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M 180
Koumlunisti salatrükikoda Tallinnas üles leitud.
Düüna pahemal kaldal jätkab waenlane Lati wagede ees taganemist terlvel
wäerimial. Wene Põhja-Lääne armee teadaande järele waenlane Pihkwa ja
Lünga sihil mõned tülad oma alla wõtnud.
Rootsi leht „Stoc!holMA Tiduingen" Eesti ksj^dest.
Pihkwa ärswõtmisel on enamlÄsed kõigest wangi j-z 2 kuuli
pildujat saagiks s^snnd.
Nowo Vleksandrowsk, piiril, enamlaste ärs wõetud.
Ukraina rahwuslised mäed Kiiewi linna ära wõtnud.
Ukrainlased woitiewad Dentkinigß käsikäes ensmlZste wastu, jää
wad aga lsesetswnse nõudmise juure kiudlLts.
Kopeuhsgenis sadamatööliste streik. Omaltpoolt ka töö
andj«d töö seisma.
Da-uis Politseiametnikud ametist lahkuda, kui wslit
sus nende nõudmisi ei täida.
Nikolai Nikowjewitsh kswaelewat Wenema»l riigipööret ette wõtta.
Kerrnsti wiibib Wienis tühtssiel nõupidamistel.
Liitlaste wäed terwe Bu-kgaria oms alla wõtnud.
Ungari Peaminister Friedrich sesb kodenlise mimsteriumi kokku,
mis rahw s Poolt suurt Poolehoidmist leiab.
Mostwa pakub Numeuiale r»hu.
Amerika senati komisjon wõtab Gesn, Läti, Leedu ja Ukraina esi
tajad jutule.
Kindral Goliz nõuab Läti wäeosade Srqwiimift Mütawi linnast.

Mets, Mikiver, Eduard Ripmann, Hans
Nurk, Aleksander Oinas. August Onton,
PliSkt-r, Helmi Puis Jansen, Mait Püü
mann. Hugo Raudsepp, Rattassepp, Tõnu
Talbak. Jüri Uustalu, Jaan Wain, A-nold
Weslerberz, Karl W rma.
WuStu »n 57 ja erapooletud 8 Asutava
Kogu liiget, 1 § lõpuliku hääletamise juures läheb
koosolek väga tormiliseks. Mtmel puhul wõetakse

hääletamise viisi koha sõna ja selerakse mitmet
wnfi kodukord». KSlk aeg valitsed mLra ja waS
tascikused hüüded. Juhataja helistab kogu aeg
asjata. Silmapilgult matkib saal, siis läheb jälle
torm lahti, mis kogu aeg hääletamise wiisi seleta
mise ümber keerleb. Juhataja ei saa hääletamisega
euem toime ja paneb ette w.heaega teha. Tehakse

V* tunniline vaheaeg
Kll V4B algab koosolek uuesti. Rahwaera
konna ja Maaliidu ettepanekuid otsustatakse tfiir
Ukult mitte hääletamisele panna.
Nendesamu erakondade ettepanekute osad, mis

hääletusel weel ei ole olnud, pannakse juhataja
poolt hääletusele ja kuttutakse pahema ttiwa was
tuolemisel läbi.

Sõna võttb A. K. l. J. Tõnisson ja seletab,
et peale seda, kui pahem tita, sarnase vägivallaga

walmis on saanud, mis maailme, parlammtarsis
praktikas tundmata, rahvaerakond en rm § 1 bäälo
tamisest osa et saa wõtma ja lahkud koosolekult.

ÜheS nmdega lahkuvod msaltitlased ja terme
Koonõpetajate palgaseadus
wastu Võetud.
Rleeila õhtul, neljzpäewnl, 28. aug. wõtttS
Asutum Kogu foaltöpetajate ajutise palgaseaduse

kolmanda! lugemisel ühemeelselt wostu. Nädala
pikluse tööga nit harldusekom sionis kui ka üle
üldistel i-lumiStel on Asutum Kogu seadusele
lvpultm kuju annad, mis küll nuhasti paremat
kui ka pahemat tüma ),« keskerokandt ützlewnsi
radu dab. Teataw ruhulaiematus ja trisemine
seaduse üksikme määruste fobt i tuli ainult wahese

haridusega poolt eelnõu kolman
dal lugeaisel ilmsiks. Iseloomulik, et sarnased
haridujewuSlased puudad, nagu ilma
hariduseta looliõpetajutele peaaegu niisama tõrge
pwlga i.õuduuue, tui tulsehariõusiga kooliõpetajad

Asutaw Kogu.
Koosolek r ede-, 29. augustil.
Juhatab abiesimees A. Birk. Pealtkuulajaid
on saal täis.
Ga Sl.ste deklaratsio».
Enne päemakorrule üleminekut astub Saksa
rühma nimel A. Kogu liige B.ck üleS, kes oma
rühma nimel deklaratnoni ette kannab, kus üksikud

Uue seaduse järele langeb kooliõpetajate
t palgamaksmise pearaskus rugi kanda, luna sen-ni

Z rahtvakomi ülespidamine pea täifliiuU omuwali suse õ gadel seisis. Aga sime-t ojalt jast selle
pär si jäigi 100 l EeSi-s ala sielr r-hwate walu
lapse s ja koouõperazu ei suutnud oma rõhutud
sulusepülwkst rahwa kaswataja torgeie järele
tõsta. Lo dame, et loo:iõpecaja!e palgaseadus
E?Sli rahwakoslile aegapidl hmge sisje pahub ia
kawatsusel meMale suurele ja rõskele ning palju
ainelisi oyomd nõuduale kooliuuendusele kmdla
aluse pumb.

Rahmolemisega tähendame, et ka erakoolid
selle seadme järele ri'gi pooit kooliõpetajate palga

maksmises lenitad toetust wõlwad saada. Sest
sin ne E.Lli ko. l on amult er 100 ina algastmelt
kürz m»le areneda wtunud ja nende hulgas leiduWud üteie kõige tublim-d keskkcolid.

Koo lõpetajaid peas i;eäraibt see teade rahul
dama, et paigaseadts ta lelle küsimuse soorvitud

* kujul lahendub, lu.das A.utise Walnfuse poolt
lubatud täiendama palga tagant jurete m-ksmist
lämud aaöta est torrrldoda. Patganormid on
igatahes nii aworad, ei nad praegus.l ajal kooli
õpetajate mõõdukaid nõudmisi ruymdada

Riig ameiniktude pai aoega, mis walttsuse poolt
rorm-ritud. on kooliõpetajate rnub paigad
wähem kokkukõlas.

Maksumaksjatele paneb p Iga t dus kohustused

Peale, mis mi te kergo landa et ole. Aga need
on ju kohustused meie rahwa ja maa tulelviku,
me-e nsor.soo, toas u, mis meile kunagi liig
koormuwad olla ei tohi-

Inglise walttsn» ja streigid.
bll oi teatab Londonist: Inglise töö*

Päewakorras on:

seks tunnistatakse, tui t mast wähemalt ÜSS väsal

1) Redaklstoui komisjoni ettepanekud kolmandal

lugemisel wastuwöctud seaduste js määruste liu»
Ultam setS:

a) Wabariigi Nalitsase kantselei sa riigi raa

didi määramine peaministrite lisapatga maksmiseks.

see on rohkem har.dusi on saanud.

WäljamaM»

ütioiittt oa selelsuud, et tema seaouse-tetatu kokku

, koo iõpetajmd neilde wäga kirju ja mitme esise
hariduse peate waatamatu liigita a nmg teiseks

jaiv nende suurema ehi wähema har.duse järele
würreida ju lohutuda ning neile kõrgemat palka
maksta, kes oma ülesandele rohtcm lvastawad,

Asutakse § 8 arutamisele, aga ilma et sellega
lipule jtutt, lõpetati koosolek juhataja poolt kell
8 ära.
Jängmine koosolek teisipäeval kell 4.

wõtmu. Sce delluratsion peab fti ukorda lahenduma,
mis tekkis, tui sakslased Eeslt iseseiswuse akti alla
kirjutamata jäisid.

Kool õpetajate paZg headuse walmistamisel tuli
iseäranis kaks ruötet küsimust lahendada: esiteks

arusuadaw seaduseandjate riit.ik püüe kooliõpita

Parema ttiwa puudumisel wõetakse see § waStu.

mis on Eesti Wudaritgi ülesehitumise tööst osa

matulogu wätlaminekute eelarwe 115.520 marga»
list ircdidi mää am ne.

Waimuwalgust wõib ainult fte jc-dada, kellel
enesel walgustatud u.aicn en. S'llepärast on

Ab efimees Birk paneb 5 1 hääletamisele
sell kujul, et kõik maad, kaasa arwatud ka ta»
lumaad, riigi poolt võõrandatakse.

takse ja te-da antakse, et kohalikud sakslased mal

tlrnfile mlewai), suurema haldusega seltsimeeste

kindlaks määratud hariduse jär-udele toastamad
pelganormid ära tähendada.

parem Uim.

Nõuded MeS on loetud, m lle ktlidluStamist koha
liitudele sakslastele E?Sti Wabariigi poolt ooda

saamad, just edumeelse e sotside fuutts
nählatvast wastutöötamisest hoolimatu. Kuid
ega s e ainuke juhtumine ei ole, mil walguSta
mata masse tagurlus äärmise täreuuelsuse wõõ
bast selgesti lab: paisub.

II aastakäik

Laupaewal, 30. augustil 1919

b) 2.253 ma ga 23 pennilise erakorralise kre,
c) Määrus Wabariigt Waätjuse wotilumise
esjuS 20000 000 dollarilise laena tegemiseks.

d) MääruS õpetajate pakz, kohta.
Kõik need redaklstomd linnitakse.

2. päewakorra punktiks on rahaminiSteriumi
seaduse eelnõu kergenduste kaoluSte kohta, mis
wäl e aenu asutustee tempelmaksu astus »n.
aSl»«dufe kom s.on pan b ette eelnõu lagast lükvtu

ja ära oodata kuul üleüldine ühietegewuse seaduS
laenu osutuste kohta maksma paudakse.

TSnisoni ette?anek«l antakse see eelnix
ÄeaduSandlisesse Del gatstoni.

S päe§cak. pu»kl on
tuakiude erlsSu II luHeunsel.
Juhataja loeb liik stSsetu nad parandused
maaseaduse eelsõu 1. punkti ette. Aiutatse
1. punktt hääletamisele. Hääle amine sünnib wäga

keeruliselt ja kestab hult aega. m l puhul tõik
tähtsam <d ett'pandad parandused (üie 10 ) tagist

lük tatse. Wastu mõetatse tinulc parandus, et
„makondeds ja tvatdade maad ei kuulu wöranda
«ise olla.'*
sei laugeb eelsõu I. K osa
wä ja, mts järgmiselt futb: „wöörandaml,e «ila
ci kuulu m&ittiiab mille kogu suurus
ühe omaniku käes aua 150 dessatini põ-du on ja
kut need maatükid rüümmöija omaniku päralt ei
ole."

Teemant (Maaliit) täbendab, et sellega ka
kõik talumaad n öõrandamise alla rn määratud,
kas need o-tu eht rendi vhad on, üks õi:.
Sotsiulrewolulnonäride poolt ettepandud paran

duse häälelom-se juureS, et ta talumaid
wõörandava wõib nõuab psrem tiim
ntmt ist hääletamist. Nimelis l oäälettmisel on
talumaade poolt Asutama Kogu
liikmed sotfialdemokrattisest rühmast ja sotfial
rewolutsionärid la nimeu:
Aima Ostro.Ana?ekt, Emma ASion, Karl
Ast. Johannes Ern sa'S, W llem Ermts,
Gustaiv Karl Inglist, Leo.-o d
Artur Kaplur, Peeter K rin,
Kartau, H ns KruuS, Jaan Kär
ner. Jatob Llndros, Peeter Lsndo, AndreS
Loorus, K. Lutt, HanS Martna, HanS

seab, mille põhjal tgssugvvs streik jeaduiewtS.a
enne lsmipuhk-m-st ei ole teada aetud. S-lle
seaduslikul tel määralewa tägtaja läbi tahetakse
wöjmaluft a du toka!epp>mtse taljele elt-wlt«iseis,
ja seega streikide alalist ettetu.ernist ä<a hoida.

Gaksa riigi uued Piirid.
R»hukor«:renist tõ'Z»m võnksgu on
Tagetz M teatel o.susektz i»tnud kö'ge hiljem tulema

avS a mörtst.wu lõpuks uucv Saksa riigi pstrid
isiäralise segakomisjoni lävi Zöpa!'? lt äia wää
rats. Kvua uga piUU* ajamine Ül:m-Si!efiaS,
Põtzja.SchleS vg S ja süSut-P eiftma<rl sealse
:ah.vs hääietami eft oltmb, niMktntud
mec-diS juba käeSslewal aoStal HSästtamist ette

js sellt lõõga enne jaarllcni-taud lõpule
jõuda.

Kopenhageni» sadamatööliste streik.
Kopenhagenis, 27. aug. STT. Scdama
tööliste streik Kopenhageni sadamas on nii*
wörd laialt lagunenud, et sadamas kõik tööd fei*
samad. Niihästi foi ka vanas
sadamas walitseb täielik «vaikus. Ühendatud auru

laewa selts on laewaühenduse täielikult seisma
pannud. Praegu ei ole mingisuguseid teateid,
millal tööde alg-mtst jälle oodata wõtb. Tööand.
jäte pookl otsustatud töö seismapanek pannakse
armi ta?dastt maksma.

