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Mi Rimhm Aid» httltkidj»

Ilmub 6 kords nädulus
Jtxalsžxste hiuuad:

TeNmisehws
j« «t to iJ« kulude»» (p » »tl § ajz

Maaliit

<»np«e-IM-rtv« 75 peani, lehe ees ots**

2 m*st, tiifta» kohtad»» kokkuleppimise järele.

i Suu pSKIe tellides 7 mark» 60 senni

1 9 g » 15
lp 9 t 22 f, 60 ,
Isa Sea mliss tf»f

TsiMOt»» asuv Wene UU! nr. 11, telefon 61Ü.
Peatoimetaja kõnetunnid kella 4—S p. l.

i Suu pBBU tellides 6 aurata 60 penni

asud LataS uul. tn. 5, telefon 704.

" » f e 18 j, j,
I p , 18 , 50 f

Arijuhataja kõnetunnid kella S---11 «. l. ja kella 4—6 p. l

Postkast Z«.
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II aastakäik

Neljapäewal, 28. augustil 1919

Jamburi sihil Pommitas wsenlsne raudtee ümbrust.
Pihkwu sihi! koid meie soomusrongide dessandid waenwse mitmest
lülist wä!j,?.
Lääne armee osad
Miitawis on Saksa soldatis sõjariistus Läti komaudantvri tun
ginud, Läti solsatite käest sõjariistad ära tootnud, rahakapi lahti
ntnvditnd js raha ära rööwinud.
- jg Wenemaale
Wene enamlaste salgad üle Annuse piiri tunginud,

ametiühisuste kongressi peale.
Suuri toorusi on enamlased kihutustöö peale
> pannud, mrda nad wabadusiöja esimestest pärwa
dest jaotit Ett tl rahwu ja sõdurile k<Skel teemad.

Koormate musi on L nmi la Anweldi sulased oma
„ü.eS'urseid" ja Wenemaa nõukogude

ülistawaid kirjetülle igale poole ü>e Eesti laiali
pitdunud, eksemplaride wttst olla
Tallir.naS ilmuwat enam aste lendlehte „Kommu
nrsti" laialt lülwatod, hooplemad enamlased ise.
Suusõnal kihutustöö egiime liitumiest tuleb siit ta

sealt teateid. Näha on, et vaenlased wasimata
tööl on, et E-Sri seesmist korda õõnestada ja sel

lga kallaletungijatele wäiksö EeSti
ärakäg staaust hõ buslada.

Smi ei ole õnneks enamlasie krhutuslööl
mmgisagusi tagajärg! olnud, km Saaremaa mässu

ja >mrvl sündmusi urwala, mis algu
si s tohe likwideritt ta selle tõttu ähwardawakS ei

saanud muut. du. Kuid need „äourdusid" ei ole
enamlast heidurani d. Koguni selle prae.
gujel siirn pligm, kus waenlaie ülejõul ajutiselt
P hk-oa all edu on olnud, t:h b la ka Eesli

ta neid üles kutsub kongressil nõudma otsekohest

ja wtiwitamata rabu tegemist „punastega" ja
Eesn pimde awamist, et enamlaste röömsalgad
uuesti roõilS EeSti üle ujutada.
Ent on näha, et kongressi päevakorda seatud

punkrid ainult stimakirjaks üles wõetud on, kong
reSsi aga sootu teiseks otstarbes ja nimelt
emmlise kihutustöö tegemiseks ja wõib olla isegi
polittltseks wäl,aasium'sekS enamlaste polt ära
kasutava tahetale. Er kongressil mõõdu'amad,
mitteenam ised rühmzd tooni anda ei saa, selle
eest hoolitseb juba AmetiühisuSte Kesknõukogu, kes

trui'S Krng'Ssepa küstlasetS on ja tema näpunäi
d te järele taiirab.

Silmapilgul, kus sadmded iga päeÄ oma elu
wäerrnnal wõiilusis enamlrsle wastu jätma pea
wd ta sellega oma kõige kallima wora waba
iseseiswa EsSti parema tulewiku eest annawad. et

tohi seljataga meie vaenlastele wöimalust anda
EeSti alusmüüride Sõnestrwiieks, mis kogu eh,»
tust kõikuma wõiwad panna. Ohwrid, wiS jeni
Lhi e esja eest wöitcmises on kantud, nöuawad,
et Vabariigi walitius siin wahele aSmkS ja riigi
julgsoi-knt önnekürttde ja teiSte muStade jiud-.de
läbt hädaohtu wiia ei laseks.

Ule Eestlmaalise ameliühtsusle kongressi peale,
riS pt.ari päewa purast, 30. ja 31. augustil
orapidada kaw.tsetakse. Seda tong
reSfi, mis üleüldise armumize järele tööliSte seisu

k.irra parandamise, löö ja leemetuse küsimusi
lahendama pea's, ja mille waStu selle lörm ta
kll grl midugi olla ei ssaks, tahuvad enamlased
oma seni nurja,ämud lootuste teostamise s ära
kasutada. Tööga siocub küsimuste sigu
e oe sellel kongressil, nii pmm kui seda kongr-ssi

koümkulsujate ja k hut>;B artiklitest
I näha. küll mitte toige wSH-matrt ühist. Seal
™ leiajöö tüll mmgimgused tetied küsimused harutuse

ülla tulema ja misjugusid nimelt, selle kohtu ehk
ennamad järgmised WUjavõlled kõige paremat
vastast.

Meie ees laual on praegu kahe, kongressi
kokkukutsujate tunrud Eestimaa AmetiühisuSre
Kes nõuvgule alnuütsi lähedal seiswu rühma
enamluste ja so fialrevotulsionäride poolt wälja
saadetud ..suhrnöörld" kongressi saadikute valimise

lohtu. Need lõnelewad wäga selget
teelt.

. Lommunistlise partei keskkomitee teadaanne kõlab järgmiselt:
30. ja 31. augriSti peale määratud
ameeiuhrsuste kongressi puhul on parieiselt
silises kõige energilisemaks tegevuseks kovus

laid meie partei poolehoidjaid. K*i (ee
võimalik ei ole, siis däälercda nii uguSte
kaMisatlde poolt, kes on 1) sille poolt,
et otsekohe ja viivitamata raqu teha punase
Wenemauga ja 2) sotside kok uleppepolitilat
halka mõtSraroad.

N isumas: gufi mõueid sisaldab sotsial-rewolut
fisnäride üieslatze:

Selle juures kaaluge hoolega läbi, keda
saadate rm,grrssile.

Töö isce liibumise kasv meil on tera
. vaks pmna's wich,ri'gi walilsuse filmis ja
kui ta ei mlenud kongressi luba andma a
jätta, si.s wn.b ta kariuda igasuguste abi
nõudega kongressi tõsist ilmet Võltsida ja

Asutaw Kogu.
neljapäeval. 28. augustil s. a. kell 4 p. l.
Toompea losfi „Vsalges" saalis.
Päevakord:
1) Walitsuse ettepane? 1917 a. 5.
auguStt üüriseaduse maksvuse tähtaja pikenduse
kohta 111 lugemisel.

2) Rahaasjanduse komisjonk ettepanekud:

u) W.dariigiWaMus? kantse ei ja r:igi raama
tukogu wä!jamiuetu'e eekari-e kinnitamise sa sell?-'
koh.se 115.520 marguiise tred di määramise kohta
111 lugemisel;

b) 2253 morga 33 penniuse erakorralise kre
tibi määramine li!apalga maksmiseks
111 lugemisel.

3) Rugikohtu liikmete valimine.
4) Määrus W buriigi Valitsuse volitamise
asjus 50 000.000 dollarilise laenu
111 lugem sel.

5) Määrus õpetajate kohta lil lugeaüsel
K) seaduse eelnõu I lugemisel.
7) Get-duse eelnõu ametnikkude trim nal
vastutustorra -ohla.
8) Seaduse eelnõu tingitama sitütlosekS wõist.
mise kohta.
*

Koot oie t 26. augt-.iM

(järg.)
Maaseaduse eelnõu li lugemine.
A, Jürmann (muoHttf.). Horut b töõera
fonbicfe Audeckopot lariuft, kus mõifapefab wõi.
teab ümbruskonna rnäifetalube peale seotalse
üleffõisuna mõjuda. Järjekindlad olles peakS
sits ka kõik muub tnõifub ära kaotama, mille
alalejäämist seadus ette näeb. Seda et oie aga
tarwts: wöittuses jääivad suurm»-a
-pidamiscb wä'.keStele olla.

Usaldab kahtlust, kaS osutawed wäikemaja
pidarniseb esialgu suudawab endib ära elatada.

teda nttwist nurja ajuda.

Es oe ja nende käsutada küllalt sõ
nakuuletikke koduelercantisid kes tööliste

dame kohcadele asutaba. Pärnumaalt tean juhm.
misi, et sel kewedel uust kohtusid saanub mehed

wõi's tongresfite lõhkumiseiööv

mst kodue.ea,antidega söbruSrama wõimad

hakata. Saatke Neid, kes teie tahtmist fiin
tõesti ka esitama suamad!

Selge on, kes sotfiulrewolutsionäride meelest

kindlad" on Need on need samad, kelle
f peale KiNguSsePpki tõik oma lootused Paneb, tui

sematd teesi'». Maauumdusele toomad aga politi
lised eesmärgid soowimata raskusi.

duse poolt, tahaks oga mõisapesade ülemmäära
300 dkssat. vealt laieadada, selle järele kuidaS
kusigil kohal hooneid on. Aga mõisapesadele
peaks ka metsa järele jääma. Möiiat ülewõtmine
peaks majanduse aaSta lõpul sündima. Saksa
erak ud jääb selle seaduse esimese punk-i hääleta»
mijel erapooletuks.

J. Reintb al (rahwaerak.). Rahvasaadik
Inglist ütles läinud korral, et maaküsimusest
enam kõnelda ei matsa, ega meie targaks lkta et
saa. Selles on ka ojalt õigus. Kõnedes ei ole
liilialt küsimuse teg likku tüige silmas peetud ja
walitsus vaikib. Sellepärast lepime oma ettekuju
tult ga. Ülevõetud mõisad an ame amemittude
tätte, kes ustawad et oie. Maolaenufid peame
osalt väljamaas valuutas tasuma. Kust selle
võtame? Maa rahva oma, tuid meie rahval
ei ole sellekohast kindlat mõistet: rahwa oman
duseks olevaid koguduste muid peame kirikuipeta

jäte maadelS. R hoa oma ei peeta kellegi omaks,
nõgu seda tihti näeme. Ülevõetud mättaid pee
talje hoolimatult ja halvasti.
R ose n w a l d (rahwaerak.). Mõned ettevõt
likud põllumehed oi jovsid parandanud, mis
seaduse eelnõu järele riigile võetakse. Soovitab
neile maad kätte jätta, miS viimasel ajal paran
datud eht pooleli on tasuks idee pärast tööta
mtse eest. Ka viimase 10 ooSta jooksul istutatud
ja külitud metsad tuleks omanikkudele jätta. Teeb

H- KuuSner (rahwaerak). Maareform

Küsimus, palju meil maatahtjaib on j? kas
kõigile maab jätkub, et oie esiotsa mwe kõige
suurem tähtsus, waib kni palju maatamehi suu.

tegema tulla. S lleparast ettewautust saa.
ditutega. Ärge saatke neid, keS mitte kül
lalt t udiad el ole ja kkõ wostu teie taht

duSlisele alusele rajada, kuna meil majandusime
külg kõrwale jäetakie, miS lubamata on. Kui
Balti sakslasi tahetakse maa politilisest elust
kõrwaldado, fi;S tarwitatogu selleks teisi otsekoh

peab kogu rahwuSliseks teoks kujunema. Wahed,

talud. Ja.aipool on tarnis läbi viia kong
resstle saadikutena kommunist sid või kmd

(Saksa erak.) Teistes maades, tuS
cgrarreform käfil, püütakse seda kõikumata majau

sellekohased ettepanekud.

seesmise wäecinna lõhkumise töös neidsamu taga»
järgi kätce saada.

Nn ugust lootusi paneb õel waenlane eelseiswa

f|A|* |MU s |

Saksa erakond on kaugele ulatama maauuen»

Denitiai sõjamäes Odessa ära tvötnud.
Aj.«leht „TöörahA« Wõitlus" kinni Pandud.
Enamlaste lootused eelseiswa

tfoött nõnda nõrk, nagu kardetakse, fiiS ei maksa
maareformi alustadagi: kokkulangemine on mööda»
pääsimata.

neeb maha on jätnud, sest nad ei jõudnud neid
pidama hatuta.

Riigi poolt mõisate pidamine on ka loomuwaS.

tane nähtus: tean juhtumist, et riik üle wõemb
mõisatele juurde pead maksma. põlluma
jandus tahu, k st wötab si-S riik oma fissemlemd?
Maauu nduse teostamine kujuneb meie jõu järele.

Meil peab vSku olema oma rahaa jõu ja
tahtmise fisse; .ei pluugt karta, tk meie edaS.
pldl maareformi läbi wtia ei saaks. On see jõud

mis meid sisuliselt lahutavad, ei ole selles küsi.
museS mitte suur d. Sellepärast ei peaks lõhtfid
mitte laiaks k skuma, mida meil siin ja ajakir
janduses tehtase, tust nagu seisaksime valimiste

eel. Soome torparitele lubati ta maad omanda
da, seda võtku meie sotsialdemokradid eeskujuks.

