sellised makEnt sellega Pole weel öeldud, et oma
sud, missugused praegu ähwardawad
„suuri
mehi" Palju näha saame.- On
kinni nöörida wiimse õhunatukese...
keegi' saanud ..kõrgele kohale", ununewad
Jseseiswa riigina on meil ju muuseas

legi lehist, kuidas Punase Risti «esin warustada kas wõi paha lõhnaga. Seda

daja" käinud kas Genfis wõi mujal mondaänses linnas konwerMtsi pidamas.jne.
Harwa näeme ka linna uulitsatel liikutihti lubadused ja tõotused, mis anti enne mas walget autot, millele maalitud, on
päewakorrale tekkinud ka nõndanimetawalimist. Ei armastata siis Palju/enam punane rist, kas see seesama Punane Rist
tud „Prestiisbi" küsimus. ,,'Prestiish" on
on,, ei tea.
end
segada rahwa sekka, rahwas wõib
wõõrkeelne sõna, mis weel 12—18 aasta
. Olgu nüüd asi kuidas tahes, kuid Pi
rõõmus olla, kui läikiwat tsilindrit auto
eest ei mänginud kuigi suurt osa
rita silla juures seisab kuur, millel suurte
peegelklaaside wahtl näeb mööda wilksa-

paha lõhna käiwad Nõmme jaamas sisse-

hingamas peened daamid ja inglis riie
tesse rõiwastatud härrad, kuid pole kuul

da olnud, et keegi oleks kära tõstnud.
Politsei on muidu agar protokolle tegema,

aga kas Nõmme jaama pahale lõhnale

siis tõesti ei saa manu? Ja mis teeb

õieti meie terwishoiuwalitsus, kui ta ei
tähtedega on maalitud: Punase Risti wõitle sääraste wäärnähete wastu, mis

meie leksikonis. Raske on seda

ähwardawad rahwa terwist?
sõna tõlkida. Kohasem ja sisuliselt tawat...
Seda rõõmustawam on ssepäryst kuuü Mstejaam.- Wõhik kodanik wõiks

õige oleks wist tõlge nagu: ülejõu ela
Mõne väewa eest kuulsin, kuidas kaks
da, et meie riigi ja rahwa esimene koda arwata, et seal tõesti tegemist tehakse
mine. Sest näeme igalpool, kus „presinglast.
Nõmme jaamast wäljudes, seal
mingisuguse
päästmisega.
Kuid
selline
nik, härra riigiwanem, suwekuumust on
Liislsist räägitakse, lihtsalt ülejõu elamist.

Nii nõuab siis ka „prestiish", et meie kasutanud, et ennast igakülgselt oma rahwale näidata ja meele tuletada. Et seda
riiki esitaksid uhked -diplomaadid, kes oma
raske töö ja roaewanägemise eest saawad meeletuletust kujundada weel mõjuwakõrgemaid Palkasid, mis üldse maksetakse maks, on kaasa wõetud autotäied diplo
maate, ajakirjanikke jne. Mi Palju, kui
Eesti ametnikele.
Kuna Eesti talumees on tagasipõöra- awalikkusele teatamaks on saanud, on
mas uAuraalmajcmduseke — põllusaa- mainitud ringsõit seni õnnestunud hästi,
duste eest saadaw raha ei tasu enam tööd

Üldiselt' on igalpool' härra. riigiwane-

Mat wõetud wastu wäga soojalt, mis

Need ei olnud wäga meeldiwad. Kui'
meie eneste ninad paha lõhna Wastu
ei protesti, peaksime siiski hoolitsema, et
wähemalt wõõrad selle all ei kannataks!

westama annetustega, teab igaüks, kuid

Silmitseja..

mitte Pirita Punase Risti päastejaam.

waatamata mõnedele wäikestele wiperus- Juhtuski õnnetus, kuna uppus noormees,

ega waewa, — kuna igapäew kaupmehi tele, nagu ühe sõduri kahuritoru alla
jääb maksuraskustesse, -kuna näeme töös jäämine ja wahejuhtumine Narwa-Jõetureid sulgemas oma töökodasid, Poleks fuus, kirs ..paadisaksad" riigiwanema ja
ehk üleliigne, kui warsti ka meie „pres- tema ./suita" kohad olid wallutanud.
tiishi" küsimus wõetakse rewideerimisele.
Sest rahwa kandejõud on lõppemas. Dip-

arwamine osutub eksituseks, tegelik elu walitsewa lõhna üle mõtteid wahetasid.

näitab hoopis midagi müüd. Nii oli minewal pühapäewal Pirital suplemas re
kordiline rahwahulk-— umbes 15.000
inimest. Et niisugustel juhustel peab ar-

kes. liiga kaugele oli Merele ujunud.

Lõunamaa muretu elu.

Wäga kiirelt saadi ta merest kätte ning
Kalendri järele peaks meil praegu ole
toimetati eelpoolmainitud Punase Risti ma suwi. Kuid päikest põle mõnda aega
päästejaamü suure. Juuresolijad teawad
enam nähtud, õhk on muutunud jahedaks
tõendada, et kõne all olew noormees siis
ning tibab seene wihma. Meeleolu on
weel olewat hinganud. Kuid päastejaam

oli su l etu d, selle juhataja asuwat kuloukaatia poolt tarwitatawaid kulusid tu tunnistust annab rahwa lugupidamisest
sagA talus! Seda sel ajal, kui mere ääleb Piirata. Kuidas seda teha, jäägu was- ja härra riigiwanema populaarsusest.
res on 15.000 suplejat! Nn läks kaduma
tawa asutuse hooleks. Kuid sellest moöda
Asi kujuneb ju järjest rohkem nii, et kallist aega, mil loomulikult wähenema
ei Pääse. Aeg on raha, kui aega raiZ- meilgi warem wõi hiljem tuleb riigi- pidid uppunu elluäratamise lootused. L3fctmc, raiskame ka wiimast. —
presidendi walimifele asuda. Ja kui meil Puks saadi päastejaäma, -majasse, - kuid
«ö
ükskord saab olema president, jääme loot

seal puudusid isegi kõige. Primitnwsemad
Kõige uhkeluaks walitsemiswiisiks loe ma, et rahwas teda wõimalikult sagedasti abinõud. Isegi kushetti ei olnud olemas,
takse, kiri „isewalitseja" ennast „oma rah- näha saab liikumas oma keskel k
kuhu oleks wõinud asetada inimese õnne
*
-vale" wõimalikult Mähe näitab. Rahwas
tuse Puhul, tuleb teda parma Paljale
Kui muidu ka waesed oleme ja pead maale!
teab küll.^et kusagil asub mingisugune
suur sa inägew wõim, kes otsustab elu murrame, missuguseid monopole ja makse
Seni, kui inimesed nagu Peata kanad

juba weidi sügisene — ega sügis kaua
endale enam ei lase oodata.
Kellel nüüd aega ja raha oleks sõiduks

Wahemere kallastele!- Kas wõi AbbazZiasse, Adria mere ääres. Seal walitseb
praegu supel-sosoon. Paljutuhändeline
rahwuswaheline inimhulk elab hotellides
ja.pansioonides. Päewal kubiseb mere
rand suplejaist, sajad Adrianäkke ilusais,
pikantseis rannarõiwais wõluwad rannaliiwas möödaminejaid. Abbazzia tanawatel on näha rohkem pyjamasid, kui

ringi askeldasid ja alles linna sõideti harilikku riietust, mille juures on eriti
tähelepandaw beach-gow'ide elegantsus
omavad ka meeste püksid väärtuse. tarwiliko abinõude järele. Pidi uppunu ja mitmekesidus.
muidugi
lõpulikult
surema.
Kas
wõib
Harilikult kõneldakse rahalisist ope
Ja siis need Lõunamaa ööd! Kuna
weel kujukamat näidet tuua mõne meie

ratsioonest vaid ühenduses lõhna

meie juures öötülekuga wäljas wiibimine osutub ebameeldiwaks, on lõunamaa
des inimesed wäljas, rõdudel ja aedades,
Meie juures waliifewad samtaarolud millised on walgustatud lugemata hulga
ei näi palju olewat paranenud weneaeg- färawate lampidega. Kõikjal kuuleb lausest ajajärgust saadik. . Venemaal walit lu ja muusikat, alates mustlaste orkestri
ses haruldane mustus.. Polnud siis ka tega ja lõpetades pesuehtsate Brasiilia
asutuse hoolimatusest, saamatusest, ruma

vate kombineedega.—
Väidetakse nimelt, et sellise läbi- lusest ja arenematusest? . .
paitsva kattega naine kujutavat en

dast suuremat hädaohtu kui para
diisi alasti süütusega rõivastatud

EETER
Tallinna kiri.

Eva.
Oma vanäpoisiliku vooruse eest
valvelolevad meeskodanikud otsus- ime, kui järjekindlalt lewinesid taudid, pillimeestega. Äö Mi mängitakse ja
rragrr kõhuiüüsus. koleera, iiegi katk. Oma

tantsitakse. Kuupaistel sõidetakse merel

tanudki luua klubi, mille sihiks ole ifeseiswuse kestel oleme suuresti wabawõi matkatakse rannapromenadidei, mis

vat propageerida alasti kultuuri nenud Wene mõju alt. Kuid sageli weel
kilomeetrite Pikkuselt ilustawad ' mere
naiste
keskel. Sest rõivastamata
Riigivanema ringsõit oli kahtle naine olevat
äärmiselt vähe huvitav. on Wene mustrrs säilinud. Reisides Sak randa. Lõunamaa loodus on ilus!

mata üks tark sisepoliitiline samm.
Seega võime peale õnnetute „õnSeda peab ka vastasrind tunnistama
ning ühe vastaspartei häälekandja nelate”, sotsnatside ja natssotside
märgib vaid hambaid kiristades, uue partei ja meestevastase vana
mis kusagil söödi ja joodi. Nii oh' piigade klubi pühitseda veel omapä
rasema Seltsi sündi, öeldagu reel, et

kõrged ja vähemkõrged külalised

Rakveres söönud kitsepraadi ja

maitsenud forelle, Narva-Jõesuus
kugistanud kanapoegi ja lõhekala
ning Narvas eneses neelatud kana
praad! ja kohakala. Sellega lõpeb
lehe poolt maarahvale teadmiseks

eestlane ei sammu ajaga kaasas!

Temwlljakattse pankrott.
Seadus muutmisele?

W. Maa kirjutab: '
maalt sisseweetawa rukki maksustamine
Isegi väga •—. Eriti veel, kui ra
„Nagu wabariigi walitsnse ringkonda kõrge tolliga. See wõimaldaks omamaa
hast on jutt. Linna lähedal on üks dest kuuleme, olla wiimafe nädala jooksul
rukki hinna hoidmist wastawal kõrgusel.
üpris tagasihoidlik pansion. Selles kerkinud Toompeal päewakorrale riigiko

veedab oma puhkust näiliselt sama gu erakorralise istungjärgu kokkukutsu

Kui riigikogu erakorralise kokkukutsu

tagasihoidlik soomlane. Mine tea mise kawatsns. Nimelt tahtwat wabarii mise kawatsus teoks peaks saama, siis on
antud menüü, üpris head road j ega neid soomlasi, hiljuti pidid r,meie gi walitsus esitada riigikogule terawilja- oodata riigikogu kokkutulekut juba sep
nuriseda pole. Kuulu järele etenda sadama paari rusikalöögiga ujhber- kaitse seaduse äramuutmise ettepaneku, tembri algul. Korraline istungjärk al
nud selle koostamise juures riigiva ehitama!) Kuid tollelt soomlaselt sest on arusaamisele jõutud, et riik ei suu gaks 5. oktoobril. TerawiljakaiLse seadust'

nema peaadj utant suurt osa. Forel võetakse hinda, mis kõike muud kui
lid, lõhed, kohakalad, kitsed ja ka tagasihoidlik --- 7 kr. „sutka” eest.
nad ... Kahju, et leht ei too Tartu Samal ajal saab. Soome pansionis
linna randi roogade nimekirja. Vist prima olemise juba 2:50 kr. eest!
sellepärast, et oleng tuurinud vara Mis hoiab siis meest siin kinni?
hommikuni. Siis on enam raske toi 45° ja — Eesti naiste jalad! Ta
maksvat meeleldi tolle väikese lisa
tusid eraldada. —
summa. Lõpuks: kui meil tõepärast
Samal ajal, kui autod tolmasid nii suur naiste ülekaal, miks ei kasu
mööda teid, laiskles pealinna rahvas ta me looduse produkte propaganda
Pirita liivasel rannal. Ujumisput- esemetena? Miks meie ei lase endal
kade rentnik tegi head äri. 60.000 kasvada Kollontaid, miks ei luba
meie naisi jaamaülemaiks ja kirikupäevas on juba Kui

tahetakse ara muuta wõimalikult kiirelt
da nii kergesti, kui algul arwati realisee
Peale rukkilõikust, et talumehed mitte as
rida juba olemasolewaid rukki tagawarajata ei soodaks saagi ülejäägi äraostmist
fib; küll tuleks aga riigil selle seaduse ko
riigi poolt
haselt asuda septembris uue rukkifaagi
kokkuostmisele ning riigi wiljalaod suure
neksid weclgi mõne tuhande tonni Mõrra.
Olla seisukohale asutud, et parimaks terawilja kaswatuse kaitseabiuõuks on wälja-

Kinnaste wäljaweo tõus.