Kopenhageni pokitleivikud ähwardawad
kS k cmetist l"hkuda.
Kopenhagenis, 27. aug. STT. Kui
walstsus läb räänmislest pol tsiimttude ühisusega

lahti üiles, lahfutoad ühisuie ludu liikmed ühie
kotka 2200 polufemtffu termel maal ametist.
Kopenhageni polinelnit'ude ühisuse esimees annab

täna 1018 politsiiniku luhtumise palwekirja ära.
Kopenhoglni jääb ainult 3 Polit cinikku ametiSie.
Ametist lahkumine sünnib 1. sepleinbril. Siisli
on kokkuleppimise peale weel lootusi WaStasel
korral jääb esimesest septembrist alates terwe

Rereuskt Wie«is.
BerliniS, 27. aug. STT Wiem lehed
jutuskawad, et K-renski praegu Wienis vibib.
S-ll? külaskäigu eesmargis ollz n.äga tähtsad
nõupidamised.

Amerita rahalepisg.
Londonis, 2». aug. Reuter. Washingtonist
telegruf.ritak e: Senati wÄUsasjade kom Sjon on >

MÄhutamad omad kap talid meie wabrilltteSse, las

Liitlaste WSed Ut*t oma *BO
WõtNaS.
BerltniS, 27. aug. STT. Kindral Franchet
saadud teadcte järele »a liitlasre sõja
wäed nüüd terme Bulgana oma alla wõtnud.
Sarnane samm vli tarunük, et enamlise e kiyuluS
tööle tötkelb teha. Oli nime.t teads saadud, et
Bu!g»n<S juba lähem- S tuieamus tatvatfeti nõu
tognDe waburiik wäija kuulutada.

TSöwiljatufe laagem ne BerlinlS.
B.rstnis. 27. aug. Uufi Suom?. Tööviljakuse
langemme B<riinis annav ennast suba tunda.
Homsest paew.st alates kitsendatakse gaasi ja
sükeainete sacmst su. reest.

Wenemaalt.
W:nemaa tõSscase alalt.
Kogu nõukogude W.nemaa tööSluse etiewõtted
on sellekohaste delretide põh al nalsionaliseritud,

muidugi selleks, et lööetu.e ektewütjaid rahwa
kurnamisest eemal hmda ja löösrust rstg s aju
kohasele kõrgusele tõsta. Muie üffi suuremad
tööstuse ettewõlted ei tunnistatud riigt omanduseks,

toötd ka wähemad, kus näimssts pcremees ise
kohe.kolme paigatud tvöjõvga töötas. ühtlast
Nähti tõigis suurtööstuse ettevõtet.s en-.mlaste
w-.siase won-eelistde p-sapatkasid. ?l yahtwlt
kirjUlati ajalehtedes, et köit iontrrewolutsionärid
on tooneunnd wvbrstuntide katuste allu, kuS
neile kõigist to.-fö o dale, iseäranis eg* amel.st
abi andes, frit stis: et häwitada rahwaturna
ja>d, tõsta tööstust paremale järele ja lõhkuda
köit kontrrewoiutsionärrde pesuvaigaO n tsio
n.liserui tõtt töõStuse ectewot-ed, kõige suuruna
test aiatöö kõige Väiksemateni.

Asust tööSmse olnde korraldusele. Kõ gepcalt
körivalduti w< bri!ute endised juhatused, seast aft

meie komissaris jne. Töölistele anst igasuguseid
Vabadusi töökodades, ftst nad leiti kõll it iseseiS.

wad ja ausameelsed ol vat, et töötada tima sun
duatrtu. Jgulpool esinesid lõõstsed ise juhtiwate
ning töötajate jõududena. Kuid missugune oli
köig-: s ll- tag jaeg ? Töösmsiasu usid muutusid
miitingu kohtate s. Päeivod läbi pesti palumaid
kihuuiS-oosoieku d, kus sestfinkhed iööstted prosikt«

herstong Jos<ph Ungaris.

aeg tagust Wmemuult kodumaale põgenes, jutus

Ungaris on wnm.stel pZewadel demokratlise
kodanlase Friedr chi miniSterium suurt poolehoid
mist hakanud leidma. Solsimislid et

tib tööliste elust wabr kuteS õige huivistwut:

jcnl walwe alla säätsid ja et kõ k rsttiised taga
kiusamtsed tohe ära lõpetataks.

te tDQt<nLr.itbe asemele, kes tõepoolest rikkad olid,

on uued kapitalistid sünd nud töölised, kes on
sotstaZlseunud tööstuse e tewõtteld. Kui csi juba
liig kõmuliseks kujunenud, wöetud küll w aliud
«binõud tarstmsete, et töö.iste omavolile piiri
panna, kuid iee oli liig hilja. Kõik oli juba
hävitatud sa juu id-le ara müüdud. Kogu Wene
maa tööUuS vn lgswguete s >tsialiserimisle läbi
tehtud.
täiesti häwuctud. S-s suhtes ähvardab nöu
Ungaris ksdanllue oainisterinm kokka kogude Wenemaad tõsine hädaoht. Omal töös
seatud.
tust ei ole, M'S on. see pole nimetamise väärtki,
B.rlinis, 27. eug. 81"?. Berl ner Togeblatki tagavarad »n otsa lõppemas. Juurdesaaki wäl
Ungari kirjasaatja telegrcferid: Peaminister Fried. jasipoolt nii pea loota ei ole.
rich on rearanud: Täh lepunn.s, et liitlases Ung iri
Nüüd vn hakatud aru saama, luha sn nad
fisemistesse ss.adeöse et mõ le segada ja et Ungari
jõudnud oma natsionaliserimistega. Nende omab
erakondadel korda ei ole läinud uut valitsust kottu
lehed futbacw: b pisarsilmil tööstuse hävinemise
seada, on Friedrich otsustanud omalt poott uut üle' Süüdistavad töölist sa igasuguseid komis
mimSlermmi kottu seada. Fr-ednch saadab 8 saa sarisid, kes kuritah Itfelt riigi varandusega ümber
dttut Pariisi, et uuele walitsuseie liitlaste kõrgema
käinud. ,Drr. Kom." kirjutab, et pole s tööstuse
sõ.anöukogu heaksttitmist muretseda. Sutfialdemo
sotsialiser-mtst nii pea ett: mõdud, fiis et oleks
kradd on seletanud, et nemad milg l tir.gnniiel meie mitte mi rguses wä japääsemata nõiaringis,
mtnisteriumi et astu, kui Friedr ch peaministriks wt nüüd. Ta jõuab otsusele, et sotfialismust on
on. Ec segadusest päästa, on so-staidemokrudid tea
võimalik aastakümnete sc-oksul vanna
tanud, er n«d ülepea vali susist kõrvule Mvcd. aga mitt? üleöö, nagu seda on nõukogude Vene
Sotsialistide efitoja Oarami sõidab Wieni, et seal maal tebtud. Kuidas päästa aga tööstust? käsib
esita.atega nõu xtda.a.
leht. Mdl omal jõudu ega oSkust ei ole, et
endiskb wabrikud tööle panna. Mne ise seda ei
Kõdral Botha f.
Londonis, 28. aug. Reuterile tertatarse Pre jõua teha. Meie päästjad ou väljamaalased
toriast 23. aug. Andral Gocha suri äkitielc infiu. kapitalistid. Nemad pää-tatfid per meelega meie
tööstuse. ».nname neile laialdased wolitmed, las
entjoLse.

Dem -kratline minwterium Ungaris.
Berii n i s, 27. aug. Uusi Suomi. Cor
riere Della teadete särele ei ole wõimuta, et suur
würst Nikolai Nitolaewitsh, keda nende
päewäde sers Londoni oodatakse, sama
suguse rngioööide kutsub toime panna, kui ertS

Asutaioa Kogu walmüsid eratondadewatielise komis

palka ei makseta, haikusid töo!>s-d vabrikutest ja

tehaStkst tõ.ffugu masinate jne. müütama.
See h igus haik.s ta teistele töölistele lü ge.
Müüdi sus kõik, mis müüa wõundlt oli, õige
mm, m;ba engdbajab juudid neilt oststd. Endis

hamega 7 vastu otsuseks teinud, et Amerika nen
dest raowuswaheliotest töödest osa ei võta, kelle
ü essudeks Belgia ja Saksimaa w». helise raia
kindlaksmääramine on. Peale selle cn Amerika
wel mitmest muust komisjonist lahti öelnud.
Ainult sõjakahjutasu komisjoni kohta on erand

walmstafid, kutoas peästa häw!neamt lööslust,
sdu korraldada ja tlsia iiegi ajakõrgusele. P.a
süüdlastena t.odi ette i'ta ewstie o wabritute
oman lka. N'M-d olla lööus ele liig wähe palka
maksnud, mis toonud tööliste firstg d päewakor.
raie, fihiiu.del lööcomine iäänud selle tõiku lon
kama, ke-ni kurbe de tagaiärg beni. Et seda eksi
sammu parandada, et pääsra, mis meel pöäSca
ost, selleks töö-iSte.e örge d palk sid, rohkem
puhkeaega jne. Ü-S wabrl uiöönne. ies mõni

Daanimaa ilma politseita.

2000 rbl. PZewaS. Tööd tehakse wõhe, suurem
jagu aega iaaöetaise koosolekutel ja miitingutel
mööda. NahtS, et iga wrd mitte korralOult

TöõSmfeesteir-öwd on tõlk riigmmundusekS tunnis

tutu?. Jgstpvol ln kõrwaldutud endisid juhatu
sed. Tööstne on peremt-s. Trrb tõvd,
kui tahab, ei taha, on waba. Pstka ag t nõuab
riigilt, ja muinasjutulist pasta, tütitöö pealt Peale

lõsmnad tööstuse eeslil,uluule astmele. Siis
teeme nendega uue lepingu. Tahavad nad meieg»

üpes tulla ti?lgu, suawad oma osa, ei taha
lääwar. tS-gest iims. N-i lehe targutus.
Kuidas seda läbiseii-Z, on selleks eettö.d olemas
j« kuitat vaatav 'õ väljamaalased ise selle peale,
po e küll leida. Üks osi on oga kindel: enam
losed on mänginud kõik oma trumbid wälm, et
maksma penn?. Missugune nende
..sotsialismus" tulevikus saab olema, jeda võib
juda ette aimata. Ciris.
Ingerlasi? rakwusltste õiguste järele
z? ia-emine.
rson Sanomat" teatamad, et wiimastel
aegadel Soome rännanud ja seal enne olnud
ing rlaslest on wormeritud hoidukend, kelle üle»andsis on olnud walw«ta Peterburi kubermangus
asuwa Soome rahwa õigusi Wen? riigi musti»
ülesehitamise pubui. Selle tegewus jcgune's kahte

osass :, nimelt Põhja Jngeri a Lääne. ning Lõuna»
Jngeri kohta, mis-ädt see paremini oina ü esur.net
täita wõiks. Uuendatud HMutonda kuu ub 5 ?sikut,

lilledest 2 sauwad Põhja Jngeri sõjapõgenejad
sa 2 Lääne.Jngeri söjopõgeneM'. Need 4 l»pimod
fits ühise juhataja walimises koiku. Peale selle"
worm ritakse kaks hoidu ondci, keS söjapõgeuejote
e«st hooiitsemad.

Msskwa wa:itsu4pak??b Rumeniale rohu.
BerUnis, 27 aug. Ram ma asakirjan<
duss büco teatab: Lenin saadetud enamlaste sant

kond on Kijh-newi zöudnad Saatkond toob Ru
menia walitsus le Mosk-vt ipal-tfufe ettepaneku
rahu teha.

Mwolud Peterburis juulikuu.
Keegi Balti s E. K'.tz r. ?es 22. juulil
Peterburist u. i! a küi.nud ja luu oe«a kestnud
teekonna järele N-iga rõndnud, »n „N?g Nund.
jutustanud, kuidas Wene pealinn suwel
on etsnud.

tehmse ainult hädalisemad
töösid imnts ütsikuS jaosko naS. Igasugune
streigikatse surutakse surmanuhtlusega maha. Suu.

rem o a löö.isi teenib p-nases wäes, sest Trotski
kutsus oma . õl isuse kaitsmiseks kõik mehed4o eluaaS.

tani kokku, selle peale, m-s r.igr ala
mad nad oid. Kokkukutsutud me ste naised ja
lapsed wõelakse p nt-vangi s. Salakuulajad wal
wawad - iga wäeosa särele ja komissi rd karistaMd wäejoolsikud ermuhettm ckä surmanuhtlusega.

Kuraga mäe ootsikut ennast ?-tte ei saada, las.
takse tema lähem sugulane, iaS nmn-. w3i laps.
m:ha. N t uguse terrori saatanlik
w.ne hoi d mehi wäejoo S uise rest tagasi. Nut
salapotttstsiio tätrocb ja luuramd izaipoo!, miS
inimesed -önelem.d. Niipea kui keegr ühe sõna
waritsu e ütleb, reod ta üh l io-sal päewal
äro. Mis temaga tehtaks?, jt ab wäga
kuulda, sest enamasti ki wrngi orcb oma
ohiDrd er.aat lahti. Teada on ainult nändapaljn,
e: ig .päew immest m ha l.sta'se, amult strs, kui
asi mõne tõ ge ua ri gmmetniku kohta käib. awal
datakse mahal stud inimeSte nimed lehtedes.
Kuna Wene soldatid kaitseta inimesi maha lasta

180

«Sall!!

2
ei t«ha, on surmaotsuste täidesaatjateks hiinlased

paigatud, keS kui valitsusele väga ustavad san
darmid sõjamäes teeniwud. Peterburi uulitsatel
kanuüwad välise julgeoleku eest hoolt ainuüksi
naisterahvad militfionärld. SöjartiStadels on
neil kroonupüsS ja pussnuga.