J. Hüne r s o n (maaliite.) selgitab 300
tunnuste maianduSlist tähtsust ja
teatab, et Ecstl erakondadest tööerakond esimene
olnud, keS mõlsapejade järelejätmist sooritanud.

J. Lat t i k (kr. rah oaerat.) kõneleb liikuva
varanduse võõrandamise waStu. Muidu karistab
Eesti riit inimesi selle eest, et nad tööd tegid ja
milte et logelenud. Kui võõrandatakse, ärgu
antagu milte jootraha, vaid makStagu väärtuse
järel tasu.

J. Lõ o (rahwaerak.) jutustab maanuendi sest
GrustaS, Tfveho SlowaktaS, Poolamaal, kuS igal
pool mõisate kes kohad alles jäetakse. Kloostri
maade võõrandamist soovitab eelnõust välja
jätta, sest ainult kaks kloostrit on EeStis, kel
vähe maad. Pelsert kloostri maade võtmine
haavaks Setu rahwa usuUkka tundeid.

A. Kapp (kr. rahwaerak.) wõcab oma ette
paneku tagasi.

J. Ztmmermann, komisjoni aruandja.
Kats parandust nõuavad mõisate jaokaupa võõ
randumist, millega komisjon mitte ei ühine. Maa
hulka raowairwuga võrreldes selgivat, et meil
rahvast küllalt olevat, et mõisaid kohe kõiki edasi

anda. Esiotsa ligi 50 OuO oStulolu ia umbes
20 000 renditalu. Seega on 70000 pere

Enamlaste poolt wäljakutsutud wennatapwas sõjas läheb hukka Wenemaa
tules ja weres. Kasuta ja kuulsuseta langewad noored ja tugewad; nälja ja haiguste
tagajärjel surewad wanad ja jõuetud.
Surewad wälja linnad. On tühjaks jäänud wabrikud ja tehased.
Tule läbi on häwitud külad. Põldudel hukatakse põllumehe waew, loomad
saawad otsa, langeb põllumajandus.
Ilma peawarjuta ja leiwaraasukeseta, hulguwad sõjapõgenejad karjade
kaupa metsades.
Niiwiisi läheb hukka Wenemaa enamlaste wõimu all. Ja lähedal on ka
kuristiku põhi, kuhu langeb suur riik.
Elule kutsutud wajaduse läbi Wenemaad kindlalt ja wiibimata wabastada
enamluse ikke alt, algatud liitiiikide wolinikkude täielikul nõusolekul, ning koondatud
muu Wenemaaga ülemjuhataja admiral Koltshaki isikus, kuulutab Põhja-Lääne ring
konna walitsus Wene kodanikkudele neid põhjusmõtteid, millede peal tema kawatseb
oma eelseiswat tegewust rajada.
1. Kindel wõitlus enamluse, kui ka kõikide katsete wastu, wana walitsus#
korda jalale seada.
2. Kõik Wene riigi kodanikud, rahwuse ja usu peale waatamata, on Õigust®
ja kohustuste poolest ühesugused seaduse ees.
3. Kõikidele kodanikkudele wabastatud Wenemaal kindlustakse isiku ja kor
teri puutumatus, trüki, sõna, ühisuste, koosolekute ja streigi wabadused.
4. Ülewenemaaline wõim peab rajatud olema rahwa wõimu alusel, mille ots
tarbeks ajawiitmafa, peale isamaa wabastamist enamlaste wägiwalla walitsuse alt,
peab Ülewenemaalise Asutawa Kogu kokkukutsumine ettewõetud saama, üleüldise,
otsekohese, üheõiguslise ja salajase hääletamise põhjal.
5. Kui mõnesugustel tingimistel kohe peale Peterburi, Pihkwa ja Nowgorodi
kubermangude wabastamist wõimalik ei ole Ülewenemaalist Asutawat Kogu kokku
kutsuda, siis saab kohaliku elu korraldamiseks Peterburis ringkonna Rahwakogu kokku
kutsutud, mis selsamal demokratlisel alusel wabastatud rahwa poolt walitud saab.
6. Üksikutes, uuesti elus e kutsutud Wenemaa maakohtades olewad rahwused
waliwad omale wabalt omawalitsemise wormi. (11. augustil 1919. a. wäljakuulutatud
akti põhjal on Põhja-Lääne Wenemaa ringkonna walitsus Eesti ärarippumatust
tunnistanud.
7. Riigi administratiw-walitsus rajatakse laialdase kohaliku omawalitsus®
põhjal. Maakondade ja linnade omawalitsused walitakse üleüldisel, demokrat
lisel alusel.
8. Maaküsimus saab otsustatud töötawa põlluharija töörahwa tahtmise järele
Asutawas Kogus. Enne mainitud otsuse tegemist, jääb maa põlluharija rahwa kätte
ja keelatakse ära kõik lepingud wäljaspool linnade asuwate maade ostu ja müügi
kohta, wäljaarwatud iseäranis tähtsad juhti mised iseäralise walitsuse loa põhjal.
9. Tööliste küsimus saab otsustatud 8-tunnilise tööaja põhjal, tööstuse üle
walitsuse poolt kontrolli sisseandmisel ja igakülgse töökaitse ja tööliste klassi
huwide kaitsel.
Paljukannatanud Wenemaa kodanikud!
Põhja-Lääne Wenemaa walitsus, kes sel raskel isamaa wabastamise tunnil
oma peale wõtnud wastutust olewiku eest ja ka tulewiku mured, kutsub Teid üles
wiimastele jõupingutustele ja ohwritele Isamaa, Wabaduse ja Õune nimel.
Ministrite nõukogu esimees, wälis- ja rahaminister S. G. L i a n o s o w.
Siseminister K. A. Aleksandrow.
Sõjaminister kindral N. N. J u d e n i t s h.
Kaubanduse-ja tööst.-, warustuse- ja terwishoiuminister M. S. Märgu li es.
Kohtuminister E. J. K e d r i n.
Toitlusminister F. G. E i s h i n s ki.
Mereminister k.-adm. W. K. P i 1 k i n.
Haridusminister F, A. Er n.
Hoolekandeminister A. S. P e s h k o w.
Riigi kontrolör W. L. Hor n.
Põliutööminister P. A. Bogdanow.
Usutunnistusteminister J. F. J e w s e j e w.
Posti- ja telelegrafi minister M. M. F i 1 i p eo.
Ühiskondliste töödeminister N. N. J w a n o w.
Tallinnas, 24. augustil 1919. a.

konnale, kus 322 000 hinge, maad. kuna 100 000

perekonda 471.000 hing g i maal ilma maata on.

Suur- ja Wäike-Soome.
Soome praeguie presidendi valimise puhul on
professor Setälä ühes oma kõnes ütelnud: „Suur»

Soome on kaotanud ja Wäike-Soome võimud."
Professor Setälä kuulub koondus-erako. do, kelle
poolt kindral Munnerh im oli presidendi tondida
diks ül sjeutud. Nugu te.da, o!i kindral Manner
heimt eesmärgiks, tui ta Soomemaad punasest
terrorist vabastas, köt'i Soome sugurahvuid, eh!
vähemalt WeneKarjalat Wene ikke alt vabastada
ja Soome riigi külge liita Seda kinnitas ta ühe»
oma kömS, mida ta peale enamlaste wöimu murd»

vist Helsingis Kuid asjalik kujunes te>fiii,
kui sda esialgu arvati. Soome saatust ei saadud
soomlaste eneste huwide sesiutohast äramäärata,
vaid selle juures tutt üleilml st politilist seisukorda

ja selles esinevaid voolusid flnc» pidada. Kõige
rohkem möjvS fellrks lüll Jng ismaa st emme
seiju'ord toaso, kuS lmad tööliste ringkonnad
nõudma hakkasid, et Inglismaa end Wewmaa
fis mlste asjade sekka et seguks ja sealt oma sõja
väeosad ära kutsuks. Soome erakondade juhtidel

Ja polittkctegelaStel tuli nitü- põhsalikult järele
taolut) J, tos tsewalit use laadil st puhaskod nUst
riitt luua, kuigi küll vabariigi näol, oma impe.
rialistttslest püüetest, föi ibe Soome sugu rahwaste

wadaSt»mise u öueS, {mnt Ho 00, wol on taku
ltkam v,im S tst möltttst tahkuda ja laiolif-m-te
rahwekhtive peale tvitareS niisugust temvkrmtist

vabariik', luu?, kclli walasu» wa'miS on lep iku
wat poiitikat ajama. Nlt wäga kui kõikide Soo
we sugu ruhvaAte vabastamine [<s Suur-Soom;
loomine laiai St i« Soome rahv kihtid.l- metld.ski,
aga tort?», et S.'o-ne oma jõug, neid ee»mä«ki»
fiv kätte wõ.ta et <öua ja tngla»:e abt väga
kuhilae 00, kaldu» !uurm ola Soome poitttta
tegelastest ja erakondade juhtteesi v>imase keikv

koha poo e. Oaa eudistte sei?ukohul« kindlaks
jä d vett ja roo.stosed, kaid prl
fivin i valimisel jäid nad vähemusedsi, mitpäcust
ka keskerakonna tondidat profttsor Stohiberg pr>

sidendiks valitud sai.
PzostSsor S ohlbergi Soome prstdkndiks
valimise lebt on Suur Soo«e w 9 urlr tutp» peole
tSmm-tud eht «äh matt »jatise>t, nagr kee tö'ge

enam praeguse Soome peamuistri prisiswri
Wennola prograwmitSaest, ministrite efimesel

koosolekul p d nud, wäga bõSti selgub. UuS
p umiaiSter on mvjandvSte-duse pros-Ssor ja ta
kõneleb wäga pikalt ja laialt kõ k ugustest majan
duSliSZett uuendustest, oga rtigi wäiSpolitikat
puudumb la wZH'. El aga Soome nigt saatusi
ja sellega ühcS ka maj udusl'Sts uuenduste läbi
miimina wäga p-lju sellest ära olenes missugune
rittlfnc foto naabiimaubcS aüflma '.ääb, sellepä.
wst ei oie pDtMpggtskte erakcwdade häälekandjad

uue peammlbri progrowm kõnega sugugi rahul
j' a?kvusw»ad seda t,ra«uSli. Nõnda trrjuiad
„Uast Suomi" muuseas oma nr. 189 juhtkirja»:
„6õ!p.e enam wõib küstca, ka» bra Wlnoow
iooltlZusei on jutt ti3 loom jÖ ö, isearap»
f*e, miS is se S-va«sc põllu öösse puukub, ja kcS
lohnfg meie übt»konnast s llkle wablu seista et
p «ngu t rwil tukS peetakse meie r.dwost s/llekv
ette«almiStada. Äga need kõ k on wätk
s d oSjad. Aa§t kümneks tiia>bob hra Wnnoia
P ju tõgrl parim jtitäärtlifi ta»at
pst. Eell touStu ci am.a iõne i ende tõsttle kü
si fiuste p ale, mii läh matel röfc. latti, kuudel
cefl on, kuigi palju teol ta. SuguruhwuS e aßsat
nä.tab iralttsus peaoSjoliinit lootuste fesuloyale
K-Hkuivat. .joodame", ütleb hra Wcnnola
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et need riigid, ks rahvaste õiguste teokstegemise

oma au Ül.SandekS on teinud, ka mid rahvaid
ära ei unus o.
Loodame, et m-ie sugurahvad saavad ise
määrata oma saatust ja vahekorda Soomega.
Walinus poolt kat ud tehz, mis võimalik,
et ncid häoaS olevaiõ sogurühvmd mnde aõitlu
ses eaamlusts väetu bidata. Aaweaamaa asjast
ti saa mcie wtdagi kuutöö, tui wiite see lause
ftlle peale ei tüh ada, ei valusus mõwb kaitseda
muuseas riigi pinnalist pautuvotust köitidt
nende hjdaoy ja ollsheitmise püüete watku,
H.S siva «e»l või valitult püüavad ähvardada.
Ka meie ei saa teoda, knid.s walitsul mõtleb
selgitada vahekorda n. n. Walge Weuemaoga,
m-K küsimus väes» päevalt rö.e-Si«ut« läheb.
Hiwuaw ol k! o nud ta kuulva, tas walitjvs
mö.t,b pra g,?est rnzt r>hslisest seisukorrast pa
kecicaha j -urte t.ükkimlse läbi ükjaada, või eit
waltifoscl j litte mSni parem kawaifuS, kuival
waliisus mö.l b korraldada wõülrst enamuse
vastu; kaS walusvl sotsialist de k.õuktele järel
andli! on, lii et kriips nässak.isetile peale tuleb
tõmmata jne. Peab otsekohe tnnaiiiemi, et kõige
auttuse juuus h:a Wmnola poolt eite oodud
suur-jooml »:e WojaadulpoUttüSle tervLismte kohta

meid olikt huvitunud tsulda saada, kutsas wo
litsus mõtleb wõ.ta need lähema aja suured tal*
kused".

Weel teravamalt, tui ..UusiSuomi", arvus
tab rootslaste däälekandja ~H lsvuvstadSbladet"

uue peaministri Wcsnola ptogrammikõnet. Muu
seas tähendab ta, et programmis ei ole mingit
selget juhtr ööri, et sellel ou sigatud pea-j, köcwa

tsied asjao s gamine ja ei see üleüldse avaldab
häoalist n.sju jne.
Sell-Ssamas toonil kirjuimad ka Mõned tel.
feb paternpooifeO lehed Ji et ole uue peaministri
polltwstc waudeiega pärt.

