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Ameerika Ühendatud riikide esitaia takistuste peale vaatamata, niisama meie wöistlejate meelepahaks demonstreeritakse 19. septembrist peale

tHHHH BB . HH 888 .. . Ajalehest lugedes reklaamkuulutust kinofilmi „The

Hinil peaosades mängivad Jackie Coogan

BB| WWW |BB HH Hjl^^WttßT MBS d&Sw demonstreeriti suure eduga nimetatud linna suuremas kinoteatris «BWWM
flB BHfl |B H Bfl 888 väljamüüdud saali tervelt kuu aega, igapäev alates kella

Tolleaegne San-Francisko kinopublik oli väga vaimustatud Bnß^^Kc
fkaviiA fhsavfelim tm i,cir*nis hB,,i mfagU wiike J*ctieia BiM

'^vvr wiarms viid piiii jd laviiiß wv99ni BST Ht

Juure lisame ühe isiku kirjast osa, filmiesitajale Tallinnas, kes seda filmi näinud on. Kirja wõib soowikorral ette näidata. põnevusega. SätW
Au- ja priipiletid pole selle ffll mi demonstreerimisel makswad. Teistes Tai- i • n,J,imet#tu? Jlmi ?™w"aa ka hiiuna publikule vaadata, WKM WM

linna kinodes seda filmi ka edaspidi ei demonsireeriia. LÄ" Am""ka k'°"°°"'m,da"iliM B
„ Algus kell S pAewal. pühapüewal kail 1 pSewal. Kassa awatud kuni kella 11 õh»"i

„PAUASr

Parem kinot.
. Wira t. 4. Kõnetr. 11-63.

Algus kali st.

TÜna jja edasi maalima Ulm l(Ambroslo-fllm" Turln.

PBP HUI BE7 DWM MU šš 8 8 aktis algupäralise lawast.
»TneODORA .

Kurtisaan Theodora, linna hippodroomiwahi tütar, oli ilusaim kurtisaan Bütsantsis, kes oma iluduse, tarkuse ning liiderlikkuse abil sai Bütsantsi
kuningannaks, kuid kuninglikkude riiete all elas temas ikka wana kurtisaan, . . . Oma patuste tegude varjamiseks tekitab ta rabva seas mässu, mille tauaiärir;
30.000 surnukeha põlemine tsirkuse areenil Roomas.. .

Aukaardld makswusata.

Kella to-12
maksuta'

Julie katk"

jfljino"

t-kl. kinoteater
Aia t. 3. Kõnetr. 16-08

Algus kell I.

°ü° FHm"nla HREKORDMa õpilastelelänaTsissepääs 1S mk.

£ „Kaua elagu kuningas"

Ainuke suurfilm publiku pailapse Jackie Coogan'lga.

Platside hinnad mitte kõrgendatud. -.1 » j|SÄ J —-a Ä
TSlflCllS Pöhapäewel, 21, sept, 2 suurepärast, 9I 3 €ll3 910 ITQ S€»IICl U S õ /p

Ainult tina esimene enneolemata tshempionaadi ja atleedi AIOX MCIIteP'I

tII 11IIISI Müller üliluivitawaid jõustiku- ja atleetnumbrid: ennenägemata tallinnlastele! 
VII || Il UI Tioa õhtul maadlevad järgmised paarid. I Lihunik JOKSA RaSSO, iimameister. li P«-

1 torson asjaarmastaja Tigana iimameister 111. Oninbepg Läti Kommusarow
Merepuiestee 8. _, Wene. IV. Rauer Euroopa meister Erdmann Kuresaäre.
._ajs. e ic Päevase etenduse algus kell 330. Päeval lasteetendus uue eeskavaga, 3 suures jaos. Peale selle lõbus

JVOnetraat j ij. naljapantomiin «Loll Jaan». Märkus: iga täiskasvanu võib kaasa võtta maksuta ühe lapse kuni iO aas
tani ehk 2 last üha pääse tähega, õhtuse etenduse algus kl. 8. Maadluste algus kl. 10. Etenduse lõpp kl. 11;0.

nViilil lülMIll" BCptembrist UUS H M| W> £ Kaaaakiakuw, pikant draama, pealinna elust 7

NftlCellnal l 99   "IPHIId VMi H    Hl poid won Ledeburg ja Frits Kampers.
»9M©l|a|alS|n© BcaiteJ©" uuem Ameerika naljapilt 2 jaos imedresseeritud hobuse Quenie kaasteg.

NfiiteM mmm dlocrtlsscmcnt. TÄÄ

M. „e9mi» ran" „Moor maharadsha"

n 11NH Iffi (Prints Indiast). Suurfilm 8 waatuses Rud. Walentin'iga peaosas.

•• IiIIISIII BPalh6 «Journal" nr. 53.
® 3) nJänesepraad". Korotõshkini pöörane jant 2 jaos.

Algus kell 3. Kino ~Kung!a" on ainus teater Tallinnas, kus iga eeskawa lisapalana jookseb uuim nPafllt Journal".
Partm kino taaler

„Skala

Balti waksali taga,
wastu Kopli trammiiaama.

Suur, kahekordne Ameerika eeskawa New-Yorgi »Flrit National Filmi* uus hiilgaw saa wu tui!

(ySkiflpid,v .«Armulugu katusel"
MD H W ulmll Lõpmata lõbus naliamäng 5 suures jaos. Peaosas W. Reid ja Liia Li j.

_ Wm ' . Kõrge kunsti-wäärtualine eeskawa» soowitaw kõigile. Ilusad maakohad, ande-
Dr 6 suures jaos. Peaosas lack Nolt ja iludus A. Stuart. rikkad näitlejad.

Algus kell 2. Piletite hinnad 15—35 mk. looshis 50 mk.
Pikk tän. nr. 40, krt. 1.

Eile tagasi jõudnud Berliinist ball.-art.
K. Bosse

on uuendanud oma

salng- ii karakter- itsiet

Wiimased Pariisi, Berliini ja Londoni hooaja
nudised: Samba, Blues (London) Blnes (Pariis ja
Berliin) Hupa-Hupa, Five step, Paso-double,
double fox, uus tango, uus Fox-trott, ja teised.
Gruppide algus teisip., 23. ja reedel, 26. sept.

kella 7—9.

Sissekirjutamine igapäev kella 6—B õhtul.

Pikk tänaw nr. 40, krt. 1.
_

I Jt 

„VIKIK6" saapakreemi

MjaMisoö WMzsS on:
ta ei kleepu ega ei määri, laotub äärmiselt õhuke
selt laiali kuid katab sealjuures naha täiesti, peaaegu
silmapilk annab sügava, ilusa läike; ta pealemääri
mine ei tee nahka kõvaks, vaid annab loomuliku
välimuse ja kaitseb ialanõu paenduvust. Neid oma
dusi saavutatakse ainult valitud esimeseklassi toores
ainetest, kõigis peensusis täienenud valmistusviisi
abil. «Viking-» kreemi valmistavad vilunud, kaua
aastase praktikaga eriteadlased, erivabrikus. «Vi
king» kreemi kiidavad miljonid tarvitajaid.

Kella IO—IS

maksuta

Jalge katk"

Cs&m Jürgen
ff/ride Viirmann

CftiAfofud)

Tallinnas 16. septembril 1924 a.

I Suures walikus I

I soowitab igasug. kleidi- |a woodrlsildi, koolilastele Igas S
B wSrwls kleldlrllet, wlllast põllerllet, poeglaste kale- fl

I wld |a kõiksugust muud riide- Ja pudukaupa. B
  ScalsÄma» ka tuur walik alles kohale jõudnud meeste- kui ka naiste- B

  rahwa wltimawarjudest. B

IJ. «I. Jegorow, SuuIsupfl |

Berliini wlniMfeMiis

Maakri tän. nr. 2.
Soowitan suures walikus sügise- ja taiwehooajaks

walmistatud meeste- ja naisterahwa

walmäsriSdeid,
«võistlemata odawate hindadega.

Tußge Ja tõenduge!

J. Scheermann,
Maakri tän. nr. 2.

Wze kssullkutn on osta

palitu-, Ülikonna-, mant 18-
|a kleidirlldeicl

A. Luup'l Kauplusest

S. Karja tän. nr. 9, kõnetr. 10-84.

Ateljee

!a tillum"

Daamide tualettide, kostüümide,
ballikleitide jne. tellimiste wastuwõtmine.

Töö tehakse ja korralikult,
mõõdukate hindadega, esimeseklassi jõu
dude juhatusel ühest Peterburis asuwast
Prantsuse ateljeest Wlru täin. nr.

13p krf. 7V kõnetr. 18-89.

1

lai W. DF. 43, rätsepaäri, fcti. 16-29.
Teatan oma lugupeetud tellijatele, et olen saa

nud paremas headuses kodu- ja wäljamaa riideid.
Tellimise peale valmistan kõiksugu meeste- ja nais
terahva iili riideid, kasukaid ?a wormiriideid

Wllmased motd. Hinnad mõõdukad.

f>TAPEEHkõige suuremas walikus ja selnapappl
i soowitab wõistlemata hindadega

SConst, Bya«c§i@s'i

tapeedikauplus
Tallinn, S, Tartu mnt, 22, kõnetr. 22—54,

Wlimasl pSewa I

..MEELETUSE TORMIS".

Dr. 8 akti. Vlolaftta Naplarskaja, Hadda Varnon,
Karlo Aldini ja tk— Pill on hu ürita w kõiglla!

„Nüiidseaja Hamlet".
Lõb. Am. nali.

J WMWz

MM Weerenni tän. nr. 3.
MKBM Saare tagavara tõttu müüakse wanade hin

dadega, moodsaid meesterahva walmisrii
deid, valmistatud omas töökojas.

JHBH Ülikonnad 3300 mk. ja kallimad, sügisepa
litad 3000 mk. ja kallimad, talvepalitud
wati peal 3500 mk. ja kallimad j. n. e.

Aj   Kauba väärtuse juures on hind tõenduseks,
  I I et odavamalt kusagilt osta ei saa. See

I I on tdel, aga mitte reklaam.
S Pidage meeles: Weerenni t. 3.
' Tellimist* wastiaw6tm!it«.

I Eesti Spordi Keskliidu 1

I loterii Möllude wöimiooslmise tõttu I

| palutakse müümata piletid ühes kontsadega 10. sept. s a. liidu I
fl büroosse, Gonsiori t nr. 4 ära saata. Tähtajaks äraandmata piletid loetakse müüduiks. I

Eesti Spordi Keskliidu Juhatus. J

Kost saab Mli! ige oflawamißi usta?

Pakume suures ja elegaudis walikus, iga- ja
ühewärwilisi, samuti ka moodsate mustritega

sigiie- ja lalweieii

nalstcr. |a meester.

Päliliis-Miitts

samuti parimais haadusls

kleiii-iapesariiieil

  Meie saame oma igasuguseid kaupu esimes
test ja parimatest allikatest, meil ou olemas ka
tagavara ennemalt sisseostetud kaupu ja seepä
rast oo meil wõimalus neid wanade la se
llid hindadega pakkuda.

E. Elu! Eo.

Manufaktuar- Ja moekaapstiefirl

flitow wfilMBK vilt- Jn aimet

kübaraid,

suurel |a wäikesel arutul.
S. Tatari tän. nr. 4.



Rahwuslik hea nimi ja riigimajandus.

VUie poltttikategelased erakonna huwides rahwa hea nimega hoo-
Nmatnlt ümber käinud, selle tagajärjeks raskused riigimajanduses.

Meil on palju räägitud ja Kirjutatud riigi
rabade raiskamisest ja pillamisest, aga on wäye
tähelepanu pööratud ühe teise waranduse rais
kamise ja pillamise peale, mis meile weel häda
ohtlikumaks ähwardab saada. See on meie
riiklik au. meie rahwuslik hea nimi. mille
mahakiskumises, pillamises ja raiskamises pal
jud meie poliitikategelased suurt süüdi enese
veale on koormanud. ..Aus nimi on kallim kui
suur rikkus." ütles üks wanaaehne kuningas,
kes .ikka ka natuke tundis riigiwalitsemise
asju ja rahwuswaheliste suhete tingimusi. Neil
päewi! saatis tõõerakondlane A. Anderkopp
Genfist oma partei häälekandjale kirja, milles
ta kurdab, et Eesti nimel wäljamaal hea kõla
ei ole ja see meile tee kinni sulud majan
duslisest raskusest pääsemiseks. Ä. Anderkopp
näitab eriti, kui paha muljet see wäljamaal
on äratanud, et wõõrandatud mõisate tasukü
simus ikka weel otsustamata seisab.

..Teie wõite kõneleda ja seletada wälja
maalasele niipalju kui tahate, aga aru ta kui
dagi ei saa. kuidas ikka inimese käest tema
«arandus wõetakse ja midagi ei maksta. Mis
teie siis õieti olete? Kommunistid teie ei ole.
aga wõõra wara wõtate ning midagi maksnud
seni ei ole?" Need on praegu sõnad, mida
kuulete.

3a edasi kurdab A. A.:
' „Meie ei saa oma rikkusega kiidelda. Oma

majandusliku edasiwiimise otstarbel on tarwis.
et meie wäliskapitaali oma wankri ette saaks
rakendada. Meie raudtee on puudulik, maan
teed halwad. linnad elustamata ja korralda
mata. maakultuur tahab paljugi abi. Kust
saame ise selleks kapitaali?

..Kitid kuidas julgeb ja tahab wäliskapitaal
tulla meie teenistusesse, kui ta homse päewa eest
kindel ei ole? Eks näita seda wäljamaale kõi
ge paremini mõisate tasu-küsimus, eks ole
muudki kodumaal wiimastel aastatel sündinud,
mis mõtlema paneb...

..Niisuguseid asju pandakse ometi ka wälja
maal tähele ja kõneldakse praegu imestusega.
Et sarnased lood meile ja riigile kasu tooks, se
da wõib küll ainult lastele seletada. 3a küsi
mus on. kas seda nendelegi saab teha.

..Praeguse olukorra juures waadatakse meie
peale aga rohkem kui wilw. Ärgu lootku keegi,
et wäliskapitaal nõnda meid kergesti aitama
tpleb. Belgia tegi nende päewade sees wälis

laenu: minutiga oli ta ostetud.
Katsuge meil!

..Aga mitte üksi seda. sest iga kuu, mis
edasi läheb, toob uusi raskusi juure. 3a kindel
on üks: mida kaugemale Eesti rahwas mõi
sate eest tasumaksmise lükkab, seda rohkem wleb
tal maksta maa eest. mis kord tema oma olnud."

See kõik on õige. aga kahetseda tuleb, et
mõned meie poliitikategelased ja ajakirjanikud
nii pikaldase arusaamisega ja wälismaade möö
duandwate ringkondade waadetest nii wähe in
formeeritud on, et nad alles aastapikkuste ko
gemuste järele ja kui neid riigi kulul wälja
maale on sõidutatud, aimama yakkawad, mis
teistel algusest peale selge oli. Meie maa
reformis, mis iseenesest hädatarwilik ja mööda
pääsemata oli. on tehtud niisuguseid wigu, mis
meie riigile ja rahwale suurt kahju on toonud
sa meelgi ähwardawad tuua. aga miks on
neid tehtud? Vaadatagu ..Päewalehe" tolle
aegsetest aastakäikudest järele, kui mitu korda
Aeldi seal ette seda. millest „Waba Maa" alles
nüüd hakkab aru saama: et tasuküsimuse lähen
dainata jätmine meie rahwamajanduse wõima
tusse seisukorda paneb; et meil odawam ja ka
sulikum on maad tasu eest wõõrandada ja et
wäljamaal isegi sotsialistid tasuta wõõrandami
sest pru ei saa. Aga kõige selle peale wastas
..Waba Maa" pilkepiltidega ja ..Päewalehe"
sõimamisega, ftisi meie 3 aastat tagasi kirju
tasime. et ..on tarwis meie uus maakorraldus
selgele lõpule wiia. Liig pikale on ju weni
nud tasuküsimuse otsustamine ja see tuleks tõsi
selt käsile wõtta," sest et see wälzamaalaste sil
mas wõõrastust äratab, siis tegi ..Waba

Maa" sellest suure numbri ..Päewalehe" wastu,
kes taytwat parunitele miljonid maksta, siis
tõi ..Waba Maa" wäljamaa riikisid tõenduseks,
et ei olewat waja midagi maksta, ja kui mõ
ned Väljamaalased Võõrastust" tundwat, siis
awaldas „Waba Maa" ainult kahetsust, „et

nad maailma asjust nii wähe hoo
liwad". Nüüd aga nuriseb seesama leht ei
tea kelle üle, et miks seda küsimust ei ole am
mu lahendatud, et see wenitamine meile suurt
kahju teeb ja asi meile seda kallimaks ja ku°
lukamaks läheb.

..Peab ometi kord julgust olema, et awa
likult asjadest kõnelda, millest mööda ei saa,"
ütleb A. Anderkopp mainitud kirjas. Oleks
huwitaw teada, kas tal puudus waremini jul
gus wõi arusaamine sellest kõnelemiseks?

Aga see küsimus pole ainuke; meil on rab
wuslist ja riiklist enesetapmise tööd pärastki
järjest tehtud.

..Oma majandusliku edasiwiimise otstarbel
on tarwis, et meie wäliskapitaali oma wankri
ette saaks rakendada." ütleb A. A. ja arwab,
et peaasjalikult mõisate tasuküsimuse lahenda
matus wäliskapitaali meist eemale hirmutab.
Waewalt on fee õiae, waid mõned teised asja
olud mõjuwad wäyemalt niisama palju, kui
mitte weel rohkem takistawalt. Kujutame ene
sele ette, et meie riik tahaks Välislaenu teha
ja saadaks selleks isikud wäljamaa rahailma
esitajate juure. Kuidas wõetakse neid seal
wastu? Kas ei ütelda neile: kuidas wõime
teile raha laenata, kui teie riigipank nii ette
waatamatult laenusid on wälja annud, et ta */5
nendest peab korstnasse kirjutama, nagu parla
mendi kõnetoolilt kuulutati; kui panga tegewuse
järeleuurimiseks iseäraline paclamentline uuri
miskommisjon asutati; kui teie rahaminister
riigi rahatagawarad on ära raisanud, nagu
tema kaasminister awalikult kinnitab, ja par
lament teda on otsustanud kohtulikule wastu
tusele wõtta? Katsugu kull meie wolini
kud seletada, et asi sugugi nii ei ole. et süü
distused erakondlise wõitluse tuhinas wälja on
on lastud ja ilma asjaliku aluseta on, wäl
jamaalane wõtab wälja riigikogu stenogrammid,
wõtab wälja rahaministri erakonna häälekandja
..Waba Maa" ja ütleb: teie räägite nii, aga
siin seisab must walge peal. 3a Kredüdiusal
õus on nii õrn asi, et seda kergem' on kõigu
tada, kui jälle jalule seada. Meie teame, kui
aluseta ja kergemeelsed kõnesolewate süüdis
tuste ettetoomised olid, teame, kuidas ühe
..korstnasse" kirjutatama laenu kohta sealsamas
seletati, et see täielikult tagasi makstakse ja
pank sellest midagi ei kaota, aga kust wõiwad
Väljamaalased seda teada? Kui süüdistajatel
enestelgi jälle aastate kaupa aega kulub, enne
kui nad aru saawad. mis kahju nad riigile ja
rahwale on teinud, nagu wõõrandatud mõisate
tasu küsimuses.

Praegu igatahes näitab see arusaamise sil
mapilk paljude juures weel õige kaugel ole
wat ja sarnasele riigiwastasele wAispropagan
dale aidatakse mõnelt poolt kaasa, kust selle
wastu kõige energilisemalt peaks wõideldama.
Kui ükskõikselt isegi ministrite keskel asja
peale waadatakse. selgus riigikogus, kus raha
ministrile küsimine ette pandi, kuidas on lugu
sellega, et kindlate teadete järele walitsuse wo
litustega laenu asjus wäljamaale saadetud isik
seal laenuandjate ees Eesti majanduslist seisu
korda sarnaselt kujutanud, et selle läbi wälis
laenu tegemine hoopis raskendatud on. Selle
peale wastas rahaminister O. Strandman, et
kui küsijal on tõendusi ette tuua. et keegi oma
tegewusega, mis kuritegewuse tunde
märki kannab. Eesti riigile on kahju tei
nud. siis oleks tarwis nende nimed nimetada
jne. See on äärmiselt imelik waade, kus wa
litsus ainult siis mõtleb kahjuliku wälispropa
ganda wastu midagi ette wõtta. kui see ka n
nab kuritegewuse tundemärke ja kui

asja tunnistajad toodakse Tallinnas ette!! Hra
Strandman teab ometi wäga hästi, et wälja»
maa pangategelast ei saa Tallinnasse tunnista-

jatena kohtu ette kutsuda ja et riigile kahju
likku propagandat wäljamaal wõib teha. ilma
et see kannaks kuritegewuse tundemärke hari
liku nuhtlusseaduse mõttes. Sest ka tõsiasju
ja andmeid wõib sihilikult nii ette panna, et
nad asjast wäärpildi annawad. Nuhtlusseaduse
järele ei saa ometi karistada inimest, kes wäl
jamaa pangaringkondades ette paneb meie rii
gikogu stenogrammid, et Eesti panga laenudest
s/5 tuleb korstnasse kirjutada, ehk endise ministri
kirja, et tema Kaasmimster olla riigi raha ära
raisanud. ja muud niisugused asjad. Aga

sarnase tagajärg on. näit., et
nüüd Tallinnas asuwale kaubamajale wälja
maalt ette kirjutatakse, ta ärgu õiendagu oma
maksuasju mitte Eesti panga, maid õiendagu
neid Scheeli panga kaudu.

Arusaadawalt on suur wahe. kas niisu
gust riigile kahjulikku wälispropagandat teeb
mõni kommunist kolmanda internatsionaali üles
andel ja juhatuste järele, wõi isik. kes meie wa
litsuse poolt ja woliwstega wäljamaale on saa
detud. Sellepärast peaks walitsus saadetama
isiku walikul ettewaatlik olema ja ennast mitte
wormiliku ettekäände taha peitma: kui teil
on tunnistajaid ja asjas on kuritegewuse tunde
märke pöörake prokurööri poole.

Meie wälislaenu saamist ei wõi hõlbustada
ka niiwgused kirjutused wälamaa lehtedes, na
gu M. Martna oma ühes Poola lehes, kus
maalitakse seinale kodusõja tonti, parlamendi
laialiajamist iga nelja tuule poole ja tema
asemele mõningate kindralite ametisse seadmist.

Hra Marwa ise teab wäga hästi, et sar
nane mõte ainult Reinkubjaste jaburdamine on
ja sellel teostamise pinda ei ole. aga kust pea
wad wäljamaalased seda teadma? Nemad üt
lewad: kui juba wana parlamendi tegelane ja
walitsuse esitaja wäliskonwerentsidel seda üt
leb. siis peab asi wäga tõsine olema ja Eestis
wõib iga silmapilk riigipööret ning kodusõda
oodata. ja ükski wäliamaa rahamees ei
anna pennigi maale, kus sarnased wapustused
silmapiiril.

Nii on meil palju patustatud meie riigi
au ja rahwuslise hea nime wastu. Õnnetus
on see. et meie poliitikategelased tunnewad en
did esimeses joones parteimeestena
ja alles teises joones riigimeestena,

kuna see ümberpöördult peaks olema. Era
konna silmapilkse kasu pärast lüüakse raskeid
haawu rahwamajandusele ja riigi heale käekäi
gule. kui sellega ainult wastaserakonda saab
tabada. Kui nõnda usaldus ja lugupidamine
maa ja riigi wastu on purustatud, siis on
wähe abi sellest, et tagantjärele silmad lahti
lähemad ja isegi julgust wõetakse asjast rää
kida, sest sellega ei saa saadud kahjusid ole
matuks teha. Sellepärast peaksid riigimehed
ja poliitikategelased oma tegude ja sõnade taga
järgi ette nägema ja neil peaks julgust olema
erakonnahuwisid tagumisele plaanile jätta, kui

riigikasud seda nöuawad. Lg.

Mihklipäew.

Meri Ktwikas'e romaan. 16 v

..Leena, tule siial"
Leena punastas ootamatusest kui tütarlaps, tõusis

nobedasti pingilt ja astus tagakambri uksele.
..Noh. mis on?"
~Gi midagi, tule istu wähe siia sängiweerele."
Leena wilkfatas meel kord punastawate silmadega

Arm poole ja läks siis mehe juure. Arni lõpetas warsti
söömise, aga kogu aeg, kui ta alles kambris oli, ei
kuulnud ta kumbagi, ei wenda, ega wennanaist, üks
teisele sõna ütlewat. Häbenesid nad teda wõi polnudki
neil teineteisele midagi lausuda? Arni tõusis lauast, kuid
astus enne minekut weel tagakambri uksele. Jah. sääl
arad nüüd istuwad kõrwuti: nagu esimesed armastajad

ning Arnis tekkis jälle isesugune kahjutunne nende mõ
lemate wastu. Jälle otsis ta midagi õige hääd omas
ajus neile ütlemiseks, ta tundis otse instinktiiwselt selle
tarwidust. kujd ta aju oli tohletand, midagi muud ei
ofand ta ütelda kui ainult lihtsalt naljatada:

..Nojah, istuwad nüüd siin kui kaks turteltuid!"
Siis pööras ta ümber ja läks wälja. Kui wäline

uks ta järel lõmpsudes kinni wajus. tundus Armle
kui oleks ta äsja just wälja tulnud nagu mingisugusest
haigemajast, kus ta wanu sõpru oli käind waatamas.
Ja tSesti. kas polnud need kaks inimest sääl sees kui
südamehaiged kord olid nad üksteise wastu liigagi
õrnad ja hoolitsewad. säälsamas aga päästs tüli lahti
ja jõgi polnud enam kaugel.

„Kui salalik, mitmesopiline ja salamgastega on
elu!4 mõtles Arni. Seda mõistmatum ja keeru tr-nt
näis see talle wast nüüd ainuüksi juba seepärast, et need
mõlemad inimesed olid ta sugulased ja olid ta eest hool t
send kitsastel päewadel ja hoolitsewad praegugi weel.
Nende mured ja õnnetused olid saand Ärniqi omadeks,
ta tundis ja kannatas praegu nende pärast nagu ise
endagi eest. Wihastawad olid need tunded aga siiski
Antile, ta ei mõistnud, milleks sarnased asjatud pii-
Md olid loodud inimestele, mille all nad pidid wisk-

lema ja Kannatama. See ootamata tüli. mis hirmsasti
pidi lõppema Leena ja Tõnise wahel. paistis Ärnile
mast ainult seepärast asjatuna, peaaegu rumalusena, et
ta oma hingega nende põhjuste ligi ei saand, mis ta
wenna ja wennanaife sügamas sisemuses Küdesid. Ta
nägi oma mõistusega ainult pääliskaudseid tundemärke,
ei mõistnud aga oma tunnetega seda walukoid ja pet
tmnust, mis Tõnise hinges tiksus' ja wihatujus mõis
tuse nii kergesti tumestas.

Arni jõudis rukkiwäljale, istus tuulewarju kohi
sewa ja mässama wilja ääre, wõttis taskust mäikse
Gõscheni raamatu, et lugemisegagi niikauaks oma häma
raid mõtteid peletada, künni sulane Saarelt liiw'La
tuleb. Kui ta raamatu oli lahti lõõnd, libises seüe
wahslt wälja mingisugune paberilipakas. Masinlikult
wõttis ta selle maast ja pidi uuesti raamatu wahele pa
nema, kui wõõras. mitte enda käekiri paberil ta uudis
himu äratas. Kelle käes see raqmat siis oli olnud ja
kes oma märkuselehekese siia wahele oli jätnud? Kirja
kese sisu oli aga hoopis isesugune, mis teda otse rabas
ja üllatas. Pliiatsiga olid sinna kirjutatud järgmised
read:

..Magister Arni! Et Sa täna ülirõõmsas tujus
oled ja hõlpsasti omad lubadused wõid unustada, siis
kirjutan ma siia paar meeletuletuse rida. Me saame
kokku teisipäewa õhtupoolikul kiriku taga kell 5.

Sinu magistrinna." -
Arni luges ja luges seda imelikku yaberikest ja esi

algu ei taiband ta selle sisust midagi. Siis aga lakkas
ta midagi nagu aimama, talle tuli järsku meele tantsi
mine pritsimajas, wäike episood taga aias kahe tantsu
wahel ja sõna ..magistrinnagi" näis sinnapoole juh
tiwat.

..Seesama tütarlaps!" wilgatas nüüd Ämil läbi
pää ja ta sai järsku ärewaks. et enam lamada ei
maldand, maast üles kargas ja rukkiweeres kähku-kähku
edasi-tagast hakkas sammuma. See oli ta meelest nagu
mingisugune lummutus, pääs oli korraga kõik nii ime
tikult segi paisatud, kuidagi ei saand ta mõte looglist
niiti kätte. Kes on fee tütarlaps, ta kirjutab koguni
»Sina'' ja „Sinu magistrinna!" Arni seisis nagu mõis»

tatuse ees, rahutute silmadega waatas ta ringi, nagu
otsiks ta wiljapõldude wahelt seda lummutajat. kuid
ta ei näind praegu ka seda. kuidas tuul rukkis mässas
ja kuidas sulane rööbasteed tutt, liiw seljas nagu lai
wõrkkübar.

Pikkamisi hakkas ta aga nagu juba midagi roh
kem taipama. Tähendab, tal siis ikka pritsimajas kelle
giga tegu on olnud, koguni wäga lähedaselt, seda
aimas ta nüüd kirja toonist nägewat. Siis tuli talle
jälle meele, et ta kedagi kogu rahwa nähes oli suu
delnud ning ta instinkt ütles talle nüüd üsna selgesti,
et ta kellegiga päris suureks sõbraks oli saand. Ega's
ta muidu „Sinu magfftrinna" ei kirjutand! Aga kes
siis ometi?

Arni sai enda pääle nüüd päris wihaseks:
„Kes kurat siis käskis enda nii ülemäära täis

kaanida! Ja Käämer kah, igawene larask, nihuke!'
Kuid wihatuju enda ja Käämeri.wastu kadus kohe,

otsegu oleks kange tuul selle ära wiind. Isesugune ärew
rõõm hakkas Arnis nüüd ikka rohkem ja rohkem maad
wõtma.

„Chk on päris kena tütarlaps wiimati?" küsis ta
endalt naerumuigel. Asi oli ta meelest praegu äärmiselt
huwitaw. ärritaw, jah. romantiline koguni.

..Küllap näeme, küllap näeme!" sõnas ta endale mi
nema hakates, sest sulane oli teda juba mitu kord maja
nurga juurest hõigand ja käega.wiiband.