P-gUnua elanikud, itüs stw 900.000 piule
folfu kuivanud, on terrori läbi waimlise t tui
maks, läiaud, r.äljz j- häsa läbi haizekS ja
«ttetjakS muutnnvd. Maanerhetmi ja Jad-nilstzi
nimed, i».tll-st tasa sostslsdeS arata
wad mSmkord natuke lootuse säoct. Sigi fui
tihti on kcö lootused tühja läinud, M.ao andes
täiel tule tuimusile ja ost.W)matuseie kõige mm.
xulemad Joauu Hirmsa aj .d m ttoe, mil
mau lased oma '.memust avaloada ei suuluud,
kuidas ometi võb Wene reh?ss a>.s alüuntle
kaupa nisuguft hirmsat e'u, tzäoa ja pi-na rc
hulitu alandUtkascga välja tannalae-o» Ka ei
puudu praegu oma Mal uta Skuraicw. S-e
oa kom.Sjoai" karbiiüs ü-em PKerS,
õige nimega P-tec Trepp:?, Lä-wmalt pätt?,
filormaallja, t,s üotS Stnowjuvizu Pn
terdvri ü'.: (W-chlajol olla Peurs
sellast ametist, naga kuulda, l«htt laUud) Troti-ki
svisab nayupld.ma a ümber üyelc -väerinnal!
teisele, tõ -isid pidud:», võlllufi kor:ald..des,
spioneridt», tappes. Juulikuul viibis ta P-ler
buris ja j«hata«i ijt pm.ewvg mift Narma
ja Pihkva kallile. Lenm ead Maksas, hoiab
aga cuo unisest tegsp. Köneiostse,
uma lerwis olla hädaline mi eioa sügisest sa-dik,
mil üks pai»nrah«a< tc«a elu k llule tungis ja
kuult rinnust lad. lustis.
N.wsti prospektil ja tkittel p:auvl tsatU wöiö
tihii näha, tuidas uä ja läcs tõrvaks jäänud
«.lüüsid maha tuluvuv ja sealsamas hi?gs h-i
-davad. Toiduainete turgadel oa aga tö kc saada,
wöid, suhkrul, üha, maiusasju, ktUS hinnad vn
üt.kM-tu k lllS. Kanamuna maksab 20 rbl.,
nael kartulid 50 Nl, nael voauseuha 100 rbn,
le.b lsO rbl. nae!, laugud 2SO rbl.,s:aitha 2boc.
ua l jae. Kana nõukogude w liisaje umelnrtud
tädiSttkku ISO rbl. päevas palka saamad, sUS
wb n udkttgl lsidulüfiikus juurt
muret. Neüttv kcd n>.c-m aga kannad turuls
oma viisas: saranutukese, er hinge steS hKda.
Turut müüakse ja osutatse siis igasugu aSju,
ja ktuplkmine keeb. Saapa paarist nõamlse
2SOS rbl., säärtega saapüd maksavad 80S0 rbl.,
RUtonv CoOS abi. jae.
Kuulsa» Peterburi r:s oranid on ..kommu
nistiiszett lööglÄaj;d.ls" muudctub, k-.s amet
mkcudctt n.ö:l?sd owslttud naisterahvad wtstst
supüeent müüvad, 4 rbl. taldriku täis. P-sic
srlle sakb iga kooan k pä:waS ilu naili leiba ja
nioaUs 1 heeringa, ja see on li k. ToöUsev
saevad Us-ls veel Lja naela leiba päeva».
Rahvahariduse eest hoolt urwnbikZad tluov ja ooper „rahw«majs»". Wiima.ks
astub ka kualnS Shujapm »i:i, kes nüüs enam
lasete on muut:,und.

Soomemaalt.

tuleb uutel ääreriikidel, muu secS ka Skandi
nawial, Inglismaa poole hoidn. Sellepärast on
viga tarvilik, et feifuforb Ahvenamaa asjas
Soome ja Rootsi rutuliselt saaks ära sel
gitatud. ?eht toetab piu iahwaSte enesemäära
mise õiguse peale ja leiab, et Põhjamaal stllest

Liitlased lgawad Wene wists
pealetangimtst.
Helsingis, 29. aug. Dmtschi D gtsze-tungi
teabele jätcfe on lunma Pc^Msnseti? dral P tain
25. skp. Tihernowltsõi jõudnud. Leh' armastse

igapäev rohkem arusaama on hakatud, mispärast
ka aeg olets so imlaStel ohwenamaalaStele ja roolS
lastele nende nõudmiLtcS järelanda ja selles asjas
oma vahel iiujaSti kokkuleppida.

la»:e vastu. Oodatakse, et p Wolõnw frondilt

Mnrmanis ole»-!? Toome lkegiovi
todvAaale tuloku usjat»
on Soome endme riigipea praegusele Soome
riigi kohtu kantslerile karbtuse onnud, mill:s ta
nä.tab et sellekohane l-pwg Jr-g!i'e waiitsustga
tema selja taga on tehaid ia aSja lõpulikku oisus
tamist tema kätte täbi vaadata ei ole antud.
Sellest oma koebtusest on ta 'a kirjalikult teatanud
Soome presidendile Stchlb.rgile.

Tänltw»se iSikus.
G»»meS ».t tänavune aasta väga hea vilja.
«aSta. Töikuse suuruse kohta avaldab „Helsingia
Eansmst" järgmised armid:
Rukist stub 27®/« nt:a kogukondadest hea
ehk iseäranis hea, 68*/§ kestmise eht stllest parema

ja ö'/o kestmisest halvema lõi use. Tervel maal
»a lõik.-.se nemmrr (5,8) pisut suurem kui «abud

ö«Sla lõikuse nummer (5,7). miS juba ka kes kui
sest parem oli.

?tisu lõ'tZse unmmer tervel maal (5.8) on
hulga suurem Ui läinud aastal (4,8).
Odrast sodstakse tervel maa! keskmisest
paremat löltust (v,9). 28*/« maa kogakonoadest
saab hea ja iseäranis hea lõiksse, 68'/» kestmise
ehk scöest par ma j« 4°/ o kestmisest halvema
tölkiise.

Kaerast oodatakse ka läinud aaStast paremat
lõiknst. (ZStkuse nummer näöd 5.2, läinud aasta!

6,0) 89 maakogu vndadest saeb hea ehk sellest
pare-n«, 58'/» kestmistst parema ja 3'/» sellist
halvima kaerelõttuse.

Kartuli saagi arv arvatalse tervel maal
samasugune saavut kui läinud aastal (6,2). mil
see juba keskmisest parem mii.

PSSuheina saagi orv (6,4) on suur
hulk murem kui läinud aasta'.
Kai mingi ootamata õnnetused koristamata
viljade-e ei saa, ncgu kartuli katt j. m.,
siis viib tänavu aastast lsiksst väga heaks
pidada.

See on võrdlemata suur õnn, looduse heaiegu

noorele vabari-giie ja selle palm kannatanud
rahvale. S:e trei toitluse osja korraldamist
palju kergema?S.

Amerika senst wötab Cssti esitajad
enesemääramise asjus jutnle.
Riia», LadopresS 28. aug. Amerika senati
vätisosjade komlsM otsiStaS Läti, L«d.', EeSti
ja U raina efitsjaid nende nutud? enesemääramise

asjus jutule wötta.

Galtimere küsimused iöp-liw otsusta
unse ee^.
Wõitlus enamlaste wastu.

Helsingin Sansmatcle teatatakse Stockholmist

24. aug. Rootsi tett ,Nya Dagligr Alletz.nda"
rähcndad oma jutjttiras ~B.irituere itisimufeb
löpaiifu otjužtaiHtie ees", et Soomes natib Ahvena
maa elanikkude nõudmisi enam tähele pannasse kui
Varem. Wene-Sulsa tusimuste harutamise juuceS
jõuab leht feUcle otsusele, et mitmed märgid sinna

poote näitawad, el Suiza, Wme ja Jaapan l.itu
Km see asi tõesti teoks rehaise, siiõ

Peterburi elu.
Mõni acg tagust tõlAi Inglise lebe TimeL'i
järele ti-,e duse elu üte. Nüüd jäitcb
segama leht tbatt W ne n-gt pealinna seisukorra
kirjeldamist, mis ia oma lugejatele too-ue.

Ukraina tväed Kiewi ära wötnud.
BeclmiS, 27. aug. Petljura sõjamäed on
Ksi.esi l«nt.a ärs wvr,ud.
Ukrainlased sil-taw d, et nsd tnamsirSte roas!»
Dinui»igu ützeSloos wütZleVad, ag? p:awad siiSÜ

u raina iftjeiSVUie fcõtomisift kin»'.
Ööseti tallwed enamlased suure naeru ju mü
raga longi, loes-c-d nende uimed ette, keda s?l ööl

un-hz lasrakse. Iga iuimene on suures Kartuses,
it si.-st tema nimi tuleb. Pole si s ime nusugus.
tts oludes elades, et inimesed poo lolliks jäämad.

lizslmifcb.
S«rtna wõib ne:b inimesi mõista, keda kontr.

K idkkS k» mmuvislisis tetzmfe.
Iga töölist püütakse Peterburis kommunielde
nimekirja ü.cs tõtta. Mitte- kor.mt!MSttdel th

rew»l,tsiou>tiSte laulude knnletcmisest kuni wastu
rewstut?ionl'ifts tegeluses süüdistatakse. Kui sõja

rakse em libeda s. Peaaegu igopäew peawad Nud
oma elu peensusteni lirjelluma, nujumu ka elulugu.

matzaluskm si Pererburts toime. Läbisegamini las

Peale selle Ustarfe lihü kuulujutud lahti, et tcik
peale Zowmumsude löölc laötakie, kõmmuni»tidele agu itsa jahu ja-teura portsjonid anakse.
Kõige peait wõe atse uus liig- lommunisttd- nt
melirja kui poolehoidja", sus peab ta teatud kur.
suscd täbl tegema ju iõpuis proowttaije ltda. Proow
jeisab selles, et ta mumesugusttst läblotsiznStcst,
salatuu-amistefi, areötrrimistest jne. osa peub sot

ma. Kui pr.ow rallulotdawalt läbi on tehtud,
Võetakse ta nimekirja lõpulikult mes ja fiiS :a..b
ta ltsa-!e:wa.portfioni ja pa-.ga; ta Võib lõtk leha.
Kõige suuremale lurtlkg.de eest asindutalje ta Hat
wemal juhtumisel amuil reise kohu peale'

Wangistams- karw'.
Peterburis on inimesed väga närviiisels läi
nud, sest tt nad oma e u c.st i.iati surrts farivt*
sks vn. Ööseti täidame rekn-ir-rimas, wõetase
inimesi paotsiehk huigakaupa v ng!. WangisM'
mis- põhv e s on peauSjasiluit süüdistamine tonne

rewoiutsivnls ehk läbikäimine llttru idega, olgugi
et see mõne aasta e'st oli. N:'wirerimistel wõ »
takse tõlk, mis tväbegi kuldasjed, na
had, peenike linane tite me. Kommunistid püüa
vad endid oma tantsupidudeks võimalikult toreda

mini välja ehtida.
Mang^ajadeS.
Iga elanilkuS, äywcrd'b häd-oht nendesse v»n

gimajadesse sattuda, lus mustus, tüim jr ntig
walitjeb. Kmgis. mis ühele inimesele on määra
tud, peetakse netd 8 kuni 10. Nad magavad
niisketel kiwipöcandatel, niisuguste taiete all. mis
putukatest kubisevad. Söögi's saamad vangid vett

kus kartuli toored za k.psa lehed seeS ujuvad, ja
tükikese leiwataolist ollust.

mägi liimi lüüa scnb, siiS puudukse hulgakaupa
ta-se igupöcw Peterburis 65 :um 80 inimest m>
h». Las turse ilma Vahet tegemata, toudest isegi maud

ruskud, kes ju-gemod oma <n se waaieid mõne
kohra amdtdcda.

Et söja-väeiooli õpilased rsalgekarrtloSte poole

üle et !ähe's junniti n:d hnktamõtstetuid maha
laskma Rüü.» on need kõik sölanintdele saadetud.

Niahalaskanft toimetumad Peterburis lätlased ja
hsinlaskd. Wrnem al on modiusiritud kckk mees
terahDad 10 tuut 43 aastani, endised ohwlt erid
kuni 60 aastani.
Wäijaiöita Wenemcalt on Võimata, kuid Va
hest läheb see suurs rlskerimise p-ale jnski korda.

!iun.
.Peterburi on bäwineumS. Kõik laguneb ilma
et m.dagi aastate soulsul oleks perandatud. L nna
puhtuse eest kvolttsewc d ainult päi'e, tuut su ttnbm.

Lõpnud tööside, koerte jv hobuste surnute,ud we
d lewod nädalate -viisi uulitsal. Hobustelt võta
vad inimesed niipalju liba ära, kus omale söömi
sekS ehk müügiks, kui palm cga saab. Igasugused

kü'gkha?kaDad haigused möllavad linnas, nii et
haigemajad ammugi üleni kä>S on. Arstiabi ei
anta, arstirohtusid pole. Surnuid ei jõua matta.
Skad veetalss lihtsalt töö-voarimeestel surnuaeda,
dele ja wisatalse übisesse hauda, ilma et nendele
Midagi oleks baua kohal loetud.

J nimesid on e:ltulewa talwe Pärast suures
mures. Pole neil fnore riideid ega tekka, niisama
po eka puid. Riided on koi? puuufele mäele ära
w etud. puumajasid laotatakse juba nüüd ja põle
tatakse.

Selle peale vaatamata, et inimesed väga
rõhutud on, asutavad nad siiski veel salaseltsisid

järele tähendab see pealktungmile aimamist era«sõjateated hak'«i?ad tuicm?.

Kroonlinna pealetungimise üle

ta mere põhja »ma südamekmniStust rahAstam?.

Nll võtsid järelejääsad vigastada saanud
pulsirid ja läksid oma teed, vii häSti kai võisid,
keset patareisid ja miiuiwäljastd, mis kuulsat
kindlust ei suutnud kaitsta ja nüüd kSik katsusid
teha, et kättemaksta ning 7 ohvitseri ja 18 mehe
elu võtsid.

