Ofeifk number A genfi

Tanast lahta «O koiga

TELLIMISE HINNADs

Esmaspäewal hinnata kaasandena
pilke- ja naljaleht „KRATT".

2 kuud 8 kr.

TOI METÜ Sja TALITUSi Pikk tän. 2. Kontorawatnd
9—5. Arljahl kõnetunnid 9—ll, 4—5. Aadressi
„PAEWALEHT" Tallinn, postkast 87.
TELEFONID* Peatoimetaja O. E. LUIGA 23-63.
Wastutaw toimetaja L. K EN N 3-47 ehk 23-63.
Toimetuse telefonid * 17-96, 3-47 ja 8-51.
Juhatus 31-19. Ärijuht ja kontor 3-11, kassa ja
arweosakond 25-54, trükikoja kontor 11-08, raamatu
kauplused (Pikk t. 2) 4-94 ja (Jaani t. 6) 15-13.
Peatoimetaja G. E. LUIGA.

Päewaleht

Nr. ISH

1 kuu postita 1 kr* 88 seati
2 kuud N I krw 78 M
3 kuud „ 8 kr. 25 „
Z kuud n 8 kr. 70 senti
Ule 8 kuu korraga tellides Üle 3 kuu korraga tellides»
iga järgnewa kuu eest 1 kr* iga järgnewa kuu eest 1 kr«
20 senti. Wftllsmaale 4 kr. 5 senti. Aadressi muutmine
80 senti.
kuus*
1 kuu postiga 1 kr. 80 senti

Kuulutuste hinnad t kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 18
senti, teksti sees 15 senti ja tekstis teksti kirjaga 18 senti
mm. weeru laiuses. Kohaotsimlse kuulut. kuni 2 kr. 50 sen*
dini poole Kinnnge. Kuulutuste koha walikut ei kindlustatil
Käsikirjad hoitakse alul ainult sellekohasel soowiL
XXIV uustoküik

PLHupLeronl, 14. juulil 1?2?.

VT eadanne austet publikule! demonstreeritakse Järgmise eeskawana kõige täielisemat |
Mno m-fta-sio s .Mi Wo GAV SW Iili", filmi alp kolli Ust MMM. J
99 See on ainukene film, mida ajakirjand. palju on kiidetud. Film on »htud wällsminist. Ülesandel Rootsi filmijate Ja Th. Lutsu Ja K. Marska poolt. Filmi pikkus 1000 mtr. ™
mutanud küll ainult kõrwulukustawas müras, kuid
Orlow ja Pawlonowski Saksast
see ei tähenda weel kaugeltki, et nad pole kiired.
wälja.
Kõige pinewam wõitlus ennustatakse tulewat iga
(„Ptvl." Berliini kaastööliselt.)
tahes Bugatti ja Mercedese wahel.
Berliinist, 12. juulil. Berliini politsei
Väljapandud auhindade kogusumma on au president tegi korralduse mõlema Wene tokumendi
kartust äratawalt suur üle 100.000 Saksa mar wõltsija, Orlowi ja Pawlowski, maalt wäljasaatmi
ga, s. o. umbes 100.000 Eesti krooni. Peawõitja seks. Seepärast jääwad nad politseilisse areSti, ol
saab auhinnaks 50.000 marka sularaha ja Saksa gugi, et nad kohtulikult wangist wabastati.
autoklubi kuldse bokaali. Teiseks ja kolmandaks
Pawlowski on täitsa waranduseta, omab
auhinnaks on 20.000 ja 10.000 marka, kuna klassi OrlowKuna
Sandau lossi Hawelbergi juures, kus elab ta
wõitjad saawad igaüks 8.000 marka.
ja kaks maja Berliinis. Tema kaitsja on
Rahwa kokkuwool wõidusõidule algas juba perekond,
pöörnud siseministri poole palwega wäljasaatmise
mõni päew tagasi, nõnda et kõik hotellid on wii korralduse muutmiseks. Orlow soowib jääda Saksa
mase toani täis mitte üksi Adenaus, Altenahris ja maale, andes lubaduse, et ta oma senisest tegewusest
Neuenahris, waid isegi Koblenzis. Bugatti mees täielikult loobub.
konda kuuluw noor parun Rotschild on
aga endale saada Adenau parema hotelli kogu kor
ra, kuna teistel inimestel tuleb lihtsalt kitsetallis
ulualust otsida. Peakokkuwool algas aga alles täna
ja jõuab haripunktile homme hommikul. Kui ai
nult oleks ilusat ilma!

TJT Õige kiiremine saab kirjutada
JVRoyol klrlotnsmaslnal.
Kui Teie masinakirjutajalt head ja
kiiret tööd nõuate, siis muretsege
endale

Hendersonile taheti kallale tungida?
Kahe kahtlase mehe hiline wisiit.

BatÄani saadik Quirinalis. Wast määratud paawsti nuntsius Ouirinalis, monsignore Borgoncini
Duca, minemas Gurinali esitama oma wolitusi.

Euroopa suurima autospordi sündmusee eel.

Londonist, 12. juulil. Kaks kahtlase wä
limusega meest tahtsid täna õhtul wälissekretär
Hendersoniga tema kodus kokku saada. Kuid ukse
hoidja ei lasknud neid sisse. Ühel meestest oli tas
kus rewolwer. Pärast seda wahejuhtumift pandi
wälis sekretäri maja ette sõjariistus politseinik wal
Londonist, 3. juulil. Eileõhtuse wahe
juhtumise kohta wälissekretäri maja ees teatatakse

Mis teeb eestlane Klimberg.

ku saada. Neile öeldi, et wälissekretär ei saa neid
nii hilisel tunnil wastu wõtta. Uksehoidja palus
mehi oma asjaga wälisministeeriumi poole pöör
duda. Sõnawahetuse ajal nägi uksehoidja ühe

Sl ben Q u st, 13. juulil. Mitte üksi Adenau,
Vaid kogu autosporti harrastaw Euroopa närweerib
homse suure rahwuswahelise autowõidusõidu ootu
ses, mis kannab uhket nimetust „Rahwuste suur
auhind". NiihäSti" Uhke NiMi"kui autosportlaÄte
ärew ootamine on aga täitsa õigustatud, sest homne

Võistlus Nürburg-ringil kujutab endast sündmust
autospordi alal, millist Euroopa peale sõda pole
weel näinud. 44 ülesannud osawõtjast on seni oma
loobumisest teatanud ainult kuus, kuna teised on
enamasti kõik juba mitu päewa tagasi treeninguks
kohale ilmunud. Igatahes jääb osawõtjate hulk
ka siis enneolematuks, kui mõned Viimasel minutil
peaksid Veel loobuma.

Nürburg-ringil, mida nimetatakse maailma ilu
samaks autowõidusõidu-teeks, käib hommikust õh
tuni kibe treening. Eesti autosõitja Klimberg
on oma päratu suure „Renaultiga" juba ammu ko
hal ja treeninguga Väsimatult ametis. Tema ma
sin oma 9,1-liitrilise Lsilindrimahutusega on kõige
suuremaks Võistlustel. Ta Võeti oma suuruse ja
Vananenud tüübi tõttu teiste osawõtjate poolt tea
tawa irooniaga Vastu, kuid siiski ei saada salata.

et see masin Võib tuua üllatusi. „Ta olewat pöö
raselt kiire," sosistatakse omawahel, kui Klimberg
salapäraselt mööda Vuhiseb mitte sugugi nii
wäga kiirustades, nagu seda ei tee teisedki. Igaüks
püüab oma masina Võimeid saladuses hoida. Ei
saa salata, et Klimbergi „Renault" äratab teatawat
kartust oma pikkuse tõttu, mis ei sobi hästi Nürburg

ringi pööretega. Teiselt poolt on aga tema suurus
plussiks ebatasasuste juures, mis kohati teel tekki
nud liig külma talwe tagajärjel. Hra Klimberg ise
on igatahes Väga heas meeleolus ja endiselt Veen
dunud oma masina Võimetes. Ja ta peaks seda
ometi tundma.

Wõistlus tuleb igatahes Väga tugew. Eelmise
aasta Võitja Carraciola on ühes kogu Mercedes
tertsetiga, Kimpel, Momberger ja Rosenstein, kohal,

samuti Bugatti-mehed, kes ilmutawad äärmist sala
pärastist, ja nähtawasti iga hinnaga tahawad heaks
teha oma möödunud-aastast kaotust. Seepärast on

ka kõige paremad sõitjad Välja saadetud: Bouriat,
Chiron ja Philippe. Ei puudu ka itaallane Piola
oma Alfa-Romeoga ja Saksa ning Tschehhoslowakkia

kahetaktilised. Wiimased on seni oma Võimeid il-

5. kirjutusmasin. %

Paldiski mnt. 50, kõnetr. 20*06.
PQhap.. 14. juulil 1929. a.

W-d LODI j Stikov

wet pidama.

Wiimane treening „Rnhwnste suure auhinna" eel. Kogu Piir
kõnnu hotellid wiimase toani täis. Määratu-suured auhinnad.
(„Päewalehe" Berliini kaastööliselt.)
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Tall., Niguliste t. 18, kõnetr. 13-37.
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täiendawalt, et mõlemad kahtlased mehed ilmusid
üksikult ja soomisid eraldi Arthur Hendersoniga kok

mehe taskus rewolwrit.

Soome laewastik manööwritele.
(»P tol."' erikini^faatjalt tr aaMteeL)
Helsingist, 13. juulil. Soome sõjalaewas
tik sõidab 13.—20. augustini manööwritele Balti
merre. 2—3 laewa külastawad sel puhul ka Rootsi
sadamaid Karlskronat ja Saltsjöbadenit.
Läti „üle mere lend"
(.Ptvl." erikir jasaatj alt traaditeel.l
Riiast, 13. juulil. Läti lenduri Pulinschi
lend üle Läti Rootsi üle Balti mere kergel spordi
lennukil, mis wõrdlemisi riskantne ettewõte, on
nüüd kindlaks määratud 25. juulile päewaks,
mil kogu maailm Pühitseb Bleriot' üle Inglise ka
nali lennu 20. aastapäewa.
Prof. K. Arabashin f.
<.P!vl." erikirjasaatjalt traaditeel.)
Riiast, 13. juulil. Täna suri prof. K.
Arabashin, kes hiljuti Riias sattus auto alla.
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Algus kell 3 päewal.

Suweaed
Igipätw kella I—s
lõunad.

e. —-.tj Büeta-jeso-. raaaato- ja pß&weti

Muusika pühap. kl. 2—4.

« (fr#kappe
W \ S a suures valikus, peegleid, raud
n I I f voodeid, moodsaist mööbltriletest
diivaneid, wõõrastetoamöSbletd

jne. odavasti müüa

jLuste Rõõm" on laste maalhn.!

Haani t- 9.1. Hallo mßßbllSrls. wn.
Uuesti awatud RUUtll tän. a
Lühikese j aia nurgal

TAPEETE
uuemates mustrites, kõige suuremas walikus ja

igiail .ELIHir

selnapappl soowitab odawalt
Isak Weeimannl
spets Saal tapeed [kauplus Tallinn,
W. Tartu maantee 22, oma majas. Telefon 5—82.

lill mil ii—GLORIA-PALACE

J Estoonia

PäSsetähed: looshipl. ä kr. 2.—, IpL & kr. 2,
II pl. ä kr. I. ja 111 pl. ä kr. —.50 seati.
JUHATUS.

Odawad, kodused ning mallsowad lõu
nad. hommiku- ning õhtueined
alati saadawral

Köök 1. järgu koka juhatusel. Juhatus.

I f 7 Täna esietendus I Suupepflpane kahekordne eeskawa I I
I ei soo unustada". I
iA lil

v. C Armastaseromaan 9 jaos. Peaosades tantad Saksa näitlejad
I Psudler,Wernerfuetterer,HansJuniiertnonn,M-Monky. I
I *JI ft .rkoopi*- IWAN PETROWITSCHIGA I
li "/if a\ \ i 1 SA m tf M (LjL B. Granichstaedteni ja E. Marischka samanimelise opereti järele
m \r "i J ff V » H Vm I MM lil 10 jaos. Wene pagulaste elust. Haruldane sisu poolest tsaari
1 // ff _2/ || 11 I IB 111 krooni kuulsast teemandist, mis kuulus «Orlow» nime all.
IH MM 111 111 SuurwUrstl pagulase osas weetlew näitleja Iwan I
« lllf IA M M Mf Petrowltsch, teiste osades Vivian Olbson, Georg H
I / rl • Aleksander, Bruno Kastner |a HansJunkarmann.

Mli« ]

b 1 J karusnahast aslade tellimisi
K \ i anda ümbertöõtamis- ja parandas tööde peale, sest M
P" hiljemalt on meie töökojad uute tellimiste wal
mistamisel üle koormatud ja tellijaskonoal tuleb
kaua parandustöid oodata.

g£» Suures walikus kõige peenemale maits. wastawalt 3
1...JL _ Pariisi ]a MI mudelid f

f FM-itoMrS - Esietenduseks esimest korda Tall. weetlew Betty TEDA CDDIMTC CCC*
| Q, Q I | Bronsoni ja James Hall uusim film. 11 ElllMrßln I JCN
I W 1 11. 14 4M AL dr. 10 Jaos. Peaosades: Miljonite daamide lemmik
I J uL SCnfllfl J wan f»»trOWItSOH( weetlew Evelin Holt}«
IZWivIVWI v VI/111 ! iludus Agnes Peterson. Kassa awatud kl. Vs3—Vall 0..
fola NKCRi ..Kirgede tund". » .MI Ja Zcülemll vSIIÜllZIonl!".
JT ** USe

Draama 8 jaos. Peaosades maailmakuulsad näitlejad Pola Negrl, Rida lõbusaid juhtumisi 8 suures jaos. Filmitud piirita Sahara
Kennetll Thomson ja dean HersflOlt» kõrwes, Prantsuse võõrasteleegionii. Algus kell 1.
w.» a 3) TQ[el[ne Q{Mde Ro()tsI b|in|nß{| ]„ mutseiüdu saurparoQdist.

MB Kinoteater Wüljapaist. suwlhooaja esietendusi, temperamentse MARIA PAUDLER'Iga, kes esineb 2-es os. korraga.
M __ 1A Ä SS baa 1* 1 S l«4f Filmromaan 12 vaatuses seltskonna elust. Peaosades : Maria Paudler,
ni A VTI f| lil 11 rl Ifl nll |f ins Arlan, Walter Rllla, John Loder j t Film spordist ilu
MMM II IU lr II 111 II I| |1 satest naistest, armastusest, ja jazzist, mida kõike särveeritakse hästi läbitöõtatult ja
I Näitusplatsil. || iRr M ü ML MMM MM MM MM O mitmes varjundis, pipardatud huumori, põnevuse ja kriminaalmaiguga.
Kõnetr. 26-51. M Uhkeid tualette I Spordiwõlstlusl I Waateid Pariisist I 2) POX-uudiseid. 3) Naljapilte 3J.
Algus äripäevadel kell 6 p., pühapäevadel kl. 3 p.

Kinoteater 1} il
VIITAIIii 2) DAUBIBS ftälift Lõbu. Ufa-fam Bj. Peaosa
iif aBM M 9 ~| Jt H M |HB| O Ur Kes VII II lo *ll des Saksa lemmiknäitlejad
Hl%ungia Pflr wVI eKl# IWI KK Diana Gratla, Werner Fuetterer, JuW. Pärnu m. 31. Armastuse- ja kirepoeem sinise Doonau kallastelt 10 jaos. I(US Falkensteln |a A. Pau ling. Üllat. noorpaar.
Algus kl. 1. Peaosas Blllle Dowe ja Lloyd Hughes. Aräjoosnud naine ja kadunud mees. Skandaalne pulm.
asTDa" "M«l ,lm .!f,.^sÄÄV™,.u.^Ss.,M,nu,', ".JullßohJu HolM tulus".
|| MeP | Põnewaim seninähtud dr. tsirkuse näitlejate elust. Peaosades: Jenny Suurep. salong-sensats.-dr, 7 jaos. Mängiwad parimad AmeeHospidali t. 2-a. Jugo, Warwick Ward ja Werner Krauss. rika näitlejad. Algus kell 2.
USHAIB VtSaaaaaali Haruldane kahe- MO» 2kllii kaasakiskuv draama maailmasõja päevilt 8 jaos.
Killil'! IlllUlfl kordne eeskawa IfiflllöU Iswilsö OH Peaosades parimad Ameerika näitlejad Ralph
lllliUU» tflllllllsl Forbes, Marceline Day ja imedresseeritud koer „Napoieon
Kopli tän. 2. 2) yaWölduftÖlske laul armastusest*1. Sügav dr. 7 aktis. Peaosas * N. Kolin ja M. Kowanko.

fe Osakonnad; Tellimise walmistamise tähtpäew jääb tellija
g BerEin. * Rlga. * Lelpxfg. määrata. 4
Asutatud 1835. a.

* V nGRAND-MARINA"
14. juulist. Uus eeskawa. 14. juulist. Uus easkawa.
13. juulil, laupäeval, 13. juulil. l4. juulil, pühapäeval, 14. jnullL
Maadlewad; Maadlevad t
1) Dose Ofrill !) L«»klnowltseh Slkkl
Hamburg Tartu I Jlmameister Ameerika
2) — Wllling }/S)% \\ 2) Tornotf Wllllng
Jlmameister, Läti Saksi C/ WJ y Euroopa meister Saksi
3) Lobmayer TornofS fc #3) Dose Stangs
Tirool Euroopa meister A-kst-,.. Hamburg München
Otsustav. . Mumir Otsustav.
4) Oriklls Kawan Mugur' 4) QrQnelsen Orlklls
Siberi hiiglane Jlmameister. Helveetsia Siberi hiiglane.
Näitelinal: Suurep. löökfilw ilud. Madge Bsllamy osav. (aM(lriStamlsmSgl". Haarav
draama 10 jaos. 2) Ameerika naljapilt 3 vaat. 3) Waatepilte. Algus kell 8, maadlus kell 10.
Pühapäeval, 14. juulil k. 2—B õht. kinoetendusi alandatud hindadel, 15 snt alates. Alaealistele lobatud.

1) Löökfilm ilud. Madge Beiiamy osav. I(MUrJstamiS mägi" Haar. dr. 10 j. 2) Amee
rika naljap. 3 vaat 3) Waatepilte. Wilmaseid päevi: Rootsi kuninga Gustav V pidulik vastuvõtt Riias,
Seansside algus kell S. 4. 6.
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Meie metallitööstus ja Wene tellimised.
Nsigu ajalehtedest teada, külastawat neil pae
wil Eestit Wme eriteadlaste komisjon Mosk
wast, eesmärgiga tutwuda meie tehastega, et
siis tõsisemaid läbirääkimisi alata Wene telll
miste mchutamiseks meie metallitehastesse. See
olek» waga tähtis samm Eesti-Wene htl
juti sõlmitud Kaubalepingu elluwiimtseks. ning
seda sammu tukeb igapidi terwitada, nii Wene
poolt. Kes on eÄlisett huwitatud Kiires Kaupade
ja masinate saamises, et Kawatfetud õ-aastast
programmi täita, kui ka Eesti poolt, et kirat
sewaid tehaseid suuremate tellimistega er
gutada.

Et asi iseenesest laiaulatusliku tähtsusega
meie tööstusele ning wõib mõneski mehes roo
silisi lootusi äratada, siis, arwestades endiste
kogemustega sel alal, oleks ajakohane teha ül
dist kokkuwõtet meie metallitööstusest kui ka
neist asjaoludest, mis wõiwad tekkida Wene
tellimiste täitmisel.
Metallitööstus Eestis on üks wanematest
ja arenemast kogu piiririikides. Olemasolewaid
metallitehaseid wõiks jagada kolme liiki
arenemise ajajärgu kohaselt, ja ni
melt: tehased, mis läinud aastasaja lõpul are
nesid kohalikk. töökvodadest. nagu „Fr. Krull",
end. Wiegandi, nüüd ..Ilmarine", sadamateha
sed. Sinowieff Narmas, j. t. Teine grupp
suurtehased: ..Dwigatel". ~Volta", Wene-Balti
laewatehas. Böckeri (täiesti ja
Peetri laewatehas. mis peamiselt Wenemaa 'uu
remate tellimiste täitmiseks ..ameerikalikult"
asutati, esimesed kaks 1898. aastal, teised
1913. aastal. Kolmas grupp tehaseid oleks
rida kesk- ja wäiketööstuse iseloomuga töökoda
sid, mis asutatud juba Eesti ajal. nagu ~Lao
enw*. ..Nael". ..Pattas", Aivaz & Ko. jne.
Kuna wiimased arenesid peamiselt kodu
maa tellimiste arwel ning töötawad enamasti
täie koormatusega, on nad palju enam elujõu
lisemad. kui esimesed kaks gruppi, millele Eesti
ei suuda tööd pakkuda tehaste täie koorma
tuseni. Iseäranis on see tunda n. n. teise grupi
juures, kus mõned psale 1924. aasta on sun
uitud isegi seisma, kui mitte lugeda neid wcii
kest. juhusliku iseloomuga töid, mis neis täi
detakse, peamiselt, et wilunud meeskonda alal
hoida.

Heites pilku meie metallitehaste minevik
ku, tema nchulikku. ennesõjaaegsesse ajajärku,
leiame tehaste koguwoime kohta järg
mist:

Kolm senist laewatehast andsid tööd B—9
tuh. inimesele, ning töötasid ümber ligi 13.000
tonni rauda ja malmi aastas, aastase toodan
gu koguwaärtus oli ligi 8 milj. kuldrubla.
Wagunitehas ..Dwigatel" walmistas 1913. a.
1798 kaubawagunlt. 435 platwormi, 220 reisi
jatewagunit, 71 trammiwagunit, üle 15.000 mitMsuguse tagawara osa, peale selle nafta
mootoreid, wankreid ja mitmesuguseid metallsaa
duši. Tööliste arw oli ligi 2000.
F. Krulli wabriku tellimiste kogusumma
1913. a. olt ligi 1.200.000 rubla, tööliste arw
ligi 450. Sama suured arwud end. Wiegandi
tehasel. Teiste wäiksemate tehaste kogu-läbi
käik ja tööliste arw tegi wälja waid murd
arwu Tallina tehaste wastawatest armudest.
Tallinna tehaste grupp omal ajal mängis
üldiselt wäga tõsist osa Wene metallitööstuses,
ning arwatawasti meie te.haste puudus
nüüdsel ajal Wene turul annab wiimasele sa
ma walusasti tunda, kui meilegi tehaste tööta
seisak.

Mis puutub meie metallitööstusesse
wiimasel ajal, siis, andmete järgi, meil on
32 suurtööstust, kogu tööliste arw neis ligi
3600 ja keskmine teenistus ühel töölisel aas
tas 960 kr.; tehaste netto-produktsioon aas
tas ligi 3.300.000 kr. (materjali hind maha
arwatud). Ning kurbusega peame 'konstateerima,
et seegi arw aast-aastaga langeb. Nimelr 1925.
a. oli suurtehaste kvguproduktsioon netto
3.861.000 kr. 1926. a. 3.621.000 kr. ja
1927. a. 3.214.000 kr. Teiselt poolt jälle

Tee äärest leitud naine.
Henry Savage romaan.
Eestindanud E. J.
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Tema Alälpidamine osi nii iseteadew ja
kindel, et pidin seesmiselt naerma. Helenet ei
näinud ta sugugi kahtlustawat.
Järgmisel silmapilgul kutsus marss söögi
lauda; ma wiisin proua Weletski, ja Konstan
tin seltsis würstinua Vasitzõniga meie juure.
Helene selle wastu nais endale walinud ole
wat noorema seltskonna, kus Sascha mängis
peaosa ja nii kangesti lipitses mu ametliku
naise ümber, et Olga ja Konstantin WeleLskid
näisid selle üle wihastnwat ning ärrituwat.
Vürstinna Palitzõn waatas heatujulise naera
tusega pealt, kuigi ta wäga hästi pidi mär
kama, et waese Dosia süda tahtis peaaegu lõh
keda.

Muidugi mandusin suurt daami ta diplo
maatilise mängu pärast m nu auga, kuid sellegi
pärast oli mul wäga kahju tema meheõest, wai
kesest Dosiast, ja kui nägin, et seda armast
tantsijannat keegi masurkaks polnud kutsunudb'
igaüks pidas seda tantsu peigmehe eesöigu
seks siis palusin seda au. mis mulle ka
kohe lubati.
Noorel daamil osi ka wäga palju walmü
iõudu, ja kuna ta nüüd küllalt oli weendunud
oma kaardiwäe ohwitseri armulugudes, otsus
tas ta ka oma poolt weeta lõbusa poõletunni
kese waimustawa Ameerika onuga.
Kui siis fanfaarid kutsusid Vene rahwus
tantsule, astusin ma. ilus preili Dosia käsi
warres, hiilgawasse ringi, et täita oma kohust.
Küll teadsin ma. et ma ei saanud slaawlastele
omase meeldiwusega kandu põrutada ega takka
üles lüüa. aga keerutamistel tahtsin juba oma
osa sooritada, ja peale selle oli mul mu prae
guses metsikus, hoolimatus tujus täiesti üks
kõik. kui ma ma mõned ilusad jalakesed pud
ruks oma raudsete kontsadega pitsi
wahtu wõi tüll/abasid lõhkusin. ___ _

meie sissewedu põllutööriistade alal. olles 1927.
a. 1.129.000 kr., tõusis 1928. a. 2.542.000
kr. peale, ning teiste masinate, mootorite. ja
weoobinõude alal: 1927. a. 8.263.000 kr. aga
1928. a. 11.731.000 kr. Loomulik, et säärane
kohutmv sissewedu põllutööriistade alal. kus
meie endi tehased wõiksid wäga palju aidata,
ei ole kuidagi foowitaw; meie oleme omal ajal
näidanud teid säärase sisseweo pMannseks ja
ühtlasi kodumaa tööstuse tõstmiseks. Hiljuti lu«
gesime ajalehtedest, et seeaegne majandusminister

A. OincW määras tollile isiku, kes pidi jälgi
ma sisfeweetawaid kaupu ning selgitama, milli
seid neist saaks kodumaal walmistada. Loodame,
et määratud ametnik wõi asutus mitte ainult
et registreeri, waid astub ka konkreetseid sam
me selle meie ülimaga tähtsa majanduselu
puuduse kõrwaldamiseks.
Meie töösturite kaitseks peab mainima, et
nemad, töötades ülirasketes rahalistes oludes,
on suutnud siiski juba wälja tõrjuda terwe
rea wälismaa kaupu, mis seni isegi peaaegu
tolliwabalt (põllutööriistad) sisse weeti: mõned
meie maa tehaste saadused leiawad juba head
turgu Leedus, Lätis ja Soomes. Wene turg
on seni kinni meie kaupadele, wõi, õigemini,
sinna oli raske sisse pääseda. Meie pole ku
nagi eitanud Wene suuremate tellimiste täht
sust meie tööstusele, kuid arwesse mõttes We-,
ne tellimiste alalist muutlikku iseloomu ja se
da. et Wene turul meie peame wõistlema kogu
maailma tööstusega ning et Wene enam kui
ükski teine rahwuslik walitsus sihikindlalt aren
dab omamaa tööstust täielise rippumatuseni wä
lismaalt, mis annab oletada, et tellimised, mi
da meie tehastele wõrks anda Wene ja mis
meie tehaste praegust läbrkaiku wõiks mitme
kordselt tõsta, on waid ajutise ise
loomuga, mille tõttu teatawaid tellimisi peab
wastu wõtma ainult peale põhjalikku kaalu
mist. Meie oleme rajanud ja peame
ka edaspidi rajama enda majandust
ilma Wene tellimisteta, arendades
enda metallitööstust peamiselt ko
dumaa mitmekesiste nõudmiste ra
huldamiseks ning wastawalt piirates sisse
wedu metallikaupade alal. Selles suhtes meie
peame wõtma eeskuju enda idanaabrilt, kes
kindla käega piirab igasugust sissew»du aladel,
mida kodumaa tehased wõiwad rahuldada.
Mid olgu kuidas on lugu tööstuse- ja im
port-polirtikaga meil. aga Wene ei wõi olla
mittehuwrtatud tellimiste andmisest meie metalli
tehastele. Peale puht-poliMliste kaalutluste,
mis nagu nõuawad äsja sõlmitud kaubalepingu
..kastmist" normaal wahekordade jalule sead
misega ja tellimiste andmisega, meie tehastel'
on rtda häid omadust ja eeldusi tellimiste saa
miseks, wõrreldes Lääne-Euroopa riikidega.
Need eeldused oleksid:
1) Lähesus Wenele ja ühesugune
raudtee, mis ülitähtis weerewa koosseisu
tamisel ehk parandamisel?
2) meie tehaste teataw endine
..Wene praktika" ja oskus Wencmaa teh
niliste nõuete kohaselt töötada, on ju Wene
maa ehituste tehnilised tingimused mõnes asjas
palju karmimad, kui teiste maade omad;
3) Metallitehaste mitmekesisus
wõimaldab igasuguste tellimiste täitmist, nagu
laewade ehitus ja parandamine, wedurite ehi
tus ja parandamine, wagunite ehitus, masinate,
katelde, põllutööriistade, külmutushoonete, wii
nawabrikute. meiereide jne., sisseseadete, teede
masinate, süwendajate jne. ehitamine;
4) meie tehased wõiwad tarwitada Wene
toormaterjali nii nende tellimiste täit
miseks kui ku tasuks töö eest, wähetuskaubana.
asjaolu, mis Wenele praeguse olukorra juu
res ülitähtis;
V) meie töölised on kõrge kwali
fikatsiooniga, ning tööpalk on meil wõrd
lemisi madal:
6) läbirääkimistel ja kirjawahetuses wõib
'Sascha wiis Helene tantsijate etteotsa, mi
da imestusega tähele panin. Kas tõesti Hele
nel wõis jatkuda julgust, asuda selle tantsu
juhtimisele, mille keerdkäiges ja sadandeis look»
lemisis ainult wenelajed, ungarlased ja poola
kad wõiwad toime saada?
Õieti näis mu ametlik abikaasa enesele
täiesti kindel olewat, kuna mestis juttu oma
tantsitajaga. Järgmisel silmapilgul aga muutus
ta surnukahwatuks kõlas Wene rähwushümn
ja kuulutas kõige Venemaa lsewalitseja lähe
nemist: kui tsaar aga sisse astus, nägi He
lene jälle uhke, käskiw ja wõidurõõmus.
Tantsijate rida taandus paremale ja pa
hemale poole ning kummardus sügawalt, kui
ilmus Alexander Kolmanda aukartust ärataw
kogu. Jõurikkalt, blond habeme ja siniste sil
mega, sõjamees ning walitseja ühtlasi, astus ta
läbi pallisaali, käsiwarres kaunis abikaasa, kelle
tumedad silmad waatasid areldes ning ärritatult
ringi, sammus sajakähekümne miljoni inimese
walitseja keiserinnaga estraadile ja wõttis seal,
ümbritestud kõrgete kojohärrade ning audaami
dega, istet.

'Nüüd kõlas rõõmus sarwehääl- Sascha wiis
Helene etteotsa, masurka algas.
See ilus tants on kotiljoni, poloneesi ja
kirglikkude ringtantsude segu, ja ta mitmekesi
sed tuurid mõjusid wäga weetlewalt oma täielt
ses taltsutamatuks, peamiselt kui tantsida slaaw
lastele omase 'andumusega.
Kui Sascha minu noore naisega käsikäes
sammusid saali mööda edasi, järgisid neile tei
sed paarid',- siis muutusid kokkulöödawäte kan
dade kõlinal, mis saatis rahwuslantsu kirglik
ku rütmi, keerutused ikka metsikumaks, ela
wamaks ja hullemaks.
Sinna riiselemisse wiisin weetlewa Dosia,
et sooritada „onu Sami" auks oma parimat.
Kuigi ma ei suutnud wõistelda h!igla Sa
sthaga, kes tantsis nagu metsik steppide tatar
lane, lohutasin end sjiski. et sooritasin oma as
ja hästi, ja kõik laks päris libedasti, kui
Äkki karjatas wäike Dosia kaeblikult ja
luksus: „Teie sõtkute mu jasad puruks! Härra
ooberst! Oh! Oh! Oh!" ,
Sõtkusin ta jalad puruks? Tegin rohkem
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alati tarwitada Wene keelt, julgest! teades, '
et sinust täpselt aru saadakse:
7) tehased alles wõrdlemisi wähe koor
matud ning wõiwad täieliselt andu
da Wene tellimiste täitmisele, mis
märksa kergendab töö täitmist ja järelwaatust;
8) Tallinn on tähtis kaubandus- ja tran
siitpunkt Wene ja Lääne riikide wahel. ning
ümber aasta awatud laewade liikumisele.
Nõnda siis terwe rida wäga kaaluwaid
põhjusi' soodustab Wene tellimiste andmist meie
metallitehastele.

Teiselt poolt aga raha nappuse tõttu We
ne nõuab harilikult pikemaajalisi maksukrediile,
ning selles suhtes meie tehased tarwitaksid wä
liskapitali abi. Kuuldawasti on juba wäliska
pitali poolt pinda katsutud ühe meie suurema
tehase aktsiate omandamiseks ja Wene loodeta
mate tellimiste täitmiseks seal.
Nõukogude Liidu tellimiste wastuwõtmine
on seotud eksportkrediidiga. Teatamast! mit
mes riigis on juba see wastu wõetud, ning
walitsus garanteerib eksportkrediidi näol kauku! seda ma tantsisin peaaegu tema peal.
Äkki wankusin nimelt ja langesin oma kahesaja
naelalise raskusega peaaegu zvaese wäikese tü
tarlapse peale, kes ähkis mu koorma all ja oli
nõrkemas.

