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Tina 13 lehekülge.
toimetul:
PiN tZoawnr. 58, Tallinna».

LSnetnnnid kella. 10—12.
Peatoimetaja telefon
ur. 82

WewauudiSLe ojalonb
110
MajanduSteadete osakond

» K-V9

* 1-M

Toimetuse Adine
,23.76
Telefonid erakorterites: >

k\JÕU'BENSIIN#.;

Peatoimetajal . ttr. 7^0
Wastutawa!. toimetaja! ö»84

WABAM

ojal. toimet. w. 1S»81

Kontor kuulutustega tellimiste Äraandmiseks Nullajepa tm. 13.

LujuhatuSja anospidamine Pikk'tän. nr. 54/56. Telefon S-HZ.

j. . , • Ärijuhi kõnetunnid kella lv-^lSje. l.

TelnmiSte fo lehted^' Sfajaätmije aSjuS böõ.ratft — telefon 22.1 l.

ensiiniga

m 8 f *■" u 3 y 50 4
« 4 , 2S M v 8 * 50 a

* 1? " « ,S ' 60 81
Väljamaale 8 kr. 60f. luuS,
AadreSst muutmine D jemi.
Tellimisi wZtawad waStu EeStiS
lõik postkontorid ja lehetelltmiste waStuwõtjad.

?luuata kaasanded:
eht „(!omaspäew"--iga eSmaSpäew ja

^1.'. ' Teleson 3-4l). Imatud kellaS—ü.

■■■

Tellimise hind:

1 kuu poZtlga 1 tr. 60 p-Ztita 1 ft. 25 f«

peatoiinetajab Äöo Äuöerkoj?p ja Eb. Laaman

Ärijuhil • ■ ; *' 4<61

itke Eesti

^tsttnumver 5 seati.

Rr. \i i<3042).

Kuulutuste hinnad: Kuulutuste külgede! b senti mm. ühel weerul,

lehe eesotsas lv senti, tekstis: kuulutuStekirjadega 12 senti ja
tekstikirjaga lb senti millim. Kohaolsimtsed — poole hinnaga.
Kuulutused ära anda kella 12-ni ilmumise eelväewal.

Srarebitaw wülwitrükis jeinakalender.

Tarwitamata käsikirju ilma sellekohase foowita alal ei hoita.
Aadress kirjadele ja rahajaadetistele: „Waba Maa" Tallinnas.

PnhapSewal, 20. jaanuarit 1929 a.

12. aastakäik.

toa 25 senll liiter.

jõubensiini on küllalt, et sama
lis 100 liitrit välismaa bensiini. Eesti
Varn kui välismaa oma.
iaivitadcs vahcndaic oma kuhisid 10—
15% võrra
fein ei ole mootoritele kahjulik* Tefl a
juures muudatusi ette võtta,
ensiiniga maksimaalset töövõimet saa
li üsid tiho numbri võõra vä-

p9o£a6 roogtwad tund iumeiaMu ja 18&.OOQ tSSUst, Hundid
inimesi kiikumas.

RW
; v'-'-

Room lume all.

Idüüsi ots» kokku pigis tada.

ni, see ei maksa midagi ja vähem meie
Meie Eesti jõubensiin on sama hulga
xi välismaa bensiin. Tema annab Teilo

(„Waba Maa" erateade.)
Lume läbi rikkuda saanud wedurite

energiat kui välismaa oma. Selle
;a saavutat suurema kilomeetriarvu.

ja ,vagunite ja weo ajal ritti läinud

kergeid pensiini produkte, sest nemad

kaupade läbi tekkinud kahjusid hinnatakse mitme miljoni zloty peale.
Eriti sai luMerohkuse all kannatada

|u. lete saat liig vähe energiat oma

iaa saadust r,Eesti jõuben-
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JdÄ-Galiitfia. Temperatuiir on mitmelpool 29 pügalat alla uMi.

et ta parem on,

;■ i

Pooseni ja Danzigi raudteewalitsuse
piirkonnas on terwelt 7L9 telefoni- ja

telegraafiposti rikutud. Ka telefonitraati on lõpmatul arwul rikutud.
Jda-Poolas surid külma kätte 3 isikut. Külasid külastawad päise päewa

ismägi 1. Kõnetraat 16»

ajal suured huntide karjad. Kellegi 59aastase mehe ja 2 last kiskusid hundid

[IfmaOhlsus Laanemaal vajab

tükkideks.

*1 »»

M a n n h e i m, 19. jaan. Wiimaste
päewade wahetpidamatud lumesajud te-

gid Psalzis hirmsat laastamisetSäd.
Jgaltpöolt. tuleb telefoniteel appihüüdcid fõidukit? lumest wabastamise koh-

ta. Maanteedest saab aimu ainult lu-

[anda ühisu>c varandused a Õigused,
veebruaril s. a. kell 2, Yellsa asun»

feilsa p. ag.

PfalAis .'/Äastjaidv ootawn?

Juhatus.

W a.r chs a w, 19. jaan. Kestew lu- jnt raskeid wigastusi kätes ja jalgades,
mi tegi Poola raudteedele suuri kahju- mida külm ära wõttis. . .
sid. 242 lumesahka ja 180.000 tSSlist ott
ametis lumemasside . kõrwaldamisega 9 inimesest sõitsid rongid hirmsate
lumetormide ajal üle.

[HELEPANU

raudteeliinilt. . Wiimastel. päewadcl
jäid 123 reisijate- ja 27(5 kaubarongi Grodno linna laheduses tekkis lumelumme-kinni. Ühenduses samal ajal wa- rohkuse tõttu raudteeõnnetus, mis 2

tisleritelea
luse ja männi laudu, igas paksuses

me alt.passtchate puude latwade järele,
s Ä v 0 tn, l^. jaan. ' Reedest peale lan
geb ka Roomas paksu lund, mis linna»
le wäga kunnnqlise wäljanägemise on
annild. Mana mäed on.paksu lumekatte all. Roomlased, kellele, talisest liunapildist ei jätku, wõtawad hulganisti ette
maikasid wäljaspoole, et nautida harwa ettetulewat talwemaastikku.

litsewaVkaruü külmaga said 193 reisi- inimohmrit nõudis.

| Puutüüstus ia k^süvabrik. Ins. Th«
mas, Tondi tän. 1b, kõnetr. 6-77.

„Rol«md Line" al. „Fiuk", mis ühendust peab Tallinn—Antwcrpcni wahcl.
Tallinna sissesõidul pärast tormi.

Maa
wäriseb
Maawärisemine häwitas Venezuelas

Hiinas palju linnu ja kulasid.
Sajad õuinudf tufianded fiaawatud.

Londvn, 19. jaan. Uuemad teated.häwinenud. Ühenduse pidamine.tor-ttaa>'

Ha daCifaat deata&öe uuesti

:dele

Õhukallaletung Amanullah'ie
(„Waba Maa" erateade.)

ritoma

licdc vanrattrtuid.

|ffe (paberjpunij
\nteli Itotibesi

jal ühes oma perekonnaga terwe nahaga pääses.

saaksid saadetud.

Pumann.

Nlkgu ' Jnayat Ullah

2 ondon, 19. jaan. Pctiiigi laabu

perekonna liigete riietusest

Imatu- ta kinutusmater* G

nud telegrammid iõnelewad, et Shansi
prowintsi (Hiinas) loodepoolset osa tabannd maanmrisemije ajal palju iniinelusid hukkus. Suur hull maju ja kulasid warijes kokku, ^lusjures sajad inin»elud rusude alla said maetud. Surnute
täpne arw pole weel teada.
L o n d o n, .19. jaan. Ameerika osa
riikidest Jllinoisist ja Indiauast üle käimld tornaado ajal said 5 inimest surma
ja õige >paljnd haawata.

näha, on nemad kõik

p Kaupluned — Tallinna», •
Te/. 6*66»

wäga suur. President Gourez tegi torraldnse, et laowad toiduainete ja arstirohtudega maawärisemise piirkonda

sõlmitud kokkuleppe põh-

sevpeatiini fne. G
ahvaUlik•

. Krediit -

surnute ja haawatute anv Cumanas

Jnayat Ullah, kes Afganistaani uue kuningaga

anxoripõslZtaarife J

omaks wõtnud curoopali-

Bar>u i. nr, 48,

kud riietusewiisid.

oma au Tek 24-49.

Berliin,- 18. jaanuaril.
Kabuli teate järele andis
Afganistani uus kuningas

Iele herge hinagglaiMlm. 9

HMbullah käsu prints
Mohamed Omar khani
wangistamifeks, kes asub

Dshelalabadi lähedal, ja
kellel kawatsus olewat Ka-

Teras-C-ity linn on peaaegu täiesti

buli waStu sõjakäiku ette
wõtta.

K a i i r o, 19. jaan. Siia saabunud sed wõistluse ajal ühe püssirohu lao õhteadete põhjal tegi Asganistaani uus tu.
kuningas Habib Mlah korralduse, mil-

Berliin, 19. jaan. New-Delhist

le põhjal ta Asganistaani kõigi sõja- teatatakse, et Amantmllah wend Jnajõudude ülemjuhatajaks hakkab.

Sõjaministriks nimetati kindral Nadii Khan, kes kuulus uue kuninga läheniate kaastööliste hulka möödunud
woistluste ajal.

meiro, Santos, Montcja Buenos-Air es).
isõidud Cherbourgist: .

yat Ullah uue kuninga Habib Ullahiga
sõlmitud kokkuleppe põhjal Inglise lennukil ühes oma perekonnaga Kabuulist

lahkus ja teel Äandahari poole Peshamari saabus.

4 Agfamstaani lennukit lendasid London19. jaan. Shinwarite ja
reedel Kandahari, et ette wõtta õhu- teiste Asganistaani ida prowintside

|nzoraa 25. jaanuaril 1929

erata" 4. veebruaril ,

llara* 7. , ,

kallalettmgi Amanullahle. Uus kunin- elanikud saatsid Kabuuli esindajaid lägas wõttls wastu waiumlikkude esin- birääkimisi pidama uue kuninga Habib
dajaid, kellele ta seletas, et kõik Aman- Ullahiga.
Ka Kabuuli endine kubemee Ahmed
ttullah uuenduslü» tulewad tühistamisele. TaMikult.pooldawat ka Kalisaa- Khau olewat teel Kabuuli.
Amannullah, kes Kandahari jõudmi,
H- müštx jalule seadmist.
4 AabuW IMeduse^ lasksid massula- se päewal sealsele kubernerile korral-

»s" 22. . s me.

|ma<d teateid kõikide sihtkohtade Ole

POSrtJff. Tallinn, Veoo tän. 11-a.
|e'egr. aadress: „Jasposk—Tallinn".

.\

Prantsusmaa nooreim
hukkunud lendur.

rohkem >kui 10 nliljoni dollari peale.
Kindral Jose Garbi sõnade järele on

„Paantunui-7V«mgas"

G
9

Caracdsist — Venezuelas—kõnelewad, ctjbüft tabatud piirkonnaga on katkenud.
Cumana maawärisemise piirkonnas rusude crlt senini wälja on kaelvatud 200
laipa. Hamvatute ärwu hinnatakse rohkem -kni 1000 peale, saadud kahjusid
Langes alla ema silme ees.

Prantsusmaa rohkeist lennuohwritest
on nooreimaks neil >päewil hulkunud
dnse tegi kuninglikku lippu masti tõm- Ennustawad jälle tormi. 18-aastane Pierre Jean Fisbach.
Hiljutise tormi jäljed ei ole weel Ta oli -parajasti Püha Rassaelist teel
mata, käskis seda lippu nüüd maha
likwideeriiud,
kuid juba ennustatakse Rooma. Püha Raffaeli oli teda saatwõtta, kuna ta enam kuningas ei oleuut ja pealegi wäga tugewat tormi. ma sõitnud ta tema Pariisis asum ema.
wat.
Sadamates olid juba laitpäewal was. Mõne kilomeetri ära tegemise järele
Üksteisele Wgewasti wasturäakiwad tawad hoiatusmärgid ülewal. Baro- inärkas Pierre Jean Fisbach äkki, et
teated näiwwad, et Asganistaan kil- meeter selle wastu on aga senini wäga ta nwotoriga kõik korras pole. Ja siis
lunenud on mitmeks osaks. Nii on Kan- wähe langenud, kuna ta wiinmse torotsustas ta maaududa rannikul. Millegi
dahari piirkonnas seisukorra pereme- mi eel äärmiselt rängalt langes ja tor- pärast kaotas ta kergelennuk kiiruse ja
heks Amannullah, Kabuulis ja selle mi ennustas.
kukkus ninaga wastu maad. Meeleümbruses peremeheks uus kuningas,
kohta haawata saanud lendur suri sik
30.000
krooniline
endise nimega Batsha Sakaw, kuna

ülejäänud maaosadest kumbki neist

warandus tuleroaks.

mapilkselt. • •

Nagu nüüd selgunud, ulatub hilju- Läinud aastal tegi see noor lennukindlate poolehoidjate peale ei saa tuti
Narwas
ärapõlenud Siiwertsi puu- ohwer oma -!0-hobusejõulise aparaadigeneda.
Enne kewadist jää sulamist ei ooda- ladude kahju 30.000 krooni peale. ga ära isegi India teekonna. Ta oli
Tartu pank, kelle poolt põleimd metsa Prantsuse lennuasjanduse iöussw tälit.
ta kuigi tõsist sõjalist tegewust.
materjalid kinnitatud, peab aga kahju jOrlys hiljuti ära peewd keraelennuli!^
wabemaks —25.000 kr. suuruseks. . võistlusel tuli 'ta esimeseks.

r*:-. ■■
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5®5«iSeBal, 80. faaät IS2S. Kr. 17.

Maa"

londoni ttpetnmlu jaieCCctined.

vžim&€m& <xe<y

I

JWttba Mng'c?" w. laanuuelat nertle tellida. RNgi äraandmise süüdistus ^tundmatu" wastv.Tctlimimi võtavad »g»tn tt&tk oo«(tton(OFN.

AWM WM fi lUltD lOttlfL
Rahakurss absoluutselt kindel.
äH^Rente ptotbendl totfmfot ei tuCe*
Laenude Piiramist ei wõeta ett^
Viimastel pSe»adÄ on mõnel poo! peale äriseisuS näidatud tagawarade
pikemalt, puudutatub «ete praegust ma- weel osa wälisraha muude akttwade
pmbvSlift seisukorda, kusjuures on all, mida igal ajal katte suurendamiseks
awaldaüch arwamift, et raskustest üle- kasutada wõidaks.
samnifekS Eesti Pank laenusid piirama
Samal ajal tulewad ilmsiks tundehakkab ja diskonto protsenti tõstab. märgid seisukorra paranemisest. On ju
Seisukorra kohta seletab Eesti Panga wiimase aja talwised ilmad tõstnud loo-

president & Jaaksoa;

.Ainud aasta sügise! alguse saanud
majanduÄine raõke seisukord on tingitud halvast põllumajanduslisest aastast,
mida aitasid weel suurendada wtletsad
teed, miS wSljaweo arenemisele takis
tuseks. Selle tagajärjel tekkis olukord,
kus wAjawed» kahanes ja kolmweerand

Osol lahkub siiski Moskoast

(„W»ba Maa" erateade.) . . «

komisjonis LtleS sotsialist 2t*
Berliin, 19. jaan. Saksa lehtede eelarve
bermann
sõjaministeeriumi eelarve
teatel kawatseb riigi ülemprokurör
Londoni «pommiks" ristitud Saksa arutamisel, et Saksa kaitseministri sele-

kaitseministri salajase seletuskirja awal- tused Poola kallaletungi kavatsustest

maa-aladele on vale, mille va(Meie kirjasaatjalt UoobUeel.) damise puhul Inglise kuukirjas „Re- Saksa
ral
Saksa
relvastuse suurenemist taheview of Reviews" riigi äraandmise
Riia, 19. jaan. Nüüd ott lõpuli süüdistust alustada „ tundmatu" was- takse pWendada.
kult otsustatud Osol ara kutsuda Mosk-

Poola praegune sõjariistus olek oletu. ülemprowratuur naeb nimelt selle
vast Läti saadiku kohalt. Ta olevat tokumend^ awaldadamises riigi ära- wat tingitud rahvusvahelistest majaka ise sellega nõuS.
duStest. Poola ei tahtvat kelleltki maad
andmist, sest oli ju ta sisu
sisu salajane
salajane ja
ja ousre?.
Osoli asemele taheti Moskwa saata täi
tõifotttft
temartttirtfhstmitta
avaldamine Inglise ajakirjas rSSvida, kuid ei andvat ka omast jmt

Nukscha, keS on saadikuks WarssawiS.

Kuid Nukscha ei võta kohta Vastu.
Üldse näib, vt keegi ei taha Moskwa
minna. Sellepärast ongi asi niikaugele läinud, et peale Sarini, kes saa-

kahju Saksa riigile. nast jalatäitki maad ära.

W a r s s a w, 19. jaan. Poola seimi
, Narwa uputus weelgi kahe varema maavõistlusega on „Puhas" 26:0. ^
dikukS Stokholmis, kõneldakse isegi ka
wähenenud.
Korra järgi võistlusel valvab vile

endise Rooma saadiku Walteri kanditusi wäljaweo suurenemiseks, kuna pa- datimrist, keda omal aial ära aeti saaranenud teed metsatööstust soodusta difu kohalt.

vad ja metsaekspovti wõimaldawad.

Bnharini tagandamine

Teisest küljest on loota, et lähemate nä-

dalate jooksul välisraha nõudmine

kommunismi „paawsti" troonilt.

wäheneb eelmiste aastate eeskujul.

Buharini tagandamisest kommunistlise

Praeguses seisukorras pole ka mingit hädaohtu meie rahakursile, mille internatsionaali juhi kohalt teatab esi-

ainult Saksa wastasrindliste komaasta willksksubandu^ aktliVsaldo kindlustamine EeSti Panga ülesandeks, algu
munistide häälekandja. Ametlik kinni-

Langes wiimase 33 jooksul 19 senti
meetri mõrra.

mees W. RõkS, piiril Ellmann ja Tip.

ner. ^ 1

Narwa, 19. jaanuaril. Uputuses

Soome meeskond ilmub väljale teron paranemist märgata. Wesi langes vitatuna hümnist kell 12.55. lühikese
wiimase öõ jooksul 121 sentimeetri vaheaja järele samuti hümniga meie
pealt 102 sentimeetri peale linna pum- valitud üksteist. Wõistluse alguS
bamajas. Wee alanemist tuleb vististi v.-s. »Sport'i" väljal täpselt kell 13.
seletada tugeva pakasega, mis jõele
kindla katte peale tõmbanud. Kui oluTallinna bärfi kurs.
Iv. jaanuaril 1929. a.
kord weelgi peaks paranema, kavatsetakse Omuti juures olevat tõket kõr- Äolavta. Teylud. «^p,a0. Mlllliad.
waldada. Ka raudtee pumbamajas ol- ^ew-Kork — 8.74 B.75
•'ptibnii "■* 1® '4 1® 19
nud takistused on nüüd täielikult kõrBerliin —88.05 89-bK
waldatud ning pnmbamaja töötab havitinal «38 w 44

muutus oktoobrik»nowembrikuude jook- kuna Pangal alati wõimaluS on ring- tus sellele Puudub. Kuid juba varemalt
sul paSfidosekS, Kuna need kaks kuud 6 woolust osa rahamärke tagasi tõmma- kõneldi lahkhelidest Nõukogude Wene
milj. Koonilise flSseweo ülekaalu and- ta, mis Panga jookSwaid kohustusi wä- tõeliku valitseja Stalini ja Buharistd. Kahanenud wäljawedu wähendas hendawad. See sünniks täitsa waluta, ni vahel. Buharin tagandati kõigepealt rilikuS korras, varustades raudtee
wSliSraha ZuuretuGekut, kuna fisseweo kuna liigi, s. t. walitsuse garantii! kommunistlise erakonna häälekandja hooneid ja wedureid veega.
kaswamine seda suurenenud kujul nõu- olewate laenude tasumine sünnib ktnd- „Prawda" juhtimiselt.
Tolliuniooni sünnitadis. Sellest keMS röhke nöudmiye Eesti la kawa järele ja sellest sisse tulnud ra
Buharin nimetati peale Sinowjewit
hamärke
oleks
tarbekorral
võimalik
misel.
Panga wSlisraha tagawarade peale ja,
kominterni esimeheks. Teda on kuni
CeSti komisjon jõudis Riiga.
kui need kuni septembrikuuni näitasid mitte enam laenudeks wälja anda. wiimase ajani peetud üheks kommunis(„Waba Maa" erateade.)
täiesti korrapärast ja eelmistele aaSta- LoodetawaSti ei teki seega ka vajadust mi eestvõitlejaks, ehk ta tüll rohkem on
Riia, 19. jaan. EeSti delegatsioon
tele sarnast liikumist, tekkis septembrist „(£" liigi laenude piiramist ette wõtta. tuntud kommunismi teoreetikuna. Juarutamiseks jõudis tana
alates erakorraliselt elaw wälisraha Juba nüüd näitab raha ringwool vä ba 1905. a. kuuludes enanüaste parteis- tolliuniooni
hommikul
Riiga.
Peale kella 11 oli
hest
kokkutõmbamist
eelmäe
aaSta
suhtes.
nõudmine, mis waÄtupidine eelmiste
se, sattus ta maapaos lähemasse vahe- EeSti ja Läti delegatsioonide esimene
aastate omale, kuS talwe kuudel wäliS- Nagu krediitide piiramise wajadus korda Leniniga. Tulles peale revolutsi ühine kooSolek. Delegatsioonide juhtiraha pakumiae ülekaalus. Selles pole ära langeb, siis wõikS esialgu ära jää- ooni Venemaale, sattus ta siin varsti del UlmaniS'el ja Sepal oli peale selaga midagi ähwardawat Pangale, ku- da ka diskonto protsendi tõstmine, sest parteiredeli kõrgematele pulkadele. Wa- le veel eriline nõupidamine paewakorna tema jooksvate VohustuSte katte- see wõikS meie majandusele raskusi te- liti komiterni täidesaatva komitee liik- ra aöjuS. Õhtupoolikul on delegatprotsent kuni 7. jaanuarini oli 52,4 ha, kuna laenude piiramisele sellest meks, partei keskkomiteesse, politbürooS- sioonide teine ühine koosolek.
prots. Sul jookSwaid armeid, kuS suu- wähe abi loota oleks.
se, SSSR'i täidesaatva komitee liik- Homme kell 2 korraldab valismirem osa walitsuse omi, mitte arweSse Kuna rahakurss absoluutselt kindel mekS .ja Sinovjevi langemise järele nister Balodis eine mõlemate delegatwõtta, fiiS ulatab pangatähtede kate ja kõikumised selles sünniwad ainult ^kommunismi paawsti" troonile. Te- sioonide auks.
81%. Selle juures on Testi Pangal kulla punktide wahel kooskõlas kõiku- gude mees Stalin on nähtavasti nüüd Ei ole weel selgunud, mMal tõõga
miStega wälisraha turgudel, fiiS pole selle koretiseerija kõrvaldanud juhtiva- lõpule jõutakse.

ka kroonikursi nõrgenemist karta. Surs- telf kohtadelt.
side liikumine nende reguleerimise mõt

Stokholm — 100.— 100.60

Kopenhaagen •— 99.78 100.36
QSlo — 0960 10080
Pariis — 1!60 14^5
Amsterdam *— 14895 lfi0 75
Riia — 72.05 72.55
Murld& — 71 rö 7iõ6

Bruxelles — 61.65 62.45

Dftlciu) — 18^5 19JX>
Praaha —. 1105 1! 25
Min — 52.60 53.20
Budapest -- 65JÄ) 6£).kKJ
WarSsaw — 41-60 42.70
isaunaS -» 8600 8750
Moitwa <tshekk) — 102.— 10350
Danzig -- 72^5 7S-15
E. W. Wõidulaen 1^- 1.S0 1.70
8% EeSt! hüpoteegi
Panga vonllehed L— 0^5 (X87
1927 a. 1% wälielaen

(boflaritefi) 500.— 1.687.— 1.72a—

JääpaM maawõistlus

" '~
/Soomega.
-põhikirjas - ettenähtud • Piirides, fu§j '! Änpioiml, II, liimnia lil, " ' ' ' .. 3. @öome-r-EeSti maavõistlus. jaa»
pallis leiab aset täna Tallinnas. Enam

müüb
kõige
odavamini

Soome on wgevamaid jääpalli kantse
ka teistelt pankadelt suurt ettevaatust suuS 13 ja Tahkonal b kraad!.
põhjamail. Läinud aaStal sai isegi
ja järelvalvet, kuid kooskõlastatud tePühapSewakS, 20. jaanvarM»
Rootsi seedimatu kaotuse. Meie bilanss
gutsemise juures jääb rahaturg kind- ülikooli ilmajaam ennustab:
lasti endiselt tenveks, ent terve seisu- Mere! paiguti keskmisest kõwani, maa! keskkord on igasugustest raskustest üle- mise kiirusega põhja poole pSSrduw tuul.

| Drommeler&Rfi, lnlt.5,
^*1^ ii

W

i
»

tuS 14, PSrnuS 18, Tahkonal 6 ja Wilsandil

Muidugi nõuab seisukord keskpangal: b kr.; keskpäeval Tallinnas 6, Narwa-Jöe- oli Soome jääpalli virtuoose jälgida.

saamise tagatis."

! Resloraan

Pilvine. Paigut' wahe lund. Külm.

Tallinna Krediitpanga ,

»

NÕMME OSAKOND
on üle viidud

:

:»

Park"

I I (Kadriorus), tel. 30-70.
e Roheline aos nr. 12

i
l
uutesse ruumidesse
I HDmmel. Jaama tän. nr. 141

oapp^arpidei 12 värvi —25 u karp

jQukarpides 5 m —20 a „
12 , -05, .

plekkkarpides 7 m — 30 a ,
- 12 . -60, A
OB

s

etendus-OSkpiltl korraga I

NÄITEL'NAL: Pudi. lamm. võrratud AmeeriWn

Pat Ja Patascfton — CHARLiE MIIÄRftY
ja G£ORGE &IDMEY lõbusae Jöokfursis

«Uppi! He pOlemeI!i"

ft

Rahvaülikgoli

n

..SUUR ia UU S".

Seaduseelnõu näeb ette, et normc
nc tööaeg ei tohi pikem olla, kui 8
di öö»paewa jooksul wõi 48 tundi
dolas. Kui ühel paewal nädala jooks
töötatakse rohkem ja teisel wähcm, s^
ci tohi kunagi taöpaewa pikkus ulatas

iile 9 tunni.
Oit lubatud teha ka ületunnitöid,
veist isegi ilma luba küsimata, kui ti
tarwidus wastawalt töö iseloomule
da nõuab, kui tuleb õnnetusi ära hoil
liikumise takistusi kõnvaldada jne. J
hooaja tööstuses wõib wanem tdüin]

m\M\ eW»!l
tSHes&tva ffiweUIJa"
Moskwa „Jswesiija" käsitab 17. sa!
nuari numbris pikemalt Kellogg! pas
ratisltseerimist Ameerika senati poi
ja ei saa selle juures warsata, et Amc
rika senati samm on tulnud Nõukoguj

Liidule kaunis ootamata. Nagu mc
eilses lehes tsiteeritud „LeningradZkaI

Prawda" juhtkirjas nii ka „Jslve§tij/

peale rahupakti ratisitseeximist Amcj
rika senati poolt ükski Läane-Euroi
riikidest ära ei julge^elda samasugu!

ratifitseerimisest. Samuti ei ole kai
lust selles, et ratisitseerimisega katjuts

nud wabariigi walitsuse poole pali
M lahendada küsimust, kas on wõin

raamatu* ja kiriutusmaterjali kaup
lused Tallinnas, Jaani t nr. 6, Krc*

lik raadio kaudu poliitiliste kõne
pidamist lubada, nagu see on hari

nr. 48, omas m. Tel. 24-49.

gitud eriti praegu, kus meil ees s

düt Panga m.. tel. 6-66. Harju t

kuks nähtuseks wäljamaal. See on t\

MSÄ «MiS.

sawad kewadiscd Riigikogu walii
sed. Walitsus on omal wiimasel kd
olekul seda ettepanekut esialgselt klj

lunud ning lõpuks moodustanud
misjoni, kuhu kuuluwad wälis-,

Reslorann-Rotiaree Shup kaba'®® ««^svs. Tantsuduett

„KUB A>f TAMARA VÄLDIN &
Harju48, telefon29-51. VOLDEMAR
ja teisod.

Concrcncicr A. Säilik.

baar elnetamlse koht

Rüütli tänav nr. 32. Maitsevad soojad ja kü mad suupisted.

rr„mEtt6tU.lniUd /ubtumwt« pärast peab

U. Eeleiendus: Publ. I^mm TIM MELOY ja liud. IOAN
(RAWFORD I osav.

„Lnns põleb..."
Haarav, 8SNsats!oonl>!s-ron,nn'i|>uo draama 6 j. romaani järgi

Tallinna kelnerite ametiühisuse juha

tus tarvilikuks teatada, et T. K. A. ühiauHel neil päevil asutatud võõrastemai
jadc, restoraanfdc-, kobYikute. ja 605gimajado teenijate ühinguga, mlBsug£
Tallinnas, Uuel tän. nr. 6.
? £v?hiBt ei ol°- Tallinna Kelnerite
Ametlflhlfiuse juhatusel on andmeid, et

Aõned kelnerid küll ülalnimetatud

üldühlngu lukmeteke on astunud, kuid
T.K.A.ü. neid oma liikmeteks ol loe ega
nendo tegevuse eest vastutav ei ole.
NÄITELAVAL: Vilnateld pttevl I Kes veel ei ole näinud — rutnk- Kes on näinud — vaadake veel kord suurepärast revatt-balletti 6 os. 14 pildis,
Tallinna Kelnerite AmetlüUisus on
mfs ai kortfu enaml
Tont baller. TAMAARA BECK'1 iav. A, SKLllK'u. A. VoBkresenakaja, V. ^efahorini ja T. Beckl bslls'1 asutatud 1017. aastal ning tegutseb oma
registreeritud põhikirja järgi. Praegune
Btuud'0 osi võtul Hiilgavaid <oS üüme ja de.toratslooau isas oa^sl Va gusUwffii ei 40 oa>«ö atl
Ühisuse asukoht Tal?Innas, Lai tän.
prt< J. Vassi! evi (uh. Numln A. K rschm *^n< dekorat*
& flua k. 1 päeval.
nr, 1,
>iet)tste'ö ,U ii.nalcic uh • Kö jj[i ü v>
Esimees (allkiri).
pOhaoaeval 20. >«^n. n. 11—pila»
snadavätei hiaUadttl äO» 3d ja 4d aautu
Asja aia ja .(ÄMrtz.
BAMVAEIiaDU$6IU UÜvoaUsMo üiuiutufilm
Kabe 60bra>bftdBvarese haruld. IQbns selklasllOs.]

kida.