Mõned jõud ei pööranud enam tagasi, jääd:s
sinna, kus nende kohus nii hiilgavstr täidetud.
Kuid enam astel ei ole oata kuulipildujate ja
helgiviskajatega siiSkt mitte võimalik „lAeio lae
va eest" lugeda, maid pearoad oma l* »tusi 500000

tuleb Esmri poolt pikem kirje-das, mida kõike
ruumipuudusel ei saa awallada. Toome siin pea
asjalikult pealelungimise käigu kir-elduse Inglise

tonniga r:hkmdama, kuna nende wõ-dud Briti
meremeeste vahvuse ja lendurite innastsalgawa

laevastiku poolt:
Pealetu. giroa laevastiku juhatajaks oli kõman

ei tõuse.

dant Bobiou D. S. O. ning tema all teenivatest
ohroilseridcst olid lt. Cdr. Brade, it. RaSsell M.
C. B an C. S. C., lk. Dayrell Nead D. S. 0.,
lt. Cordon Steele, lt. William Bemner D. S.
C., tr. B. C., lt. L. E. S., Napier, Eng.
lt. Cdr/Zates ja veealuse paadi it. Hon?ard
R. N. N.
Ke,kmisse sadamasse sisse sõittS jagunes ll.e

vastik pahemale ja paremale poole. Igal laeval
oli oma sihr. Iga torpedo olt määratud kas
vaenlase laeva wõc doki värava jaoks. Pahemal
pool seisid kaks enamlaste lahingutuewa, otse ees
veealuste paat de ladulaem, sorduts kölbmata r.fi°

leja iUs lahingulaev ja ko'.m teist rist
lejat, iöit löibmata seisukorras. Pare.
mal pool oli vee! tolm rist.ejat. Esimesel si<mo
pi gul et pandud pealetungivat jõudu sugugi
tähele, sest et mannasid õhust pealetungijatega
ametis olid, mis, n.gu varemalt kv-uu räägirud,
5 minu it enne laevade sissesõ.tmist sadamasse
algaS. Aga mõni stlmupuk hiljem avati nende
peale igast küljest tuli. See on juba
loomuses, a ati kuulipildujate peale lootu; nad
tarvitavad teda poltttka N'ttg poluiliste argumen
tide asemel ja nüüd saadcti tuul kau i järele pime
duSsi, kus amult tumedats liikuvaid laemakvgusid

wõts näha. Kestmine sadam olt sigaduste Põrgu,
ujusid torpedvd, valget vahtu järele jättes, len
dasid kuulipildujate mng suurtalude kuulid, lö.ke
seda valgustasid plahvatuste läbi tel mud tule
kahjud. Ja kõige selle peale vaatamata aeti kind
lat sthtt taga.
Lt. Siee e, hoolitalt eemale hoidis ühest kolme

lorstnaiisest h.spidalt laevast, lastis dreucnought
„Petropawlovsk/' peale torpedo, sellele niipalju

töö tõttu mitte tuhandama osan gi sellest summast

Briti laevuZtik ou jälle wägeaa irõiint
saavutanud, mida wast varemalt mõttetuks ja
mitte läbiviidavaks oie's loetud.
Kui palm rohkem tui kosin inimeste elusid
oleks pidanud ma sma selle biüg»va edu eest. kui

operatstvn mitte tmettamisevääriliselt hästi
kavatsetud, tilp,pealselt ära määratud ja hulgaWalt läbiviidud poleks.

Kindral Goliz soowitab Läti
wäeosasld Mittawist ära wiia.
Sttuas, 23. c«g. S*typrc(«. Klndrel Goltz
teatas ü-emjuhatajale järgmist: ArmeSft rsõltes,
et Saksa riigi wäcb Latt t»a?itsu e ülespibomiss
läbi, mS lill.ste poolt touust lei»b, äärmiselt
ärüatud on, pstun M-itasis »suwutd läti wäe«
osasid mulate pulgmabs.

Läti waät us Miitavist Läti wagefid wälja
ei wii.
Mntawi sündmuste kohta saatls Läti
ülkmmhatajale tir,e, kus ta maa seas utteb:
Ma nean sarnast tegu, mis minu juuresoletul
muidugi polelS sundinud ja awaldan Tule orna
kuheisust. Kinnitan saadud teabele põhjal, et
söjawaug b matsu peasüüdlased on.

Pihkwa langemise põhjused.
Mil põhjusel ja kelle süü lävi Pihkma lnn

lähenedes, kt tema lõhke utse ajat mitte kannatada.

Ta lastts teise torpedo „Andret Pervoswanudi'
peale, MiS joba ühe torpedo, lt. Mo. Bean pco:t
välja lastud, külge saanud. Lt. Brcmner laSNs
augu veealuste laduia:wasse, m-S vnmafi sundis
lummult vajuma. Kmd vest keskmises sadamas
on mi mada>, et tui need kats lahingulaeva
saatus vigastuste järele vajusid ja põhja muda

„No-v. Noosi»" ütleb, et 23. augustil, mil
wõilius Pchlwa linna pärast tõige agedumute
tipule oli jõudnud, luud Pihkva linnas (-venelaste
eneeie ivüejuhalusts) sündmujkd ette, mille tuga
järjel Pihkma unu maha jäeli, raodieesild U!e
WeUkaja jöe õh-u tos tl ja waeniaseie woimalus
anci wäermnalt, eesisuSte ja menelasre maielt,

peale kirnu jä:d, nad iktcgi veel suurtena paistsid
za nagu vihased vastased oma pealetungijate eite

läbi murda. Ley S amalvatud efiulgsed teal d idnn

tfÄ-ab ftllefi wvhe.uhtumisest, millel uil ra-üed

seisma jäid. Õnneks algas „Andret Pcrvoswan
nöi" peale tuli, agu ft hele vaigus mitte kohane
et olnud ning pealetungi o Md peaaegu iölk
torpedod ära raisanud ja oma sihi juba saavu
tanud, tõmbas ta kestmises jadamaS valitsevast
põrgust ennast tagasi ja taganes pimedusse, et
mute saarte patareide, Kalurina ja Aietsandri
lindlas täSt, püssi ning kuulipildujale tule märk
lauaks saada. Selle taganemise ajal lendesid
ülevat mere aeroptamd, puudes hooluaU ruhel
panemist oma all olevate vendade pealt eneste

tugu jäljed o nud, jülgmist:

T-!gusi tulles, just väljaspool sadamat, laStiS
lt. Vtapicr ühele Nonnui tüübilisele laevale, kes
ehmatauud oma äparduse ule, et pole suutnud
takistada pealetungimist, torpedo fiitge ja saatis
punaste waStu. Agara salakuulamise tõttu on
need mitu kord välja tulnud ja ära hävitatud,
kmd teised püiiaw.-d endid jällegi organijerlda.

Enamlaste kaitfesbiuõud.
Enamlaste vabrikutest, töökodadest asutatakse
salgad ¥0 tuni 40 usalduS väärilist meest suured.
Need pandakse Erututele poole linna ööseti vahti

pidama. Nud on väga hästi sõjariistus ja nende
rvah.4 on telefoni ühenduS. Jayiub Midagi

saavad sest tohe ka teised saigad teada. PeterPuuli tindtus-s on uuema aja suurtükid ja enam
kosed lahav-d n-.td l.nna kaitseks tarvitada. Kmd

nad pole oma jõu peale isegi tmdiad. Kolm
rongi m> gamize wugunttega on enamlaste juhtisid

kõige aja omamas. 10 rongi eu».miaSls jaoks ja
wastUiawale loaimun slide jao s, kes häda torral
2 luni 4 tunnr jooisul oma ruha ja kirjavahetuse
peavad to.lu patk.ma ja ara sõitma.
Salakuulajate rvhiaS.
Wõib ütelda, et Wenemaal on orjus uuesti
tät-sst sisse seatuo. . Jumest funnitatje lööd iege»

ma, selle juur.s ei tohi netl agu omelt oma traa
teid olla. Juhtub leegi vuslu radttatir, sits raib
ta last peagi hatmasli. Jgaipool on eiiuinJcstel
salakuulajad. Tööruumides, uuiufatef, isegi era
fotteriies ei puudu nad. Need on iNamlaSle
amelnnud, tda elc-ni-ud peavad oma korteritesse

wasm vöcmü. Iga roähema sõna pärast
teist äraundmiscs jvüdisiada.

Tööliste st isukord.
Kõige pealt peab ta tööd tegema, sellepeale
vaatamata, ias ra tahub mõi untte.
Ta ei mõi oma töös ilma lubata muuta. See
otsustamine on täiesti komissari võimuses.

Linnast, kus ta elab, ei tohi ta ilma ifeära
lise lubata lahkuda, seda saeb oga väga harva.
Ilma iseäralise lubata ei tohi ta töölt Päe
wagi ara jääda ja luba saab ainult arsti käest.
Arstid ei tohi neid ega liiga palju välja anda.
Alati on töölised all.
Tööliste seisukord pol? Wenemaal sugugi mitte

pärit.

ei annud allkirja, seletu»,
et ta oma kohaseks peab otseloh: tcgafi wäe
rinnale sõita oma wäe juure, tes tema pärast
toöib rahutuks saada. Ühtlasi tähendcs ta, et nii.
suguse wagiwulvse teo pärast peab ta vastutuse
Pchk-oa linna kaitsmise eest enese peelt maha
panema.

Sel ajul ratsutas B. B-lohoÄit ht kaitsesalk,
22 meest, kohale, lellega B. GUahowitsh õuest
tvälja söicis. S.ssepiiramd jõjameh-d l.slsid tema
läbi ja t?rmitastd t.cgi teda.
8.-Balahowitlh sõitis tc-gast oma caäenanale,

seletus seal as?a!so ära ja onbiS k.ndia tipu
Pch wut iga hinna kaitsta, uu? iiUm..se fönt
kuulda, tema enese pür.st oga mi.ts muretseda.
Kõneldakse, üt.eb leht, et wäeruin üt lahkumise

silmapilgul on lindrali peale lastud, kmd tema
on tatts-sulgaga üle Weltkaja u.unud, õnniUlalt
tei;ele kaldute jõudnud ja seal Eesli wäe staubis
pelgupaika leidnud. Praegu wieviwut B. Balaho.
wush täiesti lulgts koyaS. T.ma üaibcr on umSti
palju meht loganud, i« loõitiust enamlaste waslu
ei mõtlegi ta lõpelaba-

nüüd enuMlaSte fättc langes, seda selgilswad koha.
lillades Wme lehtedes ilmunud te ueo ja seletused.

peale tõmmata.

»i sh andku allkiri selle kohta, et ta Wene sS.'a.
wsest lohkub ja ära Leeduiaale sõidab, kust ta

Õöjel wattu 23. ang. sõites Talabsci polgu
ülem Permum iseäralise wüesalg ga ?tarw»st
Plht-00, nimelt lindr. Judenusui lajuga vyäkohe
tindr. Bulak-B iUPoant|ht staab- ja tema enese
wilsesulka w .ngi wõlta ja lvhtu läl e anta „kun
tegewusre" parast, mis staabi tti-med korda
saatnud, naga pahja läine raaeitima päevakäsus
öeldud. Kuna P-yimas teegi wangi«,öimist karta
ei teadnud paemakasc aisulda.t seal aUeS 24.
augustil 0;t Penntfinil HSlcuS täsku lade
suma. Bnlak Balahowiijh: maja piirati äkitselt
ümber. Perm.l>n andis teada, et Judmushi tasul
on Bulat-BaMhomujy 2-korpuse uiema ametist,
leUeis ta ez.ne seoa para.aeti oli nime.auld, lahti
lastud. Edast noudiS Psruukm, Butak Äale ho.
std nende vasted nii mõnesä küsimuses. Kmd
enamlased on sedavõrd kavalad lüll, et teav..d,
mis nende kihamstööie hea, ja mis mitte.
Wenemaa tööiised ei joa kellegi pool; aSi
saamiseks pöörata. Streriimine on teuorud, ja
teS seda siiski lahawad med las:ak-e lihtsalt
maha Punasest sõjaväest on iseäralised osa-on»
nad asutatud, keda l.rwlltjel puhul ühes politseiga

töölisi „wuigistüma" saadelatse. Rahutuste ära
hoidmiseks umbrit,etatse vabt-ud ja tööload
vrhejl patrullidega, iga lü»u? sammu järcie
tita uis Mi es.
Ärlühisused aiaoad ainu t politikat ja ei tee
töö runo drga, töönsts setjukorroga ja muude selle»
sarnast ga legeu..st't.

Toö isid astuti tejtlimra suurtes e korteritesse

elama. Esialgu oii neil selle iile y?a me,, ltrd
nüüd lihasid nad uuesti ärammna. 9t-nve elu»
wnsid lahevud todaNtttude omarest sei-avörd
lahm, et ainrll pahandused järgnevad. Pealegi
arwawud nad o.' a sealolemist ujunsels ja
hiljemini kättetasumist.

RuhalmematuS tekib löönsle hulgcs mitme
sugustel põhjustel. Mckmguo on neli ära keeta'
tud, kõnev -baous võrmd, a«aiõpmala wodillserl»

takse uusi mehi punasesse jöjavaite, enamlases
lubavad tOike suure suuga, luv ei raida m.dagi,
töö isle lapjed surevad huga viisi. Oma r,.h.t'
oiemaiuft tahavad nad streikide näol avaldada,
kuid sus tapeta se nad maha, ehk h<avula se
duigaiaupa. Igal löö oj«l on OÜÖ lom s|ur#
lellel waza suur võimus on. Tema ei lontroieri
Mille mnult tehnilisi ja vdlninistr.tlw kulges,d,
wuid ka rahalisi. Ta võimas uimab ta üle lõigi
tööliste. Ta wõ,b mõ.,e Neist lahti laSla, ilma
et seks põhjustki pruugib ütelda.