Mõnedest organifatsiõoni puudüstustest hoolimata on äsja Wilnos asutatud
piirivalve kirub soomlasi, nende õpetajaiks? Kaks tähtsat karjase kooperatiiw „Kazanwil", mille läteS nüüd
liigse agaruse pärast, mõtleb maini ametit, -— Vildak majanduspoliiti koi? Wilnos Löötawad kindawabrikud,
tud rentnik neile õrnusega, mille ka, tõepärast. Kuulus toode, millest kinnaste wäljawedu järjeSti arendanud.
kuumus vastab päikese tulistele nii-kui-nii üleproduktsioon, ei leia Hiljuti sai ülaltähendahrd ettewöte Har-

kiirtele. Sest 4000 senti jätsid Soo küllaldast reklamimist. — Halvad biinist.suurema tellimise, Peale selle uuendas London oma tellimise ja Ameerika
me pojad ta kassasse vaid — uju ärimehed!
nõudis kaubaprsowe.
mispükste üürina! Ometi ükskord
, . - ONU PEETBK.

mi. ä, „mm «•» <«!• t m ua

mm
neist äridest
kes

kmiotiiNM
Januma Tea Sajas t

Põhjamaade MSSsturid on
Wewad.
Soome, Rootsi, Norra ja Taani ühine kongress.
Koostöö oleks meile kasulik.

Hiljuti maksmapandud uued tollid ei ole
kauhahinadele, börsikomitee hindamise ko
deerimise komisjoni andmetel, pea mingi
sugust mõju avaldanud, ainult vene kae
rad on 2 senti kilogrammilt kallimad.

Jallinna Teataja14
on ainuke õiglane majandus
poliitika arvustaja!

Narva turg.

Hinnad langesid m. s. järgmistel

Must leib 17 senti kg, sai 18 senti nael;
Ekspörtvõi 1,71—1,76 kr. (1,79—1,84 Sealiha 60—70 senti kg, loomaliha 50—70

kaupadel:

(„Tallinna Teataja" kirjasaatjalt)

Helsiu gist, 21. juulil. Helsingis

Pällumajandustoodete kaubahlndade liikumine suurmüügll.

Võeti tvastu resolutsioon, milles tun kr.) kilo.

veeti wiiendat Põhjamaade käfitöösturitk nistati küll sellise organisatsiooni tähtsust,
kongressi, millest wõtfid osa Norrast 5 ent leiti liiga tvarajaseks otsustada, kas
esindajat, Rootsist 6 jn Taanist 9 esinda Põhjamaad organisatsiooniga ühinewad
jat. Peale selle wõtsid kongressist osa Põh Tehti Põhjamaade käsitõõsturite liidu
jamaade Käsitõõsturite Nõukogu juhatus, nõukogule ülesandeks jälgida küsiAuse
millesse kuulub Soomest nõunik W. von arengut.
ühtlasi otsustati ühiselt jatkata senist
W r i g h t, Taanist pagarimeister F.
Pitzner ja Rootsist õuekonna kingsepp, energilist tegetvust käsitõõsturite hntvide
kaitsmisel ja endiselt walwata, et riikli
meister A. L i n d m a r k.
kud omatvalitsuse ia käsitõõsturite oma
Mainitagu, et

senti kg, vasikaliha 40—65 senti kg,

Kanamunad 18 kr. (18—19,80 kr.) kast lambaliha 70—80 senti kg.
Ekspörtvõi 190—200 s. kg, maavõi 160
(360 muna).

Sealiha 55—60 s. (55—62 s.), looma —180 senti kg. Piim 8—10 senti liiter.
Kartulid 35 s. kg, kurgid 8—10 s. tükk.
liha 40—50 s. (40—90 s.) kilo.

Lillekapsa pea 15 s., salat 15 s. nael.

Vene masinad.

Maasikad 40—50 s. nael, mustikad 30 s.
„Põllumajandusturg” tuues teateid ma liiter, punased sõstrad 80 s. liiter. To
sinate müügituru kohta märgib, et teatud matid 50 s. nael.
elevust sünnitas ka Nõukogude-Vene põllu
töömasinate ilmumine Eesti turule. Vene
VÄLISTURGUDELE
koostöö Põhjamaade ka- astttused teostaksid kongressi otsuseid.
rohuniitjad on ehituselt sarnased veeringi
Kongress
toonitas
eriti,
et
kasitõõstusitõösturite tv ahel
rohuniitjaile. Kuigi Vene masinate hind oh
Nisu.
on toaga tihe, mida tõendab juba asiolu, rid peawad arwestamkl
30—40 protsenti madalam Ameerika ja
et praegune kongress oli järjekorras tviies.
nute tehniliste leidustega Rootsi masinatest, on põllumees siiski CHikago, 29. juulil, (cent. b»sh.)
Pärast kongressi arvamist kõneles esi. ja neid wõimalikult oma hnwides kasu umbusklik nende vastu, kuna masinate Juulikuu 52V2; lepi. 511/4. Tendents ostu-

mesena Soome kaubandusminister tama. Tuleb artvestada ka nüüdse aja töövõime kohta puuduvad seni lähemad

P a l m g r e n, kes peatus pikemalt prae ftiilinõnetega, õhutada tööliste algatusguse majanduskriisi mõjude juures töös wõimet ja silmaspidada kunstimaitset.
Asja selgitamiseks ia tvastawate abi
tusele. Parandust wõib tuua ainult koos
töö selliste tööstusharude wahel, kel oa nõude leidmiseks käsitööstuse arendamisel

ühtlased sihid ja eesmärgid. Minister asutati eriline komitee.
konstateeris, et kongress annab tõenduse
Põhjamaade tvähel tvalitsetvast puudest
ühistöö poole.

Pärast kongressi tood tehti iväljasöite
Porwoosse ja mujale.

Kongress asus siis päewakorra aruta
misele, millest tähtsaimaks punktiks osu

Nagu naha, on Põhjamaade kafitöösturid suutnud luua tugewa ühise organi

tus seisukoha tvõtmine

satsiooni.

rahtvustvasielise käsitöö s-

*

Kas ei oleks meil põhinst otsida kontakti

andmed. Venelased müüvad ka masinaid

hindu dumping-hindadeks.

Rohkem ostetakse Ameerika koristamis-

26.00— 27,00

„ koola . . 100
», Ameerika 100

Tallinna Börsikomites
poolt 30. juulil koteeritud
en gros hinnad.

Moodoroli, Ameer. 100
Äutõõli, Atrieerika 100

39,65—105,00

Linaseemneõli . . 100
Värnits . . . . 100

80.00— 82,00

sistem. ja vaad. 100
duste en gros hinnad eelpoolmainitud Petrool., Ameer. . 100

Bensiin, Vene . . 100

„ „ II. 8. 100
„ Ameer. . 100
perieur” . . .

100

Kakao, Hollandi .

1

„ Inglise

1

28,00

Pesüsooda, kodum. 100

„

1,25—1,70

Seebikivi .... 100

„

1,20—1,45

„

Kohv, Rio Santos

jne
Kohv, K.-Ameerika

sord
Tee, lahtine, orange Pekoe, Tseil.
Tee, lahtine, oran-

ge Pekoe, Java
Tee, lahtine, Mo-

1

„

2,30—2,50

„

2,30—2,50

Tinavalge ...

"

3,10—4,80

Ooker, väljamaa .
Tsement, Portland,

1

„

5,00—5,50

1

»

ning, Hiina . .

1

100

„

100

,,

„ Vene . .

„Matties” . .

„

3.80—6,00
4,00—4,70
26,75—27,50
26,75—27,50

100 „ 5,50
1 „ 0,65
1 .. 0,75
1 „ 0,171—0,21 j

(170 kg.) 8,80

„ pestud . . 100 .. 6,00—6,50
Telliskivi, I. sort
Loksa, fr. Tall. 1000 tk. 45,00—50,00
Silikaat, I. s, fr.
vabrik . • . . . 1000 „ 39,00—40,00
kast (5000 toosi)

3.40

100
100

»

3.40

Tall&nahk, Eesti .

130,00

1 kg.

„ Ameeri

Wene nisu Varakult turule.

Tallinna turg 30. juulil.
Sealiha terve seaviisi 55—60 s. kg.,

1.

ka nahast, I. 8.
Tallanahk, Amee

„

44,00—46,00

Nisu, pehme Amee

Heer., Jarmouth
„Mattfulls” . .

48,00—50,00

rika ja Inglise . 100
Nisu, sõre Amee

48,00—49,00

»

rika ja Inglise 100

48,00—49,00

Heeringad, Shoti

kijahu .... 100

Heeringad, Norra
Katuselakk, frank.

Rotermanni rukis löö

jaama ....

100

kg

10,00

jaam ....

100

„

22,00

100

„

„ vits . . .

100

„

15,00—20,00

100

„

13,50—24,00

„

28,00—31,00

Raualakk, franko

„ tsingitud

100

Raudlatid • • •
Teras, Inglise . .

100
100

„ Saksa, . .
„ vedru . .
„ talla, ree .
Inglistina . . -

100

Seatina ... . .

100

Vaskplekk, punane

100

„

valge .

100

tf

10,50

11,00—11,50

s. kg.

Värsked kartulid 1Õ0—125 s. 20,1. mõõt,

17,20—18,00

Meie Ifnaturg.

Teel olewa ja laaditama nisu turul on
tendents elaw, kuigi hinnad on Pisut nõrge

mad. Euroopa nisu saak kujuneb

Nisujahu turg on kindel.

5—8 s. peakapsad 20—25 ». kg., kaalid

5—8 s. tükk, porgandid 6—7 s. kimp,

peedid 8—12 s. kimp, redised 4—7 s. kimp,

Kohw.
Ne ork, 28. juulil, (cent. lb.) Rio

salat 15—20 s. kg., rabarber 20 s. kg., lil- Nr. 7: loco 63/ie; septemb. 5.58; jaanuar
5.90; mürts 6.02; mai 6.16; juuli (1932)

lekapsad 5—30 s. pea, sibulad 25 s.

hernekaunad 15—20 s. 1., türgioad 75—100
8. kg., .värsked kurgid wäikesed 25—40 s. 6.25.

Santos Nr. 4: loeo 9V$; oktoober 5.65;
kurgid 5—15 s. tükk, tomatid 100—150 detsember 5.85.
kümme, suuremad 10—13 s. tükk, hapud-

s. kg.
Värsked räimed 25—30 s. kg., Mlud 25

s. kg., kameljad 30—35 s. kg., ahvenad
35—40 s. kg., haugid 85 s. kg., kohad 150

Tooressuhkur.
N e w - D 0 r k, 28. juulil (cent. lb.) Jaa

—160 s. kg., angerjad 150—170 s. kg , nuar 1.50; märts 1.54; mai 1.60; juuli

lõhed 250—300 s. kg.
1.65; september 1.45; oktoob. 1.47; detsemb.
Mustikad 25—30 s. 1., jõhvikad 25—28 1.49.
sä 1., punasedsõstrad 20 s. 1., walgedsõstKuuba (kohe) 3.55.
rad 25—30 s. 1., mustadsõstrad 35—45 s. L,
vaarikad 40—50 s. 1., metsamaasikad 35—
Searasw.
45 s, 1,, aiamaasikad 35—50 s. 1., morellid
75—85 s. 1., kirsid 75—90 s. I.
Chicago, 28. juulil, (doll. 100 lb.)

Juuli 7.70; sept. 7.75; oktoob. 7.67V,;

Tallinna börs 30. juulil.
Valuuta

Ostjad

New-York
London .

3,7440
18,20

Berlin .

Helsingi
Stokholm
Kopenhaagen

Oslo ,
Pärlis .

Milano .
Praha .

Viin . .

Budapest

16,50—17,50

gile.

tawasti endisest waremalt turule.

Mesi 65—70 purk 400 gr.

Brüssel ,

Puh)l ja Pojad ruk

„MattfulIs” . .

ilmastik edasi kestab, awaldab see mõju saa

koor 100—130 s. kg., juustud 100—200 ilmade ajal. Nõukogude nisusaak jõuab arwa-

Riia . .
Zürich .

rika nahast II. s. 1

Londonist teatatakse: Kui f«titte halb

heaks, ühtlasi tekitawad tollid hindade ker
kimist mandril. Kanada saagilootuscd on pa
165 s., meiereivõi 175—190 s. kg., piim
10—14 8. 1., kohupiim 25—30 s. kg., hapu ranenud, ühendriiges sünnib lõikus soodsate

Amsterdam

44,00—46,00

tünn

„Matties” . .

Raudplekk . . .