Kui nad liimiga jõeääre olid jõudnud ja mette
hakkasid minema, tundis Arni. et ta! suurt h'mu praegu
kalapüügi järele polegi, tal oleks täna ilma liiw!t'e
matagi kogu päew häädwõitu tuju olnud. Kuid et liiw
juba toodud oli. sulane aidalakast maha kistud, siis tuli
ikka mõni tunnike mees rüseleda. Ja üsna suure hoo
lega hakkasid nad korgastes müttama ja püügiriis
tast stplewaid kalu torpa panema.

Aga Arni tuju tõusis külmas, kaelani ulatamas
meeski meel. Päris lõbu oli liin rüseleda. kisada ja
sulasega lõõpida. Kui nad pa'rc/sasti pajupõõsa alt liimi
said mana, seitsmenaelase hawi, mõtles Arni seda torpa
pannes:

„(£hk on selle kirja kirjutajannagi samasugune

noorte poiste himuline wanamoor? Mõni lihuniku wõi
würtspoodniku naine alewist? Ehk on wiimati Paju
Lilly, kelle weidrustest ta niipalju oli kuulnud?"

Imelik, et ta kohe sarnase lihtsa wõimaluse püüle
polnud tulnud! Niiwiisi aga näis see asi ju kõige
loomulikum ja mõistetawam! Ärni tundis, et ta tuju
korraga jõepõhja oli kukkund ja peaaegu ei wirutand
ta siplewat kalagi käest uuesti mette tagasi. Ta oli
jätte enese ja Käämeri püüle nii tuliwihane, et künni
õhtu pimedani ennast ja sulast wees leotas ja alles
siis jõest wälja hakkas ronima, kui kalu enam torpa
ei mahtund.

11.

Künni teisipäewa lõunani oli Ärnis otsus kiwi
kindel: ta ei lähe sellele salapärasele kokkusaamisele.
Mida enam ta selle imeliku juhtumuse püüle.mõtles,
seda enam hakkas ta aru saama, et tal süül? midagi
rõõmsalt üllatama! ega huwitawat oodata polnud. Kui
on sääl kirikumüüra najal ootamas äkki sihuke Paju
Lilly, kelle weidrusi ja poistehimu kogu kihelkond naeris,

Kas poleks siis Ärni tõesti mstte ja naeru
wäärsesse seisukorda sattund! Ärni ei näind nnngisugu
mõtet oma purjuspää lolluseid meel kainegi paäga
jatka^.

..Ei lähe!" kordas ta kiuslikult ikka ja ikka en
dale.'nagu kartes, et ta kergesti teistsugusele otsusele
mõiks tulla. See sisemine Kartus aga volnudki nagu
põhjendamata. Sest mida lähemale jõudis minekuaeg
pärastlõunat, seda enam hakkas teda äremus maldama.

..Aga kui süül ees Mski ei oota mitte Paju Lilly,
maid keegi kes...?" rohkem ei mõtelnud ta edasi, lõi
käega ja pomises:

..Lollus, lollus, lollus! 
Aga ta ei saand hästi isegi jälile, mis temas sündis.
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„Maison de Paris".
Kohale jõudnud

viimaseil Pariisi uudised:

tatine rlche
Crftpt Imperlal

firtpe Pleurl pred*
 charpes Imprlm4es.

Wene tänaw nr. 2.

Miljon marka

wfiidate ligemal ajal, kui ostate E. R. Muuseumi
loositahe. Peamfiflgikohad «Päewalehe» kontor, Draa

mateatri kassa, peapostkontor, pangad,ärid.

Paljude suitsetajate soowil oleme müügile lasknud tubaka

..ERSERUM" VXrä"

Nõudke igalt poolt. A-S. „ASTORIA".

I Järgu naister.- lo muster.- n ©almlstamlse MM

Kõnetraat TfÄL- Ä«r|u «te. 22.

2Ö-OT. (Ui teiset Horraf.

Uus wsllk Sindi wabrlku riietest. Sindi riie wõistleb headuses
Inglise riidega ja on kõigile oma hinna poolest kättesaadaw. Kolge uuemed

Pariisi moed ]S modellid. Ladus müügil ülikonnad, palitud ja kasu
kad. Tellimised täielise wastulusega.
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1 Wikerkaar nr. 38 f

2 19. sept. s. a. i

Ja Kaanepildiks Mart Pärt'i Jaht. 2
SE SiSU nagu alati mitmekülgne, wäärtuslik ja huwitaw. M

Sl SüglS JUHAN JAlK'i luuletu» täis peent meeleolu ja sügisnukrust. Onu Ruub®n 
SELMA LAGERLÖF'i jutustus. Mis teame Inimese Ja loomade oslwa* 

nemalst ? Populaarteaduslik weste teadusehimulistele muie maakera kembriumieast
gb seletawate piltidega. Kuningate WÕSU. FRANZ TRELLLRi indiaaoijutt, mille 0
Br järge lugejad ei jõua rahulikult ära oodata. Ta on nii põnew ja sündmusrikas. Jutt algas juuli

kuus, uue poolaasta algul, «Wikerkaares» nr. 27. Wõib järele tellida, kõik numbrid veel saadawal.
2 Noorsooklpfandue 1323. a. —ED MÄNNIK (lõpp); Wilh Hauffi ja Selma

U Lagerlöf i piltidega. Oma nurk. Male. Kaasandena kunstnik LICABE jooonistus « Tige».

S Wanemad, noorte sõbrad, noored ise, ttrge wllwitage tEna weel lelllmaet C
Zk noorte paremat, pildiribast nädalaajakirja „Wikerkaai*t(*, kust leiate kõike, mis huvitab
W? meie edasipüüdjat, teadusehimulist noorsugu. Eesti ärksamad noored loevad 

d „WIKERAAR" on kõige tiuwltawam |a sisukam noorteajaklrl C
Eestis, ilmub üks kord nädalas 24 lehekülge. Maksab aastas 720 mk., poolaastas 360 miu,
kuus 60 mk., üksiknr. 15 mk. Tellimisi võtavad vastu: «Päevalehe» talitus, abitalitused ja

kõik postiasutused. Toimetus ja talitus Tallinnas, Pikk tän. nr. 2, kõnetraat 17-96.

I Tallinna Eesti Kirjastus-Uhisus. S

Ametliku proowipeksu järele Tartus kõrgöma auhinna
kuldaurahaga

kroonitud kuulsaid Rootsi ,Munkte!l'i" ja Inglise „Marshall'iM
tehaste rehepeksugarnituure ning Tallinna proowitöõdei

I auhinna

vääriliseks tunnistatud Inglise „Petier'i" mootore muuvad pikaajalise
järelmaksu peale kõik

taroltojate- Jn malanMhlsus iL

Weel on saada „Munkteil*i" garnituure wäpa sood
satel maksutingimustel Rootsi krediidi arwel.

Prolnfla: Eesti Terwltnlote KesMbisns, Tallinn, Lai t nr. 33 41, (Olewiste kiriku wasios).

„Wana Keideffier^"
jfö&ifke osmis wiv&tsv """'«eio ter*"*** ira

'ASSELJ?" £iua JVTay.



Päewauudised.

Caillaud i paturegister suureneb.

OsaDva kelmi ohlvriteks langenud A. Jürgenson 1,5 miljoniga, Sadowski 0,5 miljoniga ja
Ruvinowitsch 4 miljoniga.

Kus warjab end awanturist CaiAaud?

Mõnda „musta börse" telgitagustest.

Senine juurdlus ei ole Jean Eaillaud'
isiku kohta selgitanud enam kuigi palju uut. Meie
lehes eile toodud kirjeldusele wõime awantüriStt
isiku kohta selgitanud enam kuigi palju uut. Meie
35—38-aastane, Väikeste umrrudega ja keskelt
paljakKminewa petllaega.

Oma korterist, Wene tärn nr. 7, korter 5 on
ta lahkunud tähelepanemata!!, ilma et oleks oma
asjadest midagi kaasa wStnud.

Seda rohkem aga hakkab selguma
Pilt Caillaud' senisest tegewuseft

ja rohkearwulistest „fiss«vedamiStest", mille ohm
riks on langenud rida siinseid ärimehi.

Nagu nüüd selgub, on
sisse knkkunud end. Wene polkow

nik Gadowski,
kelle nime Varemgi nimetati ühenduses mängu
klubide asutamisega. SadmvSki on saanud Cail
laudalt raha asemel Harju panga tsheki 599.999
marga peale, mis muidugi on Väärtusetu, kuna
CmllrntVl nimetatud pangas raha ei ole.

Keerulisem on järgmine Caillaud' kombinat
sioon, mille

ohwrikS langes ärimees Jürgenson
Kuninga uulillalt.

Walga likööriwabriku ,lafk ja Ko." esitaja
Tallinnas hra K a m e n e tz, kellel ühe ärioperat
siooni läbiwiimisvks vahasumme tarwis läks, pöör
dus Meripanga poole garantii saamiseks 759.000
marga peale. 15. septembril saigi ta sellekohase
panga garantii oma nime peale.

Samal ajal, kui Kamenetz MvripangaS mii
bis, tuli sinna ka parun Benkendorff. Kuu!-
des, et Kamenetzil on panga garantii ja ta selle
kindlustusel raha tahab saada, tegi Benkendorff
Kamenetzile ettepaneku, ühe tema tuttmva jume
minna, keS panga garantii waStu raha annab.

Kamenetz oli nõus ja Benkendorff wiis tema
Wene tänawale nr. 7, korter 5, kus elaS Jsan
Caillaud. Benkendorff rääkis Caillaud'ga tükk
aega Prantsuse keelt, millest Kamenetz aru ei saa
nud, mille järele Caillaud Kamenetzile panga ga
rantii waStu lubas raha anda, kui ta

wiis protsenti kuuS
saad. Kamenetz oli sellega nõus, mille järele
Caillaud temale audis Harju panga tsheki 675.099
marga peale, s. o. wottes kahe kuu eest 759 tu
haude marga eest 75.999 marka protsente ette.

Kamenetz läks tHekigz Harju panka, kuid seal
ei peetud tshekki küllalt usaldus-

Vääriliseks.
Kamenetz läks Caillaud' juure ja nõudis

sellelt meriplMga garantiid tagasi. Caillaud was
tas, et garantii olewat ta juba edasi annud, kuid
niisugusel juhusel, kui Kamenetz tema, s. o. Cail
laud' tshekki ei usalda, muretseb Caillaud tshekile
Kuninga tänama! asunu suurärimehe

A. Jürgensoni giro.
Minnes ühiselt Jürgensoni jume, andiski see

oma allkirja Caillaud' poolt Kamenetzile 975.999
marga peale antud Harju panga tshekile.

17. septembri! aga selgus, et
Caillaud on kadunud

ja nii A. Jürgenson sisse kukkunud, kuna ta nüüd
tsheki eest Vastutan» on.

Kuidas kukkus siis sisse Jürgenson, kui ette
waattik ärimees?

A. Jürgenson sai Caillmü»'ga tuttawaks um
des aasta eest. Jürgenson oÄis Caillaud'lt wit
mesugust kaupa, mille juures wiimane oma kohus
tusi alati korralikult täitis. See äratas usaldust.
Kui Caillaud Jürgensonilt allkirja tahtis, kuulas
Viimane weel mitmelt poolt pankadest järele,

mille jumes igalt poolt Caillaud klchta kiitwod
otsused tulid.

Kuna Caillaud'! olid peale selle weel kirja
likud sowitused Scheeli kaubandus-tööstuS pangast
ja isegi Eesti Pangast, ei olnud põhjust tema
isiku üle kahelda. Seda kõike arwesse mõttes on
Jürgenson peale eelnimetatud tsheki oma giro
annud weel ühele

Caillaud tshekile ühe miljoni
marga

peale. Nõnda on A. Jürgenson üle poolteise
miljoni kahju saanud.

Mjinedel kahjusaajatel on lootus, et Caillaud'!
naise isa, keegi Poleshajew, wäimeespoja
pattudest osa oma kanda wõtab ja mõnesugused
summad tasub.

Tallinna „musta börse" ja selle
tegelaste kohta

tõusewad esile ikka uued ja uued asjaolud, mis
walguStawad Valuutaga hangeldajate musti
telgitaguseid, Ühtlasi näidates mõnede Valuutaga
sahkerdajate Valmisolekut kaasaaitamiseks petmiste
toimepanemisel.

Kaks nime, millest „mustast börsest" rääki
des mööda minna ei saa, on

parun Benckeudorsf ja Grigorjewi
kohwi m a j a.

Parun Benckendorssi tuntakse kui „ musta
börse" Valitsejat, kes juhib oma paljude agen
tide ja teiste Valuutaga hangeldajate tegewuft ja
määrab „mustal börsel" päeVakmssisid. Grigor
jewi kohwimaja Wiru uulitsal on aga „muSta
börse" keffwht, igasuguste kahtlaste ärimeeste

kogumispaik. Parm: Benckendorsfi wõib seal alati
rnstja ühe laua juurest teise juure täimas, ostes,
müües ja igasuguseid „ko«Äinatsiovne" tehes.

Selle kahtlase aadelisoost härra liiakafuwöt
misest räägitakse päris imelugusid. Tema häbe
matusel protsentide wõtmisel ei olewat olnud piire.
Rii on ta muu seas raha laenanud tsirkuse korral
dajatele, mõttes päema eest sada protsenti!

Kus marjad end awantürist
Caillaud?

Kõili hmvitab küsimus, kuidas ja kuhu wõis
Caillaud põgeneda? Kuna tal nurjaminekud pan
kabes äkitselt tulid, mille tõttu kelm enam ei saa
nud põgenemist ette Valmistada, oli tal Eestist
Väljapääs kaunis rasked

Wiimaste teadete põhjal wõib põhjendatult
mwata, et Caillaud ühe Välisriigi saatkonna
tiiwa alla marjule on pugenud. Teatawastt oli
Caillaud'! Viimasel ajal ühe Välisriigi saatkon
naga lähemaid ärisidemeid ja sinna poole wHwad
põgeneja jäljed.

Nisutolle alandatakse.

ToMde alandamise küsimus kogu ulatuses tuleb riigikogu raha
osj.-kommisjonis harutusele arwatawasti juba tulewal nädalal

Riigikogu tollitariifide läbiwaatamise alam
koMmisjon otsustas eile alandada nisu

terade tõlkisid 0,15 kuldfr. pealt
0,11 kuldfr. peal e. Nisujahude tolli kohta
läksid HKäled pooleks. Praegune toll 0,30 luldsr.,
almnZommisjoni ettepanekud 0,22 ja 0,24. Seega
m alaMlkommisjon oma töö lõpetanud.

Tollide alandamise küsimus
kogu ulatuses tuleb arwatawaSti
juba tulewal nädalal rahaasjas

dnse kommisjonis harutusele.
Peale koosolekut käidi ka riidekauplusi waa

tamas, et tutwuneda VeSti riideturuga.

24 miljoni tollitrahwi.

Hiljutises „Loksa lahingus" kinniwÖotud sa
lakaubawedajatele on tollinSukogus määratud

24 Miljoni tollitrahwi, mille eest
kõik osawõtjad solidaarselt wastutawad on.

Peale selle konfiskeeritakse piirituse sala
kaubawedajate 9 hobust, muftid, mootorpaat,
paadid, piiritus sne., kui salakaubawedamise abi
nõud.

Peale tollitrahwi on salakcmbawedajate!
oodata raske karistus piiriwalwele sõjariistus
Vastuhakkamise pärast.

Eesti Panga dir. J. Kuke
suurtehaseid waatamas.

Nagu Kuuleme, on Eesti panga direktor
hra 3. Kukk wiimastel päewadel ringkäigu
Tallinna metalli-suurtehastes ette wõtnud. et
tutwuneda tehaste wäljawaadetega edaspidise
Msaamise kdhta. Mulse. mis tehastest jäänud,
olewat mähe lootustärataw olnud.

Arwatawasti on tehastega tutwunemine
seotud krediitide küsimusega.

Kuidas tungiti piiriwalwe ohwitserile kallale?

Ohwitseri asemel oma mehe Pea lõhki.

Mõne päewa eest tõime teate piiriwalwe
ohwitserile Kapten Miilile Kallaletungimise
Kohta salakaubawebasate poolt Wõsu Loksa
wahel.

Nüüd kuuleme selle kohta täsiendawalt
järgmist:

Piirituse salakaubawedaso Johan Hansu
p. Aawik wõeti Loksa piiriwalwe raiooni

ülema kchpten Miili voolt pool 10-liit
ril se viiritusnõnga?õsel kinni. 
Aawiku naine, kes mehe kinniwõtmist nägi.
jooksis 'külasse abi otsima, et meest lahti päästa.

Külast tulidki siis kolm mse't. kes salakau
bawedajat konwoeeiwale r Miilile järele

warustawd fuurte kaigastega.
Nagu pärast selgus, oli appiruttawate ran-

nameeste hulgas ka kohapealne suurem kaklem
Sakk. keda kohalikud elanikud sõimummega
..Kopsikuks" kutsuwad. ..Kopsik" oli warus

'laiud 3 tolli rämeduse ja süllapikkuse latiga,
millest pidi satkuma kapten Miili mahalöömi
seks.

Minejatele järele jõudes andis ..Kopsik"
latiga kõwa hoobi, kuid lõi pimeduses oh

witseri asemel arreteeritud Aawi
k ule pähe. seda kaunis tugswasti lõhki
lüües.

Mitte õigesse kohta sattunud hoobi järele
tahtis ..Kopsik" uut hoopi anda, kuid kapten
Miil sundis teda alla andma, kuna kaks teist
kallaletungijat pimeduses põgenesid, kuld paari
tunni järele siiski kinni wõeti.

Inglise kapitaal ja Balti riigid.

Inglise parlamendi liige Ha nn on on
Riias ajlMrjandusels muu seas seletanud:

Balti riikide oludega tutvunedeS wSime ava
litult ütelda, et Wenemaa pärast ei tarvitse ing
lastel karta kapitaale mahutada Balti maadesse.
Maareform ei wõüoat Inglismaal mingit soowi
mata mõju awaldada krediidisaamise suhtes.
Edasi tähendas Hannon: Lepingu kohta Vene
maaga wõin ainult oma tsiklist anvmnist awaldada
ja et seda lepingut Inglise parlament wift ei km
uita. See maade peitub Inglise rahva kindlas
arvamises, et Venemaale krediidi andmine meie
riigi poolt ei ole teostatav.

Eestis saadud muljetega on inglased rahul.
Tõsi majanduselu arenemine wtsus esile paber
raha inflatsiooni ja alati laia krediidipoliltikat,
kuid nüüd hakkab olukord paranema. Mainitud
krediidipoliitika ja raskuste aeg on möödas.

Nimetused kohtu alal.

Riigikohus on otsustanud: wabastada ametist
oma palwete peale Tartu-Wõru rahukogu ala
lijc liikme Hermann Sumbergi ning Viljandi-
Pärnu rahukogu alalise liikme Gustaw Talts'i:
limber paigutada Vi lj andi-Pärnu rahukogu ala
lme liige Boris Trelin Tartu-Wõru rahukogu
alaliseks liikmeks.

G Talts on kolstuministeeriumi poolt nime
tatud notaariuseks Viljandi.

Politsei peawalitsuse ülem
H. Mölder

sõidab neil päj-wil Balti riikidesse kahenädalisele
tutwunemisreisile. Hra Mölder kawatseb põhja >
likubt tutwuneda Läti, Leedu ja Poola politsei
korraldusega.

Väljamaareisi võtab hra Mölder ette oma
AchkuSajal.

Politseile korraldakse laske
harjutused.

Neil päiwil on politsei peawalitsus po
lnjeiülematele ringkirjalise korralduse saatnud
politseile laskeharjutuste korraldamise kohta.
Laskeharjuwsi peetakse üks kord aastas 
igal kewadel, käesolewal aastal aga sügisel.
Harjutusi korraldab ja juhib linnas politsei
ülem, maal aga wastaw jaoskonnaülem, polit
seiülema poolt antud korralduste järele. Las
keharjutustest wõtawad osa kõik politseiamet
nikud ja kordnikud.

MnnttusaMeti koosolek.

1. ja 2. jaoskonna töökaitse kommissari piir
konna kinnitusamÄi koosolek on 2. Moobril.
Päewakorras on mitmote haigekassade ja kinni
tusühisuse alt Vabastamise asjus awaldatud pa!-
'.vete läbiwaatapiine.

KinniwsaMti uue koosseisu Valimine on 26.
oktoobrvl tõöchoolekandciministeeriumis. Tähen
datud päewa-l peetakse kaks koosolekut: üks töö
liste ja teine tööandjate esitajate Valimiseks kin
nitusametisse, kus Volitused kestawad 2 aastat.

Walimiswõitlus Leedus.
Ähel omawalitsuste Valimiskoosolekul tah

tis seimi kristliku erakonna liige kirikherra
Dagilim rääkida, kuid kuulajad tungisid temale
kallale, nii et ta taskeriista tarwitufele wöt
ma pidi ja ennast kirikusse luku taha peitma.

Leedu wbljusuak
Rukis ei suuda sisemaa nõudeid rahuldada.

Nisu-, kaeva- ja kartulisaak parem keiffmisest. Lina
alla keskmist.

Weel Soome rootslaste auto
noomiast.

Sõnum tuulest wõeiud.
Mõne päewa eest tõi „Telegra>pli Union"

teate, et Soome rootslased nõuawad endale täie
likku autonoomiat, mille teostamisel tuleks asu
tada Soome riigis eriline rootslaste autonoomne
Piirkond oana walitsusc ja parlamendiga.

Nüüd teatab meile Soome saatkond Tallin
nas, et nimetatud „Te!egraph Unioni" poolt
laialilaotatud sõnumil puudub igasugune asjalik
alus.

Rahwasteliidu töö.

Kommisjonid jutsawud töötegemist.

Genf ist. 10. sept. Rahwasteliidu täis
kogu kommisjonid jatkawad oma tööd, wal
mistades aruandeid täiskogule, kes laupäewal
kell pool N hommikul kokku astub.

Esimene Kommisjon austraallase Littleton-
Roomi juhatusel wõttis wastu Rootsi ettepa
neku teatawate rahwuswahelise õiguse põhimõ
tete kodisitseerimise kohta. Teine tehniliste
org-n satsioonide kommisjon panamlase Ga
lay . .hatusel lõpetas harutused intellektuaalse
uhis.egewuse kommisjoni tööde kohta. Kom
misjon wõttis wastu resolutsiooni teadusliku
omanduse kaitse, wäljaannete wahetuse, wälja
annete ekwiwalendi. diploomide ekwiwalendi ja
üliõpilastele antawate reisisoodustuste kohta.
Edasi wöeti wastu resolutsioon, milles soowi
tatakse Prantsuse wal!Lsuse ettepaneku kohaselt
Pariisis rahwuswahelise intellektuaalse ühiste
gewuse instituuti luua.

Neljas kommisjon jatkas Rahwasteliidu
eelarwe harutamist.

Wiies sotsiaalsete ja humanitaarsete kü
simuste kommisjon daanlase lahle juhatuse!
hakkas naiste ja laste kaitse küsimust Lähedas
Idas harutama. Kommisjon otsustas soowi
tada. et jatkataks möödunud aasta eeskujul
krediitide pndmist alatud töö edasiwiimiseks.
Belle järele hakkas kommisjon harutama küsi
must, kas ei tuleks lastekaitset Rahwastelii
dule üle anda. Seni kuulus lastekaitse rah
wuswahel.sele lastekaitse ühingule, kelle asukoht
Brüsselis on.

Eriline kommisjon Beneschi juhatusel jat
kas julgeoleku ja desarmeerimise kamade ha
rutamist. Määra!: redaktswonkomites, kuhu
kuuluwad Benesch (Tsheho-Sl.-wakkiast).Bran
ting (Rootstst) ja Poullet (Belgiast).

Esimese Kommisjoni alamkommisjon, kelle
ülesandeks on wahekohtu kawa ette walmis
tada. jatkas oma tööd.

Berliinist, 19. sept. Prantsuse lehtede
järele on Prantsuse ja Inglise Volinikkude ma
hel uus lahkuminek tekkinud julgeoleku ja ta
gatislepingu küsimuses.

Pariisist, 20. sept. Londonist teatatak
se: ..Daily NewsT järele esineb Macdonald
tähtsa seletusega Briti walitsuse seisukoha asjus
wäewähenduse küsimuses. Macdonald andwat
täielikke seletusi Briti lae Vastiku kasutamise
kawatsuse kohta.

Berliinist, 20. sept. Inglismaa esitaja
Rahwasteliidus Henderson seletas ajakirjandu
sele, et rahmnswaheline mäeVähsndusksnne
rents kõige hiljem 1925. a. 15. juulil Genfi
kokku kutsutakse.

Pariisist, 19. sept. Nagu Berliinist tea
tatakse. jatkab Saksa ajakirjandus küsimuse
harutamist, kas peaks Saksa walitsus esinema
soowiawaldusega Rahwasteliitu astumiseks wõi
mitte.

Londonist, "20. sept. Nagu New-Por,
gist teatatakse, olewat hiljuti Euroopast tagasi
jõudnud kindral Bliss öelnud, et tema arwates
Saksamaa ja Venemaa tulewab tingimata
Rahwasteliitu wõtta, sest ..Euroopas ei wõi
juttu olla julgeolekust, enne kui mõlemad rii
gid Rahwasteliidu liikmeks on astunud". Kind
ral Biite loodab kindlasti, et ka llhisriigid
warsti Rahwasteliitu astuwad.

Londonist, 20. sept. Nagu ..Morning
Post" kuuleb, kutsutakse rahwuswaheline des
armeerimiskonmerents kokku kuus nädalat pä
raft seda. kui wastaw Rahwasteliidu protokoll
kõigi riikide poolt ratifitseeritud on. Iga
tahes ei sünni see mitte enne tulewat aastat.
Kahtlemata kutsutakse ka Saksamaa ja Amee
rika konwerentsist osa wõtma.

Rahwasteliidu nõukogu koos
olek.

Genfist, 19. sept. Rahwasteliidu nõu-
Kogu Hymanfi juhatusel ja GreeKa esitaja Po
litise osawõttel harutas täna GreeKa põgenik--
kude küsmmst. Otsustati autonoomses GreeKa
põgenikkude komitees teatawaid muudatusi ette
wõtta.

Nõukogu wõtli-z teatamaks Saksa ja Poola
wahel sõlmitud kokkuleppe Poola kodakond
suse omandamise kohta. Poola esitaja Skrzyn

ski awaldas rahuldust selle küsimuse lähen
damise üle ja teatas, et Poola poolt on juba
samme astutud selle kokkuleppe teostamiseks.

Edasi harutas nõukogu Saarimaa walit-

suskommisjoni esimehe Raulti juuresolekul rea
tawaid küsimusi, mis puutuwad Saarimaa wa
kestmisse Rault. tunnistas tarwilikuks Saari
maal 500 uut sandarmi ametisse panna, et wõi
malik oleks osa Prantsuse garnisoni sealt wälja
wiia. Mis puutub Saksa kaupade 
Saarimaale, siis awaldas kommision lootult,
et Saari mali.suskommisjou stllekoyastid mdü
rusi wabameelses maimus" stle.wb.

Nõukogu wõttis teatamaks Briti esitaja
lord Parmoori seletuse kama kohta, mis nõu
kogule Briti mandaadi asjus Irakis on esi
tatud. Lord Parmoor näitas, et see kama on
walmistatud mandaatide kohta käiwat kokku
leppe maimus. Nõukogu otsustas selle küsi
must harutamist mõnel hilisemal koosolekul jat
kata.

Lõpuks harutas nõukogu erakoosolekul
oma mis temal on St. Ger

main i. Neuillx, Trianoni ja Bersaillesi lepin
gu põhjal teatawate riikide söjamarustuse kohta.
Ära kuulates õigusteadlaste komitee arwamist
ses küsimuses, otsustas nõukogu huwitatud rii
kidele oma kahetsust amnldada. selle kohta, et
ta ei wõi täita nende palmud nõukogu haru
tustest osawõtnüseks särelwalwe orgaani loo
mise küsimuses.

Genfist. 19. stpt. Erateadetel wiibib
Nanstn praegu Berliinis, et Saksa walitsuse
peale Rahwasteliitu astumiseks mõju awaldada.

Berliinist. 20. sept. Rahwasteliidu nõu
kogu harutas reedel Saarimaa küsimust, kus
juures läbi maadati terme rida Saksa walit

sust kaebtusmärgukirie Prant*
.stife wäeosade sissetoomi e. Saksa öpeasutuste
töö takistamise kohta jne. llkski neist asjust ei
leidnud Saksa soowidele wnstawat lahendust,
kuna terme küsimuste rida Rahwasteliidu järg
miseks istungjärguks edasi lükati.

Ber liin ist, 20 sept. Rahwa.lel idu kom
misjon ühines reede' oma aruandja arwa
mistga, et Rahwasteliidu jaoks Gechis oma
palee veaks ehitatama, mis 4 ja pool miljoni
Schmeitsi franki maksma läheks. Kulud tuleksid
ndM aasta veale ära jaotada. 100 tuhat franki
määratakse rahmusmcchelre ehituskawade wõist
luse kulude katteks.

Uus enamlaste wiiljsmõeldus.

Kurjer Porauny" 17. sept. kirjutab: Mostwas
laotatakse kuuldusi, et Poola, Rumeenia ja Balti
riigid on Genfis salalepingu sõlminud, mille põh
sal ühiselt Nõukogude Wenemaale kallale tahe
takse tungida. Nagu kuulda, olla Nõukogude We«
ne selle kallalewngimi.se wastu juba ettemalmiS
tust teinud. Wene lehtede teatel on Läti wälis
ministrilt selle kohta järele päritud, kes teatanud,
et see muud ei ole kui enamlaste wäljamõeldus.

Soome lehed Brantingi kõnest.

Soome lehed pöörawad tähelepanu Rootsi
ametliku esitaja Brantingi kõne peale Rahwaste
liidus- Tähendawd kõne oli sihitist» kõigi riiki
de-waheliste kaitselepingute mastu. „JÜalehti"
16. septembrilt kirjutab: On ju wäga hea, et
meile ükskord selgeid sõnu öeldakse. Aga Bran
tingi sõnad ei paku meile midagi uut ega ootama
tat. Sellelt Rootsilt, keda hra Branting esitab,
ei ole meie harjunud midagi ootama ega abi saa
ma. Usume, et ka meie riigikaitse korraldamisel ei
ole Rootsi peale lootusi pandud. Meie oleme juba
weendunud selles, et meie ist peame oma maad
kaitsma. Ka "Hols. San." 17. septembrilt tooni
tab seda, et Brantingi seisukoht ei ole uudis. Aga
hoolimata Rootsi eitamast seisukohalt, on mõnes
ringkonnas siiski unistatud Rootsi koostööst. Sei
sukord on olnud aga igale kainelt mõtlewale
soomlasele juba ammugi selge.