Kesk.r^konna häälekandja «Helsingin Sano
mai" e: oie sillkl asjal ve:l sõna võtnud, aga
nagu tema varem e vallatud mõtetest järtldada
vöd, ei me vahest tema! midagi arvustavat
selle kohta üteeda. Teised keskerakonna lehev,
muuleas ka Soome Maaliidu häälekam jad, on
Aut walusuje kursiga peri ja neil ei ole ta une
p-amimstei programmikö-.e kohta midagi ar
wuStamiletvaärilist ette t. aa.

M-ie, kui eemat olijad, ei te nn: küllalt põhjs
likuli Soome praeguseid olusid, ja et või ka
sillepär.st ühs ehk teise wmusase korfi kohta
seisukohta «SU». N i palju võime aga siiski
prmgu Soomel m e vääenud politili,est voo
lust järeidad ei ieal Suur-Soome üitS hi-am?st
püütnst ja üh'l sellega ka sugurahvaste toeta*
milest, vkttwse jõ g l loobutud, ja oma teitse
seisukohale jäädes si'cmije tinfcluttomifc
tööle on asutud. Tited Soom: sugu rahvad,
n za ounulloscd, karjalased, inz rlasid jne., kel
senini Sov« st eueSteie wadaN jäid ootafid. p a«
mad nüüd ise oma jõu peale lco.ma eh? oma sa*
bastajoid mujalt oowma. n.

ühel walitsuseliikmetega saali. Orel mängis,
Rahvasaadikud tõusid -püsti. Asutava kogu esi.
meeS Tehrenbech ootas püsti se.SteS presidenti ja
palus teda siis riigipõhiseadasele iruudvst wavduda.
President Etert lugeS vandesõnad ette, nagu need

põhiseoduseS seisavad: „Mina vannun, et mina
oma jõu Saksa rahva heale käekäigule pühendan,
temale head teen, kõik kurja temast kõrvale saadan,

riigi põhiseadust ja seodusi hoian ja kaitsen, oma
kohust taidan ja igaühe valta õiglune olen."
Wande usulist kinnitamist, mida põhiseadus lubab

teha, ei tarvitanud Ebert mitte.
Pärast seda pööras csotawa kogu estmees
Fehrenbo ch tervitus sõnadega riigi presidendi
poole, mille peale president kiitust ava!,
dadks põhiseadusele kui Sals« rahva unele elu
alusele. LöpusõnaS parlamendi töö peale pilku
heites laskis F Gatsa rahvast ja kallist
Saksa isamaad elada.

Sellega lõpetas Saksa asutav kogu oma töö

WetmariS.

WõSramaalast- fissevoslvle Ameri?s»sse
tehakse takismst.
1 London, 28. aug. Reuterile teatatakse Washing

Sakn: sSjsministri foo ria.raibused.
Saksa sõjammitter 7!ss'e on ..M«t?ni"
koaSlöölm jutu'? wütnud ja temale kolm joowi
awsldonrd: I) Lub«ge meid oma söjawüge
wähen ada pikkamisi, nõuete kohasilt. 2) Andke
meil? meie sõjaweng-d tagust. 3) Ärge nõudke
uute käest kõrgema jõ »väl;aandm st.
Kui trie neid soowifid ei täids, siis mötare meie
Äslsisuftlt võimaluse ära riigi eesootses seista
Tis George Buchanan,
endine Inglise saadik Peterburis, nimetatawal
nüüd Jalia walttsuse juure Rooma linna saadi
kuks, ucgu Hskandc lehed kuulnud.

B kfa a'm ü&bc saatus.
Washingtonist tZütatulse, Wilson oöa
Uhisriitide seletanud, et liitriigid
tröta>ocd G»ksa asumaad esialgu ainu t oma
protektoradi ehk k-itsewslitsuse slla. Lõpuliku
otsuse tegemine nende üle jääb rahwaSte liidu
kätte. Üksi-ind lepin Huid on tehtud üksi Inglise
sa Prantsusemoa wahel Saksa asumaade kohta
sõjSwaest
ou sõjaministri käsul köi? iseseiSwad sotsialiSud
ja wälja heidetud. (Latopr.)
Soomemaalt.

Leedu aiafir cnb.fe büroo teatab:

dab umdeS 50 tuba ning maksab 870.000 marka,

ko.lu eppldeS küsimusi h rurada, wauamata Weae

maa pootnka ung oma wsbadose ja ise
seiswuse tailSmlse's ühist tväerinda luua.
Äõue-edcs enesekaitsmiseks taÄlitsetawcst ühen

dusest Soume, Eeött, Läli, Leedu, Poola »a Uk
rm.na toob „Dop. Z'g " Leedu ja Soome
lehtede järele jargm.st elle: nõupidamise kohaks
vn eite pundud T».rtu lwn. Ludu eesmärg kS
on ü silute tiikide ühendamine oma vadaduse ja
tsesnswu-e kuitsmijets. Et end. imperivUstuste
pealetungimisle mustu tailsto, on ühtne sö owae
l!ne wouluSrio.d ja majonduSlme ührehvidmme
maga juurc lahliusega. Poolamaad motdae;e liitu
MaSiU nötta alles siis, kui la oma vahekorra
Leedumaaga vu selgeks reinvd. esiram
on ara anud, et Ulraina astab ludu Uümcks,
niipea kui ta enam-use üle oma kodus täieliku
nõdu on ja-Nüd. Endised Wer.e raiamaao ei
taha ega või selle jär le lüstda, mis Wenemaa
mõtlev ehi cruiab. Ütlemata tähtis on piiri
wastu Wcnemaud tugeAvSü kuitsta.
i ci Ui ii ftl f
Montenegro wött us Serbin
Mon enegro esitsja Norras on sealsele a-a
-kirjandusele jeretan d: W imased teated kodumaalt

üilemad, et montenegrolased on masju tõstnud
Serbia vastu, !eS puuvb Montenegrot oma alla
heiea. Montemgro rahvas, tes jube 500 aasrnt
vaba rahvas olnud, ci seda vabadust miite
kaotada. Nüüd on seal wõlUujed käimyS.
Serbia ledcd üUewad, ec Mmtenegro waed on
häsu söjari stu-, ne d; juhatus sesirb osusateZ
käleS ja Nud wõltlewad aj looliselt kuulsa wah
wusega. Ntontenegro asud 9teuillhs,
Pran.susem^al.

Satsa riigi presidendi truudnssVünns
duseie.
We marist 22. aug. saadetud telegrammis, mis

„Rig. Nundjch." ilmunud, Täna mandus
riigi president, kui esimene kodanik, asutaba togu

ees rugi põhiseadusele truudust. Selle jündmuss
eltewaimislused kandsid wubariiklije lseremonla
laadi. Suurele platsile rahwuSteairi ette, kus asutaw

kogu koosotekl id veab, marssisid kell 4 küttide
roodud, kandes uutmoodi jn rad uniwormi. Krll 5
sõitis riigipresident Ebeet kohal. Teatri ukse peal
wõtus teda asutawa kogu esimehe abi waStu.
Koosoleku saalis olid platsid kaunis täis, mnutt
LsesiiSmate so-.sialiStide ja Saksa rahwuslaste
kohad mitte. Need k>.ks erakonda Md loosollkaie

meelega tulemata, sellega oma rahulolematust
vwalvades riigipea ia üleüldse rügiwaUtiuse wastu.

Warsti pärust kella 5 astuS riigipresident

Weuelased üle Auuuse Piiri tungwnd.
Öösel waStu BS. aug. on tugevad vaenlase
patrullid Mantsila sa Kirtelä juures üle Annuse
piiri tunginud; sealtpoolt kuuldus iseäranis elav
püSfi', kuulipildujate ja suurtükitnli.
Kobumsaks.

-a sõjamoona saatmise weStu üle piiri Lätimaale.

g?te ja sekretäri palkade määramine.

Ühtlast on ära keel tud Lätimaale ehk mujale äie

Sotsialdemokrat Leibur paneb ette linnapeale
1.200, cblle 1.000, nõunikkudele 900 ja sekretärile

koguda.

WeneumM
Inglise laew«StiSu ksotused
merewõul ses
„N:Sftuja Shisn" teatab, et inglased hilju
tiseS merewSitluses Kronstadti all W ne enamlsS
tegu 4 sõjariistadega varustatud momorc.lust
ksotarud vn, milledest H? 3 miini otsa joo-fm-d.
Nende mehed on tiks Soome laev ära päästnud.
Inglaste kastused olnud sellesama lehe tccti järele:
1 kapten-leitnant ja 3 alumohvirscri ja madtUj^d.

Ka ,A«rs?a" ja „Basan" on põhja
d

..Karjala" kirjasaatja teatab oma lehele:
Teudete järele, mis ma läi-.žii usaldavast
hallikast sm-nud, on hiljutises mercwõitluses Kron

stadti all ka enamlasie kerge ristleja ..Aurora" ja
soomusr-stieja ..Bajan" põdja vajunud.
Eusmlaste jõudude fuurns.
satopress teatab: Encimlaet-l on praegu
söjamögekid Põhja Weue Väerinnal 39.000*mccsi,

lääne väerinnal 160.000, tba fcäethmali 33.000,
146.000 ja Kcsk Wenemc al

800 marka kuus palka mää ato, missugune ette
panek ka kinnisel hääletamisel rrastu võeti. 2
punkt oli linnapea ja nõamlkude valimine. Sot.
sid seadsid linnapea kandldadikS TimuSki, abiks
Tehweri, rahv. erak. nõucnkurs Soo ja töö erak.
Nõuni ukS Petersoni. Waliti ka ühel häälel.
Kolmandaks tuli sekretäri valimine. Palve
kirju olid saatnud 8 isifct, igaütS oma elu- ja
hariduse kirjeldusega, mis lmna volikogule ette
loeti.

Määrati 10 min. vaheaeg oma vahel kondi
datide üle läbirääkimiselS. Waliti linnas kretärikS H. Mägi, praegune
sekretäri asetäitja, 24 h älega 20 h waslu.
NelMd.lS olid komisjonide walimis d. Ehk
küll keegi komisjoni liigetest tagasi astunud ei ol
nud, leppisid erakonnad fitSli kokku, et kõik tulewad

uuesrt valida. Lugete arv määrati niisama suu
reks kui ta enn?m oli.
WaeStelaSte kohtu liigeteks valiti:
baum, Jürvetson ja Leibur.
Komisjonide valimised on läbi ja päewakor
ras on veel 2 puntti, maamõõtja Ruust paivki
ja linna teenijate pllga kõrgendus. Linnapea
Timost paneb ktte neid puuktisid järgmisel kooSole

kul edasi koosolemt lõpetada ja
järgmm; 4. septembril ära pidada. Ollakse nõus.

727.000 meest.

Wõitlus enamlaste wastu.
Jzglite abi Wenemavle
Inglise ao-?tlik!ude kokkuvõtete särele, nagu
„Times'is" !5. aug. näha, on inglased sSjariistode

rahust kuni 31. juulini Wene üksikutele enamlus
vasvstele jõududele järgmise! määra! tuhandete
naelsterlingite peale arwaiur abi annad:

Tartu teated.
Endise Liiwimaa mSismtkvde -redit
nõadmine Ma znoe asjas.
Stseministeriumi poote pöörasid hiljuti San
gaste. Keeni ja teisre Lääne-E-slt vmdsde talu
kohtade pidajad palvega, et endine Li.wimaa
mõisnkkude kreditlasjS mis praegu
Ruas asub, oma osakonnale Walgas korralduse
on teinud, et tema talukohtade pealt mnkjetawüte
wölaprotsentide tasumise korral mitte EesttWo-ba

riigi raha wasiu ei wõiaks, ms.d maksmist Saksa
Over-Ost rahas nõuaks. Silm spidkecs: 1) et
mainitud kredi>kissa peawalitsus Rua linnas seega

võõra riigi pinnal asub; 2) et talukohad, nulle
pealt protseatifid nõatate, s.muti ta Balga iinn,

m llest 70.000 marka mööbli peale tuleb.
Jng ise laeWaStik KoiwiStol.
Ko wistol o nad Inglise jõjalativaStlk. miä
f ai juba veli kuud wllvmud, on, nagu „Karja
!an Aaai" teatab, une taewajLika maim ümber

juba tehtud on.

Wauemuife teater.
Laupäewal 23. aug. kantl Aan mmses
Bernhard Shaw'i d/iiewvaluS!me komddia

Pühapäeval, 24. aug. kell 9 õhtu Ponid
Kellert väesalga ja Satsa wäeosade mehd Mci
tavis sõiari-slu kandes rongikäigu lõrwaloatidcga
toime. Öösel wastu esuiaspaewa wõlsid need
sotdatld Lalt wäcvsadelt sõlariistad ära, samuti
raha, dokumendid ja riided. Läti tomandamur
ott, nõgu Hltje-Ä selgus, nende me ste poolt
rüüstatud ju rahakapp lvhrt murtud. Sündmusest
anti Inglise soaikonnale teuda.
olt Miilaks rahulik. Goltz jõudis kohate.
maaras ühes Inglise ja
Amerika esitajatega Saksa wäeosade sõlarüsius
rnsumtse jäigi järele. Kõk on käfigranatitega
Parastatud, ära on viidud umbes 60.000 rbl.
raha (osa rccha on käsigranalwga

esimest korda ette.