Ringhäälingu suhaius on põöt

K-U.

• H. Promann,

Rahvamaja „GRAitD-MARINA
pärane enneolemata eeekava la linnas. 2 lil*

banduse kohta tuleb wAja anda erisl
dus) ja kindlaks määrata juhtumis^
mU lubatud on ületunni töid teha,
ftrd, kuidas nende tegemiseks luba hl

Wailt&us

Saltu õlu — 25 senti pudel.

Alaea istele lubatud. 18 jaanuarist Harald, suure

seerida kaheksatunnilise 151

päewa põhimõtte tööstuses (kc

Poliitilised käi

IcSIse parsoad
Kõige odavamad ,»
kõige tulusamad
tarvitamiseks.

Reslorotm Mbtf _ ^oar|nna oda^m

Raudteejaama vastas.

ta töõstuseUewõtetes, mis tahab

muuseas: „Ei ole mingit kahtlust,

• Avatud 1 jaanuarists.a. Aus usega

G

T33'hoolekandeminiSteerinmi p
«jÜQH elle walitsnsele seadus tööaja

üksi olnud tingitud Litwlnowi etted

viimati Pealinna spordisõbrul juhuS

na peale teatavat mõju awaldab.

ÕSpäetoa JoqM&hI

nekud. ^Jswesiija" artiklis õelda^

juures iseenesest mõistetav, et nagu iga Lõsel waStu laupäeva oli külma C. jäkauba juures nõudmiste rohkus ta hin- rele Tallinnas ja Rarwa-JõesuuS 16, Tar- kui 6 aastat on möödunud sellest, mil

lampe

8-tunnMi

kirjutuses kriipsutatakse nüüd alla erii
se rõhuga, kuidas Nõukogude Liit kas
Ameerika ühisriikidega kõige rohke
on teinud Kelloggi paktis walzendat^
rahuideede lewitamiseks, millest aut!

tes wõib sündida ikkäainul^' Panga

said
elektri-

TSöslurcitl SlMdl

jyLaaB põ eb".

Urm lasfelGUlapldi
juunis.

Otsustati eile.
Harjumaa haridnönõnkogu ja ml

walitsus otsustasid nüüd lõpuliu

korraldada maakonna laSte laulnp

juunikuul s. a. Senini on end js
üles annud üle Ll) kooli. Anna ü
audmisi igapäew juurde tuleb, on I

wata, et laulupeost osawõtjate arw tj
seb kaugelt ule 4000.
Laulupeo noodid saadetakse #ij

trükist ilmumist toolidele kätte m
korras. Aooliwalitsus paneb kuoNl
südamele juba nüüd algust teha la:
de õppimisega, kuna mitme laulu
did koolide! olemas.

I ilmus
y Q. Kiumog

J HAJJJSjÜ
nr. H6AlT

PZZjav^eSal, S0. N2S. 5kr. 17.

>i" jätcCCatned.
ltus „tundmatu" wastu«

/

!erateade.)
, eelarve komisjonis ütleS sotpallp D- Hermann sõjaministeerium! eelanoe

IMlM.magWHttMftlfciJttil J LLMJUmUWg

l arutamisel, et Saksa kaitseministri sele-

tused Poola kallaletungi kavatsustest
Saksa maa-aladele on vale, mille wa•
ral Saksa relwaStuse suurenemist tahe-

TBöstureld Ghoartliffl 6-Koul. VW!M
8tunniline tõõpäew.
ÕSpätnfa ico&iuC ainuCt 1 üCetundl.

takse põhjendada.

Poola praegune söjariiSWS olek ole»

vat tingitud rahvusvahelistest vaja
dustest. Poola ei tahtwat kelleltki maad
röövida, kuid ei andwat ka omast JRw?

nast jalatäiK maad ära.

seerida kaheksatunnilise töS.

kahe varema maawõisllusega on «pujhas" 26:0.
Korra järgi võistlusel waüvab wiloImees W. RõkS, piirU Ellmann ja Tip.

!uer. ^
Soome meeskond ilmub väljale ter-

Ivitatuna hümnist kell 12.55, llihikese
waheaja järele samuti hümniga meie

walitud üksteist. Wõistluse alguZ

lw.-s. .Sport'i" wäljal täpselt kell 13.

Tallinna börfi hurs*
10. jaanuaril 1929. a.

IfficlBttfo. Tehtav. «JtiiaH. Mlllliab.

r){flo>$od 174 B.75
'ondlM •• 1® 14 1® 10
Berliin —' 83.65 89.56
vinnai —» H39 m 44
-tolholm — 100.— 100.60

Isopenyaaaea •— 99.75 lüu.36

lüSIo — 99.60 10030
KartiS — 1! 60 14.85

Amsterdam — 14995 15075
liia — 72.05 72.55
KurlS — 71H5 7Z-55
Zruxeffes — 51.95 52.45
Xtleno — 19Ä» 194)6
?raaha 1105 1125
Liin — 52.60 59.20
Zuvapest 6&20 6õ.d0
irSlaw — 41.50 42.70
junaS — 86.90 8750
kolkwa (tshekk) — 192.— 19360
mAig — 72.55 73-15
Wöidvlaen 1— LOO 1.70

\% EeSti hüpoteegi

I Panga panllehed L— 086 (X87

|927 a. 1% välislaen
(dollarites) 500.— 1.667.— 1.728.—

Kogu kooHilm teab. et meie

roppVarpide» 12 värvi —25 s. karp

jtrakarptdes 5 . —20 . ,
. .12 . -35. I
pltkkkarpidei 7 - —30 . .
• 12 » -—60 a «
on

külge parsmad
kõige odavamad >.
külge tulusamad
tarvitamiseks.

Rahvaülikooli'

K««

raamatu* ja kirjutusmaterjali kaup
lused Tallinnas, jaam L nr. 6, Kre

diit Panga m., tel. 6*66. Harju L
nr. 48, omas nu Tel. 24-49.

laiiimii wM uma.
iree eeskava* Tants uduett

a valden &
emarverno

Concrcnricr A. Säilik.

>eallnna odavam

tamlse koht

pd soojad ja kii mad suupisted.

ilu — 25 senti pudel.
h„n.EttetU,ln,Ud Juhtumlate pärast neab
ametlühisnse juhaJua tarvilikuks teatada, et T. K. A. ühi-

lasel neU päevil asutatud Tötrattemv
tforaanicle., kohrikute. ja söölimajado teonljato ühingnga, missuS^

LMÄhTallllma8' vuel t&n. M. 5.
imotuiM ? °le- Tallinna Kelnerite

ESü8? JSatuecl on Mdmeld. et

tidflMi. J! £ . i kUU ülalnimetatud
hp- a f* liikmeteks on astunud, kuid

lYK.A.ü. neid oma liikmeteks oi loo ega
lende tegevuse eest vaatutav ei oi©,

Ta"i:ona Kelnerite Ametiühisus on

putatud 1917. aastal ning tegutseb oma
JsgiBtreoritud põhikirja Järgi. Praegune

jhiause asukoht ?al'wnas. Lai täa.

Esimees (allkiri).
Asjaajaja, jMJktrii.

Hotged toCClametnlfltid — tcä£fapxc&6ljad»

Töö-hoolekanbeminiSteeriumi poolt pektor lubada ületunnitööd teha kuni
efitati eile walitsusele seadus tööaja koh. 150 tundi aastas, kui see temale tarwiw tõõstusettewõtetes, mis tahab fik- lik naib olewat.

päewa põhimõtte tööstuses (kaubanduse kohta tuleb wälja'anda erisea»

dus) ja kindlaks maarata juhtumised,
soil lubatud on ületunni tõid teha, ja
kord, kuidas neude tegemiseks luba haukida.

Seaduseelnõu näeb ette, et normaalne tööaeg ei tohi pikem olla, kui 8 tuudi Lõ-pöewa jooksul wõi 48 tundi na»
dalas. Kui ühel päewal nädala jooksul
töötatakse rohkem ja teisel wähem, siis
ei tohi kunagi töõpäewa pikkus ulatada
üle S tunni.

vn lubatud teha ka ületunnitöid, osa
veist isegi ilma luba küsimata, kui töötarwidus wastawalt töö iseloomule seda nõuab, kui tuleb õnnetusi ära hoida,
Üikumise takistust konvaldada jne. Ka
hooaja tööstuses wõib wanem tööinS-

Prokuratuur andis sell päewik Tal» kui juhtus ületunde, siis mitte nii palju
Peale ettenähtud juhtumiste ei ole linna tolliülema abi Petersoni, laewade ja nii mitme isiku poolt. Kaupmehed
ületunnitööd üldise määrusena lubatud. ja ladude ülewaataja BrifN ning tema
olid nähtavasti teadlikud, et sarnane
Ainult erakorralistel juhtumistel, kui wanemad abid Friedolini ja Engmanni arvekirjade
esitamine on tühi kometitööstuse huwid seda tõsiselt nõuawad, kohtuuurija kätte, nende waötutusele mäng, väljapressimisele viisakama vorwõib töö-hoolekaudeminister lubada wõtmiseks N. S. S. 3S2 ja 377 põhjal.
andmiseks. Sellepärast juhtus wateha aastas kuni 150 ületuudi. ületun- Reed paragrahvid kõnelewad wälja- mi
hest, et kaupmehed hakkasid kauplema,
nitööde eest tuled wähemalt 59 prots. pressimijest ja waledokumentidest, mida et kolm inimest on ikka palju, leppigu

rohkem maksta, kui harilikkude tööde tarwitati waljapreSsimise varjamiseks.

eest, olgu see aja. wõi tükitöö.
Jutt on siin suure tollipanama ühest
Ühe öö-päewa jooksul on keelatud üle osast, mida hakatud nimetama ülettüt»

2 tunni ületunnitööd teha, wäljaarwa» dide panamaks, ületunnid — nendega
tud seaduses ettenähtud erakorralised tehti tollil laialt soomust. Tolliametnijuhtumised.
kud ise nimetavad ületunde waStutuleTööstusettevõtte juhat. wõi tema afem., tuks kaupmeestele, kuid kohtuvõimud
kes seaduseuõudeid ei täida — näiteks on jõudnud otsusele, et neid tuleb tva»
laseb töölisi üle normaaltööaja töötada lisitseerida väljapressimiseks. Kui kau»
jne. — ootab karistus, milles ülem- bakäsutaja tahtis kiiremalt kaupa kätte
saada, siis ta ei saanud seda teisiti, kui
määraks Skuudwangistust.
pidi' maksma amenikkudele ületunni
Seaduseelnõu on võrdlemisi suur ja raha. Arvete õiendamisel esitasid ülal»
lahendab tööaja küsimust üksikasjades.
nimetatud härrad kaupmeestele .nime-

Lwimi tittninü l« nn m
$tlv&&wa f$6we&tljau taqabi&Qldlik wä£}endu&.
Moskwa „Jswestija" käsitab 17. jaa«uari numbris pikemalt Kelloggi pakti
ratifitseerimist Ameerika senati poott
ja ei saa selle juures marjata, et Ameerika senati samm on tulnud Nõukogude

Kuriteo jälgede höwitamiseks põletati dokumen'e.

se weniiada niipalju kui wõimalik. See
asjaolu annab meile Põhjust arwata, et
Litwinowi noodis LV. detsembrist teh«
tud ettepanek wiia wiiwitamata makswuftle pakti kohustused, jätkub jääma

lust selles, et ratifitseerimisega katsutak

Poliitilisi Mutti MWIilM.
WaCi t&u6 fiaaCuti fiüslmutt*
Ringhäälingu juhatus on põõra-^ de-, sõja- ia kaubandus-tõõstusminist-

nud wabariigi walitsuse poole palwe* rid. Näiliselt ei tehta ivaiimiskõnede
M lahendada küsimust, kas on wõima- pidamiseks takistusi, mida pooldab ka
Uk raadio kaudu poliitiliste kõnede ringhäälingu juhatus, kes arwab, kõpidamist lubada, nagu see on harili- nede sisud peaks teada olema ning lukuks nähtuseks wäljamaal. See on tin- ba kõnepidamiseks ei tuleks anda neigitud eriti Praegu, kus meil ees sei- le erakondadele, kes ei seisa riikliku!
sawad kewadiscd Riigikogu walimi- alusel. Komisjon peab ettepaneku tegesed. Walitsus on omal wiimasel koos- ma walitsusele, mis järjekorras anoa
olekul seda ettepanekut esialgselt kaa- raadiot kõnede Mamiseks; kas loost
lunud ning lõpuks moodustanud ko- teel wõi palwete awaldamise korras,
misjoni, kuhu kuuluwad wäliS-, tee- mitu korda jne.

Rnrlumoa InsUapldu
taunis.

šCätt (tofttumlnteMfU
H. (fäexendt.

(SBfic flt|o|oat|olt lioöbHeeL)

jnunikuul s. a. Senini on end juba
üles annud üle 60 kooli. Knna üles
andmist igapaew juurde tuleb, on ar-

Litwinowi noodile
walmis.

dugi tuleb tal nüüd ka dokumentide

häwitamise eest vastust anda.
Kuni 1927. a. lõpuni tehti tollilt, eri
ti laialt soomust, n. n. ületuudidega. Peakahega. Tolli kõrged härrad tuUd wa- le poole kahe keegi enam teisiti kätt ei
hest ka waötu ja kustutasid mõne isiku liigutanud kui erilise tasu eest. Sääranimekirjast. Kuiwõrt ahneks ja ahnuses sele seadusevastasele korrale otsisid tolsõgedaks mindi ületuudide kirja pane- liülem Rebane ja Jõudu rahmaiuisteemisel, näitab juhuS, kus keegi ametnik riumilt sanktsiooni. Kanti ette, et teisiti
(nimekirja järel) olewat töötanud üle- tollil võimata töötada, uiug saadigi

tunni ühtjärge terwelt 48 tundi. Sää- lahkel vastutulekul sanktsioon. Wast 1927
rane ^vastutulek kaupmeestele" on a. kui tollipanama oli paljastatud, nä-

fyCa(}aieedu ?£? miljonilt 6h&ctvedu 13? mlCJottU*

Eelmise aastaga wõrrelöes tõus 56 mi jonit.

Suuv toiduainete sissevedu.
Riigi statistika keskbüroo andmetel wõrra. Suurenemise 1928. a. põhjustab
oli meie läinud aasta väliskaubanduse nii sissewedu ku! ka wäljawedu. Sisseüldläbrkäik 253,4 miljonit krooni, mis wedu püsis paar eelmist aastat enamon 56 milj ojtfjt • ryhkech kui-eeÜn ise aas- rbphem ühel tasapinnal ning suurenes
ta üldläbikäik, mis oli.202,1 .miljonit. MÜd 1923j- a. suure hüppega, 36,2%
Adläbikäigu moodustas sissewedu, mis wõrra. Wäljawedu suureneb iga aasoli 131.288.000 krooni ja wäljawedu laga, kuid edu pole nii hoogne nagu
l27.109.000 krooniga. Eelmisel, s. o. muutus sisseveos, ulatudes 1928. * a.
1927. aastal oli sissewedu 96,4 milj. ja 20,1 %»ni; 1927. a. kasw wõrreldeS
wäljawedu 105,8 milj. Kõikide meie 1926. a. oli 9,556.
iseseisvuse aastate väliskaubanduse Sisseweo koosseisu võrdlusest kahel
wiimasel aaStal on näha, et suurenemine 1928. a. sündis peaasjalikult toiö°r
IVduaiuete arivel, mida üldsummas 13,4
iCiooivulii t-.- i
milj. krooni ehk 47,6% wõrra rohkem
sisse weeti. Tuuduwalt suurenesid weel
loo
suhteliselt põllutöömasinate ning muu-

de masinate ja transportabinõude,

»-

suurem, kuna esimese kaak oli kogu
summas 591.113 tonni, andis teine
469.573 tooni.
Tähtsamad sisseweo ained 1928. a.

Terawili ' - 96.268.977 kg. —19.064.587 kr.
7.229.166 — 2.199 654*
Jahu
teeringad
ubkur
Tuoak

11.162.774 „
24.637.398 „
765.272 „
5.Ö85.926 „
458.729 „

— 2.961.000 „
— 6.677.131 *
— 1.150.271 *
— 10.991.360*
— 4.059:880*
273.822 w — 4.867.006 „

Puuwill
Puuw. riie
Willane riie
Raud
21.584.692 » — 3.438.705Kiwis. ja koks 95.192.495 „ — 1.750.393 J
Petrooleum 14.545.769 n — 1.580.786 „
Tooresnahad 1.174.888 „ — 2.504.023 ^

W'etisained 44.282.295 „ — 2.874.779 &
Kummi ja kuumisaadused

444.984 „ — 2.180.200-

Nafta 2.604.267 „ — 233.569«
Tähtsamad wäljaweo ained 1928. a.

tekstiiltooresainete ja -saaduste, paberi Wõi 11.222.227 lg. — 33.062.747 kr.
Kartul 8S.066.S40 „ — 3.837.785.
ja paberikauba ning nahkade sissewedu, Munad 23.514.380 tk.— 2.355.444^

80-

kuid absoluutarwus pole igaühe rüh- Liha ja l. kaup. 5.032.226 kg.— 5.144.615 *
ma suurenemine nii suur kui toidu- Tooresnahad 716.437 „ — 1.934.027
— —21^15^66,
ainetes. Ka muude kaupade sissewedu Puusaadused
Wineer ja toolipõhjad

10

to.

õn enamasti suurenenud ivähemal

•50

17.573.020

lo

määral.
Ajalehe- ja trülipaber
26.363.744
Toiduainetest vedasime rohkem sisse
Lina
5.628.579
terawilja, peaasjalikult rukkid 49.738
Takud 016.224
tonni eelmise aasta 28.204 tonni was- Puuwill lõng ja niit

io

renes.

Ho

3o

0

tu. Ka teiste wiljade sissewedu suu-

«tft. -Il T.
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pildi saame juureusatud diagrammist,
millest ka näeme, et 1925. aastal oli
kaubandus tasakaalus, kuna kaks sellele

Riia, 19. jaanuaril. Sakslased leid
sid mte isiku kohtuministri kohale, sel järgnenud aastat andsid aktiiwse wäleks on Riias tegutsew vanu. adv. B. liskaubauduse. Ning nüüd on wiimane
Harjumaa hariduSnõukogu ja maa- Berendt, keda kinnitamiseks esitatakse. aasta jällegi annud 4,2 miljonit kroo
ni passiiwsust, mis tingitud hüppega
walitsus otsustasid »üud lõpulikult
korraldada maakonna laste laulupidu Poola walitsuse wastus tõusnud sisseweost, kuna sellaselt pole

Otsustati eile.

waid dokumente hävitama. FriedoÜu
on osa neist ahjus ära põletanud. Mui-

Sissevedu wAjaweost suurem.

Kelloggi pakti Ameerika senati poolt

Prawda" juhtkirjas nii ka „JsiveStija" ratifitseerimise järeldusel muutunud
kirjutuses kriipsutatakse nüüd alla erili- nõukogude wälispoliitilijed meeleolud
se rõhuga, kuidas Nõukogude Liit koos on siin, nagu näha, leidnud wäga etteAmeerika ühisriikidega kõige rohkem waatlrku ja tagasihoidliku wäljenduse,
on teinud Kelloggi paktis wäljendatud mis ka arusaadaw: see sündmus on £ltrahuideede lewktamiseks, millest ainu- winowi aktiiwsusett kärpinud tiiwad.
ü^si olnud tingitud Litwinowi ettepä- Ja et wastuoksa „Jswestija^ ennustus«
nekud.' '^Zsweslija" artiklis öeldakse tele LäöäneiEurovpa riigid'Nüüd kiimuuseas: „Ei ole mingit kahtlust, et rendawad Pariisi pakti ratifitseerimisepeole rahupakti ratifitseerimist Amee- ga, siiõ wõib „JSwestija" enese mõtterika senati poolt ükski Lääne-Euroopa käikusid arendades öelda, et Litwinowi
riikidest ära ei julge^elda samasugusest ettepanekud warsti täiesti kaotawad
ratifitseerimisest. Samuti ei ole kaht> oma aktuaalsuse.

sääraseid kummalisi kuriõosume kõuele-

võimalik ainult tolli peal, seal imede- gid kõrged härrad, et säärane seadusemaal, kuna mujal see võimatu, sest vastane kord ei või ikka edasi kesta —
järgimööda vihutud 48 tunni hulgas esineti rahaministeeriumi ees, et olud
peaksid ju olema ka ametniku palgalised muutunud, tuleks säärane kord lõpetatõötuunid. Kuid päris pentsik on lugu da. Ja lõpetatigi. Aga peale kella kolme
sellest küljest, et see vahva ametnik tol jäid ületunnid ning nende tulemustena
kirjad, milledest näha, kui mitu ametnik» ajal ei viibinud Tallinnas üldse!
on käimas väljapressimise protsess uelku ja kui palju ületunni töötatud. Te» Kui ületuudide asjas juurdlus oli ja kõrgema ametniku vastu.
gelikult tehti aga töö sageli tööajal ja juba käimas, kriminaalpolitsei ja tolli»

Liidule kaunis ootamata. Nagu meie aktuaalseks."
eilses lehes tsiteeritud „LeningradSkaja

direktori juurdluste vahe ajal, hakati

WäljaweoS näeme küll kandwamate
ainete, nagu karjasaaduste, puukauba,
tekstiilsaaduske, paberi, nahkkauba ja
kartuli suurenemist, kuid sellegipoolest
ei jõudnud nende kasw tasakaalustada
suurenemist sisseweos. Ainult liua wäljawedu on wähem eelmisest aastast.
Wõid oleme 1928. a. wälja wedanud
11.222 tonni — 33 milj. kr. eest, seega
eelmisest aastast enam, wäärtuse järele

1.118.399

Puuw. riie
PurjerUe
Tsement
Tuletikud

5.553.270 w

6.693.910
9.140.097,;

663^41«
— 4.652.972*

L. 167.125 „ — 9.422.406 *
273.970 „ — 838.372*
25.049.694 „ — 967.918*
1.531.022 „ - 789.890*

Riikide järele

oli wäljaweost esikohal Inglismaa 44
miljoni krooniga. Temale järgnewad:
Saksa — 33 milj., Soome — 8 milj^
Läli 6 mil^., Rootsi — 6 milj., ja Weue — 5,5 milj. krooni. Sisseweos on
aga esikoha! Saksamaa — ligi 40 milj.

krooni. Järgnewad: ühisriigid —*
arwates, 2058 wõrra (1.306 tn. — 23,6 milj., Inglise — 14,4 milj., Rootsi
— 7milj.. Poola —6 ja Prantsuse
1928. a. väliskaubanduse läbikäik — 5,5 milj. kr.).

suutnud tõusta wäljawedu.

Warösaw, 19. jaan. Poola valit- on suurem eelmise aasta arwust 27,9%

Kaaluliselt oli wäljawedu sisseweost — 5 miljonit krooni.

wata, et lanlupcost osawõtjate arw tõu- susel ou walmis Poola vastus Litvinovi märgukirjale Kelloggi lepingu
seb kaugelt üle 4000.

Laulupeo noodid saadetakse peale kinnitamise asjus. Lähemail paewil
trükist ilmumist toolidele kätte kiires antakse leping Moskvale edasi.
korras. Koolivalitsus paneb koolidele
südamele juba nüüd algust teha lauluministri ringkirjaga.
de õppimisega, kuua mitme laulu nooReedel andis rahaminister Ä. Oidid koolidel olemas.
nas ringkirjaliselt temale alluwatele
asutustele teada, et töõ^ korraldamise
ja ühtlustamise mõttes ajalehtedele insormatsi^ni andmiseks tulewad kirza^
likud materjalid saata ministeeriumi
Peasekretärile, kes siis informatsiooni

Arusaamatus raha

I HiMU, [

y u. nov y

S &££££!£! B

nr. maalt 55

edasi annab. See ringkiri on tekitanud arusaamatusi, kusjuures nüüd seletätakse, et kõrgemad amLtlükud. ka
suusõnaliselt hiforiiitfinpoui wõiwad

wälja anda, mille eest ministeerium
wästutust enda peole ei wõta.

šfiunentaifl la/npekuiOsrutniam&Mleiole"

Kühapaewal, 20. latti 1929. Nr. 1Ä

B

Dsihapiewal, 20. lask 1929. Nr.

laatsarus, tule nälja!
Sega&omhjonide ü£e&äratamhe üat&o.

Sotsiaalministri nurjaläinud imetegu.
'Kauges minevikus oli aeg, kus iga
prohvet pidi tegema imetegu sid selle
tõenduseks, et tema õpetus oli õige.
Prohwet pidi oma usujõuga terweks
tegema haigeid, ellu äratama surnuid,

Suurpõllupidamine, mõisa, wõimaldas ranemise wõib tuua kaasa ainult mõirohkemal määral tööjõu spetsialiseerus sate väljajagamine.
tnist, masinate tarvitamist ja selle jäSellepärast kriipsutatigi Asutawa
reldusena ka tööaja ja tööolude regu Kogu seadusandlikus delegatsioonis al-

leerimist. Kuna' mõisatesse rohkesti la, et sellel seadusel kindlasti ainult
kiljust wett wälja lööuui, päikese ja töölisi oli koondawd, hõlbustas see ajutine iseloom on.
ilmakehade liikumise seisma panema, määruste maksmapanekut ja järelval
Niipea kui häwinewad mõisad, kui
ühe sõnaga, olema warustatud üliloo. vet. 5^» olid mõisas tööandja ja töö- endisest
mõisatöölisest-proletaarlasest

muliku jõuga, et kui kahtlejad ja pilka, lise wahekord sootuks teised kui talus, saab wäikemaapidaja-asunik, on segakus peremees ise kõrvuti palgatöölt-

jad jälle kimbutama tulewad, siis

uuetegüsid sadada wõiks kui külluse
sättvest, üks ootamatum teisest. Aga
pilkajad ei rahuldunud tawaliselt sel.
lega, mis pakuti, waid nõudsid ikka ja

Me lisa, nagu rahutu publik nrõnel
rahvalikul kontsertõhtul.

On sagedMi tõendatud, et sotsia.

lism ei ole muud kui usulahk. Et wiiniasel ajal mitmel pool hulgad kahtle,

LendawEady
Bailey
Tegi ükstnda ara Kondan — Aafrika edast-tagast

m

teekonna.
1928 «. matisiõ atu&iaiud Ccnd C5ppe& neU
päctviC*

London, 16. jaanuaril. Kuulus Briti naislendur lady Bailey lõpe

tas täna oma suure lennu Londonist Kaplinna ja tagasi. Täna õhtupoolikul
maandus ta oma väikelennukiga Croydoni aerodroomil Londoni lähedal,
kuS teda suur rahvahulk, oli tervitamas. Lady Bailey on esimene naine, kcS
lendas Londonist Lõuna-Aafrikaöse ja tagasi. Lennu teostas ta täiesti üksi.
Oma pikal teekonnal lendas ta maha 18.000 miili. See on kõige pikem üksilend, mis seni kunagi tehtud. Peale selle on lady Bailey esimene naine, kes
Kongost ja Säharast üle lendas.