„Uusi Suomi" 17. septembrilt puudutab ühe
Rootsi lehe Genfi kirjasaatja teadet, mille järele
Soome olla rõõmus, et nii tähtsas asjas on sel
gus saawutatud. Nüüd on Soome käed wabad
ja ta wõib alustada läbirääkimisi teiste riikidega
riigikaitse korraldamise asjus. „Uusi Suomi"
kahtleb, kas soomlased on sarnast awaldust teinud.

Jaatawal korral ei wasta see amaldns üldisele ar
wamisele Soomes. Soome rootslaste leht „Huf
vudstadsbladet" 17. sept- kaitseb Brantingi seisu
kohta, toonitab riigikaitse korraldamise tähtsust
ning hoiatab Balti riikide ja Poola orientatsiooni
poolehoidjaid rõõmustamast, sest käesplew juhtu
mine ei andwat ühtegi „uut mett wesklle".

Balti sakslus meie majanduslises elus.

Kas „eiigiwõimu wahelesegamine" wõi õige majanduspoliitika?

Kiri toimetusele.
Wäga austatud herra toimetaja!

Pawn teie lugupeetud lehes järgmistele
ridadele lahkesti ruumi anda:

..Päewalehe" nr. 254 juhtkirjas nimeta
takse minu wiimane artikkel ..Revaler BoteV
niisuguses ühenduses, et lugeja temast ivõib
nii aru saada, nagu oleksin mina oma rahul
olematust ..Päewalehe" peatoimetajaga awal
danud sellepärast, et tema Eesti rahwusest kaas
kodanikke oma laste Saksa koolidesse paigu
tamise eest on hoiatanud.

Eksiarwamise ärahoidmiseks pean konsta
teenina, et seda küsimust mina sugugi puudu
tanud ei ole. Olen hra Rbn-iga täitsa ühel ar
wamisel selles, et wöitlus ümberrahwustamise
wastu on iga rahwuse õigus ja kohus, samuti
sellega, et parimaks abinõuks selle nähtuse was
tu on rahwustunde süwendamine.

Minu kirjatükk oli sihitud ainult hra
Rbn. poolt ettepandud rnctooöi roastu. nimelt
wöittuse läbi Balti-Saksa majandustegurite
wastu riigiwõimu abil. Esiteks oleks niisu
aune wöitlus minu arwates põhiseaduse rik
kumine. sest põhiseadus rõhutab põhimõttelikult
kõikide kodanikkude üheõigust rahwuse peale
Vaatamata? ja sellepärast riigiwõim abinõusid
teatud rahwuse wastu tarwitusele wõtta ei saa.
Teiseks aga näen igas riigis, ka meie Eesti
riigis, maga diferentseeritud ühise majandus
üksuse. mis kergesti wõib Vigastada saada,
kui tema majanduslised küsimused otsustatakse

mitte majandusliselt, maid cahwuspoliitiliselt
seisukohalt. See seisukoht oli nimetatud kirja
tükis wäljendatud.

Kõige austusega: W. v. Wrangell.
Tallinnas, 20. sept.

Järelsõna. Minu artiklitest nende ha*
daohtude kohta, mis Eesti rahwuslist majan*
õust praeguse majanduspoliitika juures ähwar
dada wõib, saadi Saksa lehes „Rev. Bote"
paari nädala eest nii aru. nagu oleksin mina
soowitanud selle järele, kui mõisad wõõranda-

ka Balti sakslaste erawarandust linnades
wõõrandada!? Arusaadawatel põhjustel ei oi*
nud sarnaste arusaamiste wastu mõtet tol kor*
ral waielda.

Nüüd leiad hra W. v. Wrangeli neis ar*
tiklites riigiwõimu appikutsumist Balti Saksa
majandustegurite wastu. Niigiwöimust oli aga
ainult niipalju juttu, et see majanduslises wõist'
luses Eesti ja Saksa olluste wahel ei to*
hiks saks!'a'e!e enamsoodustun anda. naga seda
kahjuks u * aascl ajal märgata. Üldiselt on
aga meie seisukoht see. et kogu iviimase aja
majanduspoliitika, eriliselt kred idiroliitika. ta*
gajärjed Eesti rahwuslisele majandusele häda*
ohtlikud on. Sarnase poliitika muutmiseks
ei ole tõepoolest ..põhiseaduse wastast riigiwõi*
mu wahelesegamist" Balli saksluse ivastu meie
arust tarwis. nagu W. v. Wrangeli seda mei«t

kirjadest.järeldada tahad. Ah».
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K«sknädalalv 24. septembril ja
laupäewalt 27. septembril

Soome iMMi

oäõruseientlus.

Ligemalt müürilehtedel ja ees
kawades. Pääsetähed müügil
teatri kassas kl. 11—1 ja s—B.



Andreew Needra protsess Riias.

Keetva fcievtie»

Lühidalt kokku wõtteS Haldab Needra Mk
kõne järgmist: Ajutine walitsus olewat oma pea
ülesandeks seadnud uut Läti riiki jalule seada,
sellele wäljamaalt tunnustust saada, riigi põhi
kirja luua ja maareformi läbi wiia. Sealjuures
olewat aga seekord hädalisem nõudmine maad
enamlastest puhastada liiga hooletusse jäetud.
Needra ja tema poolehoidjad olewat aga tahtnud
kõiki jõude maa enamlastest puhastamiseks koon
dada. Ajutine walitsus ei olewat küllalt tar
wilist energiat ilmutanud olemas olewate sõja
jõudude mobiliseerimiseks ja abi wäljastpoolt
juuretõmbamiseks, sellepärast tundis kaebealune
enese kohuse olewat siin tegewusse astuda.

Kuna ta ära näinud, et enamlaste selja taga
Riias partisaaniialkade organiseerimine ometigi
mingit tagajärge poleks annud, läinud ta läbi
frondi Liibawisse. Frondil olnud lootusrikas
meeleolu ja kuna Liibawis wäga rusutud olek oi
nud, et ajutine walitsus üldist mobiliseerimist
ett: wõtta kartnud, siis otsustanud tema frondi
lähedal mobiliseerimist korraldada. Saksa wä
gede abi sisse puudunud temal uff, sest need olnud
lagunemas.

Ulmanis tegi 7. dets. Saksa söjawae juhti
dega lepingu enamlaste maalt wäljaajamiseks,
misläbi aga Läti sõjawäeosad Saksa ülemjuha
tuse alla asetati. Ajutine walitsus kartis uut oku-

patsiooni ja Saksa-Balti wõimu tagasitulekut Läti
maale, sellepärast hakati salaja kahel frondil saks
laste ja enamlaste wastu sõdima ja lõdwendati
sellega enamlaste wastu wõitlemist.

Sakslased märkasid seda ja tõrkusid enaml.
wastu edasi minemast.

Needra tagasi minnes Liibawisse Püüdis ja»
lule seada kõikide rahwaklasstde üksteisega kokku
lepet ja teineteisest arusaamist, asetades kõiki po-
Uitilisi küsimusi tahaplaanile. Ta pööranud ka
Ulmani poole, seletades, et Lätimaa wabastami
sest juttugi olla ei wõiwat, niikaua kui Saksa sõja
wäed salasapitsusteft ähwardatud olla. Sellest
seisukorrast olewat Ulman ka aru saanud ja Needra
arwamist pooldanud, kuid ta olnud pahemlpool
sete mõju all. Ka kindral Balod on arwamiscl
olnud, et ilma sakslaste abita Riiga wabastada
ei saa.

Tuleb wahejuhtumine Liibawi mässu nähl,
mis wahekorda Saksa Mägedega terawaks ajab.
Needra töötab wälja seitse punkti, mille alusel
leping teha lätlaste ja sakslaste wahel. See le
ping leiab Balodi brigaadis poolehoidu.

Kohtu eesistuja teatab, et kohtule asjaolu
teada ja soowitab edasiseletamist jätta ning tun
mstajate kuulamisel sõna wõtta.

Kaebealune kinnitab weel kord, et ta süüdi
ei ole.

Tifliisi linn jälle enamlaste
käes.

Berliinist. 19. sept. Viimaste teadete
järele on Nõukogude wäed Tifliisi uuesti wal
lanud. Nagu ..Chicago Tribunale" Trapesun
dist telegraseerttakje. on Tsheka mõne tunni
jooksul pärast Tifliisi maldamist terwelt 609
kodanikku maha lasknud. Mahalaskmised kes»
tawad edasi.

Berliinist. 29. sept. Nagu Pariisist tea
tatakse, annab sealne Nöukogudewastane Gruu
sia esitus järele, et ivenelased Gruusias seisu
ko.ra peremehed on. Mässu lased ta palju Gruu
sia intelligentsi on mägedesse põgenenud. Mäs
su liikumine Gruusias näib mmttuwat sisesõjaks.

Tfhekiangi wäed kokku
warisenud.

Berliinist, 19. septembril. Wiintaste
teadete järele on Dshekiangi kindralkuberneri Lu
zangtshiangi wäed, kes Schanghaid kaitsetvad, täie
likult koAu warisenud. Kaiskolmandikku tema
Mägedest olemat Kiangsu kindralkuberneri wägede
paole läinud. Kiangsu wäed wõitlewad teata
wasti Pekingi walitsuse poolt. Hiina kodusõja
saatus otsustatakse nüüd arwatawasti Põhja-Hii
nas, kus iga silmapilk on oodata Mandshuuria
kuberneri Tshangtsholini ja Pekingi walitsuse osi
mohe Wu-Pei-Fu mägede kokkupõrkamist. See

/lahing otsustab ka Pekingi walitsuse saatuse.
Lond o n i st. 19. sept. Schanghaist tea

tatakse: Prantsuse kindralkonsul andis ivälja
piisse, laskemoona ja käsigranaate 60 Wene
Kadetile, kes praegu Pranlstpe asunduses nm
diivad ja warcmalt Siberis enamlaste wasku

wõi.dslnud.

Mukd nist teatatakse, et Tshangtsolm We
ne wabatahtlikkudele üleskutse on awaldanud

/>tema teenistusse astuda. Seni on umbes 300
ivenelaft Tshangtsolini sõjawäkke" astunud.

On oodata uusi sissekirjutust Wene mabatahtlik
kude poolt.

LufolletLe nõuab Vermilles'i
lepingu muutmist.

Berliinist, 19. sept. Nagu New-Vor
gist teatatakse, on edumeelsete presidendi kan
didaat, senaator Lafollette ere oma esimese wa
limiskõne pidanud, milles ta muu seas Ber
saillesi lepingu rewideerimise tarwidust on too
nitanud.

Saksamaalt nõuetawat 65 milstmi dollarit.
Berliinist, 19. septembril. Saksa-Amee

rika kahjutasu kommi sson otsustas, et Saksamaalt
nõuetawad 65 miljoni dollarit Ameerika kinnitus
seltside kanda jääwad. Wahekohtuniku Parkeri
seletuse särgi ei olewat Saksamaa auriku „Lufi
tania" põhj a laskmisest tekkinud kahjude eest was-
Mtaw, sest et „Lusitania" hukkumist mitte ei saa
panna Saksamaa sõjategowuse arwesse. Wahe
kohtuniku otsuse täielikumat põhjendust on weel
Mdata.

Õhuasjanduse «endamine Inglismaal.
Londonist, 19. sept. Wembleys kõnet pi

dades ennustaS õhuasjanduse asemarschall ja tst
tzwiil-õhuasjanduse direktor Brancker, et kümne
«lähema aasta jooksul luuakse korrapärane
kahenädaline õhuühendus Indiaga ja Austraalia
ga, kusjuures reis kestaks 11 päewa, -ja iganüda
lane õhuühendus Kaplinnaga, reisikestwus wiis ja
pool päewa. Edasi luuakse korrapärane õhuühen
dus üle Atlandi ookeani. Asutatakse wähemalt
üks Briti õhuliin Kanaada ja Inglismaa wcchel,
kusjuures reis kestaks 60 tundi. Brancker sele
tas weel, et pärast wiieaastast seisakut on wa-lit-

sus otsustanud õhulaswa wälja arendada kau
banduslikuks weowahendiks. Kaks niisugust trans
port- õhulaewa on juba ehituse!, malitsuse telli
mise peale.

Torm Jaapanis rasket kahju teinud.
Pariisist, 19. sept. Tokiost teatatakse:

Taifun sümntas linnas hitmsat häwitust, purus
tades 3600 maja ja lõhkudes raudtee. Umbes 300
Mitt on jäljeta kadunud.

Kaks uut Egüptuse hauda.
Berliinist, 19. sept. Nagu Kairost tea

tatakse, on leitud kaks uut Egüptuse kuningate
hauda kolmandast dünastiast Kakora püramiidi
läheduses.

Tänn awaldatnd.

Politsei peawalitsuse ülema käsukirjaga on
endisele kriminaalpolitsei peawalitsuse ülema
abile August Liitrile, kes politseide ühendamise
ja koosseisude wähendamise puhul Haapsalu
kriminaalpolitsei osakonna ülemaks määratud,
siseministri otsusel tänu awaldatud eeskujuliku
teenistuse ja energilise töö eest kriminaalpolitsei
tegewuse alal. Eriti on alla kriipsutatud hra
Liit'i teeneid politseiametnikkude kursuste! lek
torma kriminaaltaktika ning jälgimistehnika
õpetamises.

Autasu määratud.
Tallinna kriminaalpolitsei wanemale amet

nikule Adlermannile on politsei peawalitsuse
ülema käsukirjaga ülesnäidatud hoolsuse eest
2000 marka autasu määratud.

Toidu- ja maitseainete suue
miiügi monopoli tuwutsus Lätis.

Läti rahaminister on algatanud küsimuse
tähtsamate toidu- ja maitseainete kauplemise
monopoli asjus. Monopoli nähakse ette suhk
rule. teele, kohwile. naftale ja naftaprodukti
dele, tubakale ja nisujahule. Märgukirjas on
monopol ette nähtud ainult suurmüügile ja
impordile, wäikekauplemine jääks senisel wii
sil alles. Sellele wastawalt tuleks suuremates
keskkohtades awada riigi monopolkaupade laod.
kust warustada jällemüüjaid. Riik tahab saa
da ainult seda kasuosa, mis praegu läheb suur/
ärimeestele.

Leedu fehn

algab sügisest iStanMärVu 1. oktoobril.

Läti pungu

seisukord olewat wiimajse kahe nädala jooksul pa
ranenud: riigikassa arwe ja deposiidid 3. sept.
olid kogusummas 76,4 miljoni ja 17. sept. 77,7

latti.

TsMHseudnHe ümbertöötamine
Lätis.

Tolliwalitsus on lõpetanud uue tolliseaduse
1. osa wäljatöötamise. Seadus erinewat en
disest Wene omast sellepoolest, et tollipeawa
litsust detsentraliseeriwat. andes üksikutele tolli
asutustele rohkem iseseiswust. On ka esile tõs
tetud üksikute ametnikkude wastutus.

Molifu liri! on meie uMinsute fenfttH*

eelnW Wtntuü.

Rooma ..apostliku kiriku saadik Eestis",
ülempiiskop Antonius Zecchini on pööranud
wälisministeeriumi poole memorandumiga 4.
septembrist f. a., milles ta soowiawaldustega esi
neb usuühingute seaduse iväljatöötamise puhul.
Välisministeerium saatis ärakirja sellest märgu
kirjast riigikogu juhatusele, kes ta materjaalina
üldkommisjoni edasi andis.

Märgukiri leiab, et seaduseelnõu § 9. kus
nõutakse, et õpetaja wõi preester Eesti koda
konsuses peab olema ja et siseminister siin eran
did "wõib teha, katoliku kirikule esialgu küll
raskusi teeb. aga et kirik wastuwõetawaid
preestrid ..tulewikns katsub Eesti jaoks muret
seda."

Samuti huwitab ülsmpiiskoppi § 10: „Iga
kirikline wõim, mille asukoht wäljaspool Eesti
piire asub. ilma Eesti walitsuse loata ja nõus
olekuta ei tegutseks." Selle kohta tähendab mär
gukiri. et ..nimetatud* tingimist ei saa katoliku
kiriku olulise konstitutsiooniga 
kuna kõik katoliiklased erandiga Rooma paaws-
Lile alluwad." Nlempiiskop leiab, et siin ehk jä
relandmisi wõiks olla. sest ..katoliku kirik on
täiesti apoliitiline."

Ka teeks katoliku kirikule esialgu raskusi,
et usuühingu kujundamiseks wähemalt 500 lii
get tarwis on. sest selle kiriku liikmed on Ees
tis wäga laiali pillutud ja Tallinnaski ehk ei
leiduks 500 Memorandum leiab., et 500
asemel wõiks 3-st liikmest küllalt olla, nagu
see arw üldises ühingute seaduses ette on näh
tud. Rlempjiskop konstateerib, et katoliku kirik
iseäranis huwitatnd ou ..ümbrustest, kus kato
liillas d laialipllatutena asuwad". et prcest
rid muretseda, rohkem kui linnades asuwatest
kogudustest, kellele kergemalt preestrid saab mu
retseda. Märgukiri lausub: ..Rõhutame, et kato
liiklaste arw (tähendab muidugi wüikene arw)
preestrite arwu peale ei wõi mõjuda, kuna kato
liku kirik selles suhtes nõudlikum on teistest"
(täh. kirikutest).

Lõpuks seisab: ..Katoliku kirik on sarnase
iseloomuga, et tema riigis oma eralduwat ja
konstitutiiwset iseloomu alal peab hoidma, mui
du saab tema iseloom lõhutud ja isegi paawst,
waatamata sette peale, et tema igasuguse k*nk
lise wõimu kandstl on, ei saa midagi muuta."

—lr—

Riigikogu.

Riigikogu koosolek
on teisipäewal, 23. septembril kell 5 p. l.

PäewaKorras: 1) Koosseisu kommis
jooni ettepanek riigikogu liikmele Jaan Wain'-

iie määratud aresti ärakandmise
edasilükkamise asjas? 2) koosseisu kommisjoni
ettepanek riigikogu liikme Boris Kumm'i wa
hi alla jätmise asjas? 3) Tallinna konserwatoo
riumi õpesõudube palgaseaduseelnõu hari
duskomm. ettepanek? 4) Eesti wabariigi Tal
linna konserwatooriumi seaduseelnõu hari
duskomm. ettepanek? 5) kaitserõugete panemise
seaduse muutmise seadus omawal. komm.

ettepanek: 6) riigi- ja teenijate
pensiooniseadus 2. lugemisel? 7) üüriseaduse
muutmise sa kaotamise seadus 1. lugemisel?
8) wähemusrahmuste omawali suse korraldamise
seadus 2. lugemisel? 9) Eesti kultuurkapi
taali seadus rahaasjand. komm. ettepanek.

Sügisene teeparandus Wil

jandimaal 25. sept»—ls» okt.
Maakoimawalitsuse administratiiwosakonna korraldus ja

«Sudmised paremate teede loomiseks.

Mitu aastat järgimööda on Viljandimaa! te»pa
randus longanud. Eriti halwaks muutusid teed läinud
aaSta wihmadega. Lisaks sellele ei nõutud üldse sügisest

tee parandust, nii et Pori igalpool ulatas rummuni ja
meelgi kaugemale. Selle tõttu on ka Viljandimaa teed
n. ö. raiskus.

Viga parandama asuti länawu kewadeil ja nüüd
minnakse nõudmistes järk-järgult edasi.

Sügisene teeremideerimine on tänawu määratud ma
rem kui harilikult, ja nimelt 25. sept. —l5 oktoobrini.
Esimeses järjekorras rewideeritaise nraakonnamal itsuse esi

tajate ja maakonna kõrgemate politseiametnikkude poolt

«tähtsamad teed, kuna pärast järgnewad körwaltsemad.

Lõikuspidud lõbustusmaksust
wabastutud.

C. R. Jakobsoni nimelise põllumche kapitaali seltsi
poolt 1954. aastal korraldatud lõikusepidud, milledest
sissetulek C. R. Jakobsoni mälestuse jäädwust ümiseks
määratud, on Harju maakonnamalitsnse otsusega maa
konna heaks wõetamast lõbustusmaksust mabastatnd.

Wääna wald ei saa Postijaama.
Vääna wallanõukogu aavaldas palmet, et Väänas

postijaam asutataks. Harju maakonnawalitsus leidis, et
Väänas postijaaipa tahetakse asutada ainult posti laiali
wedamiseks, kuna Väänal, kui linna ja raudtee lähedu
ses asuwal wallal rcijijatemedu jaamale anda ei ole,

misjuures jaama tannis ainult krunt on, aga igasugused
hooned puuduwad, mida krediidi puudumisel wõimaia
ehitada, ja otsustas Van na wallanõukogu palme rahu?-
dainata jätta.

Loodetaw ilm PühaP., 31. sept.
Merel kõma, sisemaal keskmise kiirusega lõunatuul.

Muutlik Pilrvitus. Suuremalt jaolt kuiw. Soe.

Ilmade ülewaade 20. sept.
Körgerõhkkond on. ida poole nihkunud. Uus madal

rõhkkond (745 min.) asub juba Islandi ja Norra wahel.
Kesk-Euroopas oli rohkesti udu.

M arkuS : Võrdlemisi soe ilm kestab meel edasi.
Öökülma ci ole niipea karta.

Kooli elu.

Tallinna õhtugümnaasiumi 5*
aastane kestwusepidu.

Tallinna limm poott ülewalpeeiaw ühisgümnaasium
Pühitseb täna oma wiieaastase kestwuje jubileumi Rattva

maantee! nr. 1 kell 12 päeiwal.

Tallinna ühisgümnaasium on wälja kaSwanud õhtu
kursustest täiskasvanutele, mis üle kümne aaSta töötasid,

kuni Tallinna kinnmvallitsus kursused üle wöttiS ja õhtu
gümnaasiumiks muutis. Ohtukursuste! juhatajaks on ol«

nud kunsttööstuskooli direktor Wold. PätS, õpetaja
J. Rabinowitsh, reaalkooli direktor N. Kann, õpe
taja R. Feldmann ja Tallinna koolivalitsuse juha
taja A. W e ide r m a n n.

ühisgümnaasiumi direktoriks gümnaasiumi asu ta mi

sest saadik on olnud kunstnik P. Sepp, kelle waStmvaidle

mcrtuks teeneks jääb ühisgümnaasiumile kindla korra loo

mine nende õpetajatega, keda P. Sepp on osanud kooli
oma kaastöötajateks walida.

Wike aasta jooksul on õhtukeskkooli lõpetanud üle
2&0 õpilase. Suurem hulk õpib neist praegu ülikoolis,
mõni on tvistist juba ülikooli kursuse lõpetanud.

Pea kõigi lõpetajate kohta wõib tähendada, et neile

kooli lõpetamine mitte kerge ei ole olnud. Hommikust
pärastlõunani on suuremal hulgal neist tuilnud oma iga
päewast leiba teenida, siis koolis kella 5—1024 õppida ja

Pärast seda weel öösel wõi wara hommikul enne ame
tisse minekut ennast ette walmiStada kooli AeSannete
lahendamiseks.

See on imelspanemisewäärtiine Eesti wisadus, mil
lega Tallinna ühisgümnaasiumis on keskharidust omanda

tud. Loodame ja soowtme, et praegused kaswandikud
omi kaaSwõitlejaid endistelt kmsustelt, kui ka wanema
test lendudest järel aimawad ja suurendawad ausate, ha
ritud töömeeste salkasid iseseiswa Eesti korraldamises ja

kindlustamises. N. K.

Uus kõrgem eriõpeasntus Tallin
uus asumisel. Uuendused Tallin
na kolledshi kõrgema osa õpe

kawas.
Tallinna Rahwaülikoolide Seltsi poolt ülewalpeeta

wa kolledshi- kõrgema osa ülesandeks on pakkuda kõrge
mat haridust neile, kellel on mõnesugustel põhjustel wöi

mata ülikooli aStuda ning seda lõpetada ja keS kõrgema
hariduse omandamisel eestkätt praktilisi eesmärke silmas

peawad. Seni on wõimalus olnud awada ainult üht
osakond, mis kolme eriharuga sotsiaal-humanitaar tea
duÄonna nime all töötas. Selle teaduskonna katva pi
daS silmas peaasjalikult riigi- ja omawalitsuse ametnik
kude ja eraettevõtetes tõõtawate isikute tavwiduji. Pa

ralleelselt korraldati üldhariduslise sisuga kirjandus
filosoofilist laadi loenguid, millede kuulajate hulgas eriti
rohkel arwul Tallinna kooliõpetajaid leidus.

Ei saa salata, et sotsiaal-humanitaar teaduskonnal
oma puudused olid. Kama järele tundus ta rohkem Li
hondatud ülikoolina kui erilaadilise Speasutusena, mis
pärast löpukS Spetegewuses maksmaks sai rohkem teaduS

likkuS kui praktilised elutarbed. Selle tagajärjel kippus
kolledjhi kõrgem osa Tartu ülikooli abiasutuseks muutu
ma. Paljud üliõpilased, kellel majandusliStel põhjustel
wõimata oli Tartus elada, astusid kolledjhi kuulajateks
ja käisid ainult wahetewahel Tartus eksame sooritamas,
kasutades selle juures asjaolu, et ülikoolis ja kolledshis
ühised õpejõud töötawad ja ained pea samas ulatuses
käsitati.

Kuigi kolledjhi kõrgemal osal on olnud noore asu
tnse kohta Võrdlemisi rohke arw kuulajaid, siiski wõib
oletada, et ülaltähendatud kama ainult teatud aja jooksul

kuulajaid rahuldada suudab, praegune aga liig kitsas sel
leks, et loiematele hulkadele wõimalik oleks teadust ai
nult teaduse enese pärast uurida. Sellepärast on rah
waülikoolide seltsi juhatus sotsiaal-humanitaar teadus
konna reformeerimisele asunud.

Uue kawa järele, mis paremate eriteadlaste kaas
abil kokku seatud, muutub sotfiaal-humanitaar teaduö
konna majand uSkond omaette eriöpeasutuSteks ma

jandusinstituudiks, mille ülesandeiks on pak
kuda mitmesugustele aladele waStawat, praktilist laadi
kandwat eriharidust.

Kursuse kvstwuS 2 aastat, kuSjuureS kmvatsetcckse
wöimaldada kolmandal aastal mõnesuguseid erikursusi

kuulata. Seni on üksikasjaliselt Väljatöötatud kauban
duSlise haru kawa. Harutuse! on praegu teise haru ka
wa, mis on määratud riigi- ja omawalitsuse ametnikku
dele jne.

Wastandma ülikoolidele ei pea tulswase majandus
instituudi kawa oma ülesandeks ertteadlaste-teaduse
meeste ettewalmistamrst, waid pakub teaduSlisi distsip
liine ainult sedawõrd, kui see tulemase praktilise tegowuse

saoks tavwilik on. Sellepärast on üld- ja körwalainete
ulatus Võrdlemisi wäike; pearõhku pannakse eriainetele

ja praktilistele harjutustele. Näituseks kujuneks kauban
duSteaduskonna kawa järgmiselt:

OiguSteaduslised ained üldine ja kauban
dusline seadusetundmine, tsiwiil--, administratiiw jne. sca

dused, majandusteadus!ised ained majandus
teadu», rahaaSjandus, statistika, ja majandusgeograafia;

kaubanduSlised ained raamatupidamine, kau
banduSline aritmeetika, kaubandusline kivjawahetus, kau

bateaduS, eramajapidamise õpetuS, raha, rahwuswahelised

arwuStused, börse, rahwuswaheline kaubandus ja lepingud,

kindlustus, transport ja ckSpeditstooniasjandus, rahaas

janduse matemaatika.

Õpetust antakse endiselt peale lõunat, et wõimal
dada ka teenistuses olewatele isikutele kursust kuulata.

Loengud ja praktilised tööd korraldatakse keskkoolidele
waStama eelhariduse kohaselt; Vabakuulajateks Võetakse

waStu ka wähema eelharidusega isikuid. Võimaldatakse
ka üksikute ainete kuulamist.

Etlewõelawa reformiga läheneb kolledshi kõrgem osa

mitmeti Välismaade uuematüübilistele kõrgematele eri

õpeasutustele. E. T.

WõõraSte ttmllast kooliskäijate
laste eest tasunõudmine

teeb paljudelegi waldadele raskusi, lui wahekord warenr
ei ole kindlaks määratud. Wald, kust lapsed wõõrasse kooli

küiwad, peaks loomulikult selle kooli majanduslistest ku
ludest osa wõtma proportsionaalselt laste arwule, luid
mitmed wallad ütlewad sarnaste kulude tasumisest lahii,

sest oma walla koolides leidub ruumi kõigile, ka wõõras
tesse koolidesse käijatele lastele.

Hiljuti pööras Kooraste wald Urmaste
walla poole nimetatud tasu nõudmisega kahe möödunud

kooliaasta eest. Urmaste wald aga lükkas nõudmise ta
gafi, põhjendades sellega, et poolte wahel ei ole lepingut
olnud, mispärast nõudmine ei näi seadusepärane olewat.

Tasu küsimuse pärast tegi hiljuti ka Wõru linna
woliikogu otsuseks lapsi waldadest muidu mitte wastu
wõtta, kui iga wald wõtab oma kanda tegelikud kulud
proportsionaalselt laste arwule.

Samasugused otsused on ka mitmete wallanõukogude
poolt wastu wõetud.

Selle all aga kannata/wad õpilased, kelledel wõõra
tvalla kool on kaguni ligiduses, kuid peab käima oma
walla kooli, mis palju kaugemal.

Mõned korraldused Jõhwi ühisgümnaasiumi
kohta.

Haridusministeeriumi nõukogus otsustati lubada
Jõhwi ühisgümnaasiumi 3 klassi juure, kui õpilaste arm

seda lubab, l kõrwalllass awada. Sama gümnaasiumi
põllumajanduslise haru l. ja 2. klassi juures wõib tarwi
duse järele ka kõrwalklassid awada.

Neljanda klassi kunsti ajaloo ja stiiliõpctuse rühin
likwideeritakse ja korraldatakse neile õpilastele, kes täheu

datud rähmas õppisid Ladina keeles 2 lisatundi, ühesugusel

alusel teiSte walitawate tundidega.

pseVa l e h t VStiapLewal, 27 septembri! I?Z4
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lIM 41 MtWrlwahe tän. |fM i D
nr. Ii Kübaraid !o pesu nr. Ii

ostate kõige odawamini suures walikus Sealsamas
valmistatakse tellimiste peale pesu : piluga, pitsidega
ja väljaõmmeldud. Mustritest suur valik. Kübaratöõ

& 200 m., pesugarnituur & 225 m. peale.
Müüriwahe tän. 17, W. Karja t. nurgal kübara- ja

pesuäri.
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Tallinnas c n postkontorid, «Päewalehe» ja
«Rahvaülikooli» ärid

Kodu Kaunistamiseta

soowitame

Eesti maalijate wärwiliste pil
tide reproduktsioone.