Pnnaue jõjawägi.
Punnis sõjavägi asutati plaani järele, wis
väljamaal, vististi Saksamaal, tolkuseutud. Seda
plmni ei saanid mitte lä esii läbiwiia tehniliste
põhjuste pärast. Suurtükivägi ja insheneride
osakonnad on wäbendatud. Wuhest tõuieb vuh»
Peale selle alMaStav.d enamlased lõik.
sugu osakondi asutada, ig ühe! ne st cmi iseära

parem, vaid mitu korda halvem tui vanal ojal
ja mujal praegu. Kui väljamaa töölised saaksid

line ülesanne.

koha peal nende oludega tutwuneda, siis muutut-

9 rügemendist harilikult koos seisab, need teevad

Kõige suurem ülsns on divisjon, mis 6 wõi

Teises lehrS „Stvobodn. R.släa" kõu leb
PSHju-lääne walii.use eiige minister Gora Pih wa
langemise pöyjusteft ja ürl-b: Enamlased ei siiad»

nud sugugi miile ftllepüiusi rh ruttu edasi, et
nende näejuhatus wäg r osaw oli, ega ka jelle.
pärast, et meie mugestd halmasli j ihatati, waid
põhjused seisatad palzu sugawamal, üt.eme o se.

tohe wälja, seijvirad rahwahultade me .:»>
oiu muutuses. Edasi muulaS on sellest
tulnud, et Põ<'lL.lääne ei ole õiget
polettiist kursjt tab.nud, kl o e rohiva soowivega
lo?!U õlas de.r.olratttiku poliiikat I janud, itlig
setgcsil on igultfoolc lübt paistnud püüded endist
iganud korda jälle rn ksma panna. Etnud tõnt'
lestd üht, leod teist keelt.

Nootfi leht Eesti pSjsdest.
Nootsi leht „Stockyo!ms Ttduingen" toeb
oma wumaslcs numdr-teS mtu kirjeldusi Eesn
maa kohtu. Pealiirjr all Eestlaste ?,vir-ut aa
bnduje ja iskseiswuje te|i" luuu!|e atgunS lühtie
ajalooiik ü:e Eest maast ühes lohtudazega
Aomsi aja kohia, millest eestlasist meel prueg.gi
kõige paremad mä-estastd on. Eestlased, tui
põuuharija rahesak, ei wõinud ise oma maad
tarDltada, et maa kõik wöörus:e, sutsivsce
isrÄttada oli. Selle ond sajad
tuhaideo eestlased sunaitud maalt mai a randuma,
et eue;tle l-hedamnid elutmgimtst otsida. Nad iva

paremad po,av juhtisid suraase ebaloomu.iku
Nähtu e peale f-gcbacti tähelepams-tst, luid Weue

walitj.-se poolt ei wõeUid ;eijukorra parandumi
seis ühtegi juatin: eite. kuljus m.tmel
korral lze omal jõul oma sitsaUnda parandudu,
tuid sie suruti ttfa toeliselt maha ja rõhumine
muutes n-eel rsaljumats Kiike st.da peab plum»
pldomä, et praegu täitort eestluste u.abadu>e
toötiluft õielt htnrata. Kõigi rõhumiste peale
tvaatama a on eesilajcd oma rinnus uloti kustu
mata mabaduje-.ungi kandnud, mis ftll:S nüüd
on leidnud ennast Edasi
b.rjeloalalze echl Ste setjukehta suure Wene re
wo vifitM, walltjnse Sjui, kui ka Lenini
v.litjuse algul, 'ceö omalt vvoit näljJuu utuub
wubudusest nnwilsi aru et ta Etsu ma«.
Pucloa laialt lasüS saata jn sS'aril«tadcga la-isms
Asmowa Ksgu ka kmu emisi. peale s.da
langesid eepl"s<-d oma pa.em«te soolide ja t«ht>

m»ste m..Siu Äaksit okup tsioni wStmude alla.
3 brigadi välja i hes kerge hsuditsigil ja
svLr-üiluäega, ühe p»tji|oriiga ja |ibe«
fomcnSog*. Luurtüllwügt, ms 18 patareist
peaks toos seiSmo, nm.eir 9 kolme toU.nstst pata
reist, kuu?st houbüsate patareist ja 3 raS-est sata

reist, on lähendatud. Tal on oinull 6 !ol,>ne
tolllUft patareid, 3 haudujate patareid ja 2 rus
let p.tcreid v. mti. 28 jmiriütfi iga jalawäe
d-wiõjor.zie. RAgm:ci.d:S on kolm pataljoni.
Pataljonid j»g>new.d oina ?»rd 4 ojaks. Jg.S
datareiö on'3 eh! 4 jvunük t.
Reed jõ-aDäe osakonnad täiletalse sille lebi.
et uued uwdiitserim sed toime pandaise, vaada.
takse mehed umsli ladk, kes so,awae tern
tuzets on turutStütud. Wuhcft wõe.
lakze mõne üabeuL onna kogn meesieiugu iõjaloäe
keenisluset'se, is gi rändajad, k:s jlihlumtje kon-d!l
seal tv'.teibad.

pZlvduZ.
for peule praietsr.udi prradi si elawad
tnimc,ed vabaduses, seal oa nad aga oriub.
Peterburi,* et te St tedagi jalutamas näha, tootb
toaija tuüatfe atnuit äärmisel tarbekorral. Sus
püüab ig ;üfs löõimalituit tihemini oma as.ub
6to ö.end da. ilslicsal tüötb ainaii rutt watd
eruinmufi, wurei itkude nagadega nähKördi
mine uulitsatel on n?sg> tülitas. P-ole tt nni
jooqul peelatse ,nimest umdeL kolm korba kinni,
kas ta kö k cmi isi-ntunniSlujed, r.es erudmad
peuie icüe wcel jõ.a.-. ärlmb tunnstased. eite pea
road na: Giua. E tunnietuLte jarcitegem st ära
Ho.da, muudawad koznslnrid iga luu järele oma
tempusid jtt wsn,d tunnista cb peab uute wasttl
under mahetata no.

žhzUie feifttfcrl.
Km.ö lolmanbiiku Peterburi elanikkudest en
praegu naSnrchmud. Igaüks ne-st ou funnitrd
nou agude e mingisugust tood tegema. Enne tööle

Mineku! ncd oma elukorterit ni.palju
mll pole ju seepi ega mri. abmõustb.

minnes wötawad nad lapsed endiga
kaasa, n i et wabrikute eeskodades ja ümbruskon«

vadeS poisikesed jr tüdrukutes d mängid s oma
aeg! w ita püüawud. Ainult linnr miilitjas tee
nilvvb naisteruhwad ei wõta la.si kaasa, nad on
ka enamaSti noored luSteta neiud.
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See »li Klj rcskematest rõhumise aegadest, mille
vaStu eza eestlaled kangelüsemeels>lt võitlesid,
k-ndkalt oma iseseswuse püüetest kinni pidudes.
Kõlalised sakslased parunil ga eesotsas andsid
aga ennast täiesti Saksamaa imptrialisiUSte

valitsot ttisiugusid abindsfid tarvitusele
viita, et haigusele tõlkeid teha. Ori.

püüete teenistusesse, rcchwa oma tahtmisest mitte

Wiljsndwmalt.
Helmest. Põllumeeste seltsi ?» oSPühapäeval 17. augustil p-daS Helme

hsolides. Svjaõnne muutus lääne wäerinnal

Põllumeeste GeltS oma koosolekut. Kõnele aks oli

lõi ka muutuse eestlaste s-isukorraSse, kuid tõi ka

väljastpoolt Aiutawa Ksgu liige A. Jürmann

sae vaenlase, LZcne r.hvale kaela.
Selle peale vaatamata, et Eesti rahw.s enese
suures ainult laialist ja kindlat demo'railist korda
maksma tdms vc-nna, tahtsid siiski Wen: enam»
lased nendele oma „vodadust" peale sundida,
maad taastades ja rahvast tappes. Esialgse
jõulise üle aalu ja teiste olude sunnil taganesid
eestlased, knd lõid sille aja jooksul seljataga
Tullmnas enesele vae, m s vaen
laseie w Stu astus. Sumal ajal korraldsii oma
rüki fisem selt ja s-e korralduse töö kannab

kutsutud, kes mete riigi pöllumajandusliitft seisu,
korrast kõnedes. Peale kõnekoosoleku, millest ruh.

täieSki suurteose ilmet.

Olude sumsil vaatavad eestlased umbuskli
kult iga asja reale, mis kuidagi nende wubadust
vuudstada võib. Et sõda suurt kulusid nõuc-d,
on valitsus asutonud riigipanga umb-s sama
s«guste põhsismõtele järele, koi Inglise pank.
Panga pooit wä jaantud rahssedelite eest vaStntab

kiik rugi varandus. Nüüd ootajad eestlased
oma iseseisvuse lunmttam st liitlaste poolt.

on juurde lisatud endise pea
mimLcer K. Päisi ja välisminister J. PsSk»
Näopildid.

Teises nr. kirjatüki pealkirja all „E'sti s»t
st.-Usüd ja wSitlus enamlaste vostu" tähenda
tatie selle p-ale, et wiimase! ajal väljamaa aja
kirjanduses ilmunud teated, nagu oleksid EeSti

vast rohkel arvul osa võttis, peeti se'tst aasta
koosolek ära, kuS möödaläinud aasta tegevusest
aru anti ja eestseisus ära valiti. Möödaläinud
aasta seltsi tegevus oli enamlaste Helmes viibi
m'se läbi palju kannatanud. Nõnda olid enam.
lased settü kassahoidja ta lugupeetud seltskonna

tegelase põllumehe Jaan Tõfeldli enesega kaasa
võtnud ja Lätimaal jStüMnt raudtee jaama
bai maha lasknud. Ühes Treufeldtiga ol>d enam.
lased veel maha lasknud Karl Kirsti'», Jüri
Einbaumi, H ndrit Mahlapuu ja Johan Näts'»,
kõik Helme põllumeeste Seltsi lifmed.

Warem neid oli Tõrva ligidal wanem seltsi
tegele ne põllumees Jaan WiSter enamlaste poolt

surmatud. Peale nende on enamlaste ohvriks
veel mitmed tublimad mehed langenud. Kõige selle
togajärjel oli Helmes seltskondlik elu soiku jäänud,

kmb nüüd on jällegi uut elu märgata. Helme
Põllumeeste S-ltsi eestseisusesse vultti esimeheks
H Treufeidt, senine kauaaegn: seltsi esimees, abiks

J Pö-d, kassaho.djaks J. Wärk, kirjatoimetajaks
Karl Tuvike, Helme Köster, abiks A. Kuat, Helme
kooliõpetaja.

Koosolekul võeti hulk uusi liikmeid vastu, miS

näitab, et huvi seltsi vaStu kasvama? »n.
—or.

sotsial-.snd euamlcStega täiesti ühesuguste kaldu
vusteza, sugugi :õtolj-be e et toös?a. Need teated

Tartu teated.

lüOictalfe sihikindlalt Helsingi jo B?rlini kaudu
laialt, ja sihiks on, et cesitcsi liitlaste ees font"
promi-terlds. WäuluseS enamlaste ivaStu on
foifialtSitb kodanluste crakondad ga täiesti ühel
nvui. Köi! Eest'. jotfiaiiStid woataw»d EestiWene sõja k»i ühe püha sõja peale, ja samuti
saavad nad ka Walge Wenemaa tagurluse vasta
wölllema. Ja siisti peab tähendama, »t Eesti

Riigi hoiukasia Tartu rentei juures
avatud.
87. aug. auguStil avati Tsrtu rentei juureS
riigi hoiukassa, kuhu köiiidelt raha NN wäreste
tui ka suurte summadena hoiule wõetakse. Ärgu
nüüd keegi enam oma rahat«gsvarakest koduS
hoidku, lus seda koi ja rooSte võivad rikkuda,
Vargad ära varastada ehk muud õnnetused ta«

so>sia!drmo'rad d p.lju pahemal poolaja maadele

peo est asuvad, kui Rootsi solsialdemskrabiS.
M.a.üsinwe otsustamises mängib tähtsat osa
tööerakonna seisukoht selles rsias. Airjamküe on
juure lisatud Eesti sotfialistltSte parteide tezekaske

w. Maasiku ja J Seljamaa näopildid.
jrf f-S

UT-D- O-s ÄZA V-'Pörelnst Haigused. Pärnu linna wo
liuit Sooia.r võtt.s viimasel -innawoltlogu
koosolekul sõn: batguste lc-ialilvgummise oSms.
Kõn?l?s kuidas üte j.-e terwed perekonnad kõpu
hc-ig.Lte käes vaevlevad, paljud on ära surnud,
mimtsed ei anna teada, frcnd hoia&ab haiguse
salajas jne Ta soovitas linnamaltisust sam
musid cSluda, kõ ge wahena-t need ära
märkida, kus haigus möllab, et teised neist endid

teaks eemale hoida. Kõneleja küsis, tmdeS linna
haigem jas lugu on? Timusk seletas, et linna
olla - 2 korda uit palju haigeid ära
mahutanud, lui seal ruumi oli. Sai olla 70
ini»e.e ruumi olnud, kuna nüüd ü«e 160
inim.se vastu on wõetud, arstirohtudest ja p.sust
olls suur puudus. Tervishoiu watitsusele on
asjast teatatud, luid ei näi suuremr-t abi
tulevat. S-)j-w?e valitsus kawc-lsida üht kõhar
tõve parak.i avad?, sen palju hugeid rlla sS.a
väes. Keegi linnavolinik teatab, et radvss
olla umbusk tk haigemaj-.de trsstu. Üietduvst
hariliku t, et im juba haigemajasse saata, siis
tähendada see sedasama m S surma saatmine. Linna-

paari saabaste s i.'.m?sekb OLt»S selle tii i kirjutaja

Vh aastat lubatähts, liti» ei saanud seda. Kui
inimesel lubatähe !ä-s, siisli on mee! !üsit<w, kas

Pealegi seisab raha kodus kasuta, et kanna

protsinta. Raha peab raha tegema, pe.rb omoni
kulu tooma. Ja veel kui suur teenus raha kottu
hoidmise mõttes hoiukassadel on. Kes sinna
pisut on wiinud see näets, et seal rohkem oleks
ja wub sinna jälle juure. Nii kogub ta ajajook
sul omale, ilma et ta tähelegi paneks, kaunikese
summa.