AArtAAAAAAAA^WWV
komisjonid muutunud ülearusteks.
sega vihub teha tööd, temaga üheS Kuigi
Lady Bailey, kes üksinda oma kää- üksi tagasi, lennata soowides valis
talutöölisel on omad raskused,
lauas sööb ja ühes toas ntagab.
busaparaadil sooritas 18.000 miililise lendaw lady omale siis tee, mis teda
ei
lähe
ta
segakomisjoni,
sest
tema
waMeie segakomisjonides pidi aga
öhuteekonna ja ära käis Aafrika kõige wiis piki Aafrika lääne rannikut. Peale
mõisatööline, nagu öeldud, oma palga, hekord peremehega on märksa parem,
wähem uuritud osades ning nüüd edu- õige pika teekonna jõudiski tema lõpuks
kui
mõisatõölisel.
Ta
näeb,
et
pereolude üle paratamata hakkama kaup»
sagedasti suuremate raskustega kalt Londoni saabus, on huwitawamaid wälja Sahaara kõrbe lõunapoolses osas
lama talu omanikuga. Põllutööliste mees
asuwa Gaoni.
peab wõitlema kui tööline, näeb, et kujusid lennuasjanduse ajaloos.

seas olid tol ajal mõisatõölised suures
enamuses, pealegi tveel hästi organi, tööpäeva Pikkus ja Palgaolud igakord
seeritud, nii et segakomisjonidesse ai- ei olene tööandja tahtest, waid ka ilnult mõisatööliste esindajad pidid Pää mastikust, aastast ja wälistest tingiTeiselt poolt seisab ta rohkem
sema. Mõisad ise olid riigistatud, mustest.
peremehe
mõju ja silma all ning ossellepärast sai mõisnik ise harwa ak-

ma. on löönud sotsialismi õpetuse õndsakStegewa wõimu sisse, siis on ka Eestz'.' sotsialistide energilisem juht, praeQjme hariduse, ja töö-hoolekandeminis- tiiwne olla, pealegi on vallas alati
ter L. Johanson nähtawasti otsusta- talunikke mitukümmend korda rohkem
nud oma poolehoidjate wankuwat usku kui mõisapidajaid. Nii oli loomulik,
kinnitada mõne wäikese imeteokesega. et komisjoni teiseks pooleks sattus taSõda wõib ju enesele üks minister iga. lunik. Tulid kokku kaks poolt kumbki
tahes lubada. Ning walides eesku. koguni isesugusest ilmast, tööline mõi.
juU kolm päewa hauas olnud Laatsa. sast ja tööandja walläst ning kuna nen-

kab hinnata hea vahekorra vajadust
tööandjaga. Selle kõige pärast ei ole
talutööline segakomisjonidest palju

huwitatud. Ja kuigi ehk mõnesugused
määrused segakomisjonis saaksidki wäl

Lõuna-Aasrika miljonäri ja ajalehe- üle Sahaara lendu alustamisel aga
wäljaandja abikaasa olles, sooritas lady teatasid Prantsuse wõimud talle, et nad
Bailey lendurieksami 1926. aastal. talle lendu üle kõrbe lubada ei mõi sel
1927. aasta juulis lõi ta naiste kõrguse- lega seotud hädaohtude pärast. Ja nii
rekordi.
oli lady Bailey siis sunnitud lendama
Oma Aafrika teekonda alustas ta läänepoolset rannikut mõõda. Seejuures
1923. aasta 9. märtsil Croydoni lennu- Mli temal rtiwata hädaohtlikku Rio
del-Oro piirkonda, kus juba nii mõmgi
wäljalt Londoni juures.
KapilinNa saabumisel teatasid või- lendur on sattunud mässuhinmliste
mud, et talle ei lubata üksinda lennata mauride suguharude kätte.
üle Sudani raskete hädaohtude pärast, Tagasiteel Londoni peatas lendav
mis teda seal pärismaalaste poolt wa- lady la Agadiris ja Casablancas. üle

ja töötatud ja maksma pandud, siis on
iärelwalwe teostamine — et need normid ka tõesti täitmist leiaksid. — maad ritseda wõiwat.
ja metsi mööda laialipaisatud taludes Tol korral oli Inglise tuntud lendur
raske. Sellepärast ei leinatud taga se- sir Cobham, kes parajasti Aasrikas
gakomisjone, kui nad omal ajal hinge wiibis, nõus lady Baileyd üle selle piirheitsid. Mäletawasti oli juba siis. konna saatma. Tagasiteekonda alustaaastate eest, kui segakomisjonide wali- des, oli lady Bailey jällegi sunnitud
mised viimati olid wälja kuulutatud, suurt ringi tegema samadel põhjustel,
loidus nende tvastu äärmiselt suur. mille pärast tal sinna teekonnal ennast
See oli paremaks hoiatuseks, et nen- kohati sir Cobhamist tuli saata lasta.
de kaudu enam midagi ei saa ära teha.

ruse sumust ülesäratamise, on minis. del puudusid ühised huwid ja kuna
ter otsustanud uuesti ellu kutsuda põl. minewiku aastasajad on loonud süga.
lutööliste segakomisjonid, mis juba wa piiri mõisa ja valla wahel, siis
mitu aastat warjuriigis wiibinud ning j on täiesti loomulik, et need kaks
teatud määrani haisema läintch, nagu kumbki koguni iseasjast ja isesugust
keelt kõnelesid. Kui weel poliitilised
Laatsaruski.
. Waewalt küll saab vaielda segako. woolud ka endid mõlemilt poolt vahemiZjonide põhimõtte wastu, kuid see le segasid ja üks pool koosolekule ilalus, mMele. meie segakomisjonid al- muS juba walmiskirjutatud lepinguga
güsel rajati, oli wildak. Segakomisjo. ja ultimatiivselt nõudis selle wastukui järgnewatel aastatel üldse
mst pidi saama pariteetlikul alusel võtmist, teine pool aga üldse mingis»- Ja
enam walimisigi wälja ei kuulutatud,
gust
kokkulepet
ei
vajanud
ja
ei
tunnus
töötav komisjon, kus asjast huvitatud
kiideti see. üksmeelse waikimisega heaks.
pooled omavahel palgaolude ja tanud, siis sai varZsi selgeks, et sega- Kui siiski uus hoolekandeminister
töötingimuste üle oleksid võinud kokku komisjonide mõte meil läbi ei suuda nüüd segakomisjonide valimised uues
leppida ning wälja töötada määrused, lüüa.
Kui siiski omal ajal segakomisjoni- ti ette laskis wõtta, siis wist ainult
miZ kollektiivlepinguna maksaksid põlde
seadus tekkis ja läbigi läks, siis oli energiakülluse pärast ja sellest, et milumajanduses.
nisteerium mingisuguseid paremaid ka' Kuid juba Asutawa Kogu seadus- põhjuseks küll wäga raske poliitiline^ vatsusi ci leidnud. Kuigi praegune
seisukord.
Mõisad
olid
weel
ivälja
andandlikus delegatsioonis juhiti tähele,
hoolekandeminister minevikust tuntud
panu asjaolule, et segakomisjonides mata, õhk täis kommunistlikka unistu- o)V,oM. eluvõõraste, kavatsuste Poo-.
kokku ei puutu kaks p o o l t, kes ühest si. põllutööliste streigi.-ähvardus seisis lesf^ei.^tahaks siiski. arfäato,' 'et ministril
ja saniast asjast -huwitatud, waid kaks. tugeWtsti. õhus. Et majanduslikka ra% seisukord.maal' tüiidmatä on. Peab arVõõrast, kellest kummalgi, oma eri- küsi ära" hoida, mida sarnane streik vama, et ta lootis oma parteilise apahuvid on. Sest kui taluperemees se- oleks kaasa toonud, tuli kuidagi konflik- raadi peale maal, mis oleks aidanud
gakomisjoni laua taga istub mõisasu. ti lahendada. Ja seda loodeti ajutiselt surnule hinge sisse puhuda, kuid need
lasega, siis vaevalt küll saawad nad segakomisjonide teel. See lootus oli lootused petsid.
rääkida ühest ja samast asjast,. kuna nii suur, et kadunud dr. J. Raamot,
Wõib olla, ci parteipoliitilised põh
töötingimused ja.olud suur. ja wäikc- maaliitlane. seaduse esimeseks aruandjused
sundisid hoolekandeministrit samjaks
oli.
Oli
aga
selge,
et
lõpuliku
paPÄluPidamises tundwvalt eralduwad.

me astuma segakomisjoni kokkukutsu.
miseks. Wõib olla loodeti, et komisjonide valimised sammukese kaasa aitawad kongressil lubatud klassivõitluse-

Gibraltari tuli tal lennata suure tor-.

London, 19. jaan.

Mndral Boothil õnnes

tus saawutada esialgset
kohtuotsust, mille põhjal

temale weel järeltulejat
ci saa walida.

London, 19. jaan.

Et uuesti olla wõimeli»

ne päästearmee juhtimiseks, laseb kindral
Booth end kõrguspäike-

sega arstida ja on oma
juure kutsunud ühe Loudoni parimaist arstidest.

„Daily Mailile" seletab
ta, et ta end pacistearmee juhtimisest kõrwal-

dada ei lase. Ta ütles,
et ta kogu oma isikliku

varanduse mängu pa

neb päästearmee juhi koha tagosi nJ
uriseks.
»

Kindral Booth, kes nüüd nii lan
kaelselt wõitleb oma koha pärast, sci

päästearmee eeSotsas 1911.'aasi
Peale, kus suri ta isa, päästearmee

durupatfve
Aurik jooki
(paiw

miga.

Mene krahm margana.

l„Wabai

Pariisi ühes parimas hotellis wangis-

dopen Y a a g e n, 19. jaan. 2j|

tati neil päewil Wene pagulane, 29

mS teadetel leidis Besterviki lähed»
aset raske laewaõnnctus. Kaanalia^i
„Nils" rebis end suure tormi tagazs

aastane lrahw Vladimir Tatishtshew.
Talle seatakse süüks seda, et ta uue?
aasta wastuwõtmisel kusagil eramajas
üles tõstis proua Elisabeth Salomoni
poolt maha pillatud briljantidega kaunistatud käewõru, mille waärtust hinna-

jel ketist lahti ja jooksis staari
Meeskonnal õnnestus suurte pingut
te järele skäärile pääseda.

Merehädalised päästeti parast
tunnilist lumetormis olemist.
Laewa kütja oli selleks ajaks juba

likult praegu mingisugust vajadust seSelle kõrwal oli krahv oma mõrsjalt,
gakomiSjonide järele. -^Sellepärast -ei. teiselt rikkalt aMttrikMnalt.HA.WWA
saa ka 'üUkrMavat. vaWa p'ihäniäta väärtusliku kalltskiwi' jas.Mle^ass^N
jäänud vaimuste pärast/sest 'valinus, nud järeltehtud klwlga.' ^ 'f"
te tagajärjed olid umbes niisama sel.

mõst teatataks^ et suur aurupl
reede õhtul teel, S

Wangistamisel tunnistas krahv Tastreigi tagajärjed. Kahju ainult sellest tishtshew oma'süü üles ja tähenoas, et
tülist, mis omavalitsustele miniStee- lai eluwiis temalt nõudnud oli palju
riumi otstarbetu korraldusega tehtud. raha. Selle saaMels laskunudki tema

gesti ettenähtavad, kui trükitööliste

A. S.

warguseni.

Viimased loostiähed müügil linnade postkontorites,

pankades ja mõnes äris ainult kuni 2 veebr. s.a.

Waata, tahtsin sinuga kõneleda selle usub ainult oma silmi. Ning seni ajaraauiatu puhul, mis eile sulle andsin. ni jääb meie kihlus lahtiseks. Nagu
Ärwan, et sa täna hommikul juba ha- j uskmata Toomas tahab ta kõike ise
Inglane pahvatas rõõmsalt naer- Hoidke tema kiiri selle nimel, kes kogu ruwsib
sir Jamesiga edaspidise tegutse- näha. TõeSti, see teeb mind haigeks.
ma, ning Claude tundis, kuidas tal elu veetis varjus. Ta mälestus wää- -mse kava.
Tead. mind huvitab väga. Näha, kuidas keegi on nõidunud arrib austamist, ning mina unistan oma
M. RenardU ja Ä. Jeav'i romaan. 47 süda läks kergemaks.
missugusele
otsusele jõudsite. Oma mastatu ja hõljub ta kohal kohutama
— Nii siis, tööle, mu armas! Olge elu pühendamisest sellele kultusele. Sära- Lifaa pean ütlema, et sooviksin näha hirmutisena — see on tõsine piin. Nm^
Te kõnelete kõike seda ainult selnii lahke ning teatage Bertrandile, ot gu ta kohal igawene walgus!...
Richardi töö jätkamist võimalikult kn. seejuures kujutleb ta millegi pärast, et
UU, et aega võita... Kuid tehke katset
ta algaks ivastuwõtmist ia laseks pa- Tean ülihästi, kui tõsijelt wõtan oma relr... Mõistad mind? Ning kui peaks ma lihtsalt naeran ta üle...
pikema kaalumiseta... Ehk leiate ker- lujaid ooteruumi...
palwet. Pealeselle tean, et te ei möist— Aga ikkagi armastab sind..«
Mmim unustust, kui tormate ülepeanud oma venda, ja tema omaltpoolt et olema toaja, leian ehk selle tarvis ra— Kahtlemata. Isegi wäga armase
—
Kui
te
mind
praegu
ei
vaja,
kas
iaela huvitavasse ja haarawasse
hinnanud küllaldaselt teie hingelisi hagi...
tab. Kuid see teine hirmutab teda, ta
—
Sa
oled
aga
rumal.
Raha
ei
tohin
minna
oma
kabinetti,
—
palus
töösse.
omadusi. Teie tunded minu wastu, mi- müügi siin vähematki osa. Kuid nn?o nutab ja tunneb ennast õnnetuna.
Claude.
— Selles ott teil õigus, sir. Lõppude
da hindan kõrgelt, tekitawad teis raAga nüüd kuule, milleks talt siiski
Claude'! kabinett, mis asus sir Bar- hutust minu spiritisnliseansside pärast. sa nii kiirustad? Mis on juhtunud?
lõpuks võib see töö pakkuda huvi. Selsuutsin saada nõusoleku. Ta audis ise.
—
Tead,
sooviksin
sinuga
kõnelda
lest hoolimata... Ometigi andke mulle linghami töökabineti kõrval, oli wäike, L o o b n k s i n ne i st meeleldi, Charlotte'ist. Just praegu rääkisin te- gi sõna: kihlame endid tol päewal. kui
mõtlemisaega... kas wõi üks paewgi — niadal toakene. See oli kunagi ammu kui te omalt poolt täi- maga, jutitstasin temale meie Villejui- wõin talle näidata raadioplastikat.
vastas erutatud Claude. Ta keha kattis oluud buduaariks. Toa sissesead oli rtf- daksite mu palwet.
ii käigu üksikasju. Sa võid kujutella, Nüüd taipad, miks tahaksin kiirustada
kalik ning seinu katsid wärwilised maaTahan teile abiks olla niipalju, kui kuidas ma rõõmustasin... Unustasin röö&e algamisega...
üleni külm higi.
— Kummaline lugu, — pomises ing- lid. Fly, kes lamas kusheti padjal, seda lubawad wõyiku võimed.
— Charlotte: leinaaeg möödub wist
vilisti tema umbusklikkuse. Kuid osu
lane omaette ja vaatas tähelepaneli- liputas rõõinsasti saba, nähes tuppa Muidugimõista taipate, et jutt võib tub tõenäoliseks, et ta veel ikka ei usu lü. novembril?
— Halloo! Halloo!...
kult noortmeest. Siis lisas ta ettewaat- astuvat vana sõpra. Kirjutuslaual sil- olla ainult raadioplastikast ja mitte oma mehe surma. Ta arwab, et RimaS Claude sinist kirjaümbrikku, mis raadio abil loomisest, sest wiimane idee chard on lawastanud müstifikatsiooni
— Pulmad wõivad aset leida pärast
likult- '
oli saadetud õhupostiga. Kuna sir Ja- elas ainult selle mehe unistustes, keda laipadega selleks, et tabada teda, oma 15. novembrit? Kas nii?
— Mis on teiega, armas poiss?...
mes oli keelanud end eksitada päewiku ei ole enam siin ilmas...
naist süüteolt. Tema arwamise kohaselt
— Wäga lihtne: kardan
— Jah. ^
lugemise ajÄ, siis oli kiri siia toodud Nii siis, olete nõus?
ei kawatsenud Richard narritada ai- — Hea küll. Kui see peaks minust
— Mida?
nult arste, waid üldse kõiki. Ta on olenema, siis katsun kõik teha, miZ wõiTeie vana sõber
— Sir James! Loodan, et te nünd ja lauale nähtavale kohale pandud.'
Maxence A l b a n." weenduuud, et Richard on kõiki meid malik!
hästi tunnete. Öelge, olen ma arg või Claude tundis ära Maxence't käekirja.
— KaL tõesti! Kuidas olen sulle taWärisedes sisemisest ärevusest, lu- pewud ja seadnud temale lõksu. Laimttte?
„Armas sõber, — kirjutas Maxence. ges Claude veel kord üle sinise, au- pade walmistmnist ei pea ta wõunali- nillik!...
-— Ei ole.
— Tänad mind 15. novembril. Na,»
— Jah, ma ei ole arg. Kui ometi — Eric andis teile üle te wenna ta- gustikuu taevavärvile sanianeva pa- kuks...
—
Peatu
väheke...
5hiü)
Chargu
räägitakse, on kihlustest pulmadebeleid
ja
wormleid
sisaldama
raamatuberilehe.
teaksin, mida ma just kardan...
. — Teil ei tarwitse ju midagi karta. kese. Nõnda siis on raadioplastika lei- Kas on võimalik, et Maxence loo- lotte'ile võib ju tõendada... Basseinis ni sama maa, kui huultelt peekrini.^.
Tuppa astus sir James. Claude tõu*
'.— Mõistke mind, tunnen seletama- dnse saladus teie käes. Loodan, et te bub oma okultistlistest sonimistest? on ju veel vedelikku.
—
Ei.
armas.
Kahjuks
ei
ole
seal
^ts
istmelt ning sarnanedes vabataht-,
ei
luba
kõrvalisi
isikuid
kasutada
seda
KaZ
ta
muStakmtsti
ebausk
vahetub
nukrust, arusaamatut igatsust, mida
enam
vedelikku.
Marcelaine
oli
just
Ukule,
kes läheb hädaohtu, teatas kõrei saa alla suruda, nagu ei saa peatada leidust. Sest on ju see seotud teie ni- surnute-kultusega? Waimude väljakutpraegu
minu
juures.
Ta
on
meeleheigendatud
häälel:
sumine
—
hinge
mälestamisega?
Kas
mega.
Leiduri
surma
järele
on
loomusüdame tuksumist. See tunne on wist
tel. Mingisugune politseinik oli täna
— Wõtan wastu teie ettepaneku, sir.
tõesti
ta
südames
tärkab
uuesti
mõte
lik,
et
wend
peab
jatkama
ta
tõõd.
igaühele tuttaw, kes kavatseb minna
hommikul kogemata lõhkunud klaas— Uskuge mind, — wastas sir Ja
üle kohutama Rubikoni, üle kuristiku, Austusest leiduri wastu, tunnen ennast igawikust, surnute ülestõusmisest, nagu manni ja vedelikku oli suudetud pääsmes rahulikult, — ma ei ole selles kusrda
õpetab
apostel?
kohustatud
olevat
paluma
teid
seda
mis lahutab malset maailma sealpnolnagi kahel»i'td. Ändke oma käsi. Clau
Ning koZ see muutuS Maxence'is ta ainult mõned tilgad.
teha sõpruse pärast, mida teile tõotasin.
— See on aga paha. Nüüd, tõepoo- de. Tänan. Kuid miks te wärisete na.
teostub
tema,
Claude'i
mõjul?..
Leidus
on
nüüd
teie
oma.
Mulle
omase
. — Hea. Mõelge järele kuni homseni.
Ta mõttekäiku segas telefonihelin. lest, ei suuda me midagi tõendada gu palavikus?...
Ma nõuaksin teilt järgmist: teie wenna awalikkusega Pean teile tunnistama, et
Claude tunnistas teistkordselt iw
Charlotte'ile. Kuid me nägime ju oma
—
KaZ sina, Claude?
Vormelite läbivaatamist ja vajaduse mulle oleks suurimal nmäral waStusalt ja otsekoheselt:
silmadega...
—
Mina.
Kes
kõneleb?
Erk?
Zorra! nende täiendamist. Peale seda meelne ja raÄe, kui kuuleksin, et
Köidan,, sir Jame^>
— Jah^Texe, wava. Mis uudist?. —' Meie W, aga tema mitte. Ta
püd* organiseerima, tööstuse, mille i Richard Cyruguet elutöö os aidanud

Üks Prcmetbeos.

JtawiB end tetweftötaa

le, võib olla, et samm on astutud ka takse 200.000 frangi peale.
ainult selleks, et käsi puhtaks PeSta et
Käewõru müüs Tatishtshew maha
teheidetest, nagu ei teeks ministeerium
midagi. Igal juhtumisel ei tundu riik- kullasepale.

E. ll. Muuseumi loterii lönuliK HhWo on 6 veedr. 1925.
härra £ mõi Z kuulsusele... Kuul
proijtsceris
teie vend. i mõne
sus on päike, mis soojendab inimesi.
— Kuidas te mind punate, sirt

(päästet

külmanud.

Kopenhaagen, 19. jaan. N

uitzift Trelleborgl tugema lumc
ajal, kus midagi ette naha p olu ui

Wäikseid
XoKfmalUfufe ebaseaduslik oksjon.

CZmaspäewal tuli rahukogus arutus
tolliametnik Herbert Tõnissoni, tollil
dent Dimitri Budaschini ja riigilontr
ametnik Anton Supka süüasi. Lugu on
ebaseaduslikus korras peetud oksjonist.
16. mail korraldas Tallinna peatolliaj
wlliaitades oksjoni, kus müügile tulid
mesugused laubad, mis eelmistest oksj^
test järele jäänud. Oksjon kestis kolm l]
wa. Mimasel päewal laski? oksjoni foi

daw ametnik Herbert Tõnisson müül
kuus partiid wanu sõjamäe sineleid. Teel
li paljudele ostjatele ootamata, sinelites^

olnud midagi kuulutatud — paljud of|
ci saanud raha Puudusel sinelite müi
osa wõtta.
Hiljem tühistas tollilomitee selle oksjs

Herbert Tõnisson wõeti wastutusele
eest, et ta laskis kauba wäljakuuwtar
oksjonile. Vastutusele wõeti la rewil
Budaschin ja riigikontrolli ametnik
— nõrga järelwalwe pärast.
Diimased kaks seletasid, et nende kcj

oli walwata wälise korra järele, kas
laup oksjonile läheb, see polnud ncndc
hustuStes.
Tõnisson seletas, et toiminud ülemuses
kirja järele.

Tõnissoni kaitseS wann. adw. Th.

Budaschinit — wann. adw. Ciewerj
Supkat wann. adw. abt preili Schliefil

V

Objektiivist öeldakse, ci ta registn

tSju erapooletu täpsusega. Ln'/
selle ülesvõtte järele otsuött

P2?lchaevm!, 20* saan 1929. Nr. 17-

Mtpiew-l, 20. i<uiR 1029. Rt.17,

.Lvaba Maa"

dy
Bailey.
— Aafrika edast-tagast
lonna.

\tatud lend lõppeb neli
irtiC*
!luS Briti naislendur ladh Bailey lõpe[ Kaplinna ja tagasi. Tana õhtupoolikul
Aldoni aerodroomil Londoni lahedal,
eas. Lady Bailey on esimene naine, keS

taMsi. Lennu teostas ta täiesti üksi.
18.000 miili. See on kõige pikem ük-

selle on lady Baile!) esimene naine, kes

AsantfusKapifol ei too Mil

ci anna

Ma*ciB Qttd teMe&i&aamito&t &o\guipäl&Qtega )a tarn/Itad parimaid cttiie. Põllumeestekogud ei julge talle enam wastu

, seista,

London, 19. jaan.

Seadub üotnhjonh e&ltne&el lugcmhel wa&iu

Kindral Boothil õnnes
tus faawutada esialgset

tvdetud*

kohtuotsust, mille põhjal

temale weel järeltulejat

Asunduskapitali seadus, mis praeguse
walitsuse Poolt Riigikogule esitatud ja
mis sisuliselt wäga wähe lahku läheb
eelmise walitsuse poolt esitatust, wõeti
üleeile õhtul rahaasjanduse komisjoni

eisaawalida.

London, 19. jaan.

Et uuesti olla wõimeli»

ne päästearmee juhtimiseks, laseb kindral

wiis piki Aafrika lääne rannikut. Peale
õige pika teekonna jõudiski tema lõpuks
wälja Sahaara kõrbe lõunapoolses ojas
asuwa Gaoni.

üle Sahaara lendu alustamisel aga
teatasid Prantsuse wõimud lalle, et nad
talle lendu üle kõrbe lubada ei wõi sel-

lcga seotud hädaohtude pärast. Ja nii
oli lady Bailey siis sunnitud lendama
läänepoolset rannikut mõõda. Seejuures

tuli temal riiivata hädaohtlikku Rio
del-Oro piirkonda, kus juba nii mõmgi

lendur on sattunud mässuhimuliste
mauride suguharude kätte.

Tagasiteel Londoni peatas lendaw
lady la AgadiriS ja CasablancaS. üle
Gibraltari tuli tal lennata suure tor?
miga.

Mene krahw margana.
Pariisi ühes parimas hotellis wangis--

tati neil päewil Wene pagulane, Lv
aastane krahiv Vladimir Tatishlshew.
Talle seatakse süüks seda, et ta uueaasta wastuwõtmisel kusagil eramajas

üles tõstis proua Elisabeth Salomoni
poolt maha pillatud briljantidega kau| nistatud käemõru, mille wäärtust hinnatakse 200.000 frangi peale.

Käewõru müüs Tatifhtshew maha
kullasepale.

Selle kõrwal oli krahw oma mõrsjalt,
i teljeil .titlait

wäartusliku kalllskiwi jaMleaseÄK?

nud järeltehtud knvlga. - - ^ *

Wangistamisel tunnistas krahw Tatishtshew oma'süü üles ja tähenoas, et

lai eluwiis temalt nõudnud oli palju
raha. Selle saaiMels laskuuudki tema
warguseni.

[üiigil linnade postkontorites,

ainult kuni 2 veebr. s.a.

lisub ainult oma silmi. Ning seni aja-

ui jääb meie kihlus lahtiseks. Nagu
uskmata Toomas tahab ta kõike ise
näha. TõeSti, see teeb mind haigeks.
Näha, kuidas keegi on nõidunud ar
mastatu ja hõljub ta kohal kohutama
hirmutisena — see on tõsine piin. Nm^
seejuures kujutleb ta millegi Pärast, et

:ua lihtsalt naeran ta üle...
— Aga ikkagi armastab sind..,
— Kahtlemata. Isegi wäga armaö^ !ab. Kuid see teine hirmutab teda, ta
nutab ja tunneb ennast õnnetuna.
Aga muid kuule, milleks talt siiski
suutsin saada nõusoleku. Ta andis isegi sõna: kihlame endid tol päewal. kui

wõin talle näidata raadioplastikat.
Nüüd taipad, miks tahaksin kiirustada
rööbe algamisega...
— Charlotte i leinaaeg mõõdub wist
15. nowcmbril?
— Halloo! Halloo!...
— Pulmad wõiwad aset leida pärast
15. nowembrit? Kas nii?

— Jah. ^

— Hea küll. Kui see peaks minust

olenema, siis katsun kõik teha, mis wõimalik!

— Kas tõesti! Kuidas olen sulle tanulik!...
— Tänad mind 15. nowembril. Na,»
git räägitakse, on kihlustest pulmadeni sama maa, kui huultelt peekrini.^.
Tuppa astus sir James. Claude tõuNÄ istmelt ning sarnanedes mafcataljU
kikule, kes läheb hädaohtu, teatas kõr
gendatud häälel:
— Wõtan wastu teie ettepaneku, sir.

sega arstida ja on oma

Riigikogus artusel oli, seisid talle ori- nud kuulma sellepärast, et nad sõdisid
lise ägedusega wastu põllumeestekogud. mvalikult seaduse wastu, mille sihiks ci
Nii kõnedes kui ka kirjutustes näidati olnud midagi muud, kui jatkata asun-

juure kutsunud ühe Londoni parimaist arstidest.

„Daily Mailile" seletab

korduwalt, et see ei olowat midagi dusetegewust maal, wõimaldada

ta, et ta end päästear-

muud, kui jällegi üks 'koonduse rühma inimestele maal eluwõimalusi selleks, et
järjekorraline jagamise seadus, mille neil mitte ei tarwitseks linnadesse wõi
kaudu tahetakse suuri riigi summe onta koguni wälja rännata.

mee juhtimisest kõrwal-

dada ei lase. Ta ütles,
et ta kogu oma isikliku
Varanduse mängu pa-

Nüüd siis ei julge nad seadusele ta

käsutusse saada.

neb päästearmee juhi koha tagasi wõit- aastane looja William Booth.
miseks.
Kokku on päästearmeel praegu osa»
kondi 81 riigis, nende-hulgas ka Eesti.
Kindral Booth, kes nüüd nii kangeP i l d i l näeme päästearmee kõrge
kaelselt wõitleb onm koha pärast, seisab ima 'nõukogu koosolekut' Sunburys
päästearmee eesotsas 1911. aastast Themse.ääres. Kolmest naisest, kes esipeale, kus suri ta isa, päästearmee 80- nieses reas istuwad, on esimene wase-

malt Evangelme Booth, päästearmee
Ameerika osakonna juht. kes esimesena

Ning hoolimata tööerakonna, koon- enam wastu olla, teades, et walijad lädnse ja teiste keskrühmade wastuseisust henewail walimistel neile seda kuidagi
andeks ei annaks.
lükati seadus Riigikogu poolt tagasi.
Nüüd aga, nagu kuuleme, ei olewat Rahwa tahtmine surub enese, hooliseadus komisjonis enam mingisugust mata igasugustest parteipoliitilistest

alustas wõistlust oma wenna Bramwelli ainuwalitsuse wastu; tema kõrwal istuwad kindral Boothi. abikaasa
wastu seisu tekitanud. Isegi põllumeeste- konlbiuatsioonidest, ikkagi läbi.
ja ta tütar Catherine.

Noorimaid kunstuisutajaid.

(Xurupattve SõS hüüdedAurik jooksis skääri otsa.
fiaxtv madaCi&uL
(,,W aba M a a" erateade.)

Organiseeritud suusa-

tajad wõiwad kasutada
E. ajakirjanikkude kodu

Talwe tulekuga on Pirital ja Kosel
rohkel arwu! liikumas talispordi harrastajaid, kellel seal aga puudub koht

Puhkamiseks ja soojendamiseks. Wastu
kilomeetrit enne Trelleborgi madalikule tulles talispordi harrastajaile on Eesti
mö teadetel leidis Besterviki läheduses jooksis. Auruparw saatis otseteed SOS ajakirjanikkude liidu juhatus oma Koaset raske laewaõnnctus. Naanaliaurik hüüdeid wälja. Reed püüti kinni Trel sel- asuwa -kõdil administratsioonile kor„Rils" rebis end suure tormi tagajär leborgi teel olewate aurikute poolt, kes raldusc teinud organiseeritud talispordi harrastajaile kodu ruumes wiibunist
jel ketist lahti ja jooksis flääri otsa. otseteed tõttasid õnnetusekohale.
Meeskonnal õnnestus suurte pingutus- Et aga parwel palju inimest peal oli, ja puhkust lubada, milline samm talite järele skäärile pääseda.
ei juletud talle appi minna. Selle ase- spordi harrastajate ringkondades rõõ-

Kopenhaagen, 19. jaan. Mal-

Merehädalised päästeti pärast 20 mel kutsuti Trelleborgist kiirelt walja
tunnilist lumetormis olemist.
päästelaem, mis aga suure lume tõttu
Laewa kütja oli selleks ajaks juba ära wälja ei saanud sõita.
külmanud.
„Deutschland" on raskelt kannatada
Kopenhaagen, 19. jaan. Mal- saanud. Temal on suur lett sees. Aurumõst teatatakse^ et suur auruparw parwel oll peal 79 liikmeline meeskond
^lMschtanb^ reede õhtul iŠäfi» ja/ 11^WMu»a^imit. On kllsitäw> - ftö
ultzist TrÄleborgi tugema lumetormi õnnÄyb om^arwe päSsia. ^ .
afal, kus midagi ette näha polnud, 6 WÄWnna elu pole hädaohus. '

Wäikseid pilte kobtast.

muga terwitatud on.

Iv kuuga 13 korda
kohtu all.

Omapärase rekordi on püstitanud
Tallinna elanik Hilda ■ Metsapiht. Ta
on wiimase 10 kuu kestel kohtu poolt
.karistatud' .15 .'^da."'.?/MÄ^t!;sed'''ja.
gunetvad nelja parMrahwi olla ' ja. on
seesugused, mis Knelewad ' ametniku
auhaawamisest, sundmaäruse rikkumi-

sest jne. Peale selle olla temal weel

Noorimaks kunstuisutajaks loetakse Ameerika plikat Morgän Taljlori (pildil '■
wasakul), kes praegu wiibib St. Moritzis, kus ta omawanuStcga jääl ijnijif
tamas käib.

rida kohtuasju ees, kuid need olla kohtn poolt weel läbi waatamata.
Hilda Metsapiht on tuntud apelsini^olllwalitsuse ebaseaduslik oksjon.
Kohus tunnistas Tõnissoni süüdi ja kaEsmaspäewal tuli rahukogus arutusele ristas teda jäadawalt teenistusest wälja- kaupleja, ta kaupleb ainult öösel, liiEi anna pööningu tvõtit.
Täna pühitseb Tallinna Pühawaitolliametnik Herbert Tõnissoni, tollirewi» heitmisega. Budaschin ja Supka mõisteti kudes korw käe otsas ühelt tänawalt
mu
kogudus oma 52. aastapäewa.
Loode
tän.
nr.
4
elutsew
Elsriede
Wiiteise.
dent Dimitri Budaschini ja riigikontrolli õigeks.
lo käis politseis kaebamas kaaselauikn Selle puhuks oli kawatsus jutlustaja^
ametnik Anton Supka süüasi. Lugu on ühest
Ettewalmistused
Rosalie Neini peale- Ta räägib, et Rein na külaleiba tuua Wiljandi maakogu
ebaseaduslikus korras peetud oksjonist.

