ltkst? ttummer m,kssb 40 pev«i.

Ilmub 6 kordL näbskss.
Telltmisehwd
{«atmlj* t«lad»s« {p»*Hfa)i
1 kuu paile tellides 7««rZ« 50 ptastf
U0#*l59i
I d # p 22 a 60 $
311 Sra siie» lp# %Hta)i
1 kuu piile tellides 6me eka 50
*.*,13 „ - t # p ? 10 y 60 y

hw«aõ!
??«?I.Älls!»VüjeZ 75 penni, lehe ee**Hß*
2 s6«-tt ?v?kulepp'.m!se järel».
ToimeSsS asub W<-e uul m. 11, telefon 3ta,
kõnetunnid kella 4—5 p l.

asud Larajl mü. nr. S, relefon 764.
!ön?rum»tc kella S—ll t-1. ja teüa 4—6 K. 1-

Postkast ssd.

Waenl-se (mitm kordsed) äged d pealetungimised Jrmburi sihi!
tagasi <öö?^b.
Pjhlwa sihU raudteeliinil tulewahetns meie soomusrongide ja
w.acn! s batareid« w^hel.
Pöhjalääne armeel Luuga sihil ägedad WZitlusd.
Düüna pahemal kK»val Läti wägede enamlased taganemas.
Weue en ml>-ste wäeö MinS!i wuljs aetud, mille
juures nd Bobr.iski liuna on maha jätnud.
Denikiui Wseosad on T!ambowis käinnd, 33.000 mehel sõja
riistas wõtnvd, rohkesti waugisid saanud pa jn sõjamoona.
Ungaris Friedrich mimstmstmi löpuliknit roffit seadnud.
Zytoutsnegros on rahwas iga.poo! sõjariistad kätte wõtnnd j*
Serbia wastu wõitlnfesse astunud.
Seisukorda Kuramaal A. Gutshtow wägede Pärast
tõsiseks.
Harjumaa Põllumeeste kongressi awamine Tallinnas.
kõigis l. okwbri pe«.le edasi lükatud.
Linnakool des a!gab töö septembril.

korral pecwad ülemaltähendatud Spekawade ula

seisnkorreS. Jgalpool on rahwas sõjariistad
kätte trSmud. S.rblased püüawcd föü lüf-tmift

tusis eksami tegema.

maha surudo, aga seni ei oleste neil korda läinud.

»n mõlemas klassis ühekõrgune
ja nimelt niisama suur, kui riigi kulul ülewal

Montenegrolc-sed on Aniiwari ja B rpazari wahe
lise randme ära lõhkunud ja ähwardawad mõ.e
maid linnasid. Serbl.sid on küll abimögefid

pääsemad esimesse klassi ima eksamita. Aastasel

peetawates Tc-llinna keskkooli wonematet klatsideS

(umbes 100—125 mk. poolesaaStas).
Sõdurid Spil-sid, kes A. W. poolt õpemak.

toonud, ega nende senine politiw on montenegro,
laste rahwusetunnet liig sügatcaSti haavanud.

sust v-baslatud, saawad PSllutöö Keskkoolis õppast
üleüldiste mäaraSte järele ilma maksuta.

Austria rahulepingust.
Partsis, 28. aug. Reuter. Tänasel õhtukooS
olekul võttis liitlaste kõrgem nõukogu Aust'
tta rohutmgimiste punktid lõpulikult wc-siu. mis

Esimesse klassi võetakse rmbeS 35 ipilafi;
eksimid 1. klassi algu-vud 10 ott. kell 4 p. l.;
õppsse alzuS I. klassis 15 ott. kell 4 p. l.
sadamate, weeteede, raudteede ja töökorralduse
Teise tlaSfi, kui ruumi jätkub, võetakse ka ' küsimusi puudutawcd. Peale selle harutas nõu
mõni uuS õpilane, kuid ainult eksami järele.
WastuwS»ise eksamid 11. klassi algawad
1. ott. kell 4p. l.; õppus 11. kl. algab 3 okt.
kell 4 p. l.
Õppus koolis on iga päew pea?» lõunat,
umbes lella kolmest peale.

Kopli ruumide üle soaj t«at»id enne koolitöö
olgnst Eestimaa Pöllsmeeste Keskseltsi kantseleist

Ka talub Võõrandamisele!

peale 'õmbeS. Nimelisil tääl-.tamise! lasti sot
sttl.rewo Rtsiunarid.l ja sNal!-

Haruldaselt tormine -a kärarikas oli reedene Asu

kult teada enda. ei m b oma käed wä repöllupidsja

tow»» Kogu koosolek, d:s.mauseeduse eelnõu li kordsel

higi jz sees tecvitsd suraabuse järele
wa-m s on vä'ja sil«w«s jn naklutati seega
nhÄ?d igrwesikS oj.kl tzädipoSlt.
Sellega on siis maasesduse teisel lugemisel

lugemisel" 1. § hääletamine fäflie tuli. Parandusi
selle paragrahvi kohta mis togu maareformi ise
loomu ära määrab ja sille tõttu tähtsam on. 7ut
köit teised par>grah»td kokku, oli üle 10 sisse
tulnud. Wühemad ja vähema tähtsusega olid
parandused, mida pahem liim eelnõus v:el ette
wotta kaw ttsis, waija arvatud sotsial-rewolutsto.

misele määratud. Assita katsub ..Wabl Maa"
oma eilasts juhtkirjas tõendada, et selles parem,
poolsed süüdi on.

Maaliit ja Zkkhmaerako.id seadsid paranduse
ülcS, et maotßüd, nnlle itieäibine saurus mitte
üle 300 tiinu kõlbulikku maad ei uUta, wõõran
damisest loibiis jäkks. Selle pari.ndufe w»st«
hääier.s Tööiratoad, poelt ü.es seades, et
maatükid, millel mi.te üle 150 oi.nu pöftu ei ole,

leosolcku juhatals sarnase hääletamise musi valis,
Mis ü fikneest pirondustest ainult uhtlaisi lauseid

ei või Tööerakond sugugi „WubaM '.as" kinni»

oli kooso wt lõpetama, waheaega määrateS.

Hääletamise oli meie eilaseS
lehes jusa lüh-dalt iutm. Nii kui ood-ta võis,
lüko< Tööerakonna ja Sotsialde.no rat.de enaiaus
tõik paremail tiivalt ettesa.dud parandused iärje-

Lindlalt tagasi. Loomulik aga on, et varem liiv
oma st!suloh»st, mic* ta tegu aeg. kus maajeu'

trüSraudawisest wadakS peaks jääma.

K«i meie ne-.d kahto parandust võrdleme, siiS
lama talla, et nad parempoolsete ettepanekute poolt
hääletada ei saanud, sellepärast et need suuremaid

kohtusid järele jätta tshavad, kui sedo lubada
müüda. Toöertwnna 150-titnuiife pdll« pin
naga ?oh»d ei o-e cga sugugi kogu suuruse poo
lest vüh'mad MaalitSu ia Nahsaerokonna poolt
ettepandud 300-ttinuiiStest, togu suuruses võetud

t.hab. Sellkpärast siis kujunes ka 1. § esimese
wälzMõtcs häületomije juures, k-.s otsustamise

valin öeldud sa ttgeliios ewS porem lübiwiid»»
on. Kuid ei otsustata ühtegi küsi.

alli küsimus ruli, *si*si,'§<.sti> maatükid loõõwn
damata peavad jääma, uus ugune jeijufoii) Mhlsä,
et m tmekordse hääletamise järele ii ühegi rü?ma,

nn-st üleüioisest seisukohast, ega võeta armesse
r: gi põllu:najauduklisi nõudeid, vaid kõili küsimust

ei ka esimesel lugemisel v».s-n uõttad tomisjoni
ettepan-k tarwiutku häälte »?m.ist ei sionud js

otjnStu.v'd tööerakondlosed enda ftisiiriuaalisist
partei siifafohest. Tööerakonnas on kord otrus
tehmd nõuda sma ettepaneku ttbiminemist, siis

sell"K-> see lisamärkus, mrs wõõroitosmijil välja»

püütakse s'll<st täht tähelt iin -i pidada, sell: peale

ndue d t-gi, eelnõust tere. lugemisel iseenesest
lväija langes. Sündis seisu o.d, unda rahva»

voatamiito, et teiselt poolt sisulisi!! veel rohkem

sLavik Teemant järg -iste sõnadega ijttoomuSiaS:

Sellepärast mitte Maalildn s« temagi ühsi
innud stkahvserakonna pvljunõudmine, Vaid just
Töönialor.n: ütses purteiiik olek on me.d nõnda

lausete fuupa häil tamsel t g ftüUalud, kus juu.es,

neist lausetest mnu.t need vastu wõen, m s
komisjoni tetZt ga ko.ia taisid, parandused
oga lji j<lle Drru iõhtl larlsmtuo istluoaiH jrüe
Uitu o« v d?nõ, et Uftatcui trtkiS leica juadn,
kas Asutute Koqn on faiegoriit ett uendc paran
duste po ll wöl w Su, jn selleks nõutiS J.
Tõ.lisan ju I. tUcpmr.ud parand .^te
haäiitamin Kratt k.ja. Güa aza ei iUbcuad.
P.o p.hema ttiwa e.mmus? surwe w-slu
laykus parem Ute s «'.ist ja ei wöi ud jarg»
pettalest hai rtamtiiest eaum osa. E?e, lriete
riikide puL.ni nti''C3 hauiikuks juaoud vus, kool
olekult Uhtuda* pr:U>u avaldada, tnU EeZti
A ntuwaS Kogus ü eeila «.filn ft toraa eite.
Hsv a« o.ti rpi csiubuje eelnõu teisel lugrmi
stl n?, kaid>s par-.m lüw äär* ii» pahcma
tUwa tutaulsuile r, »elrSusse punkti sisse võit?,
mii ta waiktpõllopidazaiett maa wõõ.ansuNist
pspLaikkudtle t»õi?iüilu tifttl

olude koht», niisama ka juhtnööre nendesse pääs»»
misecs.

