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Jamburi ja Pihkwa sihtidel luurajate tegewuS ja suurtükitule
wahetus
Deuikiu tungib Dnepri mõlemat kallast mõõda Kiiewi poole.
Poola walitsus ja Petljura omawahel maha teinud wõitlust
enamlaste wastu üheskoos jatkata.
Petljura ütleb kõigist nõudmistest Jda-Gülitfia kohta lahti.
Ungari tvalitsuse etteotsa astub riiginõukogu. Peaministriks saab
Lowaszy. Sotfialdemokratide erakond saab jälle tähtsaks teguriks.
Rnmeuiale ei anna liitlased enam sõjamoona.
Austrias majandusline seisukord ütlemata raske.
Inglismaal jäetakse söjalaewade ehituStöö lõpulewiimine seiSma.
Amerika senat nõuab rahulepingu muutmist, nõnda et Shanwng
Hiinale jääks.
Hollandi ajakirjanik Eestist.
Wene emigrandid püüawad Saksamaa kõrgemate ringkondadega
ühineda retootatsiomliste jõudude mahasurumiseks mõlemal maal.
Tallinnas, 29. aug. ltlQ.
Nädalaid kefimto aged.te l«h'ngute järele on
vaenlase ülevõimul korda läinnd P hkvot tagasi
võtta. TäieS korras on meie väed P hkwast lah.
kunud ja paar jaamavahet siin pool, kõvaStt
kindlustatud JsborSti liinil kaitfesiisukorda asunud,

kust ülemjuhataja staabi wiimaSte teadaannete
järele meie kuuljad soomusrongide dessandid tuba

vaenlast uueSti tagasi ajama on h tornid. Meie
Pihkvast lahkumise järele jäid Valahovitshi
väeosad sinna ja kaitsesid linna veel pä.wa või
teise ja taganesid siiS' Pihkva silda purustades
pöhia poole Oudowa sihis.
Nõuda oa siis Pihkva linn, mille meie väed
Ž5. mail ära wStfio ja varsti peale seda põhja
poolt lähenevatele Valahomitshi väeosadele üle
andsid, kolme kuu pärast uueSli punase vägivalla

alla langenud. Palm paremaid Eesti poegi on
selle kolme kuu jo»'sul oma ela Pihkva tagustele
väljadele jätma pidanud, sest Wme väed olid
üksi nõrgad ja et jõudnud ilma meie mõjuva
abita vaenlast timn p dada.
Aukartusega mõtleme sell puhul
kelle ridadest noored

kangelased enamlasae ptinaohmruena langedes,
oma lapselikku puhast armastust isamaa vcStu
oma eluga on pid nud kinnitama.
Waenlane on fitS ka Pihkva all EeSti piirile
jvudnad ja vaatab ahne pilguga EeSti wiljawäl»
jade veale, mis küll nii lähedal patstavcb olewat,
toid fiiSti igaveSti talle kättestamatakS jäävad.
Rasked on praegu võitlused ja rasked saavad
nad ka eelseisvatel päevadel kahtlemata olema,
foid meie sõdurid teavad, mis eest na» võitlevad,
ja see on väiksele EiStile kõige kindlamaks julge»
oleku pandiks.

Reil päevil, kus tuhandete elud iga silmapilk
kaalu peol on, pead sõjavägi selgeS teadmises
olema, et väerinna sellalaga kindel mee eo.u va»
litseb ja õlg õla kürval sodivad, teistest rabwuS
test sõjaväed meiega ühise eeSmärgi poole püüa»

seesmiste enamlaste waStu on Tööerakond ja
Wubariigi valitsus kõik aeg heatahtlikud olnud ja
saavad ka kõigi tundemärkide järele edaSpidt sel
samal seisukohal asuma.

Maaliit on kümveld ja sadandeid tordi ava»
Nfolt seletanud ja sottidega näidanud, et praegune

Wabariigi walitsvS oma saamata ja oSkmata
politikaga Eesti majaudusliselt kuristikku viib, ja
sellega riik feeSmise kokkulangemise eeS seisab,

millkst «ei? üle ei saa, sõ meie enamlaste vastu
kui taheski hiilgavalt. Seda sama on valitsuse
enese liikmed mitmel puhul ise kiuuitauud. Mitt
peaks sits Maaliit seda tõeasja salgama. Maaliit
on teivud seda GeSti rahva parema tuleviku eest
valvel 011-s, selles kaasaaitamist enamlastele võib
ainult Sl, Weileri sarnane isehakanud politikameeS
näha.

,Waba Maa" tavatseb vähtawastl juba teist
korda pro«okstslonlgs w°tt oma w«Sk»le tõmmata,
selle juure» endale omaseid valimata võtteid tar«

vitadeS. Meie tardame «äga. et niisugusel ässt
tamise tööl riiki kaudwa kihi —> põllupidajate
vastu kurwad tagajärjed lvvwad olla, l»iategi
kai jeda valitsusele lähedal seisev häälekandja
teeb ja välja kutsutud vaimust», kes ainult para
jat filmpilka ostavad, Maa" enam talt.
sndada ei jõua, «eed aga ilmudes LKtlert ühes
Cc>. efimeSteua ära n elavad.

Meie waStupaveku jõudu vaenlasele aga ei
suurenda alata demogozio, vaid tõsine praeguse
raske seisukorra äratundmine.

Keskmajapidamised ja mõisa
pesad.
Mavliitlase J. Hänerssnt kõne Asutava
Kogu koosolekut 26. aug. maaseaduse § 1 aru
tamise puhul.

SuStawd rahvasaadikud! kes maauueuduse
teostamise puhul mõisate keskkohti hoomte
kasutamise mõtteS teatawoS suuruses alale jätta,

kanagi, missugused taguzärjed töigel sellel võivad

või ära jaot da, selle peale on vaadatud kahelt
seisukohalt Üks ou politiline ja teine majandus
line seiukoht Mma tahan küsimuse peale ma
janduslisest seisukohast wm-dato, ja
nimelt sellepärast, et seda iüsimust fiin küll äärt
veert möib* en käsitatud, mitte oga tarviliku
rthuga. Temast pole mitte keskelt kinnivõetud ja

olla. Tuletame ainult meele, kuiduS ütS o>a Eesti aja.

vlse põllumnianduSUselt seisukohalt hinnatud.

vab. Iga eksisamm, miS selles sihis attutatse.
Võib sadandete ta tuhandete elusid habaih.n sauta

ja tegu EeSti csjale saatuSiikutS saada. Kahjuks
et ole metl seljataga seda seiget ettenägemist ja
talitamist olemas. Kust vähegi tuulrene puhab,
tõmmatakse kohe sellekrhujed purded üleS ja ei küsita

kirjandust veel hiliuti EeSit sõdurid Wene Põhja»
Jääne armee sõjameeste vastu ÜUS äSfitaS,
olid.

Auto mitte palja ässitamisega ei lepitud, vaid
isegi alatu provokmfion võeti appi ja sellega sai
meie v-uitiuse mõõduandvama rühma
häälekandja „Waba Maa". Silmapilgul, kus tar
wis olt õlg õa tõrval võidelda, lsodt mõlema»
pooisettS sõdurites meeleolu, mis ainult enamlaS»

tele tusa lõi ja wiSt Sti ka oma «-õ-u Pihkva
sunnitud m-cha jätmseS avaldom .ta et jätnud.
Nüüd. kuS seim'vrd jälle tõsiseks on muutunud,

ei võra sama Maa" vaemats meele tule»
tada äSsitusi ja lahchelide loomist, mda 'a ohtralt
kogu a g välja külvas ja mis seisukorra tõfisekS
muutmiseks head pmda lõid, wa.d ruttab jälle
alstu prowo?atfiomga uuesti sigadusi sünnilava,
seekord väerinna seljataga. Lug-jat ja sõ-am ht
fihilttult etfiarvLmisele viies weub etlaseS „flöu-ba

Maos" A. Wetler faktlfid kokku, millel Üksteisega
midagi ühist ei ole. Ta seab seal enomlise lihu.
toSlöö Maaliidu asjaliku arvustava ja sellega
ülesehitava seisukohaga praeguse EeSti vali sa e
vastu ühe pulga peale ja kutsub üle»
wõttlust seesmise! wäeriunal aluS»
tam o. Siin ei ole tarvis palju järele mõleida,
kelle waStu võitlust alustama kutsutakse. Kutsu
takse kaht emata võitlema iseseisvate wäikpöllu»

meitte ja teiste kodanliste rühmade vaStu, sest

Möisayesede eh' 309 riimiliste majapidamiste

kohta on siia tüll lt teoretitifi arutusi olnud. Oa
puudutatud küsimust, tvs teskmaja p i d a m i
s e d majandus! eadltskst seisukohast kasulikud võivad

olla ja taS nende olemas olu selleläbi küllalt

demokratlise rühma esitaja rahvasaadik Asi, et
mõisates maakultur kohe lauged,
kai meie wõirandamise seaduse maksmapanemisel
mõisaid kohe üle ei võta. Sarnasel korral puuduks

võisnikkudel huvi majapidamise korrashoidmise
jsvM ja md ei hakkaks mitte seda ära ootama,
ml neilt mõisad täiksti kä<st võetakse, maid
püüavad aegsasti pääSta, mis weel päästa wõib.
Nõnda jäävad mõisad laokile. Sellepärast nõudis
herra Ast seekord ka, et mõisad tohe tulevad
üle võtta. Seesama rahvasaadik kinnitas fiis
teiseks, et meil maakultur igatah S paratamatalt
langeb, ka fiis kui meie kõik mõisad kohe täie
likult õra tükeldame, sest asunikud väikepõllu
mehed ei suuda oma majapidamistega kultura
lisett mõisate järjele tõuSta. Nende majapidamiste
kulturaline seisukord on esiotsa weel õige kõikuv.

Meil on aga vi.sugune seisukord radwuSmajau
duSliselt väga kardetav, kui põllutöö maauuen
dusel hoobi saab ja tagurpidi läheb. Aut aga

üidute majapidamiste tulusus, ou stm see, miS ou

meil ülemtuetu ajajärgul tulusam, kaS
niisuguste mõlsasessde alalhoidmme, või ka nende
äratütekdamtne.

Maaseaduse esimesel lugemisel tcsnitaS sotfial-

Koosolek 28. augustil
algab kell 4 50 m. p. I.
Juhatad abiesimees 8. Olest. Koosolekul
viibib rohkesti kool õpetajaid, keS Tallinna kong
reSsile sõitnud. KuuSaeri ettepanekul jäetakse
päevakorrast punkt .Riigikohtu liikmete valimine"

wülja.

Päevakorras on:
1) Vabariigi Valitsuse ettepanek 1817. a.

kohta UI lugemisel, võetakse ilma waieluSteta
vastu.

tarvilik kindluSruS käeS, millest eelpool iSm lesin.
Seega oleks esimene maokoltura langemise põbjuS,

mis maauuendusel tulla ähvardad, kõrvaldatud.
Meie peame ta teist abinõusid tarvitusele võtma,
peame selle peale patju rõhku pavema, kuida asu
nikka uueSti asutatud kohtadele seada, uõnda et
nad mitte virelema ei hakkaks, nagu see varemalt

Siberi asuuik'ude juures igapäevane nähtus oli.
Majapidamise inventari kohta rääkis fiin mu
retsedeS rahvasaadik Ostra mõni päev tagafi.
Paljudes mõisates olla inventari nüüd palm wä
hem, kui enne sõda. TulekS weel mõisasüdamed
alles jätta, fitS jääks kõtt inventar stana, jaotada
poleks midagi, ja asunikud peaks ilma inventarita

jääma, kui inventari tõeSti wähe on, ega seda
jagamise läbi enam ei saa. (Vahelehüüded: ega
inventar balfillnsed et ole). Batfillufi saad jagu
nemise iäb! rohkem, inventari aga kasvatamise
läbi. Tehtagu ometi mH:sapeadele ülesandeks, et

nad oma tultucalife jõu selleks ära tarvitavad,
et ümbruskonnas asuvat'le wäikemajapidamiStele

roh'em inventari muretseda. Tehtagu niisugused
tingimised, et kai nemad kulturaltselt maad ha»
riivad, iga aoSta teatava arvu noort loomi ia
hobusid üles kasvatavad ja riigile annavad, fitS
võivad nad julgesti oma majapidamisi edasi
pideda. Ei tee nad seda oga mitte, fiiS jagatakse
nerd mõisasüdamed ära. Möisapesad võiv d nõnda

kasutades väga tulusad olla sa meid maakultura
alalhoidmise eesmärgile palju lähemale viia, tui
mõtteta jaotumised. Mõisa eluta inventari jaota
misega ei või ka mtd»gi kätte saada. Mõteldagu
Nüüd, et ükS suur kolmehobuse ader või kutti

L) Rahaasjanduse komisjoni ettepanekud:

a) Vabariigi Valitsuse kantselei ja r igi
raamad.kogu wäljamtn-tute eelarve kiu
vitamise ja sellekohase 116 520 marga
lise kredidt määramise kohta UI lugemisel;

b) 2233 marg, 33 pennilise erakorralise
kredidt määramine peaministrile bsapalga

maksmiseks UI lugemisel. Võetakse nii
samuti ilma waieluSteta otsewhe waStu.

3. päeva?, punktiks on määruS Vabariigi
Valitsuse volitamise aSjuS 50. milj. dollarilise
laenu tegemiseks UI lugemikel. Seaduse eelnõu
võetakse komisjoni ettepallctaS ilwa waieluSteta
waStu. Valitsusele lehakse sooviavaldus et
lubatud laenust eistk&tt 20 miljoni dollarit ainult
ära tarvitataks.
Ins. JpSb e r g (Maaliit) teeb etttpaneku,
et kai valitsus ülejääva 30 mil. dollarit ära
tarvitada kavatseb, fiis ka tööStnse ringkondade
arvamist kuulda wöetakS.