Hind 20 mk. pilt
P. Aron, Kari

~ Tallinn
p. Surman, Maastik
A. Jansen, Maastik

„ Kiriku ees.
' Ai Klwl, Hiie tamm

Ii Klewer, Naissaare rand
J. Koort, Palwetaja
Ai Lalpman, Taat Jürist

», Mustlase Reesi
K« MBgl, Rooma

~ Wiikelinn
Ai Nymann, Alhambra

~ Toledo
Ai WabbO, Kalurite kõrts
I. Worbor, Kevad
Ai WlhWOlln, Mererannal

~ Villa Capriccio
Wõõrad maalijad

Oi HoVman, Eesti talupoeg
Ai Kalgorodoff, Torm

„ Solweigi onn.

Tallinna Eesti Kirlastas-Ohlsus

Jaani IBna nr. 6, telef. 15-13.
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Kõige rohkem suitsetatakse odawaid A-S. „ASTOR!A"
paberosse

lO tk. 10 mk.



Rahwamajandus.

Ktiaptlsi tehniline In hrlllne kiis nõnnh porandomlst.

Tunda wSlistmu puudust. Suurem kasu läheb ülesostjatele. Kalurid peaksid rohkem
ühiselt oma praktilist majandusl.si kümusi lahendama. Kaluri raske seisukord salakau

baweo laienemise põyluseks.

Eesti kindlat maad sa saari piirab õige
pikalt kõlarikas mererand; peale selle on stse
maal rohked magedawee kalapüüki wõimalda
wad «veekogud See on suur rahwa waraait.
Palju on neid kellele kalapüük ainsaks sisse
tuleku andjaks, hulkadele on see tähtsamaks
tööharuks sa rohkesti on neid kellele kala
püüdmine teise töö kõrwal heaks sissetuleku
abiallikaks on.

Meid kõiki huwitab küsimus, kuidas on
silmapilgul lugu selle meie suure looduswara
Kasutamisega, missugusel järjel seisab praegu
kalapüük.

Selle kohta jutustab meile ühistegelise lii
du juures töötaw kalaasjanduse instruktor hra
Sooberg, kes ise Pärnumaa põliste kalurite
noorema põlwe tüüpi esitab, järgmist.

Silmapilgul kannatab kalapüügi asi Ees
tis esineks turu korraldamatuse ja teiseks wana
nenud püügi tehnika all.

Enne sõda läks palju kalu Venemaale
ia Lätimaale, suitsetatud ja soolatud kala näol.
nüüd on need turud sulutud Järele jäänud on
siseturg Kuid ka siseturul on hariliku soola
silgu tarwfamine, mis enne sõda wäga nõue
tawaks kaubaks oli. üsna wäheseks jääyud.
Näitrsks müüs Pärnu ranna kalur enne sõda
Vitymbmaa talu veale läbistikku 7—lo tün
ni soolasilku, nüüd tarwitab pama talu wast
paar-kolm puuda kõigest.

Wärske kala müük on halwasti kor
raldatud. Kalu ostawad üles maheltkauplejad.
kes wähe hinda maksawad. Olgu näiteks, et
samal ojal. kus lõhe nael Tallinna turul mak
sis 100 marka, ülesostjad kaluritele kõigest 35
marka rannas maksid. Läbistiku teenib kalur
päewas waewalt 300 marka, kuna ülesostja
alla 500 marga päew kunagi ei saa.

Millega seda seletada. Kõige pealt küll
selle asjaoluga, et parwe-kala on hooaja kaup.
Kui saagi aeg käes. siis saadawad teda kõik
kalurid küllaldaselt, ja et wärske kala ümber
töötamine üsna tähtsuseta, siis kujuneb pak
kumine korraga suureks ja loomulikult läheb
hind otsekohe alla; eriti on see linnadest kau
gemal olewates randades. Selle tagajärg on

kaluri sissetuleku sedawõrd. et
enam ülespidamist ega püüniste korrashoidmist
et wõimalda. Sellepärast on paljud endised ka
lurtd. kellel wähegi wShnalik oli, teiste tööalade
peal- läinud.

Turu korraldamiseks peaks kalu
rid ühiselt samme astuda püüdma. Siin on
Võimalik kahte wiisi asja parandada: esiteks
wärske kala kiiret ja korralikku kaugemale st
semaa turgudele toimetamist organiseerida ja
teiseks kala ümbertöötamist konserweerimist

laialdaselt käsile wõtta. Armata on. 'et kui
kalakaupa järjekorraliselt tarwitajale kätte toi
metada, ühtlasi kalakauba tarwitamiseks rek
laami teha, siis siseturg märksa rohkem kalu
ära tarwi'ab kui praegu.

Teine hädapärast tarwiline asi on kala
püügi tehnika enam-wähem ajakohasele
kõrgusel: 'õstmine. Siin on aga suuremaks ta
kistuseks rahapuudus.

Kaluril, kes aega kaduma minna ei taha
lasta, tuleb mitmesugustel aastaaegadel tege
mist teha maga mitmesuguste kalaliikidega ja
kuna iga kala isemoodi püüniseid nõuab, siis
läheb kõigi nende püüniste muretsemine ja
uuendamine üsna palju maksma. Praegune sis
setulek kalapüügist ei wõimalda aga suure
maid wäljaminkuid teha. Hoopis wäljapääfe
mata seisukorda sattuwad need, kellede püüni
sed meri ära wiinud.

Wõib olla ongi just selle kitsikuse põhju
sel salakaubawedu Wiru rannas laialdaseks are
nenud. sest selleks antakse eestwõtsate poolt
paat ja raha ette kätte.

Et kalapüüki tasutoowamaks ja
ühtlasi kergemaks teha. on tingimata tatwilik
mootorpüüki laiemale alusele seada. Praegu on
pea ainult Viimsi meestel kalapüügi mooto
rid (umbes 35 tükki); mujal on wast kihelkon
na peal ainult üks mootor wõi mitte sedagi.

Muidugi nõuab see suuri kulusid ja on
wast alles lähemas tulewikus teostataw. Mis
aga praegu teha wõimalik, ka neid küsimusi on
palju. Kalameeste majandust, küsimuste lähen
damine läheks sootu kiiremal käigul kui ka
lurid seda ühiselt ettewötta katsuks. Kalurite
oma kalamüügi ja soolamise kohtade loomine
kannatab tähtsalt haritud jõudude puudusel.
Kes ühisasutusi kalameeste huwides juhtida suu
daks. Puudub ka 'üksteise usaldus; kadedus
läheb isegi niikaugele, et üksteise eest marja
takse kalade asukohti. Pärnumaal ollakse siiski
sellepoolest awarama pilguga, seal lähemad 40
—5O paati korraga merele kala asukohta ot
flma, sa kes paraja sügawuse leidnud, see tea
tab seda ka teistele, sellega kerqeneb kõikide
töö sa ei ole tarwis kaua otsida. Viru rannas
on sellestki arusaamine wäga puudulik Mui
dugi on siis ka kaugele ulatawam ühistöö seda
raskemalt organiseeritaw.

Kalapüük on ala. mis riiai majandusjuh
tide tõsist tähelepanu määrib Suure töö olek
sime ära teinud, kui kalapüügi esiotsas selle
leqi kõrgusele tõsta suudaksime, kus ta enne
sõda oli. kus nPt Pärnu rannas *ga kalamehe
kohta aastas 1000 kuldrubla eest kalu saadi
ja müüdi.

Sindi Kalewiwabriku Ühisus.

Sindi Kasewiwabriku vhstuje puuwillariide ojakon.

na» on juba nelja» tvükimofln, missugune eraldi pea
rätikute trükkimist jaoks määratud on, üles seatud. Sel

kega on wabrikul wvimaluS trükimd puuwillariide kogu
tanvitust Testi» rahuldada. Niisama on wabri? ka wälja

töötama hakanud welurttnifid, mi» fiwmaani ainutt
Väljamaalt fl»se weeti, ja laseb neid juba käesolewaS
sesooni» müügile.

Kodumaa turud.
Tavnna turu üleumade laup., 29. sept.

Turg wõrdlemifi elaw ja «chwarika». Suuremat

liikumist on märgata vunaturul. Kuigi bunu illi
külluse» paiStab olema, ometi ei lange hinnad w«l 
sellepärast ei ole ka hoogsust ostmise»: inimesed waata

wad, waltwad. küsivad hindu kuid palju ei osteta,
öpnte toobist küsitakse wäärtust järele 26—46 marka.
Pirnide ja ploomide hinnad on wäga mitmekesised ja
Mkuwad. EstmeStest küsttakse 40—60 ra. toobist Mli»

maStest aga 70—120 marka. Marjaturul ainult
weel pohlad ja jõhwikad mölemi toobist nõutakse
20—28 marla; pohlade hooaeg näib lõppemisel olewat,
kuna aga jShwikatel see alleS ee» seisab. Rohkesti on
turule seeni toodud, hinnad wäga mitmekesised: wäär«
tust ja sordi järele küsitakse seenetoobist 20—66 marka.

Erandid on muidugi milliste hinnad
täieStk juhuslikud on ja ainult müüja südametunnistu»

sest ära rdpmvad; ükS küsib korwvkesest 50 m., teine 250,

kuna kolmas kõik üle lööb: küsides 500—600 marka.

Aia- ja jüurewilja turg rikkalik ilma
muutuseta HinnaS kui ka kaubas. Ainult kurgid on hin
nas tublisti tõusnud, kurkidest, miS warem 4 margaga
saada mõis, küsitakse nüüd julgeSti 10 m. Langenud on

aga tomatid naelast küsitakse 20—05 marka.

Kalaturg jällegi kehw: ainult mõned haugid S 6
mk. ja ahwenad 20 jn. nael. Kaubeldakse suitsukalaga.

L i h a t u r g ei näi just ainewaene olewat, kuid hin
nad püstwad ikkagi kõrgel. Lambaliha on enamuses 
naelast maffetaffe 35—88 marka. Vasikaliha puudub
pea Üldse; sealiha, mida ka wähspoole, maksab 45—60 m.

nael. Loomaliha 35—40 mk.
Piima toobist küsi-takse turul 16—17 mk.
Pütiwõi 90-95 mk. nael.
Ka na munad sel nädalal HinnaS mõni mark

langenud küsitakse 16—20 mk. paarist.

WHjandi turg nädala lõpul.

Turg oli keskmine. Ained müügil awaldawad osa
liselt HinnaS tõusu ja osalt langemist.

Lihat u r g. Müügil on weÄ mähe tapetud sigu.
mille tõttu sealiha hinnad kõrged. Sealiha sea wiifi
40—46 mk. nael.

Kalaturg. Värskeid kalu müügil keskmiselt.
Haugid 20—80 mk. n.; sudakad 26 mk. nael.

Kuna uudsewili meel pekSmata, fiiS ei ole wllZa
palju müügil. RuklS 360 mk. ümber puud.

Rõöfl piim 16 mk. toop; lauawõi 100 mk. n., köögi
wõi S6—9o mk. nael.

Müügil kaunis rohkesti kartulid. Kartulid 200—260
mk. wakk; wärSked kapsad 80—100 mk. pd.

Wma WM Wall.

©iil London, 19. septembril. Nisu, kottides
-per 496 lbS., Northern Manitoba 59/3, Hard Winter
55/.—, Rofario Santa Fe 661.—. Jahu, kottides per
280 lbS., Manitoba 46.!—, Austraalia 43/9, Kansas 43/9,
MaiS, kottides per 480 IBS., La Plata 45.9. Odrad, kot
tide« per 376 lbS., Kanada nr. 3 43/9, Kalifornia. kot
tideS per 424 lbS., 67/6. Kaerad, La Plata 28/.—, Ka
nada nr. S 33/3 fhill.

Thicago, 18. sept. Nilfu, detsembril 109 8/4 t,
mail 136 7/8 c. MaiS, detsembril 116 e., mail 106 7/8 e.

Kaerad, detsembril 48 ö/S c., mail 82 1/2 e. RukiS, ko
hal 103 1/2 e., detsembril 104 3/S e., mail 109 1/2 c.
per bushel.

Suhkur. London, 19. septembril. Walge .BasiS
Type A*, üleandmine Londoni laoS, per owt.: septemb
ril 24/3, 23/9; oktoobril 23/.—, 22/10 1/2; detsembril

20/6. 20/4 1/2, tehtud 20/4 1/2; märtsil 192 b 20/ S,
20/1 1/2, tehtud 20/1 1/2; mail 192 b 20/9, 20/3, tehtud
20/8 fhill.

Kiutöõötuse toareSaimed. London, 19. septembril.
Jute, cif mannermaale, käeSolewal ja tulema! kuul, 1. sott

£ 86.10.—; .Llghtening" sott £ 35.8.—. Kanep, Manilla

1. sort, eif mannermaale, septembril ja nowembril
£ 49.—.—; .J* sott £ 46.10. Per tonn.

Pmuvill. Liverpool, 19. septembril. American
Yully Middling, kohal d., okwobril 12,76 d., jaa
nuaril 12,68 d. per lb.

Olid. London, 19. septembril. Linaseemneölt
41/9, rapsiõli öl/S, puumillaSl! 49/9 per cwt. Lina
seeme, Bombay £ 28.5.—, KaKutta £ 22.17.6, La Plata
£ 20.17.6 per cmi.

Metallid. London, 19. septembril. Wask, stan
dard sulavahaS £ 00.7.0, kolme kuu pärast £ 63.7.6.

Wask, elektrttüütilwe (müüja • walib sadama jne.),
£ 66.10.—; —do— (ostja walib sadama jne.) £ 67.—.—.
JngliStina, standard sularahas £ 233.10.—, kolme kuu
pärast £ 235.12.6. Seatina, wäljamaa, käeSolewal kuul

£ 83.2.6. Gpelter G. O. B. £ 32.17.6.

Kunstinäitused.

Eesti kunstnikkude liidu näitus.
Võrreldes mulluse ja tänawuse näituse ui

mekirju. leiame tänaw s mõnda uut nime,
mis aga näituse üldmulic mullase wastu wae
walt muudumad: need on samad perekonna
näod nii et üldses kogus ei pane tähelegi,
kas ongi iuuretulnuid wõi Fuudusäänuid. Ei
ole seepärast põhjust neid uusi' ses waatluseski
eesplaanile tuua. ning seega näituse nimestiku
tähestikulist järjekorda rikkuda, kuna ju ka näi
tusruumi seintel ei ming.sugust korrarikkumist
märgata pole.

Ei Adamson ega Timus. et skulp
toeitega algada. lisa oma üldtuttawal? kunst
nikuilmcle midagi uut: säärased ..ilusad pead",
nagu neid esitab Adamson. ei maksa ta meis
terlikule 'ehn kale mingit waewa: Timus jälle
esineb järiekorraliste portree-bareljefidega mis
endiselt ülearu tagasihoidlikku karakteriseeri
mstt ilmutawad Uus nimi on M. Kalmus,
kes wälja pannud kaks pead: nad wõiks julge
mad olla. eriti naisportree, mis Thnuse port
ree-reljefi unisusega wõrrelduna siiski on õige
jatkuwalt wärskem. Ebausutamaks on t-lnud
..Poisi pea" pealmine huul. otsekui paberist
wõi kartongist murtud.

Truu omale manale teemile ja kindlaks
kujunend käsitusele on Egorow.. Silmas pi
dades kodanlise eluruumi seinu on ta järjest,
motiiwide o singul Wälja tõsta seda wõi te st
maali teiste omasuguste hulgast näib liigne:
pean ma aga oma isiklikku maitset awaldama.
siis näib ..Karjamõis" (nr. 7) taband mõnusaima
kodususe. ..Keskpäewal" (nr. 9) selgeima õhu.

Viimasest õhust üldse ei näi heoliwat
Eslon: ta taewad on õhuta, läbipaistmatud,
sügawuseta. o sekni kinni krohwitud ja sinega
lubjatud ning piltide muudes osades awaldub
püüd ..jõuga" ning ..juig s ga" ülwtlda Kumb
ki omadus on iu kindlasti pofltiiwne, kuid

ei teeks wiga nende Väljenduseks kord ka kaa
luwamaid wahendeid katsuda, kui paksuwär
wilisi laiu pinslilöõke. Ma ei tea. kas Eslon
kuulub kellegi õpilaste hulka» igatahes kuluks
seda ära.

Tõsiselt üllatab, mulluse esinemisega wõr
relduna. A. Kalmus ja nimelt oma peadega:
ta ..Vanadus" (nr. 25) kuulub selle näituse
tugewamate teoste hulka. Kui etüüd rahuldab
ka ..Noorus" (nr. 23). Nende peade kõrwal
hrnduwad ta maastikud wõrratu nõrgemad,
nii et waewalt ujud. et nad on sama autori
tööd.

Liigutawad on Karro kolm wäljanane
kut: nad on paljut! oskamatud, kobawad. wär
wide walikus (segami;es) on tikt peale wää
ratusi aluseks wõetud wärwiskaala seisukohalt,
samuti faktuurist (s. o. wärwide lõuendile pa
neku wiisist) langemist, kuid kõigest sellest hoo
limata tundub siin palju enam ehlsust ja ar
mastust asja wastu. kui näiteks kas wõi seal
samas kõrwal rinpuwal Eslonil. wõi ümber
nurga asuwal WicHwelinil, kes näiwad armund
waid oma maneeri. Karro mõsub kui innukas,
alles oskamatu asjaarmastaja, rõhk wiimasel
sõnal.

Wesiwärwimaalimist harrastatakse meil. nii
mähe, et peatud igal akwarellil, kui sul on
nõrkus selle meeldima ala wastu. Muidugi,
teatud määrani on see nõnda öelda wäikekunst,
Kuusiku käes saab ta aga juba üsna pisi-
KeseKs kunstiks, kus kogu nauding v i dub mõ«
ne ükfiku, harwa finessi kätteleidmisega. Ome
ti on see wõrratu valju. märkad, kui satud siit
Mootse ette. Küll tähendas ta ..Sügisese
meeleolu" ja ..Oktoobri" puhul keegi näituse
korraldajaist midagi liginemisest olein-air'is
mile. wabaõhu maalimisele: kuid ligemalt sil
mitsedes seda troostitut ' pmnapealsüst, tahaks
vig"m kõnelda mitte ainust sa n s-air'ismist
maid ots' sans-ta!ent'ismst Liaseks tõestu
seks nimet"t"gu sarnane armuta ma'tselage ja
lääge winjett. nagu „Soow" (nr. 38).

Meelsam kõnelda on.Plat h'ist. kuigi ta
on wime saand oma tahtmatultkoomilise sest
komödiantliku ..Alkeemiku" (nr. 49) mäljapa
nemisega, mis kuulub nähtawasti mulluse „Ka
wala Hansu sa wanapagana" ligidusse. Tõelise
ilmekuse saawutab aga Plath omas kahes teU
ses Väljapanekus ..Pagulased" (nr. 48) ja
..Roopaparandajad" (nr. 50). milledest eriti mii
mased tendeeriwad pTaaegu freskilise monu
mentaalsuse poole: praeguses formaadis ei se
aa llmne bitsarr joon, freski formaadis oleks
see fuba liigne.

Suure osa näitusest täidab seegi kord
Sepp. imelikult ebaühtlane nagu waremgi.
Ta maalib niisuguse puhtakõlalise ja läbipeel
pildi, nagu too kollane hoone tumesinisel tae
wafoonil mustawate puude taga (wist ~War
emed" 'nr. 58) ja selle kõrwal terme rea küll
andest ja wõimisest kõnelewaid kuid mitte mi
dagi ütlemaid maastikke. Köis sugu asju on
neis mis kuidagi ei taha meeldida, wähemasti
mulle mitte: nii näiteks need isewärki määr
dinud rohelised toonid, mis korduwad pea igal
Sepa lõuendil, siis need tuhmid otsekui willa--
sed weed. wõi säärased sine-taewad pakwmao
liste walgete pilmedega. kui nad nii ettetükiwad
nagu ..Sume miim ses ohkes" (nr. 65). mis,
muide, eesplaanil osutab ebameeld'wa'mat ro
helist, mis Sepa lõuendeil leidub. 93Wld'ttm«
mana on meele jäänd ..Kadriorg sügisel" (nr
60).

Ka Sepp - Schmidtst maa lkunst aoks
pole mul palfu närwi, siiski leian ta tööde
hulgast endalegi ootamatult, wahel mõnesugust
sharmi nagu seekord näiteks waates Kadrioru
ister r nnalt Mrienb rgi poole mis wälia 
dud nime all ..Ohtu" (nr. 73). Ning Sepp'
Schmidti kohta harjumatu elamusega on käsi
tatud sa maalitud ..Kunstniku tütar" (nr. 79).

Uus nhni Eesti kunstnikkude liidu ridades
on akwarellist Smirnoff. Peab ütlema,

weestik õnnestab tal paremini kui maastik.
Eriti olgu tähelepanu juhitud ta wäiksele ak«
warellile kollase taewa sa kollase meega, mille
'llniiske läige ja laisk wirwendus ühes mastide
kajastusiga tunnistawad armastamast waatlu
sest ja hapra tehnika tähelepandawast malit
semisest.

Werber, kes mullu esines G. K. K. fl.
näitusel kahe wäikse etüüdiga, paneb wälja
kolm suuremat lõuendit, mis tõendawad are
nemist endises suunas, mis puutub koloriidi
piiramisse ühtlasse hahksas-wioletti tooni ja
looklewasse laia pinslitõmbesse. Tagajärjed on
ju kenakesed, kuid aeg oleks muutuda nõudli
kumaks.

Arenemist osutab ka Wichwelin —oma
ebawooruste suunas: selle kirju klantsiwa. ma
hariidel'se lakeerimistööga on wist raske meel
imalamaks minna, seepärast sääb ainult kan
näilikult ära oodata, millal kunitn-kul isu
täis saab selles ilupaberiga tapetseeritud umb
kotis keerelda.

Wäll kataloogi estnewaist tä
helep nu Äieländer oma kül

laltki karakteristerimiswõrmet osutawate vort
reejoonistustega. mis kaunikese õnnestumisega
peawad silmas mõningaid elegants Wene ees
kujusid..

lääwad üle weel arkitektid Reinhardt
ja Wladowsky. Esimme annab oma fuwi
maja projektiga Nõmmele näite kram-likust
püüdest algupärasust külge niisugusele
mugawusel 

on seda kodanline kodu; tagajärg: eksotisee
rstv reklaam-kiosk. Te'ne toob uusi tõendusi oma

kergekäestkkusest ja tesiti ei
saa nimetada toda esteetilise mast'tustunde
puudust mis Wladou?skn nroiektides 

end kõikjalt Kokkulaenat Elltet
töödest mää si' mi'd rahamukgiee

riumi juurce.hituse kama, millel on wähemasti

kooli TÖ teatud wäärikust; Narma kergatslik
rahwamaja, Pohli ja legorowi majad Tallin
nas seewastu ei mõtlegi ülesannet mingisuguselt
seisukohalt lahendada, maid asendawad seda
igasugu motiiwikeste ja stiilipudemete kombi
natsiooniga. saawutades, nagu keegi daam ku
lukalt täh ndas, mingisuguse kokkulapitud nob
lessi, mida meie arwustuswõimetud ehituspere
mehed metsakolgalises sõgeduses ehtsaks pea
wad. Ning selle sõgeduse ja arwustuswõime-

peale on iu wõimalik spekuleerida ühes
iga Peterburist wõi ..sissesõitnud" rat

sepa wõi kinostuudio asutasaga ka arkitektil.
kel seks küllalt awar südametunnistus, seni
kui seadusandlikul teel ei panda maksma estee
tiline kontroll iga kinnitatama ehitusprojekti

kohta. Hanno Kompus.

Kiri Soomest.

Viimane suur torm. Helsingi koolioludest. Keeluseaduse rikkumise trahwirahad. Ras
ke lennuõnnews nelja inimese ohwriga.

Läinud nädala suur torm ühes ränga wih
masajuga, tegi lõpu ilusale sügis-suwele. Tormi
jõud ulatas kuni 9 pallini ja selle häwitus oli
tuntaw. Suur hulk paatide omanikke jäid paa
tidest ilma torm kiskus nad sildade küljest
lahti ja lained purustasid nad. Ka puid mur
dis torm maha ja rikkus telefoniliine. Merel
tõusis wesi kalda äärteni, suur kahemastilme
mootorpurjek ilma nimeta mis oli piiri

tuse laadungiga täidetud, ei suutnud merel tor
mile enam wastu pidada, oli sunnitud Koiwisto
rannas enesele warjupaika otsima, kus tollime
hed laewa üles leidsid ja arreteerisid. Laewas
oli 36.309 ltr. piiritust ja neli kasti täit Riia
balsami. Ka laewa meeskond, 5 inimest, pandi
wahi alla. Arwatakse, et laew olla Eesti oma.

 

Rahwakoolide inspektor hra Pesonen tea
tas Helsingis olewate rahwakoolide kohta, et
nendes õpilaste arw wäheneb. Läinud aasta
246 klassi asemele jääb nüüd ainult 234 klassi
testewusesse. Waremalt oli tarwis laste rohkuse
pärast rahwakoolides abiõpetajaid pidada, kuna
aga nüüd see arw on märksa wähenenud, saab
läbi oma jõududega ning abiõpetajaid enam ei
ole waja.

Rahwakoolides õpilaste arwu wähenemist
võhjendatakse seega, et tung keskkoolidesse on
hoogsalt kaswama hakanud. Ka rahwaüli
koolid kurdawad õpilaste arwu wähenemife üle.
Meessoost õppijate arw kaduda rahwalllikoo

lidest. Mõnedes neis koolides mees
õpilasi enam olemaski.

*

Käesolewast esimesest poolaastast on
Uudenmaan kuberm. keeluseaduse wastu rikku
mistest 742.557 m. 18 p. kubermangu kassasse

trahwiraha saadud. Sellest summast langeb
Helsingi linna peale 453.322 m. 69 p., ülejääw
summa on kubermangu muude linnade ja maa
kondade pealt. Mainitud summast on polit
seimeistritele ja nende meeskondadele tasurahaks
wäljajagamiseks määratud 247.517 m. 15 p.
Helsingi linna politseimeister major Hj. Hon
kanen sai 100.737 mk. Selle kink-rahasumma
suurus on ajakirjanduses kui ka seltskonnas
terawat arwustamist äratanud. Kõneldakse, et
politseimeister Honkanen oma kõrwalt tuludega
lüüa praeguse wähenõudwa presidendi palga
kaugelt üle. Sarnaste kingitusrahade jaga
misele soowitakse tulewikus piiripanemist.

«

Läinud laupäewal juhtus Soomes üks suu
rematest lennuõnnewstest, mille sarnast siin tä
nini weel ei ole olnud. Mainitud päewa! tõusis
Koivisto sõjamäe lennujaamast lennuk üles.
peal oli lennuki juht ja weel kolm lennuwae
sõdurit. Kui lennuk oli 300 mtr. tõusnud,
hakanud ta allapoole libisema, mis lõpuks
hoogsaks kukkumiseks on kujunenud. Lennuki
juht. üleajateenija allohwitser ja kolm kaasrei
stjat sõdurit said surma. Lennuk ise häwines
täielikult. Õnnetus on juhtunud selle läbi. et
tuul on lennukit suunalt mähe kõrwale wiinud,
juht nähtawasti teinud käänaku, et seda jälle
õigesse seisupaika tagasi saada, kuid mõte on
ebaõnnestanud ning sellele järgnenud kohutaw
õnnetus.

*

Soome riigi nõukogu on otsustanud esi
neda ettepanekuga, et praegusele presidendile.
Stohlbergile. peale tema ametist äraastumist,
aastas 100 tuh. mk. pensioni määrataks.

—c.— ,
Helsingis. 15. sept. 1924.

Wälisbörsed.
Kmfib 19. septembril 1924. a.

London, f 1 = 84,12 franki - 4,4675 dollarit --
16,76 Rootsi krooni = 96,34 Daani krooni = 138,8 SafVt

mk. 177,76 Soome art. - 116,10 floriini = 101,81
Itaalia liiri = 149,00 Slowakkia krooni = 90,12 Aelgia

franki = 317.000, Austria krooni 346.000, Ungari
krooni 23,30 Poola zloti. Kuld pro untS 92/9.

Gtokholm. 1 naelsterling 16,755; 100 franki 19,95;
100 tzelmeetsia franki 71,00; 1 dollar 3,7567; 10 miljardi

Saksa art. 0,846; 100 floriini 144,30; 100 Daani fronti
63,70; 100 Rorra krooni 51,70; 100 Soome mk. 9,415.

n(šta" wAiSbõrse telegrammid.
Kuld 92/9 pet outtce. HõbeSottbon, 19. septembril.

2/10 11/16 per ounce.

Sliia börse IS. septembril. 1 $ lts. 5,21; 1 £ 23,26;
100 Prantsuse franki 28,00; 100 Rootsi krooni 138,85;
100 Norra krooni 72,45; 100 Daani krooni 89,15; 100

Hollandi floriini 200,40; 1000 milj. Saksa mk. 1,30;
100 Soome nvk. 13,25; 100 Evsti mk. 1,24; 100 zloti 1,02;
100 Kre 15,86; 100 Belgia franki 26,15; 100 kuldrubla
26,50; 100 Läti rubla 2,—.

Teater.
Estonia teater.

Tänö, pühap. kell >-3 p. !. ..Linnukaupleja"; õhtu?
Molnari komöödia „Luik". Esmaspäeival ..^uudit".

Teisipäemal. 23. septembri! tuleb hra A. Zälliku ju
hatusel ettekandele G. Jarno wiisirikas operett ..Helilooja

tütar" uuel lawastusel, milles külalisena kaasugem Reseli
osas pr. L. Wirkhaus. Opereti sisuks on B. Puchbinder
wõtnud episoodi kuulsa helilooja loseph Handn i noore-
Põime elust. Nimelt mängib esimene ja kolm.rs waatus
Ungari piiri läheduses Nohrau külas, kuulsa helilooja

sündimisekohas. Kaastegemad: Haydn hra Toomas
Tondu, Haydn'i mätseen würst — hra ?. Kur
nim. tema wennapoeg Ludwig hra N. Põll uras, tant
sijanna Montebelli pr. G. Sällik.

Teatribüroo.

„Rah«vateatcr".

Täna neljawaatusline rahwatükk ..Aadel ja dollar".

Peaosades: Milly Altermann. Paul Pinna ja Al. Kran
berg. Ettewalmistusel ..Salakaubawedajad".

Büro».
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Runawägi.

Loe »Rekordi* kuulutust homses
»Nädalas«.

Watgekaart.

Loe »Rekordi« kuulutust homses
•Nädalase.

Punawägl.

Loe »Rekordi« kuulutust homses
»Nädalas«.

Walgekaart.

Loe »Rekordi« kuulutust homses
»Nädaias«.

Baltiski maantee nr. 50.

tai- ja MMM

tönn, pühap., Zl. sept. s. a.

kell 2 p. I.
Üldine auhindade summa 165.000 marka.