Kunda pütt

18,85—20,00 .
18,00—20,00
38,35—41,10
35,60
38,35—41,10
8,00—9,00
27,00—29,00

Tuletikud, origin.-

Heer., Jarmouth

Raud, sordi . . .

77.00— 80,00

Kriit, toores . . 100 kg. 5,15—6,50

Suhkur, Poola . .
Sool, lahtine, Vene, franko vag.
Irboska ja Narva
Sool, laht., Saksa
Heeringad, Shoti

Värvid, nigrosiin,
veessulav, välj.
Tsinkvalge, välj.

1

1

35,40—42,70

Petrooleum, Vene,

Allpooljärgnevalt toome mõningate saa

päeval.

23,50—26,00
29.00— 30,00

graded red; juulik. 3.91/2; oktoobri 4.03/»;
L. straights (280 lb.) 20. Turg kindel.

Bueu 0 s Air es, 28. juulil (pes. 100
masinaid. Neid masinaid saab osta järel
kg). Septembri 5.20; oktoobri 5.34.
maksuga kuni 30 kuu kestes.

tarite organisatsiooni

Masinaõli . . . 100

Winnipeg, 28. juulil, (cent. bush.-

ühesuguse hinnaga tarvitajale ja kaup Jnulikuu 533/s; oktoobri 555/s; detsembri
mehele. Viimasel pole nii isu arendada 56V«Liver - 0 l, 29. juulil, (sh. 100 lb.)
edasimüüki. Ka arvatakse Vene masina

sealiha vähemal arvul 66—85 s., soolatud
maadega, kellega koostöö annaks uusi sealiha 70—80 s., suitsusink 110—140 s.,
suhtes, milline organisatsioon praegu loo mõtteid, algatusi i'a uni iõndn wõitlemi- sulatatud searasv 120 s., loomaliha terve
loomeviisi 40—50 s., loomaliha vähemal
seks oma hnivide eest!
misel.
arvul 45—90 s., vasikaliha 30—60 s., lam
baliha 65—90 s. kg.
70.00— 75,00
Tsinkplekk . . . 100
Kanamunad 8—10 s. paar. Pütivõi 140 -

JwcgudeU.

himuline.

Varssav
Kaunas
Moskva (tšchekk)

Hanzig ....

9,42
100,15
100,05
100,00
14.65
150,90
72.00
73.00
52,20
19.55
11,07
52.55
65,35
41,85
37,25
192,75
72.65

detsemb. 6.971/2. Turg kindel.

Müüjad
3,7590
18.25
89.40
9,47
100,65
100,65
100.70
14,80
151.70
72.40
73.55
52,60
19,75
11,17
52,95
65,85
42.25
37.55
194,25
78,20

Valga turg.
Lihahinnad on langenud enneole

mata madaluseni, nii et loomakasvatajad
Meie Iinaeksport on olnud juhitud seni
vaevalt midagi teenivad. Seda suurem on
Inglismaale, Belgiasse ja Prantsusmaa1'?,
lihuniku ja söögi saaliomaniku vahekasu.

puuvlllsturg kannatad msjsndusliku surutise all.
Liverpoolist teatatakse: Toorespuuvillatarul nõudmine vähene. Mandril
teostatud sundmüügid on nõrgendanud

hinde. Puuvillaturul samuti nõudmine
väike. Ühendriige puuvillasaak areneb
soodsalt, mis surus hinde pisut allapoole
Rahamajandusliku seisukorra kõikuv»
se, India rahutuste ja Hiina valuuta nõr
kuse tõttu on nõudmine pitvillatoodete jä

reie olnud piiratud
Villaturg kindel.
Londonist teatatakse: Bradfordi
toorviliaturul on hinnad kindlad, kuid äri
tehinguid vähe. Häid itierino sorte on ela
valt nõutud, kuna halbade sortide pakku
mine on ületanud nõudmise. Villatehased
ootavad mandril valitseva rahamajandus
liku pinge lõdvenemist. Lootused villatöõstuses valitseva surutise paranemiseks on

luba möödunud aastal, olid väljav eoTerve siga maksab 45—55 senti kg. vähesed.
võimalused väga halvad, mille tõttu ka
hinnad tugevasti langesid. Käesoleva,1 Rukkijahu 250—270 senti puudalt, odraaastal tõotavad need aga veel halvemaks jahu 230 senti puudalt, nisupüül 480—600

Mus tekstiiltööstus Tallinna?
muutuda, sest et Prantsusmaa, kuhu cn senti,-kaer 150 senti kg. Tangud 14—15
senti
liitrilt.
Piim
7—8
senti
liiter,
hapu
Asjaosaliste poolt on kuulda, et etteviimastel-aastatel kaunis rohkesti mve
linu veetud kavatseb tollide abil lina koor 60—70 senti liiter. Munapaar 8—10 wõtlikumad Eesti pealinna kanpmehsk
senti. Tomatid 60—80 senti 400 gr. Marja- kawatsewad ülewõtta ja korralikult käima
sisseveole tõkkeid teha.
300,00
turg rikkälik. Mustikad 15—18 senti, sõst panna üPe korralikku keskmist tekstiil45,00—48,00
rad 25 Senti, aiamaasikad 28—35 s., metsa tööstust. Sellel rühmal oletoat tarloiliknd
160,00—200,00 Kas olete uuendanud oma „Tal- maasikad 25—30 s. ja karumarjad 25 senti rahasummad juba koos, nii d riiklist abi
liiter. . ■ ■
150,00—1#0,00
llima Teataja” tollimise?
pole waja paluda.
70,00—100,00

70,00^00,00

100

100

r
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PÄRNUST.

JCacUwuuät. \

10-milj. pankrott Pärnus.

VILJANDIST.

Kuidas äri aetakse.

Politsei mulkisid
terroriseerimas.

LisakS eelmise- lehes olnud mMusele kir tzähn ja Krakusenr krahhi läbi kannatajaid
Pärnus palju ei ole — kreeditorid asnjutatakse meile Pärnust:

Kordniku kast on farm.
„Sakala" kirjutab: arestikambrisse, kellele süüks pandi, et ta

lid protesti. Protestitud wekslite kogusumma ?"stonaSrtd koosolekut, kuS walltr torm..f frtftn ftnttsnr
iTtTt*
kand,
kellele auti ülesandeks muude küsi
ulatub juba üle

Pärnu suurem koloniaaläri Kahn ja wad p,asjalikult Tallinnas ja walismaal.

Krakus ett, mis ei waruStamck kaupadega
mitte ainult kogu Pärnumaad, waid kauples
elawatt ka Lihula rajooniga, sattnS käinud

Pärnakad on energilised.
Hiljuti pidasid Pärnu Panga ivaike-

nädalal raskustesse, m:l läksid esimesed weks- tnirfift tairnpoole miljoni sendi,

„Juba waremalt oleme sunnitud ol- on joobnult söandanud tänavale tulla, kuid uusi wäljaostmata wÄSletd tuleb nota

muste hulgas ka teadete muretsemine
Pärnu Puuga juhatuse ja nõukogu liigete

— — warauduslise seisukorra üle, et oleks

nud korduvalt sõna wõtma wäürnähtuste Nimetatud kodaniku arestimajja toimeta, ritele järjest juure.
üle, mis on ilmsiks tulnud meie kohaliku mine aga sündis sarnase agarusega., et ta
Firma kreeditorid pidasid küll näu, kuidas teada, kas nad suudavad katta kahjud,
politsei tegevuses. Politsei oma kohalik- kogu tee appi karjus ja ametnikkude vahel raskustest saada üle, knid koSulepet ei suude, mis nad oma tegevusega krahhitatud
kudest juhtidest alates ei obe nähtawasti hoigas. Uuestiru tänaval söandas heegi tud faawutada. Firma- omanikud olid nõus P"nu Pangas wäikeaktsionääridele on
siin weel weendumusele jõudnud, et ta on pealtwaataja ütelda, et miks te Poksate
ametnik rahwa tarwis, kellega tal peab inimest, viige ta autoga ara. Kordnikud lSheh firma Kahn ja Krakufen arwatawasti et need „vastnta' ad" mehed on osanud
olema sõbralik vahekord, waid ta peab wastasid, et see polevat teiste asi, käigu
Firma katmata kohustuste kohta puuduv obligatsioonidega. Nii näib, et nad ei
end mingiks eesõigustega ° soomustatud teised kaugele.
wõimuks. kelle tegewuse arwustamiseks ei ■ Sama isik läks ja telefoneeriS sündmu svecl selge ülewaade, kuid need wõiwad üle- juha. osaltki heaks teha neid suuri pahe
jada 100.090 kr
sid, mis huvidele on sünnitanud.
tohi ükski kodanik suud lahti teha, kuigi sest ühele politsei kõrgemale ametnikule,
Firma Kahn ja Krnkuseni kokkuwarisemine
kuuleme, tahavad kahjukannatal selleks peaks põhjust olema. Meie ko paludes korra jalule seadmist. Paha ai- on suuremaid krahhe Pärnu? pealeNagu
Adamsoni . /f8” raajurannakaubamaja pankrottiminekut. mis wiis endaga anda krahhrtarmse lood prokurör:
halikud wälispolitsei juhid oma alluwa(Pärnum.)
tele eeskirju andes näiwad ära unusta- nime ja aadressi. Tagajärjeks sellel oli, kaasa muuseas umbes paarkümmend talu. kätte,
wat, et peale kirjutatud seaduste on weel et talle tehti protokoll ametnikkude sõnahulk kirjutamata seadusi, mis korrawak dega haavamise eest nende ametikohuste EL¥ÄST.
täitmise juures.
wuritele on samust kohustawad.
Ülaltähendatud ..korrarikkuja", kes ap
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konkursi alla. õigel ajal koormata omi kinniswarasid

, mamatult andis ta selle juures üles oma

Kõige sarnase wana wenemaigulise
wõimu ja kirjatähe waral kodanikkude
raamidesse surumise tagajärjel on Wiljandi kodanikkude ja wälispolitsei wahe
kord uiiwõrd halwaks muutunud, et siin

pi karjus, viidi mitme ametniku vahel

Vloorte-Hotkaste näitetrupp.

arestimajja ja mingisugustel saladiislikHiljuta asutati Elva noorkotkaste rüh ta ainult tuntud näitekirjanikkude teokudel põhjustel oli ta nägu üleni verine.
ma juurde näitetrupp. mille agarat tege seid.
Sarnased juhused Pole esimesed meie
Neil päevil esines trupp esmakordselt
vust omal alal eriti viimasel ajal on
politsei ajaloos ja harilikult lõpeb asi märgata.
ilma põhjalikkude reformideta pole enam
Elva Haridusseltsi peol A. Kitzbergi näi

sellega, et veristatu on end ise haavanud
Näitetrupp kutsuti ellu selleks, et anda dendiga „Püwe talus". Waatamata
või maha kukkudes vigastanud!
etendusi kohapeal ning sooritada mõni noorte näitlejate lavalisele vilumatusele
Kui wõrdleme Inglise ja Eesti politPraegu on selguseta, kas politseiamet
õnnestus mäng hästi.
seid ja rahwa wahelist suhet, siis on wahe nik võib lohistada kodanikku mõõda ringreis kogemas ümbruskonnas.
Trupi mängukavasse oli mõeldud võtJärgmine etendus on mõeldud trupi
määratu suur. Inglaste juures on polit- maad, kuigi ta on joobnud ja kas pealtawapeona Elvas ligemal ajal, ning
seinik n. n. rahvamees, kelle poole koda nägijal kodanikul poole õigus vahele as
mängukavasse tuleb H .Raudsepa tuntud
nik healmeelel pöördub, kui ta abi wajab. tuda ja nõuda inimlikumat ümberkäimist.
Ussid vorstis.
komöödia ..Ameerika Kristus".
Inglismaal on harilik nähe, et mudilased Kas sarnane tegevus oon ametniku sõna
Pagareid on Elvas palju. J-gaüks püüab
Etendusele ilmuvad muuhulgas ka aulähewad täimwal viibiva kordniku vih dega haavamine ametikohuste täitmisel? teist ületada oma kondiitrilikkude saawutismakuue alla vihmavarju. Meie juures Need on küsimused, mis nõuavad kiiret tega, kuid siiski pole eriti hiilgavat edu kel tor ning mõned „Wanemuise" tuntumad
jõud.
on aga politseinik sarnane kardetav isik, lahendamist ja ei oleks ülearune, kui lelgi.
Hoopis vastandiks on teistele kolleegidele
et temaga lapsi hirmutatakse.
Kiriku awamine Elwas.
prokuratuur asjast lähemalt huvituks.
paranemist oodata.

keegi tuntud vanapiiga M., kes püüab nõu
Et rahwa nurin politsei kohta aluseta Kui asi sarnases tempos edasi areneb, siis ja jõuga oma ostjaskonnM lahti saada, vist

Neil päevil jõudsid lõpule Elva kiriku
pole, seda näitavad linnas küllaldaselt jõuame varsti wana tsaariaegse rezhii- kavatseb omale teha väikest fuw-ist ameti - Põhjalikud remonstööd, mille tõttu juma
ette tulevad juhused. Mõni päev tagasi mini välja, kus põhimõtteks ooli, kellel puhkust, muidugimõista Pärnus.
lateenistus seisis üle paari kuu. Sa
Nimelt ostis neil päevil keegi, tuntud isand
toimetasid politseinikud kedagi isikut võim, sellel õigus!"
nainitud vanapiiga pagariärist päris hari muti on valminud kujur W. Ilusal suulikku vorsti, ning leidis vorstist oma suus repärane Kristuse kuju, mis on tellitud
reks üllatuseks päris harilikud, valged ussi Elva kiriku kaunistuseks.
kesed.
Kiriku avamine toimub 9. - augusstl
Et ilusaid loomakest mitte liiga tülitada,
st
a. hulga palutud külaliste, ajakirja
viis nimetatud härra vorsti politseisse
Lähemad talud ja linnamajad.
hoiule, ning nüüd tuleb tmelikül kombel nikkude ning seltskonnategelaste osa-

Vastu kinnlöwarasid haamri all.