Sellepärast lõik oma vaba raha riigi hoiu
kassasse! Seal on ta alalhoidmine garanteritud,
seal kannab ta küllalt kõrget protsimi hoiu
kassa maksab 3, 6"/ o emStaS, m s hea summakese

pikema aja jooksul teeb, summakese, mille
kallal omsnlk vaeva ei oie näinud. Nii siis
mitmekordne kasu: raha hoitakse kindlas kahas,
omanikul ei ole tarvis tema kaduma mineku üle
mures olla ja kannab veel kõrget tasu.
Sellepärast, kõik oma vaba raha
riigi hoiukasjasfe! —r.
Kunstiühing „P»llaskawatseb twada Tartus käeSoieDal sügistl atel.
jeeb skulpturi, joonistuse ja maali aladel. Õpetöö
on oma peale mõnud kunstnikud A. Smrlopf,
A. Wadbe ;a K. Magi. Töö ateljeedes »n Pea,
akt ja skitserimmk.

Ruumidest lingitud on esialgu õpilaste arm
Piiratud. Eestkätt laab wõimams üist neil töö
tado, kellel juba ostust on skulpturi, joonistuse
ja maati eludel. Osaaõijatel tuleb kirjalikult
ühingule teatada, kui kaugele keegi edenenud omal

töö al«l, Ulades kaasa oma täielt' adress, et iihin
gnl oleks wStmalik nii õpttingmisre tut tööalgu
Kunstiühingu ..Pallase" adresS: Tartu, Jaani
uul. 16.
Cesii lastekaitse ÜhwgN
Tartu linna ja maakonna osakonna peakoos
olek on reedal, 5. septembri! kell 6 p. l. Tartu
raekoj-s. Päemakorral on:
1) Juhatuse ja r? misjoni komisioni aruanded.
2) Toimekond.ds täiendanud wallmised. Z) Jooks

Inimesed kaimud suktad-to, ka ossid p)a?jažte jal«

wad ks ad.
Koosolekust wõlamod oisustawa hääleõigusega
ainult need liikmed osa, kes liikmemaksu käiSoiema
aasta eest ära on tasunud.

g.de otjaS. Peteebur s oli suur ladu kaloSsa, ja
see jcgati ära. Harilikud naiS-.eradwad käiwad

Koo»oiet'.l Mõ-takse ka uusi liikmeid MaStu.
OieiS wäga soomitaw, et lifntetb mõimalikult

nõu agude poes stda asm jälle leidubki. Ri e.est
vn '.Sig? suurem pu.daS Pesust ja sukkadest.

maga wiletsult riides, komissaride armukesed selle
tv astu päris hZstl ijegi kädartega.

WäljaAaal rääglcatje, et enamlase tõttu
Peterburis ewaiiiud naisterahwad ära on kadu
md. Asi pole ega mitte täiesti mi. Komissarid
ou nad litzisait lõ-gete kohtade peale määranud,
isegi törgmiute kovllde juhatajateks.

Punase wäe vhtvitserid.
Punase loä? ohvitserid rn k-hte liiki: übed
ennm.sle sõ.atvolt lõoet-jad, reisid emised ohwit
serid. Sõjakooli kursus kestab 8 kuud kuid sille
peale vaatamata ei omanda sealt õtzilssid sö.a
lis-st tege vuitst mit e midagi. Endiste ohvitseride
terDiei.st seisuiorda et panda sugugi tähele. Taid

nad su jun aniisil teenistuses. T>hü võ b lihe
silmaga ohritsera temisluses näha. Paradisid
ei oie, uusima ka mitte acandmist. Soldat
räägb ehmicierile: „Toworishtsh, komander",
ohvitser sol atüe nusimutt: ..Towarishtsh". Üle
üiöie oa sõna „'o>aansh jhl" tarantamine päris
sunduslik. Igaühte, ss ka ei räägi, peab
„tovarljhishus' nimetama.
Enamlus tvõib ainult püsida, kui ta inimesed
täiesti oma võimu alla surub, nmdekt .viimase
vabaduse röö.ir-iS. Niisugune seisukord keSvb

roh-el armul koosolekule ilmuks.

Ühingu liige.
EeSti Riigi h-wkassa
•n Torti! rentei juures avatud igal üripZewol
kella 9—12. Hoiusummade pealt makstakse 3,
6°/0. Hoiusummasid tcõetuffc iga päem taasta;
ka maksetakse hoiu e toodsid summasid igal ajal
välja. —r—
Aurikute sügise Elsajõel.
Esmaspäeval 8. septembril hakkab aurik
~D o r p a l" sõitma:
Tartust Mustadesse iga esmasp. ja reedel k. 9 h.
Mustiseest „ te sip. ja laupäewal „ 8 „
Tartust Wõäbsu „ kolmapäetval 9 „
Wõõbsust Tartu „ nclzapäewal „ 9 „
Aurikud ..Maria" ja ..Nikolai" sõida
vad 6. septembrist:
Tartust Läänistele igapäev kell 8 peale lõunat.
~ Koosale ~ .. 3 ..
Läänistelt ja Koosalt Tartu kell 6 hommiku.
Esmaspäevast 1. septembrist peale ei ole
enam pühapäevaseid ja kella 6 õhtu sõitafid.
—r—

Lääne-Wene uus walitsus ja

Väikene aru inimesi seda tahab. Nad on aja

Eesti iseseiswuse tunnistamine

Mõned neist on idealistid, suur m jagu südame,

tema poolt.

tunnistuseta leimtd ja võrukaelad j» verejanulised

Inglise lehe ~Times'i" T:llinua
saatja kirjeldab, mil tmgtmistel ja kuidas asutati
uu» Lääne-Wene valitsus.

degenerakid. M.

Eesti ajakirj nduse keskbüroo Lon
donisse.
Wabariigi walitsuS otsustas avada JondoniS
EeSti saatkonna sutonomse ajakirjandus» keskbüroo
osakonna.

10. augustil pee!i konverents ära, kuS kindral

Mc-rch liitnikifid esitas ja kust väljapaistvamad
siinsed Wene politika mehed osa võisid.

Lühikeses kõneS ütles kindral Morch, et Wene

sijaväe seisukord praegu friiiiine. Nud peatsid
selletõttu omale ühe demokratlise walilsuse looma,

mis wõi'S wabaStutud Põhja lääne maakondade
üle valitseda ja wõ:-s vabastatud rohivast usku
ma panna, et Wrn; juhtidel demokratltsed püüded

on. See walitsuS peoks ka Eesti isesetswust tun
nistama, sest mmdu ei hakata Eesti wägi Peter
buri vastastest wõitlustest osa võtma. Praegu
sel ajal ei suuda oga Wene wägi ilma nende abita

Peterburi ära wõtta.
Uus Wene walitsuS asutatigi Liasonoviga ees
otsaS. See walitsuS toetab ennast semstwote,
kooperatiw seltside ja teiste kohalikkude tööl Ste
esitajate kongressi peale, miS warSti kokku lutsu
ttkze. See kongress kestab kavatsuste järele ai
null niikaua, kuni W ne vsutaw kogu kokku kut
sutakse.

Uued ministrid, ka kindral Judenitsh, kirjuta
std lepingule Eestimaaga alla. Nii on siiS n<il
kindlustus selleks, et Eestimaa Peterburi vastet
teS wõitluStes nendega ühiselt töötab.

WSitlus-liinil tahetakse uuendusi ette wõtta.
Seal tahetakse kaks luua, ükt neist jääb we
nelaste kaitsta, niisama ka Wene ülemjuhatuse
ella, teine aga eestlaste walwata ja Eesti ülem
juhatuse alla. SiiS jääksid tülitavad sekeldused
Kindlasti kavatsetakse otsustavat lööki anda.
Sellest saavad ka enamlased oru. Nad püüavad
oma wägestd ida liinilt enne siinse võitlusliini re
organisenmist ja tontide päralejõudmist lääne la
hiuguwäljale tuua, kuid nähtawaSti ei läinud see

AmetiSse nimetused.
Hermann Hellat on Wälisministeriumi polt
tilise esokonna juhatajaks nimetatud arvates
11. märtsist s. a.
Jakob Saar »n arweosakonna juhatajaks ni
metatud arvates 11. veebruarist s. a.
EeSii ja Latwija wabsritkide piiri
komi jvn.
Wabariigi valitsus otsustas. EeSti ja Lut
wija Wabariikide lõpuliku ritkltse piiri kindlaks
määramise komis oni järzm sed isikud kinnitada:
E. Alwer, K. Kirp, I. Lõo, K. Jpsb-rg. P.
Kann ja kandidatidena: F. Mikkelsaor, J. Kriisa
ja A. MöttuS.
Tartu loomaarsti f kaidedile kredidi
määramine.
Wabariigi valitsus otsustas heaks kiita põl
lutööministrt ettepaneku Tartu loomaarsti fakul
tedt juure eksportwõi, juuretiSte ja j mStu laabi,
valmistamise sisseseade ergonisenmise kohta ja
kredidi määramiseks eelarve komisjoni.

Põllutöö faulid
otsustas walitsu» ajutizelt põllutööministtrwmi
alla jätta.
TõjawSelaste leiwo normi suurendamise
afi.
Aabaritgi walitsuS otsustas sõjaväelaste
leivanormi iuuredamise küsimuse lädiwaatamiseks

Leping kirjutati weneloSte ja eestlaste vahel
IZ. ongustil kell 7.30 minutit alla. Pecb tähen
dama, et seda Judentishi iseseisvat sammu ei pea
vaatlema, kui truuduse murdmist Koltshaki waStu,

vaid teist moodi oli lihtsalt võimata talitada ja
kauge maa pärast et saanud Üksteisega nõu pidada.

M
Nõudmised merekoolidesse
wastuwõtmisel sügisel 1919.a.

Päewanudised.
Politsei p awalitsuse ülem M. Ostrat
j« wilj« wabamüük.
Nagu kuuleme, olla po>itsii peavalitsuse üle»

ma korraldusel mitmel poo! wiija wabamüüg le
takistust tehlud. Nüüd on toitlusmmisieriam
teatega fisemtaisteriumi poole pöSrauud, et mi,ja

wabamüügi määrus juba 1». aug. f. a. maksma
hakkas ja fiS ka ke?gt enam wi ja «obamüügile
nimetatud määrast silmas ptdaveS takistust Leha

Raud seda tegi; näitusiks tits roopal,se roopatv
ar-vessc mõttes ja «alitsuse esituj id uskudes, et
kaup hätti ..odvwasti" on ostetud, minu poou
etlewodad arw mitte ei wäh-ne, aga mi» fit»
sellega õieti ümber iükvtud on? u eüldine roo«
bavte eest makstud summa 51 000 000 Mr

ja ikka selleksiomaks, ka Nt» tui min. Raud
uut.fi eeldustest wälja m nneS wa jaredkenvab et
roopuii arwu järele weet wäh?m on ost tud.
Seda puhiM, fee uäiiab w ei paremike, kui 'buofc|«lt«
kuil c*ju ok aci«:> ; hädasti tar»vtllste osjad' aseme!,

süt.-, bautasMe, sagun'.-!e!g ja tera e asime» oa
mnult roopais o»utad, tr.iQete mi!
isegi nii suur on et kukL.koim aastal läbi mõks
saada. Et hrad foiflaliöiib nii k-rgsti ei toa
asz st üle, olen arrvam sS, et mil.;fir'd p ale
üfstoib uhe ta Wtti mivegt muud peawad mö.stma.

Kui mi dool tu t ja u sakita taiitutufie, tai se?a
taud. ja k. t. poo t ettetoodud and
mete järele wöid, siis on niisugune
teguwiiS küll kat-goriuselt hukks mõisittaV.
Kaubanduse- jr tössmsiilvaS oa põhjuSmõ led
olemas, mida juhisioad wöimumehed ka lahele
panema p?üwid. MercmeS nvb põhja naela
järeie lacwa kmsst orienterida, ilma eksimata
ü»bec maailma sõ ta, kui ta ka ehk Tallinna
keetulistel mtUifllel st!m. pi guks ekstoa wöid, ja
niisuguseid tähn õigeid põhjus s.õtte»d soo
win nta iuietstkus mic töötmsemintstrile, ja
mitte nii ümbkr komberdava, nagu see saja
miljonilise kauba oftmtse juures sünd s. S.lle
pärast ma üleeila Asutamas Kogus
uuistt, et nii suuri tellimist hoolsamalt peab
ktZelvvlmiStama ja iööStuseesi ajatd juure kutsuma,

siS igatohtS oma tsrwiduft tunnewad ja aitaksid
e»eeiOobüb üce õigfetb ja krhjulisimaid operatsio

nisio kõrwaldaea. K. Jpsberg.

Teater ja muusika.
„GStonia" teater.
Täna talvise hooaja awamine „Suweöö nne
nägu"'. Õhk?ond, mis selles nätl-endiS efile
tuuakse, on täiS suwe öö ilulist meeleolu, onnah
teoLjele eraldi teistest Shakespeare tööd-st üle
wama ilulise lusti, nalja- ja südamlise lõbutunde.
Näidendit kaunistab Felix Mcndttsotzn Barchol
dy's muusika.

Pühapäewal, 31. auguStil kell
parun". K?ll 7 „Enne kukke ja koitu"'.
Teatribüros.

et »õi.