Mis oli minuga juhtunud? llhel tantsu
keerul oli mu pilk langenud mu ametlikule
naisele ja mu süda oli tardunud surmahirmus:
meri jäi seisma soontes, mõtted olid ainult
weel metsiku meeleheite ning ehmatuse segu,
sest nüüd teadsin, miks Helene osi
tulnud sellele pallile.
Ta pilk. mis puhkas tsaaril, oli küti oma,
kes näeb jahisaaki, hüppeks walmistunud rõöw
looma pilk, kes waritseb sao kl! 00, teie põrgu
mäed! Ta oli jäänud Venemaale, et kõigi nä
hes, silm silma wastu selle wägiwallawalitse
jaga, tappa ta!
°9ta<ju wälk läbistas see mõte mind ja üht
lasi seisid mul 'ka kõik tõendused selleks sel
aesti silma ees. Helene oli wees eile nõus lah
kuma Venemaalt: siis oli ta auulnud. et tsaar
tuleb pallile, see oli ainus wõimalus kogu
ta elus! Mitte armastusest Sascha wastu, waid
wihkamisest tsaari wastu, oli ta jäänud. Tasku
pallikleidis polnud määratud mitte lõhnaõli
pudelikese, waid rewolwri tarwis, millega ta
siin pallisaalis tahtis maha lasta
sa jak ahe kümne miljon'! inimese ise
w alitse ja!
Mingisugusel imekombel wiisin oma tantsi
janna kaunis märkamatult istuma la oli
rõõmus, et wõis minust lahkuda ma ei ol
nud sugugi hea tantsija.
Hirm wapustas mind. koledad mõtted kä
gistasid mind. Kui Helene selle teo korda saa
tis, milline kole saatus tabab siis WeletsKisid,
kes tõid ta Vene seltskonda? -- Seltskondlik
häwing! Ja würstinna Palitzõnit, kes tõi ta
siia pallile? Täieline hukatus! Ja mu oma
saatus mu kole saatus! Mis saaks alles
minust, kuna ma selle naise oma ametliku nai
sena, wale isikutunnistusega olin sah
kerdanüd Wenemaale, et ta wöiks teha seda
tegu kuna ma täna weel sihilikult olin hi
linenud rongile? Kõik asjaolud räägiksid mu
wasiu, laseksid mind tõsiasjade palge ees pais-

bitsemist Venes. Meil oli ka see küsimus mõ
ni aeg tagasi harutusel, aga jäi tookord otsus
tamata. Nüüd. kus Wene tellimised päewakor
rat, tuleks eksportkrediidi küsimus lõplikule
harutamisele wõtta.
Terwitades igasugust läbikäimise elusta
mist ja tellimiste saamist Wenelt. peame siin
juures siiski hoiatama meie tööstureid, et kui
nemad ilma suurema wäliskapitali toetuseta
ning sisseseadete soetamisest juhusel, kui telli
te wõtawad. siis marsil wõiwad tekkida suu
remad raskused krediitide ja tööliste alal. Tu
leb hoiduda igasugusest tööstuse laiendamisest
ning sisseseadete soetamisest, juhusel kui telli
misi ei ole mitme aasta peale kindlustatud, et
tehtud kapitaalsed kulud nende aastate jook
sul ka ära tasutuks. Eriti mis puutub WeneBalti tehasesse, mis on meie wõimsamaid teha
seid, siis siin tuleks tellimistega kindlustada
mitte ühe ega kahe, maid wähemalt 5 aasta
peale. Wene lähema 5-aastase programmi järgi
on tarwis ehitada ligi 190 kaubalaewa. Kõigest
ligi 100 laewa suudaksid malmis ehitada Nõu-

kogude Liidu oma laewatehased. kuna ülejää
nus osa tuleks wälismaale anda. Siin wõiksid
meie tehased aidata ja 15—20 laewa ehituse
enda peale wõtta. Ekslik arwata. et wõiks 2
3 laewa tellimisega leppida see tooks aina
uusi kahjusid- endiste Eesti Panga ..külmanud"
laenudele lisaks. Ka wäliskapitali wõib ainult
suurema tellimise saamise korral loota juure
tõmmata. Laewade ehitus on niiwõrt laiauli
tuslik ettewõte. et annab tööd mitte ainult
laewatehasele. maid ka paljudele teistele wäik
sematele tehastele ja töökodadele, kes laewa
sisseseadeid ja abimasinaid wõiwad ehitada: see
ga siis laewade tellimise saamisel Wene-Balti
tehas oma poolt annaks juba rea tellimisi ko
gu meie kesk- ja wäiketööstusele.

ta kaassüüdlasena. Milline karistus
ootas tsaari mõrtsukat?
Igawene Jumal! Sama hästi wõisin ise
keisri pealuu lõhki lüüa! Külm higi kattis
üleni mu ihu: süda tegi küll kakssada lööki
minutis, mu pea Sli külm kui jää ja siiski
palawikus!
Sellest seesmise kohkumise, hirmu ja ahas
tuse mässust astus ainult üks mõte selgelt esile
pidi kohe midagi sündima, et kaitsta meid
kõiki aga mis?
Parun Friedrich wahtis masurkat oma si
niste prillide alt. See oli armas, kuid kole
pilt see naine sarmi, andumuse ja luulega
igas liigutuses ja mõrtsukamõttega südames.
Helene tants oli wõrdne surema luige laulule
see oli seda ilusam, et ta oli tema wiimane
tants!
Kui ma kõik tunnistaksin parun Fried
richile kas päästaks see wähemalt mind?
See wähendaks mul mõne roalu; wõib-0110.
ei piinata mind siis, waid puuakse lihtsalt üles.
mu meeleheitwad silmad otsisid politseiülemat
kõigest hoolimata ikka jälle, juba olin tema
poole minemas, et sosistada talle kõrwu: ~lum
ala pärast, wangistage mu naine silmapilk."
aga mõte, et ta ka mind wangistab. hoidis
mu jälle tagasi.
Ka hull mõte. Helenet abikaasa autoritee
diga kõrwale toimetada, tuli mulle mitu korda
pähe, kuid pilk temale ütles mulle, et ta la
gcmeb ainult wägiwalla eest.
Katsusin mõtelda, kui surmahirmu kramp
likke mõttewi ksatusi selleks üldse wöib nime
tada. Kuni tantsu lõpuni polnud tal wõima
lik ligineda keiserlikule saatkonnale. Peale seda
kui keiser oli Lerwrtanud piduperenaift ja al
gasid esitlused, tahtis würstinna esitleda mu
naist. Sel silmapilgul waatas tsaar, wallatud
tema ilust, talle otsa ja küsis oma ümberolnailt
tema järele. Alles hiljem, kui daam kummar
dudes seisis oma ohwri ees, wõis ta surmata

must ja kohkusin äkki. Ärritatud ja rahutu,
nagu ma olin, olin haaranud käega frakitas
kut, sellesama taskut, mida kandsin iga õhtu
mu käsi puudutas nelja wäikest pakikest. Pul
ber! Oopium! Meelemärkusetus!
Oli Helene meelemärkusetu: siis wõisin
mina. tema abikaasa, ta haiguse ettekäändel
wälja kanda ja koju wiia.
Lendasin ühe einelaua ääre. lasksin anda
enesele klaasi wahuweini ja riputasin tähelepa
nematult kolm pulbrit sisse, lootes, et see ports
jon awaldab ruttu küllalt mõju Helene õrnale
organismile. Kümne minuti jooksul pidi ta ole
ma kahjutuks tehtud! Muidugi wõisid kolm
pulbrit saada talle hädaohtlikuks, aga ta ei
hoolinud ju ise põrmugi oma elust miks
pidin siis mina seda tegema?
Siis lasksin endale ettewaatusest andaweel
ühe klaasi, surmahirmus, et wõiksin kuulda saa
tusliKKu pauku ja tulla liig hilja! Kui astu
lin oma mõlema wahuweiniklaasiga pallisaali.
hingasin kergemalt, sest Helene seisis meel. tant
sust higine ja tuline, samal kohal Sascha kör
wal, et puhata weidi. polnud enam aega kao
tada: sest juba osutas ümbruskonna teatud ra
hutus tsaari peatset minekut. Astusin f>elene
luure ja ulatasin talle karika. Ta hingas ras
kelt ja ta huuled olid kuiwad ärritusest, uiu
kannataja palawik põles ta soontes. Ruttu wõt
tis ta klaasi mu käest, sosistas ..tänan wäga"
ja rüüpas wiina nii januselt, nagu rändur kör
bes ooasi mett.
Wõib-olla tundis ta iseäralist maitset, sest
ta waatas mulle imelikult otsa. kui ma naersin
ja hüüdsin: ..Terwiseks. armas naine, sa tant
sisid masurkat paremini kui wenelased ise'"
sellega tühjendasin oma süütu klaasi.
..Uks ainus ring meel." palus Sascha. ja
Helene heljus uue sarmiga. uue Luleoa nina
uue wmmustusega tantsukeerises! Kuid" warsti
muutusid ta liigutused lournaks' ta näis tant
siwat nagu unes. siis katsus ta end koguda,
la kannustatud uuest, wõimsast tahtejõu pinHü «!? ' rlal silmapilguks wõimust saa«
t,aat °li tõusnud pilsti.
Esitluse silmapilk lahenes.

ta.

Kuid see kõik et wõinud enam kaua kes
ta, ja enne enne pidin teotsema kui
mitte Parun Friedrich. Värisesin hir-

Peetri tehas on samasuguses seisukorras,
selle wahega. et suurema tellimise saamisel awa
neks juba kindel wõimalus sadamatehastel sinna
üle kolida ja ükskord ometi lahendada see
igiwana ja tüütamaks saanud küsimus.
~ A. ]
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Kaunase "terwituses" Strandmanile.
Riigiwanem olewot suur Poola sõber...
„Liet«vos Aidas" seletab Eestile poliitikat.
Leedu kaitseliit ei taha Eesti kaitseliidu sõprust.
Kaunasest, 'l2. juulil. Nue walitsuse 100- waatab suure rahutusega tema poole, iga stlmapilk kar

Mise puhul Eestis kirjutad poolametlik «Lietuvos Aidas"

oma tänases juhtkirjas: Strandman oli seni Ees

ti saadikuks Warssavis, ja teda peetakse suurcõz Poo

la sõbraks. Seepärast on ka arusaadav, et Poola

ajakirjandus Strandmani kabineti kohta oma rahuldust

avaldab. Imelikul wiisil on kõigist Balti riikidest Poo
la mõju kõige suurem Eestis. Muidugi kõweneb see

mõju nüüd weel rohkem. Suur Poola sõber on ka kind

ral Laidoner. Muidugi walib iga riik endale sõp

ru oma südame järele, ja seda ei saa kellelegi pahaks
panna. Kuid miks eestlaste süda ja mõistus just poo
lakate järele igatsust tunneb, on wäga raske aru saada.
Majanduslikud huwid stin osa ei mängi, sest mõlemal
riigil on ühesugused wäljaweosaadused, wälja arvatud
ainult süst, petrooleum ja suhkur Poolal. Weel vähem

on kultuurilist sidemeid Eesti ja Poola vahel. Tallin

nas wõib kull mitmesuguste kultuuride mõju tähele pan

na, kuid mitte Poola oma. Nii jääb üle ainult polii

tika. Kuid mida wõib Tallinna ja Warssawi poliitika wahel
ühist olla? Eesti on oma etnograafilistes piirides wäike riik
keS Euroopa suurpoliitikast osa wötta ei taha ega wõigi
tahta. Poola aga põeb algusest peale suurushullustusi.
Poola on juba niipalju wõõrast maad endale röõwinud,

et see maa üle poole tema territooriumist wälja teeb.

Siiski tahab Poola oma piire weclgi laiendada kuni
Riiani, Kiiewini ja Musta mereni. Poola on kõigi
oma naabritega tülli läinud. Ta ähwardab pea ida

poole, pea läänepoole ja prowotfeerib kõiki oma naabreid.

Poola diktaator Pildfudski on endale juba ammugi Eu

roopa „e nfa n t terrible" nime saanud. Igaüks

tes, et ta jälle mõne trikiga wälja wõib tulla. Eestlased
ütlewad, et Poola on neile Moskwa wastu tarwilik. Kuid
Mosfwa ei ilmuta mingit soowi EestUe kallaletungimi
sekS. Ja kuigi Moskwa Eestile kallale tungiks, mis mõ

te oleks fiis Poolal Eestit kaitsma minna. Eesti ise- j
seiswuse häwitamisest ei kannataks Poola huwid min
gil wiisil. End Warssawiga stdudes tekitab Eesti Mofk
was ainult umbusaldust ja kahtlust. Meie weendumuse
järele ei jää Balti riikidele muud üle, kui sõlmida häid

suhteid Moskwaga. Praegu ei ole Moskwa ja Balti
riikide wahel mingisuguseid tülisid. Poolal aga on Mosk
waga palju suuri arweid õiendada, näitaks Ukraina ja

Walge-Wenemaa asjus. j

Edast kirjutab Leedu walitsuse häälekandjat Meie s
oleme kuulnud Eesti, Läti ja Soome ohvitseride sõitu

dest Warssawi, kes sinna ei tea mis otstarbel on läi- ,
nud. Neid külaskäikusid on Poola ajakirjandus püüd
nud üles puhuda. Kõrgemate ohvitseride reisid ei wõi
jätta teatavaid kuuldusi tekitamata. On täiesti arusaa
daw, et niisugused reisid halba muljet Moskvas tekita
wad. Meie veendumise järele ei ole niisugused reisid
Balti riikide rahule ja julgeolekule sugugi kasulikud.
Nagu kuulda, on Eesti kaitseliit Poola kaitseliiduga?
vendlust sõlminud, seepärast on arusaadav, et Leedu
kaitseliit, keS wandunud on Leedu iseseiswust kaitsta,
Eesti kaitseliiduga sõbralikke suhteid ei wõi pidada. Nii
wiisi Warssawiga wendlust sõlmides ei saa Eesti meie
weendumuse järele midagi kätte. Niiviisi ärritatakse ai
nult Moskwat, takistatakse Balti liidu sõlmimist ja kõigu
tatakse üldse rahu ja julgeolekut Baltimail.

„Nõukogude tiiwad" Berliinis. 9. juuni hommikul algas Euroopa ringlendu Nõukogude esimene Wenemaal ehitatud suur reisilennuk «Nõukogude tn
wad". Õhtul maandus lennuk Berliinis. Wasakul pildil «Nõukogude tiibade" lendurid ja reisijad (nende hulgas SSSR'i era-lennuasjanduse ülem
Sarsar, keskel) Berliini Tempelhofi lennuwäljal. Äärmine wasakul' on Saksa teedeminister Fisch, ta kõrwal SSSR'i saadik Krestinski. Paremal pil
dil lennuk «Nõukogude tiiwad".
Apelsinid ja banaanid lähewad kallimaks
WabarLLgL walitsus määras apelsinidele, banaanidele, mandariinidele. Pomerantsidele jne. tolli 50
kuldsantiimi kilogrammilt.
Jiasta ioobsut 1,7 mitj. krooni eest apelsine fa banaane

Tallinn ei jää leiwata.

sisse neetud.

Sissewedu 52-kordseks tõusnnd. Mädanewad apelstniwirnad. Mahawisatud waluuta. '
Leiwatööstuse wäike-ettewõtetes osalist streiki oodata. Tööliste
Kaupmeeste arwates teb toll apelsini hinna se
Wabariigi walitsus otsustas panna tolli alla
nõudmised ja kollektiiivlepingu katva töösturitele wastutvõtmatud
oli, et apelsine walgus laialt sisse ja nendega kaup
apelsinideMtandariinidoijabanaamde sissewedu. Tolli
nisega
wõrreldeS kahekordseks —3O krooni kasti
Tallinna töölised mitmetel tõöstnse aladel wal esmaspäevi streiki. Streigi otsus ou kuulda wõetakse edaspidi neilt aia- ja puuwiljadelt 50 kuld pealt (kastis umbes 300 apelsini). Seega on toll õi lemine tegunes lõpuks turul, kus müüdi alla igasu
guse korraliku teenimisprotsendi (kuigi seal ka müü
on killunenud mitmesse ametiühingusse. Nii ou vasti tehtud ainult 18 häälega'l 6 vastu.
santiimi kilogrammilt (umbes 36 senti). Toll Hakkab
ge
raske,
märksa
kõrgem
kui
Lätis
(umbes
15
kroo
di alaväärtuslikku kaupa). See kõik on teinud suu
see ka leiwatööliste juures. Neil on organisat
üleeile käisid leiwatöösturite ühingu juhatus maksma 15. juulist s. a.
ni kastilt). Arwatawasti see mõjub tarwitamisele remad importärid ettevaatlikuks..
sioone Tõnismäel ja Waksali puiesteel ja paar liikmed tööinspektori juures. Tööinspektor ei saa
MäletatawaSti kaotati läinud aasta juunis toll tunduwalt wähendawalt.
kuud tagasi asutati weel üks uus ühing, keS hak loomulikult tüli lahendamisel esialgu midagi teha.
Kaupmeeste arvates jõukamad ostavad ka
Suuräridest on tollilt järele kuulates selgunud,
kas koosolekuid korraldama „Lootuse" ruumides. See on tööliste enda asi, kuidas nad ühes wõi tei neilt wälismaa wiljadelt, et neid kättesaadawaks
edaspidi apelsine, nagu nad seda tegid varem, kuid
et Tallinnas ainult kahel äril on suuremaid tagawa kehvemad ei saanud ka seniste odavamate hinda
teha kehwematele inimestele, sest puuwili on terwi
Uus ühing algatas kohe palgakõrgenduse küsimuse. ses töökojas streigiküsimusele suhtuvad.
rasid
apelsine; teistel äridel on waid ainult mõni
soowitaw. Tolli kaotamise järel tekkis oota
Pöördi nõudmisega wäike-leiwatöösturite
dega enesele seda lõbu palju lubada, nii et kalline
esindajad näitasid plagaraamatu sele
sada kasti, üldse umbes 3000 kasti ümber. See on mist
mata suur apelsinide ja banaanide sissewedu; 1928.
ühingule, et leiwatööliste palku tuleb tõsta 166 tega,Töösturite
kehwemail vaevalt põhjust on kahetseda.
töölised, küpsetajad teeniwad 126—146 a. juunist kuni 1929. a. maini on apelsine ja manda seletataw asjaoluga, et praegu ei ole apelsinide aeg,
protsendi võrra. Leiwatöösturite ühing WastaS, kroouietkuus,
Kui kokku võtta ärimeeste ja valitsuse arvamisi, siis
üksikud
teeniwad
rohkemgi.
Tööstu
et ühingu juhatus ei saa küsimust otsustada üld
riine 1.285.205 krooni wäärtuses sisse weetud ja waid kõige parem aeg on weebruaris ja märtsis kogu see apelsinide operatsioon on rahvamajandus
koosolekuta. Kuna inimesed suisel ajal laiali rid ei salga et praegu tööd wähepoole, sest suwel banaane 240.845 kr. wäärtuses. Seega ou nende (Hispaania apelsinid). Praegu on müügil peami likult olnud ebaõnnestunud uähtus. See on seda
harilikult leihg wähem. Nad peavad aga eest 11 kuu jooksul wäliswaluutat wälismaale läinud selt Brasiilia ja Kalisornia apelsinid. Suuremaid
sõitnud, ei saadud üldkoosolekut kokku. Läinud süüakse
kahetsemiswäärilisem, et kalli valuuta eest sisse
praeguseid palganorme teiste tööliste palkade
tagawarasid keegi ei julgenud pidada..sest seismisega
laupäeval oli siis „Lootufes" korduwalt leiwa ka
1,5
miljonit
krooni
(aasta
kohta
umbes
1,7
milj.
toodud
apelsinidest ja banaanidest ligi pool läks
võrreldes enam-wähem rahuldavateks. Kui töö kr.). Kui arwesse wõtta, et 1927. a. weeti sisse apel rikkiminekute protsent on wäga suur. Mõnede par
tööliste koosolek, kus esimese nõudmise asemel ot ga
halvaks
ja väärtusetuks (ka tuli palju niisuguseid
liste
nõudmisi
täita,
siis
tuleks
Wäiketõõstuses,
sustati palgakõrgendust nõuda 35—45 protsendi kus praegu palkadeks maksetakse 746 krooni, sine ja banaane kõigest 29,6 tuh. krooni eest, siis tiide juures on juba paarinädalase seismise järel
apelsine,
mis juba wäljasaate ajal osutusid praak
wõrra. Leiwatõölised tõötawad nimelt tükiwiisi maksta 1266 krooui kuus. Tööliste esimese nõud näeme, et waluutakulutus nende puuwiljade pealt 50 protsenti riketega kaupa. Weel kiiremini rikkis kaubaks).
miuewad ou banaanid.
ja palgakõrgenduse puhul saaksid nad leiwa pealt mise puhul koguni 1466 krooni. Wäike-leivatõös pärast tolli kaotust on tõusnud 52-kordseks.
Lõpuks tahaks veel märkida arvamist, et kas
«Kaupmehed on arwamisel, et nende wiljade
endise 3 sendi asemel 5. Samuti tõuseks töötasu
turid ütlevad, et öötöö keeluga ongi neile saabu
nüüd
ei hakka Lätist tulema apelsine salakaubana,
See suur waluuta wäljawool äratas kohe meie müük nüüd märksa tagasi läheb. Tähtsaks põhjuseks
peenleiva, sepiku ja saia pealt ühe sendi wõrra. nud juba lisakulusid, palgakõrgendus tooks kaasa
kuna
seal
on toll madalam.
majandusjuhtide
tähelepanu,
eriti
meie
majandus
sealjuures
on,
et
suurkaupmehed
on
apelsinide
im
ühel ajal palgakõrgenduse nõudmisega esita tingimata leiwahinna kõrgenduse.
liku kitsikuse tõttu ja hakati arwamist awaldama, pordist pettunud. Tänawused rasked jääolud tõid
Majandusministeerium on arvamisel, et tolli
sid töölised ka kollektiiw-lepingu kawa, mis osutub
Tallinnas on umbes 56 wäikeettewõtet leiwa kas mitte tarwilik ei ole piirata nende sissewedu. mitmetele suuräridele miljonitesse ulatuwaid kah dega tõkestatud apelsinide jne. sissevoolu rahval ei
aga töösturitele täiesti wastuwõtmatuks. Selle
lepingu elluwiimisel kaotawad töösturid oma ette tööstuse alal ligi 266 töölisega. Töösturite ar Nüüd on fee teostatud. Apelsinide, mandariinide ja jusid. Külm rikkus laewadel kaupa, mis kohale jõu ole kahetseda, sest tänavu on meil enestel hea marja
wõttes peremehe õigused. Nad ei tohiks tõölis vates wäikeettewõtetes täielist streiki ei tule. 16 banaanide, tolli on järsku tõstetud, ja see hakkab des läks kiiresti mädanema. Kaupmehed olid aga aasta, mis võimaldab küllalt rahuldada vitamii
sunnitud kauba eest ikkagi maksma. Teiseks nähteks
uide tarvet.
ühingn nõusolekuta isegi wõtta õpipoisse, peaksid kuni 12 ettewõttes töötavad peremehed ise, teistes kohe maksma.'
lepingu wastu eksimisel maksma sama ühingu ka lubatakse tööle wõtta teataval olevad
jõud. Töösturid kinnitavad, et osaline streik, kui
suks 566 kroom suuruseid trahwe jne.
Naha ja
Tööliste teistkordsele nõudmisele WastaS fee mõnes ettewõttes peakski puhkema, ei suuda
Tõsine seisukord Mandshuurias.
leiwatöösturite ühing samuti kui esmakordselegi: tühjaks jätta kauplusi leivast ega saiadest. Seda
nad ej saa asja otsustada, enne kui üldkoosolek rohkem, et suurettevõttes Rotermauui tehas
Jaapan walmis sõjawäeliselt wahele astuma.
pole kokku tulnud. Töölisühing ei tahtnud seda tes seni töölised mingisuguste nõudmistega esine
" I y oim
aega ära ootama jääda ja otsustas alustada tule- nud ei ole ja tehas täie hooga edasi töötab.
Hiina otsustawad sammud SSSR'i wastu.
Londonist, 12. juulil. Tokiost teatatakse:
Jaapani ametlikud ringkonnad peavad seisukorra
arenemist Mandshuurias teraselt silmas. Ei var

Paawsti läkitas Narwale oma õnnistuse.

jata, et seisukord on kujunenud väga tõsiseks selle

Side Vatikani ja Narwa roomakatoliku koguduse wahel.
(„Päewalehe" erikirjasaatjalt.)
Narwa st, 13. juulil. Eile saabus Vatikanist kani jõudnud üheS ekskursantidega Lätist. Rooma
Narwa Rooma paawsti õnnistus, mis esimene selle katoliku kirikupea soowis ka ekskursante Eestist näha,
sarnane kündmus Narwa rooma-katoliku kiriku aja kuid kogudused waba krediidi puudusel ei saanud siit
oma esindajaid Vatikani saata. Vatikanis wõttis
loos. Paawst on oma õnnistuse läkitanud Narwa roo
ma-katoliku kiriku koguduse juhi preester L. Abvaiti

sele ja ka kogudusele. Paawst tunneb suurt huwi
Narwa koguduse wastu.

Teatawasti 26. ja 26. mail s. a. wiibis Navwas
paawsti erakorraline saadik ja täiswoliline minister
Eestis ja Lätis arhiepiiskop A. Z e c ch i n i, kes tegi
külaskäigu Narwa linnapea J. Hermannile, kes
paawsti ministrit wõttis wastu linna raekojas,
lihtlast tutwunes ka arhiepiiskop Narwa rooma

nüüd paawst jutule Narwat külastanud arhiepiiskop

Zecchini, kellega paawstil oli pikem jutuajamine.
Jutuajamisel oli paawst eriti huwitatud piiri
sest Narwa linnast ja elanikkude elu-olust. Peale
seda läkitaski paawst Narwale oma õnnistuse. Et
paawst isalikult oma Narwa koguduse eest hoolitseb,

katoliku kiriku koguduse tegewuse ja linna elanikkude

seda tõendab ka see asjaolu, et ta hiljuti oli Narwa
rooma-katoliku kirikule annetatud miljon senti,
millega parandati kiriku sõjas saadud „haawad".
Punaste Narwa tungimisel purustasid kahurite

elu-oluga. Nüüd on paawsti saadik Zecchini Vati-

mürsud rooma-katoliku kiriku mitmest kohast.

ssrModor
Saadaval kõikides Chlorodont
müügikohtades

tagajärjel, et Hiiua võimud okupeerisid Jda-Hiina
raudtee. Esialgu jääb Jaapani valitsus äraoota
vale seisukohale, ühtlasi seletatakse valitsuse ring
kandades, et asjaolud Mandshuurias võivad nii
sugusteks kujuneda, et Jaapau sunnitud on oma
kodanikkude elu ja waranduse kaitseks abinõusid
tarvitusele võtma.
Londonist, 12. juulil. Harbiinist teata
takse: Nõukogude ametnikkude ja agentide wälja-

„Verkkopalloseura" Tallinnas.
Eile kella pool wiie paigu peale lõunat saabus Tal
linna „Helsingin Verkopalloseura", keda sadamas võtsid
wastu ..Kalevi" tennisklubi liikmed. Kl. pool 7 oli nähtud
ette võistluste algus, mis tõotas kujuneda ilusamaks ja
huvitavamaks mänguks „Kalevi" tenniswäljadel Soome
ja Eesti walgespordt paremate vahel. Täna jätkuvad
võistlused kell 4 p. I.

Lätis oodata head lõikust.
Kuidas wõideldi ikaldushäwituse wastu.
Ri i a st, 12. juulil. PõllutööminiSter Alberings latti ja 1927. aastal aimelt 700.000 latti. Põlluiõv

andis täna ajakirjanikkudele seletusi Läti põllumajanduse

seisukorrast. Minister ütles, et möödunud aasta upu
tused ja ikaldus ähvardasid suureks hädaohuks kogu rii

gile kujuneda. Walitsus ja seim said hädaohu tõsidu

sest aru ja määrasid tarvilikud krediidid selle vastu

Endise sotsiaalministri kaks teineteise wastu käiwat määrust.
Pagarite öötöö keelu protsess rahukohtus.
Reedel, 12. juulil, tuli Tallinna 6. jaosk. süüdistaja poolt ettetoodud määrusele on sama
rahukohtus harutusele üks pagarite öötöökeelu haridus- ja sotsiaalminister 4. mail s. a. maä
protsess, kus süüalusena oli wastutusele wõe ruse wälja annud, mis „R. T/' 'nr. 45 awal
tud luhkentali uul. asuwa pagaritööstuse oma datud ja mis lubab pühadeeelsetel päewadel
mk Roman Allik. Nagu ettekantud süüdistus tööd pagari- ja leiwatööstustes alata juba kl.
asjaoludest selgus, ilmunud wastaw tööinspek 3 hommikul. Seda määrust kasutades ei ole
tor laupäewal 4. mail kell 4.30 Allika töös kaebealune seadust rikkunud, mispärast palub
tusse, kus selgunud, et töölised pagaritööstuses kohut teda õigeks mõista.
Sellele wäitele katsub süüdistaja wastu
warase aja peale waatamata juba töötamas
waielda, et määrus, mille peale kaebealuse
olid.
Tööinspektor, nähes siin maksma öötöö kaitsja toetub, ei olnud sündmuse ajal weel
keelu seaduse rikkumist, seadis kokku wastawa wälja antud ja ei wõi seda nüüd arwesse wõt
protokolli ja saatis selle wanemale tööinspek ta. Kui aga kaebealuse kaitsja kohtu tähele
torile, kes oma määrusega 10. mail Roman panu on juhtinud settele, et makswusel olewa
praksise järele kaebealustele. kes süüteo korda
Allikat karistas rahatrahwiga 100 kr. suu
on saatnud ajal. mil raskemat karistust ette
ruses.
Karistatu ei jäänud wanema tööinspektori nägew seadus maksew oli, karistust määratakse
otsusega rahule, waid esines rahukohtunikule selle seaduse järele, mis küll pärast on maksma
kaebusega, milles palus wanema tööinspektori pandud, kuid kergema karistuse ette näeb, jääb
karistusmäärust tühistada ja teda õigeks süüdistaja ikkagi oma palwe juure.
Rahukohtunik kuulutab otsuse, millega toe
mõista. Põhjusena tõi tööstuse omanik oma
tudes
Wene senati seletustele ja krim. kohtup.
palwes ette, et sellel laupäewa hommikul tulnud
töölised oma algatusel waremalt tööle, et siis seadusele mõistab kaebealuse Roman Allika
õigeks ja tühistab wanema tööinspektori ka
õhtul ka waremalt wabaks saada.
Kohtusse on süüdistajana ilmunud wanem ristusmääruse.
tööinspektor J. Põliupüü. Ta toob omaa süü
distuskõnes ette, et haridus- ja sotsiaalministri
Ilmus
poolt 17. aprillil 1929. a. wälja antud maä
ruse põhjal, mis „R. T." nr. 35 s. a. wälja
Romaan nr. 14
kuulutatud, on kagaritööstustes töö keelatud
kella 22—5. Kuna kaebealune töötas pool tundi
mitmesuguse huwitawa sisuga. Algab uus põnew
warem, on ta fcvga seadust mispä
rast palus tema poolt karistusmäärust kaebe romaan „Kõrbekuld" Ameerika kirjaniku Zane
aluse suhtes kinnitada.
Grey sulest. Haruldaselt palju ilusaid pilte.
Kaebealuse kaitsja wann. adw. abi Lau
bach toob oma kaitsekõnes ette, et wastandina

võitlemiseks, organiseerides abiandmist põllupidajatelt
Kõigepealt varustati uputus- ja ikaldushädalisi seemne
viljaga. Põllupidajate!? on 15 miljoni lati eest seemne

vilja jagatud. Ainult selle toetuse tõttu oli võimalik
põldusid täis külida. Nii suurel hulgal ei ole seemnewil

ja Lätis kunagi varem wälja jagatud. Näiteks mää

rati seemnevilja muretsemiseks 1928. aastal 1.500.000

Riigikogu juhatuse koosolekul
eile anti käik mitmele seaduseelnõule ja tvõeti teata

waks riigikontrolöri teadaanne, et ta on asjaajami
se üle annud oma abile J. Meeritsale.
Merealune raudtee teostumas?
Pariisist, 12. juulil Ajakirjanduse
teadetel Lamauchi alla tunneli ehitamine on oma
nud enam konkreetse knju. Prantsuse põhja raud
teede selts on arwamist awaldanud, et ta ohwerdab

5 miljonit dollarit tunneli ehitamise uurimistöö
deks. Juhul, kui ehitus põhimõtteliselt otsusta
takse, ühisus tahab sellest osa wõtta 120 miljoni
dollariga, mis on peaaegu pool tarwisminewast
summast.

SSSR ts ei peeta pühapäewi.
(„Plt>l." erikirjasaatjalt traadiieel.)
Moskwast, 13. juulil. Rahwakomisjo
nide nõukogu awaldas dekreedi, millega kauban
duse ja tööstuse alal muudetakse ära pühapäewade

Pierre Quesnah,
kes on kõige tõenäolisemaks kandidaadiks tulewa
sele reparatsionimaksude suurpangale Amsterda
mis. Pierre Ouesnay on prantslane, kuulsa 18.
sajandi samanimelise majandusteadlane järeletuli
ja. Praegu on ta Prantsuse riigipanga majandus
osakonna direktor ja wõttis osa ka asjatundjate
konwerentsist.

saatmine kestab edasi. Iga päew saadetakse üks
erarong wenelastega Mandshuli piirijaama. Hii
na wõimud seletawad, et nemad okupeerisid IdaHiina raudtee seepärast, et Nõukogude walitsus
rikub wahetpidamata kokkulepet, mis Mukdeni ja
Moskwa wcthel sõlmimd.
Londonist, 12. juulil. Pekingist teata
takse: Hiina wälisminister Wang seletas, et Hii
na ei tunne mingit waenu Wenemaa wastu. Ai
nult ei wõi Hiina walitsus sallida, et Moskwa
agendid kommunistlikku kihutustööd Hiinas tee
wad. Hiina walitsus on otsustanud niisugusele
propagandale lõpu teha.

ja pühade pühitsemine ning Pannakse maksma wa
hetpidamata 7-päewaline töönädal.