Selle näidendi sündmnsed akgawad juh?Slise
kokkusaamisega uulitsal tr pi peal wihma war-us,

miile jär-le nad küllalt toogilijeit ükswse järele
arenewad, nõnda et mängu kokkusead selle all ei

kulinata, waid näid nö võidub tõ-likkuse
kuju, on meeldiw ja kohati pealt awabaia,
sest terme näitemäng on läbipõimitud autorile
om.se waimuterawuje ja pilkega.

tütarlaps Etiza, kes uulitsa! vih
mavarjus kuuleb, et sunenka pros-ssor Henry
Higgins suudab lühikese vjoga temast haritud
peem daamr wä»ja>oolllr da, läheb profesjorl juure

õppima. Professor Henry Higgr.S, km puhaS
teadusemees, on seltskonn-s tattja arm mala,
näeb u alt oma funstteojeS endist musta uulitsa,
rer.ni tütarlast ja et suuda lema vastu selle

Sakslased on ka kohalikku purika t hinud puhtaks

riisuda, ega nad ei ole wahlt saanud raudukst
lahti murda. Sünd««sest anti te.da wäiismimS
teiiumite, keS kõik oln.iZud tarvitusele wõtnud,

vääriliselt ü espidada. Pr .f Ssor, kui tec-duSmeeS,
mõtleb oma amst armastu est. mille senlimentali

et Saksa soldatite kavatsust selgeks teha.

teti ta et salli, tuna aga E izrle Higgmsi iu,u

„Jaun. Sm." üt eb: Kr hw v. d. Goltz
on esmaspäeval Mittawl jõudnud ja seletanud,
et tema ega raudne d;vi.s ei lähe mitte Miim
wist ära, waid nad ühinevad krahv Kellert wäe
oludega. Üsenduses sellega pidasid Saksa väe
osad Miitawis 25. aug. paradk. Õöl enne seda

arusaamatuks jääb, keS teda oma naljelttlme nõue

tega wõlab. See on näitemängu st,a lühidalt.
Mängiti esimesed waatused üleüldiselt ladu
salt, koyait ka wäga häZli, kuna aga lõpupool,
nimelt viimune vaatus igawaS kippus minema,
mis ka ojalt hilise aia arvesse tuleb panna.
Wahemates vs.des esinesid noored teatri jõud
R. JSks. E. Kuim, W. Kurg ja J. Ers, kes ka

tungisid Satsa soldatid läbiotsimise ettekäände all

Lati tomandanruri, murdsio raudkopt lahti ning
rüsusio kõik raha ja muud wäärtasjad ära.
R. Sl." teatatakse Miitawifi 25.
aug.: LinnaS on elu täitsa rahulik, kauplused
sn lahti. v. d. Go!tzi kohalejõudmine et seisa
mingisuguses ühenduses korratustega wiS mine
wal ööl eite tulid. Kindlast olllkust saadud tea
dete järele oodätud tindr. Goltzi juba laupäeval
Mlitawi, et selgitada mõningaid tehnilisi küsimusi
Saksa väeosade ärasaatmise essus. Nimetatud
korratused seisid selles, et üks osa Sa'sa ja Kell ri

soldatid, purjus olekus, komandanturi rüüstama
hakkas ja 150 Läti soldati fätft sõjariistad ära
wöltis. Hommikuks oli wahejuhtumine täitsa
Ukwideritud.

Latt wälisminiftri märgukiri Taksa
saadikule.
LatopreSfi teadaandmist mööda on Läti wäliS'

Gaawlaste teadaanne Krovstadti Põ^e»
mtfest
„Krasnaja Guseta" krjutab 14 aug. Krom
stadtis 13. ja 14. anz. olnud tulekahjust järgmiselt:

Selle kuu 13. päeVal kell pool 5
hakkas Kronstadlis põlema suur laua tagawara
mil määrata palju laudi ära põles. Tule laiene
mist edendas wali tuul. Kustutamisest wõtfd

Narma elu.
Narwa liuna wolikogu kossale!
25. augustil 1919.
Päea>a?orras oli 7 pnn't', millel suuremalt
jaolt kitsas, kohalik majandusline tähtsus oli.
Tuleb ka vahetevahel iseloomulist kbaiiifimust

ja csjast eemale kaiduwufi ette, nagu püh>de
küsimus, pühade k-sSfidesse jaotus: suurteks, feif.

wisteks it tillu ies üks. Asi sai algatuse tööaja
pi:ku e ära määramisest kauplustes; fiiS püha
päevase kaupluse võimalus restoranid-s, VÕ3-rastemajad.'S, tee- ja söögimajades jne.

Lv. A. Schulbach rõhutab, et peab igaS
linnas, a toi, rsegi külas koht olema, kust asja.
õiendusele sö lnud inimene enesele süüa ja juua,
võimalikul korral ka öömaja peab saama. Nii- f
sugusel korral ei tohi mitte Püha ega tur.niarn
peale vaadata inimene on kobale tulnud,
temale pe b ruumi, öömaja ia süüa endms.
Omadega o!gu kuda on, eg? väljast tulejale olgu
sa-da, mis la tarvitab.
?p. R. Asir ö m teeb ettepaneku: suurtel
pühadel olgu linn.s käijatel moon kaosaS
wäiksimatel sacgu si?s »'õõraStemajadeS ülespida
mine lubatud.

Tekib küsimus: missugused päewad saavad
miS ..väikeStekS" loetud?

Lv. Lemming: suured pübad olgu vaba
riig- a?utuse mälestuspäev, 24. veebruaril,
1. mai, 1. jaanuar, 1. jõulupüha, 1. tttestSus»
misepüha, 1. relipShipüha ja jaanipäev.
Tahetakse faurefö Pühaks
kuulutada.

Sille vaZtn protesterib 11., seletades, et siis
peame kõik Wcne pühad ja Maarjad „ü!esse
wõtms".

Lv. Schulbach: MiS me nende pühade
juures jsndame. Anname nad Eesli wobatiigi
otsustada las' meile pühad pon-b, mi» «!«kohased. Sus saab terve rük omttigt pühad ühel
ajal za ühesuurused.

Lw. Kaarna: Armsad lapsed! Meie
oleme etsi eele sattunud! Mcil oli tarvis tööaja
pikkust ja kaupluste lchtio emise aeg, ära väil.
rata ja nüüd vaidleme ning murrame päid selle
juures: missugune päev ,vur ja miS väike on!
Nii me edasi ei saa! Tarvis asja jaare jääda.
Ja tarwiS ka meie seltsimajade tinelauapidat-:
peale mõtelda: km kau« nemad wöi.-vad kaubelda,

si s kui koosolekud, kui p-dud seltsimajas on?
Näitusels rühmata" tantsu kuni Ulla 3—4
hsmmikil, tahendab, et ka seltsimaja p»hw:t senini

peab lahti olems. Puhvet peats ifta sem ava»
Teine vähem rahvaelusse lSi'aw käsi.
muS ott Narva lnna m.ittrsa ülema
modiiiserimine Nagu üads, sai tih rfit
paari kuu eest ajapttendust, mis kuni 1. siptemb
rin; ulataS. Rätid on sga lianaWatitjusele
Tallinnast kask tulnad, linnale uut millitsa ül-mot
mur tsida, sist W. P iitsar peab 1. sept. Tallinna
mobiüsetimie komiteesie ilkuma, !uS ta tcga
vara pataljoni arvatakse.
OcsuStsti weel rool selleks samme
istuda, et töheudstt-d hra N«rs-a miilitsa üle
ma't edasi võiks >öada, sest SN jn Nar-ra mii.
lttsa valitus tema läbi organiiertlud.

kaSsa Walga osakonna ametnikud, kts Eesti

Läti ajaktrjenduse büroo teatab:

tea ktrjüsasjad mitte. t.

ajuDüd. kus Eestt W.ba-ilgi ?uhr sunoustil
matjuabmõu on, otsustaS siseminister: a) ä-a

riigi raha maStu ei wõt. ud, tutemad E st: Waba
riigi piiridest wälja saata, missugune korraldus

Sündmused Miitswis.

seda pikalist kirjade kattewitmlst seletada tuleb, el

tud olema, kuni piduüscd ko.u lähem?d.

kelle peawaii sus RüuS asub, d) mainlted kredit.

Lätimaalt.

peale poolteist päewa ära, kuna liuna ligidal o <*

kus kredmassa osakond on. Eesti Wadvriigt pinnal

keelata lgusvguste maksude sissenõudmi e kohaliku
rahwa kcest mdlsnitkuds kreditkosja osakondadele,

wahelatud.

jagnbel, miS postkontori» kangemal, ei jõua kir
jad mitte sel paeVol kätte, millal nab Tartu
postkontori !»'id, waid all.» järgmise päe«a lõa
lt,.ojal, ULgu seda postitemplist näha tõik
Sell-järele kulub Tartu kavgemake» unlit.
Sat» olevatele isikutele kirjede koju tä tewiimise

Pär«nmaa!t.

Saksa naliistK aStab mõjuVsma-d
samme.
poolametlik leht ~D. Allg Ztg."
teatab, et Saksa valttuL on kindl.d ja mõjuvrd
abinõud tarvitusele võtnud igasuguste väeosade
idapiiri saatmiseks wabatehtlikka ülcS kutsuda ja

taks- eraisttutele kirsad koju kätt,, aga neil linna,

na* vallad oma kirjad selsamal pZewal, mil
kirj- d Tartu jõuavad, kätte saavad. Millega

Pärnust. Linna volikogu koos
olek. Algus pidi olema kell 4 p. l. mie ajakS
saksad kohal olid, kuna teised erakonnad pea
täüSti puudusid. Kell Vab ilmusid ka teised.
Koosolekut juhataS J kobjon. Päevakorras
oli 6 punkti.
Tuli harutusele esimeseks: Linnavalitsuste lii

poolt wälj.entud dokuunnte sugugi tähele.

set psSsisaedost veel üheks aastaks peale rahu

Lähemail päuoll asmwad wäikerii ide esitajad

kokku ühise t uou pidama uute Balli riikide tudu
asutamise üle. Uued rsigiö tuhawe.d omawahel

ära. Hasenpoti maskonnaS varastavad G.ksa
väeosad, riisuvad elani?ka tallavad viljapõllud
maha ehk ajavad oma h bused sinna sööma,
hoiavad elanikku hirmu all, ci pane Läti valitsuse

saaeedud kirjaS palunud, te-S on wõlmaki! sõjaaeg,

väljakuulutamist maksma jätta.

tule lahtipääsemise põhjuS. Tulekahju kestrS
veel järgmisel päeval edafi.

sealtsamast jaamast 2 vogulilt reudteeroooaStega

tonist : Et võõramcalatte sissevoolu Ähisriiki*
des;e peale r-hu takistada, on Wilson kongressile

Soome sa<ttko»«a maj» BerliniS.
Saonn rUgiuõskogu ON otwtiapud oSta oma
saatkonnale maja Bcrliu!s. OStetaw maja on
Berltnis A sen ja Klouprwtsufert uulitsa nurgal
Spree lähedal. Maja on kolmekordne ja fisal

Bqlti riikide liit.

minister Saksa saadiku eel protrStt tõstnud Saksa

soldatite omavoliliste tegude, riisumiste ja röövi
miste vaSiu Kuramaal, ühtlast tähendüdcS, et
Läti wal?tsu'el täielik õiguS on kahjutasu nõuda.
Märgukirjas to.b välisminister muu sios järg
mifi asju eke:
Sl. juulil wtiftd akt ased Preekulni jaamast
2O täislaaditud vagunit ära; vagunites olid
raudteeroopad ju liiprtd. 1 aug wüsid Nod

oma osadega hästi Malmis said.

O >.ks soovitav, et teatri juhatus pikemate
näitemängudega waremalt kella 8 ajal algaks,
fils ei lähecS etendusega üle kesköö ja et oleks nii

väsitav. —r—
Trohwim sed.
85. eugnStil trahvis Tartu 4. jaoskonna
rühutohtuntk.itma lubata Emazõel õngega kale»

osa mitmed tuhanded punakeorllastd ja madrused,

püüdmise eest kolme isikut igaüht 5 margaga.

ega laua tegiwarafid ei jõutud paüsta. Eh?
nende tagavarade ümber küll 16 meetri laiune
kanal on. lagunes tuli fiiSki lähedal olewatesse
elu:ara?ituste ragawaradeSte ja tollimajosse. A nult

Süüdlased vabandasid eud.d sellrga, et nad
svndnSli-ka määrust kalapüügi asjas mitte ei ole
teadnud, mille tagajärjel neile Säikme trahv ka
määrati. st.

osa elutarbeu neid, jahu ja kala lä's korda ära
päästa. Weel lell 10 õhtul tuli hirmsa
lõuga. Kahju suurus oa weel teadmata, niisama

Pikaldane kirsade kättekandmiue.
Tvrlu postkontori walitsuse ko»raldnsU ian-

R haaSjanduse loxütee oli linnateenijate palga

normid läbiwaadunud ja mid nende palvete
veale sugupär-st kõrg ndanud. mille tõttu edaS
pidi tueets Narva mmateenijasele enam kui
13.000 marka kuus välja makstz.
..Kiur u".
..Kommunist kohtu ees." 15. augustil
»lt Ratwere.Pmde 3. jcot konna rahutohiumku
juurS Nurw. s korterist väijaiöstmise afi harutu
sel. A. T neberg nõudis J. Sauibergi oma kor
t?r st wätza mõ sea. Tunmstajoks oli paruni wõlsa

kirjutaja keegi Jng'issvnn. kes muu seas teadis
kohtule ette fariea, et S u bergi mees
kowmuuist" 0110, mispär. st mõ sa temale mitte
enam maja Üürile et tvsi jätta, olgugi et S. üüri
iontratt weel edafi, kvnt 1. weedruarint 1920.
aastani käib. Ja ülemal tabendotud rahukohtunik
mölSttS, nii wage a tunnetuse peale toetades,
muidugi A. Sauirergi tema üürimajast, parun
Stulelbergi mõisa maa P?al, Jaaci «inncoiaS
Narvas, mälw, ühes kohtukulude kandmisega. On
kuuida, et afi Rakvere rahukogusse läheb.