„Suur Tõll" proowi-

Kelmufi Tallinnas

kindral E. Põdderi
60. sünnipäewaks.

Pühawaimu koguduse
32. aastapäew.

ei anna temale pööningu lvõtit, mis duse hingekarjase wälisminister F.

16. mail korraldas Tallinna peatolliamet
Lattiku poolt.' Et temal aga tuli selReini käes ajutiselt kasutada.
tolliaitadeZ oksjoni, kus müügile tulid mitleks ajaks otsekoheste ametikohuste, täi
10. weebruaril k. a. saab meie po- WõttiS laenuks, aga tagasi ei anna.
mesugused kaubad, mis eelmistest oksjoni- Minister sõitis kaasas ja sõit jai katN. pulaarsem kindral E.Põdder 50 aastat
tes takistus, mõtleb hra Lattik Püha>
test järele jäänud. Oksjon kestis kolm PaeJäälõhkuja „Suur Tõll" tegi eile esi- wanaks. Sel tähtsal päewal tahab Nõunnel, S.-Pärnu nmt. nr. 8 -elutsew waimu kirikus jutlustada teinekord.
wa. Viimasel päewal laskis oksjoni korral- mese proowisöidu merele. Kaasa sõitis selts 1. Eesti polk auwäärt .kindrali Rosalie Mik andis oma mantli Ida S.

sõidul.

daw ametnik Herbert Tõnisson müügile

ka teedeminister. Merel toalitse- juubelipäewa wääriliselt Pühitseda, kätte üheks korraks kasutada. Nüüd on

Kui suureks jääb laewa
meeskondade koosseis.

kuus partiid wanu sSjawäe sineleid. See tu« wa udu. wõi merimeeste keeles n. n. mis otstarbeks eelnõu pidamine püha- sellest juba kuu aega möödunud, kuid S.
Meriasjanduse peawalitsns on wälja
li paljudele ostjatele ootamata, sinelitest ei .paksu ilma" tõttu ei saadud aga proowi Päewal 20. jaanuaril, 'korraldatakse ei anna mantlit Allikule tagasi. Allik
olnud midagi kuulutatud — paljud ostjad
süüdistab Ida S. wõõra wara omanda- töötanud Eesti laewade meeskondade

lõpule wiia ja „Suur Tõll" pööras juba ohwitseride keskkogt: kasiino ruumides.
ei saanud raha puudusel sinelite müügist Naissaare otsa kohalt sadama poole ta- Nõupidamisest osa wõtma on kutsutud
osa wõtta.
gasi.
omawalitsuse ja seltskondlikkude orgaHiljem tühistas tvllikomitee selle oksjoni.
nisatsioonide
esindajad.
Proowisõit, kuigi poolik, näitas siiski,
Herbert Tõnisson wõeti wastutusele selle
et
jäälõhkuja
masinad
korras
on.
Et
seleest, et ta laskis kauba wäljakuulntamata
W a r s s a w, 18. jaanuaril. —
oksjonile. Wastutusele wõeti ka rewident gusele jõuda ka kompasside kohta, sõidab
Neil
päewil suri siin kõigile warssawjäälõhkuja,
kui
ilmastiku
olud
lubawad,
Budaschin ja riigikontrolli ametnik Supka
lastele
hästi tuntud kerjus, kes aastauuesti
merele.
— nõrga järelwalwe pärast.
Viimased kaks seletasid, et nende kohus

oli walwata wälise korra järele, kas õige
kaup oksjonile läheb, see polnud nende ko«

„PõhjaPoeg" mag.
Wilho Helanen kõneleb
täna.

hustnSteS.
Tõnisson seletas, et toiminud ülemuse ees- Kontsert-kõnehömmikul ,.Estonia" lotti-

kirja järele.
Tõnissoni kaitseS wann. adw. Th. Rõuk,

. fertsaalis.

mises. Anna raha, chk saad peksa!

koosseisude alammäärad. Selle - läbivaa
tamine sünnib läbenlail päewil wastawa
komisjoni Poolt.

Mäe tän. nr. 7 elutsew Weera T. kaebas politseile, et samas majas elutsew
Rikas waene.
Rudolf Watko peksnud teda, lüües tema- Jää sünd merel näib algawat. Eile
le jalaga wastu keha. Tüli tekkinud sel- auras Tallinna laht tugewasti MiS olelepärast, et T. pole Watkole raha laena- tada laseb, et lahte jääkate tulemas on.
te pikkuselt Napoleoni platsil mängis nud, kui Watko seda temalt küsinud.
j Jääd ilmunud ka juba Sõrwe ja Ekholmi

wiiulit. Peale kerjuse surma selgus,
et ta oli olnud paljude majade pere

Jää sünd merel algamas

8 meest arcStituajaS.

mees ja et ta waranduse kogutväärtus -Öösel wastu reedet jäid joobnult tänawale ja toimetati politsei poolt arestiulatas üle miljoni sloti.

Märatseja Koit.

S. Pääsukese tän. nr. 1 elutsew Martin

majja 8 meest.

" ümbnlsesse.

Kuulsus on hädaohtlik.

Weinvergi öised wemvud.

Autojuht Aleksander Karro kaebas ,cl
Täna kell 12 päewal korraldab Eesti- Nammo käis politseis õacvamaS oma
Budaschinit — wann. adw. Siewers ja
elaniku
Jüri
peale.
Ta
kõneleb,
et
Wiktor
Weinberg tüssanud teda
Soome-Ungari
Liit
^Estonia"
kontsertSupkat wann. adw. abi Preili Schliefstein.
Weinberg istunud restoraan ..Rooma"
saalis kontsert-kõnehommiku. Kõnelejana Koit olla alcrti „juil<rtäis" ja ri'lkudõ majaesineb Eesti sõber Soomest mag. Wilho rahu. Möödunud ööse! olnud jällegi suurem ees öösel autosse ia lasknud ennast sõiduHelanen teemile „NuZ wool . Soome rah- lööming ülajaS. Koit tirlimb joobmilt Tojn, tada Kasarmu täiinwale. Seal hüpanud
wuslikus liikumises". C<;e ^ wool ei waa- peksnud oma naist ja 'kui Nammo Koiti sõitja autost tvälja, läinud ühele majaõu»
ta mitte nõnda palju lääne — s. o. keelama läinud, löönud Koit Nammo kor- ele ja käskinud autojuhti «natukene" oodata. Kni Karro tunniajalise ootamise
Rootsi poole, waid on asunnd suurema teriukse maha ning ^peksnud Raminot.
Ta palub politseid, et see märatsejat?a- järele Weinbergi niajja otsima läinud,
hooga Eesti-Soome silla ehitustööle.
selgunud, et see on õuel üle plangil roniMag. - Helanen ei ole mitte esimest kor- ristaks.
nud ja Jakobi tän. kaudu ära põgenenud.
da Eestis. Ta wli siia ühes teiste Põhja
.Autojuht süüdistab Weinbergi petmises.
poegadega wabaduZsöja ajal, wõttis osa Hnltsel.Idn loterii võitude tfiiellne
Töö juures wigastada.
Nartoa waklutamisest. Tema sulest on
nimestik
Reedel said sadamas töö juures wigaSilmunud soomlaste retke kirjeldus „Sno-

molaiset Wiron wapmlssotassa", ning
romaan samast sõjast „Karmid tähed".

— Uskuge mind, — wastas sir Ja

Oleme rõõmsad terwitades wabaö Eestis
hSimuwelje waprat poega, ke? walmis oli
ohwerdama oma elu EeZtj parema tule-

mes rahulikult, — ma ei öle selles ku
nagi kahel»i'jd. Andke oma käsi. Clau->

de. Tänan. Kuid miks te wärisete nagu palawikus?...
Claude tunnistas teistkordselt ixu*
Talt ja otsekoheselt:
ÄaxdcMt ji? Jamch.

Mis on siis wahepeal sündinud?

Mitte midagi muud, kui seda, et põl«
crlanrkonlisjoni poolt esimesel lugemisel
lumeestekognde rühin oma walijatelt
ühemeelselt wastu.
Enne jõulu, kui samanimeline seadus wahepeal kibedaid etteheiteid on pida-

Booth end kõrguspäike-

üksi tagasi, lennata soowides waliS
lendaw lady omale siis tee, mis teda

rühma esitaja Martinson on deklareerinud, et seadus seekord, muudetud kujul, olla põllumeestele waswwõetaw ja
nad pooldawat selle elluwiimift.

wiku eest.

Muusikaliste eiteannete.ia esinewad
hommikul Prof. Dachblnm (ccTfn^ ja Es

Objektiiwist öeldakse, et ta registreenb

«ttju erapooletu tävsusega. £3n's see
M selle üleswõtte järele otsustades?

tonia vros. Aawikn juhatusel,
niis? IralntirJjtlifu maksn eest.

ilmus

..Kaitse W
nr. 2. (Hind 20 scutiV
. Saada lehemiiü ailt, kaitseliidu oci.*

staab.st 'la linn. Kaarli 8, tsl. Z
k õigis» molcvaic s»aapido-l. ' ;

Või usidmaksetakse välja kaitse lidu
ocas>*abi majandusosakonnas kuhi 14

märtsini >• a.

tada töölised Joh. Kiisk ja Jaan Saarmann. Wigaswsed ei ole rasked.

Waras kasutas juhust.
W«s pttmanõu Poe ukse eest ära.

Kuulus kinotähl Greta Garbo sõitis
hiljuti oma Edumaale — Rootsi. Teda
wõeti nii suure waimustusega wastu,

Pirtnawedaja Oskar E. jättis nöu 37 et politsei kaitsest hoolimata isegi auw

liitri piimaga Toompuiesteel nr. 7 klaasid puruks muljuti. Autos olija

kanpluse ukse taha. Waras kasutas juhust Greta Garbo sai nurwishoki. Ta rahu-

ja wiis nõu ühes piimaga ära. Piima- ues alles siis, kui ema kaitse alla

wedaja hindab kahju 17. krooni peale.

pääsiö.

e

PfcWetaT, 80. f«« 1989. N-. !?»

*!»«&<* tfUa*

MWM
MM
II
oli.
Vilk agrottoomilisesse tegewusse Harjun
maal 1928. aastal.
ügronöemMlne peuoHdat*

Agdonoomilise tõõ korraldamiseks
Harjumaal asus 1. juunil m. a. ametisse.maa-agronoom G. Abel. Kuu aega
hiljem, s. o. 1. juulist asusid ametisse
agronoomilise büroo arvel kaks jaos-

on nihkunud õige kaugele. Paljudele naisiclt oleks see aga weel kaugemal, kui nad

Wilastnntev
Hirwas
Linnawolikogu pidulik kvosolek
S£lm Cipuefiteõ.

hoolitseksid selle eest, et neil seedimine oleks
korras, sest seedimiörikete hooletusse jätmine

Juba 18. jaanuariks olid linna täht- le, kpt. Eskolale ning kindral Lakbonerkkö.
võib tagajärgedena tuua raskeid haigusi.
samate
asutuste, kaupluste ja sõjaväe- Koosolekul pidas ajakohase awamiskõ1V33. a. sügisÄ asutati üks karjakop- Tervise halwenemine et lase end varjata,
asutuste
aknad ehitud põlevate küünal- ne volikogu esimees A. Olev. Hiljem esipel näitekoplina, kus kavatsetakse uuri- vaid kutsub esile väsinud ja halwa välja»
neS kõnega Narwa linnapea J. Hermann,
mist korraldada karjakopli tasuvuse ja nägemise ja enneaegse vananemise. See- de ja kuuseokstega. Warakult õhtuks ol! kes tänu linna- ja omawalitsuSte nimel
terve
linn
lipuehtes.
saagiwäärtuse üle.
pärast ärgu wõetagu liig kergelt soolikatetege-

Õhtul peeti raekojas linna volikogu
Poole aaSta jooksu! on agronoomide wuse laiskust sa tõhu kinniolekut, waid kSrkonna-agronoomi — A. Kruusivall Kuupidulik
koosolek, kus ka sissesõitnud külaliwaldatagu.see
ja
hoidutagu
selle
eest.
Sööge
poolt külastatud ÜVS majapidamist ja
sallu ja H. Gross Raplasse, kuna kol väljaspool bürood on antud nõu 857 alatiselt linnaSteraleiba »Pain Narmal", sed viibisid, -z
mas jaoskonna-agronoom J. Martson korda. Väljasõitudel on oldud 854 päe missugust soovitawad arstlikud autoriteedid
Linnavolikogu saal oli pidulikult
maavalitsuse arwel ametisse palgati wa. Wäadati Üle mäaparanduStõõd ja ja nim. leiva suur tarvitajaSkond. See ise- ehitud riigilippude ja kuuseokstega.
Kosele. Peale nende töötab veel maatunnistusi teise poole maaparan- äralik, hea maiguga leib ei sisalda mingeid Seintele oli asetatud kindral A. Tõnisso»
valitsuse arwel jaoSkonna-agronoomi anti
arstirohte, ta aitab kui noort nii vana aiduslaenu kättesaamiseks.
ni, Soome kpt. Eskola jä kindral Laido
iphuste täitjana R. Leben Wasalemnult oma iseäralise valmiStuSwiisi tõttu.
Seltside
ja
ühingute
tegevusele
kaa
mas.
Kuna „Pain Normal" on äärmiselt toitev neri ja admiral Pitkc» pildid.
saaitamiseks
on
osa
võetud
PõllumaKoosolekul viibisid «ndine riigivanem
ja vitamiinirikas, on mõnusaks kõhutäieks
Agronoomilise tegevuse alal Harjujand. ühingute-, põllumeeste- ja hari- küllalt paarist killust sellest leivast, millega J. Tõnisson, kindral A. Tõnisson, rügemaal tuleb märkida kõigepealt
dusseltside ning noorte klubide koösole- hoitakse ära lõhu üleliigne koormatus.
mendt ülem kol. Pulk. suurtükiväe ülem
kursusi ja kõnekoosolekuid,
kol.-leitn. LeetS, Nartva kaitsemaleva
mida agronoomid möödunud poolaasta kutest 21 korda. Põllumeeste päiwi on
pealik kpt. Lepp, Narva prefekt N. Pavijooksul on korraldanud. Tegelikke juu- korraldatud neljas kohas.' Noorteklubian, staabiülem kol. Triik, vennasrahva
revilja harimise kurjust oli 7, millest de näitusi korraldati kahes kohas, millest
esitajana Soome saatkonna sekret. Snellosa võtsid 130 inimest. Iga kursuse kest- osa võtsid 150 inimest. Põllupidajate!?
kahepäevaline õppereis Tar
man, vigastatud sõjameeste esindajad
öom«s.
vus oli üks päev. Edast korraldati korraldati
tumaale.
J.
Widevik ja PakkaS, esimesest Narva lakaks lüpsikursust ning uuemate lõhkeai
hingust osatvõtjad ja paljud teised. SaaErllllesannete täitmiseks»
netega tutvumiseks üks trwilõhkumise

avaldas Narva linna vaenlastest va-*
baStajaile, tänu ja lugupidamist wennaS-

rahvale soomlastele ja palus seda tänu

Soome esindajat Soomes edasi
anda ja mälestas vabaduSsõjaZ
vapraid langenuid. Samal õhtul oli suur pidulik rahwaaktus korralda-

tud Eesti seltsi ^Jlmarise" ruumes, kus
kõnedega esinesid endine ^riigiwanem
Jaan Tõnisson, vabadussõjaaegne põhja
väerinna ülem. praegune 1. diwiisi ülem
kindral A. Tõnisson. Kõnelejad manasid

Stäti &a£a&ütld tegut
Kallaletung metsatvahile. ''

küpsus.

mis põllutõõministeeriumi ja maava

Taagepera Wastseveski metsavahi
.^Teoreetilisi kursusi on. P?etud 9, nenlitsuse poolt saadi, wõtsid maa- ja!
de keskmine kestwus 4—5 päeva ja põl- jaosk. agronoomid osa ikalduskahjude | Petersoni kallale tungisid ühel viima,
lumäjanduslisi loenguid ^Sõdurite hindamisest, käies läbi 92 majapidamist. ! sel revideerimise - käigul salakütid,
lastes tema peale mitu pauku vint.
Kodus" iga nädal.
Wäetise järelvalve inspektorina wõeti
Keskmine kuulajate arw Püsis kursus- wäetise proowe laboratooriumi saatmi- püssist. Metsavaht jäi kuulidest puu»
tel 60 inimese ümber. Kõige suurem seks ja katsejaamade ülesandÄ koguti tümata. kuid üks kuul oli koera surmavsawõtjate anv oli Kuusalu-Jõelehtme seemneproove ja wõeti puhtasordilise walt tabanud. Laskjad põgenesid Lätimaale. Arvatakse, et siin tegemist on
jaoskonnas, kus tuulajaid oli tihti üle vilja tellijaid wastu.
salaküttidega. Asjast teatati politseile.
saja.
Deale maa- ja jaoskonnq-agronoo- Maa- ja jaoSkonna-agronoomid wõt- Wavastamise aastapäew
mide esinesid kursustel W eriteadlased sid osa L-nädalalisest täienduskursusest
Eltvas.
maaparanduse, aianduse, linnu-, karja-, Tartus ja karjamaade harimise kursusest Kuusiku katsejaamas.
Elva pühitses neljapäeval 17. skp.
seakasvatuse j. m. aladel.
enamlaste võimu alt vabastamise 10.
Kursuste ja koosolekute mõjul on
Rahaline läbikäik
aastapäeva, mis kujunes väga elavaks
asutud magistraalkraavide kaevamise
korraldamisele, turbaühingute asutam- 1928. a. kujunes Harjumaa agronoomi- ja mceleolurikkaks. Juba hommikul olid

huvitavad pildid silmi ette vabadussõjast

ja Põhja-EeSti vabastamisest. Kõnega
esines ka Narwa kaitsemalewa pealik.
Aktusele oli saalitäis rahwast kogunen
nud ,k^s kõik huwiga kõnet jälgisid.

Järgmisel paewal peeti suured aktused
kõigis koolides, kus õpetajad õpilaStelö

deti terwitustelegrammid. major Ekstrõmi- päewa tähtsust selgitasid.

Sünnitamine autos.
. tamlw*

16, jaan. s. a. sõitis üks JõgewestÄ
noori? autol Walka, et sünnitamisega

paremini toime saada. Teel sai aga
Jõgeveste mehed tahtsid viina abil

Walgamaad kaotada. -

aeg täis ja naine toimetati juba priske
poisiga haigemajja.

Wiimasel Jõgeveste wallawolikogü
koosolekill oli otsustamisel Walgamaa
ärakaotamise küsimus. Parempoolsed
organiseerisid se! puhul kohalikus res-

toraonis joomingu, et vastasrinna

mehi viinaga oma poole võita. Paar
hane oligi juba käes, kuid wiimasel sil-

Kolm meest nööri
küljes.
Teedemmister ja maavalitsuse
esimees tormi käes.
Koonduse «Wirulane" kirjutab. ?u>
das möödunud pühapäeval Foonduss
kõnekoosolekult Mäetaguselt Jõhvi jaama sõites teedeminister O. Köster ja
Wiru maavalitsuse esimees H. Kiiver
sattunud lumetormi ning pidanud pea-

majad ilustatud lippudega ja kuuskedega. mapilgul läks neid korda restoraanist
Põllumajanduse
peavalitsuselt
saadi
Kell 11 hommikul peeti kirikus päewako- vallamajja toimetada ja arusaamisele
Poole aasta jooksul on agronoomid
palkadeks
3170.
kr.,
wäetiskatseteks
100
hane teenistus' fhid. theol. Priima poolt. wiia.
korraldanud peale ülaltoodud tegelikaegu hukkuma. Nad hulkunud iVz
kr. ja jõidurahadoks 160kr., kokku

sele, karjakontrolli korraldamisele jne.

lisel alal järgmiseks:

Kell 12 peeti tuletõrje seltsimaja ees

kude kursuste 43 mitmesugust koosolekut
ehk kursust.

3430 kr. Harju maavalitsuselt saadi kaitseliidu, tuletõrje ja seltside ühine papalkadeks 833,02 kr., sõidu- ja päevara raad ja Pärast rongikäik alevisse. PaKatsete alal
wõiks nimetada, et kunstväetiSte mõju hadeks eriteadlastele, maa- ja jaosk. raadi võttis vaStu Elva vabastaja 8.
712 kr. ja auhindades soomusrongi sõjaaegne ülem kol.-leitn. O.
^elgitamisekSjaidemonstreerimWskor- agronoomidele
Võistlusteks, .katseteks ningõppeabinõu Luiga. Tervitusi paraadi? ja rongikälraldati mõõdunM sügisel rukkiga/.ni- deks 672M kr., kokku LÄ7Z1 kr. Teissuga, heina- ja karjamaad 48 katset. telt seltskondlistelt organisatsioonidelt gul ütlesid kol. Luiga, pealik Koger, alevivanem P. Uibo ja alevi volikogu esiKatsed tulewad arvestamisele eelolesaadi jaosk. agronoomide büroode üü-

mees P. Martknov ja Karl Kupp. Kell
wal suvel.
Peale selle korraldati maa-agronoomi riks, varustamiseks ning võislluste au- 2 peeti tuletõrje seltsi saali» akwS, kus
hindadeks 345 krooni.
esinesid kõnedega kol. O. Luiga, pealik
üldiselt läks agronoomilise abiandmi- Ungerson ja korraldusseltsi esimees Parmillest elawalt osa võeti, selle peale se peale Harjumaal 1923 aasta teisel veots. Aktusest osavõtt oli elav, kõik ei

poolt möödunud aaSta suwe!
juurwilsa kaSwatamis« «RpluS^

vaatamata, et võistlus hilja wälja kuulutati. Wöistlussl anti välja !3 rahalist
auhinda ja ergutuSraha kogusummas
22b trooni.

poolel kulusid 3082,21 krooni. Selle

mahtunud ruumirikkaSse seltsimajasse.

tundi väljadel ringi hiigla lumema-

ruS. Teed otsides sidunud nad end ühe
nõõri Mlge — kaks kõnemeest ja ho.
busemeeZ.

TaBIBnna RahvaOllkooll

avamisioeng

te*sip'deval, 22 jaanuaril s a.

(S. Kloostri t. 16 Kella 7—9 õht

Jaan Rummo

(Rahvaü ikooli abijuhataja)

„Opplv uennasraliuiis"

summa hulgas puuduvad kulud, mis ko- Peale aktust oli omavaheline kooZvii- li jooni Soome rahvaüHkooidc s muude
halikkudel organisatsioonidel olid kur- bimine, kuS kodukaitse Elva osakonna
tä skasvanute haridusa^ut sfe tegevusest
suSte korraldamisel Ja mis koha peal poolt annetati-kol. Luigale elavaid lilli. 2) Mida ms't Õp-'ida Saoiucst wabahaiidusSoomusrongide. sõjaaegsele ülemale kol.
töö a'al? (Ya'gusp Ii dega)
üleriiklisest' majapidamise wõistlusest wälja maksetud.
Paäb loenguteta Vdbo. Juhatus.
Partsile saadeti tervitustelegramm.
wõtstd osa Harjumaal S majapidamist.

Jutlustajad,
kõnelejad ja Laul jad
proowige üleilma
kuulsad
PASTILLES

VALDA
Sud*wtl kõikide* apteekide*.

PaMf! kosmeetilise !trrurgia
t>r. Nosl eswes neil päewrl Saksa riie
wal eLelandega ?osmeetilistest op^

mdest, mida olid tulnud pealt !i
vahwasaadrkuLe lõnoal ka Saksa pc
terwishom amet ja suur hulk haigck
ja kmniiusasutuste esmd^jaid. Ertek
Pariisi PapAlQarsemaid naissoost crlt]
hlUQs, et ilurawi, — inetuse lönualdaj
citarn lauemals ci tohUs iõäda oUvu!|
-õigustatud iihiide eraasjaks. Waid
ttxrt põlv soHaaine probleem, milleil
dusandluS enam tähelpanem alult mö^
saa minna.
Äm inimkond koosneks rngleist,

tarwis kosmeetikat, wähemalt sots^
kosmeetikat mitte. Prveguste olude

aga, kus tantsijanna paksude säc
lÄNverimängrja metuie?äsiwav'e>?a,

weidra limaga, proowi^eisija
eemalseiswcrte kõrwadega ^ohta ei
olenxrt see walus küsimus. Samu:i l^
Lma walguse, õhu ja peawarjuta on
sarrkÄuur elust, olewai ka liig ebai
tAnud wälimus kogu inimese el-cõns
iniseks.

Kus praegu suwi
flautud ClC&Pteerli.

'Tallkuüdel Põhjq-Aasrikas mereäär
sest linnast Alsheerist Biskra oaasi sõites
Jõulukaupäew Biskras... Kui kalennäeb silm 1^ tunni jooksul suvet, sügist, der 24. detsembri, kuupäeva ei näitaks,

talve!'ja.pueSti suvet. :
Kõrge kalda alla peidetud Alsheer oma

õitsevate.lilleaedadega ja igavesti rohendavate parkidega tuletab: jõulukuul
meie juunit meele. Linnast välja- Mitidsha lagendikule jõudes tundub aga,

nagu oleksid augustikuu lõpupäevad
käes.- Wili põldudelt op koristud, orased

haljendawad ja viinapuudelt on viimased sügiSpunased lehed langenud. Saugemal, sinetava Atlassi mägestiku kohal
xulluvad raSked pilved.
Mägises KabiiliaS muutuv MS weel
hilisemaks. TaewaS on tõmbunud tinahalliks. Äinge tuul puhub ja sajab kül-

ei tuleks vist meelegi, et on jõuluaeg.
Ümbrus on selleks liig suvine. Kraabikaas näitab varjus + 12° Ci ja päike
paistab valgetel majadel nii heledalt,
et sunnib tihti silmi piluli tõmbama.
Datlipalmid sirutavad omi lehviklatvu
selgesse sinetavasse õhku, linnapargis
annawad rohelised, paiguti õies. puud
mõnusat poolwarju ja kõnniteede vahel
kunstlikult niisutud murulappidel haljendab värskelt mingisugune ristikhein.
Linnakese ainsama laStemänguasjade
kaupluse vaateakna eeS seisavad reas
araabia poisikesed. Ninad lõssus wastu

aknaruutu surutud, vahivad nad avama vihma. Araablased on hoolikalt tud suul rippuvat aeroplaani ja muid

sa siis magad?" Poiss naerab.niisuguse elanikele on teinud vanajumal ise. Ta
rumala küsimuse üle ja osutab ettepoole on õhule käsu annud mahe olla ja päikesirutud lõuaga enese ümber: — siin seal. sele püha kohaselt eriti soojalt särada.
Turg ise on elav nagu ikka. Kükita- Oaasi suured hotellid omavad uksed, kust
vate araablaste ees kuhjuvad maas dat- wälja päikese kätte astuvad need vähelid, naerid, apelsiikid. Tururahvas sed väljamaalased, keS kesNvat ravikoosneb peaasjalikuU arbaablastest ja mist nõudvate haiguste tõttu on sunniikka ainult meestest, kelle hooleks on kõik tud pühi võõrsil veetma. Biskra noobvälistoimetused. Kinnises turuhoones limad elanikud, garnisoni ohvitserid
on kaubad laudadele asetatud.Lillekapsas, kõnnivad käed taskutes ja nende daamid

Samadel põhjustel, Pärast
kõnd wajab korterite hoolekannet,
t<rl tannis sotsiaalset ilurawi, seda

jalavõrud ja tänalvail mängivate laste kilkamisse segunenud koormat selga wõt-

wa kameli rõõgatused ja rikka ukse taga igapäetvast leiba paluwa kerjuse ha-,
letsew hääl.
Uueaasta hommikul ärkad juba kell 5.

tomat, värsid oad-herned võistlewad püüavad seisuse kohaselt erineda pühade Ei ärata sind seekord läzhän'i pehme
üksteisega. Pikkades ridades ripuvad riietusega. Araablased aga on täna uni- kandev hüüd, kes lähedast moshee toi*

Eestlaste esmakor
(pooCat tafci&tl

rasvased lambad. Sealsamas silmad ka sed. Pole ime — neil püha ei ole ja kau- nist usklikke palvele kutsub, vaid rõõ-<
suur! loomakonte ja ilust, rasvast loo- belda ka ei lubata. Nii siis kõige parem, mus pasunaheli, mis tuleb garnisoni
maliha. Arvad, et on tegemist nuum- kas kusagil päikese paistel lebada või müüri tagant. Antakse pisut aega silmi
härjaga, aga pilk seinale, kus ripub kohwikute ees kingad jalast puistata, ma- hõõruda, siis läheb uueaasta mürtsuks
kummaline rasvakuhi hiigla rlbikonti- tile laskuda ja tillukestest tassidest kan- lahti. Kiriku kellad hakkawad helisema^
del, tõendab, et su ees on — kaamel. get musta kohvi rüübates juttu vesta Sõjaväe orkester alustab ringkäiku üle-mate uste ees, et neid muusikaga uuel-?
Siiski, liha olla väga maitsev ja suur- ehk dominot mängida.
tesse hotellilossidesse leiab sissepääsu nii
Kellel aga sugugi aega jalutamiseks aastal äratada. Seekord ei ole see trummõnigi hea praad.
pole, need on perenaised. Nende õlgadel mist, araabia flöödist ja jahisarvest
Mida aga silm asjatult otsib, see on lasub vastutus tänase päewa eest, sest koosnev Basrika sõjaväe orkestri kütkesjõulupuu. Ei ole kuuske ega ka aseainet. kell 12 peab pidulik „dejeuner" igaS ma- taw rünnaku muusika, vaid kostawad
Jõuluõhtu. Taevas veretab loojene- las laua! olema. Köökidest koStab tald- kõrvu ehtsad pasunakoori marsihelid ja
vast päiksest. Kaljused mäed hommikus rekute klõbin ja mõnusad lõhnad pääse- pealegi niisuguse soksi maiguga, et terja araablaste savist elamud värvuvad wad valla pasakaane alt. Ei puudu ko- vel linnal wist süda rõõmsaks läheb.

tõmmanud rätikutesse mähitud peade sarnaseid imeasju. Nad tunnevad lõbu
üle päksu villase burnuSsi peakoti. Mõni ainult vaatamisest. Et sealt seest mõni
roosaks. Kõrbe kohal lasub punane joon, guni hapukapsa kõhn, kuid eestlase haistnupukam meeS on paljaste jalgade alla asi ta neile kuuluda võiks, sellele mõttele asetud pisut kõrgemal õrnrohelisega, misnärve see ei kõdita. Siinne prantsnad vist ei tule. Liig palju on nad waid
autokummi tüki sidunud.
missugune omakorra imeselgeks tume- lase hapukapsas ei ole eesti omaga küll
Kõrgemad mäeharjad on kaetud lume- vaatlemisega leppima pidanud omas
daks sinaks üle läheb. Mõned tähed vilk- kuidagi, võrreldav. Täna pidutsevad
ga. Lumepiirkond laskub kohati põldu- lühikeses eluS. Harilikult kõiksugu riide- sätavad. Weel eralduvad palmid tum- prantslased^ tantsiivad ja sõidavad audeni, kuS hilinenud talumees alles see- tükkidega kaetud töllerdavad kui väiketodega. Kõik peab jõudma ühe päevaga
mendamas. Mõnikümmend kilomeetrit !sed harakad mõõda tänavaid. Mõnda made siluettidena taeva asuurist, siis ära teha. Prantslased on ärimehed. Aihaihtuvad värvid ja loodus kattub na«
liigume täiesti lumega kaetud maapin- väljamaalast silmates sirutavad kiiresti gu äkki pilkase pimedusega. Kõrge tae- tab ühest pidupäevast — homme olgu
käe wälja, mangudes vilksatavate nõiial'
wavõlv täitub heledalt särawatest täh- igaüks jälle oma igapäevase leiva eest
Jõudes kõrbe veerel asuvate viimas- gissilmadega ja nuruva häälega surdit.
„Körgem klass" neist puhastab tänavail tedest. Ja meele tuleb laul: «Neil kar- väljas.
te kaljurüngasteni, kaob tali. Kaljuseina

läbistades loodusliku .Kuldwärava^ saapaid ehk,varustatud suurte korvidega, jastel väljale"
Laudu tuleb nähtavale oru põhjas pal- attab turult eurooplaste sisseostusid ko
mipuhmaStik, esimene oaas, El Kan- ju kanda. Küsitad niisugust «äikest sulle
tara. Palmid, kunstlikult niisutud orase- turul ligisuruvat poisijõmmi kui va
põllud ja soojendav päike annavad na ta õieti on? -> Ei tea, kõlab häbelik
ümbrusele uuesti suvise ilme... Weel wastuS. „Kus su vanemad elavad, kaS
paarkümmend kilomeetrit ja silmapiirile Wana-Biskras?" Poiss lõõb silmad maikerkib samuti suvise rüüga ehitud Bisk- ha: Isa on sunmd. .^Aga ema?"
, aMa ei tea^ ma ei tunne ema," ^us
xa oaajide ZruM,

jutukõmin ja sagedased hõiked täidavad
alaliselt õhku; kusagil põriseb trumm ja
hüpnotiseerivalt vingub slõõt; hõbedaselt kõlisevad kiirel käigul araabia naise

m

Äkki segab marsihelisid vali trummi
põrin ja flöödi kiunumine. Araablased
oma korra soovivad õnne uueks aastaks. Ja nõnda kostawad tükk aega läbi-

segi paukumad marsitaktid, trummi

.M y f .
'■ wfoi" "

põrin, flöödi wirin ja kirikukellade kõtt-,

sev muusika. .
Tänawal tikuvad kersused nagu suu-rema õigusega flgt ja poisikesed lõõmad

erilise andumusega hundiratast. Linn
kubiseb Senegali neegersõdureist, kelle-?