Uut korda põhjendatakse tarwidusega teosta
da 5. a. majandusplaani.
Amanullah' mürgikastid.
Pari i s i st, 12. juulil. Politseilisel juurdlusel

tehti kindlaks, et kastid, mis olid adresseeritud endisele
Afganistani saadikule, sisaldasid 200 kilogrammi heroiini.

ministeerium esitas seemnewilja muretsejatele äridele
waljud nõudmised, ja pead ütlema, et muretsetud seeme
wastas täiesti nõudmistele. Peaaegu igalt poolt tuleb
teateid, et wälismaalt muretsetud seeme on hästi üles
tulnud ja et sügisel wõid oodata head lõikusi, kui ainult

ilmad wiljade kaswu ja walmimist ei takista. Hea lõi
kuse korral wöime möödunud ikaldusaasta haawad pa
randuda. Põllutööministeeriumi poolt on wälja tööta
tud seaduseelnõu, mis põllumeestele wõimaldab seemne
wiljalaenu, mitte ainult rahaga, maid ka wiljaga tasuda.
See on põllumeestele suureks kergenduseks.

Läti „kolonel Barker"t
kandis 8 a. mehe riideid.
(„Pwl." erikirjasaatjalt traaditeel.)'
Riiast, 13. juulil. Riia haigemajja toodi
wiletsalt riietatud mees, keda oli hammustanud
koer. Kui meest taheti wannitada, selgus, et ta
on naine.
Naine seletas, et ta juba 8. a. kannab mehe
riietust ja omab passi Jefim Maslowski nimel.
Praegu selgitatakse põhjusi miks naine esi
nes mehena.

Kujut. Kunsti Sihtkapitali 4
walitsus
palub neid tegewkunstnikke, kes on hullutatud
Eesti wabadussõda käsitawaist teemidest (eriti
Landeswchri ajajärk.), endid kiiremas korras siht
kapitalile Tallinnas, Rataskaewu tn. 22. üles
anda.

Briti töötüli.
Londonist, 12. juulil. Manchesteri pnuwilla

töösturite liit tegi rõhuma enamusega otsuseks alandada

tööliste palku 12,82% wõrra, alates 29. juulist. Selle
kohane otsus anti ametiühingutele teada. Ametiühingud,
kes esindawad umbes pool miljonit töölist, lükkasid töös
turite otsuse tagasi, teatades, et töölised ci luba palkade

kärpimist. Arwatawasti astub malitsns wahele, enn«
kui töösturite liit oma lolaüdiähmarduse saab teostada.

Londoniü. 12. juulil, Vombaust tcntnictFe:

..Punase lani" ühingu folm sulni luanftisrari
ci nad streikijale foclarud koosolekul kõncnd pidasid. Wi«
hane rahwahulk hakkas valineid taga ajama. PolitsSl
awas tule, haawaies kähr isikut.
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Pööre riia hambaarsti Halsmanni tapmise asjus.
Mõrtsukas Pole mitte tema Poeg, waid keegi teine? Saladuslik
tunnistaja Auer. Uued tõsiasjad ning Paljastused.
(„PwX." Berliini kaastööliselt.)
Berliinist, 12. juulil. Nagu Innsbruckis! schillingit, leiti 19 päewa pärast mõrtsukatööd koha
teatatakse, tuleb Riia hambaarst Halsmanni tapmise
pealt ühelt kiwilt, mida uurimiskomisjon oli korduasi septembrikuus Innsbrucki wandekohtus uuesti Walt Maadelnud ja isegi päewapildistanud. Rahad
harutusele, kuna Wiini ülem kohtukoda kaitsja pal ei ilmutanud mingisuguseid ilmastiku mõjude jälgi,
wel endise kohtuotsuse tühistas ja wahepeal on sel
nõnda et nad olid mõrtsuka poolt nähtawasti hil
gunud uusi asjaolusid, mis kinnitawad noore Hais juti enne leidmist mingisugusel põhjusel kiwile pan
manni süütust.
dud. Kiwilt leiti ka werejälgi, mis arstlikul uurimi
Teatawasti wiibiS M. M. HalSmann läinud sel osutusid inimese omaks. Et noor Halsmann ra
aaSta septembrikuus oma poja Philippiga, kes õp hasid ei saanud kiwile panna, on kinnitatud juba see
piS Dresdeni ülikoolis, mäerännakul Zillertali Al ga, et ta wiibis wahi all.
pides. Allatulekul DominikuShütte juures sai
Nüüd on seltsinud weel üks asjaolu, mis koh
Halsmann-isa surma ja poeg wõeti mõrtsukana wahi

alla. Kohtuliku eeluurimise pealiskaudsus ja wiis,
kuidas wandemehed asja harutasid, andsid Põhjust
oletamiseks, et siin alateadlikult kaasa mõjunud juu

diwastane meeleolu. Sellele tulid lisaks noore
Halsmanni üksteise wastu käiwad awaldused, mis
on seletatawad suure ärritusega, ja et tookordsed
kaitsjad ei arwestanud küllalt neile wõõra wande
meeste talupojaliku miljööga. Teatawasti mõisteti
kaebealune 10 aastaks wangi.

Kaitsja on praegu weendunud, et on küll toi
me pandud mõrtsukatöö, kuid seda pole teinud noor

Halsmann, waid keegi seni tundmatu kolmas. Mõrt
sukatöö oli toime Pandud roöwimife sihiga ja see
pärast puudus laiba juures raha, mis oli olnud
Halsmanni rahataskus. Helweetsia frangid on seni
kadunuks jäänud, kuna kolm raha, üldsummas 50

taheti neil päewil korraldada putsch.

kuulda saanud, et eksitawad jäljed kuri
teokohale on hiljem kunstlikult teinud keegi süüdis

tawa poole tunnistaja. Auer nimetas ühtlasi paari
teise isiku nime, kes sama tõendada wõiwat. Kui
kohtu-uurija järgmisel päewa! tahtis nimetatud asi
kuid Zillertalis üle kuulata, selgus, et neid pole
üldse olemas. Ka Rupert Auerist ei teadnud keegi
midagi, ja ta on seni jäljetult kadunud.
Kaebealuse ema ja õde, keS omas südame põh

jas on weendunud PHUipi süütuses, on asunud
Innsbrucki, et lähedal olla wanglas waewlejale ning
teda aidata.

Fcldmann, Erikson, Reisner, Roht, Labent j. t.

osaliseks sai Helsingis Soome naistvõimlemise suurpi
dustustel. Esindusgrupis wõimleb kaasa ka Eesti ilu

damise kulusid, on läinud staadion ühes tribüüniga ligi

nu tulek on kõikjal ainsaks kõneaineks.

25.000 krooni maksma. Tribüün ületab ehituselt
Tallinna oma, kuigi suuruselt ei küüni pealinna

wahel. Senisest kolmest matschist on wöitnud kumbki

Tarwst, Wiljandist j. m.
üles antud on Talt. Kalewist 10, Tartu Kalewist
11, Tartu akadeemilisest spordiklubist 6, Viljandi ma
lewa sp. kl. 13 jne. Loota on näha wõistlemas järgmisi

Tähtis Igaühele,
kes soowib moodsaid ja wastupidawaid jalanõusid
osta ja tellida. Minult jalanõusid ostes ei kahetse
te iial. Töö eest wastutan.

22. Wiimsi 22. 2. Kurlson.

Kunstnik N. Triik maalis
autoportree.
Meie tuntud' portretist Nikolai Triik lõpetas hiljuti
oma autoportree, mille temalt E. R. Muuseum tellis.
T. sai portree eest 300 krooni.
Autoportree paigutatakse E. R. M. kunstiosakonda.
Kuna töö olewat hästi õnnestunud, oleks soowitaw seda
laiematele hulkadele sügiseste kunstinäituste kaudu kätte
saadawaks teha.

Kirjanik Fr. Tpglas sõitis
Soome.
Kirj. Fr. Tuglase käesolewa suwe matk ei ulatu

kuigi kaugele. Seekordne lugupeetud kirjaniku reis on
Soome, et seal lähemalt iutwuda kohaliste boheemlaste
""Musidega.

Tütarlaps jõi seebikiwi.
Reede hommikul leiti Tamme linnaosast, W. Kaare

tänawalt, keegi tütarlaps E. K., 20 a. wana, kelle elu
koht Fortuna t. 7t meelemärkuseta olekus. Nagu juures
olewast kirjast selgus, oli siin enesetapmisega tegemist.
K. oli joonud juba eelmisel õhtul seebikiwi lahu. Enese

tapja toimetati haigemajja ja arstide arwates on ellu
jäämise lootusi.

Kohtuotsus Tallinna rätsepatöö
liste ühisuse ja Chaim Posaisky

firma ..Uudise" rändauhinnale. Pärnu seekordsel wõi
dul omandab auhinna jäädawalt wõitja meeskond, mil
lift tuleb kaitsta 2 aastat järjest wõi 3 waheldamisi.
Pidustuste-kawa:

Kell 14.00: Sportlaste rongikäik staadionile.
Kell 14.30: Staadioni awamise aktus.

1. P. S. L. esitaja awakõne.

2. Pärnu linnapea awab staadioni.

3. Keh.-insp. hra E. Jdla kõne.

4. Terwitused.
15.30: Kergejõustiku wõistlused.

Eesti naiswõimlejate esindusgrupi

Jalgrattasõit.

Neil 20.00: Jalgpallimatsch Tallinn—Pärnu.

Kell 21.30: Lillepidu ja auhindade wäljajagamiNannasaalis.

Poineare ja Herriot sõna
wahetuses.
Pariisist. 13. juulil. Saadikutekogu
tänaõl?tusel koosolekul oli äge sõnawahetus Poin
care ja Herriot wahel. Kui Poincarö Herriot'd
istuda palus, hüüdis temale Herriot: „Teie olete
mees, keda ainult püsti seistes wõib kuulata."

ülesandeks tehakse poliitiliste wangide keskel rahutust
õhutada. Et Gebel tõrkus ütlemast, kust ta selle sedeIi saanud, pandi ta kartserisse. Teised poliitilised wan
gid esinesid seepeale nõudmisega, et Gebel kohe kart
serist wabastatakse. ühtlasi keeldusid nad wangitoitu

wastu wõtmast. Neljopäewal hakkasid tõrkujad oma
protesti aktiiwselt teostama, lüües aknad puruks ja tagu
des rusikatega wastu uksi. Korra jaluleseadmiseks toodi
wäesalk wanglasse. Rahutused lõppesid kohe wäesalga

ilmumisel. Sõjariistu tarwitusele ei wõetud, ja mingi
suguseid kokkupõrkeid ei olnud. Rahutuste algatajaid,
24 meest, karistati 7-päewase kartseriga. Muid korra
tust wanglas enam ei olnud.

Kas enesetapp wõi õnnetu
juhtumine.
Kiwisilla metsawahi laip leiti Arnika jõest.
Teatawasti jäi mõne päewa eest kadunuks Kiwisilla
metsawaht Aleksander Konsberg, kes kodunt lahkus et
minna asjatalituse pärast metsaülema kantseleisse, kuid

tagasi koju enam õhtuks ei ilmunud. Et metsawahi
kadumine tema wanemates kahtlust äratas, hakkasid wii

mased poega taga etsima. 12. stp. hommikul leitigi A.
Konsberg heinaliste Poolt Arinko jõekesest metsawahi

Walgelillepäew Wirumaal.

kui neist wäikestest rahalistest kuludestki, mis asjaga seo
tud.

Esialgu on minewal näitusel wälja pandud arhi

waalest osa witriinidesse jäewd ning ühte wähemasse
saali mahutawd, kus soowijatel wõimalus on nendega

tutwuda igapäew töötundidel. Waliku juures on kat

sutud silmas pidada, et esitatud oleksid huwitawomad

dokumendid wõimalikult enamikust näituse osakondadest
seega wõiwad need, kes näitust külastada ei saanud,
saada sellest siiski enam-wähem kindla ettekujutuse. Li

gemal ajal täiendatakse walikut weel uue materjaliga,
mis näitusel üldse ei olnud wälja pandud.

Carl Luberg
Mtw o-i ja. rmu

järgmist: Mõne päewa eest leiti ühe poliitilise wangi
juurest sedel, milles sellele wangile, kelle nimi Gebel,

440, õpetajaid 52, ametnikke 85, wabakutselisi (ars
te, adw. jne.) 13, käsitöölisi ja töölisi 13, tvälismaalasi

wõimalust. Eriti ajaloo õpetuse näitlikumaks tegemise
mõttes oleks suur tähtsus sarnasel näitusel, mille korral
damisel oleks silmas peetud õppekawasid ning mida tea
tud aja järel wõimalik oleks uuendada. Kawatsuse teos
tamist raskendab ruumide puudus, kuid tohiks loota, et
sellest siiski kuidagi wõimalik oleks üle saada, samuti

suures walikus moodsate orna
mentidega.
Sinised, rohelised, kol
lased ahjupotid. Scha
mottklwid, ahjukiwld,
ahjusawi.
Pliitide, ahjude ja kami
nate raud- fa waskosad.
Pliidiplated, praeahjud, weekat
I ahjupotid
lad, tahmauksed ahjuuksed, kriis
kad j.n.e. parimas walikus alati
saadawal. Igasugu ahju
tööde teostamine.

wanglas seletas kohtuminister Behrens ajakirjanikkudele

lasi 56, õpilasi (peaasjalikult keskkooli) ekskursioonidega

juhatus praegu wähema alalise näituse loomise

wõistlemata
lahjupotldheaduses G.-il.
Richard BSumenfeldfi
wabrikust, Saksamaal suurem
partii kohale jõudnud
uudts! Beesh ahjupotid
l moodsa eestipärasewärw.lise
mustriga.
uudist pruunid pooridega

Märatsustest Riia wanglas.
Ri i a st, 13. juulil. Rahutuste kohta Riia kest

gunemise tundemärke awaldas. Kohale kutsuti metsa
ülem ja politsei, kes kohapeal protokolli kokku seadis ja
laiba anatoomikumi toimetada laskis.
_ Esialgu pole selgunud, kas siin tegemist õnnetu juh
tumi, wõi enesetapmisega. Ka on A. Konsberg kartnud,
et teda metsawaraste ja teiste wihameeste poolt ära
wõidakse tappa, kuid see kartus pole millegagi Pöhjen
datud, sest waewalt riskeerib metsaivaras mõne puu
koorma pärast teise inimese elu kallale kippuda. Mõrt
sukatöö kartuse põhjust wõib seletada seega, et A. K.
mõistus wiimasel ajal normaalne polnud.

lastajatele eriti ekskursioonidele, kaalub keskarhiiwi

Müük soodsatel tingimustel suurel ja wftikesel arwul.
T. E.K.-0. ..Meooielie" ruuniofuliunplusetl I
S. Karja t. 23, könetr. 15-13. Pikk t (oma maja) 2, kÕnetr. 4-94. I

üle 1000 aasta wana d
Riiast, 13. juulil. Sinase" teatel
satuti Grobina kreisis Kuramaal ühe liiwaaugu kae
wamisel wana matusepaiga peale, mis on pärit wi
kingite ajast. Matusepaik on üle 1000 aasta wana,
ja sealt leiti wäga wäärtuslikke muinsusesemeid,
nimelt haruldasi sõjariistu ja ehteasju pronksist ja
rauast. Tehti kindlaks, et tol ajal, kust see matuse
paik pärit, on surnuid weel põletatud. See leid on

Wiru tiisikuse w. w. seltsile on politsei-peawalitsuse

poolt lubatud 20. ja 21. juulil s. a. karbikorjandus ette
wõtta tiisikuse wastu wõitlemiseks järgmistes khotades:
Nakweres, Jisakus, Jõhwis. Haljalas, Kadrinas, Kundas,

Koht-Järwel, N.-Jõesuus, Püssis, Sillamäel, Simu
nas, W.-Jakobis, W.-Maarjas ja Wõsul.
Pijhapäewane ilm.

Loodetaw ilm PühaP., 14. juulil. Kergest keskmiseni

edela- kuni läänetuuled. Muutlik pilwitus. Äiksewihma
wõimalus. Temperatuur suurema muutuseta.

Älewaade laup., 13. juulil. Inglise kõrgrõhkkond
süle 773 mm) lewib ida poole ja ulatub täna hommikul

üle Taani ja Kesk-Saksamaa Alpideni. Islandi madal
rõhkkond (749 mm), täitudes, Karusaarcle jõudnud. Nõrk

osamadalrõhkkond (758 mm) Põhjalahe suus ja (759
mm) Kuramaal. Hommikul sadas Lätgallias ja LõunaSoomes kerget wihma. Wihmapiirkonna liikumisel ida
Poole wõib ka Eestis kergemaid wihmu oodata.

Londonist, 12. juulil. Eile ja täna walitses

Londonis ja mujal Briti saartel kange kuumus, tõuStes
kuni 8i kraadini Fahrenheiti järele.

Tallinn, W. Pärnu m. 25, kõnctr. 21-75.

Ookeaniaurikul Puhkes tuli.
Londonist, 18. juulil. Turbanist (Lõv
na-Aafrikas) teatatakse: Aurikul „King Cadwallo
nil" (5999 tonni), mis söelaadungiga Austraalias
se oli sõitmas, puhkes tuli, kui aurik umbes 599
miili Turbanist kaugel oli. Kustutamine oli wõi
mata, ja meeskond oli sunnitud laewalt lahkuma.
Meeskonna päästis aurik „Ardenhall".
Samm edasi sõjakahjude heaks
tegemises.
Brüsselist, 13. juulil. Belgia ja Sak
samaa wahel kirjutati alla kokkuleppele sõja ajal
Belgias wälja antud Saksa markade wäljalunas
tamise asjuS.

Soome ja SSSR i waheline
leping
salapiirituse kauplemise vastu Soome lahes.
Moskwas on ratifitseeritud konventsioon
Soome ja SSSR-i wahel alkoholiliste jookide sa
lakaubana weo asjus Soome lahe! Wiimasel
ajal on alkoholiliste jookide salawedu Soome lahe

Kaasas ainult banaanid, wöileiwad, wahuwiin.
Pariisist, 13. juulil. Poola lendurid
Jdzikowski ja Kubala tõusid täna hommikul kl. 4.45
Le Bourget' aerodroomilt (Pariisi lähedal) õhku,
et üle Atlandi ookeani New-Aorki lennata.
Kolmveerand tundi hiljem, kl. 5.39, startisid
samalt aerodroomilt Prantsuse lendurid Costes ja
Bellonte, et samuti New-Norki lennata.

Jdzikowski ja Kubala lennukiks on 659-hobu
jõuline Prantsuse biplaan, mille tegevusraadius on
7899 kilomeetrit. Lennukil on kaasas 6499 liitrit
bensiini. Aparaat on varustatud raadiotelegraa
siga, mis töötab 699-meetrilifel lainepikkusel.

Costes'i ja lennuk on 559-hobujõu
line. Tema tegevusraadius on 9999 kilomeetrit,
kiirus 299 kilomeetrit tunnis. Lennukil on kaasas
5499 liitrit bensiiini. Masin on warustatud raa
diotelefoniga, mis töötab 699-meetrilisel lainepik
kusel.

Mõlemal lennukil on kaunis wähe toiduaineid
kaasas. Nende toiduaineteks on banaanid, wõilei-

pead noruS, pop. Sydney Baynes: Destiny, bost. Ess"
linger: Tants küünlavalgusel, karaktertükk. Gillet: Küla

pidu. Preil: Ära ole mulle mitte tige, sa ilus naine,
tango. Marss. 9.30 jumalateenistus Jaani kiri
kust. Jutlustab õp. Hasselblatt. 19.30 põlluma
janduslik kõne. Hra E. Aren: Mõnda ühistegevusest
meie põllumajanduse tasuvuse tõstmisel. 19.30 põl
lumajandussaaduste turuhinnad. 19.40 kontsert.

Trio. Erkel: „Hunyady Laszlo". avamäng. Joy.
Strauss: Tuhat üks ööd, valss. Delibes: Masurka
balletist „Coppelia". Gröer: Canto amoroso a cabla
soobo. Dvorzak: Jaapani ballett, süit. Sinding: Ga

takse: Neljapäewal möllas Tabrise maakonnas kohu
inimesi olewat surma saanud, kuid üksikasjalisemad
teated Puuduwad. Edasi teatatakse, et äikse ajal ole
wat suur meeteor maha langenud.

Pariisist, 13. juulil. Prantsuse lendurid
CoStes ja Bellonte telegrafeeriwad, et uad lendasid
kl. 6.34 Tours'ist üle, wõttes kursi Bordeaux peale.
Pariisist, 13. juulil. Bordeaux raadio
jaam teatab, et üks kalapaat nagi CoSteS'i lennukit
kl. 8.25 Arcachoni kohal.
Pariisist, 13. juulil. Santanderist (His
paania põhjarannal) teatatakse: lennuk
lendas kl. 9.36 Santanderist üle. _ .
..Angeleno" 247 tundi.
N e W-D orgist, 12. juulil. Culver Cityst tea
tatakse: Lennuk „Angeleno" Mendelli ja Reinharti
juhatusel maandus täna, olles wahetpidamata 246
tundi ja 44 minutit õhus olnud ja püstitades seega
uue maailmarekordi kestwuslennuS. Nagu teatatud,
sündis lennuki tvarustamine kütteainega õhus.

Prantsuse õhtu. Lõpuks mustlasmuusika.
(„Raadioleht".)

Wõru kaitseliidu laager tänawu
27. ja 28. juunil.
Eelmiste aastate eeskujul korraldab Wõru linna
kaitseliidu maletvkond maletulastele laagri käesolewa kuu

27. ja 28. päewal. Kahepäewaline laager on ette näb

tud WSru külje all Wõlsimäel.

vott. Zeller: Mäekaevajad, pop. Bowell: Jankee tüübid.

Soome lahe erapooletus wees Elensgrundi
lähedal on omapärane laevade ja wenede seisu
koht, kes annavad piiritust kaldale toimetamiseks.
Need laevad harilikult kannavad riikide lippu,
keS ei ole ühinenud piirituse salaweo vastu võit
lemise lepinguga. Wiimasel ajal erilist südidust
ilmutavad kolm purjekat, kellel on ka mootorid.
Üks neist on „Mars", teine „Elba". Nende peal
lehvivad kõige fantastlikumad lipud; eriti meeldi
wat naib Panama lipp.

taw äiksetorm, mis suuri uputusi tekitas. Ka Palju

üle Asori saarestiku.

Moskwa (1481 m 40 kto.). 9 hommißontsert.
- 10.25 ajam. tund. —ll raadio kõigile. —l5
kontsert. 16.50 sõnal. 17 jalgp. Wõtstluse üle
Pühapäeval, 14. juulil.
kanne. 20 kontsert.
Tallinn (295,15 m 5,3 kw.). 8.15 tvõimle
Praha (250 m 10 fio.)". 8 kontsert. —lB muu
sika. 14.15 sõnal. 19.05 Saksa eeskaMa. 21.30
mine raadio kaudu kehalise kasvatuse inspektori hra Id
laule. 22.30 kuuldemäng.
la juhatusel. 8.45 hommikkontsert. Trio. Rossi rahwap.
Budapest. (550 m 15 IM.). 11 hommikt.
ni: Itaallanna Alshiirist, avamäng. LinSe: Ära hoia 13.80 konts. 16.80 sõnal. 10.80 konts. 21

hepeal esineb solistina tenor hra Aleksander Tamm: c)

Tappetv äiksetorm.
Londonist, 13. juulil. Teheranist teata

toad, wahuwiin ja kohw. Leud läheb arwatawasti

(Raadio.

Eilenberg: Turteltuikesed, salongtükk. Marss. Va

raudteerongide kokkupõrge, kus umbes 30 inimest
haawata sai.

susteadlaSte osamõttu uurimistest.

Jdzikowski-Kubala ja Costes-Bellonte startisid Le Bourget' aero
broomilt otselennuks Ameerikasse.

kallastel asuvatele maadele suurenenud.

Rongide kokkupõrkel sai 30
inimest kannatada.
Pariisist, 13. juulil. Trieri lähehal oli eile

muinsusesemed.
wäästuSlikumaid muinaSleidusid, miS LüttS kunagi
tehtud. Leitud muinsusesemed tuletawad meele as
ju, mis leiti Bornholmi saarelt.
Täna saabub leiu kohale tuntud Läti muinsuS
teadlane professor Balodis, kes matusepaika lähe
mait uurima hakkab. On oodata ka Rootsi muin

Poola-Prantsuse wõidulend üle Atlandi.

ettekanded.

kohtuniku poolt pidi kuulutatuma, jäi wälja kuulutamata,
kuna kohtunik wajalikuks tunnistas Posaiskp wolinikkude
paltve rahuldamise ja otsustas nende poolt üles antud
kaks tunnistajat wälja kutsuda.

7, ajakirjanikke 6, põllumehi 6, mitmesuguste kutsetega
ja kutse teadmata 274.
Silmas pidades tarwidust sagedasti demonstreerida
arhiiwis leidutvaid huwitawamaid dokumente arhiiwi kü

2 Walged

ühe, kuna esimene wõijtlus jäi wiiki. Mäng läheb

laip, mis wiimaste soojade ilmade tagajärjel juba la

002 isikut; nende seas oli: ülikooli õpejõude ja üliõpi

moleskiini, la&tingit, kalingot, marlet, wahariiet, M
kapitaalpaelu, aktiniiti, wihutraati, schagraän- ja H|
marmorpabereid, igasugu kaane- ja eeskaane- H
pabereid toredates, moodsates wSrwimustrites. H

Lätis leiti wikingiaegne kalmistu.

Õhtul ou jalgpalliwõistlus Tallinn-Pärnu linnade

waheliseS tsiwiilprotsessis, mis 12. juulil 6. jsk. rahu

Riigi keskarhiiwi rootsiaegsete
arhiwaalide näitust
käiS näituse kestwusel (2. 80. juunini) tvaatamas

rnunutukUiteturiield I

Teadaandeks.
Oma austatud kundede soo
wile wastu tulles olen oma käes
olewa-aastase hooaja odawat
wäljamüüki Pikendanud.
Pakkumisewäärt wäljawalik
suwekleidiriideid, nagu marki
sett, wuaal, willane musliin, pe
süstid pesu ja kleitide jaoks, ka
ultkonna- ja palituriided. Wä
ga ilusad supelmantliriided.
Parim walik sukki wäga oda
wate hindadega.
G. Gglon Ä Ka.
1 1 Pikk täu. 1.

grupp hra Müüri juhawsel, mMne suure tunnustuse

duskuninganna prl. Aieta Kelgo. „Miss Estonia" Pär

Kergejõustikutvõistlused tõotawad kujuneda erakord
selt suurejooneliseks, seda just rohkete wciliswõistlejaie
arwel. On loota suurel arwul kergesportlasi Tallinnast,

Üiirikkalik walik igasugu H

Tallinnast tuleb Eesti naiswõimlejate esindus

liit toetas 4000 krooniga. Arwestades wälja korral

wäljaga rööbiti hüppekast.

igas paksuses. H
Manilt,
Rumemia peaminister, kelle walitsuse kukutamiseks

awamispidustuji, millised korraldab spordiseltside' liit.
Neil päewil walmis Pärnu staadionile tribüün, milline
läks maksma ligi 13.000 krooni, millisest summast üle
5000 krooni andis linnawalitsus, kuna spordiseltside

ringid. Kauguseks ja kolmikuks on weel eraldi palli

pappi I

aitab asja selgitamisele. Nimelt ilmus mõni Päew

suurpäewaks. Sel päewal peetakse Pärnu staadioni

Pallitväli tvõrhub 65X100 mtr., mida ümbritseb
830 mtr. pikkune jooksurada. 100 mtr. jooksumaa cm
nab kuus 1,2 mtr. teed. Siin wõib wöistelda korraga
6 meest. Hüppepaikadeks on üks otsasegment, kuhu hü
peteks ehitatud teed ja kastid ning wisketeks asetatud

pruuni, halli lu Me! I

tagasi keegi mees, kes nimetas end Rupert Aueriks,
sa kinnitas, et ta on, kuna mõrtsukatöö ajal

Suured rahwuslikud kergejõustiku wõistlused. Jalgpallis Tal-?
linn Pärnu.
Pühapäew, 14. juuli, kujuneb Pärnule sportlikuks
nimesid Belsindski, Meimer, Tiisfeldt, Korol, Sule,

kohwik, riietusruumid meeste- ja naisterahwastele, ühes
pesemisetvõimalusega. '

Soone I sorti siledat I

tule uut materjali annab, kuid wist küll wähe kaasa

Täna awatakse Pärnu staadion.

omani. Istekohti on umbes 700. Tribüüni all asuwad

AlaN suur fagawara

P. Tosti: Matimata; b) W. Heiser: Nõmme haud;
c) A. Läte: Kuldrannake; d) Pacius: Eesti laul. 21
vana tantsumuusika (hrad Salong. Oja, Kärt).
21.30 päevauudised.

Berliin (418 m 9 kw.). 7.80 hommikkontsert.
10 hommikt. 11 sõnal. 14 konts. 16
sunaate. 16.30 muinasj. 17 kammerm. 13
konts. 21 rahval, kontsert. Lõpuks tantsumuusika
kuni 1.30.

Helsingi ja Lahti (221 m 1,2 ?v. ja 1800 m 35
!v.). 9 soomek. jumalat. 11.50 merim konts.
12 grammofon. 13 rootsik, jumalat. 18 gram
mofon. 19.10 kõne. 19.30 laule. 19.50 klaver.
20.20 konts. 20.50 laule. 21.15 konts.
22.15 sõjav. ork. kontsert.

Riia (525 m 8 kv.). 10 saksak, jumalat.
11.15 latil jumalat. 14 lastetund. 16 kõned.
18 grammofon. 19 kõned. 20 finf. konts.
22.30 tantsumuusika.

Wiin (517 m 25 kw.). 12 konts. —l7 pea
le! konts. 19.15 duette. 20 sonaate. 20.45
kuuldeni. Lõpuks õhtune kontsert.

Warssaw (1411 m 8 klv.). 16 grammofon.
18 peale! konts. 21.30 pidulik kontsert. 23.45

tantsumuusika.

Stokholm ja Motala (436 m 1,5 kw. ja 1348 m
30 kw.). 12 jumalat. 17 söjaw. muusika. 18
lastetund. 80.05 kontsert. 22.40 tantsumuusika.

Joonlstiupübereid
rullides ja lehtedes,

Schoellerhammeri riide peale kleebitud

plaanlpoM,
igasugu kodu- ja w&lismaa B
Rorionse,
Jf valgeid, wärwiliai, elfenbein-,
bristol- jne.

I presspDünf, f
kollast, punast ja rohel,
mitm. paksuses ja head.

KAIk alati saadawal suural |a
' wäikesal arwul —T- E. K.-U. „PäewaKehe"
raamatukauplustest
S. Karja t. 23. Pikk t. (oma maja) 2.
Kõnetr. 15-13. Kõnetr. 4-94.
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Mäng Jonköpingi kapsaaial.
Kestlaste wõit, mis kergesti oleks
Jonkõpingi st, 9. juulil. TeisiPäewa
dhtul pidas meie jalgpalli rahwuSmeeskond oma
teise wõistluse Rootsis. WaStasekS oli seekord
Rootsi südame, Smvlandi koondus, mis koosnes
peaasjalikult Jonkõpingi ja Kalmari linnade män
gijatest.

Jonkõpingi, kuS wõistlust peeti, sõideti Lands
kronast esmaSPäewa hommikul raudteel, kusjuu
res üheksatunnilise sõidu kestwusel tuli ümber is
tuda mitte wähem kui kuuS korda. Sõidul saatis
meie meeskonda Rootsi jalgpalliliidu abiesimees
kapt. Ruvonsson.
WõisiluSpäewa hommikul sõidutati meeskond
Mõni kilomeeter eemalolewaSse Husqvarnasse, kus
wabritseeritakse Rootsi kuulsaid mootor- ja jalg
rattaid ning õmblusmasinaid. Hiljem käidi Jon
köpingi linna uuel spordiwäljal. Juba esimesel
pilgul wäljal selguS, et meie meestel seal wäga
raSke mängida. Wäli oli sõna tõsises mõttes kap
saaed, wõimatult konarline ja mingisuguse lopsaka
lehetaolise taimekaSwuga läbi kaswanud. Seal
juures oli tvälja laius ainult 54 meetrit, pikkus
aga sada, nii et ta oli kaks korda nii pikk kui lai.
WõistluS algas kell 7 õhtul. Publikut oli
kogunenud umbeS kolm tuhat. Meie rahwusmeeS
kond esines Tallinna koonduse nime all mustades
särkides ja sinistes pükstes. Koosseis oli: Tip
ver; Einman Kallaste; Reinfeldt Piperal
'— Silberg; Paal Pihla! Ellmann Joll
Räästas.
WäljcHoole waßs jällegi Pihla? ning roots
lased tegid alglöõgi. Kuna nad oma wiletsal ja
knekitsal platsll olid harjunud mängima, lõid nad
esimesel hetkel meie meeste read segamini ja näis,

et ka siin paratamatult kaotus tuleb wastu võtta.
Mõningate kardetavate hetkete järele meie mära
wa all, kaldus mäng siiski Smolandi poolele.
Kordus sama wiga, miS Landskronaski — edu
rivi ei pääsenud löögile ja need wähesed pommid,
miS peale löödi, olid Smolandi väravavahi kin
del saak.