4. päev. punktis on msäruS kooliõpetajate
palga kohta UI lugemisel. Eelnõu wvetatse punkti

kaupa lugemisel ilma piiraate waieluSteta vastu.
Pikemad waielused tekivad ainult küsimuse juures,
kas seskkooli haridusega kooliõpetajatele rohk m
makSta, kui kodu.oolivpetajatete. kes vähema hari
dusega. Esimest seisukohta kaitseb hartduskomiS

torgata, nagu oleksime meie Kruusi kõne sellepärast
avaldanud, et Kruus

ja ta zuhi jälle kord „maha" teeb". Mcie
oleme ka rahvaerakonna juhi kõnesid Asutava
Kogu koosoleku kirjeldusest lahus avaldanud, ja
selle põhjal oleme naabrilehe loogika järele teda
„suure au osaliseks" saada lasknud. MiS leht
siis veel igatsed?

Kuidas seda mõista?
EeSli Wabariigi Walitsuse mäZruses vilja
wadamüügi kohta § 1 on öeldud, et peab puhast
leiwawil-a 10 puuda iga tiinu pealt ära andma.
Ülejääk oiekS sitS wtst wabamüügile lubatud. A 6
»n oga öeldnd, et et tohi hobustele üle 30 puuda,
varjudele rohkem kui 10 puuda, lüpsilehmadele
üle 10 puuda, wafikateie 3 puuda, sigadele 5 puuda

sööta. MS mõte sellel korraldusel on, sellelt ei
saa põllumehed aru. Nõutav hnlt on ära antud,
oga pärast ei tohi ometi wabalt vilja tarvitada?
Missugune vasikas see on, keS aaSta ümber 3
psuda a ilja saamisega kaSwakS, nõnda samuti siga

jälle viie puudaga, ühes muidugi nuumamisega.
§ 7 lausub, et peab vee! tagant järele andma,
miS möödaläinud aaStal andmata jäi. Wiljaudi
maakonnas Hclme kihelkonnad olid enamlased fetS,

kaS wilza omavoliliselt võisid, mõne talu otse
lagedaks tegid, mis põhjusel taluomanilul tõtftt
võimata ott nõutavat hulka ära anda. Kui ta
nüüd peaks seda järele andma, peaks ta umSti
talu viljast lagedaks tegema. 10 puuda ttinupealt
ära anda, pärast taluelamtud, töölised üleS p.dada

ja töölistele kes muidu tööle et tule, vilja palk
maksta, loomad üleval pidada, see annad juba
mõistatada, kudaS selle ülesandega võid walmtS
saada. Ja vtel, kaS onluk-e ta ära antus vilja
eest ? Tõsi. tasa on küll määratud, oga mil
lal see välja maksetakse. Lõuna wäertnna rekvt.
sttfiont komisjon WalgaS retwirerld »?a Hclme
kihelkonnast ;a selle ümbrusest pölla ja heina saa

dufi juba webraarikuust saadik, oga lasu on siia»
maa.e saamata. on põllupidajad kõige
suuremasse kitsikusse aetud: maksud lasuvad koor»

m na peal, tasu antud saaduste eest et saa Mt«
tuleb sellest välja? Põllumees.
Eesti ifeseiswuse tunnista

jon ja hariduSministerium, teist osa rahva
sa dikuid kooliõpetaiad. Hääleka»isel saab hari

misest

duS komisjoni ettepanek enam aje A. Birk (Nahwa
erak.) jutuStab pikemalt sellest mida vaimulikkudes

kirjutab Soome politilises nädalakirjas „Smm»
ta'S" mag. P. Vmner järgmiselt:

wator jaotamisel väikese asumku kätte juhtub, mis
hakkaks tema sellega peale, niisama kahehobuse
plaanvankriga. Tükkideks purustada ei ole mõtet.

seminarides wanasn on õpetatud ja palju suuri
EeSii mehi tähendatud seminarist on välja tul
nud, mille tõttu ka vaimulikkude seminaride iõpe

UuetS näituseks sellest wõ metasest, millrg > walit.

Parem asutatagu aegsasti töökodasid, et wal»
Ülistada tarwllitta tööriistu. Meil on tööta töölisi
väga palju, osale saa'S need selle tööga aidatud,

da;aid kooltõpetcjatd kõrgemasse järku töSka. Teed

suse enamus raske on u< udr. et tõtt valitsuse
liikmed valitsuse oisasi ühel meelel kiidavad
Soome välispolitil st korraldab, on see
ot,uS, mille järele Soome E Stt vabariigi iseseis,

ja uutele asuni kudele 01-ks midagi anda. Sellega
oleks väikemaapidajate inwentan soetamise mõte
tõeSti otstarbekohaselt lübi viidud.

Edasi tähendab rahvasaadik Anderkopp. et
möisapesad võivad ülevõimu asunduses kätte saada,

kui geogrofllised keskkohad. See ei ole mitte tões

näo.ine. Ei satu ju tõik umd talud üleüldse mitte
mõisapesa ligidale, vaid suur osa jääb naabruse
külade lähikonda ja hakkavad nende olemasolevaid
majundaSl si keskkohti kasutama. Ja peakski mõni
endine mõisapiimatalttaS ühiSpiimataliwsekS ümber

muudetama, tuha väikepõllumehed oma piima
ümber töötada too S, m.s kahju kellest fiiS karta on?

Rh safe demokrutiise korra juureS et kaalu ühe
mõisniku hääl hulga asunikkude häälte vastu
mitte palju.

Pea's aga mõisapesade majapidamine tehnili,
selt ümbruskonna wültekohtad-st üle osema, mida
esialgul ette inha on, sits tõendab see aiault mõisa
tarvidust.

alale jäävad. TähliS, patju tähtsam, tui üle

Aftttaw Kogu.

5. augvStt üüri eadns» maksvuse tähtaja pikenduse

keskkohtade kui kulturalavade alale jätmise

südamed asutatavate wäikekohtade teSkeie esiotsa

Õigem oleks neil oma endise edukama seisukoha
juurde tagafi pöörda.

damisest vabaks jäävad, siis on nende pidajatel

ei 3OO tanniine majapidamine keskmaja.

õigustatud oleks. Kolmandalt poolt
et kestmajapidamist üieü dse tulusaks pidada ei
f-ia ja et kõige tulusam olla.
Mina aga pcan tunnistama, et need teoretilised
w-ldluseo maaieudu«e joureS õieti ülearused on,
sest kõik põllupidamise vormid on tulusad, kui
selletS on teata-vad kelt-ngimtftd. Abjolutselt
tulusad ei ole nendest aga mitte ü<Sti. Waid
tulek» küsimuS üieSieada, kumb oleks meil prae
gusel korral msjanduStiselt kasuliku», taS fee,
lut mõisad Ühel hoobil ära võetakse ja joota,
takse, ehk see, et »t>o tänu suurused mõisate

juure wiiS, willtst nad pärast kergem loobusid.

seaduses ära määrame, et mõisasüdamed võõran

õigustatud on. Teiselt poolt näidatakse jälle, nagu
ptdam ss mõiste allu, ja nagu ei saakS sellepärast,
et nad 300 tiinult srd on, nende kohta mitte seda
ätelda. mis te-duSliselt keskmajapidamiSte kohta

avaldatud. Palju enam on arvata, et töö rakond.
lasi terve majandvSlwe järelekaalumine selle otsuse

Neid, kes Otstarbekohaseks peavad mõisate kest.

kohtt esiorsa alale jätta ja selle peale tähelepane
mist julgevad juhtida, nimetavad tööerakondlased
suurmaapidamise kaitSjalekS ja isegi mõisnikkude
toetajateks. Si-Ski on seda küfimust palju käsitatud

ja jõurak.e temvga warSti lõpule. Sellepärast
lubatagu mulle viimaks meelde tuletada, mi S
sugune meie praegustest polttiliS
test erakondadest mõisa keskkohtade
jaotamata jätmise mõtte isa en.
(Wahechüüe: väga huvitav kumdal) See on
EeSti Tööerakond.
Ei tahaks uskuda, et Tööerakond mõisnik
kube toetamiseks oma kongressil, mis
30. septembrist kuni 2. oktobrini 1917. aaStal
ära peeti, järgmise otsuse waStu võttis: »Kui
mõisatest tarviline arv väike
talusid ära on lõigatud ja maad
jagamisel üle jääd, sitS antakse
mõisa südamed endistele Omanikku
dele tagasi," nagu selleaegses „EeStt Tööera
konna eeskavas, juhtmõtetes ja pSHMtrja»"

sellefohase ettepaneku, mis ka wcstu võetakse.
Rahvasaadik Kanni ettepanek Kunda ja Wolmari
seminari haridusega kooliõpetajstele 4 järgu järele
tasu maksta võetakse vaStu.

Kooliõpetajate palga seaduse avaldame lõpu
kikilt vastuvõetud kujul lähemail päiwal.
Koosolek lõped kell '/» 8. õhtul.
Järgmine koosolek täna kell 4 p. l.

Meie sugurahvaste saalusest et näe endistega

ka praeguse valitsuse enamus palju hoolivat.

wuse tunnistamises eitavale seisukohale on asunud.

See otzuS on äratanud sügavat pahameelt nii
ühel kui teisel pool, mi pahem- kui parem poole
keSlsl.

Kui Roo!st omal ajal tunnistas Soome ise
seiSwuse, sündis see sellel silmapilgul, mii meie
maa punase Wenemaa poolt iseseis vaks oli tunnis,

Vahekordade selgitamine maa
küsimuse arutamisel.
Paari päeva eest avaldasime sotfialrewolut
sionäri H. Kruusi lühikese kõne, milles see rah.
va erakonna seisukohta paremal ja pahemal vool

seiSwate erakondane waSm omalt ftijukohatt
iseloomustas. Meile on hiwitaw siin alla triip»
sulada, et äärmine punane siin selgel sõnal
arvamist avaldad, Asutava Kogu waUmiSte eel
olemat «Maaliidu peale süüdistusi selleks liiga
palju veeretatud-, et ta rahvaerakonnale tõsiseks

V.StasekS oleks võinud olla. Just see on õlg?,
et need süüd Stused Maalii u peale olid veereta
tud ;a rahoaerakondgi kõik oma jõu nende süü»
diStuSte veeretamisel» ära kuwtaS, tuna Maaliit
ise neid süüdisid teinud ei olnud, mis talle sel
puhul ete heideti. Nüüd lõikame seesuguse «vee
retamije" vilja Asutava» Kogu», kus rahvaera
kondagt need vaimud ära tägiStava tahavad,
keda ta läinud valimiste võitlusel välja
kutsunud.

See osa Kruusi kõnest, milleS ta väidab,
nagu oleks rahvaerakonna juht nüüd oma eadi
sest idealist wäikepõllupidamtsest lahku
nad ja kejkmajapidamiSte poole hoidma hakanud,

on täielik filmamoondamine ilma tõepõhjata. Kui
keskmajapidamisi wäikepõllupid ratse tõrval tingi

mist tulusat» tunnistatakse, fitS ei tähenda see
põrmugi veel välkepõllupidamisest lahti St emist
ja poüt tiselt paremate po.le kgldumist, mida
punased nii kangeSti kardavad.
Sel puhul on ..Tallinna Teataja" väikses õeluses

sündsaks pidanud meid o»G roostetanud sulega

tatud, iga tegelikult Wene enamlaste võimu all
seisis. Meie saime sellegi siirete tunda, mis väär
tusnne see nõnda tunnistatud iseseisvus oli.
Sellest hoolimata oli Rootfi tunmötamisel oma
suur tähtsus Seda võeti vastu tänuga, mida veel
suurendasid selle tagajärjed.

Eesli vahikord Soomega on paljudes asjades
niisamasugune, kui Sooma vahekord Noorsiga.
Eesti tulevik on meile niihäSti südame asi kui ka
politiliselt iseäranis tähtis. Kõikidest iseseisvatest

rahvastest lõige lähemal oleme ElSti rahvale ja
meil on selles asjas suuremad kohustused kui tel.

legil muul. Sellest oma seisukohast on Soome
väga hästi arusaam d ta selle järele töötunad.
Oteme toetanud Ees it nii hästi rahagi kui we.
rega, mi majanduSliselt kui sõjaliselt ja omapoolt

aidanud sugurahvast wõiiluzeS venelaste vastu
oma iseseisvuse eest

Kammide ja kannatuSrikaSte aegade järele on

Eesti r-hwaS de facto saanud ise e,swuse ja efi.
neb nüüd w.bariig na. Nii kaugele jõudmise järele

ei tava siiski Soome valitsus Testi tseieiswust
tunnistada. KuS on järjekindlus ja mis on põh.
jusetS selleks, pehmelt ü-eldeS häkrlisets ja iseära.

lisekS politilise uperpalli tegemiseks, mida meie
valitsus välisministri juhatusel on arvanao tar
wilitukS teha?
Järjekindlusest ei maksa meil kõneleda. Pöh«
juStest mõni sõna. Meie valitsus püüab oma
arusaamise järele midagi Eesti heaks ära bha
Põhjusmõtteliselt ci wSi ta olla EeStt iseseisvuse
tunnistamise waStu, ka ei või ta praeguseid EeStt
riigi juhtisid nii pahempoolseteks pidada, et ta sellel

põhsaset asjaolude arenemist tahaks ära oodata,
sellest hoolimata on ta ettevaatlik ja ütt b ennak
«oraUliselt lahti. KaS ses võib mnuj Põhjusel

sündida, või otnurt liitriikide sellekohase mõj» ta
gajärjel? Wõime selle j«ure» üsna kwdlad olla,
et osi nii on. liitriikide politika selgusetus nii EeSti

kai mitme muu Wene ääre-ritgt kohta ja selle
kindluseta s isakoht on kmdlaStt andnud põhust
meie valitsusele selleks segase jooneliseks teg w«-

seks. Aga liitritüd- arved on wiimaStel aegadel
niisogedasti petnud, et meil ei karwitse pimedast
peast sealt poolt antud nõuannete järele käia.
Meie oma seisukoht on kõige parem tunnitus sel.
leks. Aga peale selle ei kõlba see seisukoht meile,

sest see ei ole meie au kohane. Meil tuleb oma
cl a õiguse fiSse uskuda ja meil tuleb seda nii
hästi de facto kui ka de jure teha. Kui me
seda ei ta, siil oleme oma politikaS Rootsist
nõrgemad ja liitriikide st kindluselamud. Sest nii
hästi Eestil kui ka Soomel on õignS oma wolit
suselt rohkem nõuda kui ainult tühje sõnu j« war.
milikka viisakust.