Autobussid sõidavad Wabadusplatsilt vahetpidamata.

Kõnetraat 29—06, 29—07.

Walgekaart.

Loe »Rekordi« kuulutust homses
»Nädalas«.

Harjuwärawamäel.

20. 21 septembril

muusika.

Ligemalt kuulutusköljel.

MilšonääPiks 50 margaga
saab O-U. Draamateatri ra

hailse loterii tähega.

Õiendus.

Tiisikuse vastu väitlemise selts!

maksuta klnoeicndus

on tßna kella 16—12 e. I.

mitte kella 12—2 päewal.

Tiisikuse wastu w6itlemise selts.

Punawägi.

Loe »Rekordi« kuulutust homses
»Nädalas«.



Tallinna teated.

6titisf»wH loomine Korterite maktustaniife Kel.

Küsimuse senine käik. Linnadeliidu seisukoht.

Käesolewa aasta kewadel kerkis päewakor
eale korterite maksustamise küsimus, millest loo
deti üht tegurit korterikriisi lahendamiseks.

Tallinna linnawalitsus esitas sellekohase
kama linnawolikogule. kus küsimus 6. wee
bruaril harutusele wõeti. Õieti käis linna
walitsuse ettepanek korterimaksu muutmise koh
ta ja linnawolikogu otsustas linnawalitsusele
ülesandeks teha wabariigi walitsuse ees pal
wega esineda, et linnade sissetulekute ja wül
jaminekute seadus selles mõttes muudetaks, et
linnadel, eriti Tallinnal, õigus oleks wolikogu
otsuse põhjal wõtta korterimaksu põranda
pinna suuruse järele. Wastawa tabelis järele
oleks korterimaks olnud 7—B-ruutsüllalise põ
randapinnaga korterite pealt 40 marka aas
tas. 40 ruutsülla pealt 300 marka. Need ar
wud olid ette nähtud korterimaksu ? alam- ja
ülemmäärana. Sellekohase kawa järele pidi
korterimaksudest moodustatama ehitusfond uute
elumajade ehitamiseks.

30. juuni! oli töö-hoolekandeministeeriu
mis ehitusfondi seaduse eelnõu wäljatöötamise
otstarbel nõupidamine, millest wõtsid osa. peale
töö-hoolekandeministeeriumi esitajate, weel sise
ministeeriumi ja ..Üürniku" ning majaomanik
kude seltsi esitajad. Sellel nõupidamisel awal
dati muu seas arwamisi. et korterimaksudest.
kui neid esialgselt wäljatöötatud kawa järele
sisse nõudma hakata, waewalt nii suur kapi
taal koguneks, et sellega midagi nimetamis
wäärilist majade ehitamise alal wõiks ära teha.
Kapitaal suureneks ehk aastate pärast, selleks
ajaks wõib aga korterikriis juba lahenenud
olla.

Kindlamat otsust wastu ei wõetud, waid
otsustati linnadeliidu ja Tallinna linnawalit
suse poole pöörata, kes oma esitajaid ei olnud
nõupidamisele snatnud. et nimetatud asutuste
seisukohti küsimuse kohta teada saada.

Linnadeliit on nüüd oma seisukoha awal
danud ja rõhutab, et põhimõtteliselt tuleb nii
sugust kindla otstarwega maksude sisseseadmist
terwitada. Et aga ehitusfondi abil tõesti wõi
malik oleks suuremat hulka maju ehitada ja

ehitusfond nii mõjuks korterihäda
pehmendamiseks, peab korterimaksudest küllal
dane summa saadama. See asjaolu nõuab
suurema arwu korterite maksustamist, kui esi
algses kawas ette nähtud. Korterimaksu wõt
mist Arterite eest. mille põrandapind üle 8
ruutsülla. ei saa nii otstarbekohaseks pidada,
sest niisugusel korral jääks 80 prots. korterid
üldisest porterite arwust maksuwabaks. Ühe
toaliste korterite keskmine põrandapind on 4.8
ruutsülda ja 2-toaliste keskmine põrandapind
8.4 ruutsülda. Nii jääksid korterimaksu alt
walja kõik ühe- ja suur osa 2-toalisi korterid.
Seaduseelnõu wäljatöötamisel tuleks seda sil
mas pidada, et korterimaks just rohkema arwu
korterite peale laieneks. Peale selle arwab
linnadeliit, et üüriseaduse alla mittekuuluwad
korterid korterimaksust wabaks peaksid jääma,
sest nendes majades elawad inimesed kanna
wad kõrgendatud üüri näol suuremaid kulusid,
kuna õiguse järele ka wähemad korterid, kus
üürid madalad, korterikriisi lahendamiseks kaasa
peaksid aitama.

Millal ehk missugune ministeerium kor
terimaksustamise muutmise seaduse eelnõu wälja
töötab, on praegu weel teadmata.

Wene-Balti tehase direktorid riius.

MA teel anti Eesti kodakondsus?

6. detsembril 1919. aastal teatas endine
Wene-Balti tehase direktor, laowainseneer Gaw
rilow, kirjalikult prokuröörile, et Owtsharow, kes
suurem Wene-Balti tehase aktsiate omanik oli, teda
kirsades ja telegrammides teotanud, mitmesugus
tes kuritegudes kahtlustanud, tema kohta kõik
sugu walet eateid laiali laotanud, mille tagajärjel
Gawrilow Wene-Balti tehase dirMori kohalt ta
gandatud, ja palus Owtsharowi laimamise eest
kohtulikule wastutusele wõtta.

Asi oli rahukogus, kus kohus enne aSsa sisu
likku harutamist leidis, et Owtsharow oma kirjad
ja telegrammid, milles Gawrilow oma auteota
miist nägi, oli Helsingis kirjutanud ja olid need
Pariisi Schneideri äri nime peale adresseeritud,
seega sundis laimamine wäljaspool Eesti piirisid,
teiseks ei olnud Gawrilow ega ka Owtsharow

kumbki Eesti alamad; neil põhjustel otsustas
rahukogu, et asi Eesti kohtule ei allu.

Gawrilow ei jäänud selle otsusega rahule ja
kaebas kohtupalatisse. Kohtupalatis pani Gaw
rilowi wolini? adw. Limberg kohtule ette Eesti
wHlisministeeriumi poolt 1919. aastal Gawrilo
wile wäljaantud wälislpassi tõenduseks, et Gaw
rilow Eesti alam on, teiseks pani kohtule ette
Owtsharowi kirjad, -mis see direktor Lutherile Tal
linna oli kirsutanud.

Kohtupalat lükkas alluwuse küsimuse otsus
tamise edasi ja otsustas siseministeeriumilt tea
teid nõuda, kas Gawrilow on kunagi Eesti alam
olnud. Teiseks otsustas kohtupalat wälisminis
teeriumilt järele pärida, missugustel andmetel ja
asjaolude! Gawrilowrle wälispass on antud ja
seal tema kodakondsus Eesti kodakondsusM mär
gitud.

Liikumise awamine elektri
raudteel.

Eile keskpäewa! awati liikumine elektri
raudtee! Tallmna-Nõmme-Pääsküla wahel. Sel
puhul oli raudteejaam lippudega kaunistatud.
Esimeste rongide äramineku ajaks kogus hulk
uudishimulisi jaama elektrironge waatama. Ku
na platwormile ainult piletitega lastakse, nõu
tasid mitmed omale piletid, et ligemalt waa
data. AKs osa ei leppinud üksi waatamisega,
waid ostis piletid Nõmmele ja tagasi, et isikli
kult proowida, kuiwõrd hästi wõi halwasti
elektrijaam sõidab. Elektrirongid liikusid kogu
päew korralikult.

Tuletõrje sadamas.

Juba paari aasta eest asutati Tallinna
sadama tuletõrjujate selts, kuid wastawate tule
kustutuse abinõude puudusel ei olnud tal wõi
malik suuremat tegewust awaldada, kuigi seltsi
liikmed tulekahju kordadel Kustutamisest osa
wõtsid. Mereasjanduse peawalitsusel on ole
mas head tulekustutamise abinõud ja peab pal
galist meeskonda, kes teatud kuludega tiyen
duses.

Nüüd on seltsi juhatus mereasjanduse pea--
walitsusega KoKKu leppinud, mille järele wii
mane oma tulekustutuse abinõud seltsile kasu
tada annab. Selts hakkab sellepärast peawa-
Msuse lendsalgaqa käsikäes töötama tulekahju
kordadel ja seltsi liikmed alluwad lendsalga
pealiku korraldustele. Muidu on seltsi tege
mas iseseisew ja lendsalgast rippumatu.

Ajakiri „Meie Noortõõline"
sulutud.

Eile andis siseminister määruse, mille jä
rele Tallinnas Umuw Kommunistide noorsoo
Kuukiri „Meie Noortüöline" sulutakse. Sul
gumise põhjuseks olid ajakirjas ilmunud wale
teated walitsuse ja ametiasutuste kohta ning
üleskutsed maksma riigikorra kukutamiseks.

Kommunistlise lehe „Tõõlise
Sõnu" toimetaja wangi mõis

tetud.

Eile oli Tallinna-Haapsalu ra-hukoguS „Töõ
lise Sõna" toimetaja Robert PrafS'i asi harutada,
keda süüdistati ametikoha Ae waleteadete laiali
laotamises ja mässule üleSkutsumises.

Kohus leidis Prass'i süüdi olowat «alstea
dete laialilaotamises ja mõistis ta Laheks kuuks
wangi.

Walerahad liikumiselt peaaegu
kadunud.

Juba pikemat aega pole walevähasid liiku
mifel näha ja Eesti panga osakondadesse satub
neid õige harwa. See on tunnistuseks, et wale
rahasid liikumisel ei ole, ehk õige wÄhesel arwul.
Pealegi korjati need rahasoeriad liikumiselt ära,
milliseid järele tehtud oli. ühtlasi wõib oletada,
et meil praegu walerahawabrikuid tegutsemas ei
ole. Senistest «meistritest" istuwad aga mitmed
oma karistusaega.

Suurem saadetis petrooleumi
kohale jõudnud.

Nendel päewadel jõudis Batumist Uude sa»
da-masse suurem Wone mootorlaew „Olja>ren"

6.900 tonni petrooleumi ja bensiiniga. Ligi 4000
tonni petrooleumi jätab la«v Tallinna, mis sa
donnas asuwatesse paakidesse mahutatakse, kuna
järelsjäanud petrooleum ja bensiin Riiga ning
Liibawi saadetakse.

Läänemuuli täitmisetõõd lõpu
korral.

Läänemuuli täitmisetõõd kestawad juba kaue
mat aega. Tõõ wiibis sellepärast, et täitmise
materjaali sellel määral ei saadud, kui täitmiseks
tavwis läks. Tulewal nädalal löpe-tatakle muuli
täitmine ja selle järele antakse see wenelaStele
laduplatsma kasutada. WõvmaU?, et wiimasod
sinna lähemal ajal ajutilsed kuurid ehitawad.

Surnukeha kaldale uhutud.

Eile uhtustd lmned Wiimisi rannaS saldale
umbes 60-aastase 'msesterahlva surnukeha, miS
politsei korraldus!e anti.

Linna töõbörsrst nõutakse turbalavujaid. '
Linna tööbörses on praegu registreeritud

üle 700 tüüta töülise. Neil päewil nõuti Lehtse
turbarabasfe 55 töölist turbaladumise tööde juu
re, missugused tööd kestawad 3—4 nädalat.
Kubiksülla ladumise eest maksetakse 250 marka.
Tööle läksid õ nais- ja 2 meestöölist.

TLsiluje «astu «võitlemise seltsi maksuta kimet«t«S
yn täna kinoteater .Rekordis" kella 10—IL enne lõunat,

mitte aga kella 12—2 päewal.

Mälu arendamise kutsul.

Lähemail pärmil awab kohalik R. R. K. ü. mälu
arendamise kursuse, mis esimene sellesarnane Tallinnas.

Kursus käsitab igakülgselt mälu igapäewases rarwi

tuseS ja annab juhtnöör* «limase arendamiseks.
Loengutele järgnewad praktilised mälu arendrmise

harjutused, miS oma iseloomu poolest mitmekesised on.

Kursust õpetab Tallinna seminaari direktor HanZ
Root.

ülemaalise Eesti mmrsoo ühenduse rahalise loterii
waljaloostmi.se aeg, ntlz pidi olema käesolewa kuu 14.
päewal, on pikendatud 1. märtsini 1925. a.

N. M. K. ü. ja «. R. «. tl. fcgofooc teyewust
alustanud.

Koor algas tegewust uue juhi A. Uritami
eeftwõttel, kellel kõrgem muusikaline hariduS.

Uudsena koori tegewuses on lauljate tuttvuS
tamine klassilise muusikaga, ettekannete kaudu
koorijuhi poolt harjutuste eel.

Harjutused on igal esmasp. ja neljap. kell 3
õhtul Kiriku tän. 2. Koori wõÄaikse weel uus,
lau Haid waStu.

Tatttnna sndmn 20. sept.
visse klaaritud:

Soome arik „Ariadne", kapten Rönngren, segakauba

ja reisijatega Helsingist. Hollandi purje! »Trto", kapten
Koopmann, puumaSsiga Geslest.

Peale selle 3 purjekat.  
Wittja klaaritud:

Soome aurik „Ariadne", kapten Rönngren, segokauba

ja reisijatega Stettiini. Soome aurik .viola", kapten
Boxström, segakauba ja reisijatega Helsingi. Inglise au
rik .Baltabor". kapten Garde, segakauba ja reisijatega
Londoni Riia kaudu. Hispaania aurik „ Tel ta", kapten

Artaza, tühjast Saksa aurik .Holger*, kap
ten Babbe, laudadega Zaandami. Soome aurik

kapten Mykkönen, rukkiga Wiiburi. Inglise aurik .Re
val", kapten Sinclair, taku ja plankudega DundeeSsc,

Mo ja Leithi kaudu.
Peale selle 15 purjekat,

üldiselt oli 126 mitnnkugust laewa sadama».
LI. septembri peole klaaris wälja: Rootsi mootor

saelv .vljaren", kapten Pertson, ülej.äänud kaubaga

Riiga. Tob.
Ballett.

üleeile jõudis Tallinna Soome balletitrupp ja ka
matlfeb siin kaks etendust anda, estmase kesknSdalal» §4.

feptemibrll. TWpiS on pr-d Will. Ahlmonn, Wolstrsm.
Derjngow. Lllws, voltonen ja head Guö, Martikaknen.
Esimese Lhtu eeSkawas on liks akt Ehopeniaanast, Grand

pas ballett .Pachila'st", Valje qreeque, PaS de deux,
Orientale, PanaderoS j. m.

Tänased traawli- ja ratsa
wSistlufed hippodeoomil.

TraawiVSistlnfed 2.200 meetri peale. Auhinda
deks 105.000 mrk. 18 jooksu päewakorras.

WSljamaale traawleid müüdud.
Tänaste wõistluste eeskawas on 13 jooksu,

nendest 2 ratsa. Esimest korda korraldatakse
traawiwõistlust 2.200 meetri peale ja sellest wõ>
tawad osa faworiidid Zasnõi. Fatima. Rubin
ja Pääsuke. Start on sel wõistlusel waatelawa
ees ja jooksuteeks 2 ringi, mis lõpeb jällegi
publiku ees. Ratsawõistlustel esineb uus hobune
mära Barbara, nimelt 12-das jooksus.

Teiste jooksude peale on sisse kirjutatud:
40.000 marga auhindade peale: Salme.

NetU, Plowets ia Lobelia. 30.000 marga auh.
peale: Britta. Trõn-Trawa. Polönok. Äatima

ja Kallis. 20.000 marga auh. peale: Luxus.
Pääsuke. Sokol. Wuuni ja Trön-Trawa. 15
tuh. marga auh. peale: Tuberosa. Orlik. Lu
xus, Dotti. Sokol ja Begonia. 10.000 marga
auh. peale: Mari. Vambina, Kaja ja Dotti.

Ratsawõistlustest wõtawad osa: 1. jooksus:
Silwester. Hymera ja Ladq Rena; 2. jooksus:
Astarta, Ma. Barbara ja Merkur. Kumbagis
jooksus 15.000 marka auhindadeks.

Auhindade üldsumma on 165.000 marka.
tzippodroomil esinenud traawlitest on Asra

ja Lady hea hinna eest Lätimaale müüdud.
Kuuldawasti tulla sealtpoolt meel mSned ostu
ettepanekud.

Traawlid Fattma ja Plowets on ostu teel
Konstantin lürgensi omanduseks läinud.

Tänased wõistlused algawad punkt k. 2.

Sport.

Sportline loeng.
Aolmapaowal, 24. septembril kell 7 õhtul kõneleb

Kalewi tvõimlussaalis, Gonsiori uul. nr. 4, herra Ernst
Jdla huwitawa teema üle, mis käsitab naise kehaehitust

ja spordi mõju tema peale. Loeng on ainult naistele
ja seltside ja liitude spordiliikumise juhatajaile. Noor
meeSte oisawõtt .oengust ei ole lubataw.

Läti arwamine Eesti-Läti maa
wõistluse kohta.

Tänawune Eesti-Läti jalgpalli maawöistluS, mis
üldises järjekorras oleks kolmaS, on praeguseks ikka lah

tine. Meie poolt on ainukeseks wabakS lähiajaks 28.
sept. Lätkised, keS meile tähtaja walimise wabaks jätnud

ja nõusolekut awaldanud meiega wõistlemisekS igal sep
lembri pühapä«vai, on nüüd nähtawasti sellest loobumas.

Nad kinnitawad, et neil wõimalus olla waZtu wõtta
Eesti meeskonda ainult 21. sopi. UheS sellega on RiiaS

arwamifl, et EeSti jalgpalli liit püüda tänawu üldse
lõrwale hoida maawõistlusest Lätiga ja seda kaotuse kar

tulsest. Kellest on Riia leht „€egobitja* käesolewal näda

lal kirjutanud juba 2 korda.
Arwame, et siin mingist kartusest kõnet ei saa olla,

kuna tänawuSte lüüasaamiste rea täiendamine ühe uue

kaotusega meile avwatawasti ei oleks ülejõu kaim.

üliõpilaste olümpiaad
Warssawis.

Eestlased wõidawad edasi.
WarSfawist, 20. sept. kell 11.20 min. SaugushLWes

Ewer esimene tagajärjega KLS, teine Reumana. Tiis
seM tuli 800 meetris kolmandaks 2.02,0. Eesti teate
jooksu meeskond 4xloo meetris teine 46,4. Nenmann
knnlitõukeS kolmas. Rutti-Lukk tennise kaksikmängus esi

mesed.

TiiSseldt.

Rur«a Wõitleja TJK
vaheline jalgpallivõistlus, mis täna Tallinnas estwõist
luste tsüklis aset Pidi leidma, jääb pidamata. Põhjuseks

on, et wiimasekordsel võistlusel Sport - Wõitleja nar»
walaSte wärawawahi kast üpraust löögist vigastada sai

ja fee praeguseks veel paranenud ei ole. TJK tuleb sel

lega mänguta Rarwa Võitleja üle võitjaks.

Tennise wõistlus Tallinna—Riia
5:5.

Pühapäerval pecdi Riias Tallinna ja Riia pare
mate tennlsmänMate «ahel wõistiusi. Kakku peeti
Iv mangu, millest kumbki poo! wõitts 5. Wõistlused
ei ole meel lõppenud, maid jatkuwad eelolewal püha

päewal. Senised wKajärjed: Kusnetsow (Riia) 
Tuurytann (Tallinn) 6—2, 6—B. 6—4. Htiop (Tall.)
wõitis Rederi (Riia) 5-3. S-7. S-1. 

Kleinberg (Tall.) 6—B, 6—2, 6—o. RubU (Tall.)
wõitis kergelt Gülichi (Riia) 6:1. 6:3. Kaksikmängus

wõitsid tallinlased Tuurmann Hiiop Kusnetsow 
Plawneki 5—7. 6—3. 6—4.. Rubli Kleinberg
Gülich Scharnagli 6-2. 6-3. 6-4. Naiste üksik
mängus omas kumbki pool ühe wõidu: pr. Zenfen
(Riia) ja pr. Hesse (Tall.) 6-3. 67-4. Prl. Redlich
(Tall.) wõilis energilise ja kauni mänguga pr. De
rendti (Riia) 7:5. S:7. Sega kaksikmänLus wõitsid
riialased. Ees on matshid, kus üksikmängus kohtawad
Eesti ja Läti paremad mehed Paulson ja Makpherson.

Viimane on tegelikult inglane.

Õnnetused ja kuritööd.

Õnnetus rehepeksumasina liibi.
Mehel jalg kuni pölweui purustatud.

17. septembril juhtus Kapu wallaS, Warangu asun
duseS ühe asunikuga rehepeksumasina läbi õnnetut. Kui
masin täie jõuga töötas, kukkus masina juuret töötaw asu

nik Johannes Seemann parema jalaga trumli ette, luS

juures jala kuni põlweni purustas. Purustus on elu
kardetaw.

Õnnetu toimetati haigemaija.

Warastatud jalgratas kätte
saadud.

20. septembril peeti kinni Kaarli kiriku kohal keegi
kahtlane isik, keS meeSterahwa jalgratast seljas kandis.

SelguS, et isik oli Karl Leinfeldt, rataS aga BaltiSki
maant. nr. 33-b Martin Papi oma, mis wiimaselt 18.
sept. s. a. ära warastati. Leinfeldt ennast ratta wargu
seS süüdlaseks ei tunnista ja seletab, et ta ratta Rapla
laadalt ostnud.

rt—.

Trummi alla jäänud.
Raskeid wigaStufi saanud.

IS. fkp. tahtis Wiljandi liuna kodanik HanS Sammul
Narma maanteel teisepoole ääre minna. Jõudes trammi
roobastcni ei pannud tähelegi, et samal ajal ka tramm
sõidab. Trammijuht märkas meest alles siis, kui trammi
hilja juba oli peatada ja nii sõitis fee täie hooga edasi,
Sammulit maha paisates, mille tagajärjel wiimane tram
mil olemast raudkaitsewSrust wigastada saadeS meele

märkuse kaotas.
Sammul paigutati keskhalgemaija, kuS järelwaatusel

selgus, et saadud wigaStuscd on rasked; on murdunud
parema jala reieluu, kuna kulmu kohal sügaw haaw on.

Sammul on Päri walla, Wiljandi maakonna elanik,
32 a. mana, ameti poolest lihunik. Trammi alla jää
misel olnud ta tugemasti purjus.

rt—b

Õnnetus wiljape Lumisel.
19. sept. toobi linna keskhaigemaija Eduard Kiirmann.

kes wallaZ, Sepa laiu? wiljapeksmisel Paremat
kütt pidi masincttrumli wahele oli jäänud.

'Kiirmanni käfi vn läieZti purustatud, õnnetu on
poissmees, elukoht Majaka uul. nr. i, frt. 4. rt—.
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B SM on Uta lltisamatoot numbrilont k 50.01.-
B wal aastal. ülihuwitaw. Wälimus ülitore* Kõik lapsed ostku

  see number.
g Ainult 1S mk. Ainult 10 mk.

1 liu iniis ii tamm .Me RMm"

ilmub 2 korda kuus 24 Ihk. wärwiUsi pilte, lõbusaid westeid, luuletusi,muiiias jutte ja muud
B huwitawat lastelugemist. Maksab aastas 360 mk., poolaastas 180 mk., veerandaastas

B®* 90 mk., kuus 30 mk., üksik number 15 mk. „Laste Rõõmu" tellimisi wõtawad wastu:«Päevalehe» talitus, abitalitused, kõik Wabariigi postitalitusad ja suurem osa a gkoolide
juhatajaid* «Laste Rõõmu» toimetus ja talitus asub Tallinnas, Pikk tin, 2, kõnetraat

117—96. Toimet, kõnetunnid igal reedel k. 2—3 p. 1.| Tallinna Eesti Kirfastus-lihisus.
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wõtab wastu

talu willu kraasimiseks, ketrami
seks ja korrutamiseks. Töö kor
ralik ja hea. Suur wäljatöötamis

protsent ja hinnad mõõdukad.

Honsikiitgnniil.

Mv», ei. teooria, sollegglo

wõtan õpilasi wastu ja wõib rääkida
teisip. ja reediti k. 9—ll enne L ja

k. 6—B p. 1. Õuna tän. nr. 5, krt. 8.

Muusikaõpetaja

Adolph TUIM.

TÜna, ai. sept E. S. S. „Kalew'l" wSlial

jalgpallivõistlused

kell 11 homm „Kal*w" IV - „WÕltl©la" IV,
kell 2p. 1. „Nõmme Kalju" 111 „Slndl Kalew- IM-

Plisetäb. 50 ja 25 mk. Jalgpalli LIH-

Täna kail 5 p. I. E. S. S. „Kaiew'i" wäijal

jnlgpalliaõistlas ..MahKabl" „KRI!U .

Paiseftähed 30 fa 25 mk.
Spordiselts. „Kalju" ja „MakkaS»i" Juhatus.

Ilmusid 2. parandatud ia täiendatud

trükist uuesti illustreeritud

E. Mitt ja E. Jaanwärk. HMW IgMllHfll, Ed*"' kede 6pp","*le)

Hind (täieliku sõnastikuga) Mk. 75.

E.Mitt la E. Jaanwärk. yWMps (3 k"'c 6ppe"'ulc)'

Hind (täieliku sõnastikuga) Mk. 75.

E Mitt ja E. Jaanwärk. flClltSCilßS LCSebllCll. (3~4) kede 6ppeMStalfc

Hind (täieliku sõnastikuga) Mk. 75.

E. Mitt {» E. Jaanwärk WMU I-MlMkil *" W""L (4~5) k"k 6pp"""J')

Hind (täieliku sõnastikuga) Mk. 110.

E. Mitt ja E. Jaanwärk. ggMIM iKClllltll. 'V' IEuÄ" al"m*tel*

Hind (täieliku sõnastikuga) Mk. 110.
E. Mitt ja E. Jaanwärk. YMM LKCftUCII. V" SÄ. d'""d'

Hind (täieliku sõnastikuga) Mk. 110.

E. Mitt ia E. Jaanwärk. jjMM USSbUCtI. Vl S!Äkc,knhW*

Hind (täieliku sõnastikuga) Mk. 110*

Tallinna Eesti Kirjastus-Ohisus

Jaani tiin. nr. S, Kreiilt Panga majas.



Narwast.

Narwa Punase Risti komitee 5.
aastapiiew.

21. sept. peab E. P. R. Narwa komitee oma wiiendat

aaStapäewa.

E. P. R. Nattva komitee kutsuti ellu 1019. a. E.
P. R. peavalitsuse ettepanekul.

Komitee asus energiliselt tööle oma mitmekefiStel
aladel, milledest raskem aga lastekodude asutamine ja

ülalpidamine.

Sõja ja taudide järeldusel oli iseäranis Narmas
palju puuduskkannatawaid koduta lapsi, kes ulualust ma

jasid. Nendele peawarju muretseda, teeb E. P. R. N.
komitee endale otsekoheseks ülesandeks. Selleks rendib
komitee saadama! olewad majad waestelastekohtult, waS

tawatt lepingule 10 aaSta peale. Esimesesse lastekodusse

mahutatakse 50 kaswandikku. Kuid nõuded lastekodu jä

rele on palju suuremad ja seks asutatakse laSteaed 70
wähema lapse jaoks, kuid kahjuks kestab lasteaia tege»
wuZ aineliste! põhjustel ainult wähese aja.

Teine lastekodu omatakse 1932. <»astal 25 kaswandi

kule, ja juba järgmisel aastal ühendatakse ka Narma
waeZtelaste kaSwatusmaja lastekodudega, nii et komiteel

tuleb ülal pidada kolm lastekodu, kuS üle saja maese

lapse asuwad.
Peale lastekodude on amatud komitee poolt kehwa

terwisega õpilastele suwekoloniid Narwa-JöesuuS. Sume
kolomis leidsid puhkust ja ülalpidamist igal suwel 100
kuni 240 haiglast õpilast energiliste kaswatajate ja arst

lise järelmalwe all.

Oige laialdane oli komitee tegewuS esimestel aasta

tel. Palju jõudu kulutas komitee taudi wastu wõitle
miseks. Iga lp oo! oli näha abiandwat kätt ja kindlat
järelmalwet E. P. R. N. komitee poolt. Nii waruStab
ta haigemaja pesuga, arstirohtudega, haigerawitsejatega,

walmab ühtlasi puhtuse järgi ja teeb terwishoidlist Uhu

tustööd kohalises ajakirjas.

Niisama wötab komitee ka enda kaitse alla karan
tiinis wiibiwad optandid, neile wöimaldades odawamalt

toiduaineid, korraldades lugemislaude, raamatukogusid

ja andes arstiabi, neid aineliselt toetades.
Sagedasti on antud üksikutele hädalistele abi.
Wiie tegewuSaasta jooksul on toime pandud neli

korjandust, 26 Pidu, 4 näitemrüüki, 3 üldkoosolekut. Läbi
käik on olnud 50 miljoni, muist sellest on saadud töö- ja

hoolekandeminiSteeriumist ja E. P. R. peawalitsuselt, Ae

jäänud osa korjandustest, abirahadest ja pidude sisse

tulekutest. -—nn.

PeeteeiSti noorsoo kaswatamis
ja haridusseltsi aastapäew.

14. septembril pühitses Peeteristi noorsoo Kas
watamis- haridusselts oma aastapäewa.

„Wõitleja" hooaja awmnine.
14. septembril algas talist tegewust Zlarwa „Wõit

leja". Ette kanti näitelawal Schilleri ..Wilhelm Tell".
Terwttvstelegrammi oli saatnud haridusminister H.
Rahamägi.

Rahwast oli awamispeole terme saalitäis kogunud.

Protest 3.700 allkirjaga.
Narma Aleksandri ja Peetri kogudustelt on rii

gikogusse protestid 3700 allkirjaga saadetud kawatse
setawa perekonnaseisu seaduse kohta. Mõlemad nime
tatud kogudused nõuawad, et abiellumistel, suremiste!

ja sündimisel niihästi kodanlist kui ka waimullkku
registreerimist tarwitataks kodaniku südametunnistust
järele.

N.-Jõesuu merikannali süwen
dustõõ lõppenud

Neil päewi! lõppesid siiwenbustüöd N.-Jõesuu
menkaanalis. Mereasjanduse peawalitsuse siiwendasa

..Maaimeja" lahkub N.-Iõesuust.
Peale süwendustöid oli 15. septembril N.-Jõesuu

meribaanalis S jalga S tolli wett.

Laewade liikumine.

Tormide tõttu merel oli laewade liikumine N.-
Jõesuus wördlemisi waikne.

3. septembril läks Inglismaale propside laadun
giga ..Pallas", 6. septembril sõitis laudadega Inglis
maale ..Irmgard".