Kuni poolaja lõpuni läks mäng suuremalt
jaolt Tallinna üleoleku tähe all, kuid mõlemate
poolte väravad jäid neitsilikkudeks.
Teisel poolel oli mäng enam-wähem tasawä-

wõinud kujuneda ka kaotuseks.
gine. Wiimastel mänguminutitel wõtsid eestlased
endid wiimaseni kokku ja 86. minutil langes esi
mme wäraw, mille lõi Ellman Paali söödust. Wii
masel mänguminutil, kolmkümmend sekundit enne

lõppu sai palli Räästas ning lõi wärawawahi kõhu
alt läbi teise wärawa. Mängu, mis 86 minutit oli
olnud wärawateta, otsustasid neli wiimast minutit.
Meie meeskonna paremaks meheks oli ww.
Tipner, kes niiwõrd suurelt wõitis publiku poole
hoiu, et iga ta liigutust saatis käteplagin. Ja
mees mängis tõesti hästi. Ei ükski pall libisenud
ta käest lahti, tuli see siis maast wõi õhust.
Kaitsepaar Kallaste—Einman oli jällegi oma
kohal ning löögikindel. Th. Piperal oli nõrgem,
kui maawõistlusel Landskronas. Eduriwi oli see
kord meeskonna nõrgem osa. Koosmängu aren
damist takistas tunduwalt kitsas wäli ja wiis edu
riwi meest olid tihti hunnikus koos. Siiski tegid
mehed, mis suutsid ning lahkusid wäljalt wõitja
tena. Nurgalöögid 6:3 Tallinna kasuks.
Kuigi eestlaste mäng polnud kaugeltki see,
mis Landskronas maawõistlusel, sai meeskond
siiski Jonkõpingi ajakirjanduse poolt kiitwa arMustuse osaliseks. Erilist tähelepanu pühendati
Tipnerile, keda nimetati ekstraklassiliseks ja feno

Ilmus müügile eriti
maitsew piibutubah

menaalseks meheks.

Wõiftlus juhtis göteborglane J. Johannson,
kes laskis mängu lõpupoole liigagi tooreks minna.
Wiimane eestlaste wõistlus Pidi pidamisele
tulema reedel Norrköpingis Södermanlandi koonduse wastu. See on üks raskemaid katsumist
Eesti meeskonnale. Teatawasti kaotas Eesti
1927.' aastal Rootsile 3:1 just Norrköpingis ja
nüüd tuleb sellele waadata kui maawõistluse väi
kesele revanschile. Landskrona maavõistlusel sei
ras meie meeskonda suur ebaõnn ja enne välja
sõitu Norrköpingi loodeti kindlasti paremat taga
järge faawutada, kui maawõistlusel enesel, kuigi
mäng kõigi eelduste järele otsustades Pidi tulema
sama tugev.

walmistatud parimatest
sigaritubahatest.
0.-ü. HAVANNA.

Eesti kaotas Norrköpingis.
Stokholmist, 12. juulil. Rootsi-Eesti
jalgpallivõistlusel Norrköpingis lõid rotslased eest
last 2:0.

Serbia kodanik Eesti kohtus.
Zarko Radalowitsch neljaks kuuks wangi.
Laupäeval, 13. juulil, tuli kohalikus 9. jaoSk. templiga varustanud. Edasi seletas Radalowitsch,
rahukohwS harutusele Serbia riigi kodaniku Zark6 et Serbia võimud teda taga otsivad omavoliliselt
Radolowitschi süüasi, keda süüdistati walepassiga riigiteenistusest lahkumise pärast, kuna Serbia riigi
EeStis elamises.
raha omandanud tema ei ole, sest tema isa olnud
Kohtuasja harutamine on määratud kella 10, rikas ja jätnud temale üle 20.000 dinari suuruse
MiS ajaks kaebealune, keda praegu kinni peetakse päranduse.
keskwanglas, wangiwalwuri saatel kohtusse on too
Kõige selle põhjal võeti Zark6 Radalowitsch
dud.
vastutusele walepassiga Eestis elamise pärast.
Kaebealuse kaitsjana esineb kohhtS wann. adw.

abi A. Sirk ja kuna kaebealune kui wõõra riigi

Kohtus

alam EeSti keelt ei valitse,- on kohtusse kutsutud ka

kohalik wannutatud tõlk Leopas, keda aga waja ei

annab kaebealune seletusi Wene keeles ja tunnistab
enese süüdi selles, et on kellegi isiku poolt, kelle nime

ole, sest kaebealune kõneleb peale oma emakeele ka

nimetada ei soovi, võltsitud passiga Eestis elut

Wene keelt, nii et kohuS ilma tõlgita läbi saab.
Asjaolud, milles kaebealust süüdistatakse,
on kokkuwõetult järgmised:

4. juulil s. a. toodi Nõmme politseijaoskonda
keegi naisterahwas, keS osutus Eesti riigi kobani
kuks Liidia E-s, ja meeS, keS ennast
nimetas Serbia riigi kodanikuks Wladimir Pawlo
witschiks ja näitas ka ette Serbia välispassi Wla
dimir Pawlowitschi nimele, ja palus nende isikuid
kindlaks teha.

Liidia E. näis väga ärritatud olewat ja
paluS, et politsei suuremat tähelepanu Pööraks
Pawlowitschi välispassi peale ja selle tähenduse
peale Passi lähemalt järele waadates selgus, et see
mitmeS kohas wõltsimise tundemärke avaldas.

Kui politsei passi põhjal põhjalikumat juurd
lust asuS toimetama, pakkus E. politseile neli
10-kroonilist raha ja palus protokolli ära lõpetada.
Politseinik võttis küll raha wastu, kuid lisaS selle
protokolli juure ja saatis protokolli ühes Pawlo
vitschi isikuga kriminaalpolitsei korraldusse.
ülekuulamisel kriminaalpolitseis seletas wä
liSmaalane, et on 33-aastane Serbia riigi kodanik
Wladimir Pawlowitsch ja on tulnud Eestisse äri
otstarbel. Läbiotsimisel leiti tema juurest 400 dol
larit, peale selle veel Eesti, Soome ja Serbia
raha. Kuna kriminaalpolitseil andmeid oli, et
Pawlowitsch kohalikus Wene saatkonnas oli käinud,
seletaS Pawlowitsch, et ta küll Wene saatkonnas
olewat käinud sissesõiduluba saamas, kuid seda ei
ole temale seal antud.

< Liidia E. seletas ülekuulamisel, et tutvu
nenud Pawlowitschiga 10 aasta eest Pariisis. Eel
misel õhtul pummeldanud nad Pawlowitschiga
„Villa-Rodes", kust Nõmmele sõitnud. Seal löö
nud teda Pawlowitsch, millest E. haavunud ja
politsei kutsunud. 1
Kohtuministeeriumi poolt ettevõetud eksper
tiistl selgus, et Serbia wälispass, millega Pawlo
witsch Eestis elutses, kannab wõltsimise jälgi, kuna
mitmed kirjad passil tindiga on üle maalitud.
Pawlowitsch võeti kriminaalpolitsei poolt uuele
ülekuulamisele, ja siis seletas ta, et on Serbia ko
danik Zarkö Radalowitsch, 31 a. wana ja teeninud
Belgradi politseis kõrgemal kohal, kust sunnitud ol
nud lahkuma omavoliliselt poliitiliste tagakiusa
miste tõttu. Passi, mis temalt leiti, võtnud ta
pummeldamise juures Wladimir Pawlowitschilt ja
kleepinud sellele oma näopildi peale, mida vastava

senud.

Kaebealuse kaitsja palub arvesse võtta, et
kaebealune on oma süü puhtsüdamlikult üles tun
nistanud, mispärast palub temale kergemat karis
tust määrata ehk tingimusi karistada. Kaitsja rõ
hutab oma kõnes, et käesolevat asja on ajakirjan
dus mitmeti valgustanud, nagu oleks siis tegemist
suurema rahvusvahelise kurjategijaga, kuid ei ole
kohtulikul asjaharutusel ometi selgunud, et kaebe
alune oleks sarnase teo korda saatnud, mis nõuab
tema väljaandmist Serbia võimudele. Kuna Eesti
ja Serbia vahel kurjategijate väljaandmise kon
wentsiooni ei ole, ei olewat ka Eesti võimudel mõ
tet solidaarsuse pärast Radalowitschi Serbiale wäl
ja anda, pealegi, kus kaebealune poliitiliste taga
kiusamiste pärast sunnitud on olnud Serbiast lah
kuma. Et Eesti kohtul mõtet ei ole wõõra riigi
kodanikku oma vangimajas kinni pidada, siis palub
kaitsja kohut takistusabinõusid kaebealuse suhtes
muuta ja temale maksujõu kohane kautsjon mää
rata.
Wiimase sõna ütleb kaebealune Serbia keeles,

kuna ta seda keelt rohkem valitseb kui Wene või
Prantsuse keelt. Ta palub ennast vabastada.
Kohtunik kuulutab otsuse, millega Serbia ko
danik Zarko Radalowitsch võltsitud passiga Eestis
eiamifes süüdlaseks tunnistatakse ja neljaks
kuuks wangi mõistetakse. Tingi
misi karistamist ei pea kohus võimalikuks lu
bada, sest kaebealuse kui wõõra riigi kodaniku kohta

puuduvad teated eelkaristuse üle. Äravõetud raha
ja muud asjad antakse kaebealusele tagasi.
Ühtlasi otsustab kohus kaebealuse suhtes takis

tusabinõu muuta ja määrab teda kuni 1500 kr.
kautsjoni sissemaksmiseni kinni pidada keskvanglas.

Mees põgenes piiriwalwe eest.
Jägala Neeme kordoni piiriwalwur leidis Iha
salu küla lähedal põõsasse wisatud plekknõu lv liit
ri piiritusega. Edasi märkas piiriwalwur meest, kes
põgenes metsa. Arwatawasti oli see piirituse oma
nik. Kauge maa tõttu ei saanud piiriwalwur tarwi
tada relwa.

Raudteeõnnetus Soomes.
Helsingist, 12. juulil. Täna kell 17 juh
tus Jyväskylä ja Piersamäe wahel raske raudtee
õnnetus. Kaubarong põrkas teenistusrongiga kokku.

Teenistusrongi wedur läks täiesti puruks, ja Me
durijuht on kadunud. Kaubarongil hüppas wedur
rööbastelt ja kümme wagunit läksid puruks. Mitu
inimest sai haawata. Katastroofi põhjused ei ole meel
teada.

Juunikuus läksid munad
Saksamaale.
Wäljaweo kontrolöri poolt läbi waa
datud ja wäljaweoks kõlblikuks tunnista
tud, on juunikuu kokkuwõtte järele
mune wälja weetud Saksamaale 3.606.840
tükki. Sellest on m.-ü. Muna wälja wedanud
897.840 tükki, 0.-ü. Owo 928.800, a.-s. Ein
paul 679.680, C. Gahlnbäck 662.760 muna.
Inglismaale, Soome ja Lätti nagu harilikult, ei
ole möödunud kuul ühtki muna wälja weetud.
Iv-naelaline wõipakk seeliku all
12. juulil tabati Walga piiripunktis Miina H.,
rohwuselt lätlane, kes oma WSrdlemisi kohmaka alumise

poole tõttu piiriwalwuritele weidi kahtlasena tundus.
Naine tuli Lätist, õiendas punktis Majalised registreeri
mised, oli juba lahkumas, kui piiriwalwur märkas, et
H. seeliku all kõik wist korras ei ole ning seal midagi
üleliia krobiseb. Läbiotsimisel selgus, et M. H. omale
jalgewahele kümnenaelalise wõipaki oli sidunud. Kuna
M. H. samas talle määratama trähwiraha ära tasus.
Mõis ta oma kaubaga edasi minna.

Asundustalude müük kiireks tunnistatud
Müügikorraldused rewideerimisel.
Põltutööminister on senised asundustalude lepingusse sisse kantud ei ole rendilepingus tähen
omanduseks müügi korraldused wõtnud rewideeri datud pinna andmed jne.
Riigimaade põliseks tarwitamiseks ja oman
misele. Asjaomastele alluwatele asutustele tehti
ülesandeks küsimusega põhjalikult süwenedes selgi

tada ja wälja töötada tarwilikke parandusi ja täien
duši selleks, et kõrwaldada neid raskusi, mis koh
tade kiirema müügi teostamise juures takistuseks
on. Olemas olema korra juures wõib esialgu ni
metada näiteks sarnaseid puudusi, et maakoha kin
nistamisel selle omanik pärisperemehe õigusi meel

täiel määral ei oma enne kui maakoha ülesmõõt
mife järele täpsed plaanid esitamata ning rendi-

duseks andmise seaduse § 21. järele'kantakse maa

kohtade, eluaseme kohtade ja juurelõigete pinna
andmed kinnistusregistrisse põllutööministeeriumi
Poolt kinnitatud ja kinnistusjaoskondadele esitatud
Plaanide Põhjal. Shmi plaanide esitamiseni jäe
takse kinnistusregistris wastaw koht tühjaks ning
kuni wastawate andmete sissekandmiseni ei ole lu
batud kohti, olgugi et nad omanduseks küll kinnis
tatud, pantida ega koormata kolmandate isikute ka
suks jne.

Kaks õiendust.
Meie 10. juuli lehes ilmunud hra Köstneri kir
jutis «riiklikkude finantseerimiste ja inwesteeri
miste otstarbekohasuse" kohta on asjasthuwitatute
ringkonnist Paar wastuseletust tulnud, mis sisuliselt

hra Köstneri wäiteid sugugi ümber ei lükka, maid
osalt koguni kinnitawad. Esimene õiendus käib
turbatööstuse kohta ja on järgmine:
Teie auwäärt lehes nr. 182 lugupeetud hra Köstneri
artiklis on tõendatud, nagu mina oleksin wäljendanud, et

Ellamaa jõujaamu on kasulikum kütta põlcwkiwiga kui

turbaga. Mina seda wäljendanud ei ole. Küll olen

mina wäljendanud, et eriti soodustatud põlewkiwi weo
tariifide tõttu, millede järele Raudtee walitsuse andme
tel, raudtee kaunikese summa põlewkiwi weole juure mak

sab, on selle tarwitamise piir märksa laienenud ja Ella
maal tohiks praeguse olukorra juures olla nii rurba kui ka

põlewkiwi kütete hinnad ühes kõrwalkuludega enam
wähem wõrdsed, mispärast turbatööstus peab, kui ta ei
taha wõistluses alla jääda, kõik abinõud nii turba kwali

teedi kuiwuse tõstmiseks, kui ka walmisramise oda
wamaks tegemiseks tarwitusele wõtma. Selleks on wähe

põhikapitali mahakirjutamisest, mis puhaS wälist effektl
saawutab. Turba omahinna langemise suunas peaks aga
wäljawaated iga aastaga paranema, juba seepärast, et
kraawitamise iõlm raba iga aastaga paraneb ja töö kõlbli
semaks muutub ja ka personal omab aastaastalt rohkem
kogemust.

Kui aga põlewkiwi ja turba hinnad ühtlased, tuleb
eesõigus anda turba, kui wäärrusetumale kütteainele,
mille juures iveel wäljawõetud rabade asemele põllu
maad soetatakse, kuna põlewkiwi wäljawötmine seo
tud tihti põllumaade rikkumisega.

Hädaoht turbale tekib siis, kui põlewkiwi hakkab
temaga wõistlema mitte raudteid kaudu, waid traati
mööda, s. o. kui tema saab kohapeal elektriks muudetud
ja juba juhemeid mööda laiali saadetud, sest meie kaugused

on niiwõrd wäikesed. et Kohtlast wõib ka Haapsaluni
woolu anda. Tallinnast rääkimata. Kuid seda sammu
tuleb praegusel ajal. kus siiski Narwa kose kasutamise
wõimalused realselr silmapiirile on kerkinud, äärmise et
tewaatusega astuda, et meie kapitali nappuse juures mit
te kahekordset inwesteerimist ei sünniks.

A. Kink.

Teine õiendus tuleb meie sisewete büroo ühe
juhtiwa jõu Poolt ja seal seletatakse järgmist:
«Maadeldes oma artiklis üksikuid riiklikke finantses
rimise ja inwesteerimife alasid, tuleb autor otsusele, et
seejuures mitte otstarbekohaselt ei ole talitatud. Muu
seas puudutab hra N. K. ka maakuiwenduse tasuwuse?ü
simust ja eriii rabawa märkuse osaliseks saatvad Peipsi
pinna alandamise tööd. Nende kohta toob artikli autor
«iibe körgelseiswa" kultuurrehniku hindamise, mille jäPeipsi luhtade kuiwatamise tagajärg ainult see wõib
olla, er need luhad, mis praegu kahele maakonnale heina
maadeks on, samblasoodeks muutuwad. See wäide ole
tvar seni ümber lükkamata ja seepärast ühineb selle Mai
:cga ka artikli autor.

. slllez Peipsipinna alandamise tööde toetajate bul

JlmuS T. ft. eramajandusteaduSliku seminari
aastakiri
„Majandusteaduslikud, eriti
eramajandusteaduslikud
kirjad".
1. aastakäik, 1. raamat. Toimetanud Eldor Fähl
mann, riigiteaduste doktor ja dipl. kaupmees, era
majandusteaduse eradotsent Tartu ülikoolis.
Laod: K.-ü. „Päewalehe" ja „Rahwaüli
kooli" raamatukauplused Tallinnas, J. Raudsepa,
k.-ü. „Postimehe" ja 0.-ü. J. G. Krügeri kauplu
sed Tarws.
Laiaulatuslikum ja parim eestikeelne majan
dusajakiri. 186 lhk. Hind Kr. 2.60.
Tarwilik igale majandusteadlasele ja majan
duStegelasela.

gair, tunneb allakirjutanu end kohustatud olewar põhjen
dada oina sciiukohta, missugune seisukoht ka küsimuse oi
susrainisel mõõduandwaks on olnud.

Ilute maade suurcloomine ei ole kunagi kaaluwaks
m.'ine!pdits. olnud Peivsivinua alandamise tööde põhjen
damisel, sea 1. jala alandamise tagajärjel wabanew arcal
1 itiiiiuõ tS' üm> ha > ci ole selleks kuigi suur. Llsusrawaks

as-aoluks on olnud uvutusie ärahoidmine wegeianiooui
unda karte saadakse uvunistc kestrouse lühendamise

Maailma fnnrt m lennuk, (riie teostusid Friedrichshafenis Bedeiu
järwel uue, Dornier-tüüpi hiiglahüdroplani „TO X" (niis j udu
lennust huwitatute Poolt ristitud lihtsalt „Toks'iks") esimesed
proowilennud. „Doks'i" pikkus on 49, tiibade laius 48, kõrgus
SV-j meetrit. „Doks" on huwitaw weel seepärast, et tal asub roh
keiu mootoreid kui neid seni tarwitatud ühelgi õhusõiduriistal
terwelt 12 mootorit, mis annawad 6.299 hobusejõudu. „Toks" jä
tab lendawa wõõrastemaja mulje, kuna tal on mugawad ruumid (ka eraldi magamistoad) 199 reisijale ja 29-liikmelisele meeskonnale. Meie wajak
tzoolne pilt PeatS andma ettelujutije lennuki hnglasuurujest. Ülal nurga» .Dolsi" juht Wagner. Paremal »Doksi" Mürikamber.

tarwilikud kcwadiscd uputused pünwad
endiselt. Er lvegeiatüooniaegsed uputused ära hoitakse,
ülle. tagajäriel amauemad saagi koristamise wõimalmed,
tnisniguseid alandamata wccoinna juure-' alati ci olnud,
llvutuse all pääc-tclud saagi wäärtus on see tulu, Ntida
Peiriiviuua alandamisest saadakse ja cnemaatlik kalku

laisioon näitab, ci iinvesleeritnd kapirali rasmvus see

juures oleks mäbemalt Täiesti ekslik ou wõrrelda

Peipsipiuua alandamise töid, samuti teisi, mille ecsmär
gits suinitsc uvutuste ärahoidmine, sookultuuri töödega.
Neid kalir liiki töid on seganud ka eelpoolnimetatud „kõr«
lulmurtehnit ja sellest kogu see arusaamatus.

«.W. .
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USewaley t
Restoranipidajale ei wõinud igatahes head
tused järele jääda!

Ehitusekrundid

Nalja ja naeru walmistasid meile siin resto
rani laialdases aias Rootsi koolilapsed, keda ka siia

M UUED PABEROSSID
I PARIS
25 ttlkkl 25 senti,
on kõige paremad ning rahulda
wad kõige nõudlikuma suitsumehe
soowe. Proowige, kui Teie seda
weel pole teinud.
A.-S. Ka De We, Tillini.

h ä d a."

Esimene kõneleja juhtis tähelepanu neile
ülesannetele, mis kirikul on praeguses olukorras.
Kirik peab oma kaswatawat ja heategewat mõju
awaldama nii üksiku kui ka ühiskonna peale
majanduslikul, sotsiaalsel, kultuurilisel ja kõlbli
sel alal. Selleks ei tule tal mitte üksi uZtawalt
temale usaldatud sõna ja sakramenti walitseda,
waid ka maailma ewangelisatsiooni läbi nii õpetuse

kui ka eeskujuga kristlikke sotsiaalseid ideaale kõr
gel hoida. Tema kohus on õnnetute, haigete, lan
genute eest hoolitseda, kõikide sotsiaalsete pahede

wastu wõidelda ja nõnda majanduslikul, poliiti
lisel, kultuurikse! ja kõlblisel alal rähwa heaks sü
dametunnistuseks olla.

Teine kõneleja praost J. Maroni seletas, et
kristliku kiriku ülesanne algusest peale on olnud
wiletsate ja hädaliste eest hoolitsemine. Katoliku
kirik on aga sellest hea wooruse teinud ja head teed

õndsakssaamise tingimuseks wõtnud. Ew.-lut. ki
riku õpetuse järele tuleb õndsuS usust ja ar must, aga head teod on selle loomulik ja endast
mõistetaw tagajärg. Kõneleja loeb üles mitme
sugused sotsiaalsed hädad peale haigete ja lange
nute, kus kirik oma kaasabi ja mõju peab maks
ma panema: korterikriis, tööpuudus, klassiwõit
lus„ abielu probleem jne. Need peale sõda kõigis
maades esile kerkinud praeguseaja kultuuri elust
tingitud hädad kohustawad kirikult aktiiwselt ja
energiliselt igapidi nende kaotuseks kaasa aitama.
Läbirääkimise neile kui ka kõigile teistele kõ
nedele awasid selleks määratud wastulausete esi
tajad. Nende küsimuste kohta wõeti õige rohkesti
sõna, kuS kõnedes puudutatud üksikute pahede ja
hädade peale erilist tähelepanu juhiti. Ühelt
poolt arwati, et maailma paremaks ei saa ja nõn
da on maailma uuendus igawene probleem kõiki
dele aegadele. Teiselt poolt aga näidati, et Ju
mala armastusel ometi jõud on, miS maailma
wõib uuendada. Norra kiriku esindaja tõi näi
teid sellest, kuidas neil mõnes maakohas, kus usu
ja kiriku mõju suur, ustel lukku ei ole, sest et usu
mõjul üldine arwamine sedawõrt mõjuw on, et
keegi teise oma wõtta ei julge. Samuti tõendas
ta, kuidas kunst, kirjandus, muusika ja ajakirja»duS kõik paremaks saab, kui aga kirik oma terwen
dawat mõju suudab maksma panna. Bach, kuulus
waimuliku muusika esindaja, tahtis oma andega
Jumalat teenida ja muusika sai üldse sügawäks ja
paremaks. Nõnda ka teistel aladel. Edasi tooni
tati seda, et Luther suurt rõhku elukutse peale
pani ja katoliku kiriku nõuetele, kes munklust
kõrgemaks kõlbliseks astmeks tunnistas, wastupidi
selt tõendas, et ristiinimene igas kutses Ju
malat wõib ja Peab teenima. Meie kohus on
seda kõige enne iseenda ja teiste juures silmas Pi
dada, et inimene oma igapäewases elukutses seda
wõikS teostada ja pidada, mis ristiusk õpetab, et
mitte nii terawaid lõhesid ei oleks sõnade ja tegu
de wahel. Ei ole kerge näit. kaupmehel, kes kon
kureerima peab, chk adwokaadil, kes peab wõitlema,

selle järele käia, ka õpetajal, kellelt rohkem nõu
takse. Siin aga peame rohkem kaswama ristiini
mese ideaalide kohaselt.

Läbirääkimiste põhjal tehti resolutsiooni-ko
misjonile ülesandeks wastaw resolutsioon koKu
seada. Resolutsioon, mis wiimasel päewal esitati,
on järgmine: „Ülemacnlmline konwent wolitab
täidesaatwa komitee luteri kiriku seisukoha sotsiaal

seis küsimusis põhjalikult läbi töötama. Kuid
juba praegu awaldab ülemaailmline konwent üles
kutse kõigile ew.-lut. kirikutele intensiiwse aktiiw
susega praegusaja sotsiaalsete küsimuste lahenda
misest osa wõtta ewangeeliumi Piirides, et selle läbi

tegude kristlust kõigil tegeliku elu aladel too
nitada."
Läbirääkimised olid igapidi hutaitataad, aga
kahjuks kannatataad maailma-konwerentsid sama
puuduse all, mille all kannatataad meie ülemaalised

koosolekud kõikidel aladel: kõik on teoreetiline!
Kõneldakse paatosega ülesannetest, küsimuste täht

suscst, deklareeritakse mis tartais oleks. Aga kui
das teostada, mis tcha, kuidas teed leida
läbitaiimiseks see olgu igaühe enda asi! On
ju tõsi, suured koosolekud on põhimõtete ja sihtide
määrajad aga ometi oleks rohkem oodanud
praktilisi näpunäiteid. See on aga ew.-lut. kiriku
nõrkus, et ta teoretiseerib. Eriti paistis see mit
me Saksa teoloogi referaadist silma, kes suure täp
stchga ja aHakkkkusega asjade mõistetest ja

Akadeemilise Seltsi suures saalis peeti kott
wendi koosolek, mille päetvakorras seifis kõige suu

I 0.-D. „SILIKAT" TT

wa muljetest puhkama heita.

Järgmine Päew, 2. juuli, algas meie piis
kopi J. Kuke hommikupalwega. Piiskopp juhtis
koosolijate mõtteid Ap. teg. 2, 42 põhjal nendele
jõuallikatele ja abinõudele, mis meid rahwuslik

desaatwa komitee aruande ette, mis trükitult kõigile

konwendi liikmetele inglise ja saksa keeles kätte
anti. Aruanne käsitas seda tegewust, mis täide

saatew komitee Eisenachi konwendist 1923. aastast
Sternfeldt.
mõtetest kõnelesid aga tegeliku elu nõuded kõr alates kirikute ühendamiseks teinud on. Aruanne
wale jätsid. Ülemaailmlikul Kr. N.-meeste Ühin» sisaldab 31 trükilehekülge. Seal on lühike üle
gute konwerentsil Helsingis 1926, kus ameerikla waade nendest ülesannetest ja kohustest, m:s üle
sed ja inglased enamuses, oldi igatahes palju maailmlik konwent enda peale wõtnud, ühenda
praktilisem ja näidati otsekohe, mis igaüks teha mise katsed kirikute wahel ja abiandmise aruanne
kannatajatele lut. kogudustele. Lõpuks pea
Mõib ja tegema peab!
edaspidine ew.-lut. kirikute ühine organi
Pühapäetval. 30. juunil, olid paljudes Kopen asi
satsiooni kawa.
haageni kirikutes ja linnapargis jumalateenistused,
See on see Päewakorra punkt, milleks õieti
kus wõõrad õpetajad jutlustasid, nagu juba wa ülemaailmlik konwent kokku kutsutud: missugune
rem teatatud.- Sama päewa õhtul oli suurem organisatsioon wõiks ew.-lut. kirikui d ühendada
koosolek. kuS Euroopa kannatajate lut. kiriku ja
Aruandja pühendab õige rohkesti tähelepanu
misjoni kiriku esindajad kohalikkudest oludest kõne
Wenemaale,
kus suur ja tähtis tööwäli, kus abi
lesid.
waja. Peale seda 20—30 ew.-lut. kogudust Eu
Kõikidest kõnedest Paistis wälja südantlõhes
roopas, kes hädasti toetust ja abi wajawad. Mit
taw olukord, milles wäga paljud ew.-lut. kirikud te
ainelist, waid ka waimlist. Selleks on tar
peawad olema. Üldist huwi äratas suure ja laia wisüksi
kindel
ühinemine ja wastaw organisatsioon.
Wenemaa usuline seisukord, kelle esindajad isegi po
Aga
missugune?
See on juba raskem küsi
liitilistel põhjustel konwendile ei ole saanud sõita. mus.
.Samuti raskes seisukorras on rumeenlased, poola
komitee esitab organisatsiooni
ukrainlased ja ka ungarlased, kellel kannatada on kawa.Täidesaatew
See
on
sama,
mis Eisenachis moodustatud.
wäga palju katoliku kiriku surwe all. Aga kõik Nimelt: alaline 6-liikmeline
täidesaatew komi
esindajad tõendasid, et ewangeelne liikumine kas tee jääb! Tema esimees dr. Morchead. Selle
wab ja rohkem maad wõtab. Üldised hädad on: komitee kõrwal moodustawad kolm suurt kiriku
killustus, õpetajate puudus, ainelise abi puudus, rtihma weel erilised komiteed, kes alalist ühendust
mahajäetuse tunne jne. Esindajate kõnedest pais
täidesaatwa komiteega. Need kiriklikud
tis kibedus, et nemad kui ..wähemad wennad" nii peawad
rühmad on: Ameerika, Saksa ja Skandinaawia.
oma-pead on jäetud. Ometi lõppes koosolek wõit Selle juures jääb iga kiriku autonoomia puutu
luse rõõmu ja julge lootusega.
mata.
Koosolekud Rootsis.
Läbirääkimistel sünnitas see organisatsiooni
kawa rahulolematust ja arwustust. Ka leiti, et see
Esmaspäewal, 1. juulil, kell 8 homm. sõitis küllalt selge ja sirgejooneline ei ole. Wäiksemad
terwe konwent laewal Rootsimaale (üle Sundi um rühmad, nende seas näit. Ungari, Eesti, Poola j t.,
bes 2 tundi sõita) Malmösse, ja sealt raudteel ot ei moodusta erirühma, ei kuulu ka kolme eelnime
sekohe Lund'i. Manas auwäärt Põhjamaade pro tatud suurema rühma alla. Seepärast waidles
testantlises Lundi toomkirikus oli pidulik juma Ungari esindaja dr. Pröehle energiliselt selle kawa
lateenistus Rootsi liturgilise korra järele, kus wastu. Ta ütles muuseas: „Meil hoitakse iga
Rootsi kohalik piiskopp Rohde ingliskeelse jutluse päew käsi kõri küljes. Katoliku kirik wõitleb juba
pidas. Olgu tähendatud, et Rootsi walitsus kõik iga ööwahi-koha Pärast ja meie oleme siin jäehtd
konwendist osawõtjad ilma Passi kontrollita üle üksi!" See lause laseb meil pisut aimata lut. ki
piiri lasi ja Taani walitsus mugawa laewa oli mu riku rasket seisukorda nendes maades. Täidesaat
retsenud.
wa komitee liige dr. Pechmamt trööstib „wähe
Pärast jumalateenistust oli wõõrastemaja maid wendi" sellega, et ühendus just wähemate
suures saalis lunch, kus rootsi kiriku esindajad de rühmade jaoks ette on nähtud ja seepärast nende
legaate terwitasid ja oma headmeelt selle üle awal
huwid kuidagi ei wõi siin kannatada. Täidesaat
dasid, et ajalooline koosolek ka Rootsi pinnal aset wa komitee poolt esitatud kawa wõetakse lõpuks

wõib leida.

Schlakk-betoonkiwid,
lubi, gips, punased telliskivid Ja muud ehitusained.

Äösi kell V 212 jõudis laem jälle Kopenhaa
geni ja wäsinud delegaadid wõisid huwitawa päe--

Sellele järgnes konwendi kinnine koosolek.
Siin kandis konwendi president dr. Morehead täi

Õpetaja A.
Teisel konwendipäewal, enne päewakorrale
asumist, anti erakorraliselt sõna Ungari „Elisabeti
ülikooli" dekaanile dr. Proehle'le, kes mainitud üli
kooli poolt kolmele suuremale ew.-lut. kiriku tege
lasele audoktori tiitli edasi andis. Selle au osali
sed olid: konwendi president dr. Morehead, Saksi
maapiiskopp dr. Jhmels ja dr. Rendtorff. Au
doktori promotsioon kujunes õige pidulikuks ja oli
ühtlasi nende meeste teenuste ametlik tunnusta
mine terwe maailma luteri kiriku poolt. „Noor
tele doktoritele" soowiti õnne. 'PiiskoPP Jhmels
sai järgmisel Päewal 71 a. Manaks.
Tähelepanu wäärilised ettekanded olid ngljandal konwendipäewat. Need ettekanded puu
dutasid ew.-lut. kiriku tänapäewa tähtsamat prob
leemi: sotsiaalküsimust. Selleks oli ette nähtud
kaks Põhjalikku referaati; hommikupoole kõneles
Ameerika Lutheri-seminari professor dr. G. Bruee:
„Ristiusu ja maailma Iwahekord
Lutheri arusaamise järele" ja õhtu
poolsel istungil toomkiriku praost.J. Marion Os
lost teemil: „Luteri kirik ja sotsiaalne

Silikaatkiwid,

kusid.

kudest, sotsiaalsetest ja keelelistest lahkuminekutest,
hoolimata ühendab.