WSime igapidi ühineda selle „Soome Soist,
aidemolradi" kirjutusega, mille lõpul üteldakse:
„Meie valitsuselt wleb sellepärast tSflselt nõuda,
et ta wähemelt omalt poolt wormilikult (dsjure)
tunnistaks Eesti vabariigi iseseisvuse.
K D.

Matjamaalt.

Lääne mere küsimus pöörde eel.
Kuna liiduriiltde võimalus kodanlist korda
Wtnemaal uuesti maksma pann, ttka enam tõe
näolsemakS saab, katsuvad Wene emigrandid

Seisukord Austrias lootuseta.
Kopenbagents, 25. augustil. Wiemst telega
fecritakse verlmgske Ttdendele: Seisukord Aust.
riaS on lootuseta: Kõikidel tööaladel valitseb
surmavaikus. Tööstusel puuduvad tooresained
ja kõigepealt kivisüsi. Raudteeltikumist on või
malikult vähendatud. Täitsa kritilisekS muutub
tööpuudus talvel. Oma lõikust jätkub ainult S
või 4 kuuks. Elukallidus läheb päev päevalt
kohutavamaks. Sita juure tuleb veel iga päe
vaga kaSvav riiklme põnevus Austria ja Ungari
vahel, mis iga silmapilk kohutaval viisil lahti

Petljura ütleb nõudmistest Ida Galitsia
kohta lahtt.
Pari s i ». 26. avg. LI"?. Poola valit

saanud.

võib puhkeda.

öhusõid» korralik liikumine Saksamaa.

kfitajatele teatanud, et nii pea kui Saksa amet
nikud Siltfiast lohkuvad, töölised jälle tööle

BerlmiS, 25. aug. Uufi Su omi. Saksa õhu»
sõidu aktfia-seltS a-raS eita korraliku igapäevase
reisijate liikumise Berlini, Friedrtchshvftnt ja Bo

Kopenhagenis, 27. avg. Politikenile
teatataise Berltnist: S?colo teadeie järele sõidab
Amerika toiduainete diktator Hoover Berlint, et

densee vahel.

Ungari» asutatakse riigiuSukogo. Peaml
utstritS saab Lowaszy
OerltniS. 2b, avg. Uufi Suomi. Rüüd, kuS
Ungarisse riiginõukogu asutada, mille liikmeteks
trahv Andrasst, parun WlaSsicS, vabrtkuomanik
Chortn, krahv Rolh ja sotsialist Peidl saaksid.
RttginSukogu määrab uue valitsuse: peaministri'!

saad LovaSzy. Suepolmliste sündmuste tcga-är

töötamiseks, mille taga ärj?kS võib võimalikul
korral Galsa Wene blokk olla mõlemate maade
rewoluksionutsle jõudude mahasurumiseks. Uks
ametlik telegramm Paristst teatab muu seas
Inglise allikate põhjal, et Sasonow Beclini on
sõitnud. See teade lükatakse ParisiS oleva Wme
saatkonna pcolt ümber, maid mingisugujetd sele
tusi ega ümberlüklamisi Wene reflauratfioni ja
von dcr Goltzi juhatusel olevate Saksa vägede
Sy-Stöötamise kohta ei ole kuulda olnud. Inglis
maa polittka selles ssjaS kaldub sinna poote, et

matt teguriks Ungari sündmuste arenemseloos.

Bainmeres mingisuguse meretvttuS punkti looma, ja

väga võimalik, et rentimise teel EeSiimaa piiri
des. (Nya Dagligt Alletianda)
Maailma viljasaak.
Amerika uaemate c-aStaaraanaete järele oa
msusaak seal nichaSti oma rohkuse tui ka laadi
poolest halvem tui oodatud, aga see arwatatse
fiiSlt 50°/» suuremaks tui läinud aaStal ja
Montreal Banga väljaarvamise järele PõhjaAmenta ülejääk Väljaveo tarvis on umbes
545 miljoni busheli (1 bujhet on umbes 32
loopt.) Teitlujetonttolör mr. Hoover tacbJb ta,
et maailma nijuscat väiksem tuleb kui oodati,
aga tema ütleb, et EuropaS fiiSti et tarvitse
karts, sest ülejääk väljaveo jaolS
arwalaije ÜhlSriitideS vähemalt 50 mtljoni
kwarlert (1 kvarter on L busheli), KanadaS 16
milj., Argentinas 29 mtlj. ja AustraltuS 22
kwarleri peate ehk ühtekokku 117 milj, kvartetiks

(umbeS 330 miljoni hetlouitrt S), kuna Europa
nisu. ja rukkitarwituS (peale Wenemaa) tõlge
rohkem 87—106 miljoni kvartert on.
Usgcntmast teatatakse, et ilmad seal head ov

olnuv ja et käiwstud maapind suurem on wt
kunagi enne.

AufiraliaS on olnud liig kuivad ilmad, mil*
Pärast j eal nisusaak suur et ole.

Indias on msusaagilootused paranenud, sellest

hoolimata, et timad h.ad et ole olnud.
Saksamaa viljasaagi üle on head teated.

Prantsusemaa viljasaak ei ole suur, aga
laadi poolest haruldane hea.
HiSpamaS oodatakse head saaki.

JtaUas selle waStu on saak väike.

Liitlased oi sasba Rnmeniala enam sõja
moona.

Londonis, 25. aug. Reuter. Reuterile teata»
takse Parisist: Amerita toiduainete dittator Hoo.
ver ja Loucheur on majonduSltse nõu?ogu läsu
peale Rumenla valitsusele telegrammi saainud.
TellegrummlS, mille liitteSte Kõrg m RSukogn ka
omalt poolt heaks on kiitnud, teatatakse, et Ru
meniawalitsuse tegewuse pärast kõik sõjariistade ja
svjatarwikuSke murets-mise lepingud tübjakS tun

nistatakse. SSjatarwitaSte saatmine RumenioSse
keelatakse tr».

warand»fed salakavban»Noot
sl««ale.
Aa mõst teatatal.e oZiaik\u kirjasastjale,
ct seal oa katset tehtud endise Gakst kunmga
väärluS-Sju Rootfimaale toim.tada.
10. augustil killa V ajal hommikul lähen-S
ükS HAsrop.au Rootsi kõige lõunapoolsemale kal
d«le. Mõne aja eest oli sinna vaabruSkoada
kaks sakslasi elama asunud. Reed olid ka kaldale
ilmunud. HSdroplantlt wahetaii nende maaSolijate

sakslastega märguandmist, visati kokS palki alla
ja htdroplan pööras jälle logost.
Puriwahld nägid seda juhtumist ja arvasid,
et nUmoodi tahetakse vististi salakaupa Rootsi
maale toimetada. N»d katsusid sakslasi kinni
võlla, kuld neil läks kord» ära põgeneda. Ami
politseile teada ja selsamal päeval tabati «eed
sake lased lgidalotewaS raudteejaamas. Läbiolfi
misel leti nende juurest katS pakti.
Palkides olid kalliskividega ehttusjid, harul»
dascd pitltd ja suure samma eest valitsuse võla
kohustust, MIS kõik eudife Saksi kuuik ga päralt
on. Mntdvgi võlli» Rootsi valitsus väärin»asjad oma hoiu alla.
See katse olla prints Wiedi korraldatud ja ta
olla ise ka hüdroplanU olnud.
Kui see katse avalikuks tuli, auti BerliniS
mitu avalikku leadmnaet välja, et endisel Saksi
kuningal selle juhtumisega mtvagi tegemist pole.
Utlüldse tatsuvad väga paljud sakslased oma
väärtasju üte pnrt toim«l«:a, et tõrge sundus
itku matsa alt pääseda. Suured summad raha
ja kõllsugu kallihinnalised a»jad on Saksamaalt
Põhja SchleSvigi saadetud, kust nad Daant edasi
rändavad.
Seaduse järele võib neile, keS oma raha ehk
muid wäärtvs u üle püri salakaubana veavad,
suurt kartStuSsummafid määrata.

Minu eit ia mina.
(Weste).

Minu eit on to:e uaiSterahwas. Mitu oas
tat ;üba oleme meie truutlt ühte hoidnud. Meie
saame wäga hästi teine teljega tädi, kui mma
tarede annan. Ta kannab minu eest hoolt, et
milte keegi seda paremini et mõistaks. Isegi
räända et ole minul tarnis. Ka seda toimetab
mmu eit. Ta wa-itjeb sõna üle paremmt kui
Ast ehk wana Jaan. Ma wean kihla, kogu Asu
tawas Kogus el ole meest, kes hääle poolest temast

üle olels. Wnmane sõna on itta tema läeS.
annab järele", mö lm mil a, aga parem
e; ütte mina seda mute enam sest ajast saadik,
mil mina selle sõna pärast haledasti sisse kukkusin.
Aga stllest tayame wailida.

Km see mmu eit lahkeks minu waStu läheb
ja meemagusa häalega „£õnu" minu WaStu
ütleb (mawu hüüab ta miao „wana" ehk
mees ), sits a>uwad kohe lõige piinlikumad tund
mu>ed mmu rindu, sist wa tean, miS kell on
löönud. Arutused tulewad, kõige maaitma patud
ja kogu immeiesoo süüd aetakse mmu kaela. Eit
Nõuab minu käest aru veeuputuse pärast ja

mõrtsukatöö pärast. Mina pean waStulama sille
eest, unks mõijad ei ole weel jaotatud, miks sõda
ei ote lõppenud, mus mahud kaswawad, miks
King ssepp el ole kinni püütud.
Küll olen mina nii mõnelgi korral ajalugu
ja looduse ilma, ajalehti ja teaduslitta raamatuld
appi wõmud, et oma süütust selgeks teha. Küll
olen mina ennast hääde sõprade ja truulte naab
xice tunnistuse peale toetada püüdnud. Kõlk et
aidanud: mina olin süüdlane, ja nimelt kõige pealt
oma eide eeS süüdlane. Temalt pidM mina andeks

paluma eksituste Pärast, miS teised olid korda

susega tehtud lepingus ülle» Petljura kõigist nõud

mtstest Ida Galitsta kohta lahti. WõitluS enam
laSte vastu jatkatakse ühes koos. Poola sõjaväed

et tohi Petljura all olevatesse maakondadesse
tungida.

Ülem-Gilesiaft.
Par i s i», 2«. aug. STT. ÜlemSilefia
kaubünduse-tööStuse esitaja on WarSsawis lliilaste

läbi rääkida. Hooveri meelest on Ülem-Gtlefia
okupeerimine ainukene abinõu seisukorra päästmise'».

Inglismaa! sõjalaewade ehitamine
seisma jäetud.
Londoni», 26. aug. Reuter. Daily
Mail teatab, et Tyde laewatõökoda valitsuselt
määruse on saanud töösid kõikidel ehituSolewatel

sõjalaevadel seisma p.nna. Väljaarvatud airult
need laevad, mi» otsekohe vette võidakse lcSia.
Määruse järele jäävad tuhanded tööiifed ilma
tööta. Tähendatakse, et sama määra» kõikidele
laewatöötodadele Inglismaal on antub.

Eaksa rahakursi langemine.
Baselist teatatakse 24. aug.: Saksa marga
ja Austria krooni knrS on Helwetsiss viimasel
ajal järSku alla langenud. ZüuchiS ja Berni»
maksetakse Saksa marga eest 24 c ntimi ja Aust
ria trooni eest 9 cmtimi.
Montenegro wabariik
Zürichi», 25. aug. ..Eecolo" teatamist mööda
»N Tseltnjes Montenegro vabarilk välja kuuluta
wd. liitriikide wäcd on tcc-i Tsetinjest Skutarisse.
Streigi hädaoht BelgiaS kõrwald tud

»n. Streigikomiteede tegevus lõpetati.
PrantNssed s« «rendawad oma wäeosa
fid Rdeint ääreS.
Gerlinis, 26. aug. STT Berliner Tvgeblatt
jutustab, et Rhnni Pfaizi ringkonnas olevaid
Prantsuse väeosasid tähelepanduwslt suurendatud

on. Paljudesse paikadesse on abiwägefid toodud.
Speyert ringkonda, kus ennemalt sõjaväge sugugi
ei olnud, on väeosasid toodud.

Liitlaste võstpidamitte Saksa ameiiwõi
mudega.
Londonis. 26. aug Reuter. Liitlaste komisjon
ja kindral Dupont jõudsid BreslüuSse. Esimene
nõupidamine kohaliste Saksa ametivõimudega on
täna.

gröferitt-kse: Senati välisasjade komiSjoa on sena

tor Lodge ettemneku vastu võtnud, mille järele
Shantungi küsimust puudutavad rahulepingu puuk
tld miwilst ümber muudetakse, et Jaapani asemele
Hiinamaa tuleb.

Lühikesed ts«ted.
Traadita telegrafi teate järele on Hersont
kubermangus, kuhu Deniiin läheneb, viljasaak
loodetavasti väga hea. Nlsupuub irufSta 60 rubla.

Australtast on 28,000 vaenulikkude riikide
alamat wäija saadetud.