„Kluru."

ftirt Tarwastust.
Tarwastu tealb omandaS läinud aastal halwa
kuulsuse. Mltmelt poolt ja mitmel korral tehti
talle lausa etteheiteid, et ta E. Wabari-gt üles
ehitamise töös küllalt kaasa ei aitavat, saksusöbra»

line olewat jne. JlmuS mehi. kes lubasid lsegi
attistd ja fuklisid tarwastlos e häbislusets ette tuua

ja ot?e hirm slt waheaja! ajalehte kätte wõtta,
sest te»dmata, mis meile seal jällegi kä.k nätiu ei
Pilluta.

Nüüd oleme siis ja kaua aega neid aftiflb
ja sättisid oodanud, oleme is gi ta usjananjaib
oub-Nab, nagu seda ka lubuti, köit cSjata, tõik
wattlb. Näiv, et ainukene fakt see on, et see
sugufio fakllsio ei ole.

Ei ole siis ka mitte asjata ega edew eneSte
upitamine, kus siin armudega ära näitan, mis

TarwaSm wold meie riigi ülesehitemisis tõeSti
juba ära teinud on.
Toiduainete arwod wõton ma ainult 3. april
lini ja muu Warustus osjade kohta kuni 1. maini
1919; o'gugi, et walitsuse nõudmisi ja n-nde ära
täitmist hiljem ©tel lüllalt on olnud.
TarwaStu põllupidajad on annad:
a) Peremehed ia rentnikad 4655 p. rukkid, 3839
p. otri, 6778 p. kaeru;
8) mõ-sad ainult 417 p. rukkid, IS6 p. otri,
830 p. kaeru;
e) õpetaja ja köstri regul. wili 162 p. rutNd,
139 p. otri, 73 p. keeru;
d) kingitud 23 p rukkid, b p. otri, 8 p. ka?ru.
Kodu: 5257 p. rukkid, 4140 p. otri, 7S9s p.
kaeru.

Siis on Väikepõllupidajad weel annud:
856 P. loom -l ha, 1102 p. eluSioomi, 388 p.
sealiha ja 369 % wõld.
Mõisad on liha õige wähe annud, wõid mitte
sugugi, selle asemel küll 4545 p. kartulid. Wiija
summast on õige osa walitsuse käsul pidali
tõbe haigetele ja Mustla alewirahwa toitmisel
antud, muu kõik Wilj«ndisse edafi wi dud.

WaruStuSmaterjali on wall-st antud:
Sc-aboSterahs 9456 marka, 109 paari
saapaid, 57 kasukat ehk palitut, 76 kuube. 76
paori.wtllased püksa, 47 kamson', 48 mütsi, 48
wooditekki, 36 wcod lina, 127 särki, 138 paari
al-spuksa, 338 p. sukke, 337 p kindaid, 28 käte
rätikut, 227 p. will. jalgratta, 209 p. lin. jalg
ritt-a, 256 lamb-snahka, 101 hobusetekki, 7 nahk

westi, 4 riidest iscfti, 3 padjapüüri, 293 naela
wtllast lõnga, 126 naela linast lõuga, 267 naela
seepi, 401 lusikat, 170 paari nuge ja kahwlid jne.
SiiS 10 ©oodiga maruStuS Wiljsndi haige
majas. S öö" » sksnd korjas ja wõttis pidust
sisse Punase Risti he«ks jne. lähemale 3000 mk.
ja SmbleS üle 2000 arssina riiet pesuls.
Riigil-enukohuStukte ettetellimiseaeg oli meil
mõne uguSte takistuste pärast õige lühikene, telliti

fiiskc ligi 66.000 marga eest. Sellejuures oga
kingiti Kärstna lahingu kangelastele täiutähecS
peale 3000 margi.
Pe«le 8. aprilli on aga õige rohkesti weel
igasugust materjali antud, ja käib praegugi wiija,
heinte, wöt ja munade wedu, ja lähemale 100
mogad-slekki on jälle kokku toodud. Siis on
ainult ©allast lähema e 100 hobust antud, 10
niia-usi, kus sõjamees nabalt oma hobusega läks.

Mmdugi ka hull hobuseriistu, sadulaid, 47 rege,
hulk wankrid jne.

Hemu ja põhku lähemale 3300 puuda. Kui
lõike kolla wõtals, mIS nende koyans:e komandan

Wilja wabamüügist
Täi nduseks Wabariigi SBatitfafr poolt 16.
augusttl Vastuvõetud wilja wabamüügi määruse
§ l juurde teatab toitlusministerium:
Guuninormi andmisest on täielikult wabaSta
tvd kõtt põllupidajad, kell-l kuni 4 tiinu külwipkn
da on. Kellel aga 4—B tiinu külaüpinda on,
neil jääb sunninormi onsmisest 2 *ttinu toalaff.
Kellel üle 8 tiinu külwipiuda on, peawad sunni'
normi täieliselt külwipinua suura;e särele täitma.
Külsipinna all tuleb mdiSta kõike põllupinda,
mis sel aaSral ülesharitud on ja mingisuguse tol
daame kasvatamiseks ärakasutatud oli. Nii fiis
ti tule sunninormi nõuda pölluheina, rohelise wiki
ja lina külwipmna eest, kuna aga segawilja, kar
tuli, rneSte jne. külwipmna eest waStawsl mää.
ral rutud, otri, ehk kaeru (segawilja külmiptnna
eest ka segawilja) ära peab andma.

Toitlusministri abi: (allkiri).

eksitust.

Näiti-S peab selle kohta täielikku ülewaadet
pakkuma, mida wõib kodumaa aiandi-S
ja mesindus meile anda, aga kongress need fihid
ja abinõud kätte juhatama, kuldas tähendatud
majapidamise harusid edendada. Näitusel »n 12
asakonda:

1) Pavwiljad, 2) Köögiwiijad, 3) P>vk»ol!d,
4) Konserwid, 5) Lilled ja ilupuud. 6) Seemne.
kaSwatus. 7) A-anduse tarberiistad, 8) Mesin
duse saadused, 9) Mesinduse tarberiistad, 10)
mee. ja arS-ua med, 11) Kirjandus ja 12) Alan
duSse puutuw käsilöö.

Aurahasid antakse naturaS ja diplomisid nende
p?ale.

Näitusele mõib ka müügi jaoks aianduse ja
mesinduse saadust tuua, kuS igaüks oma produt«
Ude eest kõige kõrgemat hinda rvüib saada. Atan

duse ;a mesinduse kongress peetase ka uälmse
aja?, 28. ja 29. septembril s. a. Tallinnas ära.
Kongressil tulewad järgmised küsimused haruta
mise ja otsustamise alla:

tide ü esptdamine maksab ja kui palju nimelt ka

1) KmdaS meie aiandust edcndcda?

2) MiSsugus.d pauwilja sordid on üleüldiseks

»tt.ud ka puljU odu-DLm), siis teeks see raha järele
lüll kauni summakese wäija.

Ja rõõmuga peab küll tunniSlama, et mest
ainult õige wäikeue protjent wascueörkujaid on
olnuid, kaugelt suurem hulk on rösmuga annud,
looies ja teades, et sellega Püha tohus oma nigi»
kese wasru täidetud.

Mmdugi Mõista, el meie „ Maalidu" osa
konna ttitaud selles tkkugi esimesed on.

Kui need i?rrrad, k Leie meie Tarwc.Stu waZa

mömtamine nagu lõbu näi se ise metst
enam on teinud, eh! kui nemad malda teawad,
koS ensm on tehtud, olgu heals ja ilmutagu siin,
meie tahame siis weeigi m<dagt teha ja tahame
hea meelega sellcS itta esimesel kohal püsida.

Ja et meie E. wabariigi ülesehitamise heaks
nii rohkesli oleme armud umb-s üks wnendik
terwest Wlljandt maakonna and st seda on küll
meie ajut ne tubli waklawanem J. Jänes oma
svojt.de soowide ja walju käskudega läbi wiinud.
Ta lahkuS nüüd jällegi wab-!t sellest ametist ja
me Mäletame teda läuug?. Wõsimara kingimSle
korjaja ja milmel korral söjaUmite wiija ott «ete
wanii tultaw T. Aleiu.
J-h, varemini ei võinudki Tarvastu asi
häSil edeneds. Meie endine ale-oi enamuiega wa
luud Vallavanem (sotfialrekvo.utfionär) andiS
walususe täõküsid ja nõudmisi taiub:le õige pealis

kuud.', amvlt moodipärast teada, e: loranud
ega trahmnud taitmatajäim.se korral tedagi.
Tundis ennem naga rõõmu selle ül-, tel juba
seesug me mastil mari valla, mmelt peremees te
peale lmg S. Mõ.eed küll osastupan-kuga,
aga õige mitm-d ei soo.-vinud, või ei usatdanudli
oma paremaid es.u w.lla ludusse ära anda.
Ja paralu peangi siin ühe häbistama mär
kuse tig ma. WaruStus ja üie.öömine oa

kaswutamisekS Eestis kõige kohasemad?

3) Kuidas meie m-sindust edendada?

4) Missugused mtsitaste tõud ja tarude
süStewid on meil kõige paremad?

ja mõned lambanahakesed.

Pea e selle antakse talle süüks, et ta kuulsa
wiinomüügi wahe t üle 6000 marga ja magasi,
või tsdekl wilja wahelt iue 1000 marga teemda
tahmud.

Lühikese ametiaja järele kirjutavad nüüd revi
dendid ja uuridad pikki prolvtollifid ja asi läheb
kohtulikule harutusele.

Kunn.tamad mi imed ilmsüüta nõukogu liik
medki kaasa.

K S on osjata meele tuletada aega, kui talle
ametit ü eandes peremeeste asemikud wotikoguS
märkuse protokolli lasksid kirjutada, et peremehed

wamad päewaiüstmused, millede kohta kongrels
pead lindla waSruse andma. Meil on hulk md>
nikka, mefinikta ja põllumehi, teS aastakümneid
tegelikult aiatööd teinud thk mesilast pidanud ja
kelledel sellel alal roykeSli teüdanfi kogutud, ise
ärams w:l»apuu sortide, tõugude ja mesipuude
süsremi kohtu. TtgelikuS elus kogutud tarkusel
on määratu suur tähtsus, see sn wara, mis et
tohiks kaduma minna. Üksikute tegeluste
tarkus ja elu kogemus peab ühiseks
Eesti rühma aianduse ja mesinduse
raudwaraks saama. Kognm'.se»kohak< on
ja jääb kongress.

Selleparast pöörab Eestimaa aianduse j«
mesinduse seltsi näituse tmmekond ja kongressi
kokkukutsumise komitee aianduse ja mesinduse sõp
rade poole palwega, toetage oma wäljapanekutega

näitust, ilmuge isiklikult kongressile. Olgu siin
kohe tähendatud, et kõikide tundemärkide järele

wmb juba praegugi oletada, ?t näitus kui ka
kongress õige suur ja huwitam saab olema.
Lähemaid seletusi saab näituse ja kongressi
seletuskirjast, mida igale soowijsle matmta
kosu saatetakse. Andke adressid üles. Kmd ärge
unusiage, et 20. septembr t lõpeb wäljapane
küte ülesandmise tähtaeg Teadustage kohe, mida

soowi e mälja panna ja tui palju ruumi selleks
tarwis läheb. Seletusi näituse ja kongrisfi üle
saab igal ajal suusõnalielt ja kirjalikult näituse
toimekonnalt ja kongressi komiteelt.
Tallinnas, S. Pärnu maantee ja
Liimalata uni. nurgal nr. 9/1 kr. 1.
Eestimaa aianduse ja mesinduse seltsi
näituse toimeiond ja kongressi koktui
kutsumise komiUe.

Kaubanduse ja kommertskoolidest.
Huridusministeriumi kutiehariduse osakcn > sele
tab kaubandus- ja kommerlSioouse asjuS järgmtst:

HaridusminiSteriu-i i kaNalsaste järel tuleb
igasuglse kursuS alleS peale leitsmeauS.
tafe aljjtooli oma. Et aga algkooli seadus weel
wasru ei ole wõet>-d ja selle tagajärjel algkooli
iga üksiku aine õpekawa ulatust raske ära mää
rata, ei ole otstarbekohane kaubandus- ja kom

mertskoolil uuendamise juure käesolewa! sügisel
asuda, samuti ka uusi õpekawasid mainitud koolide
tarmiS maksma panna. Sellepärast p.neb osakond
kaubandus- ja kommertskoolidele ette jatkata tegeMust 1919/1920 õpeaažtul kawa järele, m lle pöh«

meeste peale et wõta, ja missugust tolmu see fiiS

jal need koolid läinud 1918/1919 aasta teisel
poolel töölostd, filmas pida- eS kõiki
Walitsuse määrust, mi« mainitud suhtes praegu

sünnitas. Nüüd oga näewad tõik, et ta ennast ja

maksmoS.

tema ametiajal rahalises osjas waStutust pere»
walda, iseäranis ka oma walijate ring ouda walu«

sasti on ja nõnda meie esimene demo
krattine watimine lüll täiesti on äpardunud. miS
aga nüüd lähenejal watimisel küll märguandeks
olgu. TarwaStu mees.

selle määruse alla.)