Teine ülemaailmlik ew.-luteri kirikute konwent Kpenhaagenis

müüa Nõmmel, Liiwa ja Rahumäe peatuste juures ning Pääfkttle
Omapärane ma|a müüa Nõmmel.

ringreisul olles sööma oli toodud. Delegaatide
seas oli ka üks tõmmu armeenlane ja süsimust
indlane (harilikult ei ole indud nii mustad kui see
oli). Mitukümmend last piiras mehe ümber
ja igaüks püüdis sõrmega kaelast, käe Pealt ja mu
jalt palja koha pealt katsuda, kas määrib. Kisa
ja kära oli palju ja must mees oli ise kõige rõõm
sam, nõnda et walged silmad ja hambad aina mõl

üksmeelselt wastu, kuigi wähemate rühmade poolt

nähakse siin Saksamaa lut. kiriku esindajate soo
wide ülekaalu.

Tallinna teated.
Tallinna piiride laiendamise
küsimus.
Mis ütlewad Kuma wald ja Harju maawoli
kogu?
Kurna walla Liiwa jaama ümbruse ela
nikkude palwele wastu tulles otsustas Tal
linna linnawolikogu hiljuti linna administra
tiiwpiire laiendada sel teel, et Liiwa jaama
ümbruse maa-alad Tallinna linna alla kuulu
waks wõetakse.
Linnawolikogu otsuse kohaselt esines lin
nawalitsus kohtu- ja siseministeeriumile pal
wega wabariigi walitsuse ees samme astuda
linnawolikogu otsuse kinnitamiseks.
Ministeeriumi admini'trali:wosakonna voolt
saadeti see palwe nüüd Harju maawalitsusele
ettepanekuga, et maawalitsus ka Kurya walla
seisukoha selles küsimuses teada saaks ja saa
dud materjalid siis lähemale Harju maawoli
kogu koosolekule esitaks seisukoha wõtmiseks
ning lõplikuks maa- ja linna piiride kindlaks
määramiseks.

500 Soome kaupmeest külas
tasid Tallinna.
8. ja 9. skp. peeti Helsingis 18. järjekordset
Soome ülemaalist kaupmeeste kongressi. Sel pu

Tuletõrje ühingu aastapäew.
Tallinna Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu 67.
aastapäewa aktus on pühapäewal kell 3 Näituse
aias. Siin jagatakse tuletõrje meeskonnale hool
susmärke ja tuletatakse meele aastast tööd ja tege

wust tuletõrje alal. Aktusele järgneb pidulik koos
wiibimine..

Pühapäewal ei saa elektriwoolu
Kaabliwõrgu korraldustööde tõttu ei saa pü
hapäewal, 14. juulil linnalt elektriwoolu:
Homm. kella 4 kuni õhtu kl. 8-ni S. Tartu
mnt. osaliselt; Jakobsoni, Kreutzwaldi, Lutheri,
Heeringa, Mardi ja Juhkentali uulitsad. Homm.
kella 3 kuni 3 p. l. ..Estoonia" ja Saksa teatrid.
Krediit, ja Laenupangad ning osa W. Tartu ja
W. Pärnu maanteid.
Silla ehitus uuel wäljapakku
mifel.
Harju maaawlitsus kuulutas Kose-Lükati silla
ehituse uuesti wälja. Teistkordne wäljapakkumine
on 24. juulil.
1. juuli wõidulaeuu wõitude «imekiri
ilmus „Riigi Teatajas" nr. 54. SamaS on ka
kustutatud seeriate nimestik.

hul külastasid kongressist osawõtjad esimest korda

ka Tallinna, kus nii enne kui ka pärast kongressi
mõned päewad linna waatamiswäärsete, ajaloo
liste kohtade ja linna ümbrusega tutwumise ots
tarbel wiibiti.
Eriti suurt huwi wõõrastes äratas meie litt
na muinaslooline külg, mille tundmaõppimiseks
kaub.-tööstuskoja 3. sektsiooni ja Tallinna Eesti
Kaupmeeste Seltsi poolt, kes ekskursante juhtisid,

Lühemaid teateid.
Linnapea kohuseid tema suwituse ajal täidab nüüd
linnanõunik K. Wirma.
Autojuhtimise loa sai tagasi M. Liiwakand, sest et
suutis kohtulikul uurimisel oma süütust kokkupõrkes tõen
dada.

Päästearmee koosolekuid 14. skp. juhatab pr. Dahl
Soomest.

Narwa maanteel pikendatakse elektriwoolu juhet.
Tööga on juba Pirita teeni jõutud.

sellekohaste soomekeelsete kawade järele üksikasjalist

selgitust anti. Kahtlemata aitas Soome kaup
meeskonna rohkearwuline matk Eestisse wennas
rahwaga lähemate sidemete kõwendamiseks nii mit
metigi kaasa.

Baptisti jutlustajate seminar
tuuakse Tallinna.
Keila seminaris katkestatakse töõ.

Inglise, Ameerika ja Kanada baptistide wo»
litajad, kes Keilas asuwa Eesti baptistide-jutlus
tajate seminari ülalpidajad olid, on otsustanud
õppetöö Keila seminaris üheks aastaks katkes
tada.

Põhjuseks olewat asjaolu, et seminarile tahe
takse Tallinnas maja ostuteel omandada. Selle
ostuga ja sisseseadega loodetakse ühe aasta jooksul

Malmis saada, nii et seminar 1930. a. sügisel Tal
linnas oma majas wõiks töötamist jatkata.
Õpetajate täienduskursused.
, üle 40 osawõtja üles anttud.

rema tähtsusega ja ulatusega küsimus: „M i s
Eelwiimasel koosoleku päewal, Zolmap. 3.
meie peame tegema, et luteri kiriku
juulil, harutati küsimust: „Kannatajatele usu
omawahelist ühendust edendada?"
wendadele abiandmine" ehk n. n. Diaspora-hoole
Kõneles ülemaailmlise komitee liige taanlane dr. kannet. Siin oli Saksa ühendatud lut. kirikute
Weneaegse kutsega õpetajate täienduskursus
Jürgenson, keS käesoleva konwendi organiseeri, abiandmise seltsi («Gotteskasten") esimees prof.
misel ja kokkukutsumisel peategelane olnud. Kõ Ulmer põhjaliku teoreetilise kõne walmistanud, tele Tallinnas on seni üles annud üle 40 osa
neleja awaldas suure ja laia töökawa, mis lut. ki mis rohkem usuteaduskonna üliõpilastele oleks so wõtja. Kuna ülesandmise tähtaeg alles 16. juulil
lõpeb, wõib loota, et osawõtjate arw Meelgi tõuseb.
rikul tuleb teostada. Ta kirjeldas kõige esiteks binud, kui tegelikule konwerentsile.
praegusaja lut. kiriku seisukorda ja neid raskusi,
Sellest haridusministeeriumile teatades pa
Siin jälle said saadikud kuulda tagakiusatud
mis meid lahutawad. Need on: keelelised, rah koguduste walusaid hädahüüdeid, millest meil, ma lub Harjumaa kooliwalitsus, et ministeerium kur
wuslikud, sotsiaalsed. Siis kiriku enda sisemised bal kodumaal, raske on aru saada. Läti piiskopp süste juhataja ära määraks ja kursuste algus
raskused: organisatsioon kui rahwakirik, mis kil Irbe katsus arwamist tagasi tõrjuda, et sagedasti päewa teatamaks teeks.
lustab, konfessionaalsed erildused, puht waimlised ka näit. Läti Saksa kogudusi «kannatajate" all ni
Maakooliwalitsuse arwates wõiks kursus Tal
(jutluse wiis, liturgia, kuidas õpetusest aru saa metatakse, aga tõepoolest on nemad Meel paremas linnas alata 29. juulil.
dakse jne.). RahwuSlised küsimused tõusewad ikka seisukorras kui Läti rahwa kirik. See wäikene
Miks Kose-Liikati silla ehitus
jälle esile, sest igaüks tahab ja peab oma rahwa rühm on usuliselt elaw, hoiab kokku ja peab wõr
seisma jäi?
liikmeks jääma. Sõda tegi siin raskusi, aga weel reldes palju rohkem hingekarjaseid ülal kui Läti
rohkem nähtawasti rahupoliitika! Igaüks tahab kogudused. Läbirääkimiste põhiheliks oli ühe
Tähtaeg lükatakse aasta Mõrra edasi.
oma emakeelt, ladina keel oleks ühine, aga see on Poola kiriku esindaja lause: Ei tule alles hoida
Täienduseks
eelmisele teatele Kose-Lükati silla
wõõraks jäänud. Sotsiaalne rasüts seisab selles, seda, mis peab surema, maid aidata elule seda,
et üksikud rahwakihid ei saa ühineda. Ka usutead mis elama- peabl Selles mõttes tuleb rasketes ehitustööde seismajäämise kohta wõime juure
lased teewad raskusi ja lahkhelisid. Aga kõikide kon oludes kannatajaid kogudusi toetada aineliselt ja lisada:
9. juulil käis komisjon, kuhu kuulusid Harju
sessioonide tulemil seisab selles, kui palju nad os waimliselt. Muu seas soowitati selleks asutada
maawalitsuse teedeosakonna juhataja P. Johan
kawad töölisi wõita. Siin on suur ülesanne. —
n. n. «Luteri penn".
Wiimane koosolekupäeM oli peaasjaliselt re s o n, maa-insener R. Am b r o s ja teedeministee
Nendest raskustest ülesaamiseks ja kiri
kute ühinemiseks luges kõneleja kõige tähtsamaks solutsioonide Mastuwõtmiseks ja mitmesuguste riumi esindaja insener M. Grasberg kohal, et
ühise ewangeeliumi tuuma juure jõudmist. Kui komisjonide walimiseks määratud. Resolutsioonid silla ehitustööde ülewaatust toimida ja selgitada
ehitustööde käiku.
see tuum jääb, siis on ikka wõimalik ühendust leida. olid redigeeritud selleks walitud resolutsiooni-ko
Komisjon jõudis otsusele, et sarnane töö, nagu
Praktiliste ettepanekutena pidas kõneleja tarwili misjoni poolt ja trükitult delegaatidele kätte ja
likukS: koostöö üksikute kirikliste gruppide wahel gatud. Kokku wõeti wastu 8 üksikasjalisemalt raudbetoon-kaarsilla ehitamine, nõuab ettewõtjalt
(wastastikused külaskäigud, üliõpilaste ja kõne wormuleeritud resulutsiooni, mis wastawatest kõ erilist oskust ja asjatundlikkust ja seepärast wõiks
töö teostajaks olla ainult tehniliste teadmistega
lejate wahetused, ajakirjanduse kaasabi chk oma nedest ja läbirääkimistest wälja kaswanud.
Endine täidesaatew komitee waliti ühel hää ja sildade ehitamises kogemustega warustatud isik.
erilise ajakirja asutamine); internatsionaalse usu
teaduse fakulteedi asutamine, kus professorid ja lel tagasi.
Komisjonile jäi tööde ettewõtjast Wolbergist
üliõpilased mitmetest maadest: otsekohene abiand
Kui koosolekute juhataja ja täidesaatwa ko mulje, et tema ei suuda töid ehitusnõuetele was
mine. Kungi ei oleks Ameerika kirik Euroopa mitee esimees dr. Morehead koosolijaid südamlik tawalt läbi wiia, sest ta ei ole suutnud täita maa
kiriÜtle nii lähedale saanud astuda, kui sõja ajal kude sõnadega tänanud lõpetab piiskopp Ih walitsuse nõuet leida wastutaw eriharidusega
abiandmise läbi! Aga mitte üksi rahaline abi, mels II ülemaailmliku ew.-lut. kiriku konwendi ja ehitusõigustega tööde juhataja.
waid ka moraalne toetus, nagu seda praegu Maja koosoleku palwega.
Neil asjaoludel otsustas komisjon Harju
Pidulik lõppjumalateenistus oli samas toom maawalitsusele ettepanekuga esineda, et ettewõtja
tvad Hispaania, Poola, Jnglisamaa, Tschehho»
kirikus, kus konwendi alulgi. Siin oli palju kõne Hans Wolbergiga sillaehitamise lepingut mitte ei
flowakkia. Ungari j. t. usuwõitluses.
Peale selle nimetas kõneleja weel ühenduse lejaid, nõnda et jumalateenistus üle 2 tunni kes sõlmitaks, tema poolt algatatud tööd temale tasu
abinõuks: ühist sise- ja wälismisjoni tööd ja sotsi tis. Aga kõigile jäi ometi ülew meeleolu.
mata jäetaks ning tööde teostamiseks teisi teid
Kõik see. mis inimlik ja ajalik, ununes ja iga walitaks, kusjuures silla ehitustööde lõpetamise
aalset tööd kui ka n. n. Lutheri fondi, mis kohe
tuleks moodustada. Ja lõpuks toonitas, kui meie üks tüiis ajalooliselt koosolekult kaasa oma kodu tähtaeg eelolewa aasta peale tuleks lükata.
ise kindlasti usume, et Jumal meid tahab ühen maale seda töö rõõmu, usku, lootust ja armastust,
Kirjade kättekandmine hilineb.
dada.
mis meid ühendab ja kannab, mis ulatub üle ini
mestest
ja
aegadest...
Seda kõnet peeti üldiselt asjalikumaks ja
Peapostkontori kirjakastide juures seisab nii
(Lõpp.)
tarwilikumaks. Kõne ja läbirääkimiste kokkuwõts
sees kui wäljas teade, et postkasti lastud kohalikud
wäljendus wiimasel päAval sellekohases taastu*'
kirjad lähewad wäljakandesse kell 9 ja 11. Seda
taõetud resolutsioonis.
Nõudke ainult prow. ÜUrgdnsi
sama kinnitawad postiametnikud publiku järele
pärimistele ka suusõnaliselt.
Lundist rutati kche rongile ja umbes tunni
aja Pärast oldi jälle Malmös. Hutaiga jälgisid taa
Korduwad tegelikud kogemused näitawad aga,
gunist reisijad selle Rootsi tailjarikkama maanur
et enne teistkordset tühjendamist kell 8.30 kuni kl.
§iior-fi/mol
ga haljendataaid põlde ja heinamaid ja hästi kor
10.30 min. postkasti lastud kohalikud kirjad su
seepi
rasolotaaid taalgeid, punaste katustega talumaju.
gugi enam samal päewal adressaatidele kätte ei
Jgalpool kultitaeeritud maa ja lopsakalt kaswata
jõua. Wähemalt on sarnane nähtus päris harilik,
Lõndonis kroonitud suure kuldaurahaga.
taili. Seda nimetatakse õigusega Rootsi tailja
linna äärepoolsemas osas Kopli tänatva ra-'
Kaubamärk:
»P
e
s
e
w
Laps*.
aidaks.
joonis.
Kodanikkude huwides jääb wäga soowida,
Kõrgemas headuses tualettseep:
Malmös taõis igaüks oma raha eest ühiselt
et kinni peetaks ametlikult wälja pandud määrus
vistrifeude, tedretähtede, p&evapõletuse ja üleliigse
lõunat süüa. Lõuna oli umbes neljasaja inimese
higistamise vastu, teeb naha siledaks ja valgeks.
test ja suusõnaliselt antud teadetest, wõi kui see
jaoks tellitud ja suure restorani saali pikad lauad
wõimata, siis awalikult wastaw muudatus teata
Müük apteekides, rohu- ja teistes paremates kauplustes.
kaetud, aga siia ilmuS lõunale umbes 100 inimest
wakS tehtaks. -

Hipodroom.
Pühapäewases eeskawas on 10 traatvi- ja ratsa
wõistlust. Kesknädalal jõudis teine partii ratsahobuseid
Tallinna ja osa nendest jookseb juba pühapäetpal. Lsa
wõtjaid kõigis gruppides 4—7.
Jooksude koosseis tõotab hutviküllast wõistlust kõr

gemates klassides. Ei puudu ka sälgude Meia

faworiidid oleksid Puchhof, Peralta, Draga WattS. Kägu,
Konsul, Orsowa, Ketser, Girant, Luulea; ratsawöistlus

telt Probe ja Myrra.
Kreeka-Roomo mnadlused.
Tagajärjed 12. juulil.

Torno tv ja Grikiisi tvahel jäi maadlus 2IZ
minuti joksul otsustamata. Grikiis, kellel puudutvad

Mõtted peale topeltnelsoni ja peksmise, ei saanud maha
kaalult kergemat, kuid tehnika poolest palju kõrgemal
seisjat Tornowi.

Län maadlusfenomeenil Leskinowitschil on

seekord tugewam tvastane Lup p a näol. Kuigi Luppa
tugewasti tvastu rabeles ja omale mõnegi tooruse lu*
bas, langes ta 8 min. 28 sek. järele tagumise wööga
parteris.

Will i n g pani oma Mäiksemaswulise tvaStasS
Blagowitschi 3 min. 4 sek. järele ristwõõga maha.
Publikul oli põhjust Milet lasta.

Lobmayeri ja Sikki wahel otsuStaw tvöit
lus. Lobmayer algas ägedalt ja terwe aja läks peale

tungimine kiires temvos. 6 min. 22 sek. järele tegi Sik
ki tagurpidi brasroule ja pani Lobmayeri maha. Wõit

ei ole õige, kuna wöte on puhtal kujul üks wabamaadluse

luumurdmise Mõtteid, milliseid Sikki ikka püüab tarwi

tada. Publik nõudis maadluse jätkamist, kuid Sikki
lubas Lobmayeri tasuwõiftluse.

Tallinna sadam
12. juulil.
SiSse klaaritud: Eesti aurik „Kalemipoeg" sega»

kauba ja reisijatega Stokholmist. Eesti aurik „Wõitle
ja" tühjalt Helsingist. Eesti aurik „Fngeborg" praam
„Westiga" Riiast. Praam „West" palkidega Riiast.

Saksa aurik „Ruth" segakaubaga Danzigist. Saksa au

rik „Warrburg" reisijatega Wiiburgist. Saksa aurik

„Strassburg" segakauba ja reisijatega Stettiinist. Soo
me aurik .Ariandne" reisijatega Stettiinist. Soome au
rik „VioIo" tselluloosi, segakauba ja reisijatega Helsin

gist. Eesti mootorpurjek „Salme" soola-kaladega Le

panina rannast. Eesti mootori. ..Wiktoria" põletiSpuu

dega Jumindalt. Eesti purjekad ..Linda", „Linda"«
„Alide", „Wa!me", ..Aktiw" ja „Morie" puudega. Ees
ti mootorpurjek „Lukreema" Manarauaga Naissaarest.

Wälja klaaritud: Eesti purjek ..Wöitleja" elusloo

madega Helsingi. Eesti aurik ..Kunala" segakauba ja

reisijatega Wõsule. Eesti aurik ..Grenen" segakauba
ja reisijatega Pärnu. Soome aurik „Ariadne" «reisi
jatega Helsingi. Saksa aurik ..Wartburg" retsijate ja
segakaubaga Stettiini. Saksa aurik „Sylt" segakaubaga

Wiiburki. Eesti purjekad ..Elsa", „Hemland". „Aline",
..Laine", ..Eanada", ..Lukretsia" tühjalt koju. „Tar
san" segakaubaga Loksale. Eesti purjek „Fram" se

gakaubaga Tärkma. Eesti mootorpurjek
tühjalt Rohuneeme. Eesti purjek „Hembigt" segakauba

ga Wormsi. .
Nõmme saab tennisplatsi.

Pühapäewal kell 12 atvatakse Nõmmel kohalik ten
niSklubi korraldusel esimene awalik tennisplatS. Platsi
asukoht on endisel spordiwäljal Wene kiriku juures.

Tttnualvaldus.
Kadrioru Lastepargi ühingu juhatus tänab
netvaid firmasid lahke annetuste eeit loterii-allegriksk
A.-s Eesli tuletiku monopol, a.-s. Lcmberg. ..Kawe" Tal
linna Eesri Kirjastus-ühisus. osaühisus ..Rahwaülikool"
a.-s. ..Union", a.-s. ..Kodukäsitöö". H. Liik'i äri Puhk ja

Pojad, firma ..Jsakowa". J. Tops'i äri. a.-s. '„Siltva"
R.. Fcldl'i ari. 0.-ü. Esto-Muusika. 0.-ü. „Esio" a

..Krecnbalt". firma Lintsom. laboraroorium „Leo" koh
ivik ..Feischner". a.-s. ..Ephag". Niisama atvaldiüb ju
hatus suuremat tänu noorseppadele. kes loteriiks oma
ruumid lubasid, ja nõu ning abiga ühingut toetasid.

Kadrioru Lastepargi Ühingu '
loterii-allegri lõpetamine on Noorseppade Kodus. Kadrüi
orus laupäew ja pühapäew 13. ja 14. juulil.

Järel on suur hulk wäärtuslikke tvõite.
Loos ainult 10 senti. Muusika mõlemal päetval

Toetades loteriid lvõimaldate lastele siiwejoksul Kadrioru
mänguplatsil rreeneritud õpcrajale juhmusel mängida.

BOON'I
eht Hollandi kakao on maitsew
ja toitew. Nõudke igalpool.

Rr. 186
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Oskar Lomper, 47 aastat tvana, mõisteti Wiljandl-

Rahaturu ülewaade.

Baltimaade agronoomide kongress.

Pärnu rahukogu hoolt 3 aastaks wangiroodu ja mää
roti rahatrahwi 80 krooni.

Alwine ja Gustaw Pärs'i süüdistati 25.000 sendi
tveksli wõltsimises, kus wõltsitud Ants Tepmani ja Jüri
Olli allkirjad.

EeSti Panga seisukorra wõrdlus (milj. kr.).
M u u t 11 f c 0
7, VH 29. 80. VI 29. f. VI 29. 7. VII 28. '

Kohus ei saanud tunnistajate ja eksperdi abil

maksmisega, sest erapankade ringkondadest kuuleb, et ka

käeSolewal nÄalal, nagu kahel eelmiselgi, waluuta pak
kumine ja nõudmine eraturul enam-wähem tasakaalus
oli. Panga laenud on õige tunduwalt langenud, millest
ümmarguselt Ekr. 0,8 milj. on annud weksliportfell ja
ülejäänud osa nähtawasti „B" liigi laenude tasumine,
sest need wiimased on langenud Ekr. 10,2 miljonilt Ekr.
9,0 milj. peale. Panga laenud seisawad praegu ainult
Ekr. O,S milj. kõrgemal kui aasta tagasi, kuna nad käes
olewa aasta alul seifid Ekr. 31,9 milj. peal. Sellega on
aasta algusest peale Eesti Pank kokku tõmmanud mitte

wähem kui Ekr. 6 milj. Pangatähtede tsirkulatsiooni
kahanemine kestab endiselt edasi ja ühes nendega on

kongress, mis tõotab saada agronoomide suurpäewaks.
Kongressi üldine artv tõuseb seniste andmete järele kau

gelt üle saja umbes 150. üksi Soomest loodetakse

Teede rewideerimise korraldus
Harjumaal.

24.88 26.20 26.17 87.78 —0.82 —0 29 —12.90
9a$mtb 25.92 27.65 27.12 24.90 —163 —1.20 +0.96
81.07 81.80 80.91 35.50 —0.52 +0.18 —4.49
Jooks»». a«v«d 10.29 17.54 17.39 21.56 —1.25 —1.25 —5.26 4
9oct*>. kohust. 4f.36 49.13 48 30 57.11 —1 77 —0.94 -9.75
A««M«oa Vo 52.» 51.29 52.11 66.15 +1.24 +0,42 —13.02
GeStt Panga käeSolewa nädala aruanne näitab
kattewara tunduwat kahanemist Ekr. 0,32 milj. wõrra,
mis küll tohiks ühenduses olla wälislaenu protsentide

Arwataw ofawõtjate arw üle 156.
14. skp. algab Tartus Baltimaade agronoomide

Pars'ide süüd kindlaks teha ja mõistis nad õigeks.

nädala jooksul ftttt j0£>tful aasta jooksul

rohkem kui poolsada osawõtjat, kes teatawasti juba lau
päewa õhtuse rongiga Tartu jõudsid. Lätist tõuseb osa

wõtjate arw kuni 30-ni, kellest kümmekond inimest

Teemeistrid teederewidentHeks.

põllutööministeeriumi ametnikke-eriteadlasi. Leedust saa
bub osawõtjaid umbes 15.
Kõik tväliskülalised-agronoomid, peale soomlaste,
saabuwad Tartu pühapäewal, mil ka tegelikult kongress

Harjumaal lõppes kewadine teedeparanduse tähtaeg

20. juunil. Maal ringi liikudes paistab aga silma, et

teed mitmes kohas lohakalt on parandatud ja leidub isegi
kohti, kus parandust üldse ei ole ette wöetud.
Teede rewideerimise korraldus sünnitab praegu tea
tawaid raskusi, sest maanteede seadus wõttis teede rewi
deerimise politsei käest ja pani selle maawalitsuse peale.

ülikooli aulas kl. 10 homm. algab. Pärast kongressi
atvamist tehakse ühine jalutuskäik ülikooli raamatuko

gusse ja Toomemäele ning pildistatakse kõik oscüvõtjad.

Lõunaks sõidetakse „Wahi" põllutöökooli, kus lõuna-

Omal ajal kawatses Harju maawalitsus teederewi-5
deerimist toimetada maawalitsuse liikmete kaudu. Nagu
nüüd selgunud, puudub maawalitsuse liikmetel pahatihti
aeg teede rewideerimiseks. Et aga teede rewideerimist
siiski edukalt teostada, kawatfeb maawalitsus panna

tunduwalt kahanenud ka jooksivad arwed, kusjuures kaha

nemist näitawad niihästi walitsuse, pankade kui ka

..teiste" arwed. Kõige selle tagajärjel on Eesti Panga

bilanss tõmbunud Ekr. 59,5 milj. peale, mis on

seni kõige madalam seis. Kuna panga jookswad kohus
tused õige tunduwalt on kahanenud, siis on, waatamata
kattewara absoluutsele kahanemisele, kattewara prots.

mise ka nende rewideerimist toimetaksid. Selleks tahe
takse teemeistrite arwu wastawalt kihelkondade arwule
suurendada, nii et igale teemeistrile alluksid wastawas
kihelkonnas asuwad teed.

Knimetsa wald kaotas naturaalkohustuse
päewa pealt.
*9. juulil oli Kuimetsa wallawölikogu koosolek, kus

peamurel on sünnitanud, sest et tema põhjuseid rahaturu
üldisest olukorrast näha ei olnud. Ollakse arwamisel, et
siin on tegemist naelsterlingi toetusaktsiooniga Federal

Reserve Panga poolt, mida seatakse ühendusse Inglise
Panga juhataja Norman'i New Aorgis wiibimiscga.

otsustati kõik naturaalkohustused, mis seni walla kasuks
ilma tasuta maapidajate peal lasusid, päewa pealt ära

eht Schoti kssrstsnguel

Allpool toome üksikasjalikud suurmüügi hinnamuu
tused Tallinna kaubabörfil kuu jooksul, 12 juunist kuni
Tähelepanu wäärib jõudus kanamunahindade töuS.

Tõus on teoswnud kuu jooksul järk-järgult. Silma

paistab ka puumaterjalide weo ülesminek; prahid tõu
sid juba juuni teise! poolel, mis on seletataw tonnashi
rohke nõudmisega.

Kallimaks läinud on ja maksid (klambrites 12.

juunil märgitud hinnad): wälismaa sõre nisujahu 45,30

—46 (43.30 44) kr. 100 kg; Puhk- ja Poegade
nisujahu 37 47 (35 45) kr. 100 kg; Roterman
ui nisujahu 35.90 45,40 (34,50 44) kr. 100 kg;
Saksamaa toidu kaerad 15,60 16,20 (15,70
16) kr. 100 kg; eksport kanamunad 30,60 82,40
(26,10 28,80) kr. 360 tükki; Inglise ja Tschehho
sloivaKia suhkur 34.50 35 (33 33.50) kr. 100
kg; Poola suhkur 34 34,50 (32 32,50) kr. 100
ka; loomaliha 73 85 (70 85) senti 1 kg;
Yorkshire ja Newcastle auru kiwisüsi 27,50 28,50
(25,50 27) kr. 1000 kg; sepasüsi 28,50 29,50
(26,50 27,50) kr. 1000 kg; sordi raud 16.50
18,50 (16 18) kr. 100 kg; ka puutvillahinnad Li

3,80) kr. 1 kg; linade wedu Tallinnast Stettiini 20
(22) shill. tonn.
Uuena noteerimisele tulid wäetisaiened: super
fosfaat 18 20-prots. 6,10 kr. kott (100 kg); Thomas

jahu 15 16-% 5,75 kr. kott; lubjasalpeeter 15,5-

prots. 21,35 kr. kott; Leonasalpeeter 26-prots. 30,30
kr. kott; kaalisool 40-prots. 10,45 kr. kott; kainiit 12prots. 4,50.kr. kott; wääwel-hapuamoniaak 23,30 kr. 100

kg; lubjalämmastik 18,30 kr. 100 kg; Eesti fosforiit

25 27-prots. 4,80 kr. 100 kg; kusi nt k 40-protsendi

line 53,25 kr. 100 kg; nitrofoska 31,60 kr. 100 kg;
segakauba laewal wedu Tallinn Stokholm 10 30
Rootsi kr. tonn ja tünni-wõi wedu Tallinn London
3 shillingit.

wedu: Tallinn London 45 (40) shill. standard;
Sallin Hull 48% (42%) shill. stand.; Tallinn
Southhampton 57,5 (50) shill. stand.; Tallinn
Manchester 57,5 (50) shill. stand.; Tallinn Grange
mouth 42,5 (35) shill. stand.; Tallinn Belfast 60
(52,5) shill. stand.; Tallinn Antwerpen 45 (37,5)
shill. stand.; Tallinn Gent 42 (35) shill. stand.;
Tallinn Rotterdam 25 (21) guldnat stand.; Tallinn
Amsterdam 26 (22) guldnat stand.; Tallinn
Dundee 42,5 (36) shill. stand.
OdawamakS läinud on ja maksid (klambrites 12.

juunil märgitud hinnad): Saksamaa rukis 15,30
15,70 (15 15,90) kr. 100 kg; Eesti toidu-kaerad
14fÖO 14,80 (15 16,50) kr. 100 kg; toidu-odrad
17,30 17.50 (17.50 18) kr. 100 kg; eksportwõi
2.65 2,70 (2,75 2.80) kr. 1 kg; sealiha 1,18
1,24 (1,20 1,25) kr. 1 kg; linaseemne ölikoogid 20
(20,76) kr. 100 kg; jõutoit 1. sort 19.30 (19,75) kr.
jr 2. sort 17.75 (18) kr. 100 kg; soja tangud 20 (21)
kr. 100 ka; nisukliid 13 13,50 (12,60 13) kr.
100 kg; Inglise tina 500 550 (550) kr. 100 kg;

wälismaa tsinkwalge 87 (89) senti 1 _ kg; wälismaa ti
natvalge 95 (104) senti 1 kg; kiwisöe-tõrw 14,50

17,50 (15 18) kr. 100 kg; Ameerika toornahast wal
miStatud 2. sordi rallanahk 3,65 8,75 (8,70

möödunud talwel. Ta on wõltsinud weksleid suuremal
arwul ja wekslite kogusumma ulatub 800.000 sendini.
Kohtus on harutusel ainult üks 80.000-sendiline
weksel, kus wöltsitud Rein Suurkiwi ja Karl Lomperi

da kodumaad üliõpilane Konstantin Tannenthal tulwu
nemiseks rahwalikkude loomaarstimiswiiside ja kommete

ga. üliõp. Konst. Tannenthal wiibib praegu Wõru maa
konnas, kust mõne nädala pärast siirdub Harju maa

otsust tegema.

poste restante.)
Asjasthuwitatuile antakse ka ligemaid seletusi.

Ära anda

juure. Narwa mnt. LS—2.

Ära anda hästi ilus, remon

teeritud

tamiseks.

elektriwõrgu ümberkorraldamise kulud keerlewale woolule.

Sissemurdmine Elwas. 10. juulil murti Elwa
alewis, Kenii suwilasse, ja wiidi ära kulduur ketiga,

Liini ehitamine ja wõrgu ümberkorraldamine läheks
maksma üle 64.000 krooni.

Juhul, kui see kawatsus teostamist leiab, mis ka
wäga wõimalik näib olewat, langeks praegune kilowatt
tunni hind, kuid elektriwoolu tarwitamise kaswamisega
Praegu täidab Wõru elektrijaam walgustusjaama,
kuid mitte jöujaapia ülesandeid, sest tööstuste jaoks tar
witatakse woolu praegu liig Mähe.

Linnawalitsus esitab selle kawa lähemal ajal linna
wolikogule kinnitamiseks.

Nõmmel (Hiiu jaam)
i miil. tiiio.

Kiosk
edasi anda. Teat. S. Pärnu

mnt. 8, puuwiljakauplusest.

Korter

Tondi teelt 1. põikt.,

Lõokese tän. 4—l.

Pagari tän. 6—l.

wälja üürida Maakri t. 34—1
Meesterahwas wõib tulla

MM.
3-toal., wälja anda Nõmmel,
Lääne tän. 30. Hiiu jaamast.
Mdl. tullil

kaasflQrillseßs
Wilmsi tän. 45—33.

AMM
erasissek., ära anda kahele ame

tiskäijale meesterahwale, wõib

üürile anda Kalju tän. 6—12 ka ühele. Wilmsi tän. 18—5.
Ära anda uueS majas mugawad

korterilt,

MI. tuba
ära anda ühele wõi kahele kind
las ametis käijale isikule.

l—3 tuba (elekter, Mann).
Jakobsoni tän. 2-b—3.
Nõmmel, Vabaduse puiest. 65.
Kauaaegne

da Weizenbergi t. 3, puuwilja

lihapood Nõmmel,
S. Pärnu mnt., wälja üürida,

luba

kontoriks. Wana Posti tän.