..Tönu", Ütles eit, ..mispärast sadab meil
igapaew vihma, et tõug ära mädaneb ja rukiS
wäljal kaswama |«tfab? MikSpär^st?" Ma
wõlsin kõtt jõu ko ta ja hakkasin rääkima pilwe
dest ja õhuvooludest. Mina siletafin, et minut
toepoolest süüvt ei ole. Ka Terstre L»do teab,
et mina kõigest jõust wihma vaSM olem Weel
eila ajasin mina vihmakuue seiga, et pilwesid
eemale peletada. „Minu süda on puhas", kinni
kafin mina täie häälega, sina minust tahad?"
Tigeda põigtusiga vaatas ett minu otsa.
meie riigimai! tsuS?! Ül e minule: Mis
jaokS meil riigivalitsus on? Mis eest saamad
nemad palka? MiS teemad nemad seal?j Mis
pärast ei lase nemad paremat ilma ettekuulutud»?

MliSpärast tuulutawad nad Tallinna jao S head
ilma, aga meie peale nemad ei mõtle. Seda
mina ütlen sinule, Tõnu (lälle meemagusalt,
nõnda et minul külma wärin üle ihu täib), kõik
väljakasvanud rukis läheb ilmade ettekuulutajat»
käite. SiiS nad moits wad ise ka, mis nad on
teinud. See tuleb sellest, et igale poole ikka
solfisid olete valinud. KaS nende Peale wõlb
julge olla? Pärnu linnast lubasid nad Paradiisi

seal rahwahääletomme kestab.

AaguStikuu keskpaigas hakkas Amerika pääste»

komitee Budapestis 20,000 last toitma.
Enamlaste traadita telegrafi teate järele võeti
endine Wene shandarande ülem kindral Kurlov
Poolamaal kinni. Seal elaS ta valenime all.

pärimrne ette pondud: na? Ja Miks
pärast? Ja m:S mõtleb herra minister tcha!"
See rahuslcs pisut minu eite, oga ülönes pisut,
ja ü snes silmapilguks. Aga siis päasts torm
uuesti lahti.

,MitSpSrast ei kanna nad NsutawaS KoguS
parem hoolt, et wilt et mädaneks? Kas nad ei
tea, wiS põllumehele tarwis lähed? Aga wali
mistel olid sina, Tõnu (meemagnsalt, et mina
värisema lõin kui haawa.eht), kui hull. Nr. 2
ja Nr. 2. Sotsid annawad maad ja lõpetavad
sõda. Nad kaotavad maksad ja toomad siidi
riideid. Säh sinule nüüd Nr. 2. Kus on rah«?
KoS on siid? Mitte filfigt ei ole enam. Ja
lõikuse ilmast ei tea nad mldogi, LkSneS Tallinna
peale wvttewad nemad. Tulgu nad sügisel meel
leiba otsima. Luuawart neile, aga mitte leiba!
Ma lõin kartma, et eit luuavarre enne minu
reite kallal ära katsub ja kahetsesin, et mma
aluSpüüõte väel olin. Aga eit rahustas ennast.

olid Peterburist Moskvasse saadetud, Kremlis kinni,
üleüldse oli mid 54 meest, si n hulgas ülempreester

J. WoStorgow, endine siseminister A. Protopo.
pov, riiginõukogu president J. Stchkgovilom.
endised ministrid A. Hwoseow, S. B-leiSki, N.
Maklakow ja teised. Ühel päeval wiidi kõik
Hodona väljale mahalaitmisele. Teel suri yeletSki
ära, keS strihnini oli fiSfe võtnud, nagu hiljem
järelvaatamisel selguS. Nõnda jõudsid tapmise
vilunud punakaartlast, kes oma tööd täie südame
rahuga tegid, wahete vahel paberossi suitsetadts,

kunud, nendega häbistavalt ümber käinnd ja põle

tanud. „TimeS". M.
Esimene Jaapani kaubalaev, 1914. asStust
saadik, on 23. aug. Jaawsst Hamburi jõudnud.
Wilson ou senatis seletanud, et Amerika oku
patston väed jäävad Rheinimaale 15 aastaks.

Tapmisetöö saatsid korda kolm sclleS asjas
ja keS wlngit halastust ei tunnud Sunewie ohmrue I
vastu, neid isegi tähele et pannud. Tapmine
kettlS kaks tundi. SnS aeti surnukehadele, nSuda
uegu nad olio. natuke mulda peale. R«i mSnedU
õnnetud ohvrid olid elles elv«, kui ueid Mt.Ka
olla aeti, aga keegi ei hoolinud sellft, sest sarna
seid juhtumisi tuli «laliSte mahalazkmiSte juureS
iga päev ette.

BerliniS on kommunistide ja iseseisvate sot«
sta istide täidesaatev komitee tööiiSte nõukogu
juures kinni pandud. Põhjuseks on praeguse va»
lttsuse kukutamise püüded.

Rootsi lehtede teatel ei ole Rootsi ega Soome

valitsus liidu asutamise poolt, mille alla käiksid
Rootsi, Soome, Eesti, Läti ja Leedumaa.

Wõitlus enamlaste taastu.
Tuur inglaste milt Pohja-Düüa» ääres
12. augustil teatatakse „Times'.l>" et ing
lased enamlaste üle Sflfixa Itinil suure wöidu on *
saanud.

Pealetungimise plaanid seati kokku, ilma et
waenlane sest märkagi olek» saanxd. ÕS!»l marsi»

Weuemaaiz.
Enamlased ha??awad tok
poole Sülduma.
»BoSs. Ztg. teatatakse Stockholmist, et järjest

rohkem tundemärkisid nähtav-le tuleb, mis kõne
leivad mõõdukast voolust nõukogude »alit«useS ja
püüdmistest teistele sotstalifiUSkele erakondadele

lähendada. Ka tööliste ja soldatite nLmogade
täidesaatva komitee mõjurikas esimees Kalinin
näib rahulikumaks msutnsat. Ava-datud üleS
kutsis annab ta tungivalt nõu wöiklufi erakon
dade vahel lõpetada ja ühisel jõul väliSte vaen
laste vastu astada. ASne-dakse koguni, et konloS

erakorralise komisjoni esimees PeterS, kelle ees
igaüks hirmul väriseb, nüüd juba ka mõõduka
voolu poole kaldub, mida ka sellest näha, et nimo>

tatud komisjon v-imasel ajal surmaotsust ei ole
Lenin *n hiljutt tööliste ja punakaartlaste
konverentsil Ungari sündmust nimetanud

üleilmlise diNnturi juhaSlimkS nurjamtn kukS",
mis aga siiski ei suutvat selle diktaturi maksma
panemist kinni pidads. Aga kui streigid põhja
raudteel. Peterburi-RsbinStt raudteedel ning kudu

mlsewsdrituteS Jvono-AoS-e'tNsliS lahti
walitjvse atgstusest saadik P terburi komissar
Ginovjewile käsu andis: „Et mingit rewolurfioni
tribunali ega verevalamist". Tähelepanemise
väärt on, et Trotski juba pikemat aega politiliste
asjadega sugugi enam tegemist ei tee. ft.e õh
kun juba viibib tema Moskvast kaugel ja ei ole
komissaride koosolekutest enam osa võtnud. Ta
ise ütleb enese haige olevat. MSmd teavad aga
kõneleda, ühel soldatite nõukogu ägedal kooSvlekul

Denllint väerinna waStaS olla TeotSkt raSkeSli
läbi peksetnd.

„Mi?s?Srost ei ole Soome sild mitte veel
ehitatud, Tõnu (juba hulga valjemalt, ja mina
lähen julgemaks). Mikspär- st? Selleparast on
aijjüst ei tee. Miks pärast ei ole ta ehitatud?"
Ma julgesin kvhlldu, kas si:n tõepoolest silla
peale on mõeldud. Siia on enam waim-ise
ühenduse peale tähendatud. Ka ei ulataks mie
tehnilised abinõud nii silla ehitamise jao s.
„M.s tehnilised abinõud? Ära tarvita oma aja
lehe tarkust ja sealt võlud sõnu! - Kas sa mind
narrida thod? Kui Kasari jõe peol versta
pikkune sild peale tõmmati. kaS siis Soome sild
mõni osi on!"
Ma lubasin kõi? omavahelised lülid ja pa.
hundused Soome ja Eesti vahelt katada. Siis
hakkame kahest visast filda ehitama. SiiS veame
meie oma kartulid kalli hurna eest Soome ja
loome sealt odavalt kohvi ja suhkrut, fiidt ja
pltfisid. Ja vaata torm vaikis. Naerata

tööministrile eht otsekohe peaministrile saaks aru

ükfikaSjolifi teateid endiste Wene aukandM t«p
misest augustikuus 1918. Leht krjutad:
Neil hirmsatel punase terrori päevadel peeti
suur hulk endiseid aukandjaid, kes selleks ajaks

Lätimaalt teatatakse, et Saksa väed lahkudes
mitmelpool riigiasutustelt Läei lipud maha kis

soomlased pahased meie peale, et meie ehitamisega

Ma wandufin, et ma seda ei tea. Ma luba
sin selle eest hoolt kanda, et Asutavas Kogus

S«diste W-ne äuk mdjate hir««S saahts. Hp

kohale 53 meest.

Mis teemad n»d muul ojal? Ülle minule: „Mis?"
Ma jmgenn veele tuletada puhkamist za vaimust
tarvitusi. Ka -uhnfin mina täiS kõlblist ise
»U tööori ega loom. Aga sie tõik oli kui õli
tule peale. „Ms puhumine!" põrutas eit.
„Mtllal saan mma puhata? Kas hauas? Wõi!
KuS siis mma pean tööori olema? Kos on minu
watmlised tarwlduseo? Kas mina halwem olen?
Mlls et hoolttje rpgivalitsus minu eest?"

ajaks.

„TageSz;itungi" teate järele on KerenSki
praegu BerliniS ja teeb seal agarasti kihutustööd
Deuttint ja Koltshaki waSta.

hea oleks pummeldada. 8 tundi teemad nad lööd.

teadvust tähelepanekut selle peale, et ullmene ei

takse. Rälb, nagu tahaksid vähemlased ja sots.,
rewolutfionärid enamlaste lepitamisekatset ilma
pikema jututa otsekohe tagasi lükata. Kai esi
Nõnda läheb, fiiS on Venemaal weel hirmsamat

Wene leht „Obstsheje Djelo" toob kohutawatd

Riikaua on veel Prantsuse, Jtalia, Amerita
ja Inglismaa okupatsioniwäed Ülem StlefiaS, tuni

sid, oli just Lenin see, keS esimest korda enamlaste

trha. Nüüd panewad ise Paradiisist putku. Jah,
Tallinna eest nad hoolitsevad. Seal on patju
töötlfi. Neite nad muretsevad head ilma, et neil

mma mltte enam.

kattte, saagede ja kirweStega jõudnud.

tewud.

Skantvngi küsimus.
Parisis, 25. aug. STT. Washingtonist tele

Mitmesugustest sarnastest märkidest on näha *
et nõukogude walitsuS kokkuleppimise mõtte vasta
igatahes mitte ei seisa. Küsimus seisab aga sekle»
taS wõtawvd mõõdukad sotfialifUised ringkonnad
käe waStn, miS Krem ist nendele lepituseks siruta,

enamlaste terrori oodata, olgugi kaunis lühikeseks

Enamlastelt traadita telegraft teel saadud
teate järele olla Peterburi Rootsi aurulaev vt

küsimuses kottu, millega streigihädaoht kõrvaldatud

SeepSröfi, kui eit meemagusa lahkusega „Tönu"

geks teinud eh? kaed lõhu peale pigiStsdeS ruttu

on pandud. Kavatsetakse linuametfi maha raiuda.

roudteekööttsed ja teenijad ning valitsus palga

Mineval aaStal suri Tsheho-SlovaklaS igast

näija jooksnud. Kõik et aita. Eit ei jäta järele.
„Tõnu" ütles ta eia meemagusalt m>na
waslu. Mina hakkasin sügavalt ia valusalt
ohkama. vigurdamised!" tärgstaS ett.
Mina olin vait, isegi hing; tõmmata et julgenud

Münchenis kardetakse eeltuleval talvel nii
suurt kivisöe pnudust, et teatud arv koolisid r nm

VrüSselist teatatakse: Läbirääkimistel leppisid

Wiedi prints, keS vististi sest katsest osa

ütleb (oisi see ühenduS lahlufe ja Tõnu vahel
on on kut roheline Kte põhjatu süga
wa soo peal, on kui waikus enne tormi), fnS olen
mma walMiS kõik ära tegema, et eit arutused
jätas. Mma olen walmiS. ühe jala peal seisma
ehk tarutamme koswatama. Ma olen ennast hai

Saksa mereväelast olla sõja jooksul 90/ g hukka

asuwad.

Saksa valitsusega Ülem-Stlefia okup?eriinise aSjus

jel tõuseb sotsiald mokratide erakond jälle tähtsa»

Rönda on Inglismaa sundinud kindral Jadentt
shi Eestimaa lseseiswufi tunnistama. Et aga ust
tasakaalu kindlustada, peab Inglismaa enesele

ttlm-st l-ps-st katt last ära >tt ala
toitluse tagajärjel olid tekkinud.

Salsamca.lõrgematele ringkondadele ligineda üheS.

endiste Wene piirimaade iseseisvust kindlustada.

võttis, 9N praegu Stokyolmis Saksa saatkoona
liige.

ertshertsog Joseph tagasi »n astunud, kavatsetakse

aatnud.
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««õlilt

4

mine asus eide näole kui päikese dir pilvise taeva

peale. Jma suurema kahjum pääsesin mina see
kord läbt. Mitte iga kord ei ole minu lugu nii
õnnelik.

fio mäed, inglased ja ka hiljuti osutatud wene
latte »ä osad, läbi metsa e?a«la«te seljataha ja
piirasid nad igaltpoolt fiSse.
Kõ g« pealt anti suurtükituld, sii'S algas püssi
«õiltuS. EaamlatKl põgenemise teed ei onad,
ja kõik andsid kat otsekohe ehk mõneaegie «Sttle

mise järele alla. Inglased said umb.S 2000
waugi, nente hulgas oli üks rügemendi komander,

kaks pataljoni komauderi ja II adjutanti.
Pe»l-taug!ja!e kaotused olid Sge
Arwulakse, et enam;aSte mägesid KoUafist pShja
pool enam et olegi.