13. septembril tuli Tallinnast Lutheri „®nfi" N.-
Iõefuu sadamasse kasepakkude särele. Laew pääsiz
merikaanalist läbi sadamasse.

Esimene osa palke Wenest saadud
Narma saeweski „Forest" on esimese osa Wene

palke möödunud nädala lõpul juba wastu võinud.
Me 30.000 palgi on Rosfooni ning Pljussa jõgede
mööda Narma jõudnud. Palkide wastuwõtmist on
weidi takistanud tonnised ilmad.

Palkide wastuwõtmine kestab täie hooga
ebasi. HM

Narma Eesti õpetajate seltsi peakoosolek.
Kesknädalal, 17. sept. kell 6 õhtul oli 1. ühis

gümnaasiumi ruumes N. E. õp. seltsi peakoosolek,
millest osa wõttis umbes 60 Narma koolide õpetajat.

Kassa aruande järele oli seltsi kassa läinud
aastane läbikäik 123.749 mk., ülejääk 21.231 mk.
Uude juhatusse waliti hrad Karafin, Maasik, Rik-
Ken, Krcslaj Speek ja Lego. Õpetajate liidu ase
mikkudekogu Narma asemikkudeks hrad Marttn ja
Wülbe.

Tartust.

Emajõe sild ei saa 1. dets. walmiA
Juba mõni aeg tagasi kuldus mitmelt poolt aima

misi, et Emajõe sild määratud tähtpäswaks, s. o. I. det

sembriks malmis ei saa. Nüüd on seda ka ettewõtja
strma Poolt konstateeritud, kes nende Päemade sees lin
«awalitsusele palme saatis, et ehituste lõpuleviimise
töhtpäewa pikendataks selle aja mõrra, kuipalju on fii>
«tal temast olenematult põhjustel kaotsi läinud. See
«eg oleks neli kuud. Aega arwab finna järgmiste asja
olude peale kulutanud olewat: 1) Emajõe mesi on kõr
gem Püstnud (50 prots. kogu ajast), kui seda leping ette
näeb, mis takiStawalt mõjub. . 2) Silla jäälõhkujate gra
«iitkatete tellimiseks ei saadud rahaministri keelu tõttu

Välisvaluutat. Alles kui augustikuul waluuta wabakS
sai, anti tellimine Soome ja oktoobrikuu teisel poolel on
oodata kiwide kättesaamist. See aga wõtab ettcwõljal:
termiini täitmise wõimalse. 8) Endiste manade stldabe
vundamentide leidmine, milledest linnavalitsus ega ette-

Võtja lepingu allakirjutamise korral midagi et teadnud.
Neid jäänuseid tuli kõrvaldada, sest wastasel korral olekS

tzhitamine wõimatu olnud.
KokkuwõtteS oleks lao-rfiläinub aeg 4 kuud ja selle

aja wõrra tuleks lepingut pikendada. Et aga pikenda»
infcse tähtaeg talwekuude peale langeb, mil betoonimise»

tööd wõimata teha, siis joowiwad ehitajad Pikendust ke
wadekuude peale, s. o. peale jääminekut. Tänawu arwa»

takse silla alusmüüre wõimalik wcest wälja tuua, kuid
betoneerimine jääks kewade peale.

Tähendatud küsimust kaaluti linnawalitsuseS ja chi.
tuÄommisjonis, kuS leiti, et ehitaja poolt ettetoodud põh

jused on enamuses kaaluwad, mille tõttu tuleks silla chi»
tust pikendada. tzarutat! ka, kaS ei tuleks leping üldse
lõpetada praeguse ettewõtjaga, kuid kaalumise järele leiti,

at see soowitaw ei ole.

Tartumaalt.

Koguduse 700 fträta juubel.

Otepää kogudus pühitseb 21. sept. oma 700
aasta juubelit, missugust päewa kawatjetakse piduli

kult mälestada. Kirikus korraldatakse pidulik jumala
teenistus ja waimulik kontsert ning parast seda üldine
pidusöök.

Pärnust.
Pärnust. Pühapäewal, 28. sept. I. 4 p. I. ttuMa

saalis palweõhtu mitropoliit Aleksandri osawõttel. Mit
ropoliit kõneleb oma sõidust KonStaMinoopoli ja lõuna
maa usuwendade eilu-olust. Rahwalaul pasunakoori saa
tel, laulukoor ja lastelaul. Sissommek laululehtedega.
Laululehtede arw piiratud. Saada ülempreester Bal?'i

juures, S. Sepa län. 6 ja 28. sept. EndlaS.
Samal pühap., k. õht. Peab mitro-poliit õhtu

pabwet Issanda muutmise kirikus. Laululehed. Rahwa-,

laulukoori ja laste laul.

Pötinpö«n>oi, 21. septembril 1?24 püewalettt

Wastutaw toimetaja G. E. Luiga.
Väljaandja Tallinna Eeeii kirjasinie-ühisui.

Hr. 255 7

Pool miljon! Mo on

tühine osi.

kui omandada Wigastatud Sõjameeste
Ühingu rahalise loterii pilet. Piletis 4

kupongi ä 25 mk. 

Kui teil weel ei ole
E.R. Muuseumi loositähte,

siis muretsete selle kohe, sest mõae päewa pärast
on see ehk juba hilja.
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«* \ //\ 22.-27. septembrini soojade ilmade
M puhul on minu äris kaupade tllnnecl ttlan-

II Eleßu «J 2O°/0-30%. laske |uhust
lk mööduda; palun sisse astuda ja waadata: on ole-

P mas suur naister. sügise- ja talwepalitutest;
5! i Hrafigs 1| nahk, pluus-, baranchen-, weluur-, nahkkraega ja

1 11 ilma. Meester. sügise- ja talwepalitud nahkkraedega
II ID —* ja ilma. Olikonnad, püksid ja vihmamantlid.

II W iTIfIHHa Jl Heast riidest. Töö korralik; isiklik järelwaatus.

Kõigile tnntnd wanem walmisriieteSri Tallinnas.

•*# M * S. SCHWARZ, Pikk tän. nr. 3.

Mi MMM

(Rakwerest 5 km ) wõetakse weel mõlemast soost
õpilasi wastu, kes sunduslikule algkoolile wastawa
hariduse saanud ja wähemalt 16 a. wanad. Rooli
ja korterimaksu ei ole. Toitmine ühisköögist. 4-jale
kehwemale õpilasele on abirahasid wälja anda.
õppetöö algus 15. oktoobril.

Kooli juhataja.

30. sept. s a. kell 12 antakse Rakweres, Wiru
maakonnawalitsuse ruumes (Pikk tan. nr. 15) kinni
sel

aiheiipKltiffllttl,

millele suusõnaline järelpakkumine wõib järgneda,
wälja Arbawere weskisiila

ehitustööd.

Töö peab lõpetatud saama 1. detsembr. 1924. a.
Kautsjoniks tuleb maksta 10% pakutawast

summast.
Maakonnawalitsusel jääb õigus tööd ka mitte

wähempakkujale wälja anda.
Töö tingimistega wõib tutwuneda maakonna

walitsuses igapäew kella 9—15-ni.
Wiru maakonnawalitsus.

Bektimkrakat

wajab Tallinna tehnikum.
Pakkumised elulookirjeldusega sisse anda

27. skp. Tallinna tehnikumi direktorile. 

Lihula willawabrik, Lihula mõisas, tarwitab

oiM kraasilold

Pakk. suusõnal, ehk kirjal. Lihula willawabrikule.

OeUvuti mftüa - _ _

elelitrimoferloflim.

n.gu tr..did, k..blid, nSõrld. mootorid, -°w.ko°t.krid. Umbi
ptud, woolumöOtjad j. -kalkealajad jne. W. Tartu mnt 2, k. I,

A.-*. «Atlanta». ,

*

Jaama |a sadama läheduses

suured ladu- lu

kontoriruumid,

kõige kontorisisseseadega, telefoni ja
pikaajalise lepinguga üle anda. Pakku
mised saata slt. «8892» all. 

- .

»«WOW»O«»eM»G

I MQüakse. j

Pliidiraudu, praeahju
sid, siibrid, kriskasid,
ahjutraati ja witsrau
da, ahjuhaake, pliidi
nurkrauda, Õhukind
laid ahjuuksi, sooja
ahju uksi, wedruklap
pe, wentilaatorid 5" 6"
pliidi

kriska- iib«{
kerise- tlllSl

tahma
soowitab

Aug. NQcMern'l
pär. rauakauplus

S. Tartu m. 2, kõuetr. 15-61.

P. S. Soowikorral toime
tatakse ostetud ahjukraam
Nõmmtia ja PBiikB>
laua kätte.

Rutuliselt müüa Hea

MM-Wl

keskmine. Näha täna peale kella
11, Toom-Waesteiooli tün.
W—4, 1. ukS, ttepp. 

Müüa udu Rorterlsii

Ma

Nõmmel, Wanal Pärmi maan
teel nr. 11-a. Kaubelda autult
täna peale fello 12, ehk lin
nas, Wiru tün. nr. 14, kassast
Mida.

Odawasti müüakse ruumi
puudusel

Mmm,

kestmine suurus. Väike Kala
maja tün. nr. 6, krt. 3.

Juutekotte, uusi ja
pruugitud, igas suuru
ses ja hinnas, alati

saadawal ladus. |

IC. HaerteFi kontor ISuur Karja tän. 19/7, I
telef. 14—48. I

AMM!

punase plüüsiga laetud. Miini
sadam, Põhja tän. nr. b, näha

lo—4. WeUmann.

V/ZV//////////////^^

'^^fžerry^ciady'

D^WH;' Võis

Kabinett

tiibklawer
ruumipuuduse Pärast müüa.
Puuwilja tän. nr. 6—-13.

Müüa
uus Türgi dnwan, üks luichett,
nelja klapiga wari muStale at
lasile Väljaõmmeldud, linane
walge pilutatud laudlina (We
ne töö). E. Juhkentali tän.
19—10, hoowi Peal majas, na
ha igal ajal.

Müüa

ZW üiitstnid

lauad, plüüSmööbel, puhwet,
riietekapp, poe sisseseade. Duk
la luni 23. sept. Suur BaleSna
tän. 16—1.

Korteri muutmise Pärast kii
resti müüa

MeMM
tumedast tammepuust, nahaga
kaetud; Võimalik osaline järel
maks. Waadata wõib Jnsti
tuudi tän. nr. 34—7, kella 11
—l2 ja 5—6.

Müüa

Viiul

ühes poogna ja kastiga. Hind
7500 mk. Mllardi tän. b—lb,
Pühap. kl. 3-—6 ja ärip. kl.
11-ni homm.

Müün

marmor-paselaud, pesunõudega,
söögilaud, kuue tooliga ja muud
tocÄraami. Wene-Balti tehas,
nr. d 4, krt. S.

' Müüa

wmm

ühes madratsiga õige odawasti.
Näha täna kella 10—6. W.
Liitva tän. nr. 7, krt. 7..

Wll

nõusid

(tõrsi) igas suuruses on kohe
müüa ss. Penti aamiwabrikus.

! Alam Luha täu. nr. 5 Tallin
mas, kõnetr. 4-10. 

OMi!

täna kell 12 müüakse põhine
mööbel ja uworimcheriistad,
saan ja muu. S. Pär-nu mnt.
nr. 73-b. 

MUUa

hea talu

Wiljandi maak. suurema alewi
lähedal suurus 153 Riia wa
kam., põldu 6*l iv., mustamulla
maa, melsa umb. 4b w. hea hei
namaa ja turbaraha. Ligem.

' teateid kirjalikult Narma, lm
na politsei 2. jaosk. ülematt. 

i piilt

odawasti müüa. Junreweo t.
nr. 10—2, pühap. kella o—2.

üheS tarudega müüa. , Saue,
« Rochula Uue toal,

Müüa

odawasti

2 gtafragma-PUvvpa üheS Voo
likuga. Küsida Wabriku tän.
19, kvt. 26. Z. Galetski.

Müüa wana. leflkätte

aurukatel*

rauast. Narwa mnt. nr. 02-a,
krt. I. 

OdawaSti udAft

NIIIIIMM.

Suur Kom-,
paSst Mi. 40, tMikoja peal.

Kuuelkunne pdhastwerd Ing
lise

WIMe

müüa. Näha täna Wene-BtM
tehases nr. IVÕ—S?.

M peili!

Kellel läheb maja uu.fi trepi
astmeid, tänawaäärekiwe ja lõi
ki paskiwitöid. palun pailkuda
slt. «PMiw-itöõline".

MSLa

tiiSklawer, stuma „Echrõder",
hind 120.000 «lk. ja suur ta»
mvpuu, wiinapuu .ja liilia.
Narwa mnt. m. 86—2. Näha
peale Mhaipäewa igppäew.

odawaSti müäa kofim. kaswuga

meeSterahwale. Wäike Söö
rsnist tän. 4—G. 

Müüa Nõmmel

lalwemaja

omaette, 18 i.-flMbo, rendi
krum 300 sAda, muist Võlgu.
Hiiu tän. tnu 1. Wene kiriku
kõrwal.

Müüa

traenahku, walmiSboasid. nats
ter. garnituuride jaoks; iga
sugu talwemütse naister. sa
meeste rahwaStele. Soowilab
odauxlsti mütskkauiplus, Maalri
tiin. nr. 2. 

eOBS««B • «* •«»•

J Ostetakse. j

mm

pruugitud 3 istmega looijik'-*.
PaMumised hinnaga fft. «Loot
sik". 

Heas korvas kirjutusmasinat

Ladina tähestikuga, soowin os
ta. Palk. saata slt. «Kirjutus
masin". 

I Kõige kõrgemat hinda

briljantide, kulla
ja hõbeda eest

maksab uuesti awatud
kontor li>

A. «J. Sokof
Raekoja tio. 2, Kullasepa t.
nurgal.. kella 10—4 päewal.

Vanaaegne, täieSti korralik

mmm

Müüa. Hind 30.000 ml. Näha
11. B—ö Müller Manni töökojas.
Alimani tän. 0. 

nain mßfla

ärareisimise pärast odamasti.
Hea kiwimaja, 1000 r.-s. krun
diga, miS kõik rohuaed ja
iuürewilzamqa, junnis aiaäriks.
L>stja saab kohe wabanewa suure
0-toal. ehk S-toal. korteri. Suur
Pärnu mnt, nr. 96—1. 

li SM

müüa odaw. 1ö Muda. Dunkri
tän. nr. 23, poest küsida.

Müüa tammepuust

IUIM

Nõmmel, Pärnu mnt, nr. 113.

i Müüa uaister.

I»IlI»»U

! 5 asja, hind 10.000 mk. Väike
Ameerika tän. 32, krt. b.

Kasulik os tujukus B
maalritele! B

Prantsuse ooker) 8

odaw wäljamüük Laial B
tSnawal nr. 28, krt 1. B

kella 9-1. |

Müüa

garnituur mööblid (punase
plüüsiga), hea, toruta grammo
fon, head, chajeipuujt söögitoa
toolid. S. Juhkentali tän. SO,
korter 9. 

Juht-mnist odawaSti

sõiduauto

müüa Niguliste tän. nr. 18,
krt. b. 

Müüa

ärvreistmise pärast tiAeripink,
toalilled jne. Niine tän. nr.

3-4. ,

Müüa

buLdogge
(hundi seltsi). Gonsiori tän. nr.
10, krt. 6. Seal on ka padja
sulgi j. m. a. müüa. 

OdN. BüQa

pruugitud Türgi diltvan ja uus
kuischett. Tina tän. 36--4, leib»

*

 —  Q Kes soovin Mli Bekosse. see suitsetasu Qmmm

MI gll# ü M  

R. Reite era-nalskutsekool
Koidula (Instituudi) tin. nr. 18, kõnetr. 24—10.

Pesu- ja käsitöö
Ahtusele kursusele wõetakse weel õpilasi wastu.
Õppejõud Soome ja Saksamaa praktikaga. Juh. kõnet

kella 9—ll ja 7—B. üuhatUS.

Millon marka sõidate,

kui ostate N. R- Muuseumi loosltlhe kuke,
sest tähtede mttttk lõpeb pea. • •*•••

Soovitakse osta:

elektrimootorit
4-5 ja 8-10 S. P.
iinnavoolu jaoks.

n-soosesid
3>

vütkest hSöviimasln.
Teatada «A. T.»
Tall. postkast 8.

Sootoltaüflfe osta suurt

toomimi

(ljll) ja kiigetooli (Wiwi). PaR.
saata slt. ..Tixnpalm".

Tarwitan uu: ehk wana

llwiiplnki.

Pakkumised slt. ~H. G.-

Päevakursi järele ostan
bPll|ante, &

Kulda, plaatinat H
ja hftbedat,  

samuti pandimaja Imriitunge 
kailisasjade peale. |H

Narwa maant 22, krt. ?,
(sissekäik paraaduksest). IH j

Tõendage õiglase hinda-

RutulMt wajan kalapÄügi

«IM

Wvib olla ka tlma mootorita.
Toat. slt. „Kal«mootor".

•••*#•#•+••«*+*+*+*•*+*+*+***+***+**++

Ostan kuiwi

toMl.

Lühikejalg nr. o—B.

KMMttMMNHIInttM 1

Soowitakse osta

lokomoblili

4—5 H. P., ühes rehepeksu»
masinaga ja traktor ..Titani",
10X20 H. P., kas kõik ühes
koos eh? üksikult. Traktor wõib
ka wigadega olla, mille juures
remont tarwiliik. Teatada J.
F. Sinka'de metallitõöstusse,
Põltsamaa!.

K Wäljainaa hindadega, väljas
« pool võistlust ostan driljante,

  kulda) hõbedal,
  (asju ja vanu), nähku, vaipu
  ja pandim. kviitunge, vana
  aegseid rahasid. Kesklin-
I nas, Rüötli t. 6-1, k 10—5.

Sooroiu osta mcestev. head

kasukat,

(tuhkru- ehk kängurunahast).
Teai. slt. ~8502".

Soowin osta wäikest

maja

chk krunti linna eh? Nõmmele.
Teal. slt. ..8884".

«»!»»
XhmKIRSSMI SR XttMllKmHl

MDMM^GMWDWWWWWWWM

jltodunucL j

Kaotatud 1 lihtne

kuldnöel

spleetnõel), kallis mälestus. Au»
sat leidjat palutakse waewatasu
eest ära anda Ahju tän. nr. Ib,
frt. 7. 

Kadunud kolmekuine must,
isane

kutsikas

walgete käppade ja walge rin»
! naalusegv. Leidja: palutakse
tasu vest ku-vfökat ära tuua Kaulp»
mehe tän. nr. 4-a, krt. 1.

Kadunud kollakaS-roosa, nur
geline

nmM.

Palutakse waewatasu eest ära
tuua S. Batarei tän. nr. 4—6.

18. sept. kadunud

rahakott,
lvaqe leise üüriraha, wiimane
kopil. Ausat leidjat pai. wäga
ära tuua, annan tasu. Kui ei
taha, fiiS palun wätme ja kwii»
tungid ära saata, aadress on
ka rahalotis. Palun tuua Lii»
wamäe tän. nr. Sb, krt. S.

Kaotatud 80. sept. Pika tän.
ja Güintheri rohulaupluse wa«
hel

llilkllW lili

lt ütMngo.

Ausat leidjat palutakse roae
ivaiasu eest ära tuua Narwa m.
63, sadama postSontori ülemale.

I Leitud. 9

Naisterahwa

kiekott

lmheife rahaga leitud neliapäe
toal, 18. sept. Jaani täncvwalt.
Kätte saada wõib kuulutuskulu»
de eest Gonsiori tän. 29—1.

Sirm

on leitud. Kätte wõib saada
Graniidi tän. nr. 14-b, k. 18.

j * ptmesugast j

9W|« O OBlnfi

Kilpi

wöiwad odawa hinna eest kla
weri! harjutamas käia Heeringa
tän. 6-a, krt. 12. Kõnet. 6—L-ni.

Üksikust elus: tüdinenud ha
ritud, laine, lindlas ametis
wana poiss, soowib tõsist

tttttzVttst

ausa, sümpaatilise, käsitöös ja
majatalituses wilunud neiuga,
kellega seltsis ühist kodu raja
des, wõ iksime eluraskustega
wõidelda. Kirjad saata silt.
„ühine kodu-.

Brasiiliasse eh? ArgentiwaSse
sõitmiseks soowm

MM

Sõit olt.-Cuiul Palun teat. slt.
„Rändur". 

MM

25—30 tuhat marka ILHikeisekS
ajaks kindla pandi tvaStu, prot
sent kMuleplpel. Kirjad slt,
„Arimees".

Haritud, energiline, iseiseijsew
kchlealine maaneiu soowib

tutwust

kaine, lõstse, stsemiselt haritud
meeskodanikuga. WaSt. sit.
„Mstldus".

Keskealine lesbproua soowib

(Witt

j kindlas ametis, mõistliku härrat,
keda huwitab kodune elu. Kirj.
slt. „Jg<nvusest õnnele".

ReslaM

50.000 nt?. koilmeikS kuuks heade

%% wastu. WaSt. pal. flt.
„ Tasuta tuba".

SM

antakse kella 2—4. WSVesel
Pävnu mnt. nr. 18—2.

Kaks Ameerikasse lväljarän
dajat härrat svowiwad

abielluda

wallaliSte, terwete naiSolewuS
tega, kes osa veisikuluisid kõnnak
std. Teat. ftt. „UuS elu".

Kchkcaline, aus ja korralik
neiu soowib

tutvust

abislu otstarbeks, korraliku ja
kaine meeskodanikuga. Wana
dus 45—30 a. Deat. slt. „Truu
sõber".

Ilmet! Billi

nemat atiis

ON

.HSwllkhl"

müügil „Päewalehe"
finnajõudmisel homm.
kella s—lo-ni ja kella
6-9-ni õhtul.

Kernus

wõtab

..Koldil"

teHtiuifi wastu wallasekretäir
hra A. Abram.

iiiüi



8 Nr. tSS pvhopSewal. ST. septembri! M 4PKetvaleht

M. A. Heinrichsen'l

keemia ]a bakteMotoosifl laboratoorium
Tallinn, Narwa njaantee nr. 10.

Arsti. anslQttsl hinnad t
Röga, tiisiknabatsillnste, kopankatnrri ja teiste kop

suhaiguste alal 150 Mk.
Urlnl, (kuse-), munawalge-, suhkru- nee
ru-, põie- ja teiste haiguste alal .... 150 „
llrlnl, (kuse-), tripperi ja t. bakteris! alal 150 „
Niida, tripperi ja teist, bakteris! alal 150 „
Wftljahdta, usside munade, soolikapa
rasiitide, keemiline ja mikroskoob. . . . 150

Wara, werewaesuse alal 200 „
Pliina, raswa, suhkru, tiisiknsbatsill. ja

igas mikroskoobiline ........ 200
Saanina, juurdlus ........ 150 „

Peale selle kõhulima ja teised keemialis. ja bakte
rioloog. juurdlused.

Ohite Tallinna Haigekassa liikmed rahas ei maksa,
waid õiendawad tshekiga.

I lilini Mürti

TelliskSwi tän. 5, kõnetr. 26-86.
Teatame potiseppadele, ehitajatele ja majaomaniItkudele, et

müüme h&sti walmistatud ahjusaue ü 600 marka koorem, Ühes
kättesaatmisega Jlrveliivaga valmistatud tulewastupidawaid
ahjukiwe, korstaakiwe ja ItlQUHklW® nr. 1f müük suuremal
ja vähem n! arwnl. Majanduslise kriisi puhul ehitajatele wastu
tulles, müüme oma wabriku saadusi võimalikult soodsatel maksu»

tingimistel Austusega wabriku Juhatus.

mm—mmmmm Kodumaa rnmmmmmmmm

aknaklaasi

rnmmmmmmmm mÜfib kontor mmmmm

PAUL MIETENS.
Tallinn, Merlpulestce nr. 15. Kõnetr. 5-46.

SWändra klaasivabriku H. Orailbnnr'l A.«B. mftügl— koht Tallinnas. 

Mööblisadulsepp

wõtab tellimisi wastu: uute ja wanade
mööblite poltsterdamist ja kardinastooride ülespane
mist ja eri klubimööblite nahaga polsterdamist iga
suguses stiilis, työ korralik ja wastupidaw. Austu
sega Q. losua. Teat. kirjalikult S. Juhkentali t

nr 19-10.

lÄrl lõpetamise puhul
odavasti müüa

kübarad, mütsid, nahad, valmis nahatööd,

meesterahva pesn jna. Jne. 

J. FRANK, Wlru «. nr. 11.

TŠhtis möldritele

ja irimeestele!

Wähe pruugitud odra-, kruubi-, kaeratangu
(Herkulo) ja kroowimismasinad juhtumisi odawasti
müüa Masinad on Saksa ja Rootsi wabrikute töö.
Lähemalt kirjalikult, Pärnu »Päewalehe« abitalitu
sest »Masinad* all.

PHYTINI 7 I
Juba ennesõjaajast histi tuntud jõuandgvarsti- I
rohi kõiksugu nirwihaiguste vastu, iseäranis histi B
möjuw närvinõrkuse, neurasteenia, nirwillse B
unepuuduse, tiisikuse, werewaesuse juures ja B
paranemise ajal raskete haiguste jirele jne. B
jälle saadawal kõikides apteekides. B

Aktueslf aja Eestis Ed, Thomson & Ko.f B
Tallinn, Lait. 33. Kõnetr.26—B7. B

MHMB——B—B—BBBBjWjB

1 vMMI konetttesuo j

g teatab oma lugupeetud daamidele, et on kohale fõud
-5 nud Pariisist, kauaoodatud kummlkorastid, }
J igasugustes suurustest suur walik Prantsuse materjali- S

dest 70-es mustris. Wõtan tellimisi korsettide, ban- 3
£ daashida, kui ka parandustõõde peale waatu. Suur ft
s walik oma töökojas walmlstatud korsettidest i

9 MBPrtwahe Mln. 30, k. 2 (MMM •

y i ki OdawasU nilQaksa
/\ headel tingimistel jSrelejftSnud

IfflfiFottflid

J esimeseklassi firma «Korooa»
Ll 1 omad.

Kontor Ernst Agahd.
Wana Wlra t, 11 Kftnotr. 18-03.

Ostame

lille petrooleuinMe

Pakkumised saata: Tarwltalate
KaakUhiaina kaemlaosakonda,

Lai ti° 39. Tclef. 26-81-

Kaotatud

18. skp. Haapsalu hommikuse rongi II kl. kupees
rahatask ja Soome pass nr. 31/1923 TOIVO Heino
nimel Leitjat palutakse hea waewatasu eest ära
anda Merepuiestee 15, k. 1 ehk wälisministeeriumi

Soowitakse üürida

puutööstuie ruume

(ka ühes sisseseadega), Tallinnas, vaksali ja sadama lihe
duses Teatada: Tallinn, postkast 8 «P» tihe all.

dniliili-l

! WWMMI

Äri- ia

Kontoriruumid

(S tuba ja köök) ära anda. Teat.
saab W. Tartu mnt. nr. 2, t 1,
könstr. 8*23.

Preili soowib möbl. tuppa

\mMii

wiisakat, ametiSkäijat preilit.
Küsida homm. kella

v—lü Magasini tän. nr. 6—>l6.

iiliiT

wõib tulla korralik meesterah-
was. Mti tän. 15—24.

KindlaS ametis käija voilS
mees wõi abielupaar wõib tulla

ii •••».* |
\mwM\

Rusjowi tän. nr. 6—28.
Ära anda wäike

Ml. lil»»

üksikule intell. härrale wõi prei
lile Nõmmele, G. Pärnu mnt.
nr. Sü—2.

  u

ära anda Toompuiestee i—i.

lorteT

eh! luba ära anda ühe-le wõi
kahele härrale, Balti jaama lä
hedal, uueS majai. Lähemaid
teateid saab Nanva mnt 6-a,
Wene gümnaasiumi kantseleist,
kella 2—S.

AmstiSkätja aetu wõib

nsiÄ!

tulla laStota abielupaari juure.
Nõmmel, Waldekt tän. 29—3.

loliMorltr:

tbõgi tarwituisega kt erasiSsekäi
guga ära anda. RSarmel, Harku
tän. nr. 46.

Kahetoaline

Mr

ära anda laSteto perekonnale,
PääSMla jaama juure». S.
Pärnu mnt. nr. 144.

L kolmetoalist

Korterit

Nõmme ja Pääsküla wahel, 6
minutil tee tramanhjaamast, toal*
ja üürida suurema õunapuuaia
ga eht ka ilma. Küsida Ole tän.
nr. 27, kõnetr. 264)6, Tallinna».

SBlÜsafö» preili wazab

lülitil. t«tlD.

Teat. fft. 

lüeres

2 suurt korterit ära anda sellele,
Ui wähesed mööblid ä«l o»tab.
KÄstda PM tän. 24, raamatu-"
kaup!., Rakvere».

Mmm

tvälja üürida südalinna», 6 kuu
üüri sitemoksuga. Küstda W.
Wiru tän. nr. IS, krt. 1.

MM

wõib tulla puhtas am. - käija
moester. lasteta pereik. Uu» Ka
lamaja tän. m. 19—46.

Süda

täieliku koStiga ja klaweri tar
wet. ära anda rnteMgent pere
konnas. Nõmmel, Laial tän. nr.
ö, krt. 1.

KainHlimisebs

korralikku pevekonda wõib tulla!

wanem, soliid meesverahwaS.
Soowikorral wõib hommikuse
emaga . Tulla esmaspäeval kl.
6—7. Niine tän. 13—6, hoo

wi». ]

Nõmmel

tttöbl. tuba,
kostiga ehk ilena, wälga üürida.
Ka puhkust tarwilajad leiawad
ajutiseks sõbralikku tvaAuwõi
tu. 3 min. tee jaamast. Raud
tee tän. nr. 3S.

Kesti Ühistegelise Liidu
üheaastased ühistegewuse kursused

ühistegeliste asutuste asjaajajate, raamatupidajäte ja ärijuhtide ettevalmistamiseks algavad 1924/25,
õppeaasta Õppetegevust 29. septembril kell 6 õhtul Tallinnas XIV. linna algkooli ruumes, Suurel
Tartu maanteel nr. 83. Õpilaste waatuWÖtmlno on sealsamas, teisel korral,

25. septembril kell 6 õhtul.
Wastu võetakse kommerts- ja kaubanduskoolide ning vastavate erikursuste lõpetajaid tunnistuste
järele, teisi aga katsete' järele kahekordse raamatupidamise jne. oskuses. Kui ruumi jätkub, võe
takse vastu ka ilma vastava ettevalmistuseta vabakuulajaid. Õppemaks on 2000 marka se
mestris. Terve kursus 4000 mk. Kursusest osavõtmise kirjalikke sooviavaldusi võetakse vastu

Eesti Ühistegelise Liidu kantseleis, Tallinnas S. Karja tän. nr. 19, äritundidel
Kursuste nõukogu.