Uus Pirita
Pihlaka tän. 16. mere ääres,

fõßnetekaupi
korteriga, paremas kohas, hea

tuba,

Kindlas ametis käija, korralik

naisterahwas wõib tulla >

Küsida Jmanta tän. 3—2.

juurest, lehemüüjalt.
Uuelrpuhastatud

toidoainetelas pius
elukorteriga, tvähese kaubaga
ära anda Hollandi tän. 38—1.

Waja kaht

Korter,

kaasüürilisf
wõi tuba ära anda üksikutele.

Laulupeo tän. 6—lo.

5 suurt tvalget tuba ja köök,
ära anda. Sünnis ka ameti
asutustele. Lai tän. 49—3.

Päikeseküllane

möbl. tuba

Korter,

üksikule ära anda Nurme t. 16,

(1 tuba) wälja anda Wälja t.
nr. 26.

Nõmmel.

iirirnum ühes korteriga üürile

anda. Nõmme, Pärnu mnt.
127, Hiiu jaama juures.

Korter,
tuba, köök ja Meranda

ära anda Pääsküla jaama ligi
dal, Õitse tän. 14; teles. 26-96.

Kreutzwaldi tän. 15—3.

krt. 8.

Tuba
ära anda W ilmsi tän. 45—39,
näha pühapäewal.

4-5-toal. korter
edasi anda südalinnas, kohane
elamiseks, esind.-kontoriks jne.,

üür ajakohane. Teat. slt.
tänatval^.

Tuba

tuletõrjujad panid tulele piiri enne kui see lewida sai.

Wallawalitsuse tvarandus on kõik päästetud, kuna sekre

täri Petersoni warandus tulle jäi. Hoone ülemine kord
rikuti tulest täiesti. Tuli sai alguse sekretäri korterilt,
kes elab ülemisel korral. Wallamaja on kindlustatud

Sissemurdmine Toril. 9. juulil murti Tori wal
las, Kase külas, Johannes Toomassoni elumajja ja
tviidi ära riideid ning wärtasju 358 krooni wäärtuses.

Wastutaw toimetuia L. Kenn.
Wäljaandia Tallinna Eesti Kirjastvse-Ähiü^A.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

taiitt

luba

ESilie tuba.

Tulla pühap. Sõlme t. Iõ—2, 20 kr. k. Toompuiest. 5—2.
Nõmmel, Hiiu jaama juures.
nr. 7, uues majas. Samas
Müriliselis
ka rendikrum Wabaduse puies
wõib tulla I—2 kindlas ametis
liiili
tee juures edasi anda.

üürile anda

tuba
hoowts. Uus tän. 69. tuba 5.

loiäuainete
kauplus
ühes piimapoe ja elukorteriga
ära anda. Küsida Pühawainm
kiriku juurest, lehemüüjalt.

wõib tulla Uuele tän. 9—B.

2 korterit,
tuba ja köök — wälja anda.

Wälja tän. 29.

t.

Korter,
4 tuba ja tvann saada
Ca tän. 3, uues majas. Näha
kl. 12—2 igap.

Dreewingi tän. 15—i.
Laduruum

ära anda, turu ääres. Teat.
saab Maneeshi t. 2—lo, tulla

Sucoitosehs
wõi tvastutvõtteruumiks, koo-Z

wõi eraldi, küte. walg,, ielcf. r.-jaama ligidal, ilusas aru
Küsida Müüriwahe iön. 16, merias. ruumid üürida. Küsida
uks B, H. Lagus'e kontorist.

teles. 12-41.

enne lõunat.

Korter»

Korter,

Nõmme!

2 tuba ja köök, 2. korral
2 tuba. köök. elekterwalgukt..
wälja üürida Nõmmel. Side t, 2 min. tee peajaamast. ära an
soe taltvekorter, tuba ja köök, nr. 16, Rahumäe pear.
da. Nõmme, Põllu tän. 14.

ära anda Pargi tän. 18, Hiiu
jaama läheduses.

2 tuba,

Kuulutus.
Tallinna-Haapsalu rahukogu tsiwiilosakond kuulutab oma
21. juuni 1929. a. määruse täitmiseks. Balti Eraseaduse 111 jaa

§ 36 1890. a wäljaande põhjal, et Iraalia kodanikkude
Francesco Del-Tredici ja Adelaide Tel-Trcdici. sünd. Paaslü
tvõi ilus suur tveranda ära! tvahel,
kes elutsewad Tallinnas, Poska tän. nr. 27 —3, on Tal
anda Nõmmel, S. Pärnu m. linna notari
Nikolai Riescnkampffi juures 12. juunil 1929. a.
18—1, paraaduks tänatvalt.

Tuba
ära anda, köögi tarwitusega, sa
kaks meesterahwast wõiw. tulla

kaasüüriliseks. Kopli tän. 12,
krt. 1-b.
! Kaks hästi remonteeritud

talwekorterit

mem. nr. 7683 all sõlmitud abieluwaranduse lahutamise leping,
millega nad oma abielu suhtes ära muudamad Balti Eraseadu
ses ette nähtud abikaasade waranduse ühisuse. Täielik abielu
waranduse lepingu tekst on ilmunud „Riigi Teatajas".

Tallinnas, 6. juulil 1929 a. nr. 1000 1929. a.

Rahukogu abiesimche eest: (allkiri).

Sekretäri eest: (allkiri).
Kuulutus.
Tallinna-Haapsalu rahukogu tsiwiilomkond kuulutab oma
21. juuni 1929. a. määruie täitmiseks, Balti Eraieaduse 111 jao

§ 36 1890. a. wäljaande põhjal, er Eesti kodanikkude
Kemp'i ja tema abikaasa Emilie Kempü, sünd. Kee
tee jaamast. Läh. Pääskülas, Aleksander
ser'i, wahel, kes elutsewad Tallinnas, Lembitu t. 12—2, on Tal
S. Pärnu mnt. 162.
linna notari August Mahoni juures 8. juulil 1929. a. reg. nr.
all sõlmitud abieluwaranduse lahuiamiie leping, millega
Odawasti üürile anda ilus 418
nad oma abielu suhres ära muudawad Balii Eraicaduses ette
nähtud abikaasade waranduse ühiiuie. Täielik abieluwaranduse
äriruum
suure tvaateaknaga. käidawas

ära anda ühele Mõi kahele kind
lemisewõimelisele lihunikule.
las ametis, korralikule härrale. Teat. saab Nõmmelt, Metsa t.

ära anda S. Pärnu mnt. 73-g,

Tuli wallamajas. 11. juulil kell 7,30 läks põle
ma Skarjätina wallamaja. Skarjänna ja Permisküla

Pääskülas üürile anda, 2 min.

Nõmmel

ühes sisseseadega, ainult kaup köögi tarwitusega, ära anda.— ära anda tvalgustuse ja küttega.

kauplusest.

kaaSüürtlisele (meesterahwale)

Poskaks, 17 a. wana.

kraam esialgsete teadete järele kindlustamata. Asja

miseks 200 kr.. Võru linna kaitseliidu maletvkonnale
50 kr.. Wõru Spordiseltsile ..Jlmarisele" 45 krooni sa

3—3.

(end. Kalamaja põiki).

wäga käidawas kohas rutuliselt

ära anda. Teat. selle üle küsi

krooni raha. Waras tabati. Ta nimetab end Kaljo

juurdleb kriminaalpolitsei.

Wõru linnawalitsuse poolt määrati Võrumaa Õpe
tajate Liidule toetuseks rahwaülikooli loengute korralda

3 tuba ja köök. kõlbuline ka

Wiljandi tän. 22.

Ilus tuba,
ka üksikult, suweks üürile anda.
da wäike suwitusruum
Nõmme, Harku tän. 30.
erasissek., Mgi tarwitusega ära köök, weranda.

autoßuarld

Kiosk

wäärtus 150 krooni, kuldpross, wäärhis 100 kr. ja 10

A.-s. „Lloydis" umbes 7500 krooni eest. Petrewnr

Wõru linnawalitsuse toetused
kohalikkudele seltsidele.

korter,

kuuriga, elekterwalg. ja weega.

Zdüsida lehemüüjalt, Narwa m.

köögi tarwitusega, ära anda ük
sikule, tööMijale inimesele.

„363".

Mees surnult põrandal. 9. juulil leiti Tartus

arstiteaduse instituuti lahkamisele surma Põhjuse selgi

iile ai

kaasüilrMseks

W

zu vermieten, Alte Fischermai
str. Nr. 4. W. 2.

juulil kukkus Tuksam langetõbe hoos porilompi, kuS läm
bus.

klm. Peale selle tuleks linnal kanda ka olemasolewa

Wõru murutennise seltsile 25 krooni.

korter,

wõitvad ka sõbrad olla. Herne
tän. 19—15.

Üucltehitatud

eestoa, teenijatoa ja köögiga,
kesklinnas ära anda. Teat. slt.

Langetöblliue lämbus. Luke wallos Aidu talus
elas langetõbine Kamilla Tuusam, 26 a. ivana. 11.

wõib tulla teenistuses käija,

nMISfI tuba

Päikesepaisteline, 4-toaline

kust rahakott dokumentidega ning paberossi-karbiga. Arst
tunnistas Wingi wigastused raskeks.

üürile anda

MUMIi

tvaja Wana Kalamaja t. 12—4

Waikne, karske meesterahwas
wõib

Kallaletung Kunda wabriku juures. Kunda wab

rikus elutselv Adolf W i n k kaebas Kunda rajooni kon
staablile, ei 11. juuli ööl tungitud temale wabriku ma
jade wahel kallale, löödud puuga pähe ja wöetud tas

üürile anda üksikule ameriskäi
korter tarwitada. Wabriku
karske. Zorralik meesterahwas. 6 tuba, wanni ja teenijatoaga, korter, 3 tuba köögiga, Wana sale isikule. Koidu tän. 56—6. 21—8.
tvalgust. ja Manniga. Näha Telliskiwi tän. 16—5.
keskküttega. Korter on päikese Kalamaja tän. Samas üürile
üksik naisterahtvas tvajab
ärip. ainult kl. 12—2 ja 7—B
Ära anda I—2 tuba
õht., pühap. ainult kl. 6—B 5. Kaks teenistuses meesterahwast poolne, soe ja kuiw, ilus wälja anda puuwiljaaed. Küsida
Niine
tän.
12—20,
kl.
4—6
õ.
waade.
Näha
wõib
igal
ajal
Poska tän. 14—2.
lmMisl
wõitvad tulla
Pikal tän. 36, küsida kojamehelt
Ära anda
tvõi peale kl. 4 teles. 968.
koiriinils
omaette sissekäiguga, elekter*

Wäikene

wõib tulla wiisakaS, puht. ame
tis käija meesterahwas lasteta

mas keelatud kohal.

ehitaks linn oma kulul. Liini Mõrust Leewini on 18

ostjaskonnaga, juhtumisi ära
sutveks ja kuudewiisi üürile an
anda. Teat. Pühawaimu kiriku

Hiisi

Kalinin suitsetas keelatud kohal. Politsei tegi pro
tokolli Aleksander Kalininile, kes suitsetas Uues-Sada

Puiestee uul. 61, oma korterist Andres Johan p. Küit
surnult põrandal. Küti laip saadeti ülikooli kohtuliku

Samuti ollakse huwitatud wanaaja kommetest, kui
das terweid loomi hoiti haigustest ja õnnetustest ehk

jutustada, kuidas „soolapuhuja" loomi arstib, palutakse
end üles anda hr. K. Tannenthalstle. (Aadress Tallinn,

Kohus tunnistajaid ja eksperti üle ei kuula ja läheb

tur Landile, kes uulitsal kerjasid.

Nagu kuulda, kawatseb J. Umblia ehitada weejöu
jaama oma kulul, kuna kõrgepingeliini Leewilt Mõruni

langeks see weelgi odawamaks.

konda.

Oskar Lomper tunnistas kohtus süü üles ja palus
kergemat karistust. Weksleid wõltsinud rahapuudusel.

korter

teine wäfle. Dkaneeshi t.

Looma terwishoiu peawalitsuse ja akadeemilise

allkirjad.

toltfuolnetetßoup!.

45—8.

2 möbl. tuba,
erasrtsek., ära anda üks

Kuidas rahwas arstib loomi?

jälle kuidas neile tõwed külge pandi.
Isikud, kel weel meeles need kombed ehk kes teawad

adtvokaadile jne. Teateid saad

tvaja. Liiwalaia 29—1.

Arstide poolt soowlta ud.

laskmise puhul, karjamaal wiibimise ja tagasituleku puhul,
looma söötmise, paaritamise, ostmise, müümise, tapmise
ja suremise puhul.

'(4 tuba). Harju tän. wälja toa saada üksiku naisterähwa
üürida. Aõlbatvad ka arstile, juure. Kalju tän. 3—4.

liilisT

On loomulik lahllatuswahend.

Oskar Lomperi wekslite wõltsimised paljastati

wangiroodu.

KaasMlsena

iäs tuba köögiga ära anda in
telligent lasteta inimestele Uus
tän. 4—l kella 6—9 õhtul.

M-WI" allikawesi

Kogumise alla kuuluwad igasugused koduloomisse
puutuwad üldised wanausu ja nõia kombed: karja wälja

proua juure. Olgp t. 4—6. j

Korter

walitsus kaalumisele wõtnud linna warustamise elektriga
ja Leewile püstitatawa jaama küsimuse. Praegu on tväl
jatöötamisel wastaw kawa ja tingimused, mis alustel linn
wõiks lepingut sõlmida nimet. ettewõtjaga.

ja Mõistis Peeter Tõhu, 39 aastat wana, 4 aastaks

126.

MõM.Zimmer

soodsamatel tingimustel hakkab elektrit saama ja nimelt

lähedalt Leewilt. Eraettewõtjal J. Umblial, kellel
Wõhandu jõel Leewil on weejöuga käiw tööstus, on
Wõru linnale ettepaneku teinud weejöu jaama ehi

Kohus wõttis tunnistajate ja eksperdi tõestused arwesse

mäe jaamast 3 min. tee. Nöm

kella p. I. Harju tän.

Nüüd aga näib wöimalusi olewat, et Wõru linn

loomaarstiteadusliku seltsi poolt on komandeeritud möö

ja Maneeshi t. nurgalt.

ruumid

wabariigis, nimelt 35 senti.

tamiseks, et Wõru linna elektriwooluga warustama ha
kata. Neid asjaolusid arwesse Mõttes on Wõru linna

Esimesena tuleb kohtus harutusele Peeter Tõhu süü

meesterahwas üksiku meeSter.

Uulitsal ei tohi kaubelda ega kerjata. Palvel Kes

küla kauples loata Harju uulitsal. Temale tehti pro
tokoll. Samuti tehti protokoll Jüri Wäädenile ja Ar

tada, kui Wõru linnas on elektri kilowatt-tund kõige kallim

distus. Ta on wõltsinud 13.000-scndilise weksli ja pet
nud sellega Wiljandist Tirmanni ärist õmblusmasina
wälja.
Kohtus Tõhk ennast süüdi ei tunnista. Tunnista
jad ja ekspert tõestawad, et Tõhk on weksli wõltsinud.

wöid tulla meesterahwaS üksi wõib tulla teeni St. käija üksik

hoos.

Wõru linna walgustusküsimused on juba kauemat
aega linnale walulapseks ja kõwaks pählliks. Praeguse
kawa juures ei suuda tväökene Wõru elektrijaam kuigi
palju woolu anda, ja et tarwitajaskond, eriti just etteMõtete näol, on wäga wäikene, siis pole ka midagi imes

süüdistatakse kõiki weksliwõltsimises.

KüüiriU

temale Wene surnuaial kallale ja loopinud kiwidega.
Hullumeelne paigutati Seewaldi, aga tema isikut ei lai
rmd korda selgitada, kuna hullumeelne oli märatsemis

raldatud Tartu ühistegeliste asutiste poolt ühistege
laste klubi ruumides, kus hommikueinet wõeii ja õhtu
poolikul lõuna ja ühine kooswiibimine korraldati.
Ekskursioon tutwunes ka ülikooliga, ülikooli tähe
torni ja raamatukoguga ning terwishoiu ja E. Rahwa
Muuseumiga Raadil.
Läti ühistegelased lahkusid ööl wastu laupäewa
Tartu jaamast, kuhu neid Eesti ühistegelased saatma
olid ilmunud. Eesli ühistegelased aga sõitsid edasi lau
päewa hommikul laewaga Mustweele, kust edasi sõideti
Narwa kaudu kodu poole.

jandist ja Alwine ja Gustaw Pärsid Tallinnast. Neid

19—28,

Hullumeelne naine. Wilhelmine Kütson teatas po
litseile, et keegi tundmatu hullumeelne naine kippunud

Raskused elektriwoolu
saamisel Wõrus.

..Eestis" ja lacnu-hoiuübisustes. Wastuwõtt oli kor

neli isikut: Pectgp Tõhk Tuhalaanest, Oskar Lomper Wil

KansQDniist

mas planku rooli rikke tõtru. Kahju 120 krooni.

Uus wäljawaade Leemi asunduS.

hommikul kell 9 ja kestis terwe päewa. Süüpingi! on,

1-2-3 tuba

Autoga plangust läbi. Raskeweoauto nr. 795 juht

sanduse ühisuses, ..Teguri" wabrikus, kindlnstuS-selts

jandis weksliwõltsijate suurprotsessi. Kohtuistung algas

köögi tarwitusega. Niguliste t.
14—6.

kontori

selle ahju peitnud. Arsti korraldusel saadeti S. K. Tar
tu kliinikusse. Asja juurdleb politsei.

jottiž 13. juulil Suure Pärnu mnt., Lutheri wabriku
plangust autoga läbi. Juht oli laine, aga sõiduk tor

Nõudke Igaltpoolt.

tegeliste asunste ja ettewõtetega. Käidi Tartu ma

12. juulil harutas Wiljandi-Pärnu rahukogu Wil

möbl. tuba,

Suured

ma enda seletuse järgi, enneaegselt lapse sünnitanud ning

Politseipeegel.

„lngo".

Reedel saabusid Tartu mitmed Tallinna ühistege
lased ühes paarikümne Läti ühistegelasega, kes Eesti
ühistegelisele liidule külla sõitnud. Ekskursantide ko
guarw oli 43, kes tutwuncsid Tartu tähtsamate ühis

Peeter Tõhk 4 aastaks, Oskar Lomper 3 aastaks
wangiroodu.

Ära anda 1 wõi 2

Höbl. tuba
flirt. kohaS ära anda intellig.
inimesele, 1000 s. kuus. Kiwi

jõuab. Üllatuseks oli aga jube leid sündinud lapse lai-»

ba näol wanade-kodu ahjust. Selgus, et Selüur K-.

Daamid I Tele wallda on 50
tooni uuemat nahawärwl

BWM MMWiO sWWI.

verpooli börsil näitawad wahest tõusu.
Prahtidest on märksa kõwenenud puumaterjalide

me, Kitvimäe. Raudtee tän.

kes päem warem Tõlliste wanade-koju oma ema toaava
ma sõitnud, ööl taastu 12. juuGt taäljakäigu kohas, te

Tutwutmi tähtsamate ühistegeliste asutistega.

10. juulini.

tekooli 28—18.

üldine kongressist osatoõijate arw tõuseb arwata»
tvasti üle ISO--ne. Kongressi ametlikuks keeleks on Sak<
sa keel, milles referaadid ette kantakse.

lahkuma oli sunnitud, olid nüüd asjad, tänu uuele ju
halajale, mitmeti paremas korras. Ei leitud enam hal
waks läinud liha ega wanu saapaid, mida wanadele

Läti ühistegelased Tartus.

on maitse poolest wõrratud.
Igalpool saada.

ja lina prahtidel Tallinn-Stettiini.

ku naisterahwa juure. Waes

kuwod taäliskülalised.

ka enam taiga, kuna lähemal ajal sisemine remont löpulo

nud wallasekretäri kutse omandamiseks, kawatseb Harju
maawalitsus augustikuu lõpul ehk septembri alul korral
dada eksamid wallasekretäri kutse omandamiseks. Need
eksamid, kuhu osawõtjaid üle riigi wastu wöetakse, jääk
sid sellega käesolewal aastal ainukesteks.

Inglis'

maa rukistel, EeSti toiudkaertel, sealihal, looma jõutoi
tudel, walgel wärwil, kiwisõetõrwal, 2. sordi tallanahal

Bõrilisels

mõnda paremasse tallu. Teisipäewa öösise rongiga lah

Vallasekretäride kutseeksamid.

materjali prahtidel. Hinnad on alanenud: Saksa

tu ühes wäikese elukorteriga.
Teateid saab Narwa maanlee tarwiS Wabriku tän.
hoowimcrjas, 2. korral.
nurgalt lehemüüjalt.

Teisipäemases päewakorras on eite nähtud ierwe rida
referaate ja ekskursioon Luunja seemnekasnxmdusse ning

üksiku sootaiataalduse. Toit on korralik, ruumidel pole

Kuna wiimasel ajal paljud soowiawaldused on tul

Hinnad on tõnSnud: nisujahul, Saksamaa kaertel, e!S
portkanauwnadel, suhkrul, kiwisütel, sordiraual ja puu

Ara anda omaniku baiguse tct*

Esmaspäelva hommikul sõidataad kõik kongressil
osawõtjad erarongil ..Tooma" sookatsejaama, kust edas
minnakse Jõgetaa sordi- sa seemnekaswarust taoatama
Kongressi päetaakord jätkub õhrul referaatidega Aia ta/
nawa ülikooli suures auditooriumis.

Reedel, 12. juulil oli rewideerimine juba ammu

pidi wälja teel.

ZaUltim kaubabörfil 10. juulil. 1929. a.

MaMlip!.

muisesse" õhtusöögile minnakse.

kuulsaks saanud Tõlliste wanade-kodus, Walgamaal. Kui
warematel aastatel uimet. wanade-kodus rewideerimise!
igasuguseid korratust leiti, mille tõttu juhataja wiimaks

uute pähe osteti. Kaebusi, milliseid warematel aegadel
wanade poolt esitati, polnud enam kuulda peale mõne

kaotada. Kõik walla weod ja muud tööd antakse edas

Suurmüügihindade liikumine

katsejaamaga ning E. Rahwa Muuseumiga, kust „Wane,

Sündinud lapse laip ahjus. Inimestele ei wõimaldata tööd, kui
gi nad seda tahawad teha.

teemeistrite peale, kes peale teede korrashoiu ja paranda

on naelsterlingi järsk tõus dollari wastu enam kui 30
punkti wõrra, mis rahandusringkondades wäga palju

'fööf ja pärast lõunat tutlvurakse ülikooli Naadi mõist

Rewisjonikomisjoni jube leid Tõlliste wanadekodus.

teede rewideerimise maawalitsuse kohalikkude agentide

siiski enam kui ühe punkti wõrra tõusnud.
Käesolewa nädala wäljapaistwamaks sündmuseks

7

meesterahwast wõi toa saada
üksiku inimese juure. Kasarmu
län. 6—5.

tänatvas. Küsida Pühawaimu
kiriku juures, lehemüüjalt.

Norter,
2 tuba ja köök 2. linna

jaos wahetada wäikese pliidiga

ära anda intell. inimestele.

Poska tän. 19—3. aia sees.

Tallinnas, 8. juulil 1929. a. nr. 999 1929. a.
Rahukogu abiesimche eest: (allkiri).

Sekretäri eest: (allkiri).
Kuulutus.
_ Tallinna-Haapsalu rahukogu tsiwiilosakond kuuluiab oma
7. juuni 1929. a. määruse täitmiseks. Balii Eraieaduse 111 jao

§ 36 1890. a. wäljaande põhjal, er Eesti kodanikkude

toa wastu. Teat. slt. ~Nr. 27" , Erich Lutheri ja tema abikaasa Liwia Luiberü, künd. Knorr'i,
wahel, kes elutsewad Tallinnas, Raua tän. nr. 20—2, on Tal

liiiT

Mugaw

höstimöbl. tuba

lahutamise tekst on ilmunud ..Riigi Teatajas".

weel üksikuid tube kuuwiisi ära

anda. Teat. saab Rannamõi
sas, sutvila nr. 13. >

linna notari lLsear Hofmannü juures 31. mail 1929. a. reg.

nr. 3404 all sõlmitud abieluwaranduic lahutamise leping, mil
lega nad oma abrelu suhtes ära muudawad Balti eraieaduies erre
nähtud abikaasade waranduie ühisuie. Täielik abieluwaranduse

lahutamise lepingu tcfit on ilmunud ..Riigi Teatajas".

Tallinnas, 8. juulil 1929. a. nr. 968 1929 a.
Rahukogu abienmehe eelt: (allkiri).

' _ Sekretäri eest:

Rr. 186 •

8

Müüa auto,

(Dfiike tuku
pliidiga tarbis üksikule, wane»

Lasteta intellig. perekond

wajab 1. augustist 3—4-toalist

korterit.
Teat. kirjalik. Raua 22—4,

make naisterahwale. Teat.

Teat. ühes hinnaga flt.
„1. augustiks".

' Otsin korralikku

korterit

Mttmeiaoltsed emaileeritud

6-istmel., Toom-Kuninga tän.

Hallo!

Kõrgema harimisega. lasteta
abielupaar wajab 3^—^-toalist

IM

korterit,

A.-S. „D. Mirwitz la Polad"
TARTUS, Raakeja «. Tel. 3*83.
TALLINNAS, Suur Tartu mnt. 13 Tel. 26-84.

nüüd tvõi sügiseks. Pakk. slt. tvähe tartvitatud, juhu Sl. müüa
«Sügiseks".
(Sootvikorral wöib ka tõld ära

töötoaruumi

2. kord.

puukuuri ehitustööd

Autokummide parandamise

(puhtam töö) ühes elukorteriga,

südalinnas wõi lähemas ümb (tvulkaniseerimise) tööstuse 1.
ruses, p.-p. 30 r.-s., nüüd wõi järgu
edaspidi, wõi wahetada wähe

ma wastu. Pakk. slt. „Kuiw

sisseseack

Wäiksemat, mugawat

kiires korras müüa. Gootvid

ruum".

slt.

antaks* w&lja wõistluswähempakkumisel 23. juulil s. a. kell 10
hommikul Abja gümnaasiumi kantseleis. Enne pakkumist esitada
100 kroonine kautsjon, wöib olla ka pangagarantii näol.

Ehitusprojekt nlha Pärnu maakooliwalitsuses ja Abja

80. juulil s. a. kl. 11 homm.
Pakk. saata Jmanta tän. 23,
soowib waikne 2-inim. perekond, Toomkooli tän. I—3
krl. *3. Ä. U.
kesklinnas wõi kesklinna ligidal.
Jntell.. wavkne, lasteta abi Teat. slt. «Kesklinna ligi".
mODalße

Pärnu maavalitsus.

Adawere wald wajab Adawere 6-kl. algkoolile

(alwakoplerit

Nõmmel wõi Rahumäel, nüüd

wõi edaspidi. Teat. slt. „Kor

»I WDWMWWM»» JJ
KsSI

Härrad peremehed!

Kellel on I—3 toa ja köögiga

korter
ara anda. Teat. üheS hinnaga

slt. „Nr. 25".
Waja konerit, sooja, päikese

Müüa pruugiwd

harmoonium
18 reg. 3% rida häälesid 5
oct. hind 70 fr; näha püha
päewal, 14. juulil, kl. 12—4
p. I. S. Juhkentali 44—1.
Ärareisimise puhul

müüa poolkinnine, siile korpu

müüaKse
ruttu ja odawasti kummut ja
pliidiga wõi köögiga. Hind 1000 üks lihtne wäike puhwet ja
asju. Suur Kompassi t.
—2OOO senti. Teat. slt. „Kii muid
23—4 kell 11—7.
res korras".

Müüa 3-lambiline

Mis 1-2 tuka

Miüswoit

kesklinna ümbruses, elamiseks

wõi bürooks. Teat. slt. „So näha 14. juulil homm. kella
liid tasuja".
9—ll Karu tän. 37—1
Ametiskäija abielupaar wajab
Wälja üürida wõi müüa
LO. juulist I—2-toalist1—2-toalist
moAl suures rahwarikkas kohas

korterit,
soow. südalinnast mitte kaugel.

Teat. slt. ..Kiire".

Waja kiires korras

Matem. ja maasika tundmine nõue ta w. Walimine on 20. juu
wõetakse wastn kuni walimisekoosoleku alguseni.
Adawere wallawalitsus.

sega

Kohtukutse.

moolorpaali

saab Rahumäelt, Raudtee t. lä,
kauplusest.

r.ga. Teat. slt. «Maaler".
Kuni Vt aasta üüri maksan

Kohe müüa Loksa alewis

ebe sellele, kes wõimaldab 3- hästi sissetöötatud, ruumikas
sepiNOda
liikmel, perekonnale wäheldase

Waikne perekond, wanemad

Müüa
MM

inimesed, orsiwad 2—3 toa ja
köögiga

korterit,
kohe wõi 1. aug.. Pärnu mnt.
wõi Liiwalaia t. ümbruskonda.
E temaks wöimalik. Teat. slt.

mumise korral kutse kostjale kätteantuks loetakse ja asi arutusele

waj a b
Wftkma S-kl. algkoolil*
mees-juhata|at
Ja Sagadl S-kl. algkoolita
õpetajat.

H Ärareisimise tõttu hea b-a.

Täiesti korras, pruugitud, 5-

auto müüa

* Mootorratas

ehituse

Kino sissesead

(insener), 8 täislkaSwanut jo

oma elekterjaamaga.
Müüakse ka üksikosades.

2 last. otsiwad Tallinnas wõi

selle lähemas ümbruses, soowit.

B—l 28—12 päewal S. Pärnu mnt.

nr. 12, talli juures.

Juhu Sl. odawaSti müüa

maia

Tallinna-Haapsalu rahukogu tsiwiilosakond kutsub seega
tsiw.-kpd. sead. §§ 293 ja 3091 põhjal Oswald Mahl'i, kelle elu
koht teadmata nelja kuu jooksul arwates kuulutuse ilmumise
päewast ..Riigi Teatajas", kui kostjat wastust andma Adeele
Mahl'i, sünd. Puuström'i, nõudmises Oswald Mahl'i wastu abi
elulahutuse pärast hoiatusega, et mitteilmumise korral kutse kost

Mäjä^
müüa Keilas, waksali wastas.

sead. §§ 719 ja

718 ära tähendatud.
Nõudepalwele, mis rahukogus saadud 29. juunil 1929. a.

38—48 a., rahwus pole räh

lülituda! Kirjad Eesti, Saksa,

Ostan meesterahwa

Wene wõi Pranrs. keeles saata
slt. kuni 20. juul. „Ema süda"
ja ..Heasüdamlik ema".

pruugitud riideid,
maksan head hinda. Samas

suurema krundi ja wiljapuu

aiaga, trammitee juures. Läh.
reat. suusõnal tvõi kirjal, büroo

„Ole", Tallinnas, Wiru t. 8.
M. meelini.

müüa kaupluse, wähese maa
ja heade ehitustega. Ligemaid
teateid slt. „Kohapeal kaup".

Müüa ilus

Teat. Keila einelauast.

Tallinnas, 9. juulil 1929. a. nr. 429 29. a.

Rahukogu abiesimehe eest: (allkiri).

Pefseri walla aSgkoolide ühe Eesti ja
kahe Wene keelega
õpetaja rvalimine

toalist

Lehm

korterit»
ettemaks wõimalik. Teat. slt.
„Ärimees 434".
Haritud perekond wajab

5—6-tOöIISt
korterit

müüa wärske piimaga.
S. Pärnu mnt. 26—10.
Müüa häid

lumemaja

kõigi mõnusustega, soow. puu

majas. Pakk. palut. saata slt.

hästi remonteeriwd tööwanker

Kaks kindlas ametis käijat

puuhoowis, Laadaplatsi wastas,
pühap., 14. skp., kl. 10 homm.

noormeest otsiwad

korterit
wõi tuba. erasissekäiguga. Teat.

slt. „JKR".

Harit. perekond wajab 3—4toalist

korterit.
Teatada slt. „J. R."

(platworm) Kasarmu tän. 10,

kuni kl. 3 p. l.

IV2 wakamaad
heinu
müüa. Soowid slt. „Is4".
wasti müüa (Kr. 500.—)
mnHsatii.

orsib

Viljandis, Inglise t. 1, Tõnis
son.

15.00-0 kr. Teat. saab Suurel

messer".

maja

3-liikm. perekond wajab 3—4toalist

Korterit.

M. jalgrala:
müüa Koidu t. 17—1, näha
kl. s—lo õht.

soowin osta, hind ja asupaik
teat. slt. „Jaama ligi".
Saewabriku

le. % kokkuleppel. Seat. slt.
,5000",

tutvust

Wiru tän. 18—9.

Sootvin id?t peate laenata t

(Mike ma]o

krunt Mifiljal,

Soowin osta

jalgratas
ärareis. pärast odavasti müüa.

Näha kl. o—B õht. ja pühap.
Saeveski

M rnhii

antakse ka koju wiimisekS.

W. BrookuSmägi 10—1.

Teatada slt. .Nr. 417",

MM

Tutwust

Pakkum. saata slt. ..Nr. 102".

I Ostan,

preiliga sootu® keskeal, tõene*

I hinnaga wäijaapool wõistlost

rendile anda Prii tän. 15-a—2

I bril Jante, kulda,

Iga tegewus
nõuab wilumust ja teadmist,

hõbedat ja waipn. Wene t.