Iseäranis suurel arvu! teeb ettevalmistusi
kõrgema haridusega Rod tunnevad
oma jõudu ja teavad, ei nad jaksavad umS
maas omale ülespitamist muretseda. Saksa
valitsus ei tee völjarandajatele sugugi takistusi,
vaid ta püJUb neid lorratdatult wälzamaale asu.
vilele saata. Eaksa valitsaS saab aru. et ta ei
jaksa oma alamatele sissetulekut ei tööõluSliselt
kindlustada, ega nende põllumajandus.
liSre saaduSt'ga vaigiscads, sest et maa sõja
jooksul karmis hooletusse seisukorda on jäänud.
Sellepärast vaatab Saksa walnsus wäljarända

mengu. Rnchsvanseramti nime all. Sealt saab
iga soousija võimalilult õiged ja täieliknd teated

põllumajanduse mstarbe seisukohalt palzu paremmi

Eesti Mäorahva Liitu ja Rahwaerakonna
parandused ,aid, nu kui juba lähen alud ü fitu.e

WS?j rändamine Saksamaalt.
Nagu „TiauS'i" kirjasaatja teatab, koguvad
vaga palju sakslcfi omale teateid teiste riikide

Nõuda ole.'s u»õ.nud Teserrkons tõesti paremalt
see tema ettepanekust fisulisilt lahkn ei lähe, kui

Nõu 3. lugemisel par.-ndada tah'wad.

WNjaMaals»

mist ära bo-da, asuta» walitsi.s iseäralise departe.

ähvardavale msjandusiis.e tat-umiste e st koilSla

waSlu wõ-tavam ettepanek on tehtud.

ta igkte viinud, ek maaseaduse teisel lugemisel 1. §
wsslu võetud, mille järele mitte üksi kõtt

vaid fa -õit mic talud riigi on tunnis
tatud.

Et ettevaatamata ja mõtlemata väljarända

teiste riikide üle.

Saksa valiisns pe«b väljarändamist Argen
sincS e tSige paremaks, fi'S Jaapanisse ja Vra
si.li:Sse. Re chS i. anderamt saadab lähemal ajal
ühe tomisjl.Nl Arg-ntlnasse, tts sea! fisserända
jsip jaksiüsi vastu peab võtma. Hulgakaupa
väljarändamist Wenemaav ei ole veel valitsus
otsnSkamise alla võtnud. Saksamaa tööline ei
tahagi Venemaal; asusa, sest et ta sealseid olusid

liig peab. Teiselt poolt ag« kavat.
sewad pa'vd Saksa tchmkerid ja kee»
xüterd W:mmaale asvda.
Saksamaal on põllumeestel terav puudus
töö õ -st, iseäran s sestiaadit kui Wene ja G»li:fi«
töö isi enam abiks võtca et ole, neid rändas oga
end siel särjekindlalt umbes pool miljoni
sisse. Aui linnade sesutord ei parane, peavad
tööl s:v ouvle maalt tööd sisima, selttpeale vaata

mata, et see nile iseäranis meelitav et ole.
E;õti põllutöö kongress.

Eesti aa sa PSh a Wnimaa põLUÄeeSte kesk
seltside juhatuse p emk e praegu mõtlema
heiust ülenduse E'vti p-'ll'..!öS kongressi lokwlut
sumise asj»S, w da kestje.s.d ühisett eelolev, l sügt
sel lahamad teha.

PSlMtöö ksngrekst mSõduandmat tähendust sa

soovitas or ust silm.s pidedcs, taharrad
kongressi koktu u su-ad suurt .ellööSe peale
panna mis põhialtkum saab, kui endiste, enam juhas.

li;eit tt ku kutsutu* kongresside pahal.

m.
WViasa-k Poo amaal.
N?gn..TimeSi" kirjasaatja teotab, täie Hoo
ber ta Posiem?al, sealsele eludega ennast tut

wustcmas.

Wüjassagi lootosed on Poolamaal Kige
tumedad. Nadalale u»nst toahetpldamata Ostnud

wihmai iud häwitasid wilja, mi et löi'ust 20
kum 30"/ v saab kui herillkult. Enne
nende valdade iim-de algiM,st. arwati roäijn, et
omale 600.000 tonni söögiuineld tuleaostskS juure peod m»reise>nu. Loodetakse

fcba tarwiukku osa Wäile-Weaemoulr osta, kv<
tänawu rvist sti wilja üte jääb.
lrpvd ~edast uutad."

EeSiLmqa Põllumeeste Aeskfeltst
põllutöö-kestkool
!äesotetval õpec>aStal oma ttgewast mitme»

sutzustsl põhjustel T.llmn<s, k-id ursatawaSti
jub: l-gemaS tule suus »n võimalik fooit tema
toomuustesse ung-mistesje toita, WS
DptiüSid pSlluma-andt-Slme prakttt» kösitc-d? oleks.

Ztool olg -d lanawu oma tööd 1 ja II bassiga. Ija II
Kcsfi wo'.t«-k>e möiemast jeoft öölast, k öcl rege.

Ulus põllutöös teatud vilumus, kes mitte vähem
kai 16 a. mun^d; kes kõrgema o?g ooii (endise
linnakooli) ehk poistc-sle kejlloli 4 ilasst lõp.tanud,

maale toomine wäga häsä orzaniseritud. Itk»
pikemsts kaStvab nende soowijale nimekiri, te<
tsdumaale t gafi lahowad sõ'ta. Nad peawad
sSidupilett eest tcoti b hinna iraföiita ja wöiDad
fiis ka taunis rohktSri ereoSju kuasa wStta.
See teade saadeti 14. augustil välja ;a talle
on veel juure lisatud, et juba lühema aja pärast
laev mõne tuhande reisijaga väi>a sõidab. Suu
rem ow reiftido tuleb Balti riikidtsje, wäi»sem
osa Inglismaale. M.
Inglise «äed P»hjaWenemaal.
Morning Post kirjutab: Kindral Rawlinson
on Pshja.Menemaal asuvate Inglise väeosade
ülemjuhatajaks nimetatud. Tema juhatab nüüd
sõjategevust kindralite Iror.fide ja Meynardi
frontidel. Rawlmgsonil on tag-warajSudusid
tarwit»da, mida ta wõ.b tarwilitul korral ühelt
nimetatud väerinnalt teis le saata. Peajahatoja
ametisie seadmine toob sõjategevusesse tarviliku

ühtluse. (LatopresS.)
M. Gorki m«es elus.
Kopenhagenis, 19. aug. Teisiti lausuvate
sänumite waStu teatatakse, et terrorist P-tert on
Moskvas lasknud kir-aniku Maksim Gorki üheS
tema abikaasaga vangi võtta. Maksim Gorki
olla alleS elus. Viund.)

ülesastumine sarnastes maadeS, nagu Jngltsemaa

w.ih-malt tolm korda suurem »», seega 450 tiinu.

mid on, taganeda ei või, fu; ta maod ja rühmast

Ungari minister ism ltp lUult kokku seatud.
Budapestist, 20. aug. LI"?. Ungari teadete
büroo teatab: Stefan Fri?drch jõudis neljapäc
val uue ministeriumi kokmsiadmisiga lõpule.
Peaminister ja siseminister on St.f«a Friedrich,
wälisministti kohustctäitja endine soaltonna
nõunik Czany, sõjaminister kindral Schnetzer.

Inglise amettühnnste hoiatus.
Kooli sihtide ja õpekawa üle leiawad hnwi«.
Londoni
Trade UnionSsi peakomitee hoiatab
tatud isikud l?gemaid teateid ajakirjas „Ta(«"
,ma
arucndes
töölisi liiale mweaake p«UtiUSt«
nr. 5 1918. a.
la maiandusliste streikide eest. Tööliste aktivne

mise kui maj«lidi!<üse tarviduse peale,

povit tchiud ett-punelu p»o t hääletada, teades et

kogu Ülem Sil esi a küsimust.

Sealtsamast ka kõiksuguseid teateid kooli üle.

kohtadest, fticülbieclt on teada, et kui ühel kohol
juaa 150 tl na põldu on, siis tema kvGusuxrus

duse eelnõu päesaturrsl seifav, «luti ja itku kiits»

SeUel usol, kmdes A tav mausisduse eel
niu 1. § vastu on &õmub, o i lg tehes roi«j.oe
gade »iaad wöDrend.tad. See on meil, M»a
li-diue, väga tahus, sest praegusest stlaoapilgust
peale ei olek* meil E.stu- enam väl c-.- «.uo.an
dust. Küll
tema, ct \tc JÄittc n i t o.e, Utü waewmt sa d
pahema tiiwa »,ri g m mhti se.duseraamtu»
test järele waed-ta, nd t mieoule rutt srd
ju seittasts, et teisel lugem sel on Lootest la
kõik talupoegade maad haaielamsie t ga.änel
võõrand-m se määratud ju nemad s. o. löö.
erakondasid ja iscn-iremo r eia tehtus viga ee-

Estonia teatrimajas itztt äripäewal kella 9—3.

wäikepdllup-dajste mua ühes möisateza

nöiride parsndus, kus nõuti ostetud talnkobtude
osa ust võõrandamist, kuna selle vastu E?Sti
Maarahva Liidu ja Zfahwaera omu poolt taiet ti
nui reduktfiom l.§ asem le sooinitatt, m lle tes
tid me e leheS ta jub, v.rem avaldatud o.n.
Kõ.ki?e nende öhe ainsamr paragrahvi si.ure
tehiud p.randus.e paragrohvi en-se h£ä eta»
mine tarzuttes tund: kolm rasket tööd, krSjimres
wa mõt e d hääletamisele mõtuö ja lõpuks nii.
tvõrd tetraiiseÄ muutus, et juhataja ise enam
hsüictam.se tööga »a!mlS ei saanid ta sunnitud

II aastakäik

PühapäeVal, 31. augustil 1919

n isi

„Tim?s'ile" teatab kirjasaatja Saksa ejalehtede

järele, et Saksa sõialipvd kottides ühel lahingu
laemal Danz gist Kiell ptbib tooduma. Üks rott
warasrali aga ära. Danzigi sadamutöö tfeb
ui fto lipud wälja ja lätsid oma saagiga Inglile
söjataewa juure, kus nad nmb s 150 lippu

seda on, et tee mitte kapitalistidele kavju, vaid
kõige rohkem just töölistele enestele ja kogu rah
vale. Streik hoiab saaduste valmistamise kinni,
teeb tarbeainete puuduse veel teravamaks, kui see
praegu on, ja ajab hinnad kõrgele.