28. septestOril peetakse Wiljandi-Pärnu on 5000 kr. Anu Siku ja teiste Wooru mõi vanapiigal oma äritehingute eest vastutust wõstrl.
rahukogu istungite saalis kinnisvarade sun sale alluv „Raegi nr. 31". suurus 180 wkm.
ni müügi päeva. Kohtupristavi poolt pee 6 kappa ja müügiks hinnatud 4.800 kr. Karl
takse eeloleval augustikuul koguni llrkZ oks- Sinka Wcmm-Pornusö mõisa all olev ,,Erja RAKVEREST,
jrvipäeva 14. ja 18. augustil, kuna ühe nr. 6", suur 94 wkm. 9 kappa ja hinnatud
päevaga ei suudeta selle kuu pääle määratud
kahtekümmend talukohta läbi haamerdada.

8000 kr. ning Anna Petersoni vZikokoht

Holstres. Tetskordselt tuleb müügile ka Alek

28. septembril lähvad oksjonile: Hans sander Hollandi kinnisvara Viljandis, Kõr
Kengi päralt Lesbiku mõisa järele asuv gemas mnaval KvsdiitpMga nõudel. Maja
..Kerniko nr. 1". Talu, mille suurus 29,32 on hinnatud 4.000 kroonile ja tal lasub hüpo-

Muftamid jkoukwieeiivad.

Möödunud aastal moodustasid meil dasi, pööramata tähelepanu isegi vastategutsevad eksport-munaärid vastavalt va seadusega kindlaksmääratud munahinomavahelisele kokkuleppele müügi ühise dade iganädalalise noteeringule. Eriti tuKorterid on odamad.
keskuse, mille tõttu tegutsest üksmeelselt. gew on võistlus Wirumaal, kus E. Kinki
Kui kümmekond aastat tagasi oli päris ha Sama kokkulepega olid seotud ka maal munapunkstd on kõige tugevamini orga

tiinu, müüki nõuab Krediitpank, kust talule ieekwõlga 8000 kr.
laenu tehtud 1500 krooni. Pakkumine algab
4.000 kroonist). Linda Kuiki Sürgavere val

las asuv „Mnge-Märdi-Wcma nr. 67",

32,96-tnuulisel talukohal lasub hüpoteekvõlga 9.000 krooni ning müügile läheb ta ühis ruldane WAjandlski leida korraliku korterit,
panga 3.000-krocmilise võla tagajärjel. Talu
krma siis üldse õnn oli kui kuskil ulualust
müügiks hinnatud 7.800 kr, Hans Ollo Wõi- võis leida, siis nüüd oa asjaolud selleZ suh
sikn vallas asuv ..Kiriku-Jaani nr. 87-a". tes hoopis muutunud. Linlraäärtel on arvu
mis koha suurus 17.96 vakamaad ja millel rohkelt uu st maju juurde ehitatud ran® korte
lasub võlga hüpoteegi järjekorras pool tnA-

ning provintsides asuvad haru-muna- niseeritud.
punkstd, kes pidasid keskuse poolt kindlaks

määratud hinda, hoides seega ära üleliigse konkureerimise munaturul. Kuna
reid küllalt saada. Jalutades lirings võib aga sellise üldise kokkuleppe Põhjal eksjonit. Järgneb Jüri Soone Wiljandi vallas õigg sageli leida akn aid millele kle ebi md val portäride teenistus oli vägagi hea, siis
asuv ..Lacsne-Tõüis nr. 60". Müügile on ged paberiribad märgiks, et korter on saada.
saatnud talu jällegi ühispank oma 2.000- Korterite rohkuse tõttu on ka nende hinnad soovisid mitmedki isikud enestele hankida

Kuna sarnane seisukord põhjustab pahatihst liigse konkureerimise, mis wsib
tuua kaasa meie majanduslikus elus kül
lalt halvawaid nähteid, siis ei saa Prae
gust olukorda munaturu alal pidada su
gugi loomulikuks. Näiteks wõiwad Miss

munade väljaveo õigüseid. Siingi tuli seisukorra juures peale peaäride langeda
alla langenud. Eriti, mis puutub suurema
tesse kõrte viiesse. Nii võib öelda, et 8—4- mängu aga poliitika. Wastavate lubade maksuraskustesse ka provintside haru9.000 kr. Muide lasub takul hüvoteekwõlga
korterit, mis paar aastat tagasi mak väljaandmise õigus anst vab. valitsusele, punkstde pidajad, kes kindlate hindade
16.000 kr. Martin Sammult Üue-W8idu tsalme
sis 80 krooni, võib nüü!d saada juba 28—35 kelle otsuse Peale ei saa tõsta kaebust jne., Puudusel ise hinda tõstavad, lootes neid
inalla? asuv ..Roo nr. 44", suur 36,81 ftt*nu
krooniga ja alla selle. .
nii et munade väljaveo loa või peale enampakkujale eksportärile ära müüa.
in binnutud müügiks 4.000 kroonile uina Ado
Korterite valjaandmisega on eriti hädas poliitika tegemist, n. n. litsensi sai omale mi saga alati ei õnnestu. .Sarnaseid näh
Rübka Tarvastu vallas e»suw ..Ronimuse
nr. 84" nimeline talukoht, millel hüpoteek- linnaäärsed majaomanikud, kuna üürilised waid „oma mees" Eduard Kink. Kuna teid on olnud varematelgi aastatel ja ka
wõlga tehtud ligi miljon senti. 89,88-siimi- otsivad praegusel ajal südalinnas kortereid.
viimane endiste äridega ei liitunud, siis praegu ei ole loota paremat.
iS.)
lins W on imüügiks hinnatud 3.800 kroomile.
oli sellestki ühest küllalt, et murda endist
Ülaltoodust nähtub, et ei möödunud ega
TeiKkordselt tulevad sel päeval oksimikele
koostööd ning anda võimalust vabale ka praegune seisukord munaturul et ole
Jaan Uibo Wana-Suislepi vallas asuv
..Läniko nr. 6" ühispanga I.OOO-krocmilise
võistlusele. Selle võistluse tulemused on- kaugeltki otstarbekohane. Kindla korra
nõudmise tagasärsel. 116-vkm. kohal lasub Paide majaomanike raske põli. gi nüüd pea üle riigi täies hoos. Nimelt
võiks siin luua ainult vastavate õiglaste
hüpateekvõlga 10.700 krooni ja ta hinnaks
Praegu ei ole Paide majaomanike elu on ärid hakanud üksteise võidu suurema määruste väljatöötamine walitsusasustrsenam kuigi kadestamisväärt, kuna mak hulga munade hankimiseks kergitama hm- te poolt. Seda on aga peaaegu asjata
loota, kuna nendes ringkondades, ükskõik
sud aaft-aastalt aina tõusevad, mida aga
millise koalitsiooni ajal, on olnud esiplaa
või
koondudes
mitmekesi
ühiskorterisse.
sissetulekute kohta sugugi ei saa ütelda.Eriti raskeks majaomanikele osutub aga Ühes sellega võib ka korterihindade tün- nil hostzss. teised huvid.
kroonilise nõudmisega. Nimetatu koha suurus
on 192 wkm. 13 kappa sa müüaiks hinnatud

P. llksW

vorWita;
Liivalaia 25

Kõnetraat (M)M9
kõrges headuses vorsti* |a liha*
saadused.

käesolev aasta: liikudes praegu tänava duwat langust märgata. Samuti kurda
tel võib õige sageli naha valgeid paberi vad majaomanikud, et ka üüritasumine
ribasid akendel ilutsemas, mis näitab, et on viimasel ajal eriti korratuks muutukorkr ootab Mrnikke — mõnel juba nud, mille järele tuleb sageli isegi kuid
kauemat aega. Majanduslike raskuste ja aastaid oodata, kui mitte hoopis ilma
survel on nii paljudki pidanud korteri jääda. Ja kõige selle tagajärg on see, et
alal väljaminekuid piirama, vahetades majad lagunevad, kuna puudub nende
suurema korteri vghema vastu ümber korrashoidmiseks vastav kapital.

Mk. 4 TSktaja" nr. 31 VJB.

„Ta!linna Teataja"
on ainuke õiglane majanduspoliitika
arvustava!

üleriikline kesk- ja wSiketöõsturmeistrite ühingute keskkoonduse
erakorraline peakoosolek
veetakse S. augustil 1931. a. kell 20 TallmnaS, Pikk tiin. 43, Jahimeeste ?l»biS.

Ometi kondi
Kodumaa metallitööstus sai linnalt tellimise.

Mitmesuguste malmtorude valmista
mise alal on J. Helderi tööstus Narvas
Päewakord:
ainukene sarnane tööstus Eestis. Kuna
1) Informatsioon.
välismaa torud Helheri omadest ainult
2) Kongressi tulude ja kulude eelarve.
üks protsent odavamad, ftis on Tallinna
3) Seisukoha võtmine kaub..tööstuskoja
linnavalitsus välisvaluuta väljaviimise
algalusel Tartus sügisel kokkukutsutawa
ärahoidmiseks ja kodumaa tööstuse toe
üleriikliku töösturite üldkoosoleku kohta.
tuse eesmärgil Helderile tihti tellimisi
4) Kosolekul algatatud küsimused.

HSpjapeajogi
Nõmmele.

Sellenimeline „jõgi" omab kurja kuulsuse
on 100 millimeetri jämedused ja nendest Tallinnas ja isegi provintsis. Ta annab

läheb Kadrioru vesivarustuse täienduseks 31O jooksvat Meetrit, Widewiku tä
navale 208 meetrit, Wiru tänava torus
tikule 85 meetrit, Kunderi tänavale 20,
Lille tänavale 142, S. Tartu maanteele
76, Kungla tänava torustiku pikenduseks 150 mtr., Kungla umbtänavale 63,

annud. Nõnda telliti temalt Tallinna Weerenni tän. 60, Kannikese t. 18 ja

tunnistust sellest, kuiwõrd mahajäänud oleme

mõnes suhtes. Eriti välismaalased imesta
vad sellise „aasialiku mustuse" üle, nad ci
jaksa aru saada, et säärane asi üldse on wõi-

malik ühel maal, mis pretendeerib olla kul

tuuriline ...
Nüüd teatatakse, et ka Nõmme omale soe
tab Härjapcajõe. Nimelt kavatsetakse Nõmme

Kui määratud ajaks nõuetaw arw asemik-

gaasi- ja veevärgi tööde jaoks jälle 1191 Kentmanni umbtänava pikenduseks 60 sauna raiskvcsi juhtida endistesse sõjaväe
kaitsekraavidesse, millede läheduses ehitatakse
jook/wat meetrit.
järjest uusi elamuid.
tund aega hiljem sama päewakorraga ara, gusummas 6709 krooni eest. Need torud
mis asemike arwnle vaatamata otsuswöimuNõmme oli senini ainus koht pealinna lä
ke koku ei tule, peetakse järgmine peakoosolek jooksva meetri pikkuses malmtorusid, ko

Kne on.

Eesti Kartulikasumtainise ühingu
üldkoosolek

Mis ja kuldas meie sööme.

hedal, kuhu haiglane inimene tvöis sõita ter
mist kosutama. Kuid nüiid on otsustatud ka

seda kohta ärareostada. Satm hoiab küll
kokku solgipuhastamise sisseseade, kuid inime

sed hingnkn sisse batsille. Niisugune on areng
peeti neljapäeval. 30. juulil, Tallinnas, Lai
Toitlusnäitus Tallinnas.
t. 41. Koosolekul andis ülevaate 1630. a.
meie juures! Nõmmclane.
Tmtlusnäituse osakonnad:
Tallinna toitlusnäitus korraldatakse
kartulisaagi realiseerimisest A. T r u b o k.
Grand-Marinas
Tänavu kevadel kestis kartulite väljavedu 12—16. sept. k. a. a.-s. „Näituse" Poolt
1. Toiduained, viljad ja wiljasaadu-

haruldaselt kaua. Juunikuu külmade ilmade Soo tänaval, end. Peetri tehaste ruu sed: teravili, jahud, krustbid, tangud, algasid maadlused, mida, nagu alati, suure
huviga jälgitakse. Rahivast on murdu.
tõttu läks korda kõik kartuli ülejäägid välja mes. Näitus on laiaulatusline, millel makaronid, nuudlid, leivad, saiad jne.
vedada, nii et juulikuus ei suudetud enam võib esineda kõikide söögi- ja joogiaine2. Toiduained: juurvili, aiavili, puu
kartulitagawarade otsalõppemise puhul nõud tega, nagu kavast näha. Peale selle on vili jne.
ettekandeid cellol, August Karjus. — 21.55
ilmateade ja ajanäitaja-õiendus Tartust. —
mist rahuldada.
näitufeX ettenähtud mitmesugused masi
3. Liha ja lihasaadused.
ühingu tegevust andis ülevaate ühingu esi

nad ja sisseseaded toitude valmistamiseks,

mees J. Aamisepp.

alalhoiuks ja konserveerimiseks, eeskuju
Järgneva tegevusaasta töökavasse võe lik lauakatmine ja toitude serveerimine,
takse peale endise töö jätkamise veel: 1) pakkimise viisid ja abinõud.