Biskra linnake on üldiselt kärarikas. dele täna vaba päew antud.
Seda
mitte Euroopa linnade seisukohalt
Ilm uueks aastaks on pisut mrniht*
Katoliku kiriku: kellad hüüavad mes
sile. Esimene jõulupüha! Wist leidsid tä- vaadates. Wõiks ennemalt ütelda heli, nud. On vilu ja tibutab vihma. Jaana kõik prantslaste lapsed õhtul kamina rikas, sest, väljaarvatud turistide au- nuar olla jahedamaid kuid Biskra oaa-«
etts asetud kingakestest ja saabastest am- tod ja vähesed raskerattalised veowank- sis, kus temperatuur ööseti vahest kuni
C. langeda. Kuid kuiv puhaS õhk
mu oodatud kingid ja nii mõnigi täis-- rid, sünnitavad siin kära elmvad olekasvanu näeb oma soovide täidemine- wused. Lahtisest aknast tungiwad tuppa ja alaline päike teevad rõõmsaks igaq
Jut, Kuld suurima kingi kõigile .Bijkra mitmesugused. Zääled, .Araablaste Zõwq He moele, Dr. R. Yeets»
s

K

17. jaan. kell ^9 hoin. alga-tuntuim autosportlane, Eesti a»|
spordi lorn. esimees J. J 0 hans
tu Monte-Carlosse. Hommiku
kella 7 ajaks olid teda saatma

klubi esimees J. Zimmer
klubi juhatuse liige ^^randman
saga sa mõned teised. Weel mõj

korraldused auto ümber sa sl
lcchti Riia poole. 17. jaan. kcll

wal oli Johanson Mrnus ja k«
Kõsi Rüqs..

PSHapaewal, 20. jaan 1929. Nr. 17^
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Harwas.
duttk koosolek,

Eesti peekon l»M taral
„Kaja" kunsttükid arwudega.

Inetus ott sotsiaalne küsimus. Wähe alastiolekut tünawustel maske-

me fttei.

raadidel.
SeMaaCne &e6meetifta qh ftädatarwtÜne*

|le, !pi. SSloTöTc nkng TtnSral LaldSnttlke.
Koosolekul pidas ajakohase awamiSkö-»
!ne wolikogu esimees A. Olew. Hiljem esb«

ft£6toniau surnud tead*
Reedeses nmnbris wõrdleb „Kaja" ^ Tõelise seisukorra selgitamiseks toome
Eesti ja Taani peekoni hindu Londoni siin Londoni börsi noteerimist Taani
turul ja püüab wäita, st Eesti peekoni ja Eesti peekoni kohta wiimase aja eest
hind Tapa eksporttapamaja peekoni iga nädala kohta.
Londoni turule ilmumisega olla langePeekoni hind sh. ts. Hinnaw.
Taani
Eesti
nud wõrreldes Taani omaga 11 shil
102—105
94
30. now.
8
lingi wõrra tsentnerilt.
102—105
9o
9
Põhjuseks toob ette halba sorteeri- 7. dets.
11
M
102—105
mist — mis tuleivat sellest, et Eestis 14. „

nes kõnega Narwa linnapea J. Hermann,
kes tänu linna- ja omawalitsuSie nimel
awaldaS Narwa linna waenlaktest toabaStajaile, tänu ja lugupidamist wennaS-

rahwale soomlastele ja palus seda tänu

Soome esindajat Soomes edasi
landa ja mäleötas tvabaduSsõjaS

wiimasel ajal eluspeÄonsigu ostetalvat.

21. „

Kuna meie teada esineb kodumaal 28. „
suuremana eluspeekonsigade ostjaTM 4. jaan.
eksporttapamaja „Estonia", — ega -te 11. „

Iwapraid langenuid. Samal öh-

[tui oli suur pidulik rahwaaktus korralda-

Itud EeSti seltsi .Jlmarise" ruumes, kus
Ikõnedega esinesid endine Mgiwanem

102—105
99—102
98—102
90 — 94

90
88

12

S0-S6

16

74—84

!0

11

magi ometi „surnud" sigu osta, — Maadeldes neid hinnatvahesid näen^,
siis weeretab „Kaja", ise seda mitte et see on lõikuw, mis oleneb muidugi

IJaan Tõnisson, wabaduSsõjaaegne põhja
lwäcrinna ülem. praegune 1. diwiisi ülem
[kindral A. Tõnisson. Kõnelejad manasid
[huwitawad pildid silmi ette wabaduSsöjast

märgates, suuroma osa süüst otsekohe
„Estonia" kaela. Kuidas elussigade ostunne mõjub peekoni sorteerimise peale,
see jääb „Kaja" saladuseks, üldiselt on
seakaswatajatel teada, et peekoni sortee-

/lhe wõi teise peekoni turule toodud huigast ja nõudmisest nende järele.

peekoni hindade ivahe enam-wähem kõi-

metanud 10. jaanuarist — see hin-

Tarwitades aga „Kaja" loogikat tu-

leks ütelda, et „Estonia" sel ajal, kui' ta
oli ainus peekoni saatja Eestist, suurenrrtakse Pärast tapmist ja peekoniseerimist. das Eesti ja Taani peekoni hindade waHuwitaw on jälgida, kuidas „Kaja" het 30. nowembrist kuni 4. jaanuarisai sarnase wlemuse. Selleks wõeti kaks ni 8 shillingi pealt 16 shillingi peale,
peowni hinna notecrimift Londonis: kuna uue eksporttapamaja peekoni turuüks 5 oktoobrist, kus Eesti ja Taani le ilmumisega, kes tegelikult müüke toi-

Ija Põhja-EeSti tvabastamisest. Kõnega
psineS ka Narwa kaitsemalewa pealik.

Aktusele oli saalitäis rahwast koguntt
^ud .k<S kõik huwiga kõnet jälgisid.

Järgmisel päetval peeti suured aktused'
kõigis koolides, kus õpetajad õpilastele
ietva tähtsust selgitasid.

ge wäiksem oli — 5 sh Mingit tsentne- nmvahe kohe Paranenud 6 shillingu
i riit — ja teine 4. jaanuarist, kus hinna wõrra.
wahe -kõige fmirem— 16 shillingit.
Seega wlemused täleZti wastuprdiVahepealseid ja pärastisi noteerimist sed. /
aga ei tooda.

Sünnitamine autos. '
16. jaan. s. a. sõitis üks Jögewest«i
loortf autol Walka, et sünnitamisega

?aremini toime saada. Teel sai aga
ieg täis ja naine toimetati juba Priske..
?oisiga haigemajja.

W?e vsllMeliie Miw.

Kolm meest nööri
küljes.

Tööerakonna walimiswõitu ennustawad naljad.

Tcedcmlniöter ja maawaliifuse
esimees tormi käes.
Koonduse ..Wirulane" kirjutab. ku>
zZ möödunud pühapaewal Foonduse

• PsriW kosmeetilise kvrurgia spetsiaAst' et MSÄlS ainult, wahesteil ijuhwmistel vn
i»r. 9toel esmeS neil päewrl Saksa riigipäe- Paratamatu sa<rtus ja enamusel juhtumiswal eLvlmldega ToSmeetiliStest operatsioo- test endast kujutab pavandatazvait olukorda.
mdest. mida olid tulnud peolt Euu-Iama Pavandstawat aga miöde niiwõrd iluduse»
rahWasaadrlute lõnvail ka Saksa pealinna salmide ja iluduse pulbrLega, mille peale
terwishoiu amet ja suur hukk haigekassade Ameerrba aastas annab wälja uskmatud
ja tmmtUSasutuste esmdajaid. Ettekandja, summad (Eesti «maTlades üle 1 ^miljardi),
Pariisi populaar s oma id naissoost arSte, rõ- nwid esteetilise Ärurgia warol, mida nii
hmaS, et iluvawi, —inetuse korwaldamine, tuleb korraldada, et ta kõigile oleks kätteenam kauemaks ei tohiks jääda atnult eeSsaadaw/-. -'HrguAswd kihtide eraasjaks. Waid see ole- . Ettekande, lõpul näidM udupilte.sellest,
wat põlw so:siaaine probleem, millest sea- küi^s"kösmeeÄkise kirurgia ^operWõon nädusandlus enam tähelpanemcrtlilt mõõda ei gusvks tegi tubade wäljamürrja, kelle juures
saa minna.
ükski üürnik warem Peatuda ei tahtnud, elu
Kui inimkond koosneks ingleist, poleks jälle lahedaks tegi äärmiselt inetu näoga
tarwis kosmeetikat, wähemM sotsiaalset koolijütsile, keda seltsimehed warem alati
kosmeetikat mitte. Praeguste olude juures' navrinud olid jne.

ZnckooZolekult Mäetaguselt Jõhwi jaa-

sõites teedeminister O. Köster ja
liru maowalitsuse esimees H. Kiiwer
^ttunud lumctonni ning pidanud pea»

?gu hukkuma. Nad hulkunud lYz
^nbt waljadel ringi hiigla kumema»
lS. Teed otsides sidunud nad end ühe
)öri kitlgc — kaks kõnemeest ja ho^
isemeeS. '

Iutlustsisä,
>cõno!ejs6 ja Laul lad

proowigo üleilma
lmulssä
PASTILIES

aga,, kus tantsijaima paksude säärtega,)
klawerimänFrja iiletute Nsiwavtega, guwer-'

LähenewÄks maskeraadihooajaks ennus:xmt weidra ninaga, proowireislja kaugel tatakse, et tänawuste ballvtualebtide naise-

VALDA

oemalseiswate kõrwadega ?ohta ei leia, lilkus ?a inaSkikostüümis . awalduma

jultav 7aS mingit kameetükikesest turbinit tv

külge pistvtud wale «käharatega wõi. jälle

wärwiMtest käharatest .parukat suurte
sissepiStstud wa!lekalliskiw>idega. Kinnitis-

lille kantakse nii ballil tui maskrpeol wii-

masel ajal sageli selja wäljalõike ääres.
Suurilma daamid on ballidel tagant wäga
sügawalt dekolteeritud nii et neil kleidi

all on sageli ainult wäikene pihikukene, miha tMa.linuitab fõmnchlHme.-ribaks- jaZWKoosolek reageeris selle, peale elawate
kesed, mida kmmab. traksitaoline konchizM!
"Kui koosolek lõppenud oli, tõusis kiiduawa!dustega. Kõige.rohkem naeris
sioon. ühte sarnast põömselt wäikest allriie- Thomas üles, surus tväga südamlikult proua Baldwin.
wst näemegi meie pildil.

kaasa. , v ^

Samuti näeme seal paari kewadeikübara
modelli. Piltide järele otsustades ei tõota

Krahw Salm kirjutab
mälestust.

Saab honoraariks 60.000 dollarit.

näeme ka meie piltidel äratoodud «Mad
Samadel põhjustel, unlle pärast inrm- rusel õppÄaewalt..Armastus" ja „Egiptlas-

ilawõrud la tänawail mängiwate laste.

Eestlaste esinakordno osawõtt wõistlustest.
(pooCai iafclbtaü tumi edaiipää&tt.

nidew hüüd, kes lähedast moshee tor-!
[ist usklikke palwele kutsub, waid rõõ-

Spordiilmas on jällegi olemas oma
sensatsioon: kuulus teunisemängija ja

sõjamäe orkester alustab ringkäiku üle--

list, araabia flöödist ja jahisarwest
wsnew Aafrika sõjawäe orkestri kütkes-

lw rünnaku muusika, waid kostawad
irwu ehtsad pasunakoori marsihelid ja
llegi niisuguse foksi maiguga, et ter->

e! linnal wift süda rõõmsaks läheb.
[III segab marsihelisid wali trummi
3rln ja flöödi kiunumine. Araablased
ta korra soowlwad õnne uueks aasiks. Ja nõnda kostawad tükk aega läbi-

[g! Paukumad marsitaktid, trummi
irin, flöödi wirin ja kirikukellade fõIU

17. jaan. kell 9 hoiti, algas Eesti

Ira muusika.

tuntuim autosportlane, Eesti autoklubi^

Tänama! tikuwad kerjused nagu suu-tma õigusega Ngt ja poisikesed lõöwad

spordi k?m. esimees J. J o h a n s o n sõi-

[biseb Senegali neegersõdureist, kelle-!

klubi esimees J. Zimmermann,

täna vaba päew antud.
!Ilm uueks aastaks on pisut muutun
Ib. On wllu ja tibutab wihma. Jaa-

lahti Riia poole. 17. jaan. kell 3£1 Päe

wal oli Johanson Mrnus ja kell }M2
Kösi Aiiqs.

1 alaline päits teemad rõõmsaks \m

le m«le, Dr. St

tud.

Ifuslööksort!

kohal.

son algab sõitu Riiast pühap. hommikul.

Belgia saatkond on 17. jaanuarist
klubi juhatuse liige ^^randman abikaaNähtawasti on teeo'ud igalpool ras- üle wiidud Tõnismäele nr. 2 (telefon
saga ja mõned teised. Weel mõningad ked, kuid arwatawasti tehakse riikide 9-72), kuna konsulaat aga jääb endikorraldused auto ümber ja sõit läks walftsuste poolt- kõik, et teed .lumest selt Tina tän. nr. 18.

^ar olla jahedamaid kuid Biskra oaa^
kus temperatuur ööseti wahest kuni
[i^ C. langeda. Kuid kuiw Puhas õhk

On aga kindel, et mõne nädala pärast need wiisalused kaowad ja poliiti-lised wastased üksteist üke hakkawad

Lahkhelid Staliui ja Buharini wahel
kestnud juba pikemat aega. Eriti terasüdametemurdja kra>h!v Salm kirjutab
toaks olowat nad muutunud wiimasel
mälestusi, mis kujutawad ta elu ajal.
seiklusrohket romaani.
See „Societyd" ja spordiilma põne- Murutõnise meistrinna
wil hoidew mees saab oma mälestuskihlatud.
tes pikemalt käsitama ka oma kõmulist
Murutõnise meistrinna Helen Wills
abiellumist Ameerika miljardäri tütre kihlas end neil päewil San Franzisko
Millicent Rogersiga ja abiellumisele maakleri Moodyga. Abiellub Inglise
peatselt järgnenud lahutusprotsessi, meistrinna õige peatselt. Kuuldawasti
millest lehed tõid lveerupikkuseid kir- mõtleb ta <la pärast abiellumist edasi
jeldusi. Krahw Salmi mälestuste kir- wõistelda ja kõigepealt osa wõtta tajutamise kawatsuse teatamaks saamisel nawustest Wimbledoni murutõtni».
hakkasid kirjastajad ta peale otse tormi wõistlustest.
Pola Negri wõistlcjanna.
jooksma. Lehekuningas Hearste kohta
kuuldub, et see „Ludile" oli pakkunud
Hollywoodist sõi' kiuonäitlejann
60.000 dollari suurust honoraari.
Pola Negri sõna tõsises mõttes wälja
Riiga saabumisel^ käidi kohe ka re- Pildil: krahw Ludwig Salur.
P. berossd
tema woistleianna Olga Baklanowa,
gistreerimas Läti auto- ja aerollubis.
kellele „Paramount" silm edasi andis
Kohal oli juba 7 masinat, kuid neid
kõik warem Pola Negrile määratud
Belgia saatkond uuel
peab tulema kokku 21. Teised autod
osad. Pola Negri aga ei heitunud sel-

tu Monte-Carlosse. Hommiku wara,
kella 7 ajaks olid teda saatma tulnud olla Poolas lumes kinni. — Johan-

ilise andumusega hundiratast. Linn

Telefon 11-79.

Magusaroa ajal tõusis sir Saumel
püsti ja tähendas lõbusalt:
..Lubage sõna anda mu naabrile, mu
eelkäijale ja mu järeltulejale."

Saiksa kommunistliku wastasrinna
häälekandja „Volkswille" teatab, et 3.
iuternatsionaali esiuiees Buharin Stalini korraldusel oma kohalt on taganda-

lus pafunaheli, mis tuleb garnisoni

mte uste ees, et neid muusikaga uuek
[astal äratada. Seekord ei ole see trum

rätscjjp J* Puksberg'lit P.kk t 4i.

nistriga.

Buharin ametist
kõrwaldatud.

'^'/'*:

[tüüri tagant. Antakse pisut aega silmi
sõõruda, siis läheb uueaasta mürtsuks
ihti. Kiriku kellad hakkawad helisema,

head kasukat

mitmesuguste nahkade peal. Hiis da

wuti lord Thompsoniga, töõerakondliku
walitsuse omaaegse õhuasjanduse mi-

kallama sõimmvalingutega, mis juba
läinud walimistel krõbedamad olid kui
seda Inglismaa ajaloos senini kordagi
Rootsi tikutrust laenab Prantsusmaale ette on tulnud.
407 miljonit dollarit, missuguse summa
Prantsuse walitsus augustikuus Auteerikale peab tasuma.

T Mil IMM DIIIIIK0i3D'iM

ci ärata sind seekord lazhän'i pehme

Juhusliku t odavasti müüa m tu

Pariis, 19. jaan. Rootsi tikukuninga Jwar Kreugeri Pariisis wiibimise
puhul ei taha raugeda kuuldused, et

fottf» wajab korterite hoolekannet, olewat te paa-ril." „Weiletslmma" selle eest on õhutal tarwis sotsiaalset rlumwi, seda ena-m, liue ja naiselik. Ja maskeraadi pea? See ku-

Elamisse segunenud koormat selga wõt*
kameli rõögatused ja rikka ukse ta-->
[a igapäcivast leiba paluma kerjuse haq
:tsew hääl.
Uueaasta hommikul ärkad juba kell &

Siis teine juhtumine.

Lendurite banketil istus õhuasjanduse minister sir Samuel Horne kõr-

Tikutrust laenab Prantsusmaale 407 miljonit
dollarit.

miseks.

ltukõmin ja sagedased hõiked täidawad
llaliselt õhku; kusagil põriseb trumm ja
süpnotiseeriwalt wingub flõõt; hõbedaült kclisewad liirel käigul araabia naise

proua Baldwini kätt ja üÄes talle:

kewadekübar kuigi suuri uiuudatusi.

olewat see walus küfvmus. Samuti kui elu saab «kõiksugu rüüshide, wolantide ja shleprlma walguse, õhu ja peawarjuta on ainult Pide rohkuse näol.
karikatuur elust, olewat ka liig ebaõnnes- Mittestirlseis kostüümes aga hak<rlaw«t
liunud wällmus kogu inimese ebaõnnestu- kõigiti hoiduma alasti olekust, iragu seda

Swbwa) kõikide» apteekide*.

Inglismaal on juba alganud eeltööd — Tulewal aastal kohtame siin uues12. juuni Peale määratud parlamendi- ti, kuid koosolekut saab siis peaministri
walimisteks.
abikaasana juhatama juba proua ThoKired aga pole senini weel lõkkele mas. Tean, et proua Baldwini see. ei
löönud ning ivastaste poliitilised Ml- kurwasta. Sest mulle tundub, nagu tasaastumised täitumad esialgM meel haks ta sageli proua Thomase juurde
suurest wiisalusest ja heatahtlikkusest.
astuda ja öelda:
Nii oli proua Baldwin, peaministri ./Stanley on tväsinud ja wajab puhabikaasa, nell päewA juhatamas ühte kust" ja nagu wastlrks proua ThomaS
heategewa seltsi koosolekut. Tema kar talle:
tval istusid Briti tööerakonna liider ja „Minn mees anvab juba annnu seendine minister Thomas ja selle abi- dasama."

lahti hoida. , • • . ,

Nüüdsest peale on saatkonna wastu-

P i I d.i I: J. Johmlson ja saatjad wöbnise hmmd. 9—wiisade saa

auto iuures, ^adriorus-

miseks aga

„JUTTÄ"
25 lk. — 13 s@n'l«
Ipaü^s, t-es kord proivtnud,

peab tünn st ma et se<«s

h nnas nen iei su tsu Jd võist"

—loiat ei oc —

O.«0« ..Tubaka

lest, tuli^ Euroopasse, asutas oma filmiühingu ja hakkab nüüd ise lawastam^.
Esijoones koondub ta tähelepanu Ber-»

nard Shaw filmidele. Shawlt filmiiniseks nõusoleku saamiseks sõitis ia.
rfegt Londoni isiklikult läbirä^misi pi
dama kirjanikuga.
Olga Ballanows,

)>

i

Cl paitud pnQiimoUad raha ia k<»ntro"-kontsc oole laht- Mj&SPbb Bf aiaifMlA «•
Teadaanne.
päevaks ära sa tnud, seeparast oti s»s tn ntsiecrium poolt WITU yj9%3lBCBS@
viimaseks väijaloei mlse tahiplevaks mä iratud 10 veebruar «. a.

Välialoos;mise Mnd ustuseks maksab õftlUe ma il f tuu ta oma loteriid 10 veebruaril välja

,-^anne iya pltü omanikule 1SK5 Villil Vii SCSVBHf ei oosi.

Ml WU«l Masinistil.
5. poCgu opcxai&hontd fäa&rtere taga.
1.

Spolju manööver
Narva vallutamisoiS
jaanuaris 1319
RAKWERE

>«•*

fpolK

So

o me

MtchS-ws!, M. fc*s ,929. Nr.

PZ^apklewak, 20. saaa L9N. %*> *?<

Mlava Maa"

TcIlisRlQl-ipius Soomes.

esjmeni

Soome töösturid lootvad tõkkeid

VILDIT

telliskiwide sisseweole.

Neil päewil pidasid Soome telliskiwi- summad tvalisraha ning Soomele
töoswste esitajad Helsingis koosolekut. on toodud tugewasti passritvne wäliskautuS otsustati omawaheline liit luua ning banduse bilans. Praegu olla kõik Soome
otsustawasse tvõitlusf<? astuda tvätismaa- sadamalinnad Wiiburist kuni Ouluni täis
de telliskiwide sisseweo wastu. Selles mõt- wälismaalt sisseweetud tclliskiwide laduteS soowitatakse waSiawaid punkte sisse jid.
Mis puutub Soome telRLkitvitõõstuöse,
wõtta tvälismaadega sölnntawatesse kau
siis
on sellesse seni kapitale mahutatud
balepingutesse, oma telliskiwi huwide
kindlustamist nõutakse raudtee kaubaweo- umbeZ 200 miljonit Soome marka» kuStariifide kokkuseadmisel, tollimäärustikku- juures aastane toodang loetakse mnbeS
de ja tariifide korraldamise! jne. Kui riik, 100 milj. marga (1 miljardi EeSti sendi)?
linnad ja muud omavalitsused ehitus^- suuruseks. Soome telliskiwitõöSWS mmafi
pinguid sõlmiwad, fttS nõutakse lepingu» tööd umbes 10.000 töölisele.
Tõkkeid tehes wälismaade telliskiwide
tesse tingimuste sissewõtmist, et ehitused
tuletvad püstitada Soome oma telliökiwist. sisseweole, loodetakse kõiki neid arwusitj
Koondumise Põhjuseks on asjaolu, et tunduwalt suurendada.
wiimastel aastatel telliskiwi sissewedu Soome saatis rohkesti oma telliskiwa
Soome on olnud haruldaselt suur ning et seni teatawasti ka Eesti.

Heeringa Un. 4.

Kõiksugu

Tallinnast

Uus tööstus kaseiini
ümbertöötamiseks.

Linnawalitsus otsustas kaubamajal
registreerida uue ühingu Tallinnas,
urega pRubralit". Selle osanikkudeks

Hirsch Broschanski ja Simon Rubil
stein. ühingu eesmärgiks on wabrit
sisseseadmine Tallinnas kaseiini ümbej
töötamiseks kui ka selle wabriku eksploc
teerimine.

selle peale on kulutatud määratumad

5.poU\""
%U.k«£6

Maiustuste müük cmtd

WaCge teates Halju-

Diva!
191S. a. jaanuari pealetungimise kaart P.-Eesti w5e-'nnal.
oma alla wõtma lõunapoolsest Jõudis kohale la temaga
Põhja-Eesti wabästamise 10. aaS- Rakwerest peale oll polk pikk saanide
otsast
peale.
tapäewa puhul pöörasime kindral Reegi ja regede woor, igal eel 4—5 meest;
Juba 13.,' weel enne käsu saamist
^jõnle, kes wabadussõza ajal oli 5. jalg- mõnikord oli korraoa wäljaS Polgu
diwiisi staabist, saatsin Tudo mõisa
wäe polgu ülem ja Põhja-Eesti wa- edasiwiimiseks kuni 200 küüthobust.
Polk aga liikus jõites, kiirelt, tehes poole wure wälja. Balti pataljoniga,
bastamisest aktiiwselt osa wõttis. Tema jutustas meile oma selleaegsetest pikki rännakuid ja tuues waenlasele kes pidi asuma lõuna pool, mul sidet
isiklistest mälestustest:
alati ootamatusi. Küüthobuste saami- ei olnud.
14. jaan. rännak oli wäga pikk.
Juwstan neist aedadest erilise hea- sega oli ühtepuhku sekeldusi, meestega
meelega, sest need oltb 0. polgu aja alatasa kaklemist. Kui oli wäljas mõni Mõnel roodul tuli ligi 40 kilomeetrit
loos kõige ilusamad päewad, iaatahes hea saan ja kärmas hobune, siis ei ta- ära sõita. Juba teepeal tuli^maakuulanaisid nad minule kui Polgu ülemale hetud neid enam koju lasta. Küüdi- iatelt ja kohalikelt elanikelt teateid, et
i
kõige ilusamatena, kus polgu meeskond meestele anti toitu rügemendi katlast, Unikülas, Sawala külas, Aidu külas
näitas üles haruldast meelekindlust, hobustele muretseti ümberkaudsetest ja Maidla mõisas on waenlane sees.
Põllküla õpetaja protsess laimajatega.
wõitlustahet ja meeleolu, mida ei taludest. Wäikeste sekelduste peale Umbes kella 2 ajal jõudsin isiklikult 13. jaanuaril oli 4. jaoskonna rahusuutnud murda ei külm ega nälg. Oh- waatamata pean tunnistama, et rah- Uando mõisa. Muret tegi mulle Tudo- kohtuniku juures arutusele määratud
witserkond—maakuulajate komandode j was aru sai ja igalpool hästi wastu lüma-Tudomõisa tee, mis minu selja- Põllküla kooliõpetaja A. Miili erakae-

maatidest.

maai.

segakomisjon! rvalimised
nestulmd.

Lier ja Rossbaumi kaubamaja kus
linnavalitsuselt järele, kaS on Tallimi
linna piirides äridel kui ka eraisikut^

Harkus ott*

luba wälja panna maiustuste ja mu]
sarnase müügiks automaate. Kauöamc

jal olla kawatsus sarnaseid automaas
tärwitusel wõtta, nagu neid Berliin^
ja teiste? wälismaa linnades õige sui
vel arwul töötamas, nägusa wälimus^
ga, seina, plangu ehk postide külge r

Neljapäewal jõudsid Harju maaws»
litsusse teated kaheksast Harjumaa wal-

900.

last põllutööliste segakomisjoni liik»

Jälgige reklaam:.

kaks põllutõõlist ja mitte ainustki tõöandiat, N a b a l a s üks põllutõõline ja

mets walimise kohta.