Kus käesolewal sügisel mere
koolid awatakse.

Ainult kutsekoolide eraklaSstd, mille õpilaste
haridusline tafopmd langeb ühte algkooli neljanda

kluSst (neljanda jao wõi aaSta) omaga, tui nii.
suguteid eriklass- üleüldse leidub, et tale witte
enam awada, sest et haridusmmiSteriumi ta Asu
tawa Kogu kawa järele käeSolewast sügisest peale

millesse peale tänawate nimestiku ja üleüldiste teadete ka ärikuulutusi
wastu wõtame.
ÄRIMEHED
pidagu seda «ilmas ja mahutagu plaani oma kuulutused. Kuulutuste
wastuwõtmine kestab kuni 15. septembrini.
K.-Ü. -Rahwaiilikool", Tallinnas.

Käesoleval sügisel avatakse merekoolid Kä<

mu», TulliauaS ja Kar faoreS. Kõigi» nendes
tooi-d'S avatakse ettevalmistamise 1 ja 11 tlas»
ja Tallinna» peole selle veel 111 klass.

gufeid riideid 5899 marga wääriuseS; Klara
Kallerti korterist, Luisentuli unl. nr. 4, 32 marga
väärtuses. tr—

Kolmanda klasfi lõpetajad võivad järgmisel
kevadel kaugesõidu kapteni eksami teha.

Õpetus nend S koolides a'gab 15 ott., kana
sisseastumise eksamid enne seda Srapeetakse.

Palvekirjad tulevad saata: Käsmu. Üle WSsa.
Tallmna, Vnaa poeg!--Ste gümnastumi, Kloostri
uul. nr. 16 ja K r smre, merrkool.
Kes nendesse koolidesse joow'wad astuda,
andku endid viibimata teada, wiS juures väe
teeviStuslS viibijatel tuleb ära tähendada, tn»
väeosa» ja lellena ta teenib.
PäewmmdisedGeSti wõib Ungariga kaubaudnSlifeSfs
läbitaimiseose astuda.
Välisminister J. PoSka sai Jngli'e kindral
konsuli V. H. E. Bolanqueti kSest kirja, milles
viimane teatab, et, nagu koninglik walitwS te.

Teater ja muusika.
teater.
Täna W. Somerset Vtaughavi kerge komödia
J. ck" te st korda.
Reede 29 augustil rahraeteuduS „Wätke
kompwekiplik-".

Talvehoooja avamlne lanpä w>l LO. augu iil Shakespeare „Guweöõ nuenäg^.
Teatri büroo.

ToitluSmiaisterinmi heaks «õetaw matS
kaotawd.
ToitlusminiSterium teatab, et 1-sel veebruaril

s. e. ministeriumi poolt väljakuulutatud maks
vabale müügile antavate kaupade pealt- toitluSmi

n!Sterm«i kasuks 25. auguStist s. a. ärakaotatud
»n. Toitlusministri abi > (allkiri).
Venelaste kongress.
Nõgu kohalik ist Wene lehest „Swvb. RoSfia"
lugeda, kutsub Wene Pöhjalääne valitsus kongressi

Tartusse kokku. Tähtaeg ei ole veel kindlaks
määratud. Mõeldud on kongressile moaelanikkude.
semstwo- ja linnavalitsuste, kooperatiwide, vaimu

liikude ja seltStondliSte korralduste esitajaid kut
suda, samuti se «konnategelasi. Harutamise alla
tulevad küsimused, mis ühenduses seisavad enam»
loSte käest vabastatud maakohtade valitsemisega.

Homme 29. augustil on Draamateatri hoo
aja avamine Knut Hamsuai „Ka«ingriigi wära
vatrga", ms P. Pinna juhatusel ett-k nt kse.
Uae jõuna esineb Otto Peterson, I)r. CrrSten
Ferveni osaS.
Pros ssor Gylling't osaS mängib A Teetfoff,
kuna Andre Bondeseni osa P. Pnaa käes on.
Teatri büroo.

Tuul kahu (SE) kaarest.t Maal keskmise
kiirusega, Läänemaal ja Saaremaal kõva tuul.
Wihma võimalus, iseäranis läänepoolisteS maa
kondadeS. Temperatur normalne.
Mere obserwatorium.

A Gutshkov,
tuvwd Wene oktobristioe juht ja s-uda ti'givoli
kogu pr«fidevt, praegune Wene Punase Stiili
volinik on veil päiwU T,llionoS viibinud, «agu
k haltk Wne l'ht oob. Rass." teatub. A.
Galihkow rn mõnede valitsuse liik»
m-t ga läbirääk mist pid-nud j« fiiS togafi R iga
sõ-tnud. Lähematel päevadel oodatavat A. Gutjh»

kowi uuesti Tallinna.

Kohwkoda.
Kolme märgule east korraga kohtu».
Augustikuul m. q. tungisid Keeni wallas,
Tartu maakonnas, „L<mbi" talusse läbi akna kolm

sõjanistus meest ja nõudsid taluomonikult. Kusta
Undrttsalt 20.000 rbl. väljaandmist. Kui vii
mane woSkas, et tal raha ei ole. jäi ü's sissetun
gijatest, püssi laskevalmis hoides, Undritfi wal»
vama, kena tnsed kakS läbiotsimist toimetasid.
Röövlid korjasid hulga kuld. ja hõbeas u kottu,
umbes 4400 murga väärtuses. Enne üramine
kut panid kur»at»g'jad Undritsi ja sealsamas ta.'us

elutseva Peeter Rätsepa keldrisse kiuni ja ähvar
dasid talu maha põle ada, kui nad juhtumisest enne
tolme nädalat julge sid kellegile rääkida.

25.aug. oli Sangaste vallas Kusta La
wingi talus-e keegi läbi akna sisse tunginud, um
ja minema viinud. 10. dets. varastati selle
sama »mlla talunikul Artur Küschbaumti hobuse
telkarihm ära. Kahtlus rihmawurgsseS lvngeS
Kusta Lavinzi taluS teeniva August Koo fi pea-e,
keS päeval peale vargast üht telkarih.
ma oli näidanud. Läbiotsimisel. Kootfi ema
elukohal, vaestemajas leiti Lawingilt varastatud
riie. KootfiS tundis Undrits sÜe isiku ära, k S
teda oli Püssiga valvanud, kui ksaSlasid väärt
asju otsind. Ülekuulamisel tunmStaS August
Koots enese ainult Kirschbaumi ja Baw>ngt joureS
toimepandud varguses süüdlaseks, Undrilsi juures

et olla tema kaaStegelane olnud. 20.aastaae
August KootS võeti kohtulikule waSmtussle ja Tar

tu-WSru rahukogu, k->s asja harutati, mö Stis ta
kõigi iseäraliste scyuSliste ja lsitliSte õiguste kao
tusele ;a kaheks ja pooleks aastaks vangiroodu.

Harju maakonna põllumeeste kongressi
pidamiseks et auta luba.
Nagu kuuleme, ei ole Harjumaa põllumeeste
kongreSfi pidamiseks, mis 31. aug. Tallinnas pidi
ära peetama, luba antud. PõhM teadmata.

Tallinna ringkonnakohus, kuS aSja kaebealuse eda

Ajaleht kinni pandud.
Nagu teada, psvdt mõlmude paolt
Mõni aeg tagasi „Wõi!uS" ktavi. Selle asemel
hakkastd so fiulrcwolutficwärid WSt»
lust- »Sja aadma. Nüüd panvi ka fee leht

Seawargad wangireodn mõis.
tetud. Weebruarikuu! s. a. Varastati Waimast
mere wallas, Taru maakonnS, Surma pä«

Valitsuse wa«tu kihutustöö tegemise pärast kinni

ja, naga kuuleme, ei ludvtawat talle mitte edaS
pidi järeltulijat käima panna.
Riikohtn liikmete k-ndidadid.
Tänasel Asutama Kogu koosal-kal tulevad
riigikohtu liikmed valimise alla. KohiumiuiSte
riumi poolt oa ettepandud ja oma rõaSolemtst
ow.lnanud: J. Poska, praegune Välisminister
J. Pauiepp praegune Wiljaadt maakonaaw
esimees. K. BaarS Asut. Kogu liige, Beniko
ringkor nakohlu liige ja J. Lõo A-'ut. Kogu liige
Pe-le nende oa tööerakonna poolt ettepandud

adw. R. Ruubel.
Telefonitraatide maa olla seadmine
on Toll nnas praegu täies hoos. Selleks on kogu
linn risli-rästi kraamisid täis kaevatud, kuhu
telefoni kaablid asetatakse. Nõnda saab pealinn
varsti Vastikust traadi rägastikust lahti.
P troleuwi jagamine.
Igale Tallinna elan kule antakse neil päewil
kaartidega 4 n. petroleumi, hind 4 m. 25 penni

sita-.bei läbi vaadati, leidis, et kaebealust kui ala
ealist ei wöi mõista vangiroodu ega õiguste kao
tvsele, muutis rahukogu otsuse ja mõ-.sns Kootfi
ainult kaheks aastaks vangi ja 100 marka kohtu
kula maSma. —us.

ralt olemast Liimakn talust sissemurdmise teel kaks

siga ära, wäärmS üle 3000 marga. Sead olid
talust eemale aetud, ära tapetud ;a mausril ära
wiidud. Kahlus UngeS tolme -siku peale, kes
paar nädalat enne märgust viis käinud Liimalu!
siga kauplemas. Uurimisel selgus, et ü:S neist oli
teegi Rudolf Piigtls, kei Kõrgemäe talunik T.mm

sigadele fiött Wiljandc Pärnu rahukogu wõiStiS
mehe 10.000 marka trahwi ja 200 marka kohtu»
kulusid maksma, maksu jõuetusel nõi mittemaks
misel oga üheks aaStaks wangi. R'ng'onna ohus,
kuhu kaebealune edasi kaebas, kinnitas r. hukvgu
otsuse ja ltsaS weel 5o marka kohtukulusid juure.

Postiwalitsuse tegewusest.
2.

Kirjutuses .Pzstivalt'suse tezewasest" (vaata
„Mlt."nr. 176) käsi asin miS puutuS meie
PoStiaSjantusesse ja viimasega ühenduses tekkiva
tesse küsimustesse välisriikidega. Aiamalpool too

damas ariikus piiüan selgitada küsimust, miS
Wene valitsus, Eestist lahkudes, jättis kui
mitte hea, siis sõna tõsise S mõttes eeSkuiulise
paS li. telegraft asutuste võrgu. Ilmasõja tõtt»
tõusis postiasutuste arw viimase kahe aasra
jookml Wenemaal üllatavalt. Riia posti-telegrafi
ringkonnas oli umbes polt-istsada uut postiasutust

kawiitjusel, kuid selle eeskava teostamine viibis
fömst ärartppuwatel põhjustel. Uusi asurufi oli
võimalik avada täiel määral ainult Eestimaal
ja Põhja-Lätimaal, kuna Kura- ja Lõuna välimaa
väenuliste vägede käes oli. Sellele asvolule tänu
võlgnedes avali Eestis enam jagu kawatsetawaid
asutusi kulude peale vaatamata, uus nimetatud
avamine nõudd.

Et kawakindlus selles suures kultur organisal.
fioni töös puudus, miS tol ajal isikute poolt
juhitud sai, keda huvitas ainult asutuste arv,
tuli avamise puhul väärnähtust sel ala! ette, et
ned kohteS, kas asutust tarwiS et olnud, wlimane
nimelt avatud sui, kuna rohkem rahvarikkamad
kohad ilma kohalise pottiusutuseta läbi pidld
ajama.

PoStivõrgu täiendamise ja loomise ajajärgus
Eeslis on suured teenused nüüdsel w bariigi
posttwalltsuse ülemal, is. Rikand'tl, kes omal
ojal R'ia ringkonna valitsuses organisotsioni töid
juhatas. palm energiat selle fisje pannes, tuid
kellel õnne's et läinud neid tõ.b lõoule viia.
Wene walttsus jättis umbes 150 asutuse suu
ruse wõrg', siia juure arwamuta agemurfid
raudteejaamades ja wallawalitsusles, ecvpoSli
punate magafinldes ja eraisikute mures.

Tuü must aaSta okupatfioni aeg *—
Eestisse. Aastakümnete jooksul suurte 'õapingu
tustega saavutatud töömgajärjed sold paari
päevaga põrmud tehtud; kõik posttasutused
ilma erandi a said sulutud, varandus laiali
pillatud, ametnikud valgusid nõukogule maale,
järele jäi käpmäiS isikuid, keS ei kaotanud lootust
paremate aegade peale.

Ootus ei petnud, raugeS okupatfioni wvim,
algas ülsehicaw töö. Km sipe'gad kokku koguvad
oma lõhutud ja rüvetatud pesa peale, nii kogu
fid endid ülejäänud postlteeniiad oma lõhutud
kodu ümber kok'u, et uuesti ülesehitada seda,
mida lõhkunud raudmeeste käed.