4. Kala ja kalasaadused.
5. Piim ja piimasaadused.

6. Munad.
7. Maitseained: shokolaad, martsi-

22,00 kontserdi järg. Orkester: LindfaNTheimer, walfs-boston, Erata. Ketelbcd,
Saatanlik tants. Strauss, watss, Sina ja
sina. Blon, marss. Julge algus.
Kolmapäev, 5. august.

seemnekartulite wälisturgude otsimine ja 2)
Näitusel leiab aset ka üleriikline eks- paan, niarmelaad, kompvekid, kondiitri18.30 päewaundiseid. — 15.45 ajanäikajasaadused: tordid, koogid jne.
kartuli ühismuügiks kohapealsete ühingute portwõi võistlus.
õiendus. — Kuni 16.80 grammofonimuusi
ellukutsumine.
8.
Mitmesugused
keedised
(hoidised),
kat. — 20.00 teateid ja grammofonimuusi
Auhindamine on ettenähtud kodumaal
konservid puu-, aia-, juurviljast jne.
ühingu nõukogust vanaduse läbi välja valmistatud esemetele ja saadustele.
kat.— 20.20 päewaundiseid. — 20.30 põllu
majanduslikke teateid. — 20.45 tontse r t.
9. Kohvi, tee, vürtsid jne.
langenud liikmed valiti tagasi. Uueks nõu-

fogu liikme asemikuks valiti W. S i r e n.
ühingu juhatusse jäävad endised liikmed J.

Aamisepp, K. Keskküla ja J. Rum

Ka välisriikidest on oodata wäljapane.
kuid: Saksamaalt, Poolast, Hollandist jne.

Juh. md. Art. Krnll. Orkester: Atvam.
10. Joogid (alkohoolilised ja ilma).
Romansi.
11. Toitude ja toiduainete valmista Hunhady Laszlo. Tshaikowski,
Sooloettekandeid

Et näitus, °n Üh-S juures ljoone8f misilmftM-siimift/mwi. Ma

põrandapind
üle 3000
ruut
rr, kogu
Qnnn
siA^seaded,
köögitarbed,
sööginõud jne. mana tantsu. EpolianSky, wnlss-boston, Morbe r g ning uute liikmetena valiti W. mille

Roots ja A. T r u b o S. Juhatuse asemik meetri, siis ei saa ilmastik näituse korda

kudeks valiti A. Käsebier ja D. Milj a n. Revisjonikomisjoni valitakse T.

Kind, W. Ojamaa (vanad), J. P a -

minekule takistusi teha.

12) a) Eeskujulik lauakatmine ja toi- fium. Drigo, süit, Westali neitsi. Lanner,
tude serveerimine, b) Söögi- ja joogi- walss, Hoovibasti tantsud Pischek, Raad.omarss. — 21.55 ilmateade ja manastam-

Näituselesõit on o.-ü. ,Mootori" omni- amete pakkrmrse wnsrd. , õiendus Tartust. — 22,00 mana ja moodsat

bustel tasuta, milleks konduktorilt näituse13. Ekspordiks Maaratad toiduainete tantsumuusikat heliplaatidelt,
eriosakond
ch e l (uus), asemikkudeks K. Peikarja Th. pstet tuleb lunastada.

Neljapäev, 6. august.

Minnal.

Lihakauplused muutuwad pare
mateks.
Linna loomaarsti aruandest linnawalitsusele selgub, et 1. aprillil 1931. a. tegut
ses Tallinnas 280 lihakauplust, neist 26 turu-

kaubamajas. üldiselt on viimasel ajal liha

1630/31. tegevusaasta jooksul 731 korral.

kat. — 20.00 teateid ja grammofonimuusikat.

— 20.20 päevauudiseid. — 20.80 mag. J.
Lukats: Siimu — valge elevandi maa. —

Tallinna sadama jaama pagasi aidas

21.00 kontsert. Juh. md. Ark. Krull.

on keegi ametnik, kes näib arvamisel ole-

wat, et rahval on küllalt aega kannatli.

kuk-^ ootamiseks. Hiljuti oli juhus näha,
jades asuvad lihakauplused on nägusad ja kuidas ametnik selle asemel, et inimestega
Lihakauplust revideeris linna loomaarst

õiendus. — Kuui 16.30 grammofonimuusi

Meile kirjutatakse:

kaupluste seisukord paranenud, sest uutes ma

ajanõuetele vastavad.

15.30 päevauudiseid. — 15.45 ajauäitaja-

Ametniku ükskõiksus.

r"'n õiendada, arvelaual mitmekordselt

Tallinna jaama saatekmva
3.—-8. VIII. 1931. a.

mingisuguseid arveid arvutas, vahe Pühapäev, 2. august.

9.68 jumalateenistus Eesti Apostliku usu
Dorstitehaserd töötab Tallinnas peal kellegi jaama preilikesega, kes sinna
praegu 18. Peale selle on siin vorste müüa raha tuli vahetama, magusat juttu ajas Jssanda-Muutmise kirikust 12.15 põllulubatud veel mitmel tehasel wäljaspoolt — . 1 ü •* • ^najariduslik kõne. — 12.48 pollumaiandus... .. , , , .. . „ . ^/ikke teateid.—20.00 teateid ja grammofoni*
Tartust. Tapalt, Nõmmelt ja Mustvest.
sines sus, km uumest juba suurem arv ^muusikat. — 20.20 päevauudiseid. — 20.30
Worstitehasie praegust arvu peab linna
oli sappa kogunud, algas Pagasi vastu- kontsert. Juh. md. A. Krull. Orkesloomaarst suureks, kuna see kindlat kont
rollimist raskendab.

Orkester: TranSlateur, marss, Noorus esi
rinda. Strmlss, valss, Hommiklehed. Jlotow. awam. Marta. Rachmaninoss, Sere
naad. Hahdn, Menuett. Popy, Ballet-süit.
Lortzing. Ballet-muusika oop. Tsaar ja puu
sepp. — 21.55 ilmateade ja ajnäitaja-õieudus Tartust. — 22.00 kontserdi järg. Or
kester: Moszkowskr, Serenata. Morena, his

paania valss, La Gitanella. Toselli, Sere
naad. Waarman, Lahkumis-marss.

Reede, 7. august.
15.30 päevauudiseid. — 15.45 ajanmtaja-

võtmine. Muuseas tuli kelleail. isikul ser: Bizet, sant. oop. „Karmen". Ketlebep, õiendus. — Kuni 16.30 grammofonimuusikat.

Tehti avalikuks üks salajane worstitchas t-rw-lt 28 minutit ilm--gs°It°°dat°,

— 20.20 Teateid ja grammofonimuusikat. —

Wana-Kalamaja tänaval nr. 20, M. Nuuti

^ellme ilma Pohiuseta rahva kanna- dolf Paim. Orkestere: Fusik, awam. Mari 20.20 päevauudiseid. — 20.30 dr. Hj. Mäe:
lihakauplusega ühenduses olevais ruumes, kus ti: se proovimine tekitas inimeste hulgas narella. Mozart, Menuett. Ketelbey, Kell ja Puhkame oruZ (Reisiweste Tirolist). —
kõlbmata lihast vorste valmistati.
põhjendatud nurinat. Kas ei võiks kõr- Meissneri Portselan-paarikc. Kull, marss, 21.00 kontsert. Juh. md. Ark. Krull.
Orkester: Fucik, Fanfaardie marss. Clarke,

Tallinna vorstitehaste seisukorda mõjutas walisi asju toimida Peale pagaasi vastu- siodumaa - 21 80 vana tantsumuusikat heparandavalt linna määruse nõue — vorstide
varustaini pigistusplommiga, mis välja tõrt „„ „ t , . õiendus Tartust. — 22.00 moodsat tantsuAmetnikud peakjrd ükskord arusaamu muusikat Dancing-palaeesist „Gloria" (Kurt
juS Mk salavorStitöökojad.

mäng. Sooloettekandeid viiulil, Hnbert An

Linna laboratooriumis 1630/81. a. uuri sele tulema, et inimestel on aeg raha, ja Strobel and His Orchestra).,
tud 694 worstiproovist leiti 28,6^-il võlt et kellegi! ei ole ilmapõhjuseta ootamine Esmaspäev, 3. august.

22.00 kontserdi järg. Orkester: Conradi,

. w lrplaandelt.—21,55 ilmateade ja manaitaia-

simist jahu ja tärklisega ning worstiiaigna ja
-kestade värvimist.
Süldikeetmise ettevõtteid on Tallinnas 13.
Nende seisukord on rahuloldav, kuna ruumifid remonteeritakse igal suvel.

armas. Kodanik.

Abieluwarandused lahutati.
Reedel, 31. juulil, olid Tallinna-

Haapsalu rahukogu tfiiwiilosakonnas väl
Tallinna apteMde öõwalwe.
jakuulutamisel kaheksa abielupaari waLaupäeval vastu pühapäeva:
randuslahutus.lepingud.Warandused olid
G. Gnadebergi ja E. Leydeni aA^k, S. lahutanud Gerhard ja Salme S a I m e d,
' Karja t. nr. 4, tel (2)19-88. Ä. JöM^pteek, Eduard ja Liisa Rootsmannid,

idüll, Meelisted. Keler Bela, Ungari ava

ton. Lehar, oop. op. Paganini. — 21.65
ilmateade ja ajanäitaja-Aendus Tartust.

optp. Okfennbachiana. Brase, valss, Impro
15.30 päevauudiseid. — 15.45 ajanäitaja* visatsioonid. Urbach, Marss.
õiendus. — Kuni 16.80 grammofonimuusi

kat. — 20.00 teateid ja grammofonimuusikat,

Laupäev, 8. august.

15.80 päevauudiseid. — 15.45 ajanäitajaOlbrei raadiovestlus. — 21.00 ilmateade ja õiendus. — Kuui 16,30 grammofonimuusikat.
ajanäitaja-õiendus Tartust. — 21,05 kont — 20.00 teateid ja grammofonimuusikat. —

20.20 päevauudiseid. — 20.30 ins. F.

sert heliplaatidelt.

20.20 päevauudiseid. — 20.80 kontsert.

Teisipäev, 4. august.

awmn. op. Jndra riigis. Kalman, potp. op.

Juh. md. Ark. Krull. Orkester: Lincke,

15.30 Päevauudiseid. — 15.45 ajanäitaja- Maritsa. Sooloettekandeid klaveril, Fried
rich Nikolai. Orkester: Armandola, süit. Tsir
Paldiski mnt. 2, id (4)31-18. Listiv ap ?E>a Amilde S ch ° nt et g i d. Antm fat _ g0.00"Äb i«
kuses. Waldteufel. valss, Wäga armas. Herteek, Jaani t. nr. 6, tel. (20)4-41. Linna ja Alnde-Mane Mrkrd, Jaan ja Marie 20.20 päevauudiseid. — 30.30 A. Tamm: zer, marss. — 21,25 vana tantsumuusikat.

2. apteek. Telliskivi t. 40, tel. (2) 34-42. Kristid, Sinaida ja Wiktor Astroloogia, tähtede mõju inimeste saatusele. (Salong, Oja, Kärt.) — 21.55 ilmateade ja
H. Mikheimi apteek, S. Tartu mnt. nr. 47, Trschesnewskyd, Eduard ja Hilda ".^100 kontsert Juh. md. A. Krull. ajanäitaja-õiendus Tartust. — 22.00 lvawa
Orkester: Bizet, Arlesienn-süit nr. 1. Mo- tantsumuusika järg. — 22.25 moodsat tantsu
tel. (80)8-42. Haigekassa apteek. Tatari t. R u b i n i d nmg Semjon ja Lownse awam. Figaro pulm. Mayne, Meloo- muusikat ^Estonia" valgest saalist. (Wb* Es
Kr. 15, tel. (2)81-66. Alaline öövalve.
dia. Friedemann, Slaavi rapsoodia. Soolo tonia Dance Orchestra.)
Borissowid.
«Tallinns Teataja^ m 31 (is^ l,
m%. ^ Z.
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Kus ttoolob

puude miNest tehakse kummi.
Arsti osaVUS ja eesli kannatus.