Paatost enamlaste wastu
Milano lehe „2lroanti" testamist mööda aval.
d;b paavst lühemal ojal kvgadvstele läkitase
kommunismuse ja sotsialistide r wolutNoniUse liiku

mtie vastu. Ühtlasi on Watttaui r«ng'ondadeS
nõu üleilmlist vabriku- ja põllutööliste üdifust
osutada. Raha selleks loodetakse peaasjalikult
Amerikast saada.

Juutide rüüstamised UkraiuaS.
Keegi adw Goldstein on Ukrrinast Warssawi
jõudnud ja seal seletanud, et juut de rüüõtam sed
on Ukrainas pal.u suuremad olnud kui lehed st st

kirintamad. RüiiSlamiste all olla wähemalt
90.000 juuti kannatada saanud.

Juglife naelsterlingi hind NewV»rgi«
Nagu ..Tiwesll" lirj«ssatja teatcb, eit Ingl se
melstertingi nor uaine hind Nerv-Norgit 4 dollari
T 6 c?nti. Peasega lagu sõja aja '.ooksul oli ta
hind 4 dollari 76'/» centl. Augusti lõpu peole
langes korraga ta hind madalamasse, kui ta seda

kunagi Netv-Zorgi börsel enne on olnud, ni«elt
4 dollsri 11 centini, kuid tõusis juba teisel väe.
toal 4 dollari 123/* «niini.
Kirjost-atja teate järele tuli seal peale Inglise
peaministri kõnet hmgakaopa Inglise n>:eifterlin

gid paberi rahaS börsels müügile ja selletõttu
hind langeski. Enne peaministri Lloyd Gc»rze
kõnet maksis sterling 4 dollari 251/* lan«
geS aga 4 dollari 123/4 cmttni.
M.
Berlimga lSbiräMmtsed
t t estqsud.
Parlamentarische Nrchrichten" tea

tat, et poolakad läbirääkimised saksloS ega
kestanod sellel oõhiuiel, et Sa/samaa üksi

tust pe*!« kandma seisukorra pärust, «ls Ü e«Eüefias on loodud.
Tehakse katseid seda wshejohtumist sõbralikul

teel ära korraldada ja läbiräänmifi uuesti alata.
M.
Hhusõit Londonist lavi<sse.
Nagu „Tinut'tie" teatatakse jõudsid St
löum-ida Prvnt?usamal, 3 suurt
Jng ise öhulaewa, mis Londonist teele asusio ja
JnbtoSse söidamad. Lühikese peatamise järele
smtsid nad Egiptuse poole, sealt Jndmsse.
Nende kolme laema »bil pandakse ühsndus Lon«

dc»i ja India ivahel öhu reel käima.

m.

A?a?siöHlis«d.
„Times't" kirjassatj» teated, et Brüsseli
tramwalde teenijad tahtnud sellepärast streiki
toime panna, et nende kompanii naifi ttfa meel
teenisluses pidus. Glrcik kõrwatdüti selle lobi,
et kompanii nõudmistele järele andis ja kõik
Naisteenijad lahti -aStit. M.

AarjslaSwsiuse institut assmisel.
Läinud maikuul otsustas Soome riigi nõ»>
k»g« sellekohase ettepaneku peale
kuhugi maa ohta karjakasvatuse iustttudi asulad?.

S?e algaks oma tegevust 1. nov. 1920. Kooli
loöemtje neid vaSlu, kcs s kl«Ssi kesk oolt iäbi
teinud ja üiS aasta tegelikult e tööst
om võtnud. Peale selle völw»d ka need sinna
pääseda, kes kurxakcSvatvse tooli ja
tendl kursused läbi te-nud on. JnSutudi otStardeliS

on kasvatada õpetajad alamate karjakasvatuse
koolide jaoks. KarsuS on tihe-aastane.

Keahw vou der Goitz ja Koome.
„H?ft Guomi" tcDtiDitÄ von b?r <K»!tzi kirjast,

mis ta H lfingt thele oma tahedal olewake ifi.
kule saatnub, ära?vitte. SelleS k rjas tirjatab
krahrv:

„minu kuulmise järele on liitriikide poolt
mina waStu ka niisugust süüdistust ette toodud,
nag» o!e:s mina Kott-hakiga Wene wubosta.
mi e aijas lepingu temub ja et m.na üheS sellega
temale la Soomemacb o!e-fin lubanud. Mmul
ei ole mingisugust ühendust Koltsh.l-ga ja nõnda
ei ole Mina temaga ka mmglsugust lepmgut tei
nad, nille tegemiseks minul wolltus puudub.
Peole feile wörtS niisugune oolitika sinult ilma
minuta ehk mina tahtmise waStu sUnbiba. Mina
ei peta Socm maad ega la Saksamaa ei taha
oma w imast sõpra tra anda. Soome ülesäsfi.
tamine Saksamaa wastu ja Inglismaa esitamine
Soomemaa lölg? parema sbbruna ja kaitsjana on
oma otstarbe poolest liig löbipaistew."

Suur korterite puudus Helsingis.
Helsingis walitsib praegu s»ur korterite
pnudus. Ü«e 2000 perekonna on ilmä korte.ita.
Hobuste tallid ja telbrb on juba fortertte-f#
wvelub. Suure kor>eri puudase tagojdriel on
o b tel usse astumi e takiötutub ja kooli löö rasken

datud. Korterite üüride hinnad tõufewad iga
päewaga, milletS iseäranis forrcritrg-a s.hterda.
nrne lausa aitab. korteri puuduse korralda,
mge s faioatfetaffe seal uut korteri Mukn seadust
Aiälja unda, mis korteritega sadk-rdamisele piiri
paneb Peale selle on wantsuset nõu köiti jaure
maid kort-rd, kus olla normi inimesi sees on,
ära rekivtrer-.da ja ilma korterita inimestele wUja
üürida. Scda ebmõu pcetaisigi lõige rut>lijemille iäbt Mi.uestel nõimalik - n korterid
saada. Sus on weel Valitsus uute korterite
muretsemises üle 10 miljoni murga ruha määra
nud Igal juhtumisel wiib a mnt walttws ksr.
trrite puuduse löiwaldamieks praegusel korral
köigs rohkem korda sa. ta.

Lätimaalt.
štolfa folb ti;e ülesastumine Kuramaal.
Tuntud Wene polnttamees A. Gurstzkow, keS
võm ceg N i«s w.idis ja sealt nüüd Tullmna
sudimd, on kohvikule Wene lehele ..Srood. R»ss."

tubaku, seebi ja sigarettide waöta müüsid. 23!.

Mto«teaegrs miss Serbia wasi«.
Lon.onis, 28. oug. Reuter. Aeuterile tea.
tatakje nscawast hallikast: MomenegroS on
wsulusi olnud. Saadud teadete järele on seisu»
kord tüfitiitö Terme maa on rewolutfioni

Soomemaalt.

Wenemaalt»
Urhangeli ewakueriWine.
Nagu teetata°se, on ArhangeliS
eeStloSie, lätlaSte, leedulaste ja poslakute kodu-

poittilifciuji vitttn&üt järgmist seletanud:
Kõ-ge huwitawam ja äre vam ost on Gaksa
wäeojade seisukord. Aäga tõ-iseid sündmust »»
källttas eriti Mli arvis. Sutfa mäge
dest järeljäänud m s nüüd v. o. Golttzt
juhatuse all sevawud, on täiest demoraliserltud
ja soldatite karjuls (Toldacestu) muutunud.

Sl

M«al ! s !

1
Dagafi pöörda rahuliku elu juure neil sugugi ei
«eelsi. Läti Ulm-nise welisas lubcs (?) Sakis
soldatitel- «oad anda, kuid viimasel silmapilgul
võttis oma lubamise tagasi. See sünnitas ärewust,

mis nüüd ähmardab asjs wäga keerulised ja

kord rahule jäävad, tühi. Jmperialistline Wene
maa tahab nähtowaSti weel viimast jõudu kokku
wõtta ja Balti ääremaad suure Venemaaga
ühendada. Endised waenlostd, Gakia ja Wene.
maa ulatajad üksteisele kätt ja pigiStawad oma
vahel sündimisel olea>ad wäiksed Baltimere riigid

tõsiseks ajada.

Soldatite koosolekul Miitswis tegid «väeosad
otsuseis Saksamaa ait end d lahti liilia ja endid
iseseis mateks mägedeks tuulutada. Ühtlast tahtsid

»<d Inglise saatkonda lett mangi wStls. Weel
teg d nad otsuseks maod ajamiseks lse wäewõlmnga

võita ja oma kad pidcda. O«a eesmärgi kätte
saamise juures shNk-rdswad nad ei milllsttt hoo
liba, mingu see sajadtuh anded ohwrid maksma.
Teadete järele, mis Rl-as olemas, on „Soisa.
maa alt !aht'löo,ud Ntäg-dkgs" weel seltsinud
Saksa wäeõ tiefcnmcd, kes ühkS Balti meestega
suure armu wrlja teemad: 40.000 uuest. Nendel
tväeosadel on pieoiS ajaks ette igasugu sõja
moon tag"!v'.rss malmis. Kuulda on, et saks
lastel Ida Preisimad weel LO.SOO samasugust
„webat" meest seijawsd, kes tuharad Balti me?S
tega Ühkueda ja fiiS Vabariigi svidatits nõukogu
asutada, cgu tos? Kõige havitawam sn see, et
kõrgem wäejuhotos ss.datiiega käsikäes täib. Mis
sugused wäljawaoted scüe juures Balti riiftrelc
awanewod ja -uhu see wabariil" tõpukS
läheb, on ruske õ.-da. Gamuti on täie? l tead
mata, miSsugujed plkanid Saksa wseosads juha
tusel selle juureS on.