Ära anda tfftoe*

Korteril

3 ja 2 toaga, fBUWJc klaas
werandaga. Mha kella 11—4.
Nõmmel, Waldeki tä«. 29.

Viisakas meesterahwas saab

MMM

korteri Asiku naiSteachwa juu
re. Tehnika tün. «. 5—6.

koha saab wiffakas mvesier. eh?
naisterahvas lasteta abielu
rahwa juures. Klrfida Wene-
Balli tchas 133, k. 5, K. 3—7.

Üürile anda kuiw

kelder,

ka külm ei pääse flHe. Msida
Piikal tän. nr. 33.

Snar tiibu

ära anda kahele intell. preilile
ehk härrale. Näha R. 11—1'
päewal, Koplis, BMert tehases,
7. wäraw, maja nr. >4, k. 14.

HäSti möbleeritud

tAba

ära anda ühele ehk kahelbe puh
tas ametis käijale härrale. Mi
mani tän. nr. 59, krt. 7, teisel
korral.

Korter

2 tuba, köök ja we randa
uues majas ara anda Nõmme!,
Haa ma poi?- ja Haawa tän.
nurgal nr. 3, Wfida täna kella
2—6.

tl MM »»»

Mmwlmi

koduse sooja toa wõib saada ük
sA meesteraihMas. Härjapeajõe
tän. nr. 32—L.

nksiku mana naisterohwa juure
mõib tulla wanem, kaine, ame
tiskäija meeStercchivaS. Wana
Kalamaja tän. nr. 12—6.

Koilpllft

mida ka kontorirumniikS wõib
tarwitada, kefllinnaS, käidawas
kohas, ära and». Soow. slt.
.Nr. 8326".

kolme toaga, wsranda ja köö
giga korter wSHa amda. Liiwa
tän. nr. Ib.

Kaas

üüriliseks
wõiwad tulla kakS kainet noor
meest. Oskari tän. nr. b?—B.

, Müüakse. 1

' i GMNTWW» OWMGWWG

Mlll-I

üksikult ehk ühes limonaditeha

sega. Küsida Wilmsi (Riisen
. kampsi) tän. nr. 12—1.

punasest puust ja kirjutuslaud
  müüakse odawasti. Näha kella

' 9—4 W. Tartu mnt. 2, !. 1.i ' 
Wäga hea

  müüa, sivma wN<rth?e*. Teh
, nika tän. 7—ö.

M"' ea mm 
uua

Pruugitud pehmed mööblid,
kapp, peegel, kummutid, woodid
ja teist kraami. S. Tartu mnt.

' 74, krt. 4.
Müüa

tööstuse
ruumid

i kohased piima- ehk mõne teise
tööstuse tanvis, weji, elekter,

> elukorterid, 220 sülda krunti.
. Wilmsi tän. nr. 23.

Laste trlkaopesu: I

püksid seitsmes suuruses, wanutatud ja wanutamata, I
110 mk. peale, I

laste kombineed (särkpüksid) 165 mk. peale, I
SWÜtnld, puuwillased, wärwilised, 180 mk. peale, I

tingimata tarwlllkud kodus |a koolis, |
laste Ülikonnad, wärwilised, 280 mk. peale, I

saadawal kõigis ärides; suurel hulgal I

trlkoo- ]a suliauaiirlkas, Prii tfin. nr. 3.1

I ilufot tio

üks ilma, teine wähese mööb
liga, intelttgemt isikutele M Pe
rtftonmak &xa anda. Veßeri
tchaS Id—l.

I mibl. Mii

toöljja Üürida (mbeSterohwaSte-
I«). Nõmmel, WaldettÄn. S,
tvt. 1. . 

Kesklinnas

suurem ruum

töötoaks wülja üürida, eraldi
sissekäiguga. soowitorral wöib
ta elukorteriks olla. Kirjal,
flt. 

Kaas

üüriliseks
nrfflb tulla wiisa-kaS meeMer. ehk
naiSter. lasteta abMAPaari
juure, jkunglo tän. m. 6,
krt. 8. 

loihahtW.

hästi stSsetSõlatud, käidawaS ko

has, kaubaga ja elukorteriga
ära anda Nõmmel, omaniku
haiguse parast. Teateid saab
Nõmmel, Raudtee tän. Iv, Sa
go poest (jaama wgStaH.

Kaas

üüriliseks
wõib tulla tööline. We»e tän.
nr. 8, krt. 11, tulla peale kl. 4.

iirtir

lütte ja walguSlnsega ära anda
üksikule, intelligent tfikule.
Klaaftnai tan. nr. ö—ö. Näha
kella S-st homm.

ühele ehk kahele iMelligent

meeSterahwale^^Meeritnd

ära anda. Teateid saab Wiru
tän. 4—õ.

lüumiT

ühes korteriga ära anda, sünd
sad kaera- sa heinakcuiplusets.

tõiknsionj M, nr. IZ,

Kante-ia Huil
körwaliste ruumidega Wüike-
Maarjas. paremas kohaS turu
ääres on 1. jaanuaril üürile
anda. Ligemaid teateid annab
Tallinnas laupm. härra A.
Knkit, Wanal turul ja J. Kolli
Wäike-Maarjas.

Ära anda

l ÄI. lita

Graniidi tän. nr. IS-H, kvt. 2.

Mndlas ametis käija meeSte
rahwaS wSib

lotterisff MD.

Girgechoni tän. nr. 2b, krt. S.

AWIÜ

ühes elukorteriga ära anda. M
sida Jakobi tän. nr. 5-a—l.

Omaette, demonteeritud

korter

8 wba, weranda ja köök 
Nõmme! üürile anda. Teateid
saab kella 9—3 p. I. Nõmmelt,
Uus tän. nr. 10.

tali ia

auiokuur

wälja ü-ürida. S. Tartu mnt.
nr. 70—ü.

Suur, walge

ÄIR M

erasissekäigu-ga, elsktriwagustuse

ja küttega l—2 härrale wälja
anda. Näha wõib kella 11—12
ehk 4—õ wahel. Wcchali puies
tee 2, krt. 27..

Pääsküla saama juures, ma
ja nr. 401, üürile anda

ML Ml.

Petrawka.

MKM

wöiwad tulla, soowikorral
ka kaiks meesterahvast.

< Ulsm-Söja tän. nr, flbilö.

Kohale Jõudnud
suurem saadetus

lomblbloase.

reserwuaare, tahte ja kõik
sugu lambiosasid. Möük
suurel ja wäiksel arwul.

K-m.Wershbitsky
Wiru tän. 14.

Juhtumisi odawaZti müüa
täieSti korras 8. kl.

Miimi

Baltiski mnt. nr. 7—<lo.

Müüa adawaSti isane

WWe.

aasta kolme kuune, tugema kas«
muga, hea walwur. Wäike Sü*
toa tän. 15—3.

Rendile anda

krunt

100 tuut], suur, kohane puude
jaoks, ja remontoeritud hobche
tall. Polgu tän. nr. 6, krt. 13.

Hea, noor

on müüa.

Kadaka teel nr. 4. Näha wõrb
pühapäemal.

I kallongides k 25 kg. B
toidu jaoks, müüakse B
odawasti Lai tän. nr. B
28, krt 1, kella 9—l. fl

 tl utta

korras meoauto, 3«tonn., kum
mid uued, soowLorral ka um
bes 50.000 töö wõin edasi an-

Tina 7—9.
Odawasti müüa õitsewaid

S. Tatari tän. nr 30, krt. 1,
Tamberg.

Tartu (SaKsa) Käsitööliste Seltsi

EINELAUD

antakse 1. jaanuarist 1925. a. 1

rendile.

Kirjalik, pakkum. palutakse saata 1. oktoob
rini seltsi kirjatoimetajale R. Berg, Tartus

Riia tän 2. Eestseisus.

W õ õrasfem aja

Übes alkoholSlise einelauaga
edasi anda TARTUS.

Järele kösida Tallinnas Wene tän. 1, k. 9.
kl 10—12 ja 3—5.

Mehaaniline saapawabrik «Polaris», Pärnus,
warustatud moodsate masinatega,

untoKse rendile.

1 Lähemate teadete saamiseks pöörata wabriku juhatuse poole Pärnus.

Teadaanne.

Sinagogi juhatus teatab ühingu liigetele, et
pühapäewast, 21. sept. (kl. 10—1 p.) kuni keskn.,
24. sept (keskn. kaasa arwatud) (igapäew kl. 6—B
õht.) on käsil eelolewateks pühadeks SinagoglS

olewate kohtade väljaandmine.
Uhinguliigete kohad, miile eest raha maksmata

antud teistele. Kohtade wäljaandmisel antakse ka
sissepääsukaarte, milleta kedagi sinagogi ei lasta.

___ Sinagogi juhatus.

Štnlilasmafiaate

Jjj. nelioßitei.

Tulen koju ja wötan oma juure
kõiki seltsi õmblusmasinaid paran

dada. Ainult asjatundlik töö wastutusega. On müüa kõige
wanemast kuni uuema süsteemini kõiki seltsi õmblusmasinate

tarbeasju nagu: füsttt, nõelu, jagusid, õli jne.

Tallinn. Suur Roosikrantsi tän. 25/28, W. Põrnu mnt.
nurgal. Linde apteegi tvastas.

tw ml!

Juustu pisarates. Backsteiu
ä 35, 45, 55, 65 mk.
Schweitsi juustu k 85 mk.
peale. Hollandi juustu a
40, 50, 60, 70 mk. Rohe
list juustu k 30, 45 mk.
Skumbria kalakotletid 21 li n.

karbis k 15 mk. Kilu. hoi
tud k 35 mk. peale. Spro
tid k 35. kahekordne k 50,
'35, 60 mk. peale. Angerjad
ä 75 mk. peale. Kilud ämb
rites 7 n. k 150 mk. Lõhe-
Icala naela viisi k 60 mk.
Lõhekala karpides k 35, 50
mk. Sulatatud searasw k
75 mk. Wõi, eksport, tün
nides, k 110 mk., naela
viisi 117 mk. ilma soolata
Pariisi või ä 120 m , köögi -
wõi k 100 mk. n. Marga
riin (taimewõi) k 50, 58 m.
«Kokk» ja teised sordid.
Hapukoor, kohupiim alati
saadaval. Elusad kalad, fo
rellid, müük akvaariumist.
Wõru ja Walga suitsetatud
vorstid k 100 mk. Mesi ä
70 mk. Müük suuremal ja
vähemal arvul. Äri on
avatud kuni kella 7 õhtul,
pühapäevadel 8-10 homm.

K.-m. Hiir

Sauna ISnaw nr. 1,
kõnetr. 26- 37.

Kelnerite klubi kõrval
Palun minu äri ja ladu
mitte teiste kauplustega

vahetada.

P. S. Kõik tellimised kuni
viie naelani saadetakse

kohale en-gros hinnaga.

Manahkne, riideta

MM

müüa. Haruldased head nahad,
kõlbulikud naisterahwa krae
deks ehk palantiinideks. Näha
kella 10—1. Raua tän. 14—2.

ILikwideerimise tõttu

müüakse odawrasti

ullnokMopet
kristalliseeritud, tinast
waba. Lai tän. nr. 28,

krt. 1, kella 9—l.

Hea, 8-aaSt.

hobune

on müüa, kõrgub 2 arSs. 355
werH., kSlbul« töRS ja sõiduks.
Näha täna Uue Maailma tän.
nr. 5.

Müüa punase- ja mustasõstra
™ r*> * K

poosmd

ja aiamaastko toimi. Tondi t.
nr. 24.

Kirves korras juhtumisi müüa
odawasti

Mnilpolitu
keskmisele kaswule, kõiksugu toa
mööblid, üks wana kunstmaalri
Pilt ja Iwpsswanlker. Näha
igal ajal. Laulupidu tän. 3,
krt. 1.

Müüa ilus

profs

briljantidega, wana töö, Hiina
waasid ja wähekantud meester.
wifiitülikond keskmisele kaSwule.
Näha wõib pühapäewal, 21. fl!p.
Wäike Arehna tän. nr. 26—2.

iil

Pärnu mnt. ääres, sünnis
kaupluseks wõi suwitulseks, mitte
wäga kaugel! linnast. Ole tän.
nr. 26—tl.

ITiloolF

madratsitega, wähe pruugitud,
odawati müüa Bevkeri leh.
36—7.

2 kanfawat

Pliiti

ia muud mcujakraami müüa.
Weizenbergi (Salongi) tän. nr.
21, krt. 3.

Juhtumisi

telelon ära anda.

Soowid kir.j. slt. 

Juhtumisi müüa täiesti uus

sepaaias

7-puudone. Keemia tän. l?— 4.

Killil

müüa b. klass, 40 sm. lai, wähe
pruugitud. Näha igal äripäe
wal. Terase (S. Epinatjewi)
tän. nr. 2, kudumislööstuses.

Odawasti

miiiia

juhtumisi meesterahwa ülikond,
naisterahwa talwetalitu ja
willane lleit. Paha terwe päew
S. Juhkentali tän. m. 16, poes.

Jlteffaoksjonid:

enampakkumise! müüakle
1) 22. oktoobril 1824. a. Kärdlas Kärdla metskonna metsaülema

kantseleis K Srgesaare metskonnast 5292 puud ja 32,87
tiinu, 24 tüki», hinnatud 1.238.225.— marka.

2) 23. oktoobril 1924. a. Raktvere wallamajas, a) Unbla
metskonnast 92 puud ja 15,90 tiinu, 12 tükis, hinnatud
679.075. marka, b) Sagaoi metskonnast 28,79 tiinu,
22 tükis, hinnatud 1.567.406. marka.

3) 23. oktoobril 1924. a. Zögcwa seltsimajas, Kaawere mets
konnast 58,69 tiinu, 22 tükis, hinnatud 1.595.381.— marka.

4) 24. oktoobril 1924. a. Haapsalus metskonna metsaülema kant
seleiS, S. Losst tän. nr. 12 Haapsalu metskonnast 3,63
tiinu, 11 tükis, hinnatud 59.852. marka.

5) 27. oktoobril 1924. a. Kaiatvere kaitsemõisas metskonna met
saülema kantseleis, Kaiavere metskonnast, 80,21 tiinu, 42
tükis, hinnatud 4.326.820. marka.

6) 23. oktoobril 1924. a. Wörus, „Kandle" seltst ruumes:
a) Roosa metskonnast 176 puud ja 17,46 tiinu, 11 tükki
hinnatud 1.272.568. marka, b) Wastseliina metskonnast
351 Puud ja 17,65 tiinu, 15 tükis, hinnatud 1.139.223. mk.

7) 28. oktoobril 1924. a. Tallinnas, Harju maakonna metsaülema
kantseleis, <3. Roosikrantsi tän. nr 12. a) Koiga metskon
nast 588 puud ja 64,77 tiinu, 27 tükis, hinnatud 2.803.111, mk
b) Vihterpalu metskonnast 197 puud ja 12,88 tiinu, 6 tükis'
hinnatud 776.983.— marka.

8) 29. oktoobril 1924. a. Räpina wallamajas Räpina metskou
nast 41,56 tiinu, 33 tükki, hinnatud 2.611.191 marka.

9) 29. oktoobril 1924. a. Ruttu mõisas, metskonna metsaülema
kantseleis Walgu metskonnas 40,31 tiinu, 64 tükis, hinnatud
1.541.083. marka.

10) 30. oktoobril 1924. a. Pärnus, Pärnu maakonna politsei
walitsuse ruumes, Surju metskonnast 63,25 tiinu, 72 tükis,
hinnatud 4.620.809. - marka.

11) 30. oktoobril 1924. a. Tapa alcwis politsetwalitsuse ruumes.
Tapa metskonnast 36,47 tiinu, 56 tükis, hinnatud 2.161.592,
marka.

12) 3. nowembril 1924. a. Viljandi wallamajas. Vastemõisa
metskonnast 60,65 tiinu, 52 tükis hinnatud 2.617.235, marka.

Ligemaid teateid müügile tulewate metsatükktde üle annavad
kohalikud metsaülemad ja metsade peavalitsus, Tallinnas, Kiriku tän.
nr. 4.

Ngema metsfonßO rnetsiaWn 15. oktoobril
11124. a. veetakse mitte Jõgeva vallamaja», mutt

Jõgewa alevivalitsuse ruumes

Metsade Eeuaalitfus,

Sw. wamituiwaiitsoss intendantflnri osakond 

korraldab suusõnalise järelpakkumise

oiltaste Kinnaste

ostmiseks.
Järelpakkumine on 27. septembril 1924. a. kell

11 Tallinnas, Pagari tän. nr. 1 tuba 19.
Pakkumise kindlustuseks tuleb maksta kauts

joni. Lähemalt sealsamas igal äripäewal kl. 10—13.
Intendantuuri osakond.

Teadaanne.

Tallinna linna politsei 6. jaoskonna ülem annab teada et
22. septembril s a. kell 10 homm. müüakse Kullasepa t nr' 10
A. lmmerthali kontori ruumis enampakkumisel A Immer
jhali päralt olev warandus, mis koos seisab kahest saarepuust
kontonpuldist kasepuust lauast, kirjapressist, 2 arvelauast
3 kirjakastist, elektrisissessadest, kahest pulditoolist, pesukau
sist uhes jalaga ja kahest väikesest lauast ja mis hinnatud
9110 marga peale tema 1923 a. P maksu sissenõudmiseks
Müüdavaid asju võib näha oksjonipäeval. Pakkumine alwbhinnatud summast u

Jaoskonna ülema eest; (allkir^.
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Endine Rohtusekretfiör
kirjutab asiatundlikult ja

kiiresti

palwckirju

ja adaslkaabusl kohtu
ja ametiasutustesse SÜO
- nSudmlsa, pK*

randisse, abielulahu
tuse, wekstite, sala
kauba, Sri- ja tulu
maksu ja muil aladel
Tft6 kirjutusmasinal ja
««adumata odaw.
Allika t. 6, R. 3,

kella 9—B ja pühap. 9—3.

! Tunnid, j

Resumc my

W Ins.

Apply kr.: 6—7 p. m. S. Roosi
krantsi tän. 21—9.

Õpetan

naisterahwa- ja laSteriiete jnu
relõilust kahe meetodi: akadee
mia ja lihtsa Ameerika m. jä
reie, la joonistust. Wäljaõppi
nud saamad tunnistused. Div
lom. õpetajanna E. tsngbusk.
Luise tän. nr. 8 krt. 6, kl. 3—B
peale lõunat.

Annan odawaSti EeSti keele
ja matemaatika

snnde

Pikljjalg nr. 2—6.

Annan Prantsuse keele

gruppides ja üksikult. Läh. kl.
4—7. Lai rätt. 33—1. Kolsa
kowa.

Soowin wotta

«IW M

Prantsuse wõi Inglise keele
tundide wasm. Pal. kirjutada:
Lai tän. 31—1. S. Kolsatowa.

»> m

oma Saksa ja Prantsuse keele
tundidega. Bunge, Rüütli tän.
nr. 4, krt. 3. 

llliõpilane annab odawaSti
matemaatika., jSrelaitamiS- ja
«ttewalmiStuS-

TehMwmi MSpilane annab

tNNde

elementaar- ja kõrgemas ma
temaatikas, füMkaS ja keemias.
Ole tän. 36, krt. 4. Kõnet. eS
masp., teistp. ja reedel kl. %1
—&2, lejkn.. neljap. ja laup.
kl. Kl—%4.

lillffl StliHlM

õpetab noori, algkooli õppe
kawa ulatuses. Õppemaksust
räägime fiiS, kui teil sÄge, kas
töö määrib tasu. Teatada Aida
tän. nr. 7—>l. H. R. 

IMM

antakse häSti ja edukalt, üheS
noodiõpstusega 960 mk. kuuS,
kaks korda nädalas. Rääkida kl.
10—18 ja 4—6. Allika t. 9—4.

Vilunud õpetajamm-kaSwat.,
heast perekonnast, kauaaegse
prakt.. soowib

tunde

wöi kohta. Õpetab Eesti, Jng
lise, Salla, Prantsuse ja Wene
keelt. Head tumnUused end.
kohtadelt. Rääk. pärast kella 4.
Raua tän. IV—4.

Englith lady gives 5p

lessons.

At bome from 3 till 7 daily.
Wäike Tartu mnt. nr 2, krt 3

ttliõp., matem., amiab

tunde

elementaar- ja kõrgemas ma
tem. Sealsamas tunnid ka
EeSti keeles (gramm., kirjandus
ja kiritöõd). Weerenni tän. 7-a,
krt. 1 (uus walge maja). KS
net. 9—ll ja 3»—5. >

Saksa keele

luutum-

Mli

algawad jälle. L. Tatari tän.
nr. 7, krt. 4. ülesandmine iga-
Päew kella 3—4.

Gaksa Prantsuse keele

MM

wöetakse weel mõned õpilased.
Tõnismägi nr. 1, krt. t, 2 trep
pi. Kõnet. kl. 6—7.

| MotZimkeö. j

sootuid ülsilu härra juure ma
japidchaks, oSkab iseseiswalt

keeta. PaN. kirjal, slt. „1&".
Haritud preili

ii talli

laSte juure ehk perenaise abikS.

Kirjad saata slt. „Preili".

Haritud

preili

otsib kohta kauplusse ehk moodi
ärisse. Kirjad saata flt.
„Preili".

Keskealine kaua teeninud

pasiija,

kellel oma korter, soowib kohta.
OSkab keeta, rääaÄ ka Wene
keelt. Tunnistused endistest
teeniStuSkohtadest. Tvat. flt.
.Martas 
HSrrad

ärimehed!
Teie ei kahetse, kui wötate wi
lunud, heasüdamlise preili müü
jannats. Jsesetsew äriiuhat<ua
olnud mõned aaStad. Pakk. flt.
„@lu on raSke".

PyccK&H HHTOJIJIB
reHTnaa Mojiojxaa

BftOBA
ucejiaerb nojiyamb Mtcro KT»

snaerb MV3biKy,
jnoönmaH Mieü. ön/chib

y.i. & Jfc 10, na. l,
Cb 12—1.

Wanem lesivaiSter. palub

chk laSte juure. Teat. flt.„Lesi".

Otstn

puude faagimis- ja lõhkumis
tööd. Oleksin tänulik la koza
mehekocha andjale. Uus Tatari
tän. nr. 16, krt. 3. L. Truu.

Otsin

woodimadratfite ja mööblite
polSterdamise lõid kodus, oma
niku juureS. Teatada slt.
.PolStertSö",

Endla (Wittenhofi) tän. 40—8.

Annan

kimriMe

õiplaselt ja mõõduka tasu eest.
Elsa Träger. Rääk. kl. õ—6.
Rataskaewü tän. 20—4.

Annan

klflueMe

hea põhjaliku Sppewiisi järele.

Mrs Treumnnn
Rääkida esmasp. ja neljap. kl.
11-—12 ja õ—6 Nõmmel, Ra
humäe tän. nr. 2. Tallinnas,
Wiru tän. 1?. kr.:, b, „Univer
saal'', teles. 2b-17.

Saksa keele

tunde

(teoor. ja prakt.) järelaitamive
koolidesse. Klaweritunnid al
gajatele. Kaasani tän. 17—1.

"Lb BMiBS fnmjajT

pr. cak: de 5 a 8 aos et pl
nrancis, organisds p. in«L fran
caise diplomde commencent le
29 sep Quelques enf peuv.
•nc. j participer. Priz modärt.
Vit. de 11 4 12 et s'/- k 7.
Pikk tän nr. 68, krt. 9

Dbpl. kooliõpetajanna, saks
lane, annab Saisa keele

tun6e.

Waksali puiestee nr. 3, krt. 4.

nõmmel.

Wilunud õpetaja annab Saksa
keele tunde. Raudtee tän. 46,
kõnelda 2—4. 

Kõrgema muusikakooli õpila
ne annab odawasli

Uawefitunis,

wõib ka kodus käia. Luise tän.
õ—l6.

Wilunud õpetajanna annab
EeSti, Wene ja Saksa keele

tnnde.

Wana Wiru tän. nr. 2, krt. 1.

Konserma tooriumi nnmema
kursuse õpilane annab

viinlltunds

6le tän. nr. 36, krt. 4. Kõnet,
igapäew kl. 3—õ p. I. Soo
wikorral wõib õpilaste juures
koõuS käia.

W. a. kaaskodanikud!
Viisakas neiu palub

teenistust,
illskõik kuhu. On enne teeni-1
nud, tööd ci Põlga. On head
tunnistused. Kes koha annab,
ei kahetse iialgi! Pai. teat. slt.
*nr. 8—10" ehk Härjapea tän.
18, poodi.

Kiir

mosißKlrlotaia

otsib õhtuti tööd. Waba kella;
4-st. Pakk, slt. R."

UIUeS m\

Palun, wöimaldage noorele
waejele neiule koht laste juure.

Armastab lapsi, ning on
nõus ainult ülespidamise eest
teenima. Räägin Eesti, Wene
ka wÄbe Saksa keelt. Kirjad

slt. „Walus pisar". j
Noor ilu*

neiu,

mõistab 3 fõh. keelt, tvp. kaub.-
kooli 6 kl., otsib kohta kassaKe,

piletimuljjakS, naiskelneriks
j. m. Kirjalikult ja MklÄuilt
kl. 3—S p. l. Jakobsoni (Wladi
miri) tän. 17-a, krt. d.

ilciu

foomib teeniStuskohta, ojt enne

teeninud, oKab ka õmmelda.
Teatada slt. „õXõ A."

Aus ja tõõkaS

neiu

palub tnngitvalt kohta. Räägib
kohaliivke keeli, keedab üsna
häSti, on «me teeninud. Teat.
fit. „Lisbeth".

Noor, haritud

neiu

foowib teenistust ärisse ehk kon
tori, walldab 3 koh. keelt. Teat.
fft. „R. 8000".

õmbleja juure ehk majasse Smb
lema. PcrSk. slt. nr.

8330 ettenäitajale".

Noor aas oslo

Saaremaalt tulnud, otsib kohta
ükfiteeniMs mõi rätsepa käe
aluseks. On oskus naiste rahwa
riiete töös, soowiSorra! wöib
ka maale sõita Pai. teat. slt.
,AuS neiu".

! Kaut Sj on iwS i meki ne -

üliõpilane

otsib mingit teenistust Teat.
stt. -Aeg".

Wilunud, diplom.

õpetajanna
(Balti sakslane), keeli oS'oja ja
musikaalne, otsib enmlõunaseks
ajalks tegewust, wõi mai ilul wt*
rai toa sest. Tea-t. pai. kirjal.
Kaupmehe t&n. 9—4, „Ä. M."

Palun meeSterahwa

MH!W.

mõib ka laaorköS Ma, teen
hästi, ruttu ta odamasti. Pal.
mitte tähelepanemata jätta!
Packk. stt. „32 pesu".

MM

(wenelane) wöiab oma peale
yaigeterawitfeMst ja walwet
haigete juures. Satta Kalamaja
tän. nt . 20, krt. Senat.

mmm

Mm mnt 43,

pudu- ja moeäris, wõtan iga
päew tööd waStu: mantlid h
1000, koSvWmid h 1000, Villa
sed kleidid k 400, siidÄl. k 500
mk., kuued k 200 Mk., pluusid k
100—450 mk., laSteviiete ja
peisu õmblemine. Pilutamme
ja iilsaäreamblemine. Igal ajal
walmislkleidid ja pluusid mW
gtt. 

Soowin

õpilasi! Ula

kuduja juure, tunnen wähe tööd,

soowikorval oma masinal. Teat.
ftt. «Õpilane 26".

Kaine ja korralik

otsib kestwat teenistust. Palk.
ifft. «Kiiresti".

Moslnlst-mõntöör
otsib masinisti kohta gaasi-, pet
roöleumi-, nafta- diiselmootori
juure. On sellel alal weßites
ja elechtrizaamades töötanud.
On keskealine, Msik, aus ja
karsklane. Teatada Lutri-
Waestokooli tän. 10—6, G.
Laane.

WÄunud

Miimi

soowib teenistust ärisse. Teat.

sü. .Meeri".

õmblejad!

Palun, Võimaldage õpilasele
koht mantlite ja kostüümide
praktika äraõppimiseks. Tun
neb enne tööd. Teat. slt. „Oo
tasa 442" 

Keskealine, wijsakas

neilt,

endine härrasteteenija, soowib
su ka kuduja õpilase». Oletks
soowitaw sinna, kus peale õp--
pimisi tööle wõrls jääda. Tea
tada 

Meik mm!
Talupidajad maal, keS teist soo
wib täiesti korralikku ja usta
wai naisteeuijat: fuuteenijaks,
soowitaw suurem ja puhtam
koht, ka mitte üksiku juure. Wi
lunud kõigis pöllumajairduses
ettetulrawis töis. Teatada slt.
ära tähend. kuupalga suu
rust, märgu/s. all „Karjanaine".

ToaiioK,

heade soowitustega. mõistab
keeta, natuke õmmelda, pesu
pesta. iriikida, palun teenistus
ehk passijakohla. Teat. stt.
„Kohaotsiza".

NWVS!

Wõimaldage noorete, ausale
maaneiule mingil teenistust.
On Varemalt teeninud. Kau
belda Falkpargi tän. nr. 2—il.

ASrrad

rätsepad!

Karske sa wtlunub töötegija
palub tööd töötuppa ükstõik
missugusel tingimisel, teeb kõiki
tööd. Soowitäw olei». kus ka
töid. SvowÄaw olek», kuS ka
wägi".

• iMtaneaiO

I tööpakkumised. |

Maale mõisa tavwis

karlDliwõtiaiil.

Tulla läbi rääkima puhap. 21.
sept. kella I—3 Dunkri tän. nr.
13. hoowi Peal.

Itimm

on tattvis Balti jaama eienlau«
da. Tulla kella 11—12.

Tislerit

tarwis. Narwa mnt. n.r

  Berndorfi sööäinõwl ia lcuatatbed I

H hotellidele Ja kodadele» BB
3| puht - nikkel - alumiinium- Ja waek-keedunSud» B

hõbetatud laua- Ja ilunõud kontsernwabr. BH
AD BACHNANN. HERRMANN. BSSLINOEN. fIH
M Kllnkosch'l aht hftbenõud |a serwlisld. BD

H Btnteln HetalünmiAfik. Arttii Kraa L-L leradsif. UMiiMia. W
IM Esitaja Eesti ja Liti jaoks; kaubandasselts LEO LEBEDOW A Ko, M|

M rätsepad!

Naisterahwat palub kohta töö
tuppa abiliseks, olen kõigis lõiS
wilunud. Pakk. slt. .Abiline^.

Noor, tagatiswõimeline, kõr
gema kaubanduslise haridusega

inseneer,

panga- ja tehniline praktikaga,
waloab kohalikke keli,

sm>d MM

wa saamal alal. Teat. flt.
~Nr. 388 b".