Maailmas on liiga palju kummi.
Nagu teistelgi aladel, walitseb toorkummi-

toodangus suur üleproduktsioon. Kummiistandused kaswatawad toorainet hiiglakwantnmites, kuna samal ajal kummi tarwi•mm aasta aastalt maheneb. Praegu wõib
seisukorda kummit urul nimetada katastrofaalseks.

Tagawarad ületawad 600.000 tonni
mis praegust tarwitamismäära arwestades

Lõikeid sooritatakse iga 2—3 päewa ragant.

Noortele.
Prof. A. Paldrocki meeletuletus.
Saladus, miks mõnel elu edukalt are
neb, teistel aga kängu jääb, peitub isiku

väärtuses. Moraal ' ja tahtejõud on

mis juba nüüd omandawad halli ' katsuma ka seltskonnale, kelle liige ta
wärtvi.

Allapoole kmuitatakfe ämber, kuhu primtvalgr
kummimahl tilkhaamal koguneb.

on, õnne kättesaadavaks teha. Ta peab
arusaamisele jõudma, et nende edu mi

Sellistena läkitatakse nad tööstustele, kuS tema edu ja nende kannatus on tema kan
Puu on kolmeaastaselt „operatstoouiküps". keerulised - keetmis- ja pesuprotseduurid kujun- natus. Kui meie aga komblust inimsoole

tarvisminevaks tunnistame, siis peab ka
kõike, mis on inimlik, kombluse vaateko
halt hinnatama ja seletatama. Elu ainult
Jstandustes saawutatakse puuda mahlast eetiliselt hinnatatuna — on kanata tav;
kummi keemilisel teel, kusjuures pesemine maailm ainult eetiliselt vaadelduna —. on
dawad metsikust kautshukist ümbertöötamiseks
kõlbuliku massi.

kestel. Vahepeal jõuab aga majanduslik
seisukord Miia mitmete istanduste hawitamiscni, wä heinalt «lähendamiseni, millele

toimub kohal ja tooted rändawad „nahkade"
kujulisena kreppkautshukina wõi plattedena

järgneb loomulikult toodangu kahanemine.
Kui kaua tuntakse kummi, toda praeguse aja

arusaadav.

Noorsugu arenegu tahtejõuliseks ja teguvõimaks. Sellepärast peab tema arene
(sheets) Londoni, New-Aorgi ja Hamburgi misel kõiki neid abinõusid mõjutada lask

ülitähtsat artiklit?

ma, mis tahtejõudu kasvataksid.

turgudele.

109 aaSt eest oli kummi peacgu tundmatu
aine. Esimesena leiutati

Mitmed kummisordid: parakummi, (Lõuna-Ameerika metsik kautschuk), kreppkummi,
sheets ja rcgeneeritnd manakummi moodus-

kustutuskummi,
mis kujunes laialdaseks artikliks Euroopas
Selle leiutajaks oli 1736—1808. B. Londonis

Tarwitnse lcmincmiscl asuti kummipuu

mates*!» aasta lõpuni

99Tall!itfi& Teataja44

siin juhtivateks teguriteks, viies ihuliselt
mastasel korral tekitaksid lõiked -uu kaswule
Kui ämbrid ott kurmulpiimasa täitunud, ja hingeliselt puhtaid isikuid esiplaanile.
Tuletame meele Haeekeli sõnu: tahab
kahju. „j^eratfioon" -vab sellepärast tor- kuumendatakfe seda tulel, et muuta wedelikku
inimene koraldatud seltskonnas elada ja
paksuks. Hiljem wormitakse sellest palle wõi
muma
mõnu tunda, siis ei tohi ta mitte põuda
raiutakse see lihtsalt tükkideks.
hea kirurgi osakmsega.
ainult oma õnne kätte saada, vaid peab

katab kogu maailma kummitarMituse 11 kuu

elanud mehaanik Edward Nairue.
Kust saadi tooraine? Esialgselt warustasid
kummitööstust toorainega ainuüksi Brasiilia
ja Aafrika ürgmetsad, kust seda ammutasid
pärisclamkud.

ainult 1 Kroon

_ Noor inimene peab õppima enda üle va

litsema, oma tunge ja kirgi taltsutama;
selle iseenese distsipliniseerimisega saa

vutab ta emaduse, saada aru teiste soovi

tawad algained, milliseid korraga pannakse dest ja paleustest ja kujuneb isikuks, kelwaltsmasinasse/ ja segatakse wääwli, tsinktvackge jne. Sel kujul sqmvutatakse sitke mass,

mrs omalt poolt wulkaniseeritakse, s. t. kuu-

H&m

Mummi pmu

kultimeerimiselc ja lstutatt

suuri plantaashe
Hollandi Indias, Briti Malahas ja Cehlonis.
Praegu annawad need istandused 90% kogu
«««{Tntit tarwituscst. Ent siiski hinnatakse
metsikult kaswawat kautshukki körgeinalt kui
knltiwecritud puudest toodetud, sest wirmanc
Kui teda kohelda maZtawa cttewaatliüusega,
ei oma nii kõrgeid kmaliteete.
Seega kaswab kummi metsas, mcnib puude sawutab ta 20-aastase manadusy ja rahuldab
soontes, kust teda wälja peab pigistama. oma hoidjat

Hea rätsepp.

«Minu rätsepp kurdab, et t«l on raske

mendatakse mastawalt 1839. a. Charles minu jaoks töötada."
«Mispärast? Sinul on ju normaalne
Goodyeari leiutatud metoodi järele kuni
130 astet Celsiuseni. Seega toimub müamli
ja kautschuki keemiline ühinemine. Nüüd alles
on kummi saanud oma tähtsaimad omadused:

kuju."

«Seda küll — aga ma maksan ebanor

maalselt ..."

painduwuse ja Mastupidawuse.

Kaupluses.

Teatamasti pandi kummi meil keelutolli
alla, futtft selle head omadused ähmardasid
tuua segadusi meie jalanõude turul. Hakkati
ju maal kandma isegi kummipästlard.

Maksupuhkus.
Maksuametisse saabub kodanik, ootab kan

seitsmeliitrllise
Sellise metsiku kununipun aadri laskmine toi
natlikult kuni jõuab ametniku laua ette ja
mub nagu kase mahla wõtmine kaunidki te- kummrmahlaproduktsiooniga aastas. Sellest sõnab siis:
«Paluksin puhkust —"
madistel päewadel. Puu kõrtesse lõigatakse toodetakse umbes kolm kilo kautshukki.
Ametnik hämmastuv: „Kuidas nii? Teie
Sõna kautshnk on pärit punanahkscte sõnadiagonaalsed, spiraalikujulised ja teisigi jooei tööta ju meie juures?"
«Noh, mäike preili, mis sorti tee see pidi
uistilsi omamaid „HNawn", mrs ei tohi tun- tagawaradest, kus selle algkuju on kahuehu
«Jah, ag ma olen kogu oma eluaeg ainult olema?"
gida puu sisemisse kudesse (cambium), sest ja tähendab moolawai puud.
Teie jaoks töötanud!"
«Ema rääkis midagi kella-wiie-teest."

kõige paremini walmistada. Ja mis nõupi ikka Meel maanteel. Wiimaks õnnestus üht
damine üldse on wõimalik ilma piruka jaga möödasöitwat autot kmnipidada. Kuid automiseta I
tüökoda oli juba suletud. Töökoja omanik sõi
Autosse astudes läbistasid Lihapotti mõ just parajasti lõunat, mis koosnes hapust
nusad tunded. Eks see jooksew arwe „Stock- piimast ja kuiwanud leiwakoorukestest.
holms Enskilda" Pangas näita järjest tõus„Ei meie tohi nüüd pärastlõunat tööd teha
Töölisklassi eestwcdaja Leo Lihapott kui kella kümneks oma siidiwaiba alt wälja wat tendentsi. ..Ainuke mõistlik aine maail
oli möga ärritatud meeleolus. Nohisedes ta ei poe, kasutas Annette hommikused wabad mas on ikkagi raha, mõtles Lihapott õrnusega. ühtigi, Mastas ta kurjalt Lihapoti ettepane
sööstis ringi oma luksuslikus magamistoas, tunnid külaskäikudeks garaaZhi, mis asus kär „Ja jeltus tuleb mis tuleb/' „Saab küll kule autot remontima hakata. „Limm saksad
pomisedes aegajalt mõne Mänge sõimusõna mal majas. Selle tagajärjel oligi soe wahe- ka waewa nähtud, aga tulemused on peo ei luba teha tööd üle kaheksa tunni, üks
„vrohwokaaior" käis siin juba ületunnitööd
habemesse.
kord tekkinud Lihapoti autojuhiga. Oleks Li pesal."
pakkumas, sain protokolli kaela, nüüd ei tööta
„Kuhu see kuramuse Aunette siis läinud hapott teadnud, et autojuht iga pärastlõunat
Lihapott laskus auto pehmesse sisemusse
minutitki üle aja!"
on; ta peaks ju teadma, et teda wajan, kui mõnuleb tema korteris, rõiwastätült Lihapoti ja auojuht pani porisema mootori.
Küll Lihapott katsus messi Mõlgutada, ei
hommikul ülcstõusen. Pole neil noortel ini siidist hommikukuube, ja nautides armuõnne
Sõit algas, läbistati Järwa tänaw, siis
mestel nüüdsel ajal ssnam mingisugust kohuse Annettega, siis oleks wististe surmani haa- libises Lihapott uhkel kummil üle Ahwena see keelatud ajal tarwiliku töö ara teeks,
tunnet ega arusaamist, palgasaamisel on ko wunud olnud, Lihapoti aristokraatlikud tun uulitsa. Põiktänatvalt ilmus järsku auto kuid kõik asjata. Ei aidanud rahapakkumine
hal, kuid mine nõua neilt ka tööd, siis' on nad ded. Juba ettekujutus, et tema hommiku- ette Putre tehaste direktor ja kaasomanik. ega head sõnad, autotöökoja omanik jäi ustakadunud, kui tina tuhka."
suub on olnud ühe autojuhi seljas! Sellest Karioapealt oleks Lihapoti uhke tõldauto di waks riigikodanikuks, kes s e a d u s e st l u g u
Nii hädaldas Lihapott, hõõrudes külma oleks küllalt olnud Lihapoti panna minestama. rektori surmanud, kuid see sai siiski Meel peab.
Juba tuli õhtu kätte. Lihapotil polnud
meega sccbimahtu habemetüügastesse.
Aga täna oli Lihapoti! tähtis päew ees. kõrwale hüpata. Kahju küll, et see neetud
kodanlane
ja
töörahwa
kurnaja
oma
äratee
mingit
kmimalust edasipääsemiseks. Tuli
„Kas seda nüüd jälle tarMis oli, et auru- Kella kümne asemel oligi ta seepärast üles
küre talwisel ajal pidi rikki minema."
tõusnud weerand tundi warem ja küllalt ki nitud palgast sai kõrwale puigelda," pahan jääda külasse ja otsida öömaja. Wahuwün
das endamisi L. Lihapott; uhke oleks olnud ja piruka jagamine läffid Mett wedama.
Olgu küll, et töölisklassi juht. kurdiga hom runud Annette mitteilmumise üle. Nii siis
Maadata, kuidas Punase Risti sanitarid selle Lihapott särtsus Mihast. Aga teha polnud
hakkas
Annette
nüüd
kiirelt
härrale
Zhokoladi
mikune soe mann annab kontidele nagu rohkem
töörahwa eksploateerija riismed kokku rehit- midagi, seadus on seadus, aus kodanik ei
jõudu, mõtles kurwalt Lihapott. Eriti kui Meele keetma. Teate ju, et tööliste juhid hommiku
astu sellest üle!
sewad...
eineks
joowad
tass
kuuma
šokoladi.
See
on
lisandada lõhnawat supclsoola; see teeb tuju
Sõit
satkus.
Lihapoti!
hakkas
uni
peale
Lihapot ööbis sealasamas autotöökojas,
ladnaks kohe terweks -päewaks. Kuid mine rahwuswaheliseks kombeks saanud. Neetud
tikkuma. Oldi juba linnast Maljas ja põl kuna pimedas ei leidnud teist kohta. Pirukatea, millal see keskküte ükskord jälle töötama kodanlased rüübaku sigurilafet, see neil hea
dude wahel. Äkki seisatas auto. Lihapott jagamise konwerents möödus ilma Lihapottsaab, mehed käiMad juba nädalapäeMad, no- küll, kuid tööliste juhil olgu sokolad, see tä
ärkas unest, milles oli end näinud parunina
ta. Teisel päewal tehti remont ära, mis
krtsewad mõned tunnid, siis kaowad jälle. hendab, mitte töölistel, Maid tööliste juh
ja mõisaomanikuna. Une mõjul kärgatas:
tidel.
kestis kõigest pool tundi. KahMatuna ja
Lihapott juba püsti hädas, töölisklassi juhil
„Kohe edasi sõitma, sina lurjus!"
sasis peaga asus Lihapott tagasi kodusõidule.
hakkab Milu tegema liiga, talwe ka kätte
öokolad joodud ja linnunahka kasukasse
Autojuht kaapis kukalt. „Edasisõitmisega
Kõik kondid Maluiasid tal, kuna töökojas öö
jõudmas, ja küta aga peale tuba petrooleu- rõiwastatud, wäljus Lihapott oma luksuskoron asi räbal, ilma remondita me wist ei
bimine oli olnud Maga Milets. Lihapoti
miahjuga. Lihapott käis küll ka torupanijate terist. „ Paraadna" ees ootas juba Lihapoti
pääse kuhugile."
ainukeseks igatsuseks oli pääseda koju w***
jutul, kuid sealt anti Mähe lootust. „SeaduZ uhke „Rolls Royce" tõldcmto. Töolismiitin,.Kus siin lagedal maanteel siis remonti siidimaiba alla.
on seadus, teeme 8 tundi tööd ja asi tahe," gutele sõites, kasutas Lihapott küki mitte seda
teha Mõib, pole ju inimese warjugi näha?"
urises torupanijate meister Pull. ..Hakkame uhket tõlda. Maid üht mana narmendama!
Vankudes astus Lihapott oma korterisse
„Minü teada asub seal metsatuka taga Lks
nüüd mõne LHapoti parast omale trahwi „Ford'i", kuid „ärisõitudeks" oli ikkagi küla, seal on ka autoremonttöökoda, küll seal ja hakkas end lahti riietama magamistoas,
kaela sokutcÄia, irwitas ta pärast wiimase „Rolls Royce".
järsku kuulis Annette metsikut möirgamist
asjad joonde ajame."