1) Ettevalmistamise klassi võetakse waStu
EeSti Wabariigt kodanikko, keS vähemalt 1S
aastat vanad:
J!ma eksamita kellel keskkooli kolme klassi
eht sellele vastava (ko!mellassi»ine kõrgem alg

A Tommeri õnnistamine Kaarli kiriku
Peale
on pühapäeval 81. aug. harilikul kirikuteenistuse
ajal. Onn:Stamist toimetab superindendent W.

kool ja muud) hariduse tohra lunnistvs; eksamiga

Öpetaia A. Sommer sündis 1890. Helme
vallas kooliSpctoja pojana. KätS Tartu real

wastowaS ulatusis, kellel mainitud tunnistust ei
ole. Muil üh sugustel tingimistel on eesõigus
neil, kes mer-söid.s olnud.
2) I klassi võetakse waStu Wabariigt todaNikka: 1) keS maaemalt 18 aastat vanad; 2)

hem, ehk Mll teistest andmast wäljaminneS kai min.

komiS oni malida, kuhu kuuluvad sõ:a«, toi-lus
ja kaukandusminifir'd : Algatus on sö «ministril.

ne:l korda, sest nad on jälle lüüa saanud.

Kmtmann kahe õpetaja osavõtmisel.

koolis ja pärust sealsamas ülikoolis, kus ta e?mält
matematikat studeeris, pärast aga usuteaduse peale

ü.e läks. Oma prooviaasta pidas ta WõruS,
kus ta siis ta abiõpetajaks oli, pärast seal ka

Wilja wabamüügi asjus.
WaStuteks Mihkel Ostrott k r»a peale
„Gornaldes,vkrar'iv" nr. I7S.
„So fia-r nr. 179 24 sugutist
on ke,ge Mih'el Ostrat, i ähtawosn E. W. poMei
diretlor, 16. auguinl Wahariigt W«lit!vse paolt
entuo wlja wabamüügi määrust s letama hukl
nad ja s.da õig? w löok.lt teinud, omas ora.
saamsiuses terwet määruse mõttt pea peole pööidrS.

M-hk-l Dfirat'! filetus, järele ei tobi wili

kellel seitsmeklassilise algkooli s. o. keskkohi nelja

keskkooli juhatajaks. Ka sattus ta enamlaste katte

klassi, neljaklassilise kõrgema algkooli ehk muu

vangi, kes ta enesega ühes kaasa viisid. Sealt

kvne wabale müügile lastud sooda, k»»

sellele waStawa öpeasutuse lõputunnistus või kes
sisseastumise eisamil neljaklassilise kõrgema alg»

läks tal õnneks ära põgeneda.

kooli pürides rahuloldavad teadmised ilmutab;
peale sille tõik need, keS siiamaalse merekooli 1
klassi lõpetanud; 3) kes vähemalt 3 kuud merel
sõitnud. Koolt sisseastumisel antakse eesõigus
muil ühsngustel tingimistel neile, kellel rohkem

laukulehed uue õp. Gommeri Pildiga.

line fttanfttOitn põllupidajate poalt Walusuiele
ära on astud, ja kui ne>l sellekohane tunnistus
etlrnäidata on. M hke« Ollcal ku-sud koguni po»
litiet leen jäid üles sille järele walivama, et pregu
ühtegi nacla wilja wabale müü gitt
ei ilmuks.

mere Silusid.

3) I klassi kursuse lõpetajad võivad kevadel

Kuuldavasti valmistatavat pühapäevaks
Kaarli kiriku keskkool uude koolimajasse.
Nagu teada, kä>S Kairit kirik» sega keskkool
mullu Helisle uulitsas. Et see maja aga linna
poolt ära wõeti ja koolil teist käepärast et olnud,
siis tegi korteri küsimus kooli kuraloriumlle tõsist

N".suguse seletuse järele kart b MalMule poolt

antud müä-uS oma nöite Ui Ukule. Määruse
§ 3 järele to:rolda«.id sunniuormt koktuwõl
wtü maakonnawaütjujed ühel njuflaro l »luSt ga.
Maakonuawali safi on me I praegu 11 |« ei nad

ligisöidu tüürimehe eksami teha, kmd eksami läbi»

muret. El o e ju kogu linnas niisugust vaba»

tegijale ancakse vaSta» tunnistus alleS siis
walja, kui temal on merejöilusid vähemalt 24
kuud, sellest vähemalt 12 kuud purjelaeval.
Selle juures võetakse muidugi arweöse sõidud

ruumisid leida, mis koolimaja jao's sündsad.

Nagu nüüd kuulda, mõtelda Kaarli kiriku kesk

kõik üh korraga saakstd sunmuormi kokkuwõtmise

kool neid ruumisid omale saada, kuS siiamaale
Kirsipuu kool Ahju uul. asus. Tähendatud 100 l

enne koolt astumist.

lõpetada oma tegevuse, sest tal kaSvandil-ude arv

üh l oj«i läbi w ia, on r Ske uskuda Scllest
tuleks siis, et mõ.irt miukoonal, ehk koguni mõml
wallaS, w:!ji wadimüük endest tlatuo sijib, (it
teises maakonnas edt w II.S. See oll?5 üIS,
«Silsem, põhjus. Teiiek?, rolkewokS küfimusikS
on st', knS maukoni-cwatnsuttel on nitjuguicid
laduiuumtsio olemas, kahu r.ad ühekorraga tõlk
suaniwiisil wilja, umb.-s 3 mi joni
mohutida luudatsid, ka« oa üleüldse ot«.

4) Ii klassi võetakse vastu Wabariigt kodaNikka. kellel ltgisõidu tüürimehe kmsetunnist»Z ehk
keS siiamaalse merekooli kaks tloSst lõpetanud ja

kellel täiendavaid meresiitufid, pelle selle, miS
nõutakse 1 klassi sisseastumiseks, 12 kuud.

5) II klassi kursuse lõpetajad võivad kevadel
kaugesõldu tüürimehe eksami teha, kuid tunnistuse

kättesaamiseks peab üleii dse vähemalt 38 kuud
mer-sõttssid oleme, nende hulgaS 12 kuud wäljeS.

post Ba<ti merd ja sellest (j. o. 12 kunst) vähe.
Wclt p ol purelaewal.
e) 111 klassi sisseastuja peab olema Waba'
riigi kodanik kellel kaugrsõidu tüürimehe tunNislus ja kellel, peale ülemal tähendatud 3S kuu.
on 'täiendavaid m?resõ:tufid tüürimrh.na 36
kuud, millest 12 võib olla sõitusid ligisöidu ksp.
tenina purjelaevades mitte olla 150 reg. tonni;
peale sille wõeta-se vastu meremehed, tallel
purjelaevade 111 järgu tüürimehe tunnistus
(vastava v.eresSidn normiga)

7) IH klassi lõpetajad võivad kevadel kaug?»

liiga koktu on kuivanud.
Kommuu Stide trükikoda leitud.
KommusiStide NüÜkods, kuS igafugastid kn«
riwhtltfi riigivsStslifi lendlebtt jn „Kommunisll"
keükitsi leiti sellekohaste amenwõmuoc agaral te

gewuie! eila S:evaldt läh dai Lill küluS ü'es.
Trükikoja ftöstsiadet, M.ö ära korjati, o!i kakS
outokorrnat. „Tal. Teataja"
Tuhkrut tulnud.
Nsgn !üulem>, on Tallinna k«upN?ktte stlis
umbes 250» panda fahkrnt fsanud, mis ligemal
ajal r?abamüügi e tulla.
Loodetav, ilm 30. augustil.
KZwa löunopoolne tuul.
Suur pilvitu*. Wihmane. Temperatur nor.
malne.

Mere obser^otorium.

sõidu kapteni eksami teha.

s) Meresõitudeks et loeta sõltusid: alla 16
eaSta vanaduses, tulelaevades, purjelaevades
alla 50 reg. tonni, aurulaevades alla 200 reg.
tonni, ujuvate dokiide, praamide, kraanade ja
sü vendamise masinate peal, jahttiubilaewudes alla

30 reg. tonni, veo'aewadel, miS sidama piir.
konnas lig arvad, jõgede ja järvede peul. Meha
nismtdega laevadel loetakse maksvaks dekimehe
siit; lookside sõltusid ei loeta.

9) Enne koo i vastuvõtmist vaadatakse iga
sisseastuja arsttimlt läbi, kaS tema m?reteents'
tuseks tõiblik on, iseäranis pannakse rõhku vär
vide tundmise, nägemise ja kuulmise peale
sellekohase erimääruse järele.

suur l Wen.maal edasi, ainult sellepärast et teatud
jooksul ja o ude arenemisel mõ u oma lätte saanud.

sema.

ära.

Äie lig-mmd teateid saata.

Kõige raskem osa Peterburi naistel on mui
dugi see, nrd om i Ustele ja encStele riideid
ümber peaks saama. Nõukogudel on poed, kmd
seait saab ainult lubatähega asm. Lub«tähe
s amiseks kulub wäga palju aega ära. Näilusets

Mitu konw«rentfi pidaS fiin Inglise söjawSe.
line saatkond Wme polit-ka meestega ära, mille
tõttu siin uuS walitsuS tekkis, miS pidi Pihkva,
Novgorodi ja Peterburi kubermangude üle walit

Walitsuse tegewus.
Eesti ssadtk Tkaudinairtosse.
Wabariigi valitsus otsustas Skandwavia
riikide jaots Stolhojmi EeSti saadikut määrata.

Weel 51 miljoni marga eest
ostetud raudteeroobastest.
Kui mina Asutamos 5O 000.000 dolI%ri su-rule laenu tohla mött >d p di
wist küll igale pealtkuulajale selge olema, et miru

poolt ettetoodud ebcnähtustd, miS kaupade telli
tuile juure* ilmfile oiid tulnud, kauöcnduSiiSte
põhjußmõute puudusel olid tekkinud. Mina vä ta
fia seda, toida* tööstuse- ja kaubanduse minister,
keS ka ühtlast te d-minitteriumi jr halaja on, raud

itkt«rw'.dufi tähel panemata jätte*, ainult raud
teeroopaid oli ostnud, mille järele meil tarvidust
ci ole, jr nimelt mitu korda rohk m kui meie raud
tee pikka* on. Absolustt roobaste rodlust ei
võinud ju ka ette tuua, sest et kaubanduse- ja
tööstuskmioi*ter, l<B neid tellis, seda ka ei tea,
kü ge vöh m Zksntawule Kogule ei teatonud.
Kaub. ja tööstuse miutster hra Raud tõ nda*
ja rehkenda* eht koolmeistri tarkusega võija,et roopaid

olevat wähem ostetud kui mina ütlefin. Olgugi »ä-

tarbekohane, si-da totljs ühekorraga kakku wõtto.
W st peamud küll «aakonuawalit»used su. n wi'fi!

wõelciwa wilja jäx jäigult kokku wõtma ja sellest
wõib tulla, et mö..rS maakonncl wimane ära
andmise iöhtoeg rllS tulewr k raade on. Mil
NõtZ oleks fi s olnud wlijr rüüd wabale müü
glle lubada. kui seda oll?j tul-wa kewade teol
tada saoks?

Mätruse juurel w 5 ti
tähendatud asjaolud arwe»se ja s on
wSärue § 4 järele wi ja n-ab-müük selle wää.
ruse jõasie armmise pärwast s. 0. 13. augustist
luiatud. Selle javr-s ei pruugi M btcl Ostrat
sugugi k;rta, ei Wa.Usul seda w:ija käite ei ,aa
m!S pdUupidajad iunniwubl andmr peawad!
S lle kar use eemale õ j miieks muugib temal
ainuli selli sama mää use § 1 „mä,k s" läbi lu.
g«da, kutz se?g?s!i öeldud on,' ,t * enb- karst, kel

o«a normi ära ei anna, see sunoit el sisss nõus
tukse, ehk, kui wi ja enam ei juh u olema, mis
ju ka p a egu wö mata o>, kui Midk-l Ollrat
wähegi põllupidum st tunneb, siis o-utk!- s lle
pvllupüaj, tulul puuduw a w wilja wadalt müü.
g.lt ja lõ t sklllst kalud r õat- kje t-malt
otMM''stra"w<el teel sisse. Peale selle wõ-tukse
r.iilFgune;õ!l«pidajq w:el waitulusele R N S
§29 sättle. '
Arwome, et küll waewalt EeSti põllumees lei.
dub, keö praeguse wilja kindla h nr.a juurel oma
kohulluse r, gi wailu täitmata jätab kui iuoa
mintWal suSiol kus põll-pidujatel wilja wöhem
oli ja kui turuhinna ju kindla hinna wahe4—b
leidus *^UB°^o põllomchi kaanil wähe
M ie ei wõi mitie kõiki meie plllnmebi nende
M. Oitrat ide taoliSt»kS arwuta, keda Tartu mna.
koivas järjest igasuguste sunvimääruste mittetäitmise eest waitutuscle «Selakse.

4

Maaliit

Nr. 180,
kõiaemahematl kutsuma s edusiikusi korrast finni
pidada, s. o. walususe poolt wä ja antud määruste

29. aug. õhwl.
Pihkwa fihil luurajate tegewuS.
Mujal muutuseta.

tiicmisi nõudma, aga mitte neid oma mõis use
ia arusaamise koh selt seletuma halkata ja oma

nud, kuhu poote seletuse palumisega pöörata tuleb.

Juhtiwod riigi ametnikud ei palu ometi seaduse
seletamist c jakirjandu'e raudu.

showa küla mis Oudova-Ptkwa maanteel oma alla.

Läti Ülemjuhataja staabi teadaanne.'

Strügi Vj elaja sihil tungil vaenlane
Listitshino külale, mis lääne pool Molodi jacmo,
peale, sai oga meie püssi ja kuulipilduja tulega

28. aug. õhtul.
Düüna pahemal kaldal jätkab vaenlane taga
pemist tervel wäerinnal.

Lunga sihil wõttis vaenlane wöi-luses oma
alla Jublonino, Sotshermje ja Bjaski külad.
Jamburgi sihil muutuseta.

alla kuuluwaid riigi ametn>kka üleS kutsuma valit

suse mään ste wuetaett talirama. Kui tc na aga
oma mõistusega väljaantud määru est mitte aru
ei saalwd, siis ole's tema, kui jurist, teadma pidc

29. aug. õhtul.
Pihkwa sihil wõtsid vaenlase eelmäed Jer

Mujal muutuseta.