Sa sa vägivalla valitsus, kogu majanduslise
ja poutitlse elu surmamiftga, hävitas sihik ndlalt
ja vi s külvamise punktile posti.telegrafi asjan
due. Toetades peole röövis \a
wedaS välja lõik, mis vähegi hinnaline oli ja
mis posti telegraft ametkonna oma. Isegi nii
kaugele lä s ahn .s, et telegrust ja telefoni
juhed (iraadld) maha nõ4i, rääk mata aparatidest,

pearõhku posti telegrufi ühenduse, kue läbikäimise

mann tunmStoS enese seawarguse kordasaatmises

abinõu teguri peale panna, ilma milleta

süüdlase s; 3. Veebr. t«lnud R >doif ju Wolde

üiSti kulturriik püüsida ei suuda.

mar P igatS tema pooie ja kutsunud endaga kassa

Mitte millestkl midagi luua on raske, koid

löbusõ dule. Sõidul jäänud nad kuhugi! met,'a
serwal Piigusid toimetanud kusagilt kor»
domööoa mõlemale reele tapetud sea. Sus sõit
nud nad kellegi Johannes Echnidti juure, kus
nad sead ära puhoslonud ja liha hoiule ainud.
Läbiotsimisel leiti Schmioti juurest pea käik liha,
mis Prgatfid ja Kuulmann finni wiinud. Tartu-

hea tahte ja püüdmise irnrns saadakse takiSmsttst
üle ja saavutatakse häid tagajärgi.

Wõru rahukogus, kus asja harutati, seletas kaebe.

alune Rutoif Pi-g ts, et ta toidupuudusel mar
gtle läinud. O.Nüd käsk sõjamäe komisjoni ilmu
da ja nädalane kott pidanud kaasas olema, temal

et olla oga midagi kaasa wõtta olnud. Ka Kuul»
mann tunnistas enese süüdlaseks. Woldemar Pii
et teadwat, Echmidt et olla teadnud, et temale
hoiule toodud seod waraStatud olid. Rahukogu

550 marga väärtuses; Liisa Hansowi korterist.
Künka uul. nr. 17, sissemurdmise teel mitmesu-

loomade arstimiseks, puutünnides wa>miStatawat

leja »n, ütleks, et see on lihunik Narmast. Kuul

Puuvilja rohkug.
Iga päe-ooga tuuakse Tallinna torule ikka
rohkem ja rohkem õunu müüg-le, kuid hinnad ei
taha suurt meel alaneda. Oana toobist nõutakse
llk—2 marka pirnid.st 4—5 murta toop.

Nikmmlt ükS paar kaloSsa ja voodri nahka, kokku

Kub juba põllul rõugus ja weto hoitud

mida sõja'aagina kohe ..üle" nõtti.
Et algava riigi elu röö astesse juhtida, tnli

gaks seletas, et tema sellest asjast üleüldse midagi

Margused. 26. augustil on varastatud:
Aksel Lüudelut 1360 marka raha; Tiina Du
base puukuurist, G rgensoni uul. nr. 3, kana ja
tabaluku kokku 32 marga väärtuses; Mih'el

spordiseltsi soolt toimepandud p.duaiost. odrad lät«

küülizaks olnud. Tammele oli lasknud keegi Kuul»
mann öelda, et ta küsimise korral, ?es see eaksup.

nael.

Õnnetused ja kuritööd.

wakta linnaseid ia tuks puutänni praagajälistega.
Ülekuulamisel seletas taluomaniku Mihkel
Rullikow, et tema wiina ei olla ajanud. Leitud
?or« pudelwgs jäänud tema e Utut Wiliandi

puutub poStiaSjanduSse sisemaal.

bel kümme küünart riiet kanga o sasi ära lõiganud

Loodetaw ilm 28. augustil.

duwalmistatud piiritusest lõhnasid, umb»s poolteist

Draamateater.

male kohuseks teinud edafi anda, nüüd võib uuesti
alustada kaubsnduslist läbikäimist Ungariga.

Need on aednikkude ja mefinitkade kõige põle

meilgi käsikäes käinud.

Warustusmaterjabst on selle vallavanema
hoiu al ara kadunud sõi peenemas kee.es öeldud
ülevõetud: 2 kamsoni, 1 kübar, 6 woodtlelk?, 2
wooduina, 7 järli 6 p. aiuSpü.sa, 14 p.
sukte, 33 p. kindaid, 3 käterätikut, 2 padjapüüri

ltsekS tuleb tunnistada. (Kaubanduskoolide Ülo
üidiShariduSltsed ettevalmistamise klaSfid et käi

sõbrad, kes tahaks Teie seast seal puududa? Meie

aiad ja mesipuud on tänawu rikaliks saagiga
tä detud, meil on, mida wõiks wäija panna. Ja
meil on ka mitug' küsimust, mis ühiselt harutada
ja otsustada t-hawad, muidu teenn rohkesti

Llhemal aial ilmub meie kirjastusel algupärane
TALLINNA PPA.A.N

algkooli neljanda õpeaaSta kursus kõigile suuduS

Eksami aeg antakse ajalehtede kandu teada.

EeSti ajq«dufe ja mesinduse
sõpradele.
aja pärast, so. 27. 28. ja 29. septembril
s. a. awatakse Tallinnas esimene Eesti
üleriikline aianduse ja mesinduse
näitus ja kongress. Aianduse f« mesinduse

peren«ised leiba, liha ju wõld ü stkutele koriajatele,
ühe ehk teise roa? osa ,ao's on kinkinud (üheainsa

nädala joo-ssl näituseks 9 koormat, üie 4000
naela leiba kõrrega ja munodewoor enne pühi et
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mõistis Rudolf Ptigatfi wiiekS aoStakS sunni ööle,

Kustas Kuulmannt kaheks ja pooleks ja Johannes
Schmidti-poalteisels aastaks Vangiroodu, Wolde
mar Pligatfi aga priiks. Ringkonna kohus muu»
tiS rahukogu orjuse ja mõistis Rudolf Piigatsi
neljaks aastaks Vangiroodu ja Kustas Kuulmannt
kaheksaks kuuks wong', Johannes Schmitti oga
tõenduste puudusel wabatS, peale selle Piigatsi
300 ja Kuulmanni 160 marka kohtumak u maks
ma. —ui.
Gakaiviinapöletajale 10000 mar
ta trahwi. Detsembrikuul xi. a. leidis kaitse
liidu patrull läbiotsimisel Kabala wallc.6 Peedita
lx» limonadikorwt 32 tühja pudeliga, mis kSttko-

Lahkuvate okupaisioni võimude poolt tehti
iga sammu veal takistusi; Keelati" sa ..lubati."
Et kõ-k kallihinnalised kiirtöötajad Hughes'l ja
ed Morsed välja olid viidud, et avanenud
mingis,>g ch võimalust telegraft ühenduse loomi

seks, telegramme võidi ainm.t ftUefohaie lubaga
sa srel tarvitada olevaid juhesid mööda edsfi
auda. Postlwulitsuses olewote andmete põhjal on

saks ased Eeslist 192 24 H»gheS'lt 1
nelja, ning 1 kahekordse Bodo välja
viinud. Wõimalik, et imetaiud arvud täpi
peatied ei ole.
Postiühenduse loomisel usuks suuremaks takis

tuseks oli poetiweokvsimus. Liikumise abinõude
puudusel tetkiS seisukord, et p Sttwedu surnud
punkti ähvardas jäada. M-ukonnawalitsused,
postiwalitsuse palvele wastutulles ja seisukorra
tähtsusest arusaades, toimetasid postiwedu suurem

jagu tasuta, mis andis postimalikftisele edaspidi
selle küsimuse lahendamised avaramat võimalust.

Postiveo raskuse peapõhjuseks oli hobuste

postijaamade likwiderimine.

Rahulolemisega peab seda konstaterima, et
seltskond postiühenduse loomisest osa on võtnud
ja aineliselt kaasa aitanud.

Novembris saab aasta, kui EeSti poSti.
valitsus tööle hakkas. Töötagajärftd, mis era
korraliste olude tõltu ehk mõndagi soovida
jätavad, on siiski rahuloldavad. Peaaegu on
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kelle tellimise aeg augusti kuuga lõpeb, palume tellimisi aegsasti uuendada, et leu®
saatmises takistusis! tuleks.

Mimirn hinH. M 1 kl peile 7 Ml 51 peili, l!š lilli M Mli
üii IIiUU. iie ira «1 kuu peile 6 marka 50 penni aasta liii 26 marka.

Austusega Maaliidu'* talitusterwe asutuste võrk tema endises suuruses üleS
seatud KuZ mõnesugustel põhjustel ionfoett avada

wöimalit et o uud, oa agentur avatud, mille
Klespidom'«e riigilt vähem tasu nõuab, kui kon
tori itlkspidumine.

Et kontor.d arwu poolest vähem on, praegu
on neid 109 tai Wene u alirsuse ajal, ei anna
see ennast tegelikult tunda, sest et asutused
nüüd rohkem :atftanmsem.;lt ära jagatud sa võima
likult roh!em rahvarikkamatrS keskpunkl des cwa
tud on

Pottivalilsuse põhimõte ja soov on võima
likult rohkem asutusi avada, sellega kergendad!s
kodanikkudele igasugu saadetaSts saamist ja läki
taoiist.

Takistuseks selleS on riigi aineline seisukord,
«iS ei luba teostada titel määral neid kawar
sust, mis on juhnud p latemnrfe ja
povfintile järjele tõstmise peale, eemärgiks wstteS

L«in--Europ- riikisid.
Situ juuras tuleks tähendada, et esimesed
sammud sitsis osas >uba tebiud on awasig igs
pofilontons tcltgrafi ja telefoni. KuS ied: wel
ki ole, tuled aparakide ja muu materjalide puuduse

arvesse pauna, missugune ta'sms aga eht juba
lähemal ajal kõrweldaiud saab.

Löpu's tahtsin w-el ühe iseenesest wöga
tähtsa 'üfiwuse juures peatad". On sagedasti
kuulda, et poStisaadetused viljaks iääwad. S >ü is
tetak-e postiametkonda hoo imaiueS kodanikkude
huvile woStu, neid lihtsalt ign^rertdeS.

Post walitiuS, ehk seda wähem weel posti
teenijad, ei ole soaderuste hi mltre
süüdi, sai) seda tuleb erakorraliste a gade ar-uele
panna. Pe>!e selle püüab po'tlwa!i>s s kõik teba,

et saadetusie mures wiiwttusi ei sünn-is. Et,
sõduritele pvsliiaadetuste saanust hõ-dustada, on

ojuiine E stl post onvr omatud.
Tallinuas, 25. augusnl 1919 a
W. Soopan,

Toimetusesse tulnud kirjad.
Austatud ..Maaliidu" toimetus.
Teie lehe 173. numbris avaldatud teate:
hariduSminiSerium kiristajaid toetab"
õiendamiseks palub haridaSminiSteriumi majan

vagi DitSft liuna ära võtnud, kingitust leidnud;
enam oled tagan,wad Balta fitzis.
Riias, 26. augoStil. Latopress. Nagu
Freiheit ja BsrwärtS teatavad, kastab Prelfimaalt
sõjaväe saatmine Kura- ja Wenemaaie edofi.
We«e monarhistid käivad käfi-käcS kslodi

duseosakond järgm>st ära trükkida

fatfioni komiteega.

Ustavalt poolt Teile tulnud teade, nagu oleks
kirjastusühisuse palwe, koolt
kirjanduse trük iwise S krediit saada, tähelepanemata

jäetud, ei waSta asjaoludele. Pikkemate läbi
rääkimiste tvgajärjel andis „Rahw ülikool" 24.
juulil õperaamatute trükkimise kalude täielisema
eelarwe sisse n ng ministerium pööraS 26. juulil
Wabariigt valitsuse poole mainitud är le 250.000
marka lama lubada. Waliisus artmS kötge
saavat, kui k übanduse ja tööötusminisleriumile
tööstuse toetamiseks määratud 10 miliomltsest
summast ka kirjanduse soetamiseks palutud laen

välja anda. Wiimose m>mSteriumi kreditide
määraja kom'Sjon et tahtnud õperaamatute ktrjaS»

tam st tööetase's tunnistada ning selle ootamata
aSjukäigu tagajärjel tali hariduSminiSterlUmil
uuesti valitsuse poole pöörata.
KirjaSlvS-äü „O->t-mees" on järgmised S
raamatut kirjastada wSt- ud: M. Univer, Bio
logia 9p raamat. Eiettroo.st imm-sent, J. Jö
ae»er, Ertiskeele grammatika tef Moolidele, I ja
Il jagu, H. B 'ker, Pühajäewe ümbruse toimiS
ümrgud, J. Koppel, AritMtlika metodiko, AS.
Mtttcliaar, G<om tria rahvakoolid-le I, 11., lil.
osa.

Nagu näha. ei ole ül?4lo tud raamatute hul
gcS Üyiegi tiuki lööd Pea e nimetatud
kirjustaSür de et oit seniajani laevutah jäid mi
nisktr'umi poole pöörauud, ning s-llrpäcast ei
tea cfjtonh, t lle nõudmiste peale tema ei wõ>
Wat vaevaks w Alatagi.
M'iakidueniakittnn jubataj» T. G ünberg.
Eswrt telegrammid.
Londoni», 26 augustil. Reuteri kuulmist
nõöda on teada, oleks wabatahtline sõja-

.Estonia*

seiSma.

W»M

ewakueritod ja liikuv matersal üyeS võetud.
Wöeosad kes asusid koondavad endid
Pogost Bjelt ja Pogost Malogosmsa ümbrusesse.
Luuga fihil muutuseta.

meie lõuna pool Pihk-oad ühe kuulipilduja wõtstme.

Hommikul 27. augvStil 1919 a.

Lõuna-lääne väerind.

Uuemad teated puuduwad.