Kernu wallas ilmusid koosolekule

putätawäd.
Linnawalitsus wastas, et ta põhimõs
ielikült automaatide Väljapanekuks li
andmisest ei keeldu, kuid luba saamise!
tuleb ära. näidata koht, kuhu soowitalj

2 tööandjat. Mõlemas wallas jäid

pidamata. Sama tagajärg
AI MM! NM W walimised
oli Jngliste, Kõnnu, Raiküla, Jõelehtme ja Triigi waldades, kus ühiegi osawõtjat walimistele ei ilmunud.
Ainukese walge waresena Harjumaa

automaat üles panna.

Lutheri Wabriku osawõtj

Kristiinentali kollektori ehitusest.

»i

waldade seerias esines Harku wald,

kus walimised õnnestusid ja põllutõõUste esindajaks segakomisjoni walrti
ja roodude ülemad hiilgasid wõidu olu-' ;uli.
taguse peale wälja tuli. Et wältida bus nelja kohaliku elaniku waslu, keda Meinhard Koschkin ning peremeeste
korrast selge arusaamisega, kindla tah"'olgu tegewust raskendas weel tub- ootamatut pealetungi seljatagant, jät- Miil süüdistas enese laimamises.
esindajaks Johan Ploompuu Ja asemi
tega, kiire talitamisega ja initsiatiiwi- iliii 'raat-side abinõude wähesus. sin selle tee kaitsmlseks maha kapten
Asjaharutamine kohtus oli määra- kuks Benedikt Oja.
Polgul ei olnud kasutada alalist tele- Munneri 1. rooduga ja kahe wana tud kella *610 peale ja kui kohtunik kella
ga. ...
t1
Kuidas kujunes sõjaline tegewus soniliine, nagu põhjapoolsetel mägedel, suurtükiga. Kella pool 3 ajal hakkasid •KII erakaebuse arutusele wõttis, selpärast Rakwere wallutannst? Pole kus asundusi rohkem ja telefoniliinide roodud juba Uniküla ja Aidu küladele gus, et erakäebaja kohtusse ei olnud il» Eestk panga agentuurid
huwituseta tähele panna maastikku, suunad soodsad.' Teistsugune oli aga Pcale 'tungima? kus siis waenlasega' munud.. Seda silmas pidades, määras
postkontoritesse. millel Põhja rinde tegewus arenes. olukord lõunapool raudteed^ Telefoni- lahing lahti laks.
Miili erakaebuse ära lõpePõhjapool raudtee liini on maastik liine läänest itta polnud üldse ,samuti Vastupanu tundus mul wäga tugew rahukohtunik
Haridusministeerium
palus EeÄi
Panga juhatust kaalumisele wõtta, kas
enam-wähem lahtine, suur Tallinna- puudilstd siin ka liinid lõunast Põhja, olewat jä sellepärast otsustasin kõik tada erakaebaja mitteilmumise tõttu.
Narwa maantee wiib läänest itta, on raudteele, sest mõisaid oli siin wõrd- j5ud kokku tõmmata. Käskisin kpt. Kui kohtunik asja juba ära oli lõpe- ei oleks wõimalik asutada maal suure-olemas wõrdlemist korralik teede wõrk lemisi wähe. Polk liikus edasi kiirelt Munnerit Tudolinnast regedel traa- tanud ja uue arutamisega algust tei- mates keskkohtades postkontorites Eesti
— ühesõnaga, maastik on soodne sõ- ja selletõttu ei uudetud lahti kerida wi sõita minu juure Uando mõis-", ja mid, ilmus mann. adw. Jaan Teemant, panga agentuure. Nende kaudu oleks
jaliseks tegewuseks, waenlasel soodne olewaid wõrke a poleks sellest ka abigi kiirlaskja suurtükk, mida wäsinud hõ- kui erakaebaja Miili wolinik, kellele kergem saata maaomawalitsustele riigiteatas, et erakaebus juba tema summasid, samuti saaks omawalitsused
wastupanu korraldamiseks.
olnud, sest diwiisi staap, miS liikus bused sügawa lume tõttu enam edasi ei kohtunik
poolt
on
lõpetatud
ja seda uuesti aru- kergema waewaga tagasi saata riigisumHZaenlase positsioonide wallutamine raudteel, jäi alatasa maha. Näiteks kui jõudnud wedada ja mis sellepärast
tusele
wõtta
ei
saa.
rindel nõudis pingutusi ja wõis olla polk oli Rakwere all, lõunapool linna, maha jäi, kaasa' wõtta. Kuiwõrd tun- Tagajärg oli see, et waese õpetaja au made ülejääke.
ohwririkaS. Waenlase nõrgemad kohad oli diwiisi staap Kadrinas. Siis oli dus olukord kibedana, on näha minu
olid tema parem tiib mere ääres ja wa- aqc weelgi kuidagi wõimalik sidet kirjast Munnerile, kuhu ma paigutasin jalale seadmata jäi.
sa! tiib raudtee piirkonnas. Jõhwi ja luua. Kllid Rakwerest peale muutus asi lõpulause: „Ootan Teid kiirlaskja suurNarwa wahel oli tema parem tiib eri- halwaks. Siis asus polgu staap nagu tükiga kui pruut kirikus peigmeest."
käest kuulsin, et minu wastu on 46., mõisa — Jõhwi alewi — Kukrust joo
ti kardetaw, sest seda wõis tabada suur- polkki metsas, telefoniliine ei olnud \a
Kapten Munner wiiwitas aga oma 47. ja 51. polk ning soomusrongide nel.
Järgmine päew näitas, et ma ei
tükituli mere poolt ja dessandid Silla- tuli wälja, et kui polgustaap asus Kui> tulekuga, mispärast saatsin talle teist- dessant. Kõigist neist polkudest oli mimäe ja Jõesuu wahel. Lõunapool waoja küla idapools. taludes, oli diwiisi kordse kirja, öeldes, et ta wõib Tudo- nu käes wange, nende hulgas 51. pol- olnud eksinud. Maakuulajate wäljasaatmisega juba 15. jaan. tahtsin ma
raudteed ,kus tegutses 5. polk, on staap Rakweres, kui polgu staap seisis mõisa rahulikult maha jätta, sest mul gust 5. roodu komander.
maastik soine ja kaetud suurte metsa- Uando mõisas, polnud diwiisi staap on teda siin rohkem tarwis kui seal.
Waenlasele tuli see löök lõuna poolt selgitada olukorda minu ees peaasjal!dega, korralikke teid läänest itta ei ole. weel Kabalasse jõudnud, kui polgu
Wahepeal läks juba üsna pimedaks. täiesti ootamata. Ei oleks pimedus kult selleks, et kui waenlane peaks asuKõik suuremad teed, missuguseid on 2 staap oli ööd Purro lülas, jõudis di- Waatamata selle Peale käskisin ma peale tulnud, oleks meie edu kahtlema- ma Pagari—Jõhwi joonel, siis lah— Jaagupist Awinurme, Karuga Tu- wiisi staap waewalt Püssi jaama. Kui roodusid pealetungi jatkata ja kella ta weel suurem olnud. Kuid ka mehed tiste silmadega saaksin peale suruda,
dolinna, teine Jõhwist Jisakusje, ha- polk jõudis Narwa alla, kaotas ta di- prol 7 ajal olid Uniküla ja Maidla olid äärmiselt wäsinud; keskmised roo- sest lahingu pidamine widewikus õli
ruga Puhtitsa peale, suunduwad põb- wiisi staabiga igasuguse sideme 18. ja mõis minu käes. pool 9 läksid minu dud olid 30 kilom. maha sõitnud, nad Püssi all wäga raske ja ma tahtsin
zast lõunasse, peale selle weel teeo, 19. jaanuari päewade jooksul.
mehed Aidu külla sisse, waenlast igalt olid külmanud, söömata. Suurtükid ei juba warakult orienteeruda.
mis wiiwad Auwerest Naroowa kallaspoolt
wälja Mües.
16. jaan näitaS, kui tarwilik selles
jõudnud sügawa lume tõttu järele ja
Enamjaolt peeti sidet lendpostiga.
tele.
kusjuures postist postini sõideti reeMis siis siin lahti oli ja milline peaasjalikult eksitas orienteerumist pi- mõttes oli maakuulajate tegewus. 15.
Waenlase tegewusest oli näha, et ta aa. Siit on selge, et niihästi diwiisi tähtsus oli õhtusel lahingul terwe wäe- medus. Tuli ette juhuseid, kus omawa- jaan. õhtul sain käsu oma alla wõtta
ka olukorda sarnaselt hindas ja oma käsud kui ka minu teadaanded alati rinna suhtes? Sel päewal pidid põh- hel wastastikku lasti. Uks edu oli aga Pagari—Jõhwi mõisa joon. Polk.
pea-tähelepanu zuhtis põhjapoole hilinesid. Diwiisi staabist insormatstoo- japoolsed osad, nimelt 1. Polk, oma siiski: waenlane oli õõsel Uniküla — Heinze pidi 1. polguga Toila karjamairaudteed. Arwestades metsa maastiku- ni saada oli wõimata, samuti kui puu- alla wõtma Purtse küla ja Maidla Maidla—Purtse joonelt # lahkunud, sa joone wallutama. Muuseas tuli selga ei kartnud ta tiiwade eest, mis asu- dušid wõimalused Polgu Ülematel kokku mõisa liini, kuid ta leidis waenlase Julge löök tema tiiwale oli mõjunud le käsuga mulle polk. Rinkilt kiri, mis
saada diwiisi üleniaga, et läbirääki- juba Püssi mõisa, Matka ja Purtse Järgmine päew oli terwele rindele sisaldas juhtnööre tulewiku tegewuse
sid lõunapool raudteed.
kohta:
5. polgu meeleolu oli peale Rakwe da ja mõtteid wahetada. Side küsimus Wa liinil. Sõdurite wäsimuse tõttu määratud puhkuseks.
staabiga
oli
mül
palju
raskem
ülesanpealetungi ette ei wõetud ja polk jäi
15. jaan. hommikul kandsin diwiisi
re walwtamist wäga hea. Polgu koos„Meie Wlewikuplaan on järgmine:
Diwiisi ööseks Hirwala küla — Erra mõisa ülemale õhtusest lahingust ette ja lisa- 17. läheb 1. polk kuni Waiwaram, 18.
seisuS oli umbeS 400 lahingmeest, täh. ne km lahmgute löömine. Dl'
— Kestla küla joonele puhkusele. Teiste sin muuseas juure:
400 meest, tes otsekohe lahingutest osa staap polnud polgu ülemaga, .eriti
aga
kui mitte Narwani, fiiS igal juhul
„1. polguga ja polk. Weissiga side Soldinoni ja 19. Narwam. Kuid
wõtsid, ja olid jaotatud 4—5 rooduks, polgu side ülemaga kunagi rahul. Pol- sõnadega, nad jätsid waenlase puutu2 maakuulajate komandoks ja kuuli- guülema meeleolu oli kibe, et diwiisi mata ;a polguülem kirjutas mulle ai- on Polk. Weiss eilase päewa istus Narwa wallutatakse meie dessandi
Roelas ja lubab ainult täna õhtuks poolt kas homme õhtul wõi ülehomme
pildujate rooduks. 5. polguaa käis kaa staap kuidagi ei mõista õiglaselt hin- nult järgmise kirja:
„Teatan teile sõnumid, mis mulle Tudosse tulla. Oleks õige tähtis, et hommikul. Teie polk jääb 17. kohale,
sas 2. patarei, mis koosnes tol ajal nata seda olukorda, milles polk oli side
ühest uuesüsteemilisest kiirlaskjast kahu- loomisega. Sellest ka alatised mõlema- saatis roodu ülem, kes asub „Jnvola" homse operatsiooni jaoks, kus mina 18. lähete Waiwara raiooni, 4. pol!
rist, missugune mudel juba ilmasõjas poolsed etteheited kõiges kirjawahetu- külas: „Kohalikud inimesed teatasid, jälle katsun enamlaste tiiwa peale wa- Jõhwi ehk Raustwere raiooni. Rink."
tärwitusel oli, ja kahest wanast 1895. ses. Alatasa nõuti sideülema staabikap- et Püssi waksalis on kolm rongi wil- jutada, .polk. Weissi poolt oleks
Sellel kirjal on suur tähtsus, sest ta
a. suurtükist, missuguseid ilmasõjas ten Nikolai tagandamist, ja ometi oli ja ja loomadega wäljasõitmiseks. Ron- Iisaku ära wõetud. Täna hakkan end sisaldab põhimõttelist lahkuminkuid
see minu paremaid ohwitsere, keS pä- md on täna kell 16 weel seal olnud. walmistama homse päewa jaoks, mil- minu ja staabiülema wahel operatsiooenam ei tarwitatud.
raj: Narwa kaitsmisel langes.
saadan oma maakuulajad kõman- nidest arusaamise suhtes. Kuid sellest
Polgu warustus oli wilets. Jala- Dlleb weel meeles pidada, et oli Nende rongide taga seiswat punaste dod Kiikela
mõisa peale, Pagari mõisa edaspidi.
soomusrong,
mis
Wrangelsteini
mõisa
nõlü) lagunesid, tali oli sügawa mmetalw, päew oli lühike. 5. polk lõi kõik peale laskis."' Heinze.
peale
ja
Kurtna
mõisa peale ja sealt
ga ja külni. Waenlast oli tarwis kii- lahingud õhtupoolikul, widewikus.
homme
Kose
karjamõisa
kaudu Jõhwi
Kas ei wõiks saata üks salk Liiwa
resti suruda, minu arusaamise järgi, Lähen nüüd
peale.
Wõimalik
on
,et
weel
täna wõkarjamõisa
poolt
Püssi
jaama
poole,
maastikku arwesse wõttes, oli tarwis
fca
Salo
karjamõisa
oma
alla,
et tee
kes
jaama
Ule
alla
wõtaks.
tegewuse
eriti rõhuda tiiba, ^ et põhjapoolseid
Min
Kiikela
ja
Pagari
mõisade
peale
priiks
Seesama."
osc.sid aidata. Liikuda tuli tali- ja juure üle. Peale wähemaid kokkupõrSellest selgub, mispärast ma kiir- pidada. Kas ma wõin polk. Weissile
metsateedel. Kuidas leida lahendust keid waenlase wäiksemate salkadega jõuülesande täitmiseks sarnastel tingi- Ml polk 13. jaan. k. 16 paiku Kõrma- laskja suurtüki kohalejõudmist ootasin teie nimel käsu anda täna õhtuks ehk
(Rosen& Ko)
mustel? Kuid lahenduse leidsime, mil- Pala külade joonele ja sai käsu 14. nagu pruut peigmeest kirikus. Minu homme hommikuks Iisaku oma alla
wõtta?
Neek."
wastu
olid
waenlasel
suured
jõud.
jaan.
oma
alla
wõtta
Maidla-Unikülapa'fümeeria
lest oli tingitud ka polgu eriline ilme:
Sellega wäljendasin oma arwamisi
see ei olnud ei jalg- ega ratsawäe polk. Pilseküla liini. Mingisuguseid otse- Ainult Unikülas ja Aidu külas oli
ia kosmeetika
Lahinguid lõi ta nagu ka meieaegne ühendust sinna ei olnud ja 14. jaan. waenlasel 400—500 r.:eest 60 ratsa- 16. jaan. tegewuse kohta. Nimelt paisosakond,
ratsawägi — jalgsi; rännakuid teos- tegi polk oma »annakud üle T::do mkuga, keda toetas weel soomusrong. tis mulle, et waenlase poolt wõib
'tas regedel liikudes, Wthobusiega. moisõ. n. õ. hakkas temale ntaüranld Lahingus wangiwõetud wae^laste
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järgmist lõhata Zagark

LinnawalitsuS otsustas Lutheri wak
riku juhatusele ette panna, et ta kannal

osa praegu käsil olewa Kristiinentaj
kollektori ehituskuludest, wastawaU mac

Äa suurusele.

Kollektori ehitamise üldkulu oi
117.000 krooni. Kuna Lutheri wabrs
Tu MoÄÜa-.on» kollektori..wesirmgift

protsenti, tuleks ^vabrikul 20.(
Lroon! kulu kanda.

Takistus saapawabrikul
awamiseks südalinna.

Tallinna manusaktuur-kaubandu]
aktsiaselts palus luba Müüriwahe tc
nawale nr. Ü2 awada jalanõude wa^
mistamise tööstust.

Linnawalitsus jättis selle tööstus
plaani kinnitamata, sest see tööstus tc
hetakse awada majas, mis ehitatud

na linna müüri külge ja majaomans
on müüri kasutanud oma huwides. Er
ne plaani kinnitamist tuleb aga majc
omanikul linna müüri kasutamise a^
zas linnaga kokkulepe sõlmida.

Karistatud mustusewedajatele edasitõötw
mist ei lubata.

Linna 4. jaoskonna politjeikomissc
on suurema osa muStuse wäljawcdaja^
kohta linna terwishoiuosakonnale tec

tanud, et need muStuse mitte lubati

Zohta mahapanemise «st

kõik kirduwalt trahwitud or

Politsei palub mustusewedajatele lubc
de wäljaandmisel sellega arweslada.
Linnawalitsus otsustas lubade wäljc
andmisest keelduda neile, kes korduwal

trahwitud mustuse mitte lubatud ko^
ta mahapanemise eest.

Linuä tööhoowi nihutaj
mine teisale.
Sinna ehitusosakonnal on juba mi^

aastat' päewakorraS olnud osakonr
tõõhoowi ja ladu praegusest kohast
Rannawärawast ärakaotamise füfimi

ja selle maa wabaStamine linnaplaj

ni§ nähtud rohelise wöõ jaoks.
Rannawärawamäe korraldamise järel
mis juba teostatud, näib rohelise wj
arendamine W. Rannawärawast Me,
puiestee poole loomulik olewat.

Linnawalitsus ühineS nüüd põli

mõttelikult seife ehitusosakonna farof
ga, et tuleks praeguse tõõhoowi tõrt

linna pool asuwad Krediitpanga m^

jad ära osta ja nende all olew krd

i»

ühendada praeguse tõõhoowi platsig!
nende ^ahel asuwa Falkenbcrgi kruul
kaudu. Seega saaks tööhoow rohke!
linna poole nihutatud ja rohelije w?
jaoks wabanekS kuni 70 meetri laiu^
maaala.
Majandusosakonnale tehti ülekande
Krediitpangaga ja Falkenbergiga Uni
le tarwilise maaala omandamise a$j|
Zäõirääiida.

jMpüewal, 2Y. fam 1989. 9*. ff«

ao. itta 1929. Jfc. ,7.

Uus Soomes.
tõkkeid wälismaaVe

?weole.

^mmad wälisraha ning Soomele latSa
toodud tugewaSti passiiwne wäliSkau-

r.bufe bilanS. Praegu olla tSik Soome
Idamalinnad Wiiburist kuni Oalunt Ms
lausmaalt sisseweetud telliskiwide laduJ Mis puutub Soome teMskitvitööswSse»

Is on sellesse seni kapitale mahutatuü
«beS 200 miljonit Soome marka, kuSlures aastane toodang loetakse umbeS
V0 milj. marga (1 miljardi SeSti sendis
Ruruseks. Soome telliskiwitõõSta» mmasi
öd umbes 10.000 töölisele.
^Tõkkeid tehes wälismaade ielliSkUpide
Kseweole, loodetakse kõiki neid arwusitj
induwalt suurendada,

j Soome saatis rohkesti oma telliskiwa

ni teatawasti ka EeSti.

\WaCgQ teotu Haljumaal*
egakomisjon! walimised HttwS S«nestuuud.

^Neljapäewal jõudsid Harju maavi>
Isusse teated kaheksast Harjumaa maU

Ist põllutööliste segakomisjoni MLlete walimije kohta.

iKernu wallas ilmusid koosolekule
Iks põllutõõlist ja mitte ainustki tõSIldiat, N a b a! a s üks pöllutõõline ja

> tööandjat. Mõlemas wallaS jäid
ilimised pidamata. Sama tagajärg
Jngliste, Kõnnu, Raiküla, Jõelehtja Triigi waldades, kuS ühiegi osaztjat walimistele ei llmunud.
linukese walge varesena Harjumaa
Irldade seerias esines Harku wald,
j? walimised õnnestusid ja põllutööIte esindajaks segakomisjoni walA
einhard Kojchkin ning peremeeste
ndajaks Johan Ploompuu ja asemiDcnedikt Oja.

ESIMENE TALLINNA
«\

VILDITÖÖSTUS
HHrlnga Mln. 4. Kõnalr. 20*75.
K&lksugu vlltjalanõucf.

Tallinnast
Uus tööstus kaseiini
ümbertöötamiseks.

^ Haridusministeerium palus Sesti
mga juhatust kaalumisele mõtta, lai
oleks wõimalik asutada maal suureltes keskkohtades postkontorites Eest!
^nga agentuure. Nende kaudu oleks
cgem saata maaomawalitsustele riigiimasid, samuti saaks omawalitsused
cgema waewaga tagasi saata riigisumibe ülejääke.

lõisa — Jõhwi alewi — Kukrust joon-

Järgmine päew näitas, et ma ei

Inub eksinud. Maatuulajate wälsasatmisega juba 15. jaan. tahtsin ma
aitada olukorda minu eeS peaasjal!lt sellelZ, et kui waenlane peaks asu-

Pagari—Jõhwi joone!, siis lah'te silmadega saaksin peale suruda,
lahingu pidamine widewikus õli

lüssi all wäga raske ja ma tahtsin

Iba warakult orienteeruda.
16. jaan näitaS, kui tarwilik selles
lõttes oli maakuulajate tegewus. 15.

lan. õhtul sain käsu oma alla wõtta

lagari—Jõhwi mõisa joon. Polk.

|einze pidi 1. polguga Toila karjamõijoone wallutama. MuuseaS tuli selkäsuga mulle polk. Rinkilt kiti, mis
kaldas juhtnööre tulewiku tegewuse
shta:

„Meie Wlewikuplaan on järgmine:
7. läheb 1. polk kuni Waiwaram, 18.

li mitte Narwani, siiS igal juhul
ioldinoni ja 1S. Narwani. Kuid

tarwa wallutatakse meie deSsandi
T>olt kas homme õhtul wõi ülehomme
Ummikul. Teie polk jääb 17. kohale.

S. lähete Waiwara raiooni, 4. poll
iõhwi ehk Raustwere raiooni. Rink."
1 Sellel kirjal on suur tähtsus, sest ta

laldab põhimõttelisi lahkuminkuid
linu >a staabiülema wahel operatsiposdest arusaamise suhtes. Kuid sellest

^aspidi. • 1

MM
(Rosani Ko)
ps> ittniecria

ja kosmeetika

©«kõnd.

kuraworiumi koosolekul arutati muu-

Rohelise wöõ arendamisel.

andmisest ei keeldu, kuld luba saamiseks
tuleb ära. näidata koht, kuhu soowitakse

autoryalU üles panna.

Lutheri Wabriku osawõtt
Kristiinentali kollektori ehitusest.

Linnawalitsus otsustas Lutheri wabriku juhatusele ette panna, et ta kannaks

osa praegu käsil olewa Kristiinentali
kollektori ehituskuludest, wastawalt maaela suurusele.

117.000 krooni. Kuna Lutheri wabriku u^oÄÄa- on.. kollektori -Vestringist -17

protsenti, „H!Qtuleks<wabrlkul. ,20.000
krooni kulu kc^nda.

Takistus saapawabriku
awamiseks südalinna.

Tallinna manusaktuur-kaubanduse
aktsiaselts palus luba Müüriwahe tänawale nr. S2 awada jalanõude walmistamise tööstust.

Suguhaiguste rawimisel

Linna 4. jaoskonna politseikomissar
on suurema osa muStuse wäljawedajate
kohta linna terwishoiuosakonnale tea-

üürihinnad alanenud.

Samal ajal kui pealinn ikka weel korlinnawalitsüse nõusolekut, et rentida 'erikriisi pöeb, elab Nõmme wördlemisi
Alfred ja Paul Mietens'idele Aia tän .ahedamalt korteri olude poolest. Eriti lanr. 14 asuwast end. St. Kanut Gildc jedamaks muutus aga olukord aasta wakrundist 102 ruutsülda maad 5 aaStaks 'letusel, siis tvabanes hulk kortereid, kuhu
Linnawalitsus waStas, et linna pla- ealsed elanikud rändasid, pole teada.
on korteri üürihinnad Nõmmel wiineerimiskawa järele on Kanut Gildc
aed määratud osalt roheliseks platstks. nase Paari aasta kestel tunduwalt wäheojalt aga awalikkude hoonete püstita- icnud. Nähtawasti ei jäta siin oma mõmiseks. Sellepärast ei saa ka nimetatud u awaldamast iga paewaga juure ehita»
krundile kindlamakujuliste ehituste püs- awad majad. Ja inimesed, kes endid
JNJmme oludega tuttatvad ütlewad olewat.
titamist pooldada.
ühtlasi paluti, et ministeerium sam- irwawad, et ka praegused hinnad püsiwad
me teeks Gildede waranduste küsimust n ole ning üürihindades aasta lõpul
kiiremaks lahendamiseks.
veelgi alanemist loota on. Muidugi on ju
fa Nõmmel kohti. kuS wördlemisi kõrget

Linna tapamaja kawatsetakse teisele kohale
wiia.

tapamaja lähedale. Kuid. et tapa maia kmvat-

setatte tenvelt teise kohta üle wiia ja seda
linnaosa, kus praegu tapamaja asub, puht
elamiHpiirkonnakS muuta, siis sarnast asu
tust sellele kohale tanviS ei ole. -

OMEGA

«väljaminekud seal on wördlemisi madala-

mad, kui mujal linnades Eestis.
ühenduses sellega on ka nõudmine ehiWSkruntide järele endiselt elaw ja arwala on, et kui nõudmine kruntide järele ei
peaks wähenema (seda ei ole märgata),

siis Nõmme umbeS paari aasta pärast

Külm jätab rongid
hiljaks.
Külmad ilmad ei jäta ka oma mõju
awaldamata rongide liikumises. Paaril
wiimasel paewal on selle tagajärjel mit-

med rongid- tublisti hilinenud. -Külm
kangestab määrdeained, tecb ka roopad
libedaks ning takistab rongil normaalkiirust pidada.

IWaaterlk

LinnawalitsuS kinnitas linna wazguAuseweemuretsemile komisjoni onuke, milleqa
ülemiste järwe kalapüük tänawu talweks
renditakse wälja kalaasjanduse insvekwri
stodresi soowitusel Kahala järwe rentnikule
H. Wolbergile, kes põllmööminiSteeriumile
tuntud kui korralik kalapüüdja. tz. Wolberg
annab rendiks kolmandik kalasaagist linnale. TealjuuleZ te^i linnawalitsuS tinaimuseks, et Ülemiste särwe sissewoolu koytade?

—18 ruutsülda, 85—50 krooniga kuuS.
Kuigi üürihinnad tveelgi peaks alanema
on Nõmmele maja ehitamine siiski weel
tulutoow. Otsekohesed matsud ja tdseii

^walmiS" on. Ainukene asi. mis kinnismara omanikkudele muret teeb. on kruntide pärisomanduseks ostmise küsimus,
see seaduS ei liigu ega liigu sealt, kuhu ta
iüri maksetakse, kuid ka sealgi on oodata kord seisma jäi ja teeb Nõmme arenemilangemist. Praegu! wõib Nõmmel leida seks takistusi.
3—4-toalisi kortereid põrandapinnaga 15

Ülemiste järw talwePüügil annab 18V puuda
kalu.

nõutakse riigi toetuse' suurendamist. ia SOü meetri piirkonnas liÄewoolukohtaSeaduse järele sünnib suguhaiguste dest kalapüüki ei toimetataks, ning et ette-

^Estonia" teater.

Täna Arnoldi ja Bachi lustmäng

«Äpardunud pulmaöö^

Teatribüroo.

Täna kell pool J p. l. „Kotme. neitst

kell elualaks.

püütud laiad müügile laseks Tallinkindlakstegemine ja ambulatoorne ars- wõtja
Saadaval paremates ärides*
na turul.
timine maksuta maakonna- ja linna- Läinud talwe püügi saak ülemiste särwalitsuste poolt selleks määratud asu- west oli 180 puuda. Linnale luulumad kalad
tue-ies, kusjuures kulud tasutakse oma- antakse linna keikha ige majale ja wanadekohinnaga 3V senti kilogramm, kuna
walitsustele riigi poolt. Selle alusel dule
haugede sa ahwenate praegune tu- woistluse korraldajaks.
maksis riik algades 29. märtsist lv37. ruhmd on (30—70 senti kilogramm.
Estonia walgeS ja punases saales kora. omawalitsustele suguhaiguste rawitsemise kulude katteks 3 krooni haige- Teh»nkaülikooli hoone raldatakse 24. jaan. jalgade ilu ja tantsu»
de wüistlused (wals ja tango) auhindade
päewa kohta. Sama aasta 22. juunist

Naisselts jalgade ilu

maja", rahwaetenduse hindadega.

Homme Arnoldi ja Bachi lustmäng

«Äpardunud pulmaöö".
,.Chitago hertsoginna".

Järgmise uudisena „E-toniaS" tuleb
neljapäewal esietendusele praegusaja tõige kuulsam operett .Chikago hertsoginna"
(Kalmani muusika). Mary osas külalisena pr. .Elli P0der-Noht «Wanemuisest".
Teatribüroo.

asukoht S. Tartu mnt.

6. Rahwakontsert
peale.
täna
õhtul ^Estonias".
aga alandati see norm 2 kroon', pae*
Tänases xahwakoni.jerdil^..pihime pub--^i
-'LlnnawylTkoqu ' seöekohase- somvi kohaselt . ^.Möistlusest osatoStjajd^kutsutakse. ÄleS»
was. ' ■ •' •
leidis linnawalitsus tulewasele tehnikaüli- Kydmisele Natäskäewü tän. Naisseltsi bü» liku erilist tähelepanu. 'Sy!.^puhul saame
Eesti linnadeliidu juhatus pööras kooli
hoonetele tarwilikukg asukohaks mää- rooZ.
juhataja Puldil üle hulga aja jälle näha
nüüd töõ-hoolekändeministeeriumi poo- rma Suure Tariu maanteel 'nr. 73 asuw
hra M. Lüdigit, kes peale pikema wälisle palwega, et tõstetaks see norm endi- linna krunt.
mail wiibimise esmakordselt kodumaal
se 3 kroonini päewas, kuna muidu kõik
awalikult esineb. Kawas: Glasunojfi 4.
kulud tasutud ei saa.
Tallinna linnawalitsüse otsusega on sümfoonia. Sibeliuse kuulus ja armastaautojuhil Martin Liiwakandil autojuhti- tud ^Finlandia", hra M. Lüdigi oma

otsas. ?