„liig. Rund." kirjutab 87. axg., et Ärksa
väeosade üleSsSwmine Miitawis et olla mitte
just Läti riigi, pesaZjrlikulr Saksa oma
w-,lit use wüslu sihitud olnud. Kshiuks ssaö aga
RäUmaa sete aü kar??a:«da ja Saksa wäg-de
äramimine Kuramaal öhwardab Mmole wemda.
olla jutud iätmaS ~Kuru hertsoziriig "
asutamist st, mi§ egs «rled olla.
Uued ksüst. Lvriumid.
N:gu kirjutab, on Mi fise
minist».i lasul senised Lulheruse usu konfis
toriumi lutnufc, nii waimulikust tui iimoli ust
siijwest, ««etist lahti lostud ja mnde esemel umd
lillmrd määratud, Liiwi- ja Kuramaa jaoks lahus.
KummagiS konsistorm» S »n v lättest ja 2

puruks. Asjata on fiiS olnud nende wöildSte
rahvaste werew-laujne, asjata nende ilusad une.
näsd. Näitab peaaegn nõnda, nagu tahaksid
liitriigid meelega asja pikendada, ilma ei ette
dmalfid, et iga päew, iga nädal toob nendele
wäikerahwistele suurt krhju, sest et ei saa
lõpulikult oma sisemist aSsu korraldedo, tui vaen
lane piiri peal walwab ja maast ühte osa oma
käeS homb. N«nde maade majanduSlised ja waim.

ltsed jõud kulutatakse sõjcõ lõpuni ära. Iga pae»
vaga jääiad Baltimere riigid nõrgemaks j* lon
gewod wiünsks wõõraSte särgiks. Uskuma siiski
peab, et fee ei wõl olla ÜmbruS-riitide otSt«rme,
waid et uid juhivad körgemt-.d eesmärgid. Kes
elab, see saab näha.

Wakga küsimus
Rugn Lau ojaktrjanduse büroo teatab, on EM
ja Läti Wältgminsttud, Paska ja Mijerowiz,
WslgaS smawahel kokka leppinud, et EHti-Liti
püri äramääramist komisjon, mis s Eetti ja i
Läti esitajast koos seissb, oma tööd 1. septembril
algab. Esimeseks j« kõige tähtsamaks küsimuseks

OA Walga lini a saatus.
„R.g Bsndschau" klrj«tab: Kai oknperitud
maede Üle läbirääkimisi peeti, fitg stlsus. et P:»
deli ja Härgmäe wald on etstsobfi! (?) EeStlvaa
külge tiig«ud. Mis puutub tes;e»se 7 wo Lasse
ja Wa ga linnasse, flis o« esialgu omsvshel
tolku lepitud nlio Ürgema kodm-ltse valiisose ata
seada, miS koos seiseb 2 EtSti ja 2 Läti amet
uitust. S-lle kodanlise walnsuse otsused tel?w«b
tarwililut korral E sti vägede poolt
kinnitada. Ei jõuta mingisugusele tsktuieppi»
misele, fiiS l«!eb mõlematel riigiAalitsvStcl
õisust teha'

sakslast.

GqksLqste lahkumisest Lesdumqqlt
kirjutab Nce»i, „Uvsi Suomls" oma
Keedumas reisil,reidufeS m. s. järgmiselt:

Paewa suur sündmus »n sim Saksa sõ.a.
wägede .'ahkumine. Wiima e nädala lõpul sündis
MNde pidmit v-äljüsaatmme siit Kownast. Ma
ise ei nämud seda, ega kuulsin rääz:t»wat, et
tamme lehtedest pärgadega ehitud sSjawäed .olld

paradi korras linnast walja. ÄcaZrnnet ei sünomud fiuäii ima kur-oa järttetendu
seta: tvumasel ööl süstasto sõdurid k«:s linna
ääres olewai kasarmut põlema, z>.is maane maha
Põlesid.

Sakslaste äraminek ei ole igalxool ühteviisi
süiid.nud. Aiam Kadumaalt tulnud reisijad
zutustausd, et seal sakslased astes ou, niisux-a
Gusatki kubermangus. Leedylased soowiw- d
südamest, ee sakslased ora .ähels, nud ei wöi
omalt pcoit sille ,Sja ktirend«M'siks midagi tehn.
Wnmajed teated otse ümberpöördult näilawad
sinna poole, nõgu v eks m.dagi uut sõjakäiku
weel algamas. Räägitakse, er Ala n.Kecdumaalt
suured Saisa söjawäe Kur. msa'e Mtita-oi
ja Rcm poole on ha'onud liitume, kus neil eeS
märgiks oa Bätl parunite „maakai»se obt
ja loetust anda. Üte.dskse ja uStatse, et see sün
md sarSlaste ja Ko-t-haki msyel -edtud salalepm
§u Pohlal. Kui aft nõnda on, fi-S on see iootuS,
et Balumere ranna roöwitud haa,n:tzd maad

LäänemsM.
s. < LäSue Vkignlvst Lä ä n e-Vt igu l a põl
iumeeSte s ellst koosolek ott 24 suz.
Taebla kovlimsjaS. skõ»el««a olid ilmunes Ain
tswa Kogu liige infhener ZpSberg, kes kõsl.S
EcSti Wabariigt majsudvs,ft, selle jaures puudu
tades meie rllgi tekkimise algust, pceosjaiikult aga

pettadcS meis isiseitsuse ss küsitluse
jatutf wi r.i-kide poolt. Saurriiktfid takistab
mde ise'eisioust tu»»istam«st kohtlus, kas meie
jõuame majavduSiisiU isistiSwod ella ja isisiis
«eks tn jääda.
Meis wc.britrltSsSwst arutades, tuli
otsusele, et meie ts drikstöstmS, seda eim Ic
wönes, et meil tooresained puvduwud, mud mttte

ijestiswusele ei »,i, ei ole ka
palM m ie metsadest, ei rababkssi kai ka

ti«ist wist lootu, watjaakßalud aieu.t pua-ja
paberitõõSWS.

Jääb järele meie põllumajandus. S.llele
alole peks meie wattifus oma tähel-panemist
p.'aöSjaiikutt võõraga ja f*ba allaga igste w isi
lõ-la. Mie rftzt alus» ja peatoeks jääb igal
ji-gtsiisel ikkogi pvllmõõ ja saa
duste ü«beriö»iumine.

Kõnele jäkzaesote läbirääkimiste järele nõeti
järgmised ctfuttb w>s u:

1) v«Sli tiigi majaiduSi.s-ZS aluseks s« p?«dukliwne töõ, mi ie Biztlane jzotsknue.

2) tstiffutii ja temast KhenduftS okewsd
tjjzwSharud on kS??e tähtjam Eeõli rahva tSi»
ala, m lle viljakust igal wufii tõste.
Teise päevakorra punkti 01l tulid arutusele
pSllumieSte raskused. Ncd tsowsd kõige pealt:
Alatised meeLle võimised niihästi sõjaväkke, kui
vshitecniStuseSse, hsbuSto tui ka loomade ja
muud; põllumajanduUiSle ainete rek«mrimistd,
mis peaasjalikult p?l?««eest puudutavad jr «is
kahjuiikult põllumajaaüuse peale mõub. Koosolek

»Süi3 aijj tahta järgmise vlsase vsttu:
1) PõS'L«<tStz igasuguste hädade arulomisil
sisustas koeSa-ek soovi svaldada. et põllam.ja
pidamisest mitte viimast õtööjtulist meest ära ei
vi tats, ega ensm mingisugust hobuste egi loh.
m«-de rekvirerimist Uime ei pandgkS. vaid nttd
!a:widuse korral Kä jaSpookt katsnt.ks muretseda,

sest vastasel korral räb põllamöjan
duse hävitamist, kuu? azs riigivalitsus, riigi
kasust läheis psnues, vSllsäiio peab toetam.
72) Wilja wabamäüki arutades tundub, et
L. Nigulas 10 pu«»ds põllu dessaliui pealt äca
t«da võmsta os, kehvs lõkast ja vee! kehve
maid väitsi kohtasid stlmtS ptdsses, ei meie
kunagi oma lgikasega läbi tulnud ei ale, aga
rügikodaaiku kohus!uS:e!e WaSvtuSeS oleks siiski

walmiS 2 paada dessatini pealt wattsvat vilja
endma, fitujunccS WvllanSukogudele woli anda
vabastada neid riigile ansmijest, lrllel ste lS.sti
Sle jõu tiib.
Ko!Aand»t päewrkorra punkti arutades, kus
põllumehe crga«is:rimins kõne al! oli, leiud
pSllumelStz koosolek mäge tarviliku olevat, ot
kõ.k põllumehed tUdiõ tmgimsia peavad Ühenda,

mr oma huvide kailf.kS js is-tegewuse lluStami
seks „phllwöskejs" näol.
Neljanda päevakera punkti j-urcS, kuö
LZSmmaa koNgr-sfi prszrsmmi aru
tati, otsuSLsS toesele? ersomsndust oinuk.sekS
ksltrraiisekt teguriks tunnsksda. lt.
NokWerest, Ametist lagsnd-a « i n e.
Msakonna mtilitssülkm ja liunawolikogu liige
Aren sndis linnavolikogule teada, ot icat* on
linna Õuna ametist togaodanud,
sest viimane ei olla tema fei-dusükosi nõudmist
tätiuud, maid seletanud, et tema ei alluda maa
konna alla. Volikogu otsuStaS
riiziAalitsnst valada asutada Nakmere linna ise
seisev miilitsavalitsus, kcS käikS politsei pea
valitsuse alla, aga mitte maakou a
suse alla.