Düünis on raskete Vihmasadude päraÜ Mesi
tõusnud, utt et nüüd hoopLS rohkem sõidutiism
lnkuwiseks wõib tarwilada. M. 4
Utcaiua väed.
91*gu Berlini lehed ietfca saonad, on Pelljura
svjaaägi, kes 1. aag. üUü dtt pealttungtmifl
enamlaste wolta alga», 10®.0C0 meest tuur.
S llrS wä-t wa.itsewal wäga hea lord. Suurt
abi saatwat temale maaelanikud, k s enZmlaSte
wattu wõitlvs.S e attawad. Kõneldakse, h.tman
Seltnjõt wäeosa olla juba Kiievist enamlases nä ja

ojanuo. H-Landi teadete järele olla enamiatte
laewad MaStal mnel ukeoinl-.St; poole üle läinud.
Põhja wäerinnalt.
Daani leht „TeoenS Tegu" teitab, et iga
10S0 Inglise foibati asemele, mis Arhangeii
wä rinnalt ära kodumaale saadik.kie, tmeb sina
2000 J 'glise wabaiahilitta. Wtlmascd seatakse
kmdral Rodtnsont käsu alla.
Denikw tungib Dnj-pri kaldaid mõõda
Kite«t poote.
London, 26. aug. Reuter. Sõjadeparte
vang teatab: Termel lääne wäerinnol areneb
Dövikini sõjaväe edasitungimine edukalt. Sia
jõudnud teadete järele söttts Odcdsa linna üks
wabatahtitne väeosa ära. Linna pomvtialt kaks
päewa mere poolt, M'lle peole sõjamäed laevadelt

maale läksid ntng enamlasi taganema sundisid.
mõlemat kullast mööda turgb D.ntltn!
sõjavägi Kitrwi poole. 1
Poola «abtsas Ukrainaga lepingu teinud
kastkees wosll mt e koyta
waStu.
Londoni», 26. aug Rmtcr. Parifist tea
tata's : Piraleiöudnud teadete järele oa Poola
mail nfe ja P tljara lcptug tehtud, M
wSlemao pooieo endid tohsStawad üzetkoo»
wõttlust enamtoSte wa»tu jltama.
Soomemaalt.
M«r«Äaist tsleb Toome legion ära
ksdumasle.
Helsingis, 27. aug. Uist Saomike t atatakse.
et see osa Murmam Eoou.e lkgtonlsi,
mis Soome lvodakse, juba eita laewa
Ja arioataw sli sõidud laew täna wälla merele.

Katuse Tönn.
Lätimaalt.
Loodetaw ilm 29. augustil.
K skmise kiirusega lõuna lääne (S.W.) tuul.
Suuremalt jeolt k»iw.
Wihmahood on wõimalikud lääne - pealsetes
maaosad»». Temperatur normalsest soojem.

Mere obsermatorinm.

Weel Mittawi süudmastest
„Jaun. SinaS" ütleb Mtitawi jül-lmuküst
kõneUveS: Mitusada S»ksa soldatit tuuglfid
Litt riigipanga ja Läti waSta»ti>
kuse trebitühlsnfe r«umideSse. wõtftd osa dolu
m-ntifid üra ja tah'fio raadtappckd lahti muroa,
mic neil aga korda ei lätuan. Läti wahtsolda
tttelt wõc:i söja?il»!ad fliö. M itawi »a»ta«ükuse
kc,di«ühisuse kaSsa riisuti lilestt puhtaks. Tule
kindlad rahakapid on lahti murtud, kõik raha,

Maaliit
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i väärtpaberid, dokumendid, isegi kirjutussultd ära
tviitmd.

Selsamal ajal tungisid muist Saksa sosddtitest,

tug?w»stt sõjariistus, Maokonnobl isa f nijfleille
ja rwustd selle puhki.!». Üksi M tawi tommerlS
pank jäi wstl puutumata.
Oö läbi oli linnoS tvgtwaid plahwttufi ja
püssil-jkrist kuuld?. Saksa «ä.'d kuulatasid
evdid wabkis Väeks ja Saksamaa alt lahti.
Päri» lausa ähTardanad sotdsltd täna homme
Rita, L biiwi ja Wlndawi !in«a ära wõZta.
Miitasit on wtsad juti d käimas, et
üh adu'»» e»di!e R edra waiitsuse liit*
v eteg Kõaeldakse isegi Needra watt suse wä-j>
kuu! ata mis. st.

Sargs" kirjutab: jõud
std Snksamastt kindr. iZottz ja raudse diwi fi
ülem Buchyf Wiitawi t:gafi, h% nad
S k a sold.-tuele iõi«std pitsstd, muu
s? s öeivkS, S.ksa Vült fuÄ ei hoo.ivvt ueudest
toa ty.tkw st nrtd, kaid Miitamist n.mod

ÕKku! pi.nid S.ksa wldaliv «.ele w ldnse toime,
mi«. Läti maa ja ttitloSte r?sS u ott sihikud.

S?kS!oS!e poo't s.lewkokse osju r.õnd', xsgu
ei oleks srutnus soldaiid forratvSte
eUewötmis.st ta?, fi hsipn. Tõ poolest oit lugu
koguni ümberpöõcdut: Ohwustno äestasid oma
mehed ülek ja wsatttsio si S heakSkiitrvolt polt,
miö med tegid.

Liitriikide efitsjad oi mtst sündmuettst Patisi
ja Londoni '.ättttkumaig l.aic b saatnud ja möj nais 'alusta aswrvb.
Tähtis uõupidamlue RiiaS
„N-g. Rundsch." kirjutab: 26. aug. oli
rüütel onna lossis nõopidamine, millest kõigi liit
laste ja väliste saattondade esitajad Ruas osa
wStsid. Nõupidamisele olid kutsutud ka Läti
wal tsuse lii med ja teised tähtsamad seltskonna
tegelased. Nõupidamisele antakse ütlemata suur
tähtsus.

„N. Nish. S ovo" teob öelda, et nõupidomi
sel on harotatud ühise väer.nna loomist enam
laste WaStu. „Erllt olid nõupidamisele tulnud
Inglise kmdral March, EeSti vägede ülemirha
tasa Laidoner, polkovnik Bermondt ja teised. K-ll
11 õhtu sõitsid nad Rlti-st jälle ära." Ka Jude
nitshit olla Riiga oodatud, aga tõsise siisukorra
pärast Pihkva väerinnal et olla tema mahti
eanud sealt ära tulla.

S) A. Oksa olevat Ametnikkude Ühingu koos
olekul ütelnud, et ametnikkudel ei ole töölistega
alati ühised huwid;
4) Heidetakse Kesknõukogu poolt A. Oksale
ette, et viimane Asutama Kogu valimiste eelsel
Ühingu peakoosolekul Etsti rah>vaera?onda
soowlranud;

5) A. Oksa on Ametiühisuste Kesknõukogu
koosolekul ettepanekuga esinenud protesterida A»u

tawa Kogu liikme hr. E. Joonas'e teguwtP
vaStu koosolekul „Wan-?muises- 11. mail 191 S a.,
miS aga Kesknõukogu poolt tagasi lükati.

Eelnimetatud süüdistuste põhial on Tartn
Ameliäyisuste Kestnõu-ogu 19. juvnil 1919.
leidnud, et A Oksa mainttud juhtumistel tööuste
huw.de waetu on töötanud ja sellepärast o'sus
tanud hr. Otsa üleSaStumifi tunnistada tööliste
huvide waSlose s.
ÜttS.oetud süüdistusi sisuliselt lübiharutadeS,

leidis komis on:
1) et A. Oksa et ole Aantniltude Ühingu
huwide vastaselt talitanud;
2) Ametiühisuste Kesknõukogu poolt Amet
lukkude Ühingule saadetud K.sknõakogu kooS
oleku protokolli väljavõttest ja Kesknõukogu
ja Uhmgu esitajate sellelusest selgub, et A Otsa
ei ole süüdistuse 1, 2, 3. ja 4. punkris käsitatud
juhtumis -:el ülesaStunud Amelnikkude U hingu
nimel, waid:
a) süüdistuse 1. p. tähendatud juhtumisel on
A. Oksa rahvaväe-komiSjoni sekr.tärina õieti ta
litanud.

b) 2. p. näitab, et A. O!sa
huvitusi lvgu peab.
c) 3. ja 4. p. käsitatud juhtumistel on A.
Oksa lueS astunud kui eraisik, kellel oma teatud
poUtilme ilmava.de on.
3) Ametlüdiiuste kesknõukogu koosolekul E.
Joonad teguviisi rt-Sm proleststllstmuse üles
võttes on A. Oksa talitanud Ametnikkude Uvingu
juhatuse sell-kohasi otsust silmaS pidades.

Ms puutud A. Oksa Kesknõukogust lahku
misse, Ukb komisjon, et A. Otsa ei ole Kesknöu
kogust i e ära osanud. UMd tegelikult on ta sealt
wälia he-detud, ehk tüll juriditijeit s. o. Lesknõu
kogu protokolli järele ta seda ei ole. KesknSu
kogu on aga otsustanud Ühingule ettepanekut teha,

et see oma esitaja A. Oksa Kesknõukogust ära
kui Kesknõukogu huwidtle waStu töötajat.
Läbirääkimistel Ametiühsiuste Keiknõukozu esi

tajatega selgus, et Ametnikku! e Ühingul olekS

Liitriikide «wjaubuslised kavatsused.
Riias. 25. aug. Latopress. Lätl Parist saat

võimalik mäarata oma esitajateks Kesknõukogusse

konna suuras töötab firaustst Pierre, kelle käes on

et oleks nad väljaheitmise ehk töör sre huwlde
waStu töötajaks tunnistamise vastu kindlustud.
Et oga sarnast olu'orda AmetiühchiSte Kesk
nõukogu eriti kui poiitUlsi orgunijalstoni konsta

tarvitada lütiaste üli suudel Inglise jr Amerika
kapitalid. Ühims soovib lähemal ajal laewaühen
dust Lnbavi, Windawi ja Ri aga avada. Ühisuõ
sikse vedada süsa, petroieumt ja riiet, wälia

vedada linu, puid ja muud materjali. Ta tahab
Läti pankadega ja äridega ühendusis olla, maa
ni«?llertmise tö-d korraldada ja vabrikuid uuen
dada, ning kavatseb Latwijas radiotel grafijaama»
fid sisze si*da.

Eõjotfeusor pa««aks< makS§?a.
R hwusniw?ogu wõttiS ühel häiilel wastu
folflaltötifce ürupürtnifp peale pöhseadadeS rutult e
jõjatsenfari sisseseadmise ettepanera.

Kes wõib Läti riigi alam olla?
23. ong. võl is rahwusnõu'ogu kolm-ndel
lugem-sel smduse riigialamate äie vastu. I punkt
sünnitas luuri vaietust, iõne eja maalittlase Pau
luti ettepane! võeti vastu tormiliste kuba
avaldustega ja otsustati hää temamuiel:

riigi alamaks arvatakse iga endine Wene riigi
atem rahvuse ja usu peole wsatawota, kes Lat
wija piirides elab ja LatVtsast pärit on, ehk kcs
1914. e. Wene seaduse lärel selle maakoha ela.
nibuks oli arvatud ja senwt et ole võõra riigi
alamaks üle läinud. Kodumaalt»
Tanu teated
Tartu Eesti Ametnikkude Ühingu Pea»
koosolek
»li 22. augustil Ühingu ruumides.
Koosolet oli ko'tu kutsutud kella 6 p. l.
CellesS ai«!s se»daSti!ku urvu iii meid tolku ei
tulnud, sellkpärast peeti teine kooso ek kell 7 ära.

Koaso.eku juhatajas valiti K. T.ssa. Pco
tokolli kirmtas A. Magi.
Juh tnje poolt ettepandud päevakord võtti
ühel häätel üksw.
Eelmiie koosolek» protokoll võeti muut
matatt vastu.
Täien awatsl valimistel fcoclift: 1) rewiS
joni-'omis:oui J. Sista ja A. Pärjel;
2) P duloime'onna lnkmeteks valiti hr. O.
Kepp, nemd H. Sõrmus ja A. Kõiw;
3) Naumutu ogu komisjoni lilkmeteks hrd. J.
Tõnsson ja J. Jõgi ,a neiu E. N>n';
4) „Üh s esitajateks hr.
E. Kalts la Kauer.
Arutusele tuii komisjoni aruanne Tanu Ameti
ühisuste Kesknõukogu aSius. Amttiüqtsuste
Kesknõukogu ja Ametnikke Ühingu vahel tek
kinud konflikti lahendamiseks watttud komisjoni
luge K. TaSsa lug s koosolekule komlsMt
aruande ja «ttufe selle asja kohta ette. Aruanne
on lühidalt järgmine.
Z>rta Ametiübimkte Kks'nõ»kogs ja Tartu
Eesn A uetnikkud' Ühing» wahet lekkinud kon
silti lohendamlseks walltud komis.on arutas läbi
Tarrn Ametiühisusie Kesknõukogu poolt AnetNitlude Ühingu esimehe ja esitaja Arnold Oksa
waStu tõstemd süüdistused, mis järgmised on:

1) A. Otsa, kui Tartu m.a oana rahvaväe
komislvat sekretär, on põhjuse cndn?d, et Ameti
ühisuste Kettnõalogu liikmed Tartus mobltiserich

2) A Osa oa zuba varemalt arvamist
avaldanud, et Ameliüh'suSle tegelaste rah-vawäest

wadastamme nmvgusel arwul, uogu A.vtise
Wulitsuse 1919 a. 4. jaanuari seadus määrab,
ei ole küllalt hea ja otstarbekohane;

Kuid toitlus komitee tegi suured silmad, laiu
tas käsa ja ütleS: „Siis peame jällegi ometnikta
juure võtma. Tulewal kuul veel tseli kaupa teie
poodi ei anta, sest ei ole ju nii palju ametnikku,
keS tshetkistd kirjutaksid." Ja nii jäigi tshekt leib
saamata. „Kiur«".
Uued »5 margalised r.had
jõudsid 27. f. k. p. Tartu rente'Sse. —r—

ainult isikuid, kellel teiste Kesknõukogu liig tega
ühme polililine orientatsiou oleks, vascasel

Õpetajate kongress.
28-al augustil avati Tallinnas üleüldine
Eesti õpetajale kongress. See on esimene õpetarat6

koosolek, mis Eesli Wabariigi piirides ära
peetakse.