Linn wiinapoodide awamisega hädas.

Osa ajalehtede müügi
kohti uutele rentnikkudele. ;

Autojuhilt wõeti sõiduluba.

mise luba jäädatvalt ara wõetud. Põh- ..Awamäng" ja Gri^gi a«moll klawcri-

Linnawalitsus NnnrtaS majandusosakon
Karl Uudel saatis aktsiisi peawalit- na poolt l7. jaanuaril kormldatud ajÄeh- juseks asjaolu, et Liiwakant tviinastanud kontsert, mille ette kannab hra P. Lüautot juhtis ja telesoniposti pu- dig. Kontserdi algus kell 3 õhtule
susele ja Tallinna linnawalitsusele pro- tede müügttoh:ade enamv«ikkumi^ ta«a- -ilekuz
rukS ajaS.
Dimitri Smirnosfi
järjed.
Tallinnas
olewaiest
65
lehekioSkiiest
teSti selle wastu, et tahetakse linkontsert on „Estonia" kontsertsaalis teina wiinapood awada Pikale tänawale olid enampakkumisele tulnud ainult 3, kuna

LinnawalitsuS jättis selle tööstuseMani kinnitamata, sest see tööstus tahetakse awada majas, mis ehitatud wana linna müüri külge ja majaomanik
on müüri kasutanud oma huwides. En- nr. 36 (end. Samuelitjchi pilwelõhkum plaan! kinnitamist tuleb aga maja- kasse).
omaniku! linna müüri kasutamise as- LinnawalitsuS otsustas selle wastu»
lause, kui põhjendamata, järelduseta
zas linnaga kokkulepe sõlmida.
Karistatud mustuse- jätta, millest ka aktsiisi peawalitsusele

wedajatele edasitöötami st ei lubata.

Nõmmel ro'ihestl oittira EorMd.

Tõõ-hoolekandeminiSteeriunx küsis

Maiustuste müük auto

maatidest.
Lier ja Rossbaumi kaubamaja küsis mõttes ehitustööd ühiselt wälja anda.
linnavalitsuselt järele, kas on Tallinna Uue elumaja projektiga ja uue krun«
linna piirides äridel kui ka eraisikutel di asukohaga tutwunedes, luratoorium
luba wälja pann» maiustuste ja muu otsustas linnawalitsüse ettepanekuga
sarnase müügiks automaate. Kaubama- ühineda, ehituskrunt Nurme tänawa
jal olla kawatsuS sarnaseid automaate äärest wõtta ja sinna kehwadele tõõlistarwrtujele wStta, nagu neid Berliinis tele elumaja ehitada.
ja teiste? wälismaa linnades õige suu- Seda stlmaspidades, linnawalitsuS
rel armul töötamas, nägusa wälimuse- otsustas ehitusosakonnale ette panna
ga, seina, plangu ehk Postide külge ri- Gonsiori asutuse elumaja ehituse wäljaandmist korraldada ühistel alustel teisputätälväd.
Linnawalitsus wastas, et ta põhimõt- te seitsme linnamajaga, kuid kulusid
Miililt automaatide Väljapanekuks luba lahus arwestada.
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Kanut Gilde platsile hooneid püstitada
ei lasta.

sisseseadmine Tallinnas kaseiini ümber- Kauba tänawa äärde lubatud krundi
töötamiseks kui ka selle wabriku oksploa- asemel- Pelgulinnas, Nurme tänawa
EeSti ellmene soolikale puhastamise töõS«.
teeristine.
tus
palus luba Üunberi tänawa äärte sooääres. See on tingitud asjaolust, et likate
puhastamise tööstust asutada.
linn ise sinna hakkab ehitama 7 eluma- LinnawalitsuS säatis palwe järelduseta
ja. Sellega oleks wõimalik kokkuhoiu kuna soe tööstus kawaisolakse liiaa linna

teiste kioskite pidajad nõusoleku annud
sip. 29. jaan. Kaastegew pr. Lydia
Teadaanne
neid ka tänawu enese kätte rendile jätta, kaitsewõeieeniStusse
waötnwõctud „noor- Tmirnowa. Pääsetähtede eelmüük awa-».
waataniata sellele, et rem pool kõrgem
tele".

mullusest.

Vanaturu kaela? asuwa lehekioSki nr.

Sõjaministri poolt on teenistusse tvaS49 eest vaakus nüüd kõrgema rendi — 2432 tuiwõetud noortele kogumispunkti ilmu-

krooni — Karl Tuisk. Eesõiguse põhjal jä»
teataS.
tab selle koha omale senine rentnik Sal.me
Aktsiisi pea walitsus teatas, et sõjawäe Tasane.
L»ariumäe treppide sunreZ olewa lehtede
majandusühisuse wiinapoe sulgemisel müügikoha eest pakkus kõrgema rendi ja kai
Wene tänawal tuleks linnal omalt omale Albert Orgi kirjastusühiius. Samuti
poolt uus wiinapood samale tänawale sai ta omale ka Raekojaplatsil ja Waksali
puiesteel olewad lehekioSkid, kuna Wiru>
awada.
wämwa tornide juures olewa kioski rentis

takse tulewal nädalal.
Loeng Nõukogude Wenemaa elust-olust.

Pühapäetval. 20. jaan. kell 7 õht. kõmiseks määratud uuS tähtaeg ja nimelt neleb N. M. K. ü. saalis. Lai t. 1. Alek„8. tveebruar" endise 1. weebruari aseme- sander Tamm ainel .Nüüdisaja Wenele.
maa riiklik ja majanduslik seisukord".
Sel puhul icaian, et kõik need noored, Peale kõnet kino Nöukogude-Wenemaa
keö wälja anwd tunnistuse järgi olid ko- elust.
hustatud ilmuma kogumispunkti 1. weeb»

ruaril s. a., peawad uue korralduse järgi Täna.Draamastuudio.
pühapäewal, wiimast korda lasLinnawalitsuS wastaS, et seal täna- Antoni? Srl?. Nunne ja kloostri tän. nurkohta mahapanemise eest pea wal ruume pole ja ta uue wiinapoe qal olewa kioski Anna Mittal ning Erne ja ilmuma alles 8. weebr. kell 9 hom- teet<nduS „Ortrun ja Jlsebill", Ottol
kõik k>rduwalt trahwitud on. Pikale tänawale awab.
Opoiajate tün. nurgal olewa kioski Pauline mikul, kuna nendele. keS tunnistuse Ernsti muinaskomöödia 5. waatuseS, 11.
järgi on kohustatud ilmuma kogumispunkAdams on.
Politsei palub mustusewedajatele lubavildis, näitejuht L. Kalmet.
ti
3. aprillil, jääb endine tähtaeg, s. o. 8.
de wäljaandmisel sellega arweslada.
Wõi hinnad.
Hadaabitöölistel hinnaTeos on eriti huwitaw wanematele
Eta'lt ja eksportööridelt saadud teadete aprill kell 9 Hoorni., makswaks.
LinnawalitsuS otsustas lubade wäljalastele, kes oskatvad aru saada seal leiandmisest keelduda neile, kes korduwalt
Sõjaministeeriumi ehituse ja korteri järele olid wõi hwnad l7. jaanuaril s. a. Igasuguste seletuste saamiseks ja aru-- duwatest terawmeelsetest naljadest, kuiti
trahwitud mustuse mitte lubatud koh- osakond teostab praegu hädaabitööd Londonis: Tauni wõi 3.4S—3,50 Ekr. klg.; saamatuSte selgitamiseks wõib pöörata tema dekoratiiwsuse rikkuse^ waheldata mahapanemise eest.
tööta töölistega Lasnamäe aerodroo- Siberi wõi 3,21— 3.25 Ekr. klg.; U. Meri- minu poole: — isiklikult — wastuwõt» wuse ja mitmekesisuse tõttu on seniseid
mise tunnil (kella 12—13) ehk telefoni
mil. Paluti linnawalitsust, et sinna maa wõi 3,29—3,32 Ekr. klg.
ka wähemad lapsed huwiga kaasa
Limm tõöhoowi nihuta- töödele
teel läbi Kasarmu keskjaama nr. 5«81. etendusi
Berliinis:
Noteerimist
ei
olnud.
elanud.
käiwatele töölistele linna trammine teisale.
KopenhaageniSr Taani wõi 3,81 Tkr. klg. Andmete leidmise kergenduseks on soowi»
Linna ehitusosakonnal on juba mitu mil sõiduks hinnaalandus antaks ühe- 3.17 Ekr. klg.
Muusika.
taw teatada minule alati puhkuse tunnisEstonia ooperikoor
aasjiat päewakorraS olnud osakonna sugustel alustel linna poolt korralda- MälkuS: Välisturu hiynad on mõis- »use number.
töõhoowi ja ladu praegusest kohast W. tud hädaabitööde töölistega.
19. faan. 1929. a. Nr. 7. oma a capella kontserdil pühapäetval. 27.
Linnawalitsus wastas ministeeriu- tetawad importööride ja suurkaupmeeste Tallinnas.
Rannawärawast ärakaotamise küsimus
Harju kaitsewäeringkonna ülema abt skp. kannab ette tooteid ainult oma hellwahel.
ja selle maa wabastamine linnaplaa- mile, et neile nõus oleks trammi sõitu Esportööride arwamise järele on praegu
major (allkiri). loojailt. Juhatab ooperi koormeister .
nis nähtud rohelise wõö jaoks. S. 2 sendi eest ots lubama, kui need tõöli- Tallinnas noteeritama 1. s. wöi madalam
Asjaajaja (allkiri). Werner Nerep. kuna solistidena kaastegewad on Itaalia kol. sop. A. d<gli Abbatti
Rannawärawamäe korraldamise järele, sed kasutawad sama trammiivaguneid, ostuhind Kr. 2,98 klg. Hind on mõeldam
ia hiljuti kodumaale jõudnud meie parimis juba teostatud, näib rohelise wöõ mis linna töödel tövtawatele töölistele smnko wagun ärasaatejaam ja wõi eest.
maid bassilauljaid Bernhard Hansen.
arendamine 23. Rannawärawast Mere määratud.
mis sissetulnud 12.—18. 1. 1929 a. Ten
dents wailne.
puiestee poole loomulik olewat.

tanud, et need muStuse mitte lubatud

alandus trammil.

LinnawalitsuS ühineS nüüd Põhimöttelikult selle ehitusosakonna kawaga, et tuleks praeguse tõöhoowi kõrwal

linna pool asuwad Krediitpanga majad Sra os4a ja nende all olew krunt
ühendada praeguse tõõhoowi platsiga,

linn

Pelhulinna, Nurme
tänawa äärde kerkiwad
8 uut elumaja.
Hiljuti ärapeetud Gonsiori asutuse

Linnavalitsus otsustas kaubamajana seas ka kehwemalele töölistele elumaja
registreerida uue ühingu Tallinnas, ni- ehitamise küsimust. Esimees teatas, et
„Rubralit". Selle osanikkudeks on UnnawalitsuS on leidnud otstarbekoHirsch Broschanski ja Simon Rubin- hasemaks wõimaldada Gonsiori asutisteiu. ühingu eesmärgiks on wabriku sele krunti selle tõõlismaja ehitamiseks

Kollektori ehitamise üldkulu on

:esti panga agentuurid,
postkontoritesse. -

«MaVa Maa"

S. Pärnu maantee

lumest puhastamine
Nõmme sa Tallinna wahel.

Lälnüd aasta jaanuarikuul asus liima-

wcrlrtsus Rõmme sa Tallinna «vahelise Pär-

Aontrolljaam.

Musloomade hinnad
Tallinnas.

nu maantee lumest puhastamise asjas sei17. saan. 1929 a.
su-kohÄe, et Tallinn oma teeosa nilwõrd 1. fort — suured rammusad pullid', elusmmest puhta hoiab, et seal avtodega liikunende ->ahel asuwa Falkenbergi krundi da wõib. kui teised asjaomased omawalrt- kaalu kg. hind s. 46—49; pd. hind Sh. 750
kaudu. Seega saaks tõöhoow rohkem wsed sedasama teeks.
—8.00; 2. sort — wäikiemad pullid, mulli

linna poole nihutatud ja rohelise wõö Linnawalitsus otsustas nklld pöörata kad. nuumlehmad. eluskaalu kg. hind j.
maawalitiuse ja Nõmme linnnwalitjaoks wabaneks kuni 70 meetri laiune Harju
suse poole ettkPanckuga, et ka need oma 33—48; pd. hind Kr. 6.25—7,50; 3. sort

maaala.
Majandusosakonnale tehti ülesandeks
Krediitpangaga ja Falkenbergiga linnaZe tarwilife maaala omandamise a^jus

läbirääiida. - '

teeosasid Nõmme ja Tallinna nwfjtliiel — keskmised lehmad, elussaalu kg. hind s.
Pärnu maanteel järjekindlalt lnmcst pu> 3ö—38; pd. hind Kr. 5.75—6.25; 4. sort —
hastaks.
wanad lehmad, eluskaalu kg. hind s. 80—
TeedeminkN«riumi otsustati paluda, 35; pd. hmd Kr. 5.00—5.75.
et t>T selleks oma lumesnhku sa teehvöwleid

annaks ning ka rahalist abi annM>

OM. Wng »Lihqe?s^or^"

Nüüd, kuS taN pääSnud walla,
meeS kui naine rõõmuga,

wötab suusad kaenla alla -läheb mäkke sportima.

Euusasppxt on kaunis lõbu,

kauni talülmaga:
iga mägi, Iga nägu
Paneb meeled kilkama.

Sportimine, kaunis donna,
lõbu pakub kaunima,
kui sa oma spordiülikonna

wirwid «Stari" wärwiga.

Ilmusid müügile !
Paberossid

Luksor
25 tlt. — 25 ssn.l
ül^avad oma Headuse, necne
ma t e ja nä. usa väi muse poo— lest Kõik ^e.iLkinna iseü. —

0.-U. 1,Tubak«».

•vv

D^ÄÄH^Ws>M
N<MMMAMÄNK

m

PMiU>°wl>I, 20. futt 1929. N-. iK

^Wava !«<»«»■

TSnane raadio.

dia. Meyerboeriana. 21: Jarsonor Olbrck
PLHapäew, 20. jaanuar.
Šeff 10.00 Jumalateenistus Pühawoimu raadrmvestlus.
Be-lUn (475). 10: hommikuteenistuS; 12,
«riiust. Teenistust peawad õpelajad Tall- 30: kontsert; 13.30: loengud; 17.30: mpell;

Päewane warguste ^

nv Glasunow. santostM w»lss. Labbe, miniatüurid balletist Menus. 19.30: LaStewancmcrtele. Tallinna linna koolinõunik hra
Grüntail: õppimisest. 20.00:' Kontserdi järg:

seeria.

Puudused ^kuDe-We" wabrikus.

TubakmxrbMt Mv-De-We^ juh<Äus«
peale tvhtt pvowkoll puuduste pärast toafc

Leonid Oidekiwil warastati Wilms! tän.
rikus. Wabrikus ei olnud tarwÄisel määrak
Orkester: Thile, Ungari fantaasia. Tshai- nr. 50 koridorist suusad 30 kr. wäärtuses.
konM, SüMlaul, Scuile. Melodie caprice,
süljekausse, osa töölisi oli peailiSriöetsta^
Siede, India looritants. Frime. Egypti Olga Nigulase! omandati uur 32 krooni puudus alaealiste tööliste kohta uÄnekha
tantL, Marss. Wahepcal solist. Pr. Woskre- wäärtuses.
senskaja, sopraan a) Merrkanw, Mustlanna,
Aleksander Umalil warastati palitu tas- j. n. e.
b) Verdi aar. oop. „Aida". c) Snezinka. kust sadamas 25 krooni raha.
Karistused lahja piima parast.
Hra Kaljo Raag, bass a) Rimski-Korscxkow,
Reedel karistati alawäärtuslise pmnaj
Warjaagi külalise lauk oop. Sadko. b) Ees- Kopli tän. nr. 22 elutsewal Hans Luhtil
ti rahwawiis, Arg kosilane, c) EeSdi rabwa- warastati laualaekast 4 kuldsõrmust 60 kr. müümise pärast: Kiwrmurru tün. nr. 13^
wiis Naabri Man. Kell 21.00: Hra ins. F. wäärtuses.
Ballasti tän. nr. 12 ja Ballasti tän. nr. 13
Olbrei raadiowestlus.
toidupoodnitto. K-õigrle tolmole määvat?

weiSter ja F. Lattik. Kell 12.15: Eesti. 21: nökd., lõpuks tvntjum.
Soome-Ungan liidu kontsert"!õnehom mUu Helsingi (37ü) Lahti (1523). 9: jumala
ülekanne „EAonia" kontsei^saaiist. Kõneleb teenistus; 12.05: puhkpillid; 18.10; 20: !om«
mag. Wi-lho Helanen ^Helsingist): „Prae- fert.
yune soome-raüwuÄik iiiiumins Soomes. Riia (528). 10: 11.15: jumalateenistus;
Kontsertosas: hra K. Bachblum (cello) ja 17: 20; 22; 30: kontsert.
E.S.Ü.O. loor prof. J. Aamilu juhatusel.
Min (519,9) 11.20: orel; 12.17: kontsert;
14.00: prof. Rinne: Sookulturist. (ülekanne 19L5: kammermuusika; 20.30: »Tark Na»EesknjuNk" LliriNne.
Tartu saatejaamast). 14.45: Põllumajan than" 22.30: kmrdsert.
dussaaduste turuhinnad. 19.00: Päewauu» Stokholm (438) Motala (1365) 12: juma
Kopli tün. nr. 82 elutsew Ed. Rabba
drsed. 19.15: „Raadiolehe" tehnilim toime- lateenistus; 15.05; 21.15: kontsert; 17: mitkaebas politseile, ot tema majas elutsew
ltaja hra Hans Silla: 2. Eesli raadio-näitu- mesugust; 20.45: mhwatonts.
üüriline Haawa kiskunud korteri lae lauad
sest. 19.3V: Pr. Mari Raamot: „?!aiskodu- Köln (263,2). 10: hommikuteemstus; 12.
lahti ja põletanud tema kütteaine ära.
Woorlmees sõitis peale.
lÄtse". 20.00: 6-da rahwakontserdi ülekan- 40: Lesfing; 14; wms. Kuni L 1: tmrtsune ^Estonia" kontsertsaalist. Kaastegewad: muusika.
Nõmiyel, Lossi tan. nr. 4 elutsew Lydia
Margad nniskd sea.jakod ara.
hva P. Lüdig, „ESwnia" suurendatud süm Dawentry exp. (482L) 17.30: kammer- Wets käis pokrtjeis kaebamas, et tööwoorifoonia orkester. Juhatab hra L. Lüdig. muustka; 22: jumalateenistus; 23: puhkp. mess nr. 20 sõitnud temale peale ja kisku- Oõsöl wastu 18. fkp. tungisid wargad
Kvwas: 1) Joh. Jürgenson Uwerwur-san-

rahas-rahw.

Kratid linnametsad
ehk kuidas Nehatu mehed raha tegid.

Linnametsawaht Mart Luts leidis
rrtal linna männikus hulga wärSkeid käu-?

de. Asudes metsawargaid jälgima, tegi
Suits warSti kindlaks, et metsakrattidekZ on
Keila
wallas
Kumina
asunduses
Tõnis
nud tcrl mantli lõhki. WetS nõuab voori
baasia. 2) A. Glasunow. Sümfoonia nr. 4,
KroSwlli elumajaga ühe katuse all olemas- Nehatu wallas ekttsewad Eduard Kaasi? for
Es-imr. a) Anixmte. Allegro moderato. b) Leningrad (1000) 11.10: sontsert; 12.20: mehele kahjutasu 65 krooni.
segakoor:
17.30:
raadioleht;
20:
kontsert.
se sahwrisse ja wiisid kausi sea-jalgadega August Morsaar. Nad Md lmna männiCcherzo. c) Andante. Allegro. 3) M. Lüdig,
orkester.

Awamana. 4) E. Grieg, Kontsert Mwerile, Moskwa (1450) 8.45: segakoor; 12: tontv-moll. a) Allegro molto moderato. b) Ada- sert; 20: Serrrai õhtu; 23Lö: kellamäng, maio c) Allegro. KlaiverÄ hra P. Lüdig. 5) «ternatflonaal.
J. Sibolms. sümf. luuletus „Finlandia." Budapest (554,5) 11: jumalateenistus;
Tallinn (408) 18: Insener Jwand: Auto- 13.10: kontsert; 17.15: lyceum; 20.30:
lehn-Wa. 13.30: päewauubised. 19: Tallinna „Fauft"; 23.30: mustlasmuustka.
Linna Koolinõunik GrüMÄ: Õppimisest.
Esmaspäew. 21. jaanuar.
19.30: CõjaminiHteeriumi orkestri kontsert Kell 18.00:
tzra ins. J. Fwand: Autoüehluusikainspek-tori Reederi juhatusel. R. Wag18.30: Päewauudised. 19.00: Kontsert:
ner: Rienzi, awamäna Kalmann: Maritsa, nika.
potpurrii operetist. List: 2. ungari rapsoo Orkesrer: Auber, alvam. oop. „Must Domi-

LLsi paberimasina wahel.
ja 22 Kg. raswaga ära. Kahju 45 krooni.
A/s. Johansoni paberiwabrikus jäi tööli

sel Woldemar Kullil kast paberimasina wahele ja sai wigaStada.

Töölise kättemlSs.

Soo tän. asuwa A/s. ^Aiwatsi^ maZmi- Kaasik temale müünud. Kratid antakse kohwabriku juhataja Odwmar Tannebevg kae- tu alla.

Sai töõ juures wenitada.
LMna>haigemajja toodi tööline Arnold bas politseile, et wabrikust lahti lastud
Tassenberg. Ta oli töõ juures ennast ras- tööline purustanud wabrikus hulga walakesti wenttanud. Tassenberg on 20 aaZt. mrse kärne. Tanneberg arwab, ot siin Wtte- Liäizaandjo l*tL .Sada SRaa*. {aOttmaS,
©oSrirtn® öntrtMoia? T ksmv.
wana.
maksuga tegemist on.

Müüa

Kuulsad Austria tulesüütajad

BQrao ..Cemtos ]a ZehniRn"

kohale jõudnud. Rutake ostmisega enne lolli kõrgen
dus t. Müük suure ja vaiksel arvul.

et peale tnie lepingu sõlmimist kool ga, (.Po y tehniline Inslftou • Paris) a gab büroo regulaarsel tegevust Edaspidi sünnib
UlIöpilaskHarfi e ja samuti nengire väliasaatnine ilma viivtuleta. Võetakse uusi õpilasi vastu. faUino^ Niguliste t*n

Aug. Ämos9e

10—3. Igapäev.kella 6—9 õht

vedu autoga võimaldatud. Mõmme, Rahumäe
tän. 14, tel 214.

klrlnld kaltse 7000 - kilogrammi Ja

»/«" läblm&fiduga 200 tükki
Ja

IUIBBHUjCAH

Anker-nöopot

pressturvait
koorma ja kantmeelriv.isi*
Tellimisi vÕcJa^sa vastu linnakassas

Soovitab

ORLOFF

CtporJiasHft Kopojn».
Tu ycnoicoft Me na.
y BucoKiiro fiepora.

Dr. K. RlSl
Röntgeni- Ja elektrikablnett.

LbiwakgustusedjaÜ eswvtted

Dtatermia. Kõrgustitupätte.
^'astuwõimine 11--1 ja 3-»/

Telef. .,72

alates 15. veebruarist 1929. a., ühe aasta peale. Pakku Dr. Alma Roslfeldt
misest osavõtjatel tulb enne pakkumise algust pakkumiBe- bindlustusekB Kr. 1000 (ükstuhat) tagatisraha sisse
makBta, missugune summa enne lepingu sõlmimist tuleb Naist©- ja lastebalgtiseÜ
täiendada poole kuu piima raha summa väärtuseni, alu
Nõuanne emadeta,
seks võttes 1928. a. detsembrikuu piima hulka ja paku
KL
9—10
hom. peale telslp
tud piima hinda.
Lähemaid teateid, kui ka lepingu ja enampakkumise Ja reede ja tgap. kL 4—õ
tingimisi saab teada Vana-Antsla riigimõlsa valitsuselt, p. L 8. Tatari 21-b—8.
üle Antsla. Telefon, Antsla 8.

pHmweokanne

Dr. Elisabeth Haman
Jfalstebalgoned
kL 11—12 ]a 6—ö. 8. Karja

tän. 19—4, Rahvapanga m
EL Erakliiniku ambulantsis

esmaspäev, kolmapäev ja
reedel kL 10— IL

Or.Harry Busch
Lantp&rut,

Rinnalaste balcused ja laste
tuberkuloos.

kaltsenürgiga tammeleht.
Ostmisel pöörake tähelepanu kaitsemärqlle!

TÄHELEPANU
tisleritele*
Kiivi kuuse ja männi laudu, igas paksuses
odavalt müüa.
Mehaan. PuutoSstus |a k^stivnbnk. Ins. Tk,

Salsler, failinnas, Tondi tän. 1b» kõsetr. 6-77.

Kõnet k. 5-v,7. Tel 11-40

Viru tän. 8—4.

JKeneBtosa.
XopomiA TOBapi
MajibÖpyK.

h CerOAHH CMliKICb hoat»

Cepenaaa .Horn. Hvyana.
Tonein» (PHMCKlft-KopCaiCOBT,).

EBrEHIÖ PAÜUEBT».
ÄOBPIEHHA MA IDA.

Heinr. Moks

Jaani tün. 0 krt 5,
NÕMMEL

.aste- |a slsehalgused
i. Pärnu mnt. nr. 9?

SIURMOLEN m

Tallinn, Harju 37, „Kuld L5vl" vastas.
Narva, Joala 18, Esndajad: Tartus, wTeaHr ja Muusika",

talukohta

m

Ranln jaama juures ostetakse

kuni 150 kub.

senapnld

(võib ka vähemates partiides». Pakkumised pa'ul»ks«-

9—tl ia 5-6.

Muua

Telef. ! 97.
Vastuvõtm. 10—12 Ja 4—6.

SL s. faoiio
Kaha- ja SDRuhalRnKed.

Vastuv. kL 10—1 fc L ja
Sl—3L .

Ktic ja lepa*

puid

. jühu^ikuli müüa vagunivlisi ja vä^sal arvul
Uus Sddam I-se basseini nurgal, rdi [ise putkajuure^
Uus Balü MeUatateUis

18" kuivi kasepmd a'ates kr.
16 meetri mõõdu sü d. . uu-

0.Karlatfin.l,hrt.6.

hoüvs. V^sai puiestee nr.

Nah&> ja sugubnlgused.

Muua

Sauna t. nurgal toleL 74 3, Soörensi tän nurgal
HM* ••

suur kahekordne rcisukisuk
Vastuv. 11—1 la 5—
(cnCnpeKaa noxa, hind
kr. 300. Näha pUhapäeval
20. 1 kell* 10—12 ja tsm s21. I. kela 16—19.
ilamhanr«tlml*e kabineti la päeval
Kaupmehe tän. 15 krt. 2

Or. E. PrJsant.

«nvbaluo»ed. Kan*thnmbnd

Viru t. 8, kr. 3

Wärwilist jatinceeünb

JlotR>a mnt. 25. teles. 28-0 i

Dr.

30° ja 40*
foowitavad iga! arwu!

K-ii. .Aahwalllilol»'!"
Naha-, neeru-, võie- ja sugu>
hmgused.

Wastuwõtt 11—1 ja 4—7.

Liivalaia t. 33
Hamhaar*t! kabineti

Dr. 10. Scbmotkln
Nõuanne emadele igapäev kel
la 4—5 Eesti Erakliiniku am ära anda kuni 1. vöebruar>iii — Tallinna Kdrtuliüh süste luuhaigused. Kunathambad
Unu.
r>u'atooriumis Kaupmehe 1.10
Vastuvfitmlne 10—} |a 4—1
Viru !Sn. 16, urt SU

Kt

paxlmab

vajatakse I hypo'eegi peala
heade %%. Länemat. vann.
*dv lo mnn Dau ulii juures
Lai län 32 te . 10-91. KtUa

ligi renditalu «ihk asunlmtahi eesölerot. Teated ühts kino «Skandta* kõrvaL
alu suuruse, kauguso raudteejaamast ja nõuetava bin Vastuvõtt
10—1 fö 4—7.
QHga siata: Sonda, H. K'roson'»le.

Volta pllrltuspuhastuse onüilku looks

madai
villasl mi
flaneiU,
mvlteni,
cvepe de c)

rilKOBOr

Uüiitli 8; Kakveres: E. Nuude, Pikk 13; Haapsalus:
M. Tamvcrk, Karja 5.

Soovitakse osta

zxa;

f

(Tarbekorral bupnoos.}
Vastuv. kl. 11—12 }a 6—6

Iie Btpt — poMaact.

Stl

ha-isi

4 tuha kõikide mugavus'ega.
P«kk tän 60. Kojamees.

Dr. Helmi LIII

PÄRLOPHON-BEKÜ ÄlNUEsiNDajÄ:

vcedfi vi\

suur. Lähem. Pikk tän.
28, kontor Probitas.

Hambaarsti kablnott, euo Lnna keskkohal vä.ja üürida

Apia sCMtflca, naaAi."
h31j oriepu ^IlaauB."

Taflaa, raftaa.
Tai<n> õyõaa sbohi..

^taani livliel,

läheduses. 300 ruutsüldä

Dr.

Crapbin ^pai?B.

onepu 0IliiKOBaa nma".
Apia H3i> onepu wIoaaa-

yillccaf Uleidiviii

Vastuv. kL 10—1 Ja 5—8 Kadriorus, pargimebaPflbap. vastuv. kL 11—13 ga, trammi peatuskoha*

AÄOJILt&T» KAKTUHT).

. ?a", ^iaftKOBCKlÖ.

coõoh). — ,

suures valikus oda

Htrb, aro no JIiraeTTa.

Apia bh. EneuKaro h3x

IIojiyKjjoBKa. '

Kui soovite rüdeWaut

valgused. Vaatuv. k. 10—12
ta 4—ö. RQQtl) tfln. 83 k. 1
Telef 14 20.

OcJinKT> MOft.

flana Hpeua.
Femme raüinde.

Moa 3Bli3Äa.