JSge esieft, (Httme kihalt.) Põllumehe
hädad. N-mde päewade sees anti fiin ümbruS
konna põllu -e-sttle maksulehed kätte. Matsust
pidi ü'S pool 15. augnStiks ja tein; pool jälle
1. oktobriks ära maksetud olem?. Mõistagi et seda

lubati trahvida, tes tähtaegadeks matsu ära ei
õienda. K? Wiljandi maakonna valitsus on 15.
avguStil Jõgeweste vaklavalitsusele ette kirjuta

toiduainete eest soaks ometi kord ka wälja makstud.
PSllnmehed on rahapuuduses töbliste palga mak<-

«isel ja majavidamise jaoks ainete ostmisel.
Maakonna wslitsus saatis selle kirja rekwisitfloni
pealomiSjoni. Selle peale waStas reklvisttfioni
ja kahjude hindamise p-akomiLjon: „Kui krediti
õiendaks- arwud." Millal trediti saab, seda
ei ole üteldud. MiS Peawad nüüd pillumehed
tegema? Maksusid nõutakse sumnteel walawalitsuse

vastutusele wõMise ähsardusega. Aga põllu
meeste saaduste eest saadavad :ahad seisavad
valitsuse käeS välju maksmata. Ptllumehsd täieS
ti kimbus need ei tea, mis peavad tegema.
Praegu nvutakse jälle põllupidajatelt heinu, fcfrd
ja teist toiduaineid. Neid viiakse nurisemata aga
kus on tasu nende eest? Wslitsus kirjutab eite
sunni abinõud maksude nõudmises trah eitusele

Haawatute ja haigete eest haa
litsemist » akonna aruande kandis F. Vttitra

wõ.t?. aga keS kirjutab seda ette. et

ette. Nimetatud asakond töötab juba kauemat aega

tele saadoSte eest ses vähene tasu tuleks välja
maksta. Kui kaugele võlm< sedasi minna? 2k.

Pu lase Nisti nime al koguni eraasutusena.
Kassa aruande iandiS pr. Ilves ette.

suguSkil WssgaS nõutavaid tarbeaineid ärs audes

Tähtsamad kassa sissetulekud alid:

palusin Walga maaksuna valiisnselt ja rekwifit
fioni komiSjouilt teateid, millal h.katakse ka tasu
«aksma. Wastati, raha ei ole veel Taklinuast

enuetustest 179.833 mr. 18 p.
Üdeplevalisest mobilisatfianist 148.601 „ 15 M
Pidudest kuut 1. juulini . fO.lOO „ 38 „

saadetud, ei ole teadagi millal s.lttzetakse. ttiljandi
maakonna kongressil sai ka sida asja paudalotud,

aga mis vs'b seal kongress aidata? Kuuldugu
need tsealusel tirjutatud hädaread nende kõma
desse, kes aSja juures tegevad on.

üleüldisest karjandusest linnas

weedruari kuul . . . 83.277 ¥ 4# „
SaviSte pühade aegne karjandus siduritele
kingituste valmistamiseks an toonud 1#.729 mr.
90 permi sisse.

Tchrt«st.
T«rt« »KtzietSS- peakssZs eS
cti 21. augustil „Ühittää ruumides. KooSvlex
alguS oli kella 8 peale määratud. Aga a-gama
ei saadud enne kella ZU7, sest et kedagi, nagu see

Kagu kassa sissetulek 1.335.83# »r. 93 p.
Tähtsamad väljaminekud:

haavatutele 138.145 mr. 39 p.
tööstuse peal» .... 402.295 „ • „
tattlusasakonnale .... 29.895 „ „
inwalidlde taewseks . . . 1.40# „ „
iuvalidide varjupaiga karral»

Lää" lämxd kaheksa kuulise tegewxse kohta ette

damiseks Veibri mõlsaS 38.385 „ m
1. augustil ali raha kassaS 20.934 „ 14 H
Toitlus asakanua aruande kannab
osasamm juhataja hr. Kuslow ette. Sõdurite ka
du!e on väljaantud mitmesuguseid tmduaineid
1985 mr. 33 p. eest, ahwitseride kadule 10.73#
mr. 88 p. eest.
Agitatfioni asakonna aruande k«n.
diS A. Vuudberg ette, kust selgus, et Ülestõus, j

kandis. TeatuS ags, et ,Ähistäö" tegewuS

urise ja nelipühas on ..UHiStöö" korraldusel 17.33# ri

koogeltki lõppenud ei ale, sest jsda teStob edafi ja
seltskond ket „Ühistäo" ümber an kogxnud peakt

pätti sõjamäele saadetud.

kahjult Tanus moodit on, määratud ajakS
kottu ei tulnud. Nüüdsel ajal, ?«s selts ouneteg »
lased tseli tööga koormatud, peskS seXe peale
is-öronis rõhku pandama, et määratxd aja! kõik
lohal oleksid, sest sellega wäidakse palju aega
kattu haid*.

KooSole-u ataat esimees hr. Tttrn
feid, üs lühikeses kõnet ülewaaUttu pildi „Ühts-

suulist waheoja, mMel tst rahle« soiku
alt zäänad, u«es!i hoogu wtrma ja suurema, usi
zmsega iaöle asama, kui see läinud aastal sündis,

sest jägiž ligeneb iga päevaga ja sõjawägi tarVitab riideid, pesu iseäranis jala. nõusid, mida
..Ühstäs" jõxdu määda peaks valmistama.
Ksokoleku avaja pant ette koosoleku juhatajat

jt kirjatoimetajat valida. Koosoleku juhatabaks
valiti Sternfeld ja protokoll: kirjutajaks Soott.
Järgmine päevakorra punkt on tege
wuje ülevcade ja »sa"o»dade enianded.

Et „ÄlMöä" tegevus !Dlge yaremixs ta osa
kondade teges?usest selgub, sillesärust kontakse osa

tutuftle. Lönna wäerinnu sõjan?äe «varustuse ko
misjon asub Walgas. Zinna on ü«druSko:-na
põllumehed toiduaineid, wi sa, l«.ha, wõ d jne.
wiinud juba weebr-mrlkuust saedik. Eyt need
sunni wiist! wõet->d toiduaine e hmnad amult
jlkstolmondit turuhindadel mälja teemad, fi:Ski
on tatup l.OOO kuni 3.000 marka s-ult
anwd lvi tungle järele saada. Aga tänini ei
tehta sillast wäljogi, et ära cntud
kraami eest tasu saaksid. Pa»,u talupidajaid suut
std suure jöupingurosega rekwiltfioni nSudmist

ette.

tasu sac-b lögemeSte wallaisalitsas palus ju»li>
kuul maakonna walitfust pöllum eSte halba seisu
korda tähele pannes, korraldust teha. et
lSnna mä»rin«t retwlsttfioni poolt reksireritud

väärtuses ..Ühistöö" ladudesse jäänud.

Põllumees.

nuo malsude fiksenõudmisega rutata, wastasel -or,
ral wõetasj? wallawainsuse liikmed seaduSlitka waS

täita, lootes et sealt ometezi knt ka iiiskolmand-k

63 P. vllrtoses. töifohlu valmistatud 28.153
asja 250.713 mr. 68 p. väärtuses; eratöökoda.
Ui üolmiltatub 15.334 asja 13. 293 mr. li p.
vllrluses. Äolfu »n kaudu korraldatud
232 733 asja 1.923.104 mr. 63 p. väärtuses.
Kuude viisi an ..Uhistiä" wölja saatnud:
jaanuari kuul 34.906 a<ja
veebruari „ 69.614 „
märisi 16.831 „
aprillil .. 46.330 „
mai „ b 02# a
juuni „ 4.908 M
juuli „ ...... 12.103 „
1. augustil oli 52.427 aSja 415 851 mr. 07 p.

kandade jvhatajkte poolt osakondade arsonded
GaruttuSosa kanna aruande
kannab ette hr. Zimmermonn, ket teatod, et
~Ühistöö" tegevuse algusel, kui rahvas hirmul
oli, tuli kõitiugufld anne-usi rahwa peolt õieti ooh»

kel arvul toiu. Mida kaugemale cga sõja tege.
wus nÜituS, seda vähemaks iäid annetu!ed.„Ühls.

töö" ei wi-nud enam annetusi ootama
waid hakkas ise tööstust organiftrimo, awtas ise
tööiojod, kus mitwesugusiid sSjavaruStamisiks tar.

vitttta asju walmiStan. Ültüldijeit on „Uhistöä"
asju saanud järgmisel viisil.
W»ba an-iet«Ztena on kokku tulnud 102.740
aSja 581.520 marga 78 penni väärtuses, reksi»
rentad on 78.960 asja 327.820 marga 34 p.
wäärlxseS, konfiS-erittid ».777 asja 55.782 »r.

Sõjavangide eest häälitsemise
osakonua aruande kandis hr. Saats ette, millest
selgus, et abi an antud 1.475 inimesele. Nälja
on antnd suppi 2.833 portsjoni, lõuna ja õhtu
sööti B.Z2Z portsiant, leida 13.884 naela, kart»,
lid 37 naela, silku 45 naela, heeringaid 37#
neela tn?.

Teadete asatanua aruande kandis
osakonna juhataja hr. GaStok ette. Teadete afa
touna laueu an sõjaväele saadet»d4.bO# nimelist

pakti, 17.836 lihtlirjo, 112 raha kirja, on tehtud
46 järele pärimist sidurite üle. Kõige selle taime,
ruse pea!e an fakmrd 4.282 marka 75 permi.
Fnwalidide varjupaiga Wetb
ri mõisa tegevuse aruande kannab ette warju.
paiga juhataja pr. Kaarna. Kevadel valitses
Weidri miisas täielik karralagedus: aed korratus
attws, pSitbd ja puud ära kasvanud rahn sees, |
aiamaa teietamata, põlud kaitsekraawa täis, hoa

md viimase wõimaluseni korratud ja lagunenud,
uksed ja akn«d puudusid peaagu täielikulr, terve
viisa auds 'üüStatud sõtatallermea pildi. Kewa.
del aeti kaitsekraavid kinni, vilt tehti maha, aed
k-eweti ümber, vletati ära ja juurvili tehti
«aha. Aeda suurendati. Endise 1 vakamaa ase.
mel on 3t/, vakamaad ata all. Metsatukk muu.
keti pargib. Btajad an parandatud ja korralda
tud nii er elada võimalik. Mõisas on 7 iuvalidi.
Nad an taidetud ja varustatud, nende meelealu
au hea.