Õpetajaid on palju ilmunud. Suurem ola on
suwekursuõtelt kohe kongressile sõitnud.
Peale kongressi kawatsewad õpetajad Soome
jõua, et oaa külaskäiguga soomlaste tülasläiku
waStata.

Kongressile on ilmunud 140 saadikut ln
tule ja ühingute poolt ja 280 muud osavõtjat.
Kell 12 päeval avab Õpetajate Keskliidu esi.
mees J. AnnuSson kongressi Peetri real.
kooli saalis.
Tervituskõnes toonitab J. AnnuSson neid
olusid, milles õpetajad olid ia neid, milledes
õpela-atel Eesti Woburligis töötada tuleb. UheS
sellega paneb ta ette langenud vpetajate.jõdurite
mälestust püstitõusmisega austada.

Peale Annus s o n i terwituSkõnet valib
kongress juhatuse, mille esimeheks J. AnnuSson
saab.

Kongressil esinevad tervituskõnedega haridis

minister Kartau, A. K. liige Seljamaa
(A. K. tööerakonna rühma, tööerakonna keskkomitee

ja ajalehe „Waba Maa" nimel), Ernit» (.-d.
erakonna m.mei) ja Chr. Brüller Tallinna
haridusosakonna nimel.

Et 28-al aug. A. K. kolmandal eitelug?.
misel õpetajate palganormid harutusele tulejad,
siis võtab kongress kõige pealt õpetajate palga
küsimuse üles.

Peale pikki väiklusi ja kõnesid võetakse vaötu

needsamad pelganormid, mis A. K. teisel luge
misel waslu võeti.
Ptlganormide küsimus keStab kuni lõuna Vahe
ajani, mis kell 5—7»/2 määratakse.

määramise vabadus -viimase osutuse politilise sthi

tõttu ktnendmud, mispärast Uhmg strnaSte valiMiSle juures sma põhjaSmõ:ete vastaselt on
sunnitud talitama, ennast teatama prlititise orga
komis on, ei Amelniitude U.-mgu põh.uSmõtted ei

lubaks tulevikus oma tfilvjaid Amctlühisusie
Kejknõalogusse saata.

K-nfliktt lahendamise komisjoni aruannet Lra
kuulates leid-s koosolek, et A. Oksa »n igapidi
täielikult õieli talitanud, esiteks, k-i rahwawäe
komisjoni sekretär, teises, kui isik, keS riigi Uiis'
mise huvidest lugu pe b, kolmandaks, kui ifik, kel

lel oa.a teotud politiiine i'.mau?aad? on ja nel
jandaks, E. Joonase tgaviifi waStu tõstetud
protesti küsimine?, kui Uymg r esimees, keS Uhmgu

juhatuse otsust silmas peab. Rõhuva häälte
enamusega visustati Ametnikkude Uhmgu esitajaid
Am tlühislzsle Ke-kusukoguSse mitte saata ja [ealt

Walitsuse tegewus.
Ametisse nimetus.
Tarw-Wõm rahukogu 8. rahukohtunik
Els on sama rshukogu oluliseks l'itme?S
nimetatud.

Ametist wabastamme
Johan Pilka on k?«bansuS-m mStermmi mere'

asjundose osakonna juhataja tema oma
palme peale wabaSlatrd, armatcS 24. juul st s. a.

Kaubandusministri ettepanekul
oisuSiaS SBaoari gl wsltlsuS järzm.Ld:
1. L-ae»aMd.u amet jät?a kaubandus- ja töõS
tuSminiS-eriuui alla; tõif r.igi ja rcf»tmitnb
la?w. b fit}<6 m esko avadega jääwad metejõabuSi

j hatsja alla. Vt nnb wõimaiuie korral loewa
sõidu smeti ülema käsu-aba a-mab.

2. Sadamate walttwt jääb kaulanduS- ja
tSöSi Smin st-rivm! clla; kõ k s->llk »2>itfus s

teenijate personal ja rannrwal«e ope et-o suht S

tmeumlt välja osmda. niisama kiideti ka komis
joni ormsed heakS ja võeti vüstu.
Järgmise päevakorra punkti, s o. üleriiklise

jääb otsekohe > r jS-chvdc jahataja käsutada.

amemukide kongressi asjus andiS Ühingu esimees

käsmada.

2. SüDcudamis? amet ]äüb sadamat? wa!!t
fuTe kaudu operatiiv suh»eS merejõudude jahstaja

kongressi komis ont tööd-st aru. Harutati halk
küsimusi ametnikkude olukorra parandamiseks läbi

Riigiametnikkude tööpäewa pilkuS.

ja anti kongressile valitavatele saadikutele juht
nöörid, mille järele nad kongressil talitaks. Kon
greSsile otsustati 320 Uhmgu llitmearwu järele
6 saadikut valida. Saadi Mk?S valiti A. Otsa,
K. Tossa, A. Pärjel, L. SaStok, J. Külla ja K

Aabarigi «al-tsu» otsuttaS riigiametnikude
tSõoäewa pikkuse «'NtmumikS 7 tundi pZ-waö
määrata. Tööaeg k-Stab 1. s-ps. h.k teS üll»
S—l. hom. jr S—6 p. l.
Sundusline määrus naha hindade kohta.
suis wuoon uSmiaiStmum poni, on kinnita

Kängsepp.

Otsustati söödikutele päevarahaks maksta 25

marka iga kongressi päeva pealt ja ühe päeva
kest mis kongressile ja sealt tegusi sõiduks kulub;
pea!e -elle sö durahakS 111 kl. vuett hind raudteel.
Saadikutele anti voli kongressi enamuse otsus gr

Lhmcda, tarwiltsel korral ta oma
sisse anda.

Ühingu esimees A. Oksa teatas, et Ühingu
juhatus -n üleskutse ava danud, et kongressist
oma saadikute laudu osa teleksid võtma ta ühis
kondi,Ste osmiste ame nikud, sest et kongressi
korraldav toimelond on kongressile kutsi nud saadi
kuid ainult riigi ja omavalt,suse osutuste teenijate
poolt.

tud.

A alehte „Täõrahwa Wõitlus't"
olluZias u- tMiu» lõj.jr öi.)e ktjttouje t j li ad«iN st.etiVul üt! t.nnt pan^o.
Puhkeaeg pllutöö ja toitlusminister Poolile.
WaMsuS olsuS-:'-s põllu öö ja toitlusminister
Pzolr'ts mli nädalat pahkeaega lubada, aroalei
27. augulist s. a.

Ministeriumis.

Koosolek kiitis juhatuse teguviisi h^alS.

Amerika abi kirikutele.
Kuuldavas ii olid nil päemil Narva Aleksaisin k>ri'U nõukogu liikmed koosolekule kutsutud,

kvS Ameri'a abiand»isest Eestis purustatud kiri.
kätele arutati.

Et tähendatud kirik, kooli, ja palvemaja
enamlaste pommttonuse ajal Juh(entall alevis
maha põlcsid, tZ»sta koguduse kahju umb?S
50.000 marga peale, mis summa sitS ka Amerika
valitsusele olla konsulite kaudu üles antud.

Abt ei andjat nutte Amerika riigiwalitsuS,
waid rahivas vabatahtlikult. „Kiuru".
TarwiS ametttikka junre.
Kui meie omavalitsusel natukenegi tööd juure

tuleb, siis kisendab ta: tarvis ametnüka juure
wõlta!

kursused ja õpefõõkoelid vigastatud sõjameestele.
1) Juukselõikajate ja habemeajajate õpetöökool, õpetrs kestab 6 kuud.
2) Päewapiidistuse õpetöökool, õpetus 1 kuust kuni 3 aastani, soowi järele.
3) Kingsepa õpetöökool, õpetus kuni 1 aastani.
4) Rätsepate õpetöökool, õpetus kuni 3 aastani.
5) Telegrafistide kursused, õpetus kestab 6 kuud, nõutaw 2 kl. haridus.
6) Üleüldishariduslised kursused, keskkooli õpekawa järele.
7) Maalrite õpetöökool, õpetus kuni 2 aastani.
8) Raamatupidamise kursused, õpetus kestab 3 kuud, nõutaw kaheklassilise
linnakooli ehk wastawa kooli haridus.
Õpeajal on walitsuse poolt prii korter ja ülespidamine, ning õpeaja järele tasu.
Soowijad ülemal nimetatud, kui ka siin nimetamata kursuste ja õpetöökoolide peale
teatage endid wiibimata E. w. wigastatud sõjameeste keskühisuse juhatusele, Tallinnas,
Tõnismägi nr. 3. ühes wigastuse ja hariduse järgu kirjeldusega.
E. w. w. s. keskühisuse juhatus.
Sellel herral oli nähtavasti väga vähe akga,
ta jäi vaevalt seisatama ja näitad pö dlaga üle
õla: „Olge head, minge tuba 13. Seal loime
tatakse. mis Teil vujo."
Herra Ei nnd rg otsis tua nr. 13 üles.
Sea! se.'s jõid neiud, väga elawoS
jsttuS olleS, kohvi ja need olid õige pahased, kui
nägid, et mid selle juureS eksitan: Jutt pidi
katki jääma seal kohas, kuS ta eila õhtustest

(Wesle.)

Herra Eisenberzil oli kibedasti vaja kusagil
mintsteriumiS midagi õiendada. Ta jättis kodus
naise ;a lapse jumalaga ja läks miniSteriumisse.
Ulehvidja ette jäi herra Eismberg selsatoms
ja küsis, kuS pool wõttS niisugust ja niisugust
asja korda ajada.

Uksrhoidja mõtles veidi ja ütles fiiS assa
tundlikult: „Mmge tuba 19, seal õiendatakse
nilsugusid asju."

Kui herra Eisenberg tuppa nr. 1S aStus,
istusid seal taks noort kena preilit ümarguse
laua ääres ja sõid kirfimar u Teine neist puhus
kirsikivi sis eastujale Eisenbergile vastu nägu.
„Oi, meie ei tea sellest esiast meiegi," tähen
daS ius preili, kui nad Eiienbergi wtuStuse
poolikult olid ära kuulanud. „Minge tuba nr. 7,

Näituseks soowiS keegi suurkaupmees NarwaS
ka oma poodi tireli*leiba Võtta, põhjendades pal«
wet sellega, etselleS uulitsas ühtki tjheti poodi weel

seal aetakse uitsugufid asju.*

olemas ei ole.

julges hra Gisenberg sellele oma aSjast kõneleda.

Tuba nr. 7 oli täitsa tühi. Kui sealt keegi
juhtus läbi minema, must mape taenlaS, fiiS

Ettelugemine
Õoetazate kongressi <uimasil päewal, lanfeäe*

tvül. 30. jfp. k 40. 1. esimb Gustaw Adolfi
(endiie N-totai) güamafiumi ruumid-s Tallinna
õpetajate seminari loodusloo öo. J. K--tk n loo
duseteadlastele hoitama ettekandega „Jää-aja
lõpu üle." Ettekanne sisaldab aine täitsa uut
käsitust ja probleemi lahendust.

läbielamistest ja mõnusatest olemist st köiqe duwi

tavam oli. ÜkS neist aStuS herra Eisentergi
ette. poni kergesti käe puusa, sirutaS oma ilusa
lakknahtse kinga mõüdukmt ettepoole ja täken
daS: ..Siin ei ole midagi niisugust, nagu Teie
kõnelete. Olge head, minge tuba 11."
herra E senberg tuba nr. 11 fiSse astus,
olid s»al paar preilit kirjutise masinad kinni
panuud ja seadsi) endile kübaraid pähe Mõis.
et niisuguse tegevuse zuures Eisenberg wZZ.
ruLtavate pilkuse osaliseks sot.

„Et meie tea T>ie asjast midagi, lausus teine
preili, ise selle juureS oma ilusate «algete sõr
medega nõela tädi pittkS. Aga keS
wõ'.!S Teid juhatada? Ah soo, küsige uksehoidjalt,
tema teab".

Kai nüiid herca Eisenberg uuesti uksehoidjat
läks otsima, ei olnud seda enam kohal. Tüli aja
ootamise järele-ilmus mees.

Kui uksehoidja ära kuulis, tegi ta tähtsa näo
ja üttes: „AH selle osja pärast. Waabake,
minge tuba 19, seal õiendatakse ta ära.

Ümber jutustanud Som-Som.
Päewauudiseb

nisatfioni otsuske alla paenatama.

Mainitud aSiaolu silmaS pidades arvab

E. w. wigastatud sõjameeste keskühisuse korraldusel on Tallinnas awatud ja
kawatsusel järgmised .

Kongressi käigu kohta homses leheS täielikumalt.

teerib, kuna Ametnikkude Ühing sellena ei esine,

fii< on viimase poolt Kesmöukogusse esitajate
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Af«t«wa Kogu einelaus swamlne
oli ella õhtu! kell 8 Toompeal, Kooli uul. 17,
selleks rekwireritud majas.

TänuaVatdaS.
E. W. WiguStalud Sõjameeste Kesk-ühiwse
juhatus amaldab oma kõigesüdamlikumat tänu
Haapsalu sõjamäe sunatoriumi pidu toimekrmnaie,

kelle lahkel korraldusel 17. augustil f. e.
saius pidu St.tu toime pundi, millest osa puhast'
kaju, 4735 marga 28 pei ni s-uruses, ma mtud
sanatoriumis rawi semisel olewatele, puuduftkunna»
tuwattle wigoscatud sõjameestele wäljujog:misetS,

Dr. hsrra Kleitsmanu'i läbi meile edust on
loimetatnd.