J 4, kl. B'/ž-5

seepärast pöörake lutikate, pruS

sakate ja rottide hävitamise as
jus ainult eriteadlase poole, ja
! reie saate rahuldatud. Trõkow,

suurus 306X92 r.-s.
Teateid Malmi tän. 5—3.
Inglise

Marja-, Pnnwtllja- ja jnnrwiljas

lõunaid;

Krasnohutshy
Kullasepa B,kõnetr.6-59

j Jõe tän. 7—5. Soowijad

Müüa
öht., pühap. ja esmasp. kella

ostab briljante, kulda,plaa
tinat ja wanaaegs .hõbedat

Linnas wõi linna ümbruses
(ka Nõmmel) soowitakse osta
wäikest

maia

Soowin osta wäiksemat

tisleripinki

paekiwe

müüa torude läbim. 4 tolli,

Tallinna - Haapsalu rahukogu tsiwiilosakond kutsub seega hind ühes torudega 159 krooni.
tsitv.-kpd. sead. §§ 293 ja 309* põhjal Martin-Friedrich Bären

MM!"
Odawasti müüa 2 sorti tellis
kiwe, Soome formaati, ja klink

postmarki,
waStutasukS saadan waStatvaS

tada, on mõnusad tarwiiamis Kirj. aadr.: J. MänS, Tatari
wiisid. Tulla kl. 9—6, pühap. tän. 15—8, Tallinn.
kl. 9—ll e. l.
llßlill
MM naisoletüufeö!
Rikkad härradi
Võimaldage riigiametnikule
250 krooni laenu pikem, ajaks,

Kas on teie hulgaS kaaStund

likku südant? Aidake waesel

Tallinna linnamaja 1. obli

gatsiooni kindlustusel soowitakse

laenata kuni

Kaotatud

skp., õht. Tallinnast Wiljandini
ja lubas Wiljandisse waatama
tulla ning küsis minu nime, pa
lun kirjurada slt. ..Kaassõrtja".

tu igapäew ja ka pühapäewal.

MBflriwabe t. 9, meešri
soowitab moods. daamide pesu
ja suwikübaraid MSistlem. oda*
Mate hindadega. Tellimisi wõe*

takse pesu peale alati. Daa
mide ja härrade kübarate tvor->

mimine ja wärwimine töö
120 send. alates.

(Palun numbrit tähele pannal)

taSpoolele.

Tallinnas, 9. juulil 1929. a. nr. 428 29. a.

Rahukogu abiesimehe eest: (allkiri).

Sekretäri eest: (allkiri).

2 tilewõtteaparaati,

Teadaanne.

üks kaotcurid ..Noorseppade ko

Petseri maawalttsuse ehttus-teedeosakoub teatab et 18. Juu
lil s. a. kell 11 antakse wSIJa maawalttsuse ruumes kinnistel wähem

dus" 30. juun. ja reine pidus

tuste ajal kuskile unustatud.— pakkumistel:
Leidmisest teatada ÜENÜ kesk
1) Petferi-Wastseliina tee 15 klm. mäe «ahakaewamisetööd
juhawsele, Lossipl. 4. wõi apa 6506,18 kantmeetri suuruses Ja
raadid leiubüroosse ära anda.
2) Petseri-Salesje tee 2 klm. kiwttee ehttamisetSSd 2644 r.-mt,

Uuesti remonteeritud 3-toaline, köögiga ja eestoaga

suuruses.

KORTER
keskiinna lähedal, öhes wee ja elektriga wälia üürida.

B. 11. KABER
Wiru tän. 18. Tel. 21-68.

Hind 70 kr. kuna. Teatada slt, «Intelligent üürnik»

Müüa

10. skp. teel Kopli t. Estoo

mani kaotawd

kõbekäekett
Plaadil graweerijud J. O. ja
kuupäew. Paini, leidjat ära
tuua S. Ameerika rän. 23—2

Hotelli . Raha endale jättes.

Tallinnas, 8. juulil 1929. a. nr. 1006 1929 a.

Amojuht on tuntud.

Rahukogu abiesimehe eest: (allkiri).

Sekretäri eest: (allkiri).

mast rahas wöi Panga garantiides iga tSS kohta eraldi maawalit
susele Ära anda. Kinniste ümbrikkude isiklik waStuwdtmine algab
kell 10. Pakkumised kinnitab maawalltsuS. JStteS endale õiguse tSSd

wälja anda ka mitte wllhema hinna pakkujale. Tingimustega Ja
joonistustega wöib tutwuda maawalttsuse ehitus-teedeosakonnas iaal
tööpäewal kella 1<)—13.

Palsari maawafßausa «hitaa-lMiMMkoiiü.
Kohtukutse.

Tallinna-Haapsalu rahukogu tsiwiilosakond kutsub seega

istw.-kpd. sead. §§ 293 ja 309* põhjal Elisaweta Ado t. Feld

mann'i, sünd. Schütz'i, kelle elukoht readmara nelja kuu jooksul
arwates kuulutuse ilmumise päewast „Riigi Teatajas" kui kost
jar wastust andma Jakob Feldmann'i nõudmises Elisaweta Ado
r. Feldmann':, sünd. Schütz'i, tvastu abielulahuwse pärast hoia
tusega. er mitteilmumise korral kutse kostjale kätteantuks loeraksa

ja au arutusele tuleb.

Mitteilmumise tagajärjed oa tsiw.-kpd. sead. §8 719 ja

Nõudepalwele. mis rahukogus saadud 10. juunil 1929 a
oli juure lisarud Kolga-Jaani ap.-õigeusu kiriku õiendis ärakir
jad seit nõndepalwest ja lisast wastasele poolele.

johlpDsst.
korterit I
[Moodsat 5—6-toalist »
aiaga tarwis. Täpsed andmed ja hind teatada slt
J

Pakkumistest vsawötjatel tuleb kinnistest Ümbrikkude, tempel
maksustatud pakkumised ühes kautsjoniga 10 prots. pakutawast sum

718 ära tähendatud.

Soowin osta kaheraudset

Jlus nurgakrunt

Nõmmel, noore tviljapuuaiaga,
ühes 1 -kordse palkelumajaga,
körwalhoonetega, sauna ning
pesuköögiga, müüa. Hind 8500
kr. Teat. saab Raekojapl., lehe
müüjalt.

Saatke mulle 100—1000 tar*
toit., wigadeta EeSti

Prots. kokkuleppe teel. Kirjad emal kaswatata 7-kuiset poja*
sissesead lokomobiiliga müüa
Teat. kirs. hinnaga Lõuna tän. . slr. „Brünett 28".
kest. Elu on waluS. Kirjad
või välja rentida. Soovijad 15-b—3.
slt. „Lapses on tulewik".
teat. slt. „Saeveski".

waewatasu eest.
Kuulutus.
iii
Tallinna-Haapsalu rahukogu tsiwiilosakond kuulutab seega soodsatel tingimustel hästi töö
oma 21. juuni 1929. a. määruse täitmiseks. Balti Eraseaduse taw wesiweski, ühes willatöös
liTseiriiiiir
111 jao Z 36 1890. a. tväljaande põhjal, et Eesti kodanikkude tusega, ja ilus talukoht metsaga,
Aleksander
WaStalu,
kelle
elukoht
Nõmmel,
Jaama
t.
14
ja
Walga maakonnas. Järele kü«
..Chevrolet" müüa. sõidukorras.
teisipäewa öösel kl. %i sõi
Margarita Simastel'i, kelle elukoht Tallinnas Pikkjalg nr. 3, sida Tallinnas, Heina tän. 23, kes
Süda tän. 12—5.
dutas ..Grand Hotellist" "Rahu
tvahel on notari Jakob Kristelstein'i juures 13. juunil 3929. a.
krt. 1, majaomaniku juures, mäele 35 üht daami härraga,
reg. nr. 8624 all sõlmitud eelabieluwaranduse lahutamise leping,
Tartus: Karlotva tän. 3—4.
autosse unustatud käekoti nais
millega nad oma tulemase abielu suhtes ära muudawad Balti
ter. Leedu kodaniku passiga ja
mm
Eraseaduses ette nähtud abikaasade Maranduse ühisuse. Täielik
wäärtasj. ära saata „Grand
abieluwaranduse lepingu tekst on ilmunud „Riigi Teatajas".

müüa Kauba t. 1, tel. 26-89,
Johanson ja Ko. puutööStuse

lane, omab wäik. kapitali, fiht
abielu. &ttj. soow. slt.
E. T."

| wöiwad igaüks endil ise häwi- wääriuses wäliSriikide marke.

Tallinnas. 9. juulil 1929. a. nr. 431 29. a.

Rahukogu abiesimehe eest: (allkiri).

Soowitaw ilma kukkedeta, kal.

16. Pakkumine. tähendades

firma, hind ja lähem kirjeldus,

flt. „A. A. 16."

Soowin osta

krunti
Kuulutus.
Tallinna-Haapsalu rahukogu tsiwiilosakond, oma määrusel i wõi maja linna wõi Nõmmele.

Sekretäri eest: (allkiri).

Härrad!

Kohtukutse.

Tallinna-Haapsalu rahukogu tsiwiilosakond kutsub secaa
tnw.-kvd. sead. §8 293 ja 309* põhjal Wilhelmine-Alwine

Aidake noort neidu, kinkides
närule raha. Kirs. slr. luni iii t. Kaast, innd. Kurrikut, kelle elukoht teadmata nelja kuu
13. skp. ..Virginia"

jooksul arwates kuulutuse ilmumise päewast „Riigi Teatajas"
kui kostja: loas tust andma August Martini p. Laas'i nõudmises

Intelligent keskeale preili, 28ilhclmine-Alwine (Äeorgi r. Laas'i, sünd. Kurriku wa-ru

kel oma kindel lcenic-ruo. soo abielulahutuse pärast hoiatusega, et mitteilmumise korral kuise

rid. Järele pärida Nunne tän. 21. juunist 1929. a. abieluseaduse § 22 põhjal kutsub Max Teat. slt. ..Ehims 364".
Sutwusi
Eduardi pg. Raudith'i palwel wälja Max Eduardi P. Raudithi
B—l. teles. 28-16, kl. 9—12 äraolijat
! abiellumise otstarbel.
abikaasat Weera Nikolai tr. Raudith'i ühes tütre Girhe I Soowin kiiresti osta
Teat. slt. ..Adwokaat".
ja
4—6.
fstegr. oittiin
Carmeniga, neile ette pannes kolme kuu jooksul kuulutuse ilmu
> Tingimused: ausus, intelli
poeletti ja
misest ..Riigi Teatajas" arwates oma perekonna alalisse elu
Ltsin
gcntsus ja karskus, klirinaid
Müüa
kohta Tallinna, Luise tänaw nr. 3 tagasi tulla.
„Goerz", dop. anastigmaat.
palurakse mirte tülitada, kir
riiuleid.
jad elulookirjeldusega ..Päeioa
f. 240 mm. Näha kl. 12—2
ÜIWiiiIMIV.
Tallinnas, 9. juulil 1929 a.
Rahukogu abiesimehe eest: (allkiri).
lehe" abir. Tarrn. Liiia tän. 3,
ja 6—B õht. Tõnismäel 5, all, kaalud 15 kg. ja letiklaas
kapp. Uus Maailma tän. 7—6
S. Tartu mnt. 52, kojamees. lsub. ..2244"
/ Sekretäri eest: (allkiri).
Teat. flt. „Tööroaruum" hoowimajas, garaashi uks.
Juhuslikult odawasti müüa

5000 krooni1
linnamaja 1. obligatsiooni peas

Preili soowib

cafllkese maia.

nurgalt, ajalehekioskist.

wõib ka kostiga olla. Teatada
Zube :än. nurgal, ajalehekioski

Voowitaks, laenata

MIIMWW
Kirjad slt. .Verbindungsland

Võimalikult wäikest, odatvat

kivimurrus.

Tartu mnt. ja Heeringa tän.

Elumuudatusc tõttu kohe oda ladus.

Kindlas ametis käija noormees

mõDleerltud tuba

Uus maja
müüa 5. linnajaos, hinnaga

kapp, kummut, ümmarg. laud,
kuschett, tvoodimadratD. Gir
wäiksemal ja suuremal arwul. getoni t. 12—1, kõnelda laup.

luiull iii
„Hea korter".

S. Kompassi tän. 82—1,

WlültM

Paldiski mnt. 43—5.

katvat >

10.000 kr.
Osaw hiromant
wõib ka ühes tööriistadega.
Amanda
on 30. juulil 1929. a. wallawolikogu ees, Petseri soowit. ehitajatele kohaleveoga. Pakkum. S. Pärnu mnt. 73-b, , Pakk. slt. ühes % suurusega Asun M-ma
nüüd S. Roosikrantsi tSn.
Kaub.
Kiiwe
tän.
4—l,
köncir.
„Hea
laen
391".
J.
Kuusemetsa
kaupl,
igal
äri
wallamajas, Petseris, Wõru t. nr. 6. Palwekirjad
B—9 (hoowiwäraivast).
päewal. Teles. 14-33.
ühes wastawate tunnistustega saata wallawalisusele 7-72, Joh. Kruuk.
Ennustan tuletvikku ja olewikku
Seda Mnt.
kuni 26. juulini 1929. a.
haruldaselt õigelt kaartide ja
f*etserl wallawalitsus.
käejoonte järgi. Wõtan Mas
ImhiMoi
kes sõitis möödunud laup., 6.
Kohtukutse.

kotiwiist.

Wäike perekond wajab I—3- Uus Kalamaja tän. 18—4.

Kirj. slt.
Sootvin üksk. mil jõul iöög

postt., A. Kammer.

grub'i, kelle elukoht teadmata nelja kuu jooksul arwates kuulutuse Kiitve tän. 4—l, fõnetr. 7-72.
wõimalikul korral kostiga.
Narwa-I6esuu
rahatask
Peats, teateid ühes hinna üles mererannal, Schmekke nr. 27, suure krundiga. Nõmmel. Põllu ilmumise päewast „Riigi Teatajas", kui kostjat tvastust andma
Naftamootor
Kellele elusaatus tähtis, pa
tän. Wahelkauplejaid palutakse Johanna Bärengrub'i, sünd. Perdi, nõudmises Martin-Friedrich
andmisega saata: Tallinn, post
jahuweski sisseseade sa peksu ühes August Polli nimelise isi lun külastada kuulsat
Bärengrubi
ivastu
abielulahutuse
pärast
hoiatusega,
et
mitte
kast 131.
mitte tübitudal Kirjad jätta ilmumise korral kutse kostjale kätteantuks loetakse ja asi arutu masinaga 38-toll. trumliga, kutunnistuse ja dokumentidega.
..VIII» WM"
hirornanti
slt. „Suwimaja A."
kõik korras, müüa tvõi hooajaks Palun leidjat raha endale jätta
sele tuleb.
ja
tasku
dokumentidega
aadres
Jõe tän. 9—l. Kõnet. 9—B,
müüa
Mitteilmumise tagajärjed on tsiw.-kpd. sead. ZZ 719 ja rentida. J. Pärson, Risti kau
Soowln üorterlt
si järel ära tuua ehk saata.
ka pühapäeval. Maks kokku
Müüa
du, Piirsalus.
713 ära tähendatud.
leppel.
Nõudepalwele, miS rahukogus saadud 18. juunil 1929. a.
I—2 toaga, 1. linnajaos, ette Müüa odawasti pruugitud
Noortele külla sõitnud soom
kazepuusüsi,
oli juure lisatud laulatuse tunnistus ja tarwilised ärakirjad tvas
maks wõimalik. Pakkum. slt.
lased on kaotanud
riidekapp

„Nr. 555".

mingi märgiga teie juureS.

lahuwMkll
rentida.
Tingim. saata Kiltsi,
Soowin ühendusse astuda

wõtan wastu parandamiseks ja

Lähemaid teateid:

oli juure lisatud laulatuse tunnistus, Helmut Mahl'i surmatun kl. 10—12 Laulupeo t. 18—1.
nistus ja Pranglisaarte wallaw. tõendus 6. juunil 29. nr. 283.
Sekretäri eest: (allkiri).

A. Teearu.

Pirital,

2ni.ii

Kohtukutse.

talu, kõigi mõnusustega ja lõi jale kätteantuks loetakse ja asi arutusele tuleb.
kusega. Teat. slt. ..Aiandus".
Mitteilmumise tagajärjed on tsiw.-kpd.

Mõisaküla, Pärnu t. 25,

24. suulist kuni 22. augustini,

sugust

saata slt. „Korrälik maja".

Tallinn. Pikk tän. 28—4, või
kohapeal M. Lampi juures,

riistadega tvõi ilma. Näha kl.

Müüa wäga odawasti

Mõnd Soomest

laud
karastawate jookide .
sõbrannat*
Tear. saab Pirital, „Walwaza
wanaduses 18—30 a. Päewa seltsi einelaust. _
pilt soowitaw. Kirjad slt.
~H. M. 1001".
Pirita tee ääres, ..Laferme
tubakawabriku körwal, 5 tttnu
. Kaks 34-cu., Haritud, heast suurune, hästiwäetatud
! perekonnast , lasteta leskproual,
heinamaa
! prowintiist, tutwuse ringkonna
puudusel soowiwad leida intell., wälja rentida. Lähenlalt Nar<
soliids. härrat
wa mnt. 6S-a—3.
ÄMMM.
IMSW.
meeld. wälimusega, ütfi£> sama

„Sunbeam", 2-sil., küljekorwi pressimisekS, puhastamiseks kõik Tallinna
ga, täiesti korras, müüa. Näha sugu riideid. Narwa mnt.
kl. B—lo homm. Uuel Hollandi 44—1.
tän. 6—l (välispakkide postk.

OtiiUs

Wäga heas kohas rutuliselt
ära anda

kus suuremad korterid, soowit. Soowitaw kõrgema Haridusega
wäikese aiaga. Pakk. palutakse ja kellel laps on. Wanadus j Palun aadressi tvõi klchtcnmst

ruun hobune

„Albion", 3 tonn. Olga 3—l.

..ärimees".

m

Jnrell., elurõõmus noorhärra.

27 a. mana. suure kaswuga.

Wene härra wõi daamiga Wene
nägusal merekaldal asutv
tuleb.
500 kr.
keele praktiseerimiseks. Teat.
Mitteilmumise tagajärjed on tsitv.-kpd. sead. Z§ 719 ja
sissesead, terwelt wõi osadena slt. ..Ainult intelligent".
713 ära tähendatud.
(lokom., kaater, säumer jne.),
wõ® ka osanikuLt olla. Otrj.
asundus
Härra
Nõudepalwele, mis rahukogus saadud 17. juunil 1929. a.
soowit. kiires korras osta.
m. **
oli juure lisatud laulatuse tunnistus ja tartvilised ärakirjad toas
Oskar Kanuul»
krunte,
Pakk. asukoha, firma, wanuse,
taspoolele.
hinna ja maksutingim. saata slt.
Kui teie kolme päewa jooksul
Tallinnas, B. juulil 19-29. a. nr. 422 29. a.
2000 kr.
„Lokom. + kaater".
>oma ülikonna järgi ei ilmu.
Wasalemma aedlinnas, jaama
Rahukogu abiesimehe eest: (allkiri).
talu.
müün selle töötasuks.
Sekretäri eest: (allkiri).
juures järelmaksuga.
Soowin osta
Rätsepp A. Tikenderg.
foötobt laenuks 1. obligatsiooni
Hinnad alat. 10 send. ruulsülla
ja tvekSli kindluStusÄ, maja ehia
Ostusoowid saata Tartu, post
Jmanta
tän. 9—2.
eest. Kena ümbruskond ja soo
ele!
ripuurmafinnt
Palmse
wald
kast 32. „AsunduStalu".
tamtsekt. Teat. stt.
dus raudteeühendus.
Matisemaid,
toitvaid
ja alasit.

tuuSefurbiiniga
Aluua
korteri,
ühes elumaja ja juurewiljaaia
nüüd woi edaspidi. Teat. slt. ga. Küsida suusõnal wõi kir
..Heinman-,".
jal. J. Tamm, Raasikul, Raa wõi rendile anda tväike, ilus
siku majand.-üh.

Sootvitakse osta korralikku

istmeline

Walimiue wallawolikogu ees 28. juu). 1929. a. kl. 11 h. Tempel müüa Nõmmel, Rahumäe jaa
maksustatud soowiawald. ühes tarwil. dokumentidega saata wal
mast rendikrundil. Lootuse
maalritöö alal, wõib olla keldri
anda. Pakkumised s. l. t. müüa, kõlbuline raske- ja kerge- lawalitsusele walimisepäewaks. Isiklik ilmumine soowitaw. Auto puiestee 11.
korter wõi poeruum elukorte edasi
ühes kõtva wankri ja ühendus Rakwere ja Wõsu waheJ igap. Wallawalitsus.
..Tasun 336"

renäikrunt

soowitakse osta.
Pakkumised postkast 186.

F. E. Pisarew
S. Tartu mnt. 1.

Peekmann'i wastu abielulahutuse pärast hoiatusega, et mitteil

panga riietehoidjalt tel. 33-69. Haapsalus, Harmoonia t. 13.

töötooruuml

(keskjaama)

suuruses m 1.05

andma Jda-Josefine Peekmann'i nõudmises Karl-Aleksander

Müüa

Mm.

Austusega

tufe ilmumise päewast ..RiiD Teatajas", kui kostjat wastust

mai»
Mllie ma]a
ühes äriruumiga. Teat. saab
Tallinnas, Majaomanikkude Haapsalus müüa. Teat. saab
Rahumäe peat.

Vi mtr. hind

Rootsi riie kr. —.30
Kretongriie „ —.35
Musliinriie „ —.50
Lai muslim, Inglise „ —.55
Pesusiid „ —.BO
Markiseti „ —.90
Schweitsi markiseti „ 1.15
Frotee-supellinad, al. „ 3.25

Tallinna-Haapsalu rahukogu tsiwiilosakond kutsub seega maja sadamas).
20X6,5, üheS 2 ftl., S hob. }.
sead. §§ 809* ja 293 põhjal Karl-Aleksander Peek
Thorningrofti mootoriga. Teat.
mann'i, kelle elukoht teadmata nelja kuu jooksul arwates kuulu

paistelist

luba

rimise puhul suur hinnaalandus.

müüa päevapildiaparaat
9X12.

lil s. a. kell 10 komm. Adawere waliamajas. Soowiawaldusi

Soodsatel maksutingimuStel

Pirita, Männi tän. I—l.

Suvehooaja kaupade likvidee

Fmanta tän. 23—23. Samas

lase Jaan Mina P. Rosenbergi
suhkrutoos.

ralik maksja".

kitiislii «M

atvalikul enampakkumisel WSlg

seinapildid. laud, 20 raamatut,

S'I|erS?rSmisi1|erS?rSmi5i

süle riigi) rikaste wõi maja
art labtwtinnsek-.
omawate, alla 30 a. wanusre kasutoowa
daamidega. Kiri. kuni 20. juu Kalu pooleks ja kõrged pron enPakk. .
lini slr. ~Uslaw 28".

tis. Flirdiotsijaid palume mitte

elupaar otsib 2-—3-toal., sooja,

päikesepaistelist

tuimust

head ja obnirat, footrih o?-!a.

Supeltrikood, kõiksug.

gümnaasiumis.

korterit

kuuüüriga mirte üle 60 kr.

Abja gümnaasiumi

tõsta). Tartu. Riia tän. 8,

Soowin

Kttinl.

Noo luuluni

söögikandenõud

17—19.

Kes laenaks '
M M. IM b.

200.000 sendi omanik soovib

Hallo I

Jakobsoni tän. 27^—1.

F. N.

' Noor insener otsib omaette
möbl.tuba.

Pühapäeval, 14. juulil 1929

If i f tQ a I t lt !

wib

kostjale kälieaniuks loetakse ja aii arutusele tuleb.

Mitteilmumise tagajärjed on tsiw.-kpd. sead. 88 719 \a

718 ära tähendatud.

_ Nõudepalwele. mis rahukogus saadud 10. juunil 1929. a.
oli juure linnud laulanisemnnistus ja tarwilised ärakirjad tvas'
taspoolcle.

Tallinnas, 9. juulil 1929. a. nr. 430 29. a.

Rahukogu abieiimebe eest:' (allkiri).

Sekretäri eest: (allkiri).

AO6

J.- k' W,W4 • -4» tj i
Dr. K. Rist
Pika, raske haiguse järele lahkus siit maailmast 76. eluaastas minu arihas abikaasa, H
meie kallis ema, wanaema ja wanawauaema H 8
I Marie Laas W. Poi). I

I ttiHsiiinsi k«p , 19. juulil 1929. a. k«R 7 flhtal. Matmine esmaspiewal, 15. juulil a. a. kell 12 1. Antsla H
aioudst, Karula Ew. Lutk. kiriku surnuaiale.

Hambaarstlmlse

ODlrn 1. m.! »

| Leinajad omaksed. 1

Esimest korda

peo.

, ABdellpolavlh*

Eeskatsas i 1) Wanem söeäaewaja. Dr. 1 iv.
2) WSta luud. PdSrane nalt 1 w.

V»»»»» hallal murul |a saada.
Mimsika qlK»< platsil kell 11. Peo algus kell 3.
Mnelaud kapakaljaga. Sissepääs ühes tantsuga 35 senti.
Zuhat u S.

Näite- ja muusikaselts

I Lidia mm

„Wambola"

Naistehaigused ja sünnitusabi.

korraldab

pühapäetval, 14. juulil s. 0..,

suurima

Jalntushflisn

8 waatust selge naer.
Latva stanud ja peaosaS

Paul Pinna.
Ly LaSner, Milly Altermann,
Harry Jertvan, Paul Kuusik.

Kütil

tants saalis.

puhkpillideorkestri saatel.
Rikkalik einelaud kapakaljaga.

Halwa ilma puhul etend. saalis.

Kogunemine kl. 10 homm.

Al. KleiuS, Wold. Puusest' j. t.

dl. M. K. 0. lektori H. PUNGA
Saksa Keele tunnid,

Pühapäewal, 14. juulil s. a.,

mm kabaree

gruppides jn üksikult. KllrkursQssd sttewalmlsta
mlaeks idralaksamltala algawsd neil päewil. Rää

õhtul aias laudadega.
Paul Pinna juhatusel.

kida kl. 11—I, kutsewaliku büroos, Lai tän. 1.

Harju maawahtsuse põllumajandusosakond an
nab wälja suusõnalisel wähempakkumisel Saku
majapidamiskaoli peahoone katuse
paranduse ja torma
mise tööd.

Nõmme kõige ilusamasse, aja
kaolisemasse kohta endisesse

Pakkumistele ilmuda 17. juulil s. a. kell 11
hommikul Saku majapidamiskooli, Saku jaama juu
res, kus ka töötingimustega tutwuda wõib.
Põllumajandusosakond.

Glehni pärlil,

suurema
lalutusHSigu

Nõmmele.
Kaasas rikkalik einelaud karast,

Tojnsi iMnad

töötanud. Kirjad s

kl. 9—ll homm.

Heinolisi

Wilunud

Mine w. 1.1. ill et. jsk.
korraldab

pühapäeival, 14. juulil f. a.,

jalutuskäigu
Llloa metsa

Kaub. pühap., 14. skp.. Willardi

wajab tööd. Jmant

tän. 3, poes, kl. 7—lo homm.

17-a., korralik, al>
dus. noormees pakul

MM

õpipoisi ii

Alg. kl. 10 homm. S. Pärnu
mnt. ja Tondi tän. nurgalt.

Pal. teat. S. Komp
krt. 7.

Wilunud

pUUtOÕIO
Ämmaemand i.
H. Nirk

otsib tööd ehitustel.
wõi uute tööde juur
witujed. Teat. skt. ,

Toom-Kuninga tän. 3—l.

Sootoin õmbleja !

Täna kvrrald ab
ilusasse

ja pcckju muud. Tornis pikk puhkpillideorkester. Tants!
haljal murul. Juhatus.
tannseks. Tants haljal mu
rul N. W. T. ü. puhkpillide Kunstimuuseumi loterii lõpp

Tartois wiisakat

JOOKSUPOISS!.
Tulla eSmasp. Jaama tän. 8.

» M* BgB MB *gg MB

Woorimehe t. 7 (Raekojaplats)

Paltoekirjod.

Süld'

Inteilisentn

nsantHõmDlelQü

I»M
Hästi sisseseatud mehaani
line mööblitööstus tarw tab energilist

iuhoüiliit-osßnißlni.
Wastuwõetaw ainult isik, kes mõöbiitöõs ja
masinate kasutamises on esimese järgu lõud ja tun
neb huwi esaiöötamises. Wähene kapital tagat seks
tingimata tarwiiine. Kirjad slt. «T. 5000».

Müüri

-seppi

Tallinna llnnawalllanss tramm:-!
/CkaJÖv osakond
gWH wajab

Kilk Stroomlle!
Kiutöõst. alammõiste, kutseühing
korraldab

Meesteenijat

diWUlülw
kes ennemalt ringkonnawalitseja

Wilunud õpetajanna annab
Saksa ja

pühapäewal, 14. juulil s. a..

suu rema

liininiilt 21 NIM

Huha-.pOle-ia suguhaigused

50 sendiga tempelmakstud kinnised kirjalikud pakkumised
esitada trammiosakonnale 10. augustiks 1929. a. kell 12 päewal
Narwa mnt. nr. 63 märgusõna all «Rattabandaashid».

Järelpakkumisi ei ole. Tehnilisi tingimus! saab trammi
osakonnast igal tööpäewal kella 9—13.

Trammlosokond.

ttni lisa.

Hiisi

(wõõr.-m. „Kuld-Lõwi" kõrtv.).

Kaasas rikkalik einelaud karas
tatvate jookide ja hästimaitsetva

orkestri saatel.

AlguS kl. 10.30 homm. metsaS.

kl. I—3. |
Dotsent

rendile anda, Luise tsn. 28—6.

Närwihaigused

korraldab

(Tarbekorral hüpnoos).

pühapäewal, 14. juulil f. a.,

tnillasilii
Kõnnu wald Harjumaal wajab kutseöigualikke
koolijuhatajaid ja õpetajaid.
Kõnnu 6-klassilise algkoolile

juhatajat ja üht õpetajat j

Miial!

Loksa 6-kl. algkoolile

üht õpetajat ja
Wiinistu f-kl. algkoolile
juhatajat.
Walimised walla wolikogus, Kõnnu wallamajas 31. juulil s. a.

kell 11 homm. Isiklik ilmumine tarwiiine. Ainult kirjalikult

Ärasõit Gadamajaamast kl.
8.80, Wäikejaamast kl. 8.45.
Tagasisõit kl. 9 õhtul.
Mängib puhkpillideorkester

rongil ja metsas.
kandideeriwaid ja wolikogule tundmatuid kandidaate ei walita. Piletid sinna ja tagasi 66 senti,
müügil Sadamajaamas ja Tal
Kobale wõib sõita Tallinna-Loksa liini autobusega.
linna Wäikejaamas wnd aega
Aadress Kõnnu, Harjumaal.

Õmbleja,

WTTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTf

tislerit

maal töötada. S. Tartu mnt.
30—2, paraaduks tän.

6'Nädallsele kursusele.

Riigi poolt ettewalm. õpeta
janna annab õpetust wõörais
keeltes ja

grupis ja üksikult. WalmiStab
järeleksamitele. Jakobsoni tän.

lüärukut
ja heinategijat ning tütarlast

tarwis WäikeseSse korralikku
tallu. Kaub. 14. skp. hommik.

B—l 2 S. Pärnu m. 6—2. I
Noort

tütarlast

Dr.E. Prijunt.
Hamvaarstimiskabinett.
Smlhaigused.

maksutlngimustega juhuslikult müüa. »
Sootvijaid pal. kirjutada s. l. t. I

Kiriklikud teated.

Kaub. 14. ja 13. skp. kuni kl.

12 päewal Kaasani t. 19—11.
Wajatakse majja head

paKstõmbieiat.

Kaarli kirik.

Pühapäeval, 14. juulil, kell homm. jumalateenistus
Pihti ja armulauaga õp. A. Sommer.
PIrIRs kloostri kirik, Pirita kaunistamise seltsi korral

dusel, pühapäeval, 14. skp. kell V2lO homm. jumalateenistuse üle
kanne raadiokeel Jaani kirikust. Jutlustab õpetaja B. Hasselblatt.

Teat. Liimalata tän. 29 vomm. Laulude numbrid uue lauluraamatu järgi: 408 I—2, 441 I—3,

kl. A 8 ja õht. kl. 6—7. '

441 4, 587 1-2, 13 I—2, 269 10.

tartvis suwiwskohta WäikeseSse
Peotoll kogudus. Toomkirikus. Pühapäeval,
Kohe tarwis wäljasõiduks j 14. juulil
perekonda perenaiseabiks. Teat.
kl. 5 p. l. jumalateenistus, jutlustab stud. theol. H. Pen
Paidesse
wilunud
restoranistt. .135".
del. Laululehed.

Mulutu sawitõöstuS
(Saaremaal)

Keetjat

wajab kiires korras

Tulla 15. skp. kl. 9—ll ja 1
—4 H. Paulseni kontorisse,

treialit
mm

MM

tööriistadega ning kindla telli jasringkonnaga, soodsate >

teenijat.

Kullasepa tän. 10—2-a.

Satvi tegemine tööstuse poolt.

Perekondlikud teated.
Kaaril kirik. Ristitud» Lia Hetgauf; Erich

Preemann (Prema); Heda Tilk; Ingrid Kreewaldt; Waike Kallas.

Waja

hinda.

W. Karja t. 3—3,
kl. 10—1 ja 4—7

maakonnalinnas, hästi sissetöötatud, heade masinatega la

waja S. Pärnu mnt. 22.