Kõik ettekantud aruande# an revisjant.kamis

jant p»o!t rewiderimata. Teatati, et revisjaui
kamiSjan suve vaheaega peab ja sellepärast et ole

Kooliõpetajate palgaseadus
Asmawa Kogu poori tSputuuu
kujur.

§ 1. Ksoävpetajate palk seisad kooS põhi
palgast, lisapalgast ja prii kaiur st ehk korteri
rahust.

§ 2 PB)ixulgs suuruS oleneb kooliSpktsj<
st, risapatk te,nutuse k:stwus-st, k?r
terirutz» juuras tosri asukoyast.

§ 3. KavliSpttajatele maksetakse põhipatt»
hariduse ja kutse w.u» jäegss
a) Efim.sse järku kguiurvad ünkeolide ja
teiste

Märkus: K-du- ja wäijamaade kargemate
Speajumsle lõpetajaks lsttatse ueeo, tel au omc-u

-daruö pea-e ltslkao i yarttu-e rseel lörg-m eri
hariouS kealldrs, MiSe Spt«-g kcStäb «Shemali
3 aastal.
d) Teise järku kuuluwus:
Kõrgema keeli kurjuse löbikrMiSdUö istkud,
keS rr gi kjamio psie niaud, alla 5 uabtat kestivat?

kõrgtaratr kurjusrc kittkoati
sega, eudtsrs lc.lte Ä ikiikov.töpetajad;
eriöpcajulusl- tooUõp.taj. d; jellekotzose kulsciun
uu-ruzega wah au t ke>ktopU harrduirgö, locli
õpetaja tus.t'.uttde ja R'.la psa,muittu
semiuan rä e k-rzuse lSp.t^jad.

e) Ko!iiia..dueje jä.ku luulÄvüd ksoliõpkla
jste Kkng »r.lataittikbe i»mmartds ja> telSte kcjk
toolide rõperojus.

ä) N?rjanoasse järku k^ulusad: ilma läte
keskharicujlia lftkuc, lc# kodu-, kreis- wõi alg
koou koot õpctajr kutse oa omaudanus ja eudit:e
j m.r ar;ds töprlajud.
o) WliennoSse järku kuaiuwad kõrgemate
algkooild, tndiste kreis 1873. a. seaduse
Põyjai koxraldaiuo Unuakaolve ja tsuv»Adu»koo
iide lõpttajad ilma kesliõpetaja kutseta, pädagc
gka tlatstve lõp-tajad min-Sterlumt kootide juu
res; eudiste koolikomisjouibe (Schulkomiifiouen)
juures kaoltõprteja kuise o«?ndan»s istkuv j»
tsik ilma katseta kaaliõpetajad.
MürkuS l: Selle» määruses tähendamata
õoeasutuste paigutamine järkude ella kuulab ha
ridugm Niätermmile.

MärkuS 2: HsridusmtuiZteuum »õi6 ftlfU
U\i kstliöpelatNid, mi fee wõi tea.
dutlikktt t-gswust wõi kunStiwAiUkio filmis pida
des, arsata kõ g msSfe jätku, t*i tuis kä SKwa
määruse »õtzj'tt ararola tuleks. SLekohase et-e
-panek tehakse Ugnna kos!i«MsuS.as»taje kaudu,
keLs alla kõnealune ksol!»pt!aja kuulnb.

K 4. E-utaHV-Ms- maksmise suhtes jogstakse
koond nende jar-ls 4 tuti, tss korteri
raha jirgmUfe b.tlids jlr.le MAkselakfe:
I TMuusS,
II Tartus, R'lgaS,
111 linnud ja alew tel,
IV «aa!.
§5. Kolm-saätolist palgaUsandusi on k-uS (E),
nituctt igs täie 3 elukutiet.se te'viituiecraSta lörri?*,

«iile juure» arwesse wõ-takse h nndt määruste
koolitöös teenitud aastad jz aus

luu taudist »xtQ, kui k« aaktad, Mis kosliõzntsja
koowööd kw!iii.adeS oma faifrhirtdufe täienda
miseks tor«üaaud, kui ta jelle tagajärje! mitte
kSrgkMaSje jäetu tl urwati.
MärkuS: Luapalza maksmiseks orwc takse
aaSta, mil wähem il! lü nüdttatuudi avt fe, ter
wrk» tceniStustaaS'a?S; arSte mii 6—ll lund!
antud, pooleks teen S?u?eaeStükS aastaid, mil Ju»-

niarw «õhem oli, km 6, ti wöeta arwelse.
§S. G lmiSnS paragr-hmicel tähmtatus
aluSut on kosl.õpeiajate kuupalga alammäär mar
kaöeS ajutiselt:

Aäcgud. Põhipatt. Lisapalk Leenist. kestuse järele.

1 õOo mk. bS mk.
2 425 „ 80 „
, 328 „ bS „
4 280 „ b 9 „
8 175 öy
Liigid. «ardlew eluksliduse lisa. Kott-riraha.
1 408 M?. 175 Mk.
2 35# „ 135 „
S 3SS 100 „
4 -50 „ 75 ..
Marku» 1. Tarve karral arvatakse karteri
rohest 35 marka walguStuse j o?S, üejääwast
summast Vs kütte ja >/s korteri jaoks.

Märkus 2. Koolijuhatajaile on maakooli
Rltwalpidajad on kohuste tud m«ctf?ma
kottttrt raha esemele kortttri *yts »s!grSmse ja
küttega.

§7. P.'lga«a?sjail osstM an õlg«S ksh«üffa silma» pidades üksikute kohtade koolide
õpetajaile!lvk»Üiduss liscp?'ika «Särate.

§ 8. Peale par. k-das tähendatud palga
saamad kooliõpetajud eraldi:

1— L-klassilise kooli juhatuse eest 25 mr. kuu».
ii ?» i, i/ 50 H „
&> *7//7*S
II II ff * u H II

« -10 .. „ » 150
11 ja rohkem „ „ „ 200 „ „
Märkus 2.: KiaSsi ell mõistetstakse
§ kogu õpilast, teiT üks õpetaja üheS ruusiS
iptub.
§ 9. Nädalatundide ar a on 24—ZS, mis
juures mituns tsoliS antaw'd tunnid vh<e orDn
tat>e. Tundide ar.sa määramine täh ndatud piiri

koolisslttsuse looga, mi»s juures ttsatundtd: eest

vat kattu tulnud.
Mitsed ko»S olejad kõnelesid poole et t

e?atasu maksetakse.

residentidele tuleks dalka maksta, sits ehk tuleksid

§ 11. Pesie p»lg» maksetakse kooliõpetajaile
perekonna toetusraha riigivalitsuse poolt üleriik

nad xlottu, kuna enamus palga maks»ise wastu

liste mää: Aste j« normide järele.

Anti waltmistele. Jahatuse liikmeks waliti
H. Tõnisson. Ara astunad kassa osakonna juha.
tajakS waiiti hr. Jõudu tagasi. Rewisjoui k»«is.
joni läiendusels waliti J. Posti, J. Pommer ja

giva tarbe korral pädcigogika nõukogu ettepaneku!

§ 12. Algkooli kooliõpetajate põhi- ja lisa
palga maksab linna- eh? maqkonnawalttsuS, kuna

kes?, js era.-oolibe tooliSpetajate eluksSiduStisa
maksab riigivälist*», locrenraha maksab asuwS,
keS kooli «'.emal peab.

Märku» 1. Kui kooli ülevalpidamise ku
lud on m tme asutuse kanda, fiiS letivad ueed
omawshe! kokku, mitsvgune neist palga väljsmakt
mtst to-metab.

Märkus 2. Keskkooli kooliõpetajaks lo*
takse ka praega» te keskkoolide almate klasside kooli

tpetajmd seni, kuni nimetatud klassid vanematest
kjassidest isesnSVak» koolt'» eraldamata.

§ 13. Eri- ja kes! erakooli, kui nad
kade koolide ülesandeid täitavad, saamad haridus

des iga üksiku kooliõpetaja kihte õpeateete iseloomu

miniStertumi srßekohöss otsuse pöhml riig walit

ja frfcs/otügltlfi.be ülfsannetc llhajelt :äöb päda
gafiika nõuogu hooleks, kes selle juures arvesse

suselt tottssraha kooliõpetajate

löit kooliõpetajate kodused
hoidmine ja raamatute väljaandmine, tlaSfijuh-tuS,

korrap k.rmukud tööd, sfetanetunnid jn-.)
MärkuS 1.: Kooliõpetajad, kellel tihe ja
sama asutuse looudes wähematt 24 nädalattmdi
o«, saawud palga par. 6-duG tähendatud määral.

samüd-z uoruude ckreie, tui rttgi ja omavalirsose
psolt koolide kooliõpetajad.
Era- algkoolid, kui n?d awrpktude koolide
ülesandeid tätdamed, saadad vastavalt linns- ehk

maa-onnawatitsuselt toetuSraya koollõpe ajate
palga «alSmiscks samade normide järele, kvi riigi,

ja omowölitsuse poolt üleval peetawate koolide

On aga tundide arv näd-las alla 24, fiis mukse
tukse tasu tundide armu järele iga nädalatunni
kohta Vso osa par. 6 d»S tähendatud palgast ja

kooli Soetajad.

elukalliduse lisust.

päewakS.

Märkus 2.: Agkooli juhateja iga
klassi kohta 2 tundi nädalas vähem määratud
tundide armust, kuio mitte alla 12 tvnai.
Märkus 3.: ja kutsekooli suhataja
annab iga juharateGa tlaSsi koh'a 2 tundi näda.

§ 10. SelllS määruses täh-ndatud palga
normid hakkewtd maksma 1. juulist 1919. a.

las vähem kooliSpeteja tundide alammäärast, kmd

mitte üte 15 ega alla 6 tunni nädalas.
Märkus 4 : Inspektor kest. ja erikoolides
saeb peale f»oltõpeta-« paiga (Psr. 6) veel poole
kooliõpetaja eripulga suuruse lisapalga ja annab
12—15 tundi näMuž.
§ 10. Üle § 9-daS tähendatud tundide arvu
ülemmäära (30) võid kooliõpetaja anda ainult tun-

§ 14. malseLakse wälja kohaliku kooli,
tvalitsuse kautu kuude kaupa iga ?»« viimasel»

arvates.