Uh s kutsume nimetatud sanatoriumis rawit
semisel olnud, puudust annatajuid wigastamd
sõjamehi abisaamiseks meile üleS andma AtrejS:
Tallinnas, Tõnismägi nr. 3.
W. S. Kesk.Uhisuse juhatuS.
Aurik „Ralew poeg^
jõ dlz eila S:okho!>nt reiflit ttiftjaie ja mitavstt»
gufs segakmdaga T Mana tsgast.
Nstarws Lihula alewis.
KohtumlniDterium annab teada ajutise no
tarial-seosvse põhj .l, et kohtuministri poolt on
ame Us- kirn totud notsriut JohavneS Wt?»!em,
koutoc L'hu!a altatfs Kctmi ja on etna
ivhoZ-e täumlfele asunud.

Kuustuik Adazusovi kuju Savb"
kawat eb rühm Asutawa Kogu liikmeid E sti
Muieum te omandada. Selleks tahetakse awauktu

korjandust toime panna. Kvju on pähtj.puust
Mürdatud ja 5l).000 marka wäärt. Kul see ka»
wa;s'.s teostatakse, fils jääb üts meie lugupeeta»
wama kunstniku töödest jällegi rahwawarondusels
ja ei weere mõörstle.

Jsonas uuesti wa?t»tasele wõetvd.
Asutava Kogu liige sots..rewolutsionär Joonas
on prokuröri poolt hllzuti Keilas peetuv kõne
pärast, kus ta Asutava Kogu vastu ogiterinud
oli, vastutusele võetud. Huvitav on sel puhul
meele tuletada, et see seltsimees juba kwadel
samafiwli e kuriteo eest, nim.lt Tartus peemd
töne eest. vastutusele võeti, aga sent nähtavasti
veel asjale käiku ei ole antud.
Kakss hinna laugensine.
Wiimusel ajal püsis kakao hind pikemat aega
31—36 marga peal nael. Nüüd wöib sida maitse
ainet aga ri-giametniktude kooperatiivist „Ait'ast"

26 marga eest nael ig.ükS vabalt oüta.
Salajane wtinamüük linsapses.
Tänavu keamd'! is fuw? kstmsil poolel oa
linnopveS Rüütli uulitsal saurewitfiiini salsjan!
Wiwamüüt õitsenud. N sett on linna toitluSva
liisuse korraldusel rimemwd poes 400 Itiltt pii
ri.ust ära müüdud. Piiritust müüdud aidult
toitluSscliisos-le lähedal se sjsttle tfikuttle ja
kirjutatud fr2;k* otiutiö västa.
Nüüo on esi avalikuks tulnud ja aktsisiwa
litsu» on linnavalitsuse waStu fslajcse wsina»
müügi yärest ka bwse löönud. Nac,u tuukm-,
tahetavat S. septembri! lwncvolikogu koosolekul
orvpärimine ülek võtta. „PäePulehl"

Õnnetused ja kuritööd.
Rongi alla äänud. 27. augusti hommiwl
kella 9 ajal zäi Tullmna waksalt ju»reS munö'
Werdawa rongi alla raudtee remondi tööline Jaan
Waim. Rong'ratt lõikasid õnnem pooleks, m lle
tagajärjel surm silmapilkne oli. Õnmtust on wiis
wagumt üle sõitnud. TSA.
Mäe ookstk tabatud. 25. augustil läks Tal
linna kriwinatvstttonial korda wäejookfikut Kusta
Jaani ja Remmelgat kinni wõtta, kes wõitsitud
tunnistustega elus. R. anti komandandi wõunu
sesse. TSA.
Ärakaranud wang. 26. augustil wõeti kriwi
nalosakonna poolt äracararmd wang Nehatu walla

kodanik Robert Jaam p. Laur kinni. Tema juurast
leiti waletunniStused ja re-solwer 7 padruniga. L.
paigutati eeluurimise wangimajasse. TSA.
Sealiha waras. 24. augustil rvveti
Kupit Mu. ur. 10 olcwcs söögi'aaliS Bcnno
Eugeni p. Tamberg k-S stal suuremal
arwul ieavekki mliüa patkuö 9 marga eest titti.
juurest saadi kätte 73 naelu pkki.
U etuu.amlset selgu», kt T«mberg jaanuarikuul
wabatabtiikvlt Talliura 2. söja»Se Haigewojc-Sse
teeniStu esse oli astunud jamiarma ning liha
Lähendatud oi T. wõeti
nahi alla. TSA.
Roaga haavamine. 27. opgvt;il läksid
kt sarovvanie

iihunttad vmakeSliS äriasjade pärast tlllSse, kui»
juurkS Rudo f B:oub-rg ro.za enese w Seosele
h-zawa kS ie lõi. Ast oa uurimisel TSA.
Protokoll tehti Katusepapi uul. nr. 7
elutiewa Re nbotd Palingi üle, kes wöõra nime
peale, pealegi 1918 a. veoärist wäljaantud, num
briga tööl oli. tr
Wargad tabatud. 27. augustil wõeti
turu peal Armm Fuks kinni, kes Juuli Jmruse
taiast rahakoti ära oli waraslanud.
Selsamal päewal tõi M h'e! Pauts miilitsasse
kellegi Joh.nms P, kelle ta wanatraami turul
kmnl pidanud, sel ajal, kui wiimane temalt uuest
kullast ketti müütas, m's tr.—
Protokoll tehti Anna Nõu üle, keS
turul sõjamäe pesu müütas, tr.—
Margused 27. augustil on warastud:
Niide A ull turu veal imStast nahast rahakott
üheS 200 marga rahaga ja näpupaSfiga. tr.—

Raudtee teated.
Politseinikkude sõidu kohta raudteel.
Raudtee walitsus annab telegrammiliselt teod?,

et politseinikkudele on li batud ku kaubarongides
ametiasms sõitu ja fötduhinla ro.-gijuhile tasu a,
kui võimalik ci olnud kassast piletit võtta.

Üleüldise politseinikku e sõidukorra raudteel toome

lichemml päevil.

Raudtee telefon sa Politsei.
Senini ei tohtinud raudtee telefoni oparat fid
võõrad tarvitada. Rüüd on kor.atdus tehtud,
ct raudtee jaamades s l ajal, kui telefoni avara
did ametliStest tarvitustest on, politsei
tukud kuritööde asjus tarwilitka tea-eid raud
tee telefoni kaudu edust võivad anda.

TSA.
Toimetusesse tulnud kirjad.
Wäga uötatd toimetusele.
T»ie lühike tecd', »t ma wiimasel Aim. Kcga
koseokkul o»a ettkpanetuligaftwölsil', wi.b kerp-sci

M«rrvami»,elk. Ma wõckn tüll -nie paron
duie tag st, t> id andstu ko k brpe mõtte» ühe»
rahw--sead'.ku J. Lauit'uga järgmise uue psrcn
dusc sisse, mtS tohtci järgmslt k^ib:
„Kigudu»ts maast nõSiLNdaatse kniku waldode
talud ja tarbekorral see osa llrikuwõ.jate maast,
mis Landst lle põllupinda normist üle ulatab.
Tall. 28. aug. 1919 o. A. Kapp.
Kc. R hmarrakonna saadik.
Teater ja muusika.
Draamateater.
J oh. Fralvwi ..Unistuste saar-.
° 31. aug. tuleb Fralomi 4-järguline näidend
„Uiüs uSte Draumateatrts tänawusel hoo
ajal esimest lorda ettelanddle. Nimetatud näidend
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Maaliit

Nr. t 79
seifis Draamateatri teiimofe ringreisi repertuariS
ja fan i äie kogu EeSti umbes kümmekond kord
hea eduga ette.

Mis puutub kõne all olewaSse näidendisse,
stiz seatakse fiin publikum, kunst ja kunstnikud
teatud vahekorda. Kunst on rahva hinge pee
gel uS, kuustmk aga see meedium, kelle kaudu
rahwa aar jutud loomewõim oma awalduse leiab.

„Parodie", tlabom*— »Kikimora". Weue maina#»
jutt HÄoba tont". Kling AoSfi santafia.
latinn Omapäraline tr,o (gitarre, pikolo, pasun).
Huydn Lahkumise finfonia.
Mägi ou ilu tuledega kaunistatud. Pääsetähed:

h 5 marka, reameestele ja kooliõpilastele 1 mk.

Materjali võhjal, mis hra Ärederode Eestis
kogub, kawotseb tema talwel Hollandis kõnesid
pidada EeSti Üle.

Kirjandus.

20 peani.

suured kunstnikud, st st v iimased ammutavad WS«
piraisioni rahwa hinge sägawaStest.

Näidend on tinutatud õige wLrwikalt ja
avcldab ettekandel sägawat mõju. P aosad ou
Draamateatri paremate näitlejate käeS ja et näi
denv ju»a rlngrrisi reperluoris seifis, on loota,
et ettekanne ka hea koosmängu mõttes publikumi
täit rahulolemist saab ära teenima.

Algus kell 8 õhiul.
Draamateatri büroo.
Draamateater.
Täna, 2S. aug., hooaja avamine, mängitakse
Knut Hamsuni „Kun ngriigi väravatel".
Pühapäeval, 81. aug.. JiharnteS Tralowi
saar". AiguS kell 8 õhtul.
Teatribüroo.
„EStonia" teater.
Täna, 29. aug., rahwaetenduS, komp

Hans Wc>alt, Leopold Seppakow, August

.talu"
nr. 14 on ilmunud.

Kus rahwa loomevõim suur, seal tekivad ka

Sisu: 1) Wälke põllupidamine kindlustad meie

Hollandi ajakirjanik Eestis.

tulevikku Ot. 2) Ta u aed Hendrik Heerwg.

Hollandi ajakirjanduse büroo asemik hra Bre»

3) KmdaS meie kariaasjandust kiiremalt eden

derode on Tallinna jõudnud informatfioni ots.
tcrdel Eesti kohta. PikemaS jutua-amiseS, mis
Hollandi ajakirjanikul Eesti ajakirjanduse büroo
ja ..Estonian r-Mev" esitajatega oli, huvitasid
võõrast E sti poiinlised, majanduSliled, üteüldiS
kulturalifed, bartduSlifed ja kunstipüüded. Eesli

dada? Jnstr M. MäSr. 4) Pitmatalttuse
õpilaste kuSwatnS DaamS. K. KofentraniuS.
b) Umbrohu waStu wöttlemisest wiljapõidudel.
H. Kaik. €) SordtkaSioatufe nõukogu Sordi

sõjaväeliste oludega tutvustamiseks tahab külaline

wekiplika".

Laupäeval, 30. aug., talwehooaja avamine
Shaksspeare „Suweöö unenägu^.

Pühapäeval, 31. aug., kell p. 1., »Must
lase parun", kell 7 ~En»e kukke ja koitu".
Teatribüroo.

ise väerinnale sõita. Hra Braderode tunnistas,
et Hollandi senini peaaS-alikuit Saksa insormat
fioni ta» du EeSttst kuulda o i saanud. Nii si:S
oli hra BcedkVodel polttiliSteS küfimuSteS uudiseks

tõeasi, et EeSti sotsia» demokratis otsustaval
määral EeSri iseseisvusele vaenulise enamluse
vaSw ka sõjalist võitlust on pidanud ja pead.
EeSti politilifi rühmi ära tähendades, huvitas
külalist, et EeSti erakondadest ka kõige parem
poolsemat mitte kui tagurlist, konserwotiwi võtta
ei tule, vaid et EeSti erakonnad, põhjus mõtteliste
waieluSte peale maaküsimuses vaatamata, ometi

wck demokrsdid on ja et EeSti nüüdsed
parempoolsed tuba Wene ajal ägedad vastasid ja

alalises võitluses nii W»ne kai ka Balti Saksa
tagurlusega on olnud.

Harj«wSrawa«Sgi.
Needel, 22. aug., lõbuS lõpu stnfsnia-ksntsert.

Suve jooksul on pakutud pubMumile Harju
wärawamäel mitmekesist, s. o. kergeid ja töfiietd

MajauduSliSteS küfimuSteS päris ajakirjanik
lähemaid teateid E-Sti IvodvSrikkuSte ja väljaveo
kohta, niisama ka kooperattv liitumise üle EeStiS.

heiisuurmeifirite töödest ettekandeid. Ec helimeistrite

Äsatava Kogu kokkuseadest kuulda saadrS puutus

seas ka naljahambad ei puudu, tahaksime esitada
mainuud õhml peajoontes humoristtlist muusikat.

hra Brederodele filma S ksa saadikute väike arv,
seda rohkem, et sakslased Baltimaad kui Saksa
kvlturi maaosa tumtanad ou Sellelt seisukohalt
oli külalisele iseäranis huvitav kuulda, et kunsti

EestawoS on: Leve ..Avamäng orkestrantide
kogumine". Mozart „ Muusikaline nali". MuS
sorsty „ Muusikaline pilt: rikas ja vaene juut
„Samuel Soldenberg ja Sch muile". Ochs
Tuntud teema ja 15 warialsioni helisuurmnstrite

elus Eestis mõõduandvad eestlased iie oma kunSti
ntrtaSlege. kirjanikkudega, komponistidega, r hwuS
lije muinsusega, rahvaluulega ja r«chvamuufikaga on.

Wtlson 2 kirja, Helene Ewort, Marie FreimaM,
Lwse Wladimirowa, SultS, Meeta Kerrfel, Pau
line Kobral. «. M., Luna Osmiin, M. Kar
sch-wgki, Elli Lindemann, A Osmuwn, GuStaw
Ttschler, VustaS Ree, Friedrich Rem el, Rudo f
Jmweson, Jaan KvMundnt, Kondrcd H'iS,
son, A. Snmon, Ella Jaanuson, Eouerd Wlir
mann, L. Niggul, M. Nlkolai Ecmalaiend,
Johanna Wi dorf, Karta Toom. M -rie Potk,
Pri.dik Peter on, Sergei Keerutaja. L'isa Und
ritz 2 kirja, M. Sllmann Jaan Kull, Elfrude
Treiberg. Ramm, Lrdta Rebo, Aleksander LõvgaS.