£i§mamat$i piiiujutt*

JCaheksatumuÜne tööpäev.

äraminekut, „ise panemad seaduse maksma,
Ja täna oligi ees tähtis äriline sõit. õ0
ja sii^ pärast mangumas: muudkui astu üle kilomeetrit linnast eemal oli korraldatud nõüja astu üle."
pidamine majanduskaptenite ja tööliste esin
Seni kui Leo Lihapo^ fiiltnu Meega dajate tvahel. 2 weoauto täit Mahuwiina oli
oma haöemetüükaid rookis, ilmus Annette. juba weetud kohale, samuti oli linnast Loosilt

Aga kuidas autot sinna külla toimetada?

Ei liigu, sia muud midagi. Lihapoti küll

^ Magamistuppa astudes, '.nägi Annette

katsus kaubelda maameestega, et Medada töölisjuht Lihapott minestunult maas lama-

auto ära, kuid tagajärjeta. Nii möödusid
tunnid, lõuna tuli kätte, kell sai üks. siis
Teade?, et töölisjuht mitte kunagi warem tellitud hiigla-irMrs. Loos oskawat neid juba kaks, ja Lihapott istus oma autoga

Mk. S. «Tullina Teataja" nr. 31 (48), 1. VM. 1WL.

sa appikarjeid.

toat: ta ' ^' oma särgi»t' ’

ivaheit leidnud ühe lihtlabase
tSit

Veidi sellest, mida vähesed teavad.
Meie metaUUõõstase suwied võimed.
Kui ostame oma kaubad poest, ei aima
meie tihti, kes need walmistanud ja Lust

Vennad Tabori

pool tööstusruume, milleks olemas wastawad

terjaliks wajglikud metallid. Ka jõusisseseatransporteeritawad aparaatid. Tööstus wal dete masinate ehitamine turri lokomobiilident

mehaanika tööstuse peaerialakS on igasuguste mistab eriliigiksi aurukatlaid kummi wulkatti-

— tellimiste peale, täidetakse ettewötte poolt

tubaka-, paberosside- ja kestade masinate ja seerimiseks, eriti aga riidepressimiste jaoks
nud wälismaiste kaupadega, et enamust
nende osade -valmistamine. Tööstuse poolt — missugust tarwjtakse tuntud „Hoff. man's
oma kodumaa metallitööstuse toodangust,
on walmistatud hulk masinaid, miS ISLtawad methodites". Paari wiimase aasta jooksul on
mis wahepeal hoogsalt arenenud ja waekodu- jr -välismaade tehastes. Praegu oa tööstuses walmistatud hulk ,nafta mootoreid
Walt milleski enam wälismaa tehaste
tööstuse korrashoiul Eestis kõikide tubakate- põllumajanduslikeks otstarLeteks ja teisteks
toodangust alla jääb, wälismaiseks Lauhaste masinad peale ühe tehase ja paljude te tööstuse jõuallikateks. Mootorid walmista
boks peame. Meie oma metallitööstus
haste masinad Soomes ja Lätis.
takse parima Rootsi mootori „GandSäckeni"

asjatundlikult. Lokomohiilid, milliseid ehi

need pärit. Oleme weel niimõrd harju

pole aga suutnud mitte ainult wälismaa
metallitööstuse toodete walmistamise ta

sapinnani jõuda, waid on koguni Paljus
selle wäärtuselt ületanud.

Kui suur on selle kõige ^najanduslik

tab tööstus, on konstruktsioonilt Wolfe lokomobiilidega sarnased, see on wäljatõmmatawate torudega, kuid kuna need on kohastatud
meie oludele ja neis kõrwaldatnd igasugused
puudused, sis on neil suured paremused wälis
maa omade ees. Tööstuse esimeseks alaks
Wäga hästi ja laialt iitntitb on ettewötte konstruktsiooni järele. Tööstuses' tehakse iga oli warem katelde ja masinate montaash ja
poolt walmistatawad igatüübiliscd automaa sugu põllutööriistade ja teisi parandusi ja remont, millist ala jätkatakse ka praegu. Mil
did. Nimetame neist jaamades perrooni pile osade walmMusi. .
le seniortt on sel alal üle 40 aasialine
tite müügi automaate, wagunitesse Eestis ja
praktika.
Ä. Tõnisson U Ko.
Lätis ülesseatud seepide Ja kuiwatusrätikute

tähtsus ja millist suurt osa see meie wäG. Linholmi
müütamis automaate, kompwekkrde, Sokolaadi, on praegu Eestis suurim wesiwaWUuse ja ka
liskaubandnse bilanssis etendab, on kõi
plekitöõstus
on
ühenduses „Linholm ja Män
tuletikkude, ajalehtede» markide, preserwatiiwi- nalisatsiooni alal töötaw. firma.
gile iseenesest selge, eriti, kui jälgitakse
nik" litograafia tööstusega meie moodsamaid
dc ja teiste esemete müügi automaate.
Ettewõte omas tööstuses walmistatakse pleki ümbertöötamise ettetvõtteid. Kui tihti
allpool toodud tööstuses walmistatawate
Pole tähtsuseta ära märkida, et tööstus suur osa w ajalikke weewärgi armatuure —
toodete pealiskaudsetki loetelut. See
pole tähendatud, et etikett s. o. kauba Paki-

loetelu ei ole kuigi täielik, sest selle koos- walmistab suuremal hulgal helifilmi aparaa kraane, -ventiile, shiffone, jne. -— Samuti tä mise wiis, on Parim soowitns kaubale. On
tennise aeg oli wäga lühike. Loetelu lü- te. Eestis töötab pxaegu 18 aparaati. Suu na wu ketvadcst alates wanniahjnd ja katlad. etikett walmistud hästi, saab kaupa müüa
hedusele waatamata näeme, et see on siiski
aukartust äratawa ulatusega.

Et kas wõi osalistki ülewaadet anda

rema arwu peale on praegu tellimise täitmine Wiimaste järele on nõndmine eriti suur, mis
tõendab nende otstarbekohasust ja paremust
Tööstuse korrashoiul on Paljude kodumaa wälismaa kaupade ees.
tekstiiltöõstusc masinad. A.-f. Kilgas'e, Tekla,
Erilise kuulsuse on ettewõte omanud oma

kasil walismaale.

meie metallitööstusist, toome tänases le
hes andmeid mõningate kohta, tutwusta- Eesti Siid, Eesti Kamm ja teiste omad. Kõik
des lugejaid selle suure ja laialdase ala masinatele -vajalikud osad walmistatakse koha
ga. Meie tarwitajais on kaswanud tugew peal tööstuses.
usaldus kodumaa toodangusse, sest tege
Suur hulk insener Karl P aPp ello il

lik elu on näidanud, et kodirmaa tehas
tes walmistatud masinad ja esemed on
suutnud täiel määral wõistelda wälismaa
toodetega, on suutnud isegi neid Paljuis
asjus ületada, kuna on walmistatud wastaivalt kodumaa kohalikele nõuetele.:

kergesti. Mäletame aegu, kus meie keemia
tööstuse ja teiste ettewõtete tooted tulid müü

gile säärases wilctsaS pakkimises, et need es
teetilist tunnet haawasid. Nüüd wõistleb meie
pumpadega, missuguseid walmistatakse wäga kaupade pakkimine kõigiti wälismaiste kaupade

mitmesuguseid ^eriliste. Aasta tarwitus ja wälimnsega. Suur hulk raha jääv kodumaa
toodang on umbes 1500 üksust igasuguses le nii etiketi —. s. o. pnMmiswahendite näol,
suuruses. Pumbad, milliseid ülesseatud wäga milliseid warem telliti wäljast — kui ka walmakuulsatest mõõtmisaparaatidest ja nende paljudes kohtades, töõtawad täiesti rahulda- mistoodete naol. Meie näeme igapäew neid
osadest on walmistatud Tabori tööstuses.
walt. Kung ettewõtes on pumpade -valmis looteid, paljud meist nsuwad, et need on wal
Wõib öelda, et tööstuses walmistatakse iga tamisel arwesse wõetud meie ilmastiku ja olu
suguseid peenmehaanika töid, eriti aga säära de eritingimusi ja -vajadusi, siis on pumpade
töö resuldaadid tuntuwalt paremad wälisseid, kus wajalik suur hool ja eriline täpsus.

Wäga huwitäwana wõib tähendada, et
1930. aaastal weeti sisse 4.71kr.707 tööstuses on walmistatud koguni mõõke, mil

maiste pumpade tööst.

mistatud wälisurail — kuid see on enesepete,
oma enese mina mahasalgamine.

Ioh. Hiites
wasewalamise tööstus on oma toodangu poo

Ettewötte erialaks on weel wesiwarustuste,
sest ainsalaadilinc Eestis. Ettewõte walmis
krooni eest metalltooteid. Mõni aasta line tööstusala nõuab mehaanilisel alal eriti
kanalisatsiooni, keskkütete sisseseadmiste ja
tab igasngust wasewalu, lihtsamast knni suu

warem oli see sissewedu tuntumalt. suu
rem. Meie kodumaa metallitööstus, eriti

aga kesk ja wäiketööstus,
on leidnud omale kindla tegeivusala,

suurt asjatundmist ja osawust.

K. Puusaagi
metallitööstuses walmistatakse keskkütte kkt-

töötades kodumaa hädawajaliste turu- laid. Kuna weel hiljuti neid ainult wälisnõuete rahuldamiseks ja walmistades kau

mailt sisseweeti, on nüüd suurem osa kesk

muude sarnaste tööde tegemine. Peab ära
märkima, et -viimasel ajal firma oma kana
lisatsiooni töödes kasutab ainult kodumaa
malmtorusid. Kodumaa malmtorüd, Mis walmista takse Krulli tehastes, wastawad mi
kaalult kui ka kwalideedilt täiesti wälismaa
omadele. Malmtorude ühendusosad walmis
tatakse Grandini malmiwalamise tehases.

pu, milliseid muidu Peaksime wedama kütte kateldest walmistatud juba kodumaa
sisse. Suur hulk õppinud tööjõude leiab tööstuses. Kallad walmistatakse insener
omale teenistust ja uusi oskustöölist tu Paldrocki projektide ja patentide järele. Ka
Praegu on käsil tööstuse ruumide laienda
leb wahetpidamatult juure. Pealegi on tehakse neile igasuguseid armatuure ja ose.
mine
ümberehitamise teel, kuna alalise töö
noorpõlw warustatud parema arusaami
sega meie oludest ja parema teoreetilise
ettewalmistusega. Kõik need ettewõtjad
kui ka töösturid on leidnud omale kindla
jalgealuse äraelamiseks.

Paremaks sisemiseks korralduseks ja
wäärtuslikuma oskuslikuma töösturkonna
organiseerimiseks on suurelt kaasa aida
nud Metalltöösturite Meistrite Ühing, kes

senini katsetas ja kutsetunnistusi wälja
andis. Kuiwõrd piiratult anti wälja tunnisiusi ja milliseid suuri nõudeid esitati
oskuses, näitab asjaolu, et kogu ühingu
kestwuse ajal anti wälja
ainult 14 meistri
kutsetunnistust.