Mihkel Ostrat. fui riigi juhtiw ametnik, peaks

toodame, et Mih'el Ostrat oma hüüdsõna
(ü) ..mirte uhte naela vabale müügile jne."
tagasi rcõtob selle asm el mõne taisega, juh-i
öjale riigiamet utule roy'em kodasigr estneb.

26. aug. 1919 Ado Roosiorg.

tagasi löödud.

Duüna paremal kaldal muutuseta.

tuuga piirkonnas edeneb meie pealetungimine,

meie võtsime oma alla Sirugi Belaja ja Wludi>
miri jaamad ja külad Pihkwa piirkonnas wõtsid
meie wäed 26. augustil Pihkwa oma allu, saa
des 150 toangi, 2 kuulipildujat ja palju pudruMd. Lääne pool Welikaja jõge jõudsid meie
wäed Tsernetsovi küla ia Moglino jooma liinile
15 wersca lääne pool Pihkwut. Dvinskt piirkon
nas jätsid meie wäed vaenlase pealerõhumise
järele Nowo-Aleksandrovski maha, lahing kestab
edasi. tuninetsi sih l lätsime Durovi alevi
maha.

29. aug. hom.
Düüna paremal kaldal muutuseta.
Oüüna pahemal kaldal wõtsid meie wäed
võitluses Bewerni mõisa ära ja jätkavad edasi

Wene enamlaste wSerindade tea
daanne,

litkumrst.

Ülemjuhataja staadi teadaanne.
29. augus-il hom.
Jamburi ja Pihkwa sihtidel raudtee
liini ümbruses luurajate tegevus.

Lääne väerind.

27. augustil 1919.

Wene Põhja-Läöne Armee ametlik teadaanne.
28. augusti hommikul.
Wäerinnal muutuseta.

Põhja väerind.
Murmanni sihis on lahing poolsaarel Unetski
ja Härga lahtede vahel idapool Lishma jaama.

Lõunalääne väerind.
Nowograd Wolõnski fihil ajavad meie väed
vaenlast taga. Sokolovi poolt Rogrtshewi sih s
see on 20 versta lõuna pool NomogradWo õnsklt. P.hemal Dniepri kaidol viskasid
meie väed vaenlase PerejaSlawi fihiS 10 versta

piirkonnas hakkasid meie mäed pealetungima ja
on pragu lahing 3v wersta lõuna pool Kurskit
kä mas. Bjelgorodi sihs jõudsid meie mäed
Korent !õe liinile 20 wcrsta idapool B elgvrodi.
Kupjonskt fihtl wõtsime KupianSki oma alla.
Pa lowSki sihil on lahing Pawlowski linna all
käimas. Kalatchi fih s lõuna pool Talowajat ja
idapool raudteed edeneb meie pealetungimine.
Borissoglebskt piirkonnas ust BujulutSkt sihis
ägedad wõitlused.

Ida wäerind.
Troitski piirkonnas OrSki sihis edeneb meie
pealetungimine lõunapoole. Kurgani piirtonnaS
jS dfime meie jaama maanteele
ttälja, sada wersta idapool Toboli, kuS juures
meie käite raudiee piirkonnas patarei 2
ohwitsert, 2 kuulipildujaga langes. JalutorowSki
piirkonnas edeneb pea'etungimine Tobolski sihis.

tagasi.

Lõuna väerind.
Sudsha sihis jätsime RSilski maha. KurS 'i

Waslutaw toimetaja A. Tupits.

Väljaandja.Kirjastuse Ühisus Maaliit^

kell© tellimise aeg augusti kuuga lüpsis, palume tellimisi aegsasti uue«flaslas ©t lehe
saatmises takistusi ei tuliki,

Tüllliiffl hinii * W 1 ta peale 7 ii 58 pii, aasia lipi 39 Ma.
i Siilis lil. ise äia ies Ita peale 6ii 58 Mi. aasia lii i Vi.

Äustussga jjülaailidNj*1 talitus.
Kõige paremat

Kes i i teator
.Estonia*
Lacpäewa', 30. augustil 1919.

1/4-naelaliSteS Pakkides kastiwiisi
müüb

iii nn".!
Algus kell 7 õhtu.

Uni iii"

Ptthapäewal, 31. augustil

Terwishoiu peawalitsus teatab, »t Tartus Pas
teuri institut on awatud ja et marukeertest hammus
tatud inimesed mitte enam Helsingisse, waid Tartusse
tulewad saata.
Terwishoiu peawalitsuse juhataja (allkiri).

Tallinnas, Lai tänaw nr. 34
Jallemüüjatele hinnaalandus.

jfc pi".

k>o Eesti tarmitarud

Algus kell Ili3 päewal.

postmarki. siiS saate 10
ilusat Postkaarti, saatke 400, saare

>OO kaarti. K. Walovuori, Uusi

Merejõudude warustuse osakond tarwitab min.
7,65 m/m. Kolt, Brauning, Mauser ja Nagan süste
milisi rewolwrid. Müüa soowijaid palun pakkumisi
Alg s kell 7 õhtu.
Eas a on awaiud kella!
ühes tingimiste ja hinnaga kirjalikult merejõudude
10—1 p. ja kella 5 õhtu
warustuse osakonnale, Narwa tänaw nr. 63, kuni
Z Ostan J
S. septembrini sisee anda.
ilm
p puh»s!«tud aia-ja metsa- R;
29. aug. 1919. Jõ 2693.
M marju, õunu \a juuri- »
kaid suuremal armul.
Merejõudude warustuse osakonna
Pühapäeval, 31. august'l s< a j00Pärnus.
Rääma uul. 15, I
juhataja asetäitja (allkiri).
J. Laurits. &
JUA sa".
i—— I III1 tJf
WWjzW"

kaupunki, Suomi.

Johsum-s Tralowi näidend 4 w.

Öösel 18./19. skp.

Algus ked 8 õhtul.

3) tühje papist toofifid, süntsaib siguri ja t.chwi paMmiseks.

augu talust hobune
ära. Märgid: lord ruun, 2

11—1 e. 1. ja 6—B õhtu.

Põüusaadilste 'a kmih nbule juhataja sallkiri^.
Johann Nairismaa, 49 Atlantic Avenue, Broekiyn,
New York, P.-Amerika Ühisriigid, palub isikuid keilel

ars. 3 wers. kõrge, tagant maada
tes padem jalg Märkust kabjalt:!mest saadik watge ja esimese pa
rema jala wäljaspool kabja piirme
peal walgewiirg, ninaoealne päits

i «eit i
DM" erakorraline
peakoosolek

I Aurul.
kapten„8
P aAmF
l m r G"
v o s,

sildab eSmaspäemal. 1. septembril s. a. kell 3 p. l.

2) tühje kastifid, fimb<aib õunte web«mi>kks^

Luiste wall«s, Luiste külas. Saue

Kassa awatu i iga kella

roitlusminiZterium müüb esma?Pkkw«l, !. septembril s. a.
kcll 10 bam. Uue Hollandi nul. nr 11, cnamvakkumise teel:

1) häid tammepuust tündrid 118 tükki,

waraõtati

Pääsetähed 9—3 margani.

6. ja 7. septembril s. a. peetakse haridusministeriumi
ruumides (Toorepuiestee nr. 3), kirjanikkude kongress,
millest osawõtma palutakse kõiki ilukirjanikke, arvus
tajaid ja kirjandusajaloolasi.
6. septembril on algus kell 4 p. 1.
Päewakord:
8. septembril s. a. kell 10 hommikul tulevad
1. Awamine ja juhatuse valimine.
enampakkumise teel müügile Tallinnas, Uue Hollandi
2. Kontakti loomine wäljamaa kirjandusliku
eluga, referent J. Sempcr.
uul. nr. 5 auto-garaslii hoowis Eesti riigi päralt
3. Kirjanduse populariserimine, ref. K. Adscn.
olevad 42 kõibmatat weo- ja sõidu-autot, jaolt
4 Kirjandus ja arvustus.
puuduvate osadega.
5. Kirjanikkude riiklik toetus, ref. Fr. Tuglas.
Näha wõib sealsamas 4., 5. ja 6. septembril
6. Keskorganisatsioni 100 min».
kellu 9 hommikul kuni kella 2 p. 1.
7. Kirjanikkude majanduslik seisukord, autori
õigus, kongressil tekkinud küsimused, va
Riigiwaranduste ülevõtmise osakond.
limised, jne.
Isiklik ka kutseid ei saadeta.
Kunsti- ja muinsusosakonna juhataja (allkiri).
Sekretär (allkiri).

Sõitjate ja kaupade ülesandmist mõtab wastu

John Nurminen S. V
-9 Pilk NUI. 41. Tel. 795. 9
JN ädalleht

testõtärna hõõr unud. Kes kinni

wöiav. ehk rätte juhatab, saab

on 2. siptcmbril 1919 k--ll S õhi. 1606 mk. waewatasu
tPraarnateani vroowijaalis. Sisse
Peremees Jiiri PSldmauu.
käik Rjostu ttalfooli.

Haridusministeriumi kunstiesakond palub isikuid,
kellel mõni teadusline teos tõlgitud wõi tõlge teoksel
on, sellest temale teatada. Osakond tahab oma kir
Piihajürwe wuiias
jandustoimkonnas teadusliste teoste tõlgete wäljaand (viimane adress oli Wäiko Rootsi küla, Saaremaal)
sellest temale teatada.
piltidega pktwasündmuste j« kirjandusli.se bumori ajaleht.
wõtab «Maaliidu" tellimisi miseks wõimalusi leida, on kredidi saamiseks samme
astunud ja kawatseb wäljaandmist toimetada asja
Est-nene nmnm-t ilmunud. Sisu: KatS paradiat (A.
wastu peremees
tundjatest
nõukogu
poolt
wäljatöötatud
programmi
Alle).
suwiivimi-tzud Alle). Artbur Waldes (A.
hra E. Tamberg.
Gattit). Väikeses linnas (Millt Mallikas) 5? ri .Odamehele"
järele, milleks waja on ka ülewal mainitud teateid.
(Tsooru trubaduur,. Üus pee? eui olemine— aga ta wõib ka ropenda
Osakonna juhataja eest: Kr. Raud.
Otsitnkse
seks saada (Behnie B) .Maaliidu" nutt LandeSwehri hauasamba
M-Mi
Sekretär: R. Kask.
a!l (P Ar?n'i vilt) Patuaina ohwerdamine (P Arenl pill), j. n. e.

iiiSß

Uiilsol.
Nuunn on ainult 111 tl. kom
merts- ja I kt fauöanb Lioolis,
kuhu linna- ja ministeriumikosit
6 kl. lõpetajaid Masin wõetakse

nr. 2 ilmumas sisuks peale muu: Lugu seast,

wallas wõtab tellimisi

enfsrii lIISI dgissiu

wasru veremces hra P. Fucks.

Muiss

«Maaliidu" talitus.

Küttepuid

lcs Tnweldl :a»taaiast LandtSwehri ümber »n kolinud

(dokumentidega ja pillidega toendet paljastus).

Nädalleht .Odamehe" tkgew toimel Au g u st All e.
Wastut. toim. Carl Sarap. Tellimise hind: 3 marka

kuus, 3a lnk. auausuft kuuni aasta Lõputu (oosttga), Ulstc nr. 2 mk.

Adress: Rädalleht „Sdamees", TartuS, Promenaad 7-a.

Eksamite algus klsknädalal, 19
septembril. Õpetuse algus es

tvotab tellimisi
tarwitab E. W. raudtee walitsus suuremal arwul.
vvastu
VVibula
Sellepärast palub isikuid, kes soowiwad küttepuude
maspüew?!. 15. septembril kell
taiate ärijuhataja hra A. muretsemist oma peale wõtta ühes wäljawedamisega
9 hommikul.
T irektor 3j. Vauer. Adem.
jaamade juure, kus wastuwõtmine saab olema, pakku
mised sisse anda kinnipitseritud ümbrikkudes peal
Wiimasei ajal sagedate äksJ
kirja all „Küttepuud" raudtee walitsusesse, Tallinnas,
CUSRŠ *õrwraldamiaeks palub E&sii »eemne
Nunne tän. nr. 32, kust ka teateid wõib saada.
wrilja uhifius kes meie
Lepingud saawad tehtud waba kokkuleppe teel.
Teadaanne

punast
ristikheina

2. septembril sõidab aurik „K A L E W I P 0 E G"
Kopenhageni kaudu Stokholmi ja tagasi, wõtab reisi
jaid ja kaupasid peale.
Lähemaid teateid annab laewasõidu amet.

Svaisti ttlieaisaTÄ
WUMIö kodsoirkuleiõ

Pantseri-,
Päikese (Sol-),
Tiiule

BB

ja Bore
criginal seemet
on :

Tartu Eesti Majanduse-Ohisusest,
jooksvate päevaküsimuste üle, muu hulgas ka Asu
Tallinna Eesti Majanduse-Ohisusest,
tava Kogu liikmeid, saadab soovi peale
Pärnu Eesti Majanduse-Ohisusest,
iiHßaaiäidu11 üeskbiirooj
Wiljandi P. S-si Kaubanduse Osakonnast.
Hind Tallinnas 173? mk., SOO erk. püüd.
Tallinnas, Wene uul. 11.
Eesti Seemnowilja-Ühisus.
Adr.: Tallinn, «Estonia14 teatrimajas.

kauemat aega puhtalt kaswatanud, ehk kellel nii
sugused põllumehed teada, oma adress postkaardiga
ühisusele saata.
Teadaanne.
Tallinn, „ Estonia" teatrimajas, Eestimaa põllu
Aurik „WAASA"4 sõidab septembri algul Tallinnast
meeste keskseltsi ruumides.
Seda lootma jäädes
üle Riia, Liibawi, Danzigi ja wõtab reisijaid peale.
Lähemaid teateid annab laewasõidu ainet.
' Eesti Seemne wilja Ühisus.
**. Sion»'t NÄMoja Tallinvat. Ltlial uut ws. ».