Märkus 1. Aja eest. 1. nov. 1918. kuni
1. juulini 1919. maksetakse kooliõpetajate palgad
selleS määruse» toodud normide särele, k«» juuroS

2s prots. maha arwatatse. Enammakstud sum
mastd tagasi ei nõuta

MärkuS 2. See palga täiendamine et
maksa mitte okapatsioni ajal ametisse pandad ja
Pärastiste mätrastega tagandatud kooliSpeta
jäte kohta, kuigi nad pärast 1. now. 1919. a.
weel ametis olid.

oli.

raamstupidaja Klemme?.

läbirääkimistel leiti, et azitatsiani ofakand
ülearune on ja otsustati seda teadete osakonnaga
ühendada.

Tunnistatakse torwilikuks õmm suuremal
tr-vl sSiawüe jaoks ü»ber!öõta»a hatkata. Sekle
orgsniserimis-ks wallti kolmeliikmeliue komisjon.
Komis,oni waliti hr. Kuslow, S. Pommer ia
H. TömSjan.
Koosolek lõppes kell ghtu.
Tart» ülewa lise pSewa fiSseUlefuti 20. juulil 1919.
täinud kesadel awaldas Tarw ..KhiSts»"
Sleskuise ülemaakounalifi pidustusi ja korjandust
..UHtSlöö" heaks toime panema. Pidu ja korjan
duse päewakS määrati 20. juuli. Pidusid paluti
korra.dsds nii seltökondliStel kui ka omawalitsuS
litte! asutastrl. Eeni on järgmised seltsid ja aja
tused pidude ja korjanduste sissetulnud „UhiS
toöie ara annud, ja uimelt:
Kaarepera Tuletõrjujate GeltS . 475m.v0p.
Tamme Rahwaraamatakogu G?ltS SBS
Kaagwere L-ulu ja Mängu GeltS Sll * 41"
fianau ..UHiStöö' pidu .... 729 _ 10
Ä*rKruädneri kooliõpetajate pidu . . lilG ' "
Laulu ja Mängu GeltS . 744 "7Z "
Laatre Selts ?«2 * 4* *
*i«fina Hariduse GeltS . . ' . igAy v _ "
JSeettl fititß l.rj.ndu» . . . . U 6 160
ftopfa pldu 150 70
Maarja.Magdalexa GeltS . . 313 "40 "
«öarnia Tuletõrjajate GeltS . . pzz " j 0"
Torma kiriku korjandus ... 83 " 14 "
Wõübsa Tuletõrjujate SeltS KS4 "
..ÜhiStöö" pidu * 1954 55

Nr. ,81

3

Maaliit

I Urtn Käsitööliste Seltsi pibn . ,17 „AS „
' Karlova kiriku korjandus . . . »2Q n_ (f
Karpidega karjandus Tartus . . 5551 „ —..

äravõtmisest palju kõneldi, stiS tõusis endisel
vorstitegijat suur hirm. Ta tundis kuidas filmide
ette tuleviku jaokt paksud muStad puwed ütet.

Kuidas laSte tv-nadust tuleb «Slja
arwata.

Kattu 1656 R «. 13 p.
Peale sele an kwtinnd ttükikoja amonik E.
«ergmann ZOO marka ja kinode amanit G. Airk

tõusevad, millest pilk kuidagi ei suuda lZbi tungida.

välja arvata vsna kalendri järele sündinud laSte

an selle päewa kinode sissetulekust lubanud anne

tada 1000 marka. —x
"T.fiMM tlgits Tarti teskkosUb-s
Tartu kooliõpetajate seminaris
(Pepleri uul. m. 13) algavad waStuwõtmise
' etsam,d 4. sept. kell 10 homm.
Tr es su eri gümn asin mtS(end. kroonu
gllwuastumi ruumides) algavad vastvõtmise
eksamid J. sept. kell 10 h., õpetuse alguS on
18. sept. Kantselei on awatud iga päew kella 12—1.

Settis suur kahtlus hingesse: kas midagi
majapidamise» ette võtta või mitte.
Seal ta niiäb on. Karjatüdruk jatuttab, et
punnil olla hacutdasett luStilisekS lämud. »ga kellele

ta luStiline oek siis korda läheb, kui maad ära
võetakse. Wana truu sulane kõneleb widegi
Arabia tõugu sugutäkust ja lööb jutule uagu pool
kogemata mölgi sisse, et tuleiS mõni
niisugune aroblan- üle? oisida.

Zlga milleks siis ,Mirogi" tujusid täita, kui
maad ära võetakse.

Rentniku isaud on pllriS kimbus, otsib isegi
kõrwatagant nöu, aga targemaks et saa.

Tartu real» ja kommertskoolis
~AH soo, miS ma siin üksi itta harutuni tuleb
(Riia uul. 12la endises kroonu tütarlaSte-gõm
nafinmi ruuwldeS) algavad waStuwõtmise-e!sa«d talle äkitselt mõttesse. „Mma oskasin iüll esimese
ja järelkatsed IG. sept. kell 10 homm., õpetuse 'numbri vorStlfio t-ha, agz riigi msapolilita aSjuS
algu» Ib. sept. kell S homm. Kantselei asub Ma ei «lata mu teadmised kuigi k-ugele. Tarvis
uul. nr. 12 ja on awatud igal tööpäeval targemate ja mõjuvamate meette jutule sõita. *
kella 11-1.
Rentniku isand sõitis pealinna, otsis siin tihe
mõ uva isiku rahvaerakonnast üleS ja kaeba» settele
EeSti Noores»oKaSwatuseEeltsi
tlltarlaSte-gämuasiumiS (endise kroonu oma häda algusest lõpuni.
gümnafinmt ruumides) peetakse waStuwõtmise- ja
„Kuulge armat meeS", ütles rahvaerakond»
järel eksamid 10.—1». sept., õpetuS algab Ib. lane, „see on küll tuline kahju, et ma teid aidata
sept. kell S homm.
ei või ja w.a tunnen teie „Mirale" ja punnitule
Tartu nais gllmnasium (uuS, endises kaasa, aga teha pole midagi. Meie oleme Asu
reattooli majaS Utta uul. 12). Vastuvõtmise tavas KognS vähemuses. Olge h?ad pöörge
-1 eksamid algavad 10. sept. kell 9 homm., öpetuS mamuSerakondade möjumeeSte poole. Nad ehk
algab Ib. sept. kell S homm. Kantselei awatud oskavad teile nõu anda ja teid hädas aidata."
kella 11—1.
See nõusndmine oli ren mku meelest sünnis
ja ta otsis õhe tööerakoana lnderitest üles.

H,b«ste postjsuikmqde mqksu Gsj«s
ktrjntatakse meile järgmist:

Müjandi maakonna rahaasjanduse osakond
saatis IS. angnstil s. a. nr. 859 cl ZtgeweSte
vallavalitsusele järgmise kirsa: „ Eeskiri» de täies

damiseks 9. VII ja 16. VII nr. 743 teatame,
et teie wallal on hobnste postjaamade üleval
pidamiseks maksta:

ligeweSte vaial 85 rbl. 1» kop. 187 »r. 79 p.
Hoope „ 38 11 || §7 „ 11 „
Hoope «Sisal 22 „ t m 32 , 6 „
Iõgeveste mätsal 42 „ 40 ~ 63 „ 60 „
Koitu 281 „ 62 „
Maakonna valitsuse kaSsas'e ära maksta.
Kni tihendatud maks» ka eelmiste 1917 ja 1912
aasta eest aleS vtlgn on, fiis tnleb see ka nende
samade mtärnSte armel tra tasuda, nagu 1919
«. eest." HahaaSjade osakonna
jnhataja (allkiri).
Waesed pillimehed, kes jada pool aastat oma

poolt antnd ainete eest siiamaale mingit tasu
saanud et ole, ei tea tvst witta, et U hobuste
postjaamade ülevalpidamise kulud kanda. Et
ole teadagi kus need hobnste postjaamad asuvad

ja kes neid tarvitavad. Ümbruskonna põllu
mehed olid sunnitnd jaunartkvnst saadik «ädalate

kaupa hobustega sija ttüdis käima ja muid»
ametnikka vedama, mille eest kopikntki keegi tas»

pole saannd ja nüüd kanna veel hobuste post
jaamade mitmeaastane ülevalpidamise kulu.
Põllumehed ägavad seesngaSte koormate all, nii et

neid tulevik häminemisele viib, sest meie ei tea
kohta, tvst need maksad välja peab witmm On
soovida, ot avalikus ajalehes hobuSte postjaamade
ülevalpidamise aSjns asjalik seletus autalS.
Põllumees.

Hariduse «lalt.
MDigtle «««w»««
Et ipetajati su»etarsased tuleval suvel
tstvtljake»ad saaks iii, wlebs kursuste kuula,
jatele talvaks läbi l»ze«iseks tuleva aasta Ape
awetele vastavat kirjandust soovitada. Maa
joas võiks juhatada järgmiste raamatute juure:
1) G. Tselpanov. ..Psthalaagia õperaamat"
(X. Kanni tõlge).
Z) Npoch. norin»-).
S) A. Niggal kasvatusest 1 j.":
(Nooresoo kasvatuse ajalugu).

4 C. H. Xiggol ..Tegelik kasvatus «me
kaali ja komis-.
5 Dr. X. Siil ..llaste hoidmise ja ravitse
«ise õpetus-.
S tiudequist ..kleõldine ajalugu-.
Peale selle tuleis kätte juhatada X- Nei«snui
kirjutused kadumaa ajalaost ja M, llipp'u kirjutu
sed kadumaa koalt ajaloost, paremini ettewaluvsta
tuile (Gaksa keele oskajaile) saa»itada:

Dr. W. X. <ay ,Experi«etelle Pädagagtt".
Dr. W. X. Lah ..Experimmlelle Didaktik-.
J. Te»s „ Moderne Erziahuug tn Haus uud
Gchule".