2. veebruaril 1929. a. kell 12 renditakse välja Vana- 3r. Raila UmMm
Äntsla rligimõisa kontoris avalikul enampakkumisel jä- •Sla^a-, sugu» ja flsehaigused
relpakkumisega 5. veebruaril 1929. a. samal kohal ja tvastuw. 10—12 ja b—^7.
ajal
kiSmwv, S. 1'ärnll mnt. 7V-

Kogu Eesti tarvitab ainult
Ilmakuulsaid

Bpasua&cRlA Bpoäcopi*.

n-bcoHKa Moeft acen^

Vj2 p. L

Mõisavalitsus.

BIIKTOPt XEHKHHt.

AJIEKCAHJIPT»
,t
BEPTHHCKlli

Mündi tän. 2, igapäev kella 8 kuni Uus t. lm Kõnetraat 15-79

Uana-Antsla rliöimõisa piim,

BpoAflra.

EBrenift OaernffB.

nteua.

äritunnistus
o emas
...tte..vä
Osakonnal on Õigus
tellimist .......
ara anda,ka. m
Tallinn « Innavafilsute turbatööstus millb head

Bo napy Õuna.

Iiyjia, Kyaa bh* yjxajinJIHCB — H3T> onepu

Ha ropymKli.

nnsc «sakonna kassasse ssse maksta 10% pakkumise sum
mast, või panga garan»ü pakkumisse juure 1 sada.
Pakkunusest võivad osa võtta ainult need, kellel vastav Vene L 2. Oem'ni majas.
hem akkuj lc.

HETP'b. PAHHBBTJ.

HAÄEHJflA ; .

Kalingoori

Mi» ete
•uuiuimutuimutuiiiumttitiutiiMWutiiimf

Saba-, pfile- Ja snguhalgused
Harju tftn. 44.
(VfiOraatomaJa MKuld LSvl"
kõrval.)

Toki siidi J
Etõeng&rni'

^t

Müüa

PLÄADID:

R<d« nöBpe

Varruka voodrit
Eesti niiti

Uliter-nööpe
Pand aid
Ki"n sed tempelmaksustatud pakkum'«ed raa gusõna all Lastngut
„VeemõÕtjad* sisse anda Yalguslu e-Yeemurelsem se osa Uues ruumide#

p3eVPakkumise Vndlus'useks tu^eb Valgustuse Veem-ire^e-

Pand mata Juhitut.

VENE

1" I3b'm56duga 300 tOkkl.

konnale, Rannavärava puiestee nr. 27 kuni 5 veebr 19 9 a
Tehn 'ised t.ngiraused saadaval veevärgi kontoris iga

Tarviline hea asjatundmine eriti karusnahkade, ma
nufaktuur- ja galanterii-kaup^de alal ja kolme kohaliku keele
valitsemine. Lähemaid teateid annab juhatus, igap kell 10—12.

UUED

uaiseld „ 3000 — „

VEEMÕÕTJAID:

tarvis Itana pandlmalja.

äärmiselt odavalt

Tasku riiet
Serget
Egee paela
Puuvilla vatÖ
VÄsfuspikkumise ja os'ti t!n?im;sed on saadava Anneri niti
Traagel nuti
Merejõudude Baasis, V. Patarei 'äiav nr.10.
Tagatised: kir ude ^ait^ude pealt—Kr. 300.— ja val Amani siidi

15. märtsi s 1929 a.

hindajat

Aleksandri 16, Narvas, Joalat2õ; Rakveres, Pikk t. a6.

ostab kinnisel kirjalikul v6!s'luspakkumls«l Rätsepatele

Tallinna llnni veevirk va.ati

KautsjonivõimcUst

tar*dfes: Ta>Iinnas, Jaani t, N, Viru t. 21; Tar us,

Merejõudude Baas

gele kaltsude pealt Kr. 180 —.

ehitusliiva

Ja tulesüütajate kivid

teatab oma Üliõpilastele,

2. veebruaril s. il kell 10 homm kui

kust hulga puid maha saaginud ja need Kais-

wi tänaival Pajule ära müünud. Pajrk
aia seest leiti 30 posti, unda Moisaar ja

raamaru- ja tirjulusmaterjalikauplused — Tallinnas
^aant tän 6, Krediit Vanga ma as. tct. f>»66. Sxjrju

tän. nr. 48, omas maias

: tet. 24-49. . I
WftRSKE

IM mr oh hüOgii

Võtan uöttd *a»tu Viru tän % VANA-VANOAA, ♦
or. 22 (apicegi vastas)
telef 83-72.
% Ja TAMMISTK f

I TORI |

loomaarst

Dr. v. ÜHKVKB.

kõnot kella 9—2 ja 4—7

| laamades tolle— 5
+ Pärnu raudteel.

väljasõidud i£al ajsL

%/ r*

7?

Ln1

!.

1)i\u tan.
«mHiitimitttmtiHiitiitutftl

HARJU Mi
TELEGRAAFI > TELI
Annab välja suusSnallsel väbe^
postide valmtatamlse ja väljaveo,
1. veebruaril 1929. a., kell 12]
tuuris 70 posU väljavedu Kloostri
t&lu juure, Kloostri mõisa ja VUlvl
Z. veebruaril 1929. a. kell 12
xl metskonnast 187 posti väljavedi
Uuemõisa, Kose-Kulmetsa-Juuru,
Coo-Trilgi ja Alavere vallamaja jm

2. veebruaril kell 12 Vlhterpa^
posti valmistamine ja väljavedu VI
Vihterpalu vallamaja, Nõva silla j\j
jüure.

1. veebruaril kell 12 Käru
Väljavedu Käru metskonnast Ingl
fcüla. Kädva meierei ja Käru raudf
Z. veebruaril 1629. a. kell 12
posti väljavedu Kuusiku metskonr
eivabriku. IngUste vallamaja, Ku^
j&eava metskonna ja Keava jaama

3 päeva pärast järelpakkt
Tagatiseks tuleb maksta ps

kohtades samadel kellaaegadel.

tanke summast.
Lähemaid teateid saab Harjur
▼Õrgust (Tallinnas, Hollandi põik

test postkontoritest ja postlagentui
Harjumaa

Kaalu remonti
Hwd ja asjatundlikku tööd gar

„ve«z
VT rasi Ufo; 56.

PZHapZctöal, 2Ö. ffttoi 1929. Uit* 17#

TubabawabrKu „Ka-De-We* juhoÄlst!
peale tõhk pvowkoll puuduste pärast wak^
rikus. WabrikuS ei olnud tarwiliso! määral
süIickauSse, osa töölisi oli pttÄiSriietetr^
puudus alaealiste tõüliStL kohta mmekifl

It

Maa»

VltlitiletMT, 80. I«w 1989. Rf. 17.
Pmtdvsed ^W-De-We" wobrSvS.

OVORMiLTIMg
• 'l
toob ka rAõmu ha ge'uppa, nagu hommikueine,
tema maitseb iga e oi kergesti ia IMelikutsuediv, toob uut jõudu ia püsivust, nagu seda meie
moodne eluülespidamine nõuab.

j. n. e.
Zwristused lahja piina parast.
JRccbcl karistati almväärtuSlise pmnoj
müümise pärast: Küvimurru tän. nr. 18*
Ballasti tän. nr. 12 ja Ballasti tatt. nr. 10
toidupoodmkko. Kõigrle kalmele määvad

Dr. A. Munder, AKMies. I

Bern. Schuelz.

wh<mahw.

Saadaval kõikides apteekides ja-: >
rohu^aupiustes* , ^

Kratid linnametsad

Pea ladu:
A S. „VP»A0 ' Tallinnas,1
Hdr<u tän 41 |a Narva mnt nr 42, >

ehk kuldas Nehatu mehed raha tegid.

Linnametsawaht Mart Luts leidis Ptt

Tallinn» Estonia puiestee nr. 15 (turu vastas).

rrtal linna männikus hulga wärÄeid küu--!
de. AsuVoS metsawargaid jälgima, tcgit
Lms warsti kindlaks, vt metsa krattideks m
Nehatu wallas elmsewad Eduard Kaasi? jv»

Tartus, Lille tän. 1.

T«lefon(d: Q:d 2-82, lubatus 17.36.

kust hulga puid maha saaginud ja need Kale-?

aia seest leiti 30 posti, mida Moisaar ja
Kaasik temale müünud. Kratid antakse koh-

iu alla.

ü!

Hüüa

JDüdlsiilii Uenemoa rllft-i

bariton >au la

möödia 10 osa* Cnarlie. Ch plni o^avÕ.tcL Sissepääs 254

JflNO SttHEMl

senti, õpi. 15 sent. "j

kontsert
Kooratuurauianna Ida Järv

. teistesse
linnadesse ja alevitesse, slsse^
nõudmisi vekslite ja teiste dokumentide ärgC

elk. K. Urirwad (klaver
> EESKAVAS:

Avatud baar
ENS. Pandoriin

Aar aa ooperitest .Paja'sid%

,Zaze\ ,MaSkib l«, „Ham

-- Lakle jaoki saadaval hoiukarbid» -

et , oVõluv fioöt", -Sciia

~ ~ PANCA JUHATUS.

õimaldatud. Nõmme, Rahumäe

A. Tamme loeng 3

HK Ja ühisKontl!. selsuKorö"
Neljapäeval, 24 jaanuaril s. a«
kelt %9 õhtu*
Peali 'öengut k*no Nftukogudo Venema* elus» ja tr^ko^j

Toimetab kõiki pangaoperatsioone.

fusliiva

,ad: Arthur, Gerda, Georg:

N. M K. U. ruumes Lai t 1

'Toimetab raha üleviimist

VoSnmnv tmmmia? T ?«nqt

Pühapäeval, 20 jaanuaril kell 7 GhtaTv

L«via }a V rvo Kase

mitmesuguste kindlustuste vastu* ^ !—

iMijoan&to L*A. ,SBato Rao", TallllmaZ,

lal tän. 1» .

surma Idnl la k inud ka lis'
sõ,»ra J <tAK TU »K'a le na

Võtab raha ho?ule
makstes ajakohast kergendatud protsenti]
Annab laenusid

lvi tänaival Pajule ära müünud. Paja

N, H. K. ü. H r duse osakond

6- laauuaril a vaesel

UastufusKiipifallil ole 35.000*000 sendi.

August Moisaor. Nad Md lmna männi

õ^tud",, I rubaduur", ,L*cme
"Eugen Onegin", „Carmen

•a ,°>"P »onS ;a ür-nvad

ftttijtdbd.

1 !>

'(

kõige puurem Ta Innas.

V. farlu rna mteel nr 25 telel. 11-32.
Kõik ruumid uuesti remontesritud, eratdl suure»
pära isud baar1 ruumid eraidi s'sset<a guga. Teeni

indajat

mine ilma joatrauaU. Aus usega eineUua juhataba.

dlmalja.

Asjatundmine eriti karusnahkadfe, ma*
terii-kaup^de alal ja kolme kohaliku keele
aid leatcid annab juhatus, igap kell 10—12.

Pand mata Juhitut.

TOä OtdiQ otbite ?

Müüa

W

Kui
soovite riideVauoa osta, leiate
«MllltUMUDUiminiWIIIIIItIMIIUIIIKIMItlHMMtKtlUUUIMMIIimMUttltUltiail

haigused

suures valikus odava hinnaga

4.

oid Lõvi*

)i S 8 Kadriorus, parafmefcaga, trammi peatuskoHa*
läheduses. 300 ruutsulda

vll/craf feleldlpliel

t 11—11

oks
ett, rao
k. 10-12
a. 83 k. 4

baiaii,
naiamchi,

L nna keskkohal vä.ja üürida

mndapalami,
villust mualiini,

I,•I«

fltmeMp
mültvni,

4 tuba kõikide nrugavus'ega.
Pikk tän 60. Kojamees.

2 Ja 6—6

krt. 5.

3 LIII
algused

nr. 9?

II

[001

V{>

pallmab fieadutM*

9-11 ia 5-6.

L

Annab v&lja suusõnalisel vähempakkumisel telefoni*

m Müüa

algused.

suur kahekordne reisukisuk
&—
(cnöHpcKaa aoxa, hind
kr. 300. Näha pühapäeval
20. I kelli 10—12 ja tsm s21. I. kela 16—19.
ahlnttt |b päeval
Kaupmehe tän. 15 kri. 2
Hthnmhnii

sant.
r. 3
kõrval.

WSrwtlist lati veeritud 1

4-7.
'lel. 28-01

1r
30° ja 40*
foowitawad igal «rvm!

»>s. .snöitiBfluroarr
c* ja sugu.
id 4—7.

t. 33
blnett

olkln
sthambai)

raamatu, ja kirjutuSmaterjaUkauplused — 5alliunaS

{ want tän 6, Krediit vau' ga ma aS. tel «.66. ^qrw
tän. nr. 48, omas majas

:—: tel. 244a

WflRSKE

1 la 4 »?

JM HAAU ON HOOGIL
Viru tfio * VANA-VANDRA,
astasj

2.

sr

♦ TORI

t J» tammist*

i laamade* Lelle-,
ja 4-7 j Piiritu raudteel.

HB.

ajsL

ÜLtMJSTE

& ► -Ai

• U.uA?i

oim
on saad ival 23 jaanuar s

alates. Tellimiste ja jääke d*

nte tätmise võetakse vas u
Rhk tän '28 kontor Probitas

MMM

postide valmistamise ja väljaveo, järgmistes kohtades;
1. veebruaril 192D. a., kell 12 Kloostri posU agen
tuuris 70 posti väljavedu Kloostri metskonnast Luuri
talu juure, Kloostri mõisa ja Vlllvälja külla.
3. veebruaril 1329. a. kell 12 Kose postkontoris Triifi metskonnast 187 posti väljavedu Kose-Kohila, KoseUuemõisa, Kose-Kulmetsa-Juuru, Kose-Paunküla, OJaeoo-Trilgi ja Alavere vallamaja juure.
2. veebruaril kell 12 Vihterpalu postiagentuuris 80
posti valmistamine ja väljavedu Vihterpalu metskonnast
Vihterpalu vallamaja, Nõva silla juure ja Nõva vallamaja
Jtiure.

1. veebruaril kell 12 Käru postkontoris 815 poeti
Väljavedu Käru metskonnast Ingliste vallamaja. Palu

fl-s. (öennnö Ahramsolin Os
Wiru S.
-v Tf' »V"tj?»» "('-AUl "t" 1

Tagatiseks tuleb maksta pakkumiste juures 10%

pnikeolemata hinnad — Suus valib.

^StoLndrnd fZIecteic" Vene täit. tt«hu
mm

R0TH0- plfmnueoKnnnud
tõruvad oma hedus? ja odavusega

kõik teised reklaamitavad

piimaveo vannud vaja.Pange tohele «a tsemarkll

' „PÕDER"

V>lunud, diptomeer tud

1 gl^na>l töölenudõpelajan•>a, rnnab

litsus keele tunde

Kaotatud
18»I homm kul nh^kolt, ühes
r*ha ja doku nen daga, m n*
nes kitsarööpai se sadama ima

peab tegema piin
liku hooega*

Jahimehed!
Juhtumisi bet 4 a.

Head ja psjotundükku tööd garanteerib kaa uvabrik

„VE<3A"

VT md tSn. M. Te'eTon 19-15.

m'U'a »hb ka reba*e?d Äadr
Nõmmkü o p ag. Maur • klm
i\õajifikUi« psAiuskolisüi ~

fi®»
ilnsaftcMIelilIM^OISIiiilU tuse saavutate
muretsedes kummist või riidest korseti, samuti ban-

datshid ors i ettekirjutuse ä<ele ainut

Peaesindaja Kestis:

Varssavi korselitagija M-me Ziwlani

R. Kaasnsr & Ko.

kõne tr. 14-97. Suur va ik va mis korsette.

er töökojas,M<iUri</ahe tän 30 kr, 2 (sauna maias)

Tallinnas. Rüütli tän nr. 2.

Na!m kilogrammi Ja vask grantOsatihlsus Raadio RlngHSHilhg annab

raivlhld 1929 a. templiga,
Ai"S.

välja enampakkumisel

laodiorehloomi

Und KM
Tallinn, RÜQUI t. 4, tel. 18»07.

mast Vebad se oatsn> Au

Karjamaa te!egma(t>te1efonlv5rk. snt ledat palutakse teadustada Tar u Loo'use 11—4.

Kudu remonti

- Iv • , -v'- A?-.v '' >>' >' *, »f

Odav vaudiomuük kestab edasi

3 p&eva pärast järelpakkumlsed üleval tähendatud

franko summast
Lähemaid teateid saab Harjumaa telegraafi-telefoni
võrgust (Tallinnas, Hollandi põik tän. nr. 6) ja vastava
test postkontoritest ja postiagentuuridest.

pulloroecid, shlBpfecld, sukad

IiaamiueiB* hindad fne, jne.
pim
Osa Kaasast mflflnlise Zo % ljlnMlMuM.

on kuivad ia soojad.

IMUa, Kädva meierei ja Käru raudteejaama.
S. veebruaril 1929. a. kell 12 Rapla postkontoris 860 On ka nõus vä ksema»ele las
posti väljavedu Kuusiku metskonnast Järvakandi klaa- tele praUtlivc't Inglse kee"
etvabriku, Ingliste vallamaja, Kuimetsa, Kalu, Rapla, ^pe'ama. Vaksali puie tee nr
Jieavm metskonna ja Keava jaama juure.
2 k 29 (hoowls1 kella 3—7.

kohtades samadel kellaaegadel.

lid Jne; fne»

3 keldrit tänava poote,

Uh« tän. 7h, Ih \

hoovs. Yflksa i puiesiee nr.
toleL 71 3, Söörensi tän nurgal

16 meetri mõõdu sild uu-

keslal) ml urnilt kuni 26. jaanuarini 1929 a.
1<* » SSvgiä, pidshamad, hoetud meS'
0 4id.hflbavad,
(buhsaitsaii. cnbsrl.
lid,
sohid, kindad, sal

Pikk 60. Kojamees. .

18" kuivi kasepuid a'atcs kr.

,krt.6.

suur iventuKr-vüliiiiiii

!«• »

Linna keskkohal

HARJUMAA
TELEGRAAFI > TELEFONIVÕRK

2 ja 4—6

maksuga. 1 eateid %aab vesas majast tEn > e "4—*'il ja
Tondi <ee 2> *a (Lõokese 3)
Pä-nu mnt. tramnu lõptj*.

ehk järve peel iitävõta ooo't

crepe de chine jne*

vajatakse 1 hypo'ecgi pealo
heade %%. Läneraat. vann.
idv lo mnn Dau uid juures
Lai tän 32 te . 10-91. Ktlla

Müüa

müüa Endla (V ttenhoti) tän.

ääres nr. 35 Võla ka gie»

voodri riielf

suur. Lähem. Pikk tän.
28, kontor Probltas.

0.

io<L
pDOOS.)

Male

>t

„ ainuõiguse
TaTnns fa Tartu saateaamade ^audu EnampaVtmni e alor.und Talunn^s Kr. 3u0. — ja Tartus

Kr. 100 - kuui
Pakkuml-ed saa a kuni ?4. skp. hra Carl

Tambergie, Kesk-Ki.cma a u ^-a
Lähemiid teateid saab Ringhäälingu kontorist
Estonia leaatrima^as.

vajab agente,
kes Tallinna elanikkudega haid suhteid omavad Ainult tõ
siselt asjast huvitatud isikud h*äde soovtustega leiaved «•
helepanemist .^täpse elulooUir^ldusega saata slt. ,H.aLa
?ll™hk^,'ft!0kÜ3ida teleiom kaudu Nr. 43-^1 kella 15—H

jat 20—2L

VKHa»Z»«l, sa itta Wt fc Ila

jm oht maa*

w

PM tSnma ta* 58, TaNnna^

SaaBBHQIBBnBBI * { * j *} * j *

MajanduSteadete osakond „. 1«55

Toimetuse üldine „23«7ö
Telefonid erakorterites:

maal Ja linnas

■Mfitarad oraa rikkalikkudest raomatalodndesl

kjMse odavamatel tingimustel
täielikus valikus eestikeelset

'•«••jt
x::::x

x::*::x

xxUx
xss::x

15—30-protsendilise

□ Ilu-, lutu-, noorsoo-, laste-,
3 näite-Jateaduslist kirjandust.
IL»Q. .RAHVAÜLIKOOLI* raamatukauplusad Tallinna*

□

Jfiasa t & Krvdšt Panga m. Harju i 48. omas cx,

eJal MA
Tcl«l.
' YftUL
Ml. "Teist
2424-49

Kontor kuulutuste fa tellimiste äraanl

, Telefon 3«40. Awatus

ArijuhatuZ Ja arwepidamine Pilk tän
Ärijuhi kõnetunnid kelld
Tellimiste ja lehtede ärasaatmise aZj^

Nr. 18 (3043)$

Sflov&tefä saadame mtle taieliku laokalaloogi tarvitada, kas ffta«€etad «a-Mik isad nSManad iasta detsembri kutini Eestis ilmunud
imsmUML'

g3HEHanPienqiHggii913E3IEliaE3IE3E10ailBaE3t3l

Müügile tulevad jõulueelsest hooajast järele jäänud järgmised

ESTONIA KONTSERTSAAL.

kaubad, nagu: kodu- ja väljamaa silsid ja musliinid,

partiid Ja flaneletid, villased kleidi** ja pluusirii

ded, mitmet seltsi valget pleegitud pesuriiet,
laudlinad kirjud ja valged, kohvilaudlinad ühes

serviettidega, mitmesugused garnituur-sammetid, mees**

teral»va ülikonna-* ja paliturilded. ,

Suutcm partii kõiksuguseid teste

Pühapäeval. 20 jaanuaril

Rafivaetenduaelsa

iii

««Kolme neitsi maia"

x:::ix

* ...•x
x::::x

Praegu , on ümberkorraldamisel naisterahva palitu** ja

kostttümlriided, voodririided ja mööblirlided, mis
lähemal ajal suure hinnaalandusega müügile tulevad.

F. Schubert-Berte laulumäng
. 3 .vaatuses.

Õhtul kell ^S
8. korda

Eetkufulik ablchüiran

12 korda

nffpardunud pulmaöö1*

jjSiä
x::::x

TeisipSeval, 22. jaanuaril
Alandatud hindadega.

„Don iuen:' .

W. A. Mocarti ooper 2 v.
1! pildis.

tud Estonia stlnlooniaorkester. Juhatab:

Mihkel Lüdlg.

Eeskavas: Joh. Jürgenson, Glasunoll, AL Lüdlg, E.
Qrteg, J. Sibcliuse 1.1 helitööd.

Algus kell 8 õhtut.

Pääsetähed Kr. 1 kun> 50 s. eelmüügil teatri kassas.

Estonia kontsertbUroo.

Estonia valges Ja punases
korraldatakse 1. jaanuaril s. a.

Safc5atwtn ronqwÄ

il
x::t:x

lasteetendus

n>M?X

Si

O. Ernsti muinaskomSädla
PäSsetähed 1 kr. koni 10 s.

siÜx

eelinÜUgü kassas 11—1 Ja 5^—8

IX

..Rahvateater"

Tartus, Kaubahoovis 11-12. Kõn. 5-91

Viisat Gabriel" ehk

.Pirita kloostri
vllmted päevad"
Ajalooline näidend 14 pildis

TANf^.
EttevaImtstusel„Miht kapten4
ehk «Lendav hollandlane"

valjamuuk
algab esmaspäeval

Afgus kell 10 Õhtul.
t 22. Nassetsi büroos iga päev kl 5 -7 . kuni 22.

Laudade etteleilim ne Es onia citieJauaä
taanuarni
Aneiraat 31*05.

Mii
Sellega on minul au teatada, et laMmdes

bohwik-söfigisaali
nElanto*S RaatU fianav nr. 2

(Lühikese jala nurgal).
Soovitan haid, maitsevaid lõuna- ja Õhtusöö

ke mõõdukate hindadega. Teenimine kiire ja kor
ralik — tasuta I Palun uusi ja vanu ärisõpru lah
kelt külastada.

T/ü. nY00LtSVEATER('
E. M S. ,Pand >rint" ruumes
V. Tartu: mnt 25.
Puhkepäeval, 20 jaanuaril s.n
I. HOMMIK-ETtNDUS

««Bartei Turaser"

Eesti Põllumeeste Keskselts
korraldab Tallinnas

MOTORISTIDE KURSUSE
õppealad: Mitmesugused põllumajandus-,tööstus-ja
automootorid, autoasjandus ja elektrotehnika, .pe
tus tcor. ja praktiline. Kursustel käsitada mitmetUübilised mootorid, autod, traktorid j. n. e.

VEENDUGE

fafillnna Tö6ltateate r
kino Kckordis.,

IS.Bonmiffi-tfento
Kavas:
Mandolrn-orkestcr — )f. Tur

JOCKBY-CLUB

sani juha uscl. A Rutoü —

deklamatsioond Viiuli ja kla
veri duett, U. Evrest — merzosopran Puhkpillide trio. A.

Arder — Bäritenl R. Kangro-Pool — kõhe .Oskar Lutsu
satQQr 1 vaatuses

ttSrlmehed"
Riaveril — ,A. Pfltsepp.
Algus kell 11 homm kui.
Sissepääs vabatahtliku maW
eest, aiammSSr 20

VMUdtSSatusa „Vafc« Maa" trükikoda, TtOlloaca*

on midagi Robin Hoodi iaolist,
rikkaid. röõlvib seks, et wacscid aidc
Afganistacmis on ta wäga Hopulaai

Juba kuude eest püüdis Habib Ul
endise nimega - Batsha Salao, põl
pool - Kvbuuli asumaid suguharis
Amanullahi wasm üles kihutada.
Batsha Sakao nimi tähendab Ber

tän. nr. 16 ja Tallinna Eesti Majandusühisuses,
Estonia pmest 21, kL 9—5. Kirjal. Tallinna postk. 64.

kõigiti awitas ja neid rikaste wc
üles kihutas) hüütawa Asganistc

UUS SAADE ris

ROTHO
PIIMAVEOKANNE

Soome-Ee;ti mil

millised praegusel ajal ül
diselt tunnus atud par ma

teks õudis pära e. Tähe- i
lepanna! Kaitsemärk Puder |

' Pakume laost f

Lõpuks. «ANTS.
Pääsetähed etendusele, a 15 s.

»'öhap§CYal, 20 jaanuaril 1929

Afganiötaani tundjad kinnitawad,^
afgaanlaste uus kuningas Habib Ul

geri sõnade järele täpses tõlkes
wedaja last".
Robin Hoodiks (Robin Hood oli
uingas Richard 1. päewil elanud II
lise rahwaluule kangelane, kes waes

1' .Nütikad mehed* A. Aver-

tantsu e 35 sehü.
Teatri böroo.

oleku. 'Ta palus Knndahari suguhar

õppekestvus põllumajand. mootor, ja traktorite alal
2—^3 näd., auto osas pikemalt. Ohtugrupid ja kiir
kursus erimääruste järele. Algus 4. veebruaril s. a.
Üles anda E. Põllumeeste Keskseltsi, Pikk tän. 40,
kL 9—3, Eestim. Tööst Kaub. A.-S. kaupL Nunnc

'ääsetähed a 15 senti Kouliõpi.astele 10 senti
Teitri.bflroo.

TULGE

Berliin, 20. jaanuaril. Lek
ölcaiot Ammmllah oma troonist loobs
alla koguma. Londoni teate järele oi
sest küljest teatataks, et suriaanide suc
litsusc ametnikud olewat maha tapet

ni ülikooli orientalisti prof. Ball

p. Langmanni draama 3 v.
. Al uus kl li hommikul,

tchenko nali 1 vaatuses
2> „Maja sõber* nali 1 vaat.
Algus kell 8 õhtul.

Aman!

Rölge täielikum öppckohfmoctorlte alal
vanema masinate eriteadlase (uhatusel.

E. K. S. S. Mund, tän. 8.
. II Koid

0 5 TKE

Kõige austusega K. Karlov.

15 seiiti

PoSrane nali.3 vaatuses .

Pühakirja

Võisfusest osavõtjaid palutakse ü es anda Rataskaevu

kell 3 päeval üldhndadega a

Kell & õhtul alandatud hinda
\ dega 15—40 senti

«» B « OI Sl I

poliitils päevauudseid kannavad ette Joosep loot

Pühapäeval, 20. jaanuaril s. a

nPrunt"

INVENTUUR

(vats Ja tango) auhindade peale.

Eeskavas esinevad Araabia tants'annad õed HamedSali, prl. Ada Akky [h Nina Ntgor Eesti tähtsama d

Apteegi tän. asuvast sööpn ajast, olen omandanud
11 pildis.

Asutatud 1899.

Jalgade ila- Ja tanMlsthned
sile kü.io sõitnud pr. Eesti oma taadiga.

DraQBtastoüSio teater.
^Uhapäeval, 20. jaan. s. s.
x::::x
kell 3 päev* j
xg:jX

NM-

n. J3nes'e suuräri

MMMMM.

Kaastegevad: Paul LCIdig (klaver ja suurenda

KxüSc Arnol dijaBachi lustmäng 3 v.

x||*

on

. Pühapäeval, 20. jaanuaril 1929. a.

kell ^8 õhtul

Alandatud hindadega

IÜ

Tulge vaadake ia otsustage,
sest oma siilun on kuningas.

10 korda. -

A. Hopwoudi lustmlng 3 v.
Esmaspäeval, 21. jaanuaril

Peale selle on pleekimata pesuriie, rootsiriie, kanga**

lõim jne. veel endiste jõulueelsete odavate hindadega müügil.

kc.l ^3 p.a; '

illil

$5--50-piQtsend. fttnnaaCanduseqa

Rahvatungi ei ole. sest ruumid
on tunduvalt suurendatud.

Kt. 7-S5
toimetajal
„ 6-64
Päewauudiste osak. toimet.
13-81
Ärijuhil
. 4-S1

Q Kogwto raainataft kilfmlnQ odaväit, nSgvsstt
ja vastupldaavalt.

□
□
□

hinnaalandusega.

Meie

Peatoimetaja telefon nr. rf2

Päewauudiste osakond „ 3«09

Teatan sellega, et mfna mvenhiar (kaupade ülelugemine) <m
lõpule jõudnud, selle tagajärjel avan tänavu suurema
:1 * "'V- ■

Märkus: M. Jänese riideäri kalender 1929. aasta jaoks
' • ilmunud ja jagatakse ostjatele hinnata välja.

KSttetunnid kella 10—12.

fl-s. Vennad Rimberg.
Ta'linn, Rüütli 4, feleM8-07

OO

Okonooni

-i>

'I

7

kohe tarvis

Mustapeade klubisse.
KirjaL pakk. saata Mustapeade klubi juhatusele

Tallinn Pikk tiin. nr. 26.

Ülal: age heitlus wõistluse ajal;