Meie töösturid, ära nähes, et loodetud

Otto PirLopi

Tööstus on konstrueerinud ja walmistab raliku ehituse tõttu tellijaid igati rahulda
nud töökoda on omaniku oskuse ja sitkuse läbi/
-võrsunud kesitööstuseks. Peamiseks erialaks Püst pesurnlle. Säärased wanad logud, nagu nud.
on autod. Autode remont, autodele uute larwitawad meie majade enamik, on inimeste
A.-s. .Aiwaz"
osade, wedrude ja hammasrataste walmista tapjad ja ruumi rõõwijad. See pesnrnll teeb malmiwalamise tööstuses walmistatakse iga
mine. Feierüach o« autodega nii kokku kas oma töö igal juhtumil sama hästi, on aga suguseid malmist tooteid, nagu Pliidad, ahjuwanud, et temalt wõib sel alal oodata weel seejuures käitamises kerge, -võtab wähe ruu uksed, siibrid, masinate osad malmist ja teised.

mi ja mis Peaasi: ei maksa mitte rohkem, Peab tähendama, et tööstuse seaadnfed on
waid on odawam kui sunr puukolask. Selle omale wäga hea kuulsuse -võitnud ja aladel
ral autoosi, milliseid ei olnud koha peal rulliga suudab üks inimene teha mitmekord millistel töötab tööstus, ei ole wälismailt
-võimalik -valmistada, siis asutas ettewötja selt selle töö — mida muidu teeb harittknlt siSfewedn olemas.

õige suuri üllatust.

Kuna meie wcdasime seni wäga suurel maa

ainult auto ose. Walu osakonna juhatajaks

on kauaaegsete kogemustega mees, kes õppi
nud ja töötanud warem aastakümne kohalis

ü,unistuseta inimestele, kes meie korra
liku ja ausa tööstuse oskust allakisuwad,
wõimatuks tehakse tööstuste awamine. tes tehastes ja pärast kolm aastat kuulsas
Kuid seadus ei kõrwaldanud seda pahet, prantsuse „Renault" autotehases.
andes meistri kutsetunnistuse andmise riik

liku asutuse kätte, kust neid ohtral käel
igaühele jagatakse, kes wahegi asjaga

tegemist teinud. Töösturite kutselist

likult iseseiswalt jalgrattaid, kuna osa osadest
wälismailt sisse -veetakse, knid ettewõte tege-

ne aastase Praktika suudab täita igasuguseid
K. Kraa...
kaalude ja mõõtude tööstus on wanimaid elektro-installatsiooni tööstuses parandatakse
ka'kõige raskeimaid ülesandeid omal alal.
omal erialal. Walmistatakse igasuguseid kaa iga liigilist elektrimootoreid ja seadeldisi, te-,
tz. Feierbachi
lusid lihtsamaist kuni täpsamate pretsissioon- hakse installatsiooni töid ja seatakse üles rekmehaamkatööstuS ja wedrutehaS on üldiselt kaaludeni, milliseid wajatakse teaduslikeks ja laamaparaatc. Tööstuse poolt on maal terwe rida elcktrijaame püstitatud, mis oma kor
hästi tuntud. Aasta kümne eest tegewust ala^n tehnilisteks otstarweteks.

Tööstuskoda wiis aastat munes, pan- pergpsse ja teisi. Walu osakond walmistab

lõhkus pealegi ära loodud korralduse,

August Küttimi
jalgratastetöõstnses ei -valmistata küll täie

wuse läbi jääb siiski palju kallist wäliSwaluuTööstus walmistab piimaasjanduse masi kaswamisega kipuwad ruumid jääma -vägisi
iat kodumaale, pealegi annab see hnlaa ini
naid, piimapumpe, jah ulajaid, õhupuhasta- kitsaks.
mestele ametit ja leiba.
jaid, weepumve jne. Omades enam kui küm

korraldamise abi, mida oodati Kaubandus-Töösiuskojalt ei ülle, — asusid ise
oma asja organiseerimisele ja suutsid
wiia selle kõrgele. Loodeti, et õppinud tööstuse juure walamise osakonna kus
tööliste seadusega, mida Kaubandus- teostatakse igasugu walu terasest, wasest, temnakse maksma selline kord, millega oskus-

remate kunstinõuetele wastawateni. Nii on
F. Miltuse wasewalamise tööstuses -valmis
tatud reaalkooli juures ülesseatud Wabadussõjas langenud õpilaste mälestussammas ja
palju teisi mujal.

Wedrud, mis ettewõte wanimatd alasid, on
sellel alal wälismaa kauLa meie turult täies
ti wälja surunud, olles tunduwakt paremad.
Tööstus on walmistanud suure hulga heli
filmi aparaate ja nahwtakütteid leiwa ja pa-

kaks.

Tööstuses walmistatakse tellimise peale
igasuguseid peenmehaanika tooteid.

„Lavek«a"

S.-ü. Töösturwalmistab omas ettewõtes kõiki ehituse tar
beid, nagu hinged, haagid, kremoogid jns.
Samnti raudplekist tahmauksi, Pliitanksi, prae-

masinaehitus- ja kastakapitehas on suurim,

ohje jne. Tööstus on oma erialaks -valinud

moodsaima ehitusega peenmehaanika tööstus

just ehitustehnrliste tarvete walmistnse ja on
saawntanud töö korralikuse ja puhtuse tõttu

Eestis. Walmistab ainult masinaid, miS en

sel alal üldise tunnustuse. Suurem osa tarkestade, papi-, puu-ja seebitööstuste tarwis. -mtatn-vaist ehitustarbeist aladelt, mida wal
mistab tööstus on o.-ü. Töösturi" toodang.
Igasuguseid worme seebi- ja klaasitööstustele.
nem wälismailt sisseweeti: tubaka, paverossi-

Tööstus walmistab ka nahwta, bensiini ja
Petroleumi mootoreid, rauätõöstnse^masinaid

A.-s. Vennad Kimberg, naelawabrik.

keskkoondust aga ignoreeriti ja.jäeti selle garitööstustelc. Eriti wiimane ala on üheks ja aparaate, tule- ja wargakindlaid soomus -valmistab naelu ja tõmbab teistele tehas
osutajad sellest ettewõttest wälja. Suurt lootustäratawaks meie oludes, kuna metsade tatud kassa ja arhiiw kappe, piimatööstuse tele traati. Tööstus on wiimasel alal ainumeelehärma on see asi walmistanud meie -vähenemisega teisi kütmise wSimalust tuleb masinaid, koore- ja piimawanne ja teisi töö laadiline Eestis, olles aga ka ühtlasi suurim
sid.
tõsisemas ja kaaluwMas töösturkonnas leida.
ja moodsaim tehas omal alal meil üldse.
ja ühtlasi kartust, et sel wiisil tööstusala
Suured summad wäliswalnutad, mis meil
M. Mlleri
Ioh.Tatsi

alla wiiakse tasapinnale, kus siis ette-

iga aasta -välismaile läinud, jääb tööstuse te-

mehaanikatööstus asub nüüd Tallinnas, Lai katelsepa ja mastnatehas on wanimaid eest
gcwuse tõttu kodu, aidates meie kaubabilnnSsi
tänaw 23. Ettewötte erialadeks on autogce- laste mehaanika tööstust, kus ehitatakse auru
tugewasti parandada.
mahhinatsioonidest alla surutaks^^
katlaid
laewadele
ja
teistesse
kohtadesse.
Peab
niline metallide keetmine (shwcissiminc), mil
ära tähendama, et tööstus -valmistab kõik'
Toonre siin mõningaid Tallinnas asu- lise! alal tehakse igasuguseid töid suurusele
Väljaandja: Kirjastusühisus
osad ise, tellides wäljastpoolt ainult toorma
-vaatamata.
Ep
wsetaffe
ette
ka
wäljäSWaStutaw toimetaja: W. Siimann.
wütest meLallitööstustesL. 4

wõtja igasugustest kombinatsioonidest ja

«Tattinna Teataja" m. 31 (48), 1. VIII. 1931. Lht. 7/

8 S.5.S.R “ põlMifömosinod ja -riistad ii
8W

on müügil mõõdukate hitidttdfega* Ehitatud paremast materjalist vastavalt '

MW

kohalikkudele oludele*; Kõikide taga^araosade saamine m kindlustatud. Tallinna näitusel,
niisamuti ka teiste maade näitustel, määrati * nendele masinatele kõrgem auhind — kuld*

m

ii

auraha. Headuse eest tdlelihe garantii. Järelmaks võimalik. Teateid saab

s. s. J. R. MonMian mei. Talina;, m no. 19. Tel. 6-62 la 35-99.
ooooooooo

mm

u

n

tsemenlkivide*

torude-, parketi-, Ja katusepapi töös

tused. Yallinn-Järve, S. Pärnu 1M«

Harjn tänaw ll. ... \ KOnetr. 213-10.
Mugavaip kohvik.Igapäev muusika kella 3—5-ni ja 8—12-ni.

Maitsjad hsa^mlku-, lõuna- ja Õhtusöögid.

Kõnetr. (2) 30-63,

hhinaalondust Sl—101.

jääd
miiOb

Mineraalwete tööstus firma

TSrnbaum,

TOniSfflätti 18,
leides'(7.0)804.

------- OLLEBAAB ------

teatab lugupeetud kaubatarvitajatele, et alates 25,

juulist arvatakse tsementsaaduste pealt

Kristallselget, naturaal-

Oma kondiitritööstus, igasuguste tellimiste kiire ja täpne täitmine.

Mugavad ja puhtad numbritoad reisiiateie.

OOOOOOOOO

MMM iil
foomilan

Me rlMWS

F

suure hinnaalandusega-

Bembeirg>8lidi

Kr. 1.75 mlr.

Jaapani-slIcH Kr. 3.— „
välismaa muillinl

Tallinn, 8. Karja t. 5,
Postkast nr. 32I. Te!, aadr.: „8transsso".
*-*_„*_ . i kontor 24*37.

70 snt. mlr.

Kretongi 35 snt. *A mtr.

Eeloleval nädalal ilmub träkist

Kõnetr.. ^ tolliamet 18.32.

Kahale jõudnud ilusates nviidmustrites willast musliini.

k..fi. „U K U **kfr jagusel

Ekspeditsioon. Joliiklareerimme.

l t Pirn

Oipl. oec. H. Nieländer’1

inkasso ja kinnitus.

koostatud

S. Tartu mnt. 1.

rsti
Oma korrespondendid kõikides maa
Hind 1 kroon.

ilmaosades.

Wastuwõtwine igapäew

1. anne*

Joliiasjandusse ning väljaveosse puu

kella 11 — 1 ja 4—5.

Kes raamata hinna kas rahas või postmarkides ära saadab, sellele
saadetakse raamat postikuludeta koja kätte.

tuvaid teateid antakse igal ajal.

Tellimised palutakse saata: .Tallinna Teataja* talitas, Vene 1.11-atel. 428-29.

II.

JESTAR

Naha, sugu-ja põiehaigissed.

Elektrikabinett.
! Igapäev kl. 9—'All ja 3—7.
Narva mnt. 11 Tel. 305-82.

Tallinn, Nunne 12. Kõnetraat (2)31-04.

OOOOOOOOO

SL

Elektri valgustuse sisseseade tööd jn

Limon

Ainos puusfitte peal valmistatud

Tõi headus vastutusega. Järelmaks nlmalM

Ern® tän. 14. Kõnetr. (2)23-77*
Limonaadi, selleril, sldronlsoodat jae.
Väljasõitvatele |« Ä

Kunderi tän. 23, tel. 306-96

See ei

on

murdis

mitme*

soovitab värsket ja maitsevat

ja katus

põline

Kaupmeestele tellimiste peale kauba
kättesaatmine kiire ja korralik.

..TERVIS it

hafoseplcKK
di Rootsi tsingitud plekk

lii. siii. silm ii gniiii

Narma mnt. >1. tel. 305-82.

OOOOOOOOO

Elektri jn raadio tööstus
JV

parandused.

Jlärioi- Ja HMgedaigufed.
VsühhoanaMüs.

seltsidele eriti K9 (# 3 K3 1J 3 a
Kali valmistatakse ainult linnakstest ja suhkrust.
Kõik joogid valmistatakse

prov. Ernst Jiirgensi juhatusel.

Vaike M A.-S. Vennad KimUerg
Tallinn, RfifiÜ 4. Kõner. 428-17.

Cveeõ-milaneesi

üTrclKdder

Li|valäia 16, tel. 23-20.
Võtan enda peale kõiksugu uusi ahju*,
pliidis ja fjjertnonttöid.

soovitab suures värvivalikus ja ilusais mustreis

Viltiwi län. 23, kõnetr. 302-57.

S. Besproswanöe

loasagand kdrgefiiärtuslised vorsti- |a lihasaaöoseä.

potte kõikides värvides, ahjukive ja
ahjusavi*

Müük suurel ja väikese* *^uj.

litus E. P. Floss

Müün kodumaa glaseeritud ahju* S. Karja tän. 12. KOnetr, (2) 1241.

Mõõdukad hinnad.
Kauba kohalesaatmine kiire ja korralik.

AeAimaa Lrskikojs A.-S. (end. J. tz. Wresseljb Tallinna-, RataskaeW t. L8.