Nowograd Wolõinsti sibiS kaitsiwad m:ie

Wene enamlaste wäerindade teabaivne
25. augustil 1919.
Põhja väerind.
Järvede vahel,seS pirkmnüS Aunuse sihil on
ägedad vaenlase pea>etuug!Mlsed suurte tuhiud.gr
vaenlasele tagasi löödud.

Ülenljuhataja staabi teadaaw.e

rutulisemoS korras küfimuse lahendamisega toime

Postiw. orgamftr-mise osa?.»
juhataja.

teater

on lubatud Inglismaa ja
Latvijs, Es li. Leedu ja Soomemaa wshzl.
Miitawi sündmustega kalsub
Rahwa Nõukogu walitsost ÜltS energiliselt stja
wäge suurendada ja ja rahwasi. tui
üht meest Laiw ja dk«btrbtlije Mebartigi <est

26. augustil 1919. o.
Lääne wäerind. Narwa sihis lõuna pool Balti raudteed Lauga
sibis ja Pihkwu ptirionnas ta mõitluscd, kuStuureS

üle Welikaja jõe õhku lastud, kõik togawara ladod

27. augusti hommikul.

Jamb u r i sihil oli eita äge tulevahetus
lõuna poo! BabinStoje järve; meie võtsime
vangist.

Pibkwa sihil pomm meie soo ns
rong d Mog ino mõisa ja ajasid seolt vaenlase
välja; sell s sihi» liikuvad naenlase voorid aeti
meic suurtükitulega laiali. Snsvtiova küla, kuS
woenian; ams ja meie ioomusrong d tul? all hoi
dis, puhastati meie löög,osade poolt vaenlasist.
Kindlus arud liinil vaikne.
Mu»al luurajate tege«uS.
26. auguSti õhtul.
Jamburi sihil pommitas vaenlane kõoa
suurlü'i tulegr raudtee ümbrust, meil koot st ei
olnud Mi-jat tervel liinil harilik luurajate tege
wuS ja p.iguti suurtüki tule w h tS.
Pihkva fi hi l lS d meie soomusrongide
dkssantid Stanki, Lariochina, Ponomarjew i ja
Lakowisewa küladest vaenlase n älja.

Mujal vaikus
Wene Põhia-Lääne Armee ametlik teadaanne.
26. aug. õhtul.
Peale wibaseid ja ägedaid võitlusi suuremate
vaenlase jõududega, olid meie väed sunnitud
Pihkva linna maha jätma. Enne sida said sillad

Lääne väerind.
Luuga piirkonnas võtsid meie trä b peale la
hingul Odricdiha ja Wjawki kiilad 17 versta
lääne pool Piüssa jaamf. oma alla.
Pihkva piirkonnas murdsid mete Väed vaen
lase ägeda waStupaneka ja võtsid oma alla kütad

15 werSta ida ja 5 versta lõuna pool Pchkw-t.
võttes wangifid ja 3 kuulipildujat. Lääne pool
on meie pealetungivad väed ägedas võitluses
vaenlasega 5 versta iõuna-tda pool JsborSlid.
Dwinskt piirkonnas Uftiani sihis tõmbusid meie
väed ennast waen ase pealetungimise järele uutele
seisukohtadele 10 lmrsta löuna-lääne pool Nowo-

Ateijondromskl, Novo-Sventfionõl sihis kestab
üvõitlu» edasi Druiewust »ü a all 15 versta pöh
ja ida pool W dsvid. sihis on meie
i«ed seisukohad fSe ääres 10 werSta lõa
na lääne pool Polttisksi. Lõuna pool lätsid
waeniaje katsed üle Berefina jõe tulla nurja.
Lõuna lääne väerind.
Shito miri fihit võtsime Ghitomiri linna uueSti
oma alla. FaSrosi piil konnas võitsid Petliura
väed Flstvwi ja BetaZa Tserkowi ära. Dniepri
psirkennrs paremal pool kaldal võisime met- Ka
nowi ära. Puhemel pool kaldal tag newud meie
väed BrSisewka ja B->r Spolt piirkonda. Musta
mere ääres pommitas Inglise laevastik, mis 30
sõjalaevast koos seisis, kuts päeva OdeSsat, tegi
d ssüNtt ja wõttiS Unna ära.

ottiwselt oma seisukohti F scoioi sihis tõmbusid
u-eie wäed ennast Bojarka juama kiinile tagasi
Kunewi sihis paremal pool Dnjepri kaldal taga
n sid meie wäed W.filkow.Tripoije liinle.
Lõnna wäerind.
Kurski pisik.mna» on »õtluS 3s wetSta
lõana poo! Karsti linna kAunst.
Bjelgorsbi sihis wõ fime võitluse jacele Koro
lcha oma aÜa.
Hartowt fii-s wõ fim- Wolt hanski oma olla.
KapauSki sihis jõudsid meie kä d nõ de dcS
30 wkr?ts lõuna pool Wa!u kid, '«Sits «angi
sio. 6 jumtöb, 4 kuuiipittujad ja muud sõja
saak'.

Pa»?o sidis on lah i-g kLimoS 10 wettk»
põhja iää.e pool Paw.ows:id mci: surume watru
last lõuna poole.

Kilatjhi sihi? wStnR? Ba uvlinovka oma olla.
Nasululi fihiS wõlsid meie külad 20
werstu pöhia-laäne pool Zlono skajad oma alla.
Kamõishinsti piirkonnas keStab wZltms edasi.
Orski sihis wölsime külad 120 wersta lõuna
pool Trous id oma alla.
Kurguni piirkonnas liigume edasi ja jõudsime
80 neis a idu posi Kurgani.
JulutorowSki piirkonn s JulutorowskiJshimi
tee peal mö sime Wakgotshi ou.a all'.

T>.bo'ski fitnS lahedad meie wäed Tawdõi
jõele, mis Toboti jõ ke woiseb.
Matlütatv toimetaja A. TupitS.

Wäljaantja.Kirjastuse Ühisus Maaliit.

MM- Harjumaa põllumeeste päew jääb
MM-DM- puudusel 30. ja 31. aug. pidamata.

R-edcl, 29. augustil 19 9.

NeljapSewal, 28. augustil s. a. Jstonin" finionin-orfeftri
Sõber Jack"
MMM
n
Algus kell 7 õhtu.
Reedel, 29. augustil

Jie loiiipiilila"
Algus kell 7 õhtu.

Kas-a on awatud kella

10—1 p. ja kella 5 õhtu

Sssüsja lõpp.
PT" Hütufcd.
Vihmase ilmaga on kontsert saaliS.
Pääsetcihed 5 mk, reameestele ja

Ajakirjanduse büroo tarwitab vilunud
Kuulutus.
Tallinna linnawaltts'S teatab, et

Läti keele tõlki.

Korjake rokki seent tungalteri*
Ostame piiramata mõõdul hea hinna eest.

Kirjalikult ehk suusõnal. W. Pärnu maant. 3, Estur.

Lill ja HnKßtijži, liii

Bängiwaipade
wastuwõtmist iatkatakse 28, 29. ja 30. august, s. a. linnawalitsuse

ruumides (Raekojas) kella 9 hom 3 p. l.
X- 4785. LinnawalitmS.

MM MM.

ToitluSmmisteriumi külmetusmaja?, Uue Sadama tänaw

nr. 2. on wecl

Juustu
E. W. wigastatud sõjameeste kesküliisuse juhatus
kutsub kõiki muusikaarmastajaid, kes soowiwad müüa 2ja 4 marka nael. Müügtaeg kella 2-4.
Reedel, 29. augustil s. a.
Karja- ja kalaasjanduse osakonna juhataja ?. t. (allkiri)
Paiiusi-Sa^adis
puhkpillide kooris kaasa mängida, endid lähemal
Asjaajaja eest (allkiri).
Haoajst awamh@.
ajal
ühisuse
kantseleisse,
Tõnismägi
3,
üles
andma.
wõtab „ Maaliidu" tellimisi otfib omale laduwalitfejat. Paik 800 marka kuus. Raamatu,
Juhatus.
hini MM!
wastu põllumees hra T. pidamine, arsuavmõude tundmine tarwiiik. Soowiawaldus ühes
\Sm wäarlpbend o?itab büroo ,HW
ei ftrielbufc ;a ttr g mata soowitustega palutakse rutulises korras
Peenmann,
K u t f c.
peawautsusele (Raatuse plats nr. 14) stsseanda.
Ss:t'U tMit 6 (baowi v"al kella 9 --5.
Knut Harnsuni näitemäng 4 w.
1. aug. 1919. a. audis Emilie Pälin, sünd. L llipu Eestimaa
l'aiinsi-Wõtimas
ewaugeliumi Lutheruse usu konsistoriumisse abielulahutuse kaebtuse
PühaDäewal, 3!. augustil s. a.
oma abikaasa A u g u st Pälin wastu, kiriku
Põllumeeste koosolekutele
seadme § 374. punki 5. põhjal sisse. Selle tõttu kutsutakse
põllumees hra J. Baumann.
kaebtusealune A u g u st P ä l i n t isiklikult ühe aasta jooksul,
JU Sl".
ja nimelt mitte hiljem kui 1. augustil 1920. aastal
iiiTõllš
ühel äripäewal kell 2 p. I. Eestimaa konsistoriumisse
Johannas Tralowi näidend 4 w.
kaebtusekirja wastu wõtma ja seletusi kaebtuse kohta andma, ehk
enese asemel seaduslikult kinnitatud wolinikku saatma. Vastasel
Algus ke l 8 õhtul.
wõtab .Maaliidu" telliwifi wasm
Pääsetähed 9—3 margani.
korral tunnistatakse pärast selle tähtaja möödaminekut abielu
kauvmee? hcrra H. Martinson.
liru»,

Kassa awatu<i iga p-.ew kella
11—1 e. 1. ja 6—B õutu.

ppaamateatri selt i
DM- erakorraline 'U 4
peakoosolek

tovliõpilastele 1 mk. 20 renm.

Alguo t. BV2 õbt. Lõ7>p k. 12 ööse'.

ralspera waiias
Tartumaal wõtab

mõlemate poolte wahel kaebaja uue palme peale lahutatuks.
Eestimaa ewaugeliumi Lutheruse usu konsistorium.

27. aug. 19 19. 3264.

8. septembril 8. a. kell 10 hommikul tulewad
tellimisi wastu peremees hra
X Tuk
jookswate päewaküsimusle üle, muu hulgas ka Asu
enampakkumise teel müügile Tallinnas, Uue Hollandi
i-äewaleiie .Maaliidu" telli
Aiftlfl *1 Alti • tl Sl *1 f Alü
uul. nr. 5 auto-garashi hoowis Eesti riigi päralt
tawa Kogu liikmeid, saadab soowi peale
on 2. septembril 1919 ? H 8 õ' . misi wötab wastu
i? MaSfflaUufllEly.
Draamateatri vroowisaalis. Ei-, e
olewad
42
kõlbmatut
weoja
sõidu-autot,
jaolt
Haaslawa waiias
kaik wn'ti> realkwli.
jjlasfiidii" Eteskbueso,
põllumees hra Johan Põ<lerson. puuduwate osadega.
Tallinnas töötawatel ämmaemandatel on tarwis kuni 15. sept.
Näha wõib sealsamas 4., 5. ja 6. septembril s. a. sellekodased nööriraamatud sisse seada ja terwishoiu büroos
af.
Tallinnas. Wene uul. 11.
kinnitada lasta. Nööriraamatud on „Ütsi§elu' trükikojas. 23. Bro
MUMs
kella 9 hommikul kuni kella 2 p. 1.
Öösel 16/19. skp.
kusmägi nr. I, saadowal. Määrused ammaemandate tegcwuse kohta
warastati
Riigiwaranduste ülevõtmise osakond.
,Riigi nr. 37, 13. juunil 1919. a.
Suiste walles, Luiste kü as, Saue wõtab „Maa:ui>u" Uliimist wastu
Tallinna Unna ternisboiu büroo.
augu täiust hobune
peremees M. M>chelson.
ara. Märgid: kõrv ruun, 2
tellimisi
ars. 3 toeri. kõrge, tagant waada
Komi^jo»t-ageiitn.ri kontor
Teadaanne
tes pahem jalg loäiksest kadjalilk
mest saadik walge ja esimese pa
rema jaia waljaspool kabja psirme
peal walge wiirg, ninapealnepäits-

Riigikassa telegrammi põhjal teatan, et Põhja„Vorwärts"
Lääne wäeülemjuhataja poolt wäljalasiud rahamärgid
pole Eestis seaduslised maksuabinõud, sellepärast ei
1500 mk waewatasu.
Suur Karja uul. 12.
Kasaril
Pereme.s Jüri Põldmann.
tule neid riigi asutustes maksudeks wastu wõtta. soowitab seepi 3
mk. 75 p. tükk. Pesuseepi ja
mltmet sorti toalrttseepi ja parsümeriat suurel ja wäiksel armul.
Tartu renteiülem (allkiri).
mõisawalitseja hra Kriscb.
K. jetwttttreruut totUiloia Xoftüuw#, Saial ml w ».
höõrounud. Kes kinni
wõiav, ep! kätle juhatab, saav

Läänemaal

Kuresaares m aja 12 toaga, 2 toidukammert, köök,
pesuköök ühenduses puukuuriga, kelder, tall tõlla
kuuriga, ühes aia- ja keeduwiija aiaga, suurus on
umbes 1 tessatin, hind 30.000 rbl. Ober-Ost. Kure
saar, Pikk uul. 54.