Anton Laurtmonn, Adolf Wotmann, Romlte
Wö ing, Wilhelmine WejSmann, Blumbcrg. Ä.
Ktsfele, Marte Weinberg, Anni Õunapuu, Koort
Wtllmann le, B. Wangenin, Blat, H. v. Not'brck,
paranduse ja seemne kaS matuse Tõendamise Geltfi
ju»reS. ml. 7) EeSti Gordiporanduje ja Richard Luik, H- Keltser, Ja»n Mtrmo, Avele
M-rtinson, Hermann Männik, Martha Müül
Seemn'kaSwatnse Eo.ndam:se Seltsi esimene pea.
fiein. Duhmur, Anette Niida S, Johanna Luks,
koosolek, ml. —8) Teated põllumajanduse (T ManSberg, A. Poola, W Pants, Lilla Trun
alalt. 9) Seadused, valitsuse määrused ja berg, M»rte Espenbaum, M.'rie Tamm, GuSraw
otsused. 10) Küsimised ja waktused. 11) Raudsepp, % Leenson, Eduard Kaimarn, Amolie
Kuulutused.
Bulward, Eouard Wolbug, M. Waidng, A. Elin,
Os ar Rlimunn, Woldemar Nusk. A J-rmalaewo,
August Kübarsepp. Julie Enaldt, Anette Muda
Tallinna postko«t»»i« seisma jüäaud
rõig,
A. Jaurik, Juuli Trummald, August
kirjad.
Murnek, Karl Pormsnn, Pauline Lucher, E.
K. Martinson, Johannes LoatfiuS, Grika Kraft, Loharow, Annete Steinberg. J. Jaanson,
Pahle, Põrk, August Tornfer, Wilhelmine Jaan» H. Männik. Marie Trumm, Anna K on, Rsfolie
son, J. Plsahowu, Ida Pundu, Alma Juss mann, Wä-ing, Geeihaar, Johanna Ehlvest. Hermann
M. Kaarik. Erika TikaS, M. Toop, K. Köppe, Wlld, Paultne Mutiik. Lüdimois, >. Jermolaew,
Elisabeth Sornison, Gllsaw te IZogdanowo, Hiid i Õunapuu, O- Pärk, Leopold Neahvff
Haabermann. Karl Feldfeber, A. Tolmann, Jak'o
Selowaro, Jüri Tagune. Grita Otsepp. Kuusk
mann. Juuli Kõiv, Woldemar Klwisik, Marie
Ülemjuhataja staabi teadaanne.
Krünberg, Alma PeSoat, Scheberstein, J. S.ckm»
berg, Ernils Saarwa, 8. M. Radinostrjch,
28. augnStil hommikul.
Karl Olter, Solli Lmdman, J. PeetS, Ihus,
Elene Kreem, Anna Wahtrtk, Johann. S Wald
3amburi sihil harilik tulevahetu* ja l»u
mann, Resalie Wäling, Juuli Awikson. Marta -rajate tegewuS Peipia lüiö juure*, Ssoms Uhe
Kirgmann, Karl Robert, Lichtenvalder, Adele ja KapenSkoje jär-vs vahe?, tatsas waenl>ne peale
W«ndus, Joosep Kuuski Adele Martna. Hans tungida, löödi aga meie wlega tagasi;
Lähker, Lolo Becker, Roosa Koon, Anna Wahtrtk,
Pthkwa sihil Poddubje, I?o«a*ja ja Petr»ReoS, J. Piip, Mcota Sepen. J. Nurk, A.
Franz, August Raudsepp, Robert Kulpson, J. wa titlada juure* vaenlase pealetungimisel tagasi
Kersna, Marie Mardi, Lagi, T. Lehtmets, löödud. Vaenlane on Ihabinktna ja Podmonat
Sichmfeldt, Marta Wöiltll, H. WiSpaS, Lidia külade liinile asunud.

Pötalowo fihil Suderpso küta rvjonis elav
luurajate tegevus.
Muj >l «nutuseta.

2t. aug. õhtul.
Jamburgi ja Pihkwa sihtidel
päeva joolsul luurajate tegevus ja paiguti suur.
tükituie vahetus.

Mujal muutuseta.
Läti Ülem uhataja staabi teadaanne.
28. auguSti hommikul.

Düüna paremal kaldal läks öö rahulikult
mööda.

Düüna pahemal kaldal taganeb vaenlane ter.
wel väerinnal.
Wene Põh a-Lääne Armee ametlik teadaanne.
27. aug. õhtul.
Pihkwa sihil muutuseta; meie soomus,
rong kätS Pchkwa pool, pomnutaS waksali suur
tutitulega ja tuli tag.si meie eellimi taha, tee
peal vaenlase luur>aitu laiali ajadeS.
Luuga sihil paremal tiival ägedad võit
lustd suuremate jõududega peale tungiva vaen
lasega; iseäranis vihasid võitlused on käimas
Perevolokt küta ümbruses, missugune küla väewg

jooksul mitmel korral käest kätte käis. Sabe jõe
liinil av-lv.s waeulane suurt attiwsust. Pso;?di
küla raioniS tuli vaenlane suur mate jõududega
üle jõe ja tormab meie väeosadele peale; Kratali
küla juureS katsus vaenlane peale lirngida, fud
sai tagasi löödud, meile wangisid jätKS.
lamburi sihil Muraweino küla juureS
jätkab vaenlane energilist melsarmumist parvede

ehitamiseks. Ka katjuS vaenlane siin üle Luuga
jõe tungida, sai aga m«ie tulega tagasi löödud.

WaStutaw toimetaja A. TupitS.

Wäljaanvja.Kirjastuse Ühisus Maaliit."

Austatud J nali idu" lugejaid

kelle tellimise aeg augusti kuuga lõpehj palume tellimisi aegsasti uuestdada, et lehe
saatmises takistusi ei tuleks.

Mimico hind* W 1 kau peale / marka 50 peani, aasia lopani 30 marka.
IllilW 1111111. ise äia wiies 1 laa peale 0 marka 30 peani, aasia lani 20 marka.

Austusega talitus.
Eesti teater
.Estonia'

iisgasiissi

WmM

päewakäsk nr. 212.

Reedel, 29. augustil 19'. S.

Reedel, 2#. augustil

Jstonia" finfonio-ocleftei

Me koiwekiplika"
Algus kell 7 õhtu.
Laupäewal, 30. augustil 1019.

MMM

jii liin".

kiuja lipp.

Algus kell 7 õhtu.

Kas.a on awatud kella

10—1 p. ja kella 5 õhtu.

MT Ilutuled*
Wihmase ilmaga on kontsert saaliS.

Tallinnas, 28. auguStil 1»19. o.
§ 1.

Wastuwõetud peakomisjoni poolt 26. augustil 1919.
Awalik teadaanne

Reedel, 29. augustil >. a.
Hooaja auramine.

kooliõpilastele 1 mk. 20 penni.
Algus f. BVa õht. Lõvp k. 12 öösel.

Wõras

Kiili OMI
wõtawad «Maaliidu" telli
misi wastu ja müüwad
Pöhapäewal, 31. augustil ». a. üksikuid numbrid hra
Songi ja Pajo raamatu
Jnistt s«".
Inut Hamsuni näitemäng 4 w.

Johannas Tralowi näidend 4 w.
Algus kel) 8 õhtul.

Kambja-Liiwal

Paäsetäbed 9—3 margani.

Kassa swatu i iga paew kella wõtab «Maaliidu" tellimisi
wastu hra Joosep Kripson.
11 I e 1. ja 6—B õhtu.
Perenaised!
Kawastn wallas
Sawinõusid igat seltsi on paraja

wõtawad «Maaliidu" telli
misi wastu kaupmees hra
aias
Fischer ja premees hra
\Tnnp npin loomib tvhia
I\UUL lie 1U wallakirjuta.
J. Mägi. ______
jaks, ehk kusagile kauplusesse müü
Päewalehe
tellimist
jannaks Ligemaid teateid Wiijan
Hinnaga müüa ja kaupmeestele Hea

protsent. We.ie turul, .Lootuse"

dis .Maaludu" ab-taiikuses

im« viu

wõtab wastu

Rumta wallas
kulas
kaupmees herra T. Kutsar.

teotab paewalehe „9Jlaalilbu*

tellimisi wastu hra Madis Tamm,
AlaKre talus.

)»»! Viilil!
teotad .Maaliidu" tellimisi teaStu
teallacirjulaja hra

Abja wallas
wõtab tellimist waStu

Oma päewakäsu Sl. maist f. a. nr. 145, § 1 kaotan ära.
29. augustist peale on kella 11 õht. kuni kella i tzouu igasu
gune liikumine Tallinnas keelatud.
Kõik wanad liikumise lubad kaotawad oma jõu.
Uusi öölubasid eratstkutele annab wälja linna komanbant
Wene uul. nr. 5, ja sõjawäelaStele ülemjuhataja staabi komandant,

Pagari uul. nr. 1. '
Wabariigi Kaitse-Litdu ülem A l tv er.

sõja läbi tekkinud kahjude hindamise asjus.

Pä-setühed 5 mk., reameestele ja

IMMT.

Wabariigi Kaitse-Liidu ülema

? Badaanne«
.. ct Skautide VII rühma koosolek on laupäewal

30. augustil !9tS. a. reatkooli ruunudes, kell 6 p. l. Mitteilmumisi

Ajutise Walitsuse poolt 25. weebruaril 1919. a. wastuwõetud määruse alusel on igasse maakonda ja korral loetakse rühmast wäliaastunuks.
linna kahjude hindamise komisjonid asutatud, milledel ülesandeks on kõiki neid kahjusid selgitada ja hin
Rühma wanem (allkiri).
nata, mis kas Eesti Wabariigi piirides ehk Eesti Wabariigi kodanikkudele niihästi maailma sõja (Saksa
okkupatsioni aeg ühte arwatud) ehk Eesti wabaduse sõja puhul sõjalise tegewuse läbi, waenuliste wägede
Teadaanne
poolt ehk waenuliste riigiwalitsuste korraldusel on korda saadetud, kui ka neid kahjusid, mis Eesti oma
rahwawäe poolt Eesti Wabariigi piirides tehtud.
2. septembril sõidab aurik „KALEWIPOEG(
Mainitud komisjonid alustasid oma tegewust aprilli- ja maikuul, millest tol korral awaliku teadaand Kopenhageni kaudu Stokholmi ja tagasi wõtab reisi
mise läbi kõikides Eesti ajalehtedes awalikult kuulutati.
jäid ja kaupasid peale.
Nüüd, kus need komisjonid juba ligemale neli kuud töötanud, on põhjust arwata, et kodanikud
Lähemaid teateid annab laewasõidu amet.
wististe on jõudnud oma kahjusid, mis maailma sõja ajal 1914. aastast peale kuni 1918. aastani neile tehtud,
mainitud komisjonidele ülesanda. Teiseks on riiklistes huwides tungiwait tarwilik, et kahjude hindamise
komisjonid oma tööd ja tegewust koomale wõiksid tõmmata ja ülesantud kahjude selgitamisele asuda. Kui
Teadaanne.
aga kahjude ülesandmist pikkamööda ikka weel juurde tuleb, siis on wõimata lähemal ajal üleüldist kokku
wötet teha nende kahjude kohta, mis suure maailma sõja puhul Wene ja Saksa sõja wägede ja walitsuste
... sõidab septembri algul Tallinnas
ja hiljem Wene punaste poolt Eesti Wabariigi piirides ehk Eesti Wabariigi kodanikkudele korda on saadetud.
t ..Va' . j wi. Danzigi ja wõtab reisijaid peale.
Neil põhjustel otsus?as peakomisjon rekwireerimise ja kahjude hindamise asjus oma koosistumisel
Lähemaid teateid annab laewasõidu amet.
26. augustil 1919. a. awalikult teadaanda, et kõikide nende kahjude ülesandmiste wastuwõtmine, mis Wene
ehk Saksa walitsuste wõi sõjawägede poolt ehk jälle Wene punaste rööwsalkade poolt Eesti Wabariigi
Amerika '6.teo li st
piirides korda on saadetud, I. detsembril 1919. a Sr&lõp *tatakee. Kodanikkude tähelpanemist
taldrekreasküiwimasinaid
juhitakse käesolewa awaliku teadaandmisega selle peale, et nad kuni ülema tähendatud tähtajani oma
müüv laost
kahjud hindamise komisjonidele üles annaksid, pärast seda tähtaega ei wõeta neid ülesandmist enam wastu.
Juhatust selle kohta, missugused kahjud hindamisele tulewad, kudas kahjusid ülesanda ja millega neid
Taliinsa Eesti Mijanäns-ÜiiisM,
tõendada, antakse igas maakonna ehk linna kahjude hindamise komisjonis, mis asuwad igas maakonna
Wirttwärawa puiestee nr. 21, kõnetr. Bö.
linnas, maakonna komisjon maakonna walitsuse, ja linna komisjon linnawalitsuse juures Sealtsamast
wõiwad asjast huwitatud isikud ka järelkuulata, kas nende palwed ja teadaandmised, mis nad 1918. a.
okkupatsioniaegsetele sõjakahjude hindamise komisjonidele ülesandsid, piaeguste komisjonide kätte on
jõudnud, wõi tuleb neil neid ülesandmist uuendada.
Peakomisjoni esimees A 1 w er.
Sekretär R. Berendsen.
Korjake rokki seest tungalteri.
Ostame piiramata mõõdul hea hinna eest.
OISSIISSIBBSBI

peremees hra D. Suits.

v. fßflaTt jevvestreeraud tMllojg tsM. ütaümnas, Lawl üui «, ft.

LDI ja Hakkaja, Ms.