Maalt tulnud

tütarlaps

soowib kohta tubastele töödele
eh! lapie suure. Gilde tän. nr.
15, ftt. 7.

Kas M

keegi haritud neiule koha anda
kontori, ärisse WÕt kaSsaHe, kui
ta 8 esimese kuu palga kautsjo
niks flsse jätab? Pai. teat. slt.
„H. S.+2l". 

IMM «W

soowib mingit kohta kaS mon
tööri alla tööle eh? luhugile
elektritööst usse. On töötanud
2 aaStat suuremas elektritöös
tuses. Teat. slt. «Noormea» nr.
1373".

MM

palub tungiwalt mingisugust
teenistust anda, tunneb kautke
leitõöd sa raamatupidamist,
wöib ka mustatööline olla.
Pakt. flt. „Tungrw palwo*

(tajun maale

3 lti wärwida oska
wad ja üht osywat naistöölift.
Läbi rääkida täna, 21. skp. S.
Tartu maanteel nr. 83, teis 12,
sõbrahoowiZ.

1 M.- "

Wajcm kohe esimehe

VIIA jt

lvvaivWU

naister. ehk moesterahwast. Pa
lunkaupa tulla tegema (ivõib
tdhe mängima hakata) Rakwere
käsitööliste Msi e'melanda. Ei
nelauapidaza Ong.

flhlupotl

wormijat

tarwiS. Kasarmu tän. nr. 8.

Kl SAKALA PAHK. I

Wiljandls, Lossi uul.f omas majas.

Ilani ja saan lalutt WiijanlinaiL  

M fij

Korralt?

noormees
olstb mingisugust lööd, on en
nem lihuniku su pagari suureS
poisiks olnud, wõib ka hobu
sega Teat. ftt. „Lihu

nif ja pagar".

Wõimaldage noorele neiule
õmbleja juure -

Mi Wi.

On enne olnud. Teat. M. „Hä
dasti tarwilik".
«eeeeeeeeNGeeeOGGeeeeeeeeeeeGeeeeeeeee

•ooooooeeooo seoeoeõeeeoeeo »<•»#•*»••••

W «.

Pesn pesu korralikult ja ruttu
omas kodus ja käin ka päewiti
wäljas pesemaS. Russowi tän
nr. a—3«.

isüüiiPH

Ömöšeia

soowib kohta. On oskus ma«t- 
lite ja kleitide röös. Peale fclle
teeb weel ilutikandust ja pesa
tööd lihtõmblusmasinal. Taat.
Aafrika tän. 31, krt. 12.

$ m mmmammmm»»

Irisse
wäljam-uüjaks soowib kesleattm
meesterahwas, hästi wiluaud
ja kohustes truu. Teenistusse
wõin aStuda 1. okt. s. a. Olem
nõuS maale minema. Teat.
anda selle lehe talit. 22. skp.

„Aus inecs". v«

Hoonnees

soowib kohta ükskõik mis alak.
iOn kautsjon 10—20 t. Oskab
' ko.me koltal keelt Ln head
soowitufto. Teat. slt. „sia»ts

-jon tuh," >

Uiipiil

maale tarwis. Teateid saab
täna, 21. sept. kella 5—7 Söö
tenfi bän. nr. 8, frl. 8.

Waja>t<vklse wälja õppinud Vi
lunud

«MMi.

Wiru tän. nr. 13/7.

Tarwis kaht tõõtundjat

maalrit.

Tulla Kenimani tün. nr. 13,
krt. 1. 

MM

farlulünDtjaib sa Tarjast linna
lähedale maale tarwi?. >laupa
tehakse puhap., 21. sept. ki.v—2
Balüski mnt. 40, poe hoowis.

Wajan wäikest

oh? mööblita suuremat tuba.
Soowitaw S. Tartu maantee 
Wilmsi (Riisenkampfi) tän. ümb
ruses. Teat. kirjal, slt. „R.-T".

Preili soowib omaette mu
gawat

taba,

maksab ajakohast üüri. Käib
õhtul ametis. Pakk. kirjal, flt.
~8794".

LaSteta intelligent abielupaar
wajab 2 wõi 1

mõbl. tuim

köögi tarwituiega. Pakk. saata
lsikutunn. n ette»

näitajale.

LaSteta rahuarmastaja abi
elupaar majab

l-VMi Ms

korterit,

wöimal. kesklinna lähedale.
Uues majas nõus üüri ette
maksma. Kisjal. pakkum. stt.
„L. A." all. 

Korterit

I—2 toa ja köögiga, nüüd kohe
wõi edaspidi, foowtb waikne, 3-
liikm. perekond. Pakk. kirjal,
slt. „ Kassa". 

Kaine noormees soowib tulla
töölisperekonda

WMW.

Teat. slt. ~8060". _
Härrad majaperemehed! Pa

lun wõimaldagc kahele ametiS
käijale, ausale naisterahwale
I—2—3 toaga

korter,
wõrwad soowikorral ka maja
pidamises kaasa aidata. Deat.
slt. „Hea üür L. M."

WMe perekond otsib

korterit

2—3 Miöa köögiga, ükskõik, kus
linnajaos. Teat. slt. <£.*

Kotil liiani

igasug. ametnikud, eritead
lased ja teenijad kõige ru
temini meie kontori kandu

Tööandjateta soowi
tab kontor tasuta hiid
ustawaid,asjatundjaid amet
nikke ja teenijaid igalt eri
alalt (ka kautsjoniwõimelisi)
Ins. A. Tolgeri kontor
Tallinn, Kuninga tän. nr. 2.

MM

tarwiS, keS oma lööd täieSti
tunneb. Tulla hommikupoolel.
Kopli täu. nr. 24» c.

Maale tarwis mitte alla 30.
aastat lvana

salast jn ffidruKut
aaZtakaubaga, kes põllutööd ja
majapidam, tunneb, ei iseseis»
nwlt töötada. Kaupa teha
„Grand-tzotellis",tuba 18, leita
9—1.1. 

Linna ligidale maale tarwiS

wmM

lapsehoidjaks. Kaubelda täna
kl. 12—1 BaltiSki mnt. nr. 40,
poe hoowiS.

NviSSpetcha wajab Potseri
maale

ükslteeitfjnf,

(wanem naiSterahwas), keZ ka
2 aast. lapse järele wõib waa«
data. Teatada Wodjale, Paide
kaudu, Karing.

WSikseSse perekonda tarwiS
tublit

teenijat.

kes ka HdSti keedab. Kopli tän.
20—7. 

2 iilil

tarwiS lupja kustutama ja söe
luma. Tulhla esmaSpäewal kl.
3—S homm. PuWim tan. 10.

Jfotrcllf mecsterahivaS oLstb

Teatada sl:.

Soowm wõtta koloniaal» eh?

MMM

uhcZ eluruumiga Teat. fit.
.Kauplus -i- 20".

Õpetajanna wajab omaette
1

wõib ka järelaitamistunde an
da. Paisumised sl:. .Õpetaja»!-
na O. M."

I—2 toa ja köögiga. Olen kor
ralik ja kaine wan. meeSter.
Pai. kirjut. Karu tün. m. 87,
; frt. 1. R. 8.
j Jntell. noormees wajab wäi
kest

MM IA

Pakk. füt. .Spark."

Kindlas ametis käija kai»
noormees soowib

kansOOriliseKs

waiffeSse perekonda eh? Afiku
wanawimese juure. Teatada
W 

PnhtaS ametis käija noor
lefl jvowib

WWW

tulla Astku meeSterahwa juure,
wõib majatalitust korraldada.
Pakk. ftt. .8336".

Otsin M

wSimalikult soodsate tingimiS
tega. Sooavitam limia keffkoh
ta. Deajpda stt. .Riigiteenija

Tuba

ehk kaaSWirllrsekz soowiwad 2
hävitud noormeest. Teat. fli.
UU".

j ißtMnini j

Watte intelligent perekond
Vajab korterit Nõmmele nüüd
eyk lb. oktoobriks,

2-J Ml

üheS omaette köögiga, soowi
taw Verandaga. Maksmine
korralik, uues majas kuni 3
kuu üüri ettemaks wõimalik.
Pakkumised ainult kirjalikult:
Tallinn, Austria konsulaat.
Kinga tän. nr. l. B. K.

Soliid härra (juurwnaS ette
wõdteS ametis käija) tarwitab
möbleeritud

tuba

elektritvalaustusega. Pakkum.
slt. „J. A-" 

TPEHBTC!

1) KsapTHpa b 2 4komh„
2) KoMHaTa ÄayM cynpy
raM c Meõejibio h. h Öe3., c
nojü.3oß Kyxnefl Hpeiyioac.
b kuht. cdl raa. «Ka^ejno».

Intelligent lasteta abielu
paar wajsab rutuliselt B—4-toa«
list, täiesti eraldi

Korterit

Wõib aastaüüri ette maffa.
Pakk. slt. „KtireU tarwis".

ükfik. intelligent, soliid noor
meeS wajab kohe 2—5 toa ja
köögiga

korterit.

Uues majas aastaüüri ette
maksmine wõimalik. Teatada
slt. ..Odessa".

Wajan kohe 2—ü-toalist

arterit

ajakohase üüri eest. Tea!, pal.
S. Roosikrantsi tün. lü, krt. 3.

Noor, ametiskäija neiu soo
wib

KoasQßrillseks

wäilsesse perekonda ehk üksiku
naisterühma juure. Pakk. slt.

nr. 8391".

Wäibe. päikesepaisteline

tuba

oda masti wälja üürida iifiiCulc
inimesele. Süsti tän. 14—4.

Kindlas ametis olew, üksik
intelligent meesterahwas majad

tuba.

Teatada suusõnal ehk kirjalikult
K. ja M. Sinka 

j jadetööstuse ärisse Narma m
nr. SO.

Härrad

 MMM!

Wajan tortetif 3—4 toaga.
Teal. fit 

KM lesknaisterahwas soowib

üMkv juure ehk Väikest tuba.
Palub lirjalikult teat. slt. „30".

Kindlas teenistuses olem neiu
otsib Väikest

MM IM

Balti jaama läheduses. Wõib
ka järelaitamistunde anda.
Tea:, sub „Jgawik". !

Soowin j

1-2* Merit,

wõib ka Nõmmel ehk Bekkeris
olla. Tea:, slt. ..Nr. 8827\_

Härrad majaomanikud! Või
maldage kingsepale

tõõtenruum

korteriga ehk wäheldane ruum
ilma elukorterita. Palun teal.
slt. „Tõõluba".

Abielupaar wajab

btUrit

I—21—2 tuba köögiga, wõib ka Nõm

mole. Pakkumised saata slt.
..8347".

Kolmeliikmeline perekond ot
sib !2—3-t>oa!ist köögiga

lortevit

wähase mööAiga ehk ilma. Pakk.
saata flt. „P. L.

Lasteta intell. abielupaar wa
jab

tortertzt^

Võimalikult keffklinna. Pakk.
flt. „E. R. M."

Ode' ja tvend wajawad oma
ette

tuba,

wõi ühe- ehk kahetoalist korterit,

Mstkult eh? koos, kas mööbliga

eh? ilma. Teatada „21X21".

Tuba

mõõbl. ehk ilma, soow. lasteta

abielupaar kefklimm. Teal.
Suurlü': uiu. nr. l, krt. 10,
ehk sl:. ,;?.d—29".

Ajakohase uuri eest waian
2—5-koalist

korterit

ehk poeruumi korteriga. Teat.

kirjal, slt. „Leo nr. 5",

Wajsn Mnt

2—ö toa ja köögiga, ttür aja
kohane. Teatada kõnetr. 13-36,
vhk Ltchikejalg nr. 6—3.

Noormees, riigiametnik, üheS
sega (f-eff!. roilmase 11. õpilane)
o»fib

korterit
ehk wähese mööbliga ja löögi
tarwitamisega tuba. PaAumi
sed: Soo tän. nr. 29—2. W.
Hannich.

Puhtust armastaja iasteta abi
elupaar soowib möSbiiga

korterit.
Wastused slt. «Keskealised».

I 

I Müüakse. J

0 smosmsa mwrnmmrnm
Hästihoitud, kahe raudne, kuk

kedeta 12-kal.

DWz

firma „Ke:tner", juhtumisi
müüa. Näha pühapäewal kella
10—3. Köie tiin. nr 3—5.

j H-rad arhitektid ja TalL
tehnikumi üliõpilased!

miila

APxmiypM

IPMÖIM

xix b%u

r. EapaHOßCiiifi; 8 köidet,
hästi hoitud. Soowiawaldused
ühes pakutawa hinnaga saata
Tartu, «Päewalehe» abi talitus
«A. 9 XIX»

Wäike osa

seessmõll,

toidu jaoks, odavmasti
müüa Lai tän. nr. 2b,

krt. 1, kella 9 1.

laiiT

müüa ül)es lahuweski siSsesea
dega, kohalt äraivedamiseks.
Pakk. flt „Nr Sl".

Näitusel 1 auhinna saanud,
puhastwerd Sais<, lühikese kar
maga pruun linnukoera

Kytjföif

{7Vt k. wana) rutuliselt müüa.
Willardi tän. 9—l.

Müüa
kaks toakoara

teises?
is. ja cm. 2Vi kuused. Nõmme,
Raudtee ran. D.
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Tallinna Eesti Kirjastufe-llhisuse trükl».

Lühikese, raske haiguse järele suri minu armas abikaasa

I Liisa Hermann I

  (sünd. Sullakatku). I

  PuusSrkipanemjne 21. *kp. kl. pool 3 keskhaigemajas, matmine 25. skp.
Rapla surnuaiale. Hj

  SOgowas korbases uMKois. B

WW Laupäewal, 20. septembril s. a. surma läbi lahkunut, meie kaua
aegset ekspediitori ja kaasametnikku, H|

I nihkel Juhani p. UJEttE t I

mälestavad H|
B L-S. Tallinna pabertwabrlk L I. Johansoni Jakatns Ii «metnikad. B

  Teenistuskohuste täitmisel 18, skp. uppunud kaasteenijat, H
  piiriwafiwe mootor-wahilaew nr. I B

I ulm Rudolf Mihkelson i I

B mSleslawad sOaauras leinas pWMvS OhUitSSlttf ]fl lllSMllilW. B

H. N. BjilllKu nimeline llter.-dram. ring.
Juudi gümn. ruumes, Karu tän. nr. 28.
Täna, 21. sept kl 8 õhtul on tnntud

liimi rt mi mtm im

(prof Eugenius Giraldoni õpil.)
Eeskava koosneb Itaalia, Juudi ja Wene lauludest.

Klaweril S Mamontov.
Kutsekaardid saada J. Delsky magasinis, S. Karia ja Müüriwahe
tin. nurgal nr. 18, kuni kl 4, kõnetr. 15—03. Sisseminek waba
tahtlise maksu eest. Sissetulek läheb Juudi gümnaasiumi heaks.

Juhatus.

[HarJuwSrawamSel 20. Ja 21. sept.

ioterii-tillegri

(asjade loosimine).
Loosimisele tuleb palju tarwilikke ja

waärtuslisi asju
MUUSIKA: laup.. 20. sept kella 5-S.

pühap., 21. sept. kella I—B.

Tartu Kesti Käsitööliste abiandmise
seltsi Juhatus teatab, et seltsi

rahalise loterii

mille wiljaloosimine 27. aug. s a. pidi olema

edasi on lükatud.

Y

N. M. K. 0. wõlmlushoones, Kaarli tän. nr. 3.
Teisipiewal, 23. sept

etteasteöhtute sisus.
Õhtu korraldatakse eriti poistele, kuid palutud on ka täiskasvanud

Kawas: ühingu poiste tõõ aruanne, esitavad H. Unter ja
J. Schmuul, Leandro grupp tsirkus »Metropolist« esineb akro

baatiliste etteastetega.

Lõpuks hea kinopilt »Royal-Filmi« draama. Algus kl. 7 õhtul
Päšsetihed: poistele 15 marka, täiskasvanuile 25 marka.

Seltsi «Eesti National Film» juure asutatakse
  s KINOSTUUDIO, ::

sille eesmärgiks on klnoniitlejate ettevalmistus
«E N. F.» lavastuste jaoks mmmmmmmmm

Stuudio on kutsunud vilunud Saksa kinoreshissõörid
osa tegevust juhtima, nende juhatusel tuleb ka rida
lavastusi, milles kaastegevad stuudio õpilased. 
Õpilaste Üleskirjutamine ja ligemaid teateid antakse
stuudio büroos Meripuiesteel nr. 15, krt 12, 4. korral,

igapäev kl. 5—7 õhtul.

Toompea, Kooli tän. nr. 17. lilleUirtllt S, Insarow.

fKordamistantsutundide avamine endistele 1923.

ja 1924. hooaja õpilastele. Tunnid kogu hooajal
ncljap, k 1.9—11 õht.,laup k 1.9—11 õht ja pühap.
kl 7—9 õht. Tundidel näidatakse ka uusi
tantse: U Hiipa-Hupa, Flva-step,
Blttea» S>nbi| Pasodoubl*. Tango
ja teised, HUttfln, 1 kord. tund pühap..
21. sept kella 7-9 õht I kord. tunnil
takse tantsu Blues. Uue grupi algus sinajatele
esmasp.. 22. ja neljap., 25. sept kella 6-7 õht

Sisseäirjutamioe ja teateid saab Wäike Brookusm&gi 2 1
Könatr. 16*30.

Bürooruume

ühet I—21—2 toa ja koogiga elukorteriks, waja
kiires korras. Soowiawaldustega esineda slt.

«Jalgpall».

JM" Mr

Pllhopäewal, 21. sept. 1924.
kell %3 p. I.

JtHMI"

Zslleri operett 3 waat.

kell %8 õhtul

„Luik"

t. Molnari komöödia S waat.
SmaSpäewal, 22. sept. 1924.

kell %8 õhtul

„Juudit"
A. Tammsaare näidend 4 waat.
Teistpäewal, 23. sevt. 1924.

kell %8 õhtul

iHelilooja tütar'
G. larno operett 8 waat.

..Estoonln"

ftontsertswfl.

Pichapäewal, 21. sept. 1924.
„EStoonia" orkestri

Juhatab hra A. KrnS.
Solist yra A. Arder (bariton).

Alauõ kell õhtul.
Pääsetähed 66—100 margani.

taatti lipil

Pühap.» 21 IX. Antslas 
MHunta.

Esmasp., v 2. IX Walgas—
ppMacbeth"
ja lasteetendus.

TeUip, 23. IX. TOrwas 
MÜunt11 ja lasteetendus
Kolmap., 24.. IX Pukas 

iVHunt".
Neljap., 25. IX ) Xaptus Reedel 26. IX ) TaMUa—

.Macbeth" ja
ppSlnlrebane".

Laup., 27 . IX. Slwas 
ppMacbethll.

Pühap., 28. IX Rõngus 
..Hunt".

Teiaip., 30. IX )
Kolmap, 1. X. ) P"PnU#

ppMacbethll»
PVHunt"

ja lasteetendus.

Restoraan

iiiltf

Narwa mnt. 4. Kõnetr. 1248.
Lõuna kl. I—6 P. I.

Muusika kl. 3—6 p. l.
Täna, 21. sept.

Lõuna:

Buljong muna ehk i
pirukaga Mk. 36. '

Borschlschok diablitega „ 30.
MoHwa lihaseljanka „ 26. .
Lõhe maionees „ 60. 
Aurutud beefsteak „ 60.—
Täidetud kapsad „ 46.
Searjbi hapukapsastega „ 60.
Kanapoeg praet. kõrwitsa

salatiga „ 100.—
Beini tarretis „ 36.

Plombiir „ (50.
Wahukoor plomideaa „ 36 

Mokka , 10.—

Ralwateater.

Dir. Paul Pinna.
Pühapäewal, A. sept. s. a.

Algus rea 8 õhtul.

jikiiomiir.

RahwatüK 4 waat.
PeaosadeS: Mrlly AAermann,

Paul Pinna, Al. Kronberg.
Tants. Tants. Tants.

Algus kell 8 õhtul.
Kassa awat. kell Wl p. l.

Ettevalmistusel

.SMMeIIM.

Wene feater.
A. W. Pronikowi direktsioon.

Pühap., 21. septembril, päewal,
2. korda

„Jlam H3%>

Topina"

J. Beljaewi 4-waat. komöödia.
Awtonom Dshmokow, K. N.
Nsflobin, Simbirtsewa. N. G.

KowalenSkaja.

AlguS kl. 2H pilewal.
Kohtade 200—60 mk.

Eeltcade: Teiftp., 23. sept. ?o«
möödia.

oee»b"

KÕHU

KINNIOLEKO PÕHUL

soowitawad arstid

«Pain Normal». ?
leiba süüa.

j Arstid, j

Dr. W. Kruil
naistehaigused
ja sttnnltusabi

Kõnet.: 11—12 ja 5-7. Uus t. 5,  
krt.l, II korral.Kõnetraat 23—60.

Oi. I KiHiltsm

Eriala naha- |a sugu
haigused.

Kõnetunnid meestele 10—*1
ja 4—7, naistele I—21—2 ja

7—B õhtut. 9
Wiru tinaw nr. 6. Tel. 17-40.

li. 1. Tn

M ja Miimi

Wastuvõtmine nüüd;
kl 9—l/21l homm. ja
4—6 pl. naisterahvast.
6—V2/. Jaani tän. 6—B

Krediit Panga maja,
kõnetr. 14—13.

Hambaarst

lint

 lan nUUd
Janseni t.5k.11.

(uus tftn. S. Tartu mnt. nr. 20
juure#). WaStuwödmine kella

10—11 ja 4-6.
Oles kabineti frie wiinud Ra«

taSkaewu tän. 6—B. WaStu
wötmlne kl. 9—12 ja 3)4—614.

Hambaarst

fl. 31 WCS.

Hambaarst

H. Ämber!.

Saena Panga majas (fissekäik!

Müütwxche tän. nr. 16). Kõ
netmmid kl. 10—3, latch. kella

10—2.

uii

Hoiu- Id suguhoig.
Wlru tän. nr. 8.

Wastnwõtmine 10—1 ja s—B
Pühapäeval 12—1. nlp

Mm

Hofeo- lo sngnbalgaste
eriarst.

Wastnvõtzmne r 11—1 ja s—Vü
Harju t. 48. krt. 7.

Kõnetr 74. ?

Ha-Fim-lilL

Minu järgmised ekspeditsioonid on:

1400-tonniline aurik

sept. lõpul okt. algul.

R-WülW

1200-tonniline aurik

oktoobrikuu algul.

Kaupade ülesandmisi wõtab wastu
Arthur W. Jaekel laewaosakond.

Pikk täil. 32. Kõnetr. 4-30 ja 2 6-48.

R Jarliiglin"

sisse tulnud Riiust,

konnossement alla kirjutatud
6. septembril 1924. a.

J. B. nr. 873/88, 893/911    35 kasti pudelid,
btto 4278 kg.,

ülewaltähendatud kaup on Tallinna jõudnud
ja wastuwõtjat palutakse ilmuda kontori

Arthur W« Jaekel laewaosakonda.
Pikk tinaw 52. Kõnetr. 4-30 ja 26-48.

Telegr. aadr.: Jaekel.

õiiõifläl-fileli-Me

on kõige lihtsam ja ökonoomilisem aurukatlakolle.

Saksamaal üle 5000 sisseseade ehitatud.

Eestis sama eduga ehitatud ja nimelt turba,
nahajätiste, saepuru ja põlewkiwi jaoks.

Ta on igalpool tarwitataw, igaseltsija igas
» suuruses aurukatelde juures. ::

PrSnkef A K 9, Leipzig - Undenau
Afnuesttajad

Wennad Tannbsrg e E. Volgt
tehnikakontor, Tallinn, Rataskaevu tšn. nr. 9, kõnetr.: 21—61.

Seabamas wöetakse wasta igasng. tehnilisi töid jne.

Projekteerimine» menteeshld, parandustööd.Tahnlllne walwe
tttöstusettewötetes, tehnilised ekspertiisid.

Hotell-restoraan

.Euroopa

Mr« t. 34. KSnetr. 11-68.
Lõuna 31. sept. kl. I—s.

Menüü.
Konsamee pirukaga 30 mk.
rassolnik-supp neer. 20 „
Lõhekala Poola moodi 60 „
Kanamunad kokot 60 „
Weoe kulebjäka , 45 „
Kamrpojad, süpreem

soostiga 75 *
Seapraad kapsastega 50 „
Rostbeaf, pohlamarja

salatiga 50 „
Scyokolaadijäätis 30 „

Mokka 10 ..
Muuftla kl. 24j/2 ja S—l 2%.
i KöN Pett JwanowUsh Tobre

juhatusel.

UIM

Haawa». luu* ja lijkmehaigused.
S. Roosikrantsi tän !5.

Kõnetunnid 4—5, kõnetr.6-73.
| 

Dl. p. StWM.

NakSte» ja sisehaigused. Waslu
wöimine: kl. 11—1 p. Suur
Kapja tän. nr 12—3.

Hambaarst ?

I teewili

Suur Karja lau. nr. 10 Kõnet.
10—1 ja 4—7. Tel. 7-22.

DrlMohon.

Naistehaigused.
WaStuwötm. 11—1, 6—6.

Wiru tän. 19—4.
kõnetr. 15-47. ?

llr.a.SeM

Sije-, naiste- ja haawahaigused.
Kõnet. kl. 3—5 p. l. Kaupmehe

tän. 4. Tel. 10-30. *t

Hambaarst

LGriks

Kella 4—6. Suur Tartu mnt.
nr. 43-o, krt. 3.

Hambaarst

g. KvMhM

Sauna tän. I, krt. 18. Kõnet,
kella 9—l ja 3—7 õhtul. ?

Hambaarst

LMhl

Lembitu (S Balesna) tän. 2-b,
krt. 1, kõnetr 1-91 WaStuwöt

mine kella 10—1 ja 4—6.
„ ... _ 5-

Ämmaemaud

HEB

Mimriwahe tän. 15—S.

Dr. Marie Sdunaoo.

Slfehalgused (eriala: kopsud).

Wastuwõlm. li—l ja 5—6.
S. KomygSfi tän. 14, krt. 1.

Telefon: 29-72. ?

MM

Wold. PSdder,
Wiru t. S. tel. 28-70.

j j

Aminaemanil-nasseeraa

JLEomson.

Wäike Liiwa tän. nr. 10 (Lii
walaia tän. 

ämmoemanfi-Basfeerila

£. tinson.

Elan nütüd Gonsiori t. nr. 25,
Pühtusa kiriku taga. Vene
turult sisse keerata. z

«mmaemand ?

m. Nirk.

Toom-Kuninga t. nr. 3, krt. 1.

! Palvekirjad. I

? iilwiiwiif

PMiirju

apellatsiooni ja kassatsiooni lae
busi kirjutatalse ja antakse nõu
ja juhatust kõigis asjus adw.
Willmanni kontoris. Lai tän.
12. Kohtus etteastumijed.

sll|l

kirjutab wilunud kohtutegelane.

isa kiri 60 marka.
WeSki tän. 4, kvt. 8.

PÄkU

kõigis asjus igal alal 50 mk.
t. Apteegi tän. 3—2.

HiiiiM r—H iiri M

jakid, pluusid, jumperid, kleidid, kostüümid, keebid, spordiartiklid.
Materjali headus, töö ja wärwide kokkusead WÕlstluseta. kõige moodsa

mad fassongid, alati uudised.
Wlllased asjad lastele* alates rinnalastest: Jakid* swlitrld*
kleidid* kostüümid* me ester ah wastele westld* swlitrld*
ffrentschld* kõik spordi- Ja Jahfartiklid. Erisuurused mõõdu

Järele. Pange tähele igal asjal meie wabrikumärki, see kindlustab, et saate kõige parema
mis üldse sellel alal olemas

Saadawal kõigis ärides; suurel hulgal

Trikoo- fla sukawabrlkus, Pni tän. nr. z.

1

OKTDKURSUSED

algawad 1. oktoobril s. a.

Mälu arendamine
(memotehuika.) Aisting, kujutlus, tähelepanu, huwi, assot
siatsioonid, mõtle mine, tundmused, tahte suggestioon mi)uy
teenistuses. Mälu, unustamine, meeletuletus. Mälu tüübid
ja nende arendamine. Praktilised harjutused klubis.

Õpetab Tallinna seminaari direktor Hant ROOS»

Kõnekunst.
Täieline õpetus kuidas kõneleda, kõnet ette walmis

tada ja missugused omadused peawad heal kõnemehel olema.
Praktika kõnelemises «Oratorklubis».

õpetab tuntud kõnemees Al. Tamm.

Reklaamkunst.
Õpetab reklameerimist igasuguste abinõudega, äri

akende dekoreerimist, reklaami psüholoogiat. (Täpsem kawa
saadaval N. M. K Ühingus.) Iga ärimees peaks tundma
reklaamikunsti Ebakohaselt tehtud reklaam on raha rais
kamine.

õpetavad tuntud ärimees G. Toffor ja F. SolkMß.

Raamatupidamine.
Praktiline 3-kuune kursus. Peale selle pühapäe

viti maksuta täiendavad loengud, «kaubanduse praktikast»
raamatupidajate klub's

Õpetavad P. Dobronrawin ja P. Oengo.
(Kursus mõlemast soost isikutele).

Kiirkiri.
Rahvusvaheline süsteem, Terne.

Õpetab pr. Sresnewsky..

Autojuhtide kursus.
Teoreetiline ja praktiline õpetus vastavalt linua ek

tamikommisjoni nõuetele. Lõpetajatele antakse diploomid.

Registreerimine äripäewlti N. M. K. ü.
kontoris, Kiriku t. 2, kella 5—9 õhtul, tel. 12*15."

G. LTD.

BELFAST

Meie saadame Tallinnast

umbes 25. skp.

11 iiin M

Belfasti.

; ELLERHfIH S WHSOH LIHE LTD. :

HULL

27. septembril

5.5. „GOURKO"

Londoni Ja Hulli-Riia kaudu.

See kulm etusruumidega warustatud kiiraurik on
ka reisiotstarbeks sisse seatud. 

Reisijale Ja kaubafiiesandmisl palu
wad aegsasti ära anda

P. BORNHOLDT & C-o.
Suur Brookusmägl nr. 10.

Kdnefir.: 10-56, 13-93.

Tflllinno-Kuusolii

wahel liiguwad

eraomnlbassid

igap&ew, ka pühapäewal. Wäljasõit Raekojaplatsilt
kell 5 p. 1. ja tagasisõit Kuusalust «Kappa» talust
kl. 7 homm. Piletite eelmüük „Resti Reisibüroos».

Wõtame raha hoiule

ja kanname hoiusummad soowijatele kuld
krooni alusele.

Hoiusummade eest maksame kõrgendatud
protsenti.

8.-L nJõütti Psnh"

Jõhwis, omas majas, Turuplats nr. t. n?