Wasww. 10—11 ja 6Vz—7%
S. Karja t. 4.
WMmU
teooria ja praktika.
Naisarst
Harju tän. 23—3. Tel. 807.
kes oma töös wilunud.
Maksan
4% 5 senti potist ja puunikerdamiisemasinatel tööta
Kl.
4—6
p.
I.
lk. l. Brehm
treimise pealt maksan ka head miseks. Kopli tän. 40.
Naha- ja suguhaigused.

m ii httm-tgöMo
[Tulutoov |

Wajan maale tallu

KrüOttitõõüsi

Kuulutatud: Arthur Johannes Peton ja Helmi Zo

hanna Mitt: Harrh Eugen Vernhard Lutz ja Amalte Müller: August
lansikene ja Elmire Willems: Woldemar Herbert Triisberg ja Leida
Helene Katk: Peeter Rink ja Aurelie Htldegard Hermburg: Eduard

TähnaS ja Leida Miralda Kuuspuu: Hans Karl Norberg ja Karin
Voss Arel Roman Wakmann ja Marta Kask; WaSsilt lakstein ja
Clfriede Ertks.

Laulatatud: August Jussi ja Altde Henriette Sarapit;

Martin Pajusfon ja lette Grtffel: Oskar Johannes Ruisla ja Hilda
Kuresaare, Mulutu, M. Tarjas. tarivis suuremal arwul Pärnu Rõswa; Karl Kutsar ja Magda Marta Zoll; August Aleksander
maale, teenist. wõimalus 4—6 Weske ja Rvsalie Pello; Arnold Georg Johanson ja Elfriede Beatrice
Maja kaht
kr. päetvas, toidukraam koha LSsser <al. Lesser); Johannes Fagerström ja Elwine Reo; Hans
> äraõppimiseks soow. tunde noor
peal. Sõita tuleb Sindi wZi Siimonlatjer ja Salme Miralda Palm: Oskar Aleksander Gerber:a
-insener. Pakk. sit. ..Insener".
Waskrääma jaama k.. Kabli Mart ha Martin.
netslmlift.
Aadress:

Surnud: Adee Marie Holm. Johann Reinholdi lesk, 50

külasse.

1 Dipl. õpetajanna annab häSti
Kadaka tee 2.

IM M M Utt
Wlru tän. B—3.
(kino „Skandia" kõrwal).
Mne
ärasõitu
korraldajatel.
tunde
ja
ivalm. eksamitele ning
Hiinalisi
Kõnnu wailawalitsus.
WaStuwõtt kl. 10—1 ja 4—7. tõlgib. Wene
Juhatus.
t. 19—4. Rääk.
kl. 12—6.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAl
ümber kolinud
tarwis. Tulla tStnaSp., 15.
Vväljasõiäu
Kinga
tän.
1
skp., kl. 8 Pirita teele, Marien
Arsenal annab wälja
S. Karja tän. 15, krt. 3.
bergi müüri taha.
Telef. 31-36.
Tõõotsimised 3
Wajatakse
Hambatehnik
SakiDjjliil MIM
A. RochiSn
perenaist
õmblustööd
maale, wäikes. majapidamisele.

16. juulil s. a. kell 12. Tulla arsenali majandusjaoskonda»

Wabriku tän. 37—1. kl. õ—7

asuwad 12. juulist peale

15., 16., 17. ja 18. juulil

Kirjalikud, seadusliku tempelmargiga varustatud pakku
mised, pitseeritud ümbrikkudes tulevad eritada ehitusameti
kantseleile 20. juuliks 1929. a. kell 9 hommikul märgusõna all
»Walga vaguni kuur*. Pakkumiste kindlustuseks tuleb pakku

palju aast. tööt. Wenemaal ja

raamatupidamls
Kursused
NUTUD m. KZ.IIW
postkontori poal.

MiueM

tvanemat naisterahwast, waja
takse wäikese lapse jrmrc. Tulla

tvälismaal, soowib suwekuudeks

42—7. Tulla kl. 5—7.

TlrHiiste QhiSDS

TW mnikuuri

leemjat,

walmistus. Apteegi tän. 2—2,

kõnelemises (konwersatsioon)—

ilMl

Raudteedewalltause ehltusamat annab

tud ehitusametis, Tallinnas, Soo tän. 27, kella 9—13.

tele. Järeleaitamine ja ette

Kesti Ja Saksa keele

kapakaljaga.

Tants haljal murul puhkpillide

Puuoillaned

Pühap. kl. 11—12.

Kosice, Kaschau, Postfach 12/ R 6, Tschechoslovakei.

tarwis Kiiu wallas, Rehatse kü mise ümbrikku panna või komisjonile ira anda kautsjon 10 prots.
las, Nape talu juures. Kaub. suuruses pakutavast summast. Kautsjon võib olla sularahas,
kohapeal, samas pühap., 14. seadusega kindlaks määratud garantiikirjades või väärtpaberites.
juul., kl. 1 päewal.
Lähemaid teateid töö ja tingimuste kohta antakse ülemalnimeta

keele tunnid lastele ja täisealis

Harju tän. 44
Wastuwött kl. 10—1 ja s—B.

Hind garantiikirjaga 30 senti,
3 purki Ekr. 1.40, 6 purki Ekr. 2.80. Dr. Nic. Kemõny,

Katusepapi t. 18—9.

liu loe ja Mm

Uute õpilaste wastutvõtt 14.,

ühes bondaashldega la 60 rattnbandnashl.

saatke jälle 24 purki, tahan neid
oma haigete juures tarvitada......

teenijat.

Hans Noriens'i

h. Horm Dreyer

pahtunud nahk, mõhnad ei kao

Avv 3 piewa jooksul juurtehävitajaga
flB * Ria-palsam waluta, kindlasti ja
BBv kahjuta, noa abita. Arstlik soo
witus; dr. Cyrakus 8., Wiinist,
, kirjutab: «Olen Ria'ga rahul,

postk. 13.

Merepuiest. 12—4. Tel. 20*18.
tvalm. eksamitele. Rääk. ärip.
(„Grand-Marina" kõrwal.)
kl. 10—12 Narwa mnt. 16,
Wastuwött kl. 10—12 ja 4—6. hooivis. kiwltrepist üles, krt. 3.

S. Kompassi tän. 23—2.

Ronnasllmad,

kantseleis töötanud, palk LO— välja kinnisel wõistluspakkumisel
-60 kr. kuuS. Aadr.: Riifcpere,

tunäe

K. H-lttm

Wastuwött igap. kl. 9—lo ja
4—6 p. I.

SOO krooni maksan Teile, kui
Teie soolatüükad,

Wajatakse noort

la 4—6 Wilmsi õ-a—S.

Närvihaigused.
Hingel, rawi kabineti.

tooja koloniaalärisse Haapsalu

raudkiwitõöle tarwis. Teateid

Tarwis mõneks kuuks

flunnldj

Hambaarst

j

l DKsaiit
linna. Ligemalt Julius Kühle
kontoris, Wiru tän. 2.

waStu".

wastulaused,

lIIEEI

teeb igaüks,
keS oma waba ata ilusas loo

keS oma ametis wilunud. Kaub.

toöitoad tööd saada. Willardi esmasp., 13. juulil. .Pöllum.
tän. 13—8.
Kodu" wõõr.-majas, kl. 11—2

tvastutatvale kohale prowintsi
Kautsjon 29.—30.000
s. suurune tarwis. Palk kokku
leppel. Teat. slt. „Wõian koha

pääs loosimisele— wabatahtlik.

D,Harryßusch
Lastearst.
dufes mööda tahad saata.
Kõnet, kl
Päewa läbi muusika, rikkalik Kaupmehe tän. 19—
einelaud, tvärske Saku õlu,
kodu- ja wälismaa joogid jne.
Tel. 21-31.
IHUS
MK BS MR MK MK 2HI
Dl L Kiilii

iseseiswat

<S. Pärnu mnt. 63—1. '

homm. kl. B—9.

tunneb kirjas ja l

Prantsuse teele tunde

Wõru maawalltsus.

Tallinn, S. Karjamaa t. 1.

teenijat,

kõigis õppeainetes. Tulla kel

Tempelmaksustatud soowawaldused ühes lühikese
elulookirjeldusega esitada maawalitsusele 7. augus
tini k. a.

puutõSmeest

saab Tallinnas, Õle r. 6—12.
Tel. 7-96. Lhtul kl. 7—9 wõi

Palroekir jad,

niku aastapalk jne. Sisse-

loomaarsti.

Osawat

tubaäe

Wilunud

Wilunud õpetajanna annab

WBlinsõidu

tartviS G. Pärnu mnt. 63—1.

ja akkumulaatoritehasesse.

rrmtt

abielulahut.. wekSli, pärand, jne.
asjus; edasikaebused, nõuandm.
ja ka uut teen kor
Ligusteadline büroo
UuS Kalamaja tan.

loteriitähtedemüüjate wahel.
Algus kl. 11 homm.
Tulge siis kõik, keS teie weel Loosimisele tuleb auto wõi rehe
peksugarniwur. pianiino, amet
käinud ega näinud ei ole.

Wõru maawaütsus wajab wastawalud
Wana-Roosa Jaoskonnale

TarwiS prowintsilinna, suu

Konstantin Mühltoerk'i elem.-

Märkus. Tallinnast sõitjad lu
Suurem jn odawam puusSrpkaiiplus Tallinnas.
Lllwalala KSn. 24, Tatari tän. nurgal, telefon 5-57.
%JB ÕEt E. WILDT. Asutatud 1847. aastal.

AiHtHeW

remaSse hotelli

päewal.

waatuS.
edasikaeb., pärand.. abielulaH.,
Pühapäetval, 14. juul. 1929. a. salakauba ja kõig. aSjus korral,
loositakse Kadriorus, Noorsepp.
nastagu piletid Hiiu jaama
ja odawasti Harju tän. 34
kodus kl. 11 homm.
hinnawahet ei ole, sealt lähem
(adwok.-kontor).
maa Parki.
ppeemi taid

orkestri saatel.

tarwis Jahu tän. 12—1.

Igasugust majade

PuMlflail

jookide ja hästimaits. kapakal Kaasas rikkalik einelaud kapa
edasikaebused kohtu, tulumaksu
jaga. Metsas igasug. lõbustu
õllega.
asjus jne. odawasti adw. kon
sed: püssilaskmine. rõngawiska Kogunemine Kose mets. kl.
snine, õnneratas, pajalöömine homm. Kogu aega mängib toris, Lai tän. 9.

silm kõigile üle Euroopa waa

MK?

Endla tän. 86—4.

Pakk. slt. ..Töökas"

Kose mehu
jalutuskäigu.

abilik.

toäliSmaal. WaStut. wöi kauts
jon nöuetatv. Päetoapilt soowi
taw. Elulookirjeldusega kirjad
saata sit. .111 Argaadi".

Liiwalaia tän. B—B.

teenijat.

numbritubade peale,

etendustel esinemiseks kodu- ja

jaama sutoituskohta. Teat.
Waja lastearmastajat

Magasini tän. 22 —4.

Peotoimkond.

Tallinna Sõwahtide ühing

Mr

püstit. alal. Kaasatööt. tarwi (triitoijat) kohe tartviS Liiwa
line. Pakk. flt. .Tln. ümbt." laia tän. 17, kojamehe juures.
Waja Snkftr ketlt oskajat,
Sulast ]o tüdrukut toäik. kastouga, kena toälimuscga
tartvis linna ligidale maale.—
nafsferohoDst
Kaub. kl. 9—ll Heeringa tän.

tvöib koha saada Wasalemma nr. 3, puusärgiäris.

otsib kohta ettekar

fc PQitueklrJpg j

Osanikku
tarwiS 3.000—10.000 kr. sae
wabr., metsatööst, ja uute ehit.

tartviS linna ligidale maale.—

maal

Haritud \

TantS haljal murul

Kcmd. 14. juulil kl. B—lo h.

Kesk-KompaSst tän. 5. S. Tartu mnt. 82, hootois.

kas 351".

IH. Ilnoli I
Kõnet. kl. 4—ö.

tüdrukut.

plehiseppD

Kaub. Kauba t. 6—16 pühap.

.M. S."

KaasaS rikkalik einelaud kapa
kaljaga, õnneratas, õunelaud
Nõmme W. T. ü. 2. pritsijaosk.
ja muud.
korraldab

Wastuwõtt kl. 11—1 ja 6—B.
Tatari t. 21-a—2. Tel. 14-18.

Maja wilunud

keS talutööd hästi tunneb.

Pakun wõimaldage

kohal, «keelt. WaN

Ki liime Istaelel

pühapäewal, 14. juulil s. a.,

Maale tartviS

teenijat,

tiörrod rllt!

Wastuwõtt kl. 9 h. kuni 3 eht.

korraldab puhkep., 15. juulil s. «. Pirital T.K.E. Walwaja platsi

palga eest. S. Pärnu mnt. Kaub. Paldiski mnt. 40, poe mäe tän. 7—4, kl. B—ll.
104—6.
hoowis, kl. 7—lo.
Maale> tooja

koht töökale neiuke:

ambulatoorium

naisheinalisf

tooja lihtsasse perekonda iväik. ja üht tüdrukut tarwls maale. Kaub. pühcch., 14. juut, Torni

Wastuwõtt kl. 10—12 ja 5—7. Aadr. f. l.t. »töökas

Und. J. okt. 18531 ». Surnud 12. juulil 1929. a. Hn

Rahwa suweaed
Fuht: Paul Pinna.
Laupaewal, 18. juulil s. a.,
kl. A 9 õhtul

mmm

teenisin

Röntgeni- ja elektrikabinett.
tunneb kõiki tõid !
Läbiwalguswsed ja üleSwõtted. maak, wõib ka olla
Tiatermia. Kõrgustikpäkke.
perenaine ehk üksi

Uus tän. 7. Kõnetr. 15-79.

I. EhllmtöSlisle Uit T. O.

Maale tartviS

Wanem naisteroht

Sisehaigused.

9

leiiiiiit

a.; Kirsti Cpner, Juhani abik, 63 a.; August Martin Pus, Jakobi
p., 58 a.; Hilda Johanna Weber, Eduardi abtk.; 35 a.: Helene Eli
sabeth Mardus (Markos), Aleksandri abik.. 36 a.; Johannes Kuus

mann, Io epi p., 22 Arthur lürgenS, Otto p., 31 Anna

tarwis. kes ka peenleiba ja saia Warres, Johani lesk. 87 a.; Jaan Körwe, Andrese p., 66 a t Jakob
oskab küpsetada. S. Pärnu m. Ridw. Willemi p., 67 a.; Ltiso Mentaal. Jaani lesk., 75 a.; Hans
Rüttel (Rüitel), Hansu p., 60 a.; Jaan Wedam, Hausu p., 50 a.
66—9.

Tarwis noort korralikku

Itlltollillti.

Pliha-Waifflu kirik.
Ristitud: Si>tvla Kiisa: Walfried Eugen Anton.
Kihlatud: Artur Kewarde ja Meta OlgaArm-de Rüüt

mann. Mart Karv ja Mtlli Näkk, Artur Woldemar Madissepp ja
Aliise Mäe; Aleksander Woldemar Ehheim ja Salme Marte Ilus,
Küsida Wabadusepl. seisukohalt, lulius Made ja Hilda Altide lakobh sünd. Lehmtal, Pritdu Pola
Minu hambaarstimifekabinett tellige, pesust mantlini, tikandu
ja Anna Lowisa Priks.
saab 14. juul. kl. 10—12 A 598 juhilt.
on Ue wiidud Kinga tänawalt sed laua- ja woodipesule. ma Teat.
Tiieiele
Laulatatud: August Woldemar Amann ja Henriette Wi>
Endla tän. 48—7.
Waja kaht
S. Karja tän. 15, krt., 3.
sinal ja käsitsi. Pilu, tsik-tsak
helmine Mandel. Johannes Leeman ja Alma Marie Lüübek, Jakob
Hambaarst
ja nööpaugud, masinal. Knr
Traus ja Miina Traus, Johannes Was'ermann ja Salme (Müsi
naiskemalist,
l tellimine 2—24 tunni jooksul.
kepp) Möfikepv.
teeb igaüks,
Kariast
H.
Tslwpßowsßy,
kes soowib ilusas looduses waba
Lmvluse- ja tikanduse-ateljce.
kes täiesti talurööd tunneb
Maetud: Herbert Woldemar Freiberg Peetri p. 27. a.
aega mõõda saata.
Wastuwõtt kl. 10—2 ja 4—7. Wirn tän. 9—15, „Bi-Ba-Bo" tarwis maale. Kaub. 14. juul. Tulla 14. skp. kl. 12—2 Suur !20 p. Ann
Reiter, sünd. Irtv Kaarli lesk 75 a. 5 k. 25 p. Ann«
Telef. 31-36.
l kangi all.
Kohapeal alaline muusika.
kl. 9—12 Luna tän. 3—7. Ameerika tän. 51-^l.
2aps Jakobi abikaasa (Nikolai Wtlltmannt tütar) 51 a. 9 k. 22 su

10

Nr. «tz

SSH-»S-wi>l, 14. jimlil 1929

Vag»g l * li t

J §}

LEO LEBEDOW I
Tel. 26-36. WfPU t. 10. H
Esindab järgmisi wabrikuid ja tööstus!: HH
Husqvarna Vapenfabrlks A/B. Husqvarna. Rootsi. H

Jm

<

/s * \
ii

/ •

Koksi- ja gaasipliidid, õmblus- ja kudumismasinad, lihahakkimismasinad HB
ja nende osad, triikmasinad, liimipotid, värviweskid jne.

Sandurfken Jernwerks A/B. Sandwlken, Röotsi, H
Igas. saed, terased torud jne. MH
R. Stock A Co. A/G. Berlln Marienfelde. H
Spiraalpuurid ja igas. tööriistad. [Bi
Arthur Batfour A €o*« ShoVViofid. nf
I-a terast, iga sorti. DM
A. Brodt A €O. A/0. Wltton a. d. Buhr. WI
Labidad
ja kühwlid.
Illuelfawatud
Haubakontor
WKM
A/B. l(Swensk Rakkllnga". Sandwlken, Rootsi. ra
Habemeaiamiseterad »Swing». H|
SSchsische Emalllir- und Stanzwerke, Lau er I. S. Bj
Igas, emailriistad ja majapidamisetarbed. B®
Halr.sberger Thonwaren A Schmeistiegttifabrlk H

\.

#H# wa,i9e Bembergi siidsukk. 9
* * GLORfA<c BUtkoll ilus cdlegantne 3

Põllumehed!

GLORIA" sukad °n Baada^aItkõi^ls n

Autoomanikudl
ja kõik, kellel tähtis masinate kerge käik ning wõrd

Tallinna suka- ia trlkotaashiwabrik 9

lematu vastupidawus, warnstage oma masinaid inglise

kuullaa:ritega «HOFFMANN», milliste abil saavu
tatud suurim kiirus ja vastupidavus, nii maal, õhus
kui ka vees.

Wase sulatuspotid.

Gebr Franke, Mtthlhau&en. «W
Jalgrattaosad, soad jne. §H
Godesln Werk. Godesberg. BB
Gaasi- ja wanniahjud. gsl
Emll Hermlnghaus A/G. Velbert. H

LIER & ROSSBAUM
Tallinn, Wiru tän. 7 * Tel. 27-34.

Igas. lukud, rautised, võtmed jne.

Müük otsekohe vabrikuist ainult suurkaupmeestele. Soodustuseks jäi ei müüja- SH
teie on mul igasug. artiklite ladu, nagu Oiikmasinaid, libahakkimisema inad ja Kl
nende osad, jäämasinad, värvi- ja kohviveskid, käe-, põik-, ja kaatrisaed,

.Maalehe" MM numbrid
on Müügil Amblas,
:: A. Tõi cf sepp'a kaupluses. ::

labidad, spiraalpuurid, masinarihmad ja pakised, ahjud ja pliidid jne. jne. g!B

Haridusministeeriumi poolt korraldatud
kutse- ja tälendudkoolide
õpetoiate suvekursused
algawad 18. juulil s. a. Tallinna linna naiskutse
koolis, Tui tän. 12. Kursustest osawõtjail tu'eb
esitada kirjabk soowiswaldus tähendusega, kes kur
sustele ssiu a es:mest wõi teist korda kursustele
astub.
Kursuste juhataja.
W Soowitakse osta I

Mamburg-SUdamerlkanische
Dampfschiffahrts Qesellschaft

Royoljflll j-"

Seega tea ame, et meie 15. skp. Nõmmel, S. Põrnu mnt. 38,
end. Mirjami majas (turu juures)

Ameerika
(Rio de Janelro,
Santost Monte
video fa Buenos- .ažT^SS'!
Alres).
ZSrgm. wälfaf. Cherbourgisft wsi IngHsmaalti
«DARRO» 11.484 tonni 22. juulil 1929.
» ALC ANTAR A« 22.181 „ 2. augustil 1929.
»DESEADO« 11.477 „ 5.
«ANDES» 16.620 .. 16.

Hindasid teatab ja lähemaid teateid kõikide sihtkohtade üle annab
ainuesindaja Eestis:

GZ POSKITT, Tall. Wene f. 11-51.

Dbikmipluse Me,
I Nõmme kodanikkudele!! 1

tel. 29-25. telegr. aadr. »lasPosk-Tallinn'^.

F, O. Treublut, rohu- lo (MMandus A-s.
UU MM ja iiri

! System KornwalJ, pruugitud, aga hästi S
j korras (ühes leektoruga) 30—40 k. m. B
seks 0.5 atm. # 9
Pakkumised täpse kirjeldusega, 9
Iküttepind. madalrõhuauru saawutami- 9
üles tähendades wanaduse, kust pärit, 9
kui kaua pruugitud, hinna j. n. e. saa- 9

Saatke mulle tarwitatud, wigadeta

Eesli postmarke

Iga 10 kr. kohta peab vähemalt 10 all margalist (pennid
wõi kop.) marki seas olema. Kirjade aadr. E. Laur, Bartosche
witschi kuul. kontori Kullasepa 10, Tallinn.

Märjamaa alewis. Telef. 32.
AKTIWA. Arwete seis 30. guunil 1828. a. PASSIWA.

aurik „SVEN".
Kaubaülesandeid wõtab wastu

Kassa, jooksw. arwed ja Kapitalid 67.197.78
wäliswaluuta 5.921.08 Hoiusummad 260.308.93
Laenud ja disk. wekslid 486.193.36 W eks üte redisk. ja passiwKorrespondendid 417.56 * laenud 128.238.50
Osatähed ja wäärtpaberid 4.360.— Korrespondendid 11.771.78
Awaaiid 17.360.— Awaalid 23.360.
Makstud prots. ja ärikulud 9.418.16 Saadud prots. ja komisjon 34.671.41
Muud aktiwad 220.728.73 Muud passiwad 218.850.49

N. Christiansen & Co.
Tallinn. Lal Mln. 34.
Kõnetr. 16-66 ja 21-66. Telegr. aadr. „FACH".

II Kosutate lühastni 11

V s.s.„Magnus"
laadib siin tulewa nädala alul

N Suusõnalisel wähempakkumifel 27. juulil I
D 1929. a. kl. 12 järclpakkumisega 39. juulil kl. 12 «
0 antakse wälja Alvinurme metskonna kantseleis «
vs Alvinurme jaamast 2 klm. Kirbo wahtkonna «
11 liHri tellist li I
| üldpikk<ega 4806,3 j. m., mahuga 9727,76 ms. I
! Pakkumise kindlustuseks tuleb sisse maksa I
I tagatisena lo°/0 pakutawast summast. Kraamide »
g projekti ja lepingu kawa wöib näha metskonna I
t kantseleis igal tööpäewal kl. B—ls-ni. »
jj AwinurmeS, 12. juulil 192-9. a. I
j Awiiturme metsaülem. |

| Välismaa moodsad wihmakuued (The Mondial Trench Soat) kahekordse külgenööbitawa,

Warsked Islandi I
rasQüalteeringad
| walge maitsewa lihaga
1 otsekohe Islandist kohale jõudnud.
Hinnad äärmiselt odawad, umbes 25 s. kilo

Telefon 22-17 ja 2-15.

| JL-S. ,1. MM} ja Pojaf
W Tar.US. Raekoja 6. Tai?snnas, S. Tartu m. 13.
| Te!. 3-83. Tel. 26-81.

CHR. JENSEN,
Tel. 12-93, 33-62. Pikk tln. 36.

1. augustiks saatvad wabaks ja Üt3l*itafcS@ Wc&lfa

(tuleõigustega)

saureoia!! Mennit

õkentt ja
Tallinna liikumata varanduste

(elekter ja gaas sees).
Suur Pärnu mnt. 16; küsida kojamehelt.

Hamburgi
lÜnr

Tsrlu Pfirmiiynarika vesiravita, \

omanikkude KredlltQhlsuse luhat.
teatab seega, et 12. juulil 1929. a. ära peetud

Pärmi vedeliku», süsihappe, vahu», hapniku- ja teised arst
likud vannid. Duschid-charcot, Schoti ja teised.
Elektriga ravimine, diathermia, galvanisatsioon- ja faradisat
sioon-wooluga. Walgusega ravimine—kõrgustikupäike. Arst

iine massash. Ravitakse: närvinõrkust, kõiksugu närvi
haigusi (podagra), liigrasvumist, kilpnäärme rikkeid. Naiste
ja teisi haigusi

Weslrawila $ uur es on awatud kiiinikuesakond,
mis võimaldab ravimi t ka raskematele haigetele ning
neile, kes tulnud väljaspoolt. 1
Asutus on awatud ketia 12 homm. 8 õhl. 8
Arsti wasiuwõtmfne kella 12 komm. 5 öht. |

ühisuse woiinfkkude koosoßekul järg
mised otsused lehti:
Tallinnas, Pääsukese t. 4,
kõnetr. 31-12.

Alati ladus suures valikus
moodsad, tulekindlad teras-

KASSA
KAPID. |

mv nnn n p n iili

Ifliiif

MfMMeMW IH

mantliteks, woodriteks, kleiti
deks ja pesuks müüa riidewabrik

..Tekla" ladus, Wini t. 14—1,

7T alati suures valikus ladus

sissekäik Müramast ja Tartus.
Uustudg 16. Restid alandatud
hinnaga.

1 •<R<«IiKfi.URBÄMi
AJL-T*IIIHM PSTNUTA PU[ESTEE2S.õ.,mI&-|2.raaa
lilULiiyiiwiiwiiwiiyffliyiiyiiiJilyi

lilil- ji nsti
müüa. Järele küsida habeme

ajamiseärist Apteegi tän. 6,

I R 9 dQW _aparaadid
kõigis suurustes

Umbes iga 10 päeva järele üks aurik.

Vabriku kaup). Ksplis, Seckerl teh. 4-1. I

hr. Kriitmannilt.

IMoosipurgid,

ANTWERPENISSE,
SKANDINAAWIA SADAMATESSE,
INGLISMAA IDA- JA LÄÄNERANDA,
EUROOPA ja AAFRIKA W AHEMERE SADAMATESSE,
NEW-YORKI, BOSTONI, PHILADELPHIASSE,
BALTIMORESSE.
Kaubani «andmisi võtab vastu:

Lionel Pektereffff, ra"lS%i.!!aZšs>s:-

Müük waguni- ja tünniwiisi.
THOMAS CLAYHILLS & SON
Tallinn, S. Brookusmägi 14 wõi Uus Hollandi 9,

otsekohe

|fvl RIIGA,
KOPENHAAGENI,
j DÜNKIRCHENI,
J LE HAVRE'I,
I BORDEAU X*sse,
ja ümberlaadimisega Kopenhaagen», otsek. konossementidega

I A.-S. „Textir I

B wihmakindla woodriga, hinn. Kr. 5?.. Kr. 70 asemel. Ärge wahel. koha!, järelkehtud kaubaga.

põletikke, ischiast, neuralgiat, halvatust. Reumatismust,
liigete põletikku ja selle kroonilisi vorme. Ainetevahetuse
olsib vastawat teenistust: ärijuhiks laduvalitsejaks, reisijaks või
mõnd muud. Omab priima-priima soowitused. Wõib ka wähel
dase kautsjoni maksa. Pakkumised: Tallinn, Postkast 397. A. M.

I kaaiw-»idHitt I
B igasugu riidercstidest, nii oma kui ka B
B wälismaa wabrikutest kõige odawa- B

Dir. prof. dr. med. L. PUUSEPP.

soliidne ärimees

M suur pooleass&a B

| Ainult 7 päewa 15., 18., 17., 18., 19., 20. |a 22. juulil

Tartus, Pikk tän. 60/62, kõnetraat 34.

Keskealine, kauaaegne

Hg
g 12.-25. juulil s. a, fl

Inkasso dokumendid Kr. 8,903.84.
Pank wõtab raha hoiule, annab laene ja toimetab kõiki pangaoperatsioone.
bIi

| hiljuti wSlismaait saadud efimesejärgu SnTUav Zslges tael
B hinnaga kr. 125, Kr. 155 asemel.

Lähemaid teateid, prospektid ja s6idukaardid saa
dawal liini Eesti esindajalt.

Carl F. Gahlnbäck,
Tel. 81 ja 704. Wana Wiru tän. 11-

744.398 89 ' 744.393 89

oäaro hooaja-wäljamüüh
B Kuuiulus. 8

graafi teel. Reisijate sugulased saamad
selletõttu kiirelt maksuta teate koha
lejõudmisest.

laadib 17. skp.

fc* 4, •

30 kr. vastu saadan 125 ijesugust ja § l
40 .. .. .. 140 .. ?,J l *
50 »» „ * u 150 „ &•§ SP 8 1
co 155 ..

(Rio de Janeiro, Santos, Montevideo ja Buenos-Aires).

rlkasse teatatakse sellest Tallinna tele

MARJAMAA ÜHISPANK ~~

20 kr. väärtuses (nimehinaa järgi), saadan wastutasuks
100 isesugust välisriikide marki;

LOana-Ameerikasse
Lähemad mSlJesÕidud Hemburlsti
1. aug. M/S. ..Monte Ollvla**.
10. „ aurik ..Vlllagarcla".
23. H „ ~Antonio vefino".
27. „ . «iCap Arcona",
29. . . ),ltpi>aM.
7. sept „ ..Cap Norte".
13. „ M/S. ~Mõnte Cervantes".
Laamade kohalejõudmisel Lõuna Amee

kus kõike seltsi wärwe, Õlisid, wärnitsat, lakke ning muid maalritar
beid/ keemiaaineid, kosmeetikaaineid jne. Tallinna hinnaga tuntud
headuses müüakse

aurukatel! I

nitrUilckiaU»

Teie KQlflllse esimene piik I
kuulub PÕRANDALE. Teie kodu on ainult siis mugav ja
kultuuriline, kui põrand on kaetud

tammeparketiga.

Jaht
28'X6'X4' söiduwalmis mar
koni-purjedega 366 kr. eest

müüa. Küsida pootsmanilt T.
Jahtklubi ehk Luise 26—42.

1) 1928./1929. aasta aruanne kinnitada.
2) 1929/1930. aasta eelarwe wastu wõtta.
3) Tagasi waliti: direktoriks härra G. Kress,
asetäitjaks direktoriks härra H. Savary. Nii
sama waliti tagasi: kontroll-komisjoniliikmeks
härrad P. Hirschfe'dt ja R. Rank ning asetäit
jaks liikmeks härra R. Schulmann.

TeadaanneSeega teatan, et olen 10. juulist s. a. karusnah
kade ärist A. TAUB & N. HOFF, S. Karja 14,
lahkunud.
Austusega N. HOFF.
Teadaanne.
Seega teatan oma austatud ostjaskonnale kui ka
publikule, et 10. juulist s. a. on karusnahkade ärist
A. TAUB & N. HOFF, S. Karja 14, hr. N. Hoff
wälja astunud, ning firma jääb A. Taubi nime
all, kui minu ainuomandus edasi püsima.
Loodan, ei ka edaspidi samane poolehoid mulle
osaks saab ja mind oma ostudega austate.
Jään suurima lugupidamisega
A. TAUB, Suur Karja 14.
Kudina walla, Kudina algkoolile

Müüa uus naisterahtna

Seda valmistab Teile võistlemata headuses ja odavuses |

Esimene EesSi Parkeüföösäus, Kopli 40, tel. 21-24 8

meesspeteTM

jalgratas

Hinnad: punditud parkett 6 kr. ruutm. ja liimiparkett 4,5 I kr. 106 eest. Näha igapäcio kl. walimine on Kudina wallamajas kooli hoolekogu ja wallawoli

kr. r.-m. peale i

7—9 õhml. Tuur Tatari 23

kogu ees laup., 27. juuiit s. a. kell 11 päewal.

k. 63. 3. korral.

Tallinna Eesti Kirjastusühisuse trükk.

W allawalitsus.

laadib 25-st. skp.
aurik ..Cordelia".
Kaubaülesandmisi wõtab wastu
Carl F. Gahlnbäck,
Tel. 81 ja 704. Wana Wiru t. 11.

ekspedeeritakse umbes 18./19. juulil siin

nurin .HttWiffl",
kapt. N. SCHULDT,
ja palume kaubaülesande d ära anda õigeks ajaks. 1

A. I. Trankmann & Co.
Pikk tin. 43. Tel 3-59 ja 16-89. j

Wangimajade wal tsus annab wälja
lahtisel MMMM
26 juu il 1929. a. kt. 10 wangimajade walitsuse ruu
mes, Toompea lossis II korral. Wiljaadi uue wangi
maja ja Wiljandi-Pärnu rahukogu hoone wesi
warustuse ja kanalisatsioon) sissesaadQ
tood. Järelpakkumised 29. juulil 1929 a kl 10
Tingimusi ja lähemaid teateid saab wangimaiadi
wantsuse kantseleis igal äripäewal kl. 9—14