Viimased kalm raamawt oa tellitavad B. õ.
Teudneri juurest lleipzigist.
Zkligikaolivsuutk: (allkiri).

Sellele kurtis mecS oma häda muidugi veel
värvikamalt.
~Näete, käkis herra", ütles tööeraksnns liider.

„Ega min» ifirlitult sugugi nende maade wõlmise
poolt ei ole, aga ega ma ei saa mrdagi parata.^
„Noh mits ei saa. Olge nüüd itta mees,
ütelge, furit, ometi mulle sigust. ärge aga vale
tage. Mi» ma fiiS pean tegem». KüS «im
„Mira" arablase poole, t»s ostan lehmi juure,
kas külman vilja maha? Te' s«ate ju isegi aru.
Kui see tõik ära võetakse, milleks pagan stat
minnl seda prahkeldamist vaja"
„M« ei saa üte>da !" põikles tööerakonna juh
ti» jiud edasi. ~Ma saan teie asjadest aru tüll,
ärge arvake, et ma nii rumal olen. Aga teie
peate teadma, et see fraklfionide esi on. Kõik nii
sugused asjad, n«gu siin kõnelesite, käivad fratt
fionide alla."
„Soo! Wõi nõnda. M-s ma pean siis
tegema?"

..Ah, mis tegema? Ses pale sugugi kerge
ütelda. Aga oadake! Waata nii saaksite eht
hakkama. Asutumas Kogus on seitse, kaheksa
fraklstoai. Paar nendest kutsutakse enamus fratt.
siontd, meie ja sotstaldemokradid. Teie pange nüüd

tSik oma nõudmised jo tahtmi-ed kirja ja saarte
need kirjad frak finnidele, kõige vähemalt meie
omadele. Seal siis harutatakse nad lädi ja fra-t
-sionid teemad siis oma koosolekul aSja kohta
otsused.

„AH nii peaks minema?"
nii, teist teed ei olegi?"

„MiS ma firma kirja üles panen?"
„Kõik miS siin kõnelesite. See tuleb ju siis
VntawaS KoguS ette."
„Kas see „Mira" ja arablase asi ka?"
„Muid«gi ikka. Mid? enam, teile enesele seda
parem." '
Som-SiM.

Harjumaa põllumeeste kongress.
Sita, 30. augustil s. a., kella 1 p. l. tulid
Harjumaa pöllumehcd saali kokku. U«deS selleks ajaks saadi ka põllumeeste päeva ära

pidamiseks sellekohane luba fätte. KooSoleku
awaS Nisfi põllumeeste settsi esimees hr. Xikia
(wanem). Koosoleku jvh« talaks valiti hr. J-h.
Gutmann ja tirjat. hr Nilko (nssrem). Kaas
olek otsustas: Seda fiimas pidades, et kooSole
kule 115 wslitetud põllumeeste saadikut on ilmu
nad, tuleb see koosolek Harj»vs«a Põllu
mee-stu kougresMs tunnistada.
Kongressi avos kell 5 p. l. Äsatava Kogu
abiesimees hr, A. Birk. kützikeses awumis tõneS
tuletas hr. Birk ilmunud saedimtele kongressi
saurt tähtsust meele ja soovis osavõtjatele jöuou
Viljaka tööt-gemisels.

Vägede ükem-uhatajale ja Asutavale Kogule
Otsustati tervitustelegrammid seat-.
WõitluseS kodumaa ja wubaduse eest laugmnte
mälestust ouStali PÜs-tiõusmisego.

Kongiessi juhetajvks walitt hr. A. Birl ja
abideks hrd Tähe la Gutmann.
KirjatoimetüjakS waitlj hr. J. Ziltio (uoor-m)
ja abideks hrd Miihlbach ja Kasemägi.
Wuti päevakorrapunktide ju»re.

Wabariigi Walitsuse otsused.
80. augustil 1919.
1) Mätrata weoplaani wäljatästamisek» raud

Esimesena tutt harutusele retwifitfioni.vilja
kindlate hindade küsimus.

Kongressi käigu ja avaldatud mõtete üle kir
jutame edaspidi pikemalt.

teedel kavisjou: teede-, kaudandu» loitlusmintstv»

riumi ja n»ägede ülemjuhataja esitajatest. Alg»tus teedeministril.

2) Aurik nende amanikkudele ta
gasi anda, tai nad laewa kardaseadmiSkulud ära
tasuvad.

3) Kinnitada admiuistrativseS karra» maks»
mapan-misekS sanduSlit määrus väljamaa rahade

»iag »ene protseatpaberite o«tu ja müügi tahta.
4) Asatawale Kagule kmnitavisch, ettepaana
seadase tawa metsaraiumse kohta.

Kust inimene hädas abi saab.
(Tõesti sündinud vaste.)

Meie kallil isamaal ,n kusagil ühe kirikumõisa

maad ühe endise wor»titegija täeS rendil. Kui
nüüd tõrge» Asutava» KoguS kirikumõisa maade

Päewsmtdijed.
Gstnri Redaktorit»
hakkab 1. septtmbrst peale vjaltrjauik Tagust
ra«man.
Rahwa raamatukogudele.
Senini on järgmised kirjattuaärid maksata
rahwa raamatukogudele oma t-rjaStatud raama
tuta pealt hinnaalandust lubanud.

Tallinna» . 10%
P>h akas, Tallinna» . . . 25°/<,
„R hl", Tiin»» .... 25%
Tartu» kingib sm kirjuStatud
raamatad mainitud otstarbeks. T.itteit kirjaülns
äridelt ootab sellekohaseid w-»tust.
Rahwahuriduse osakond.

Sellekohase järelpärimise peale, kuidas tuleb
vanadust perekonna abiraha maksmise juureS, se
leiab kohtuministertum järgmist:

Arvesse wsttes aSjaolu. et vanadus ei
või mitte kalendri muutmise läbi lühendatud ega
pikendatud saada, tuleb oletada, et Mana kalendri

jär-l sundinud latte «vanaduse väljaarvamisel
näüd uue kulendri maksvuse ajal peab kuupte
vale, mil lapS sündinud, 13 päewa juure lisa
ma, ja sel viisil saadud kuupäev lapse sündimise
päevaks arvutama.

Margused Neil püiwil on waroStud:
Karl Nurkit jaamas kirjatask üh?S 950
marga rahaga ia mitmesuguste dokumentidega;

Ida Weitmannil linna» käi-« rahakott übes 120
marga rahaga ja dokumentidega; Otto Jür.
genstlt Pikal uul. rahakott üheS 12S0 marga
rahaga ja dowmeutidepa; «nna RSolt turu
Veale rahakott ÜheS 100 marga rahaga ja näpu
; samal päeval peeti kinni alaealine
poisikene E. ««nowttsch, keda kahtlustakse sigaret

tid- warguseS Patkuli kraatri kaldal olemast put
kast; samal päeval pee t kiuui Aleksander N.,
keS tahtis välja tuua toitluSminiSteriumi lodust
kaSti konserve. tr.—

Eesti riigi ja vmnwalitfvse teenijate
kongress
algaS eila 20 aug. Tallinnas mereväelaste klu
bis, millest IZ4 isikut hääleõigusega osa võtavad.
Kongressi avas riigiteenijate kesknõukogu: efimeeS

Fuls kl. kt%2 p. l. Isamaa lauluga. Peale
amamise esimesed politiliSte erakondade esitajad,

tööerakonna poolt Andnkopp, rahvaerakonna
poolt Piiümaun tervituse kõnedega. Koosoleku
juhatajaks valiti ühel häälel Anta. abideks Käärit
ja SacSko?, ja kirjatoimetajaks TaSsa, Veeren
ja Möider. Peale kodu orraSse puutuvate küsi
muste harutamise määrati lõuna vahe aeg ja
peale lõunat asuti päevakorra üksikute punktide
harutamise juurde. Täna kestab kongress edasi.
Tiinu Atsirisnsaa cdreösi Pakutase
teatada.
Johann N-ZriLmaa, 49 Atlantic Areniie,
Brooklyn, New-York. P..Amerira Ähisrugid,
pmub isi uid, kellel Ttina RuirtSmaa sdresS
teada, seksist temale teatada. T. N. viimane elu
ksht oli Saaremaal Wsike Rootsi külas.
Loodetaw ilm 31. augustil.
Tuul lõanatääve (BW)k«attst; põhjaranneS
muuiM. laasi* kestm se k irusega, sisemaal välk.
K ifcüii* pUwituõ, paiguti lüh.tesod vihmahood.
Temperaiur uormalsch kõrgem.
Mere obserwatorinm.

Kommunisti trükikoda. Z
Nagu juba leheS üleval siifis, leiti kõmmu»
niStt trüklkoda Lillekülast Metalli uul. üleS. WSiS
ennemaltkt orvata, et kommunisti trü ikoda Tallin
nast kaugel ei ole, s st lendlehvdest wötS näha, et

nad päris värskelt olid pceSsi plt väljajagamiseks
uulitsatetele toodud. Kuid kätte teda ei saadud ja

nii ilmuS üks leht teise järele ja neid jagati
ohtralt välja ajalehtede toimetustele, ametipalka»
dele ja saadetud ka sõjaväkke.

Nagu meile jutustatakse, olnud trükikoda keldri

ruumides. Kommunisti trükitud käfipreSfil, mis
nähtavasti siin kusagil wabrikuS on valmistatud.
Press on õige korralik, nii et temaga üSna hästi
tuimalt! on töötada ja osav meeS võib tunni
jo»k|Ul umbes 360 naljandil ajalehe suurast lehte

tra tõmmata. Pressi juurde turviS minevad
valtsid on aga vabriku töö ja vististi kusagilt
trükikojast pärit.

Tühti saadi kütte umbeS wõne puuda ümber,
miS muidugi Tallinna trükikodadest pärit. Huvi
taw selle juures on see, et salatrütikojast veel
tervelt kinniseotud ladu (umbes üIS ajalehe veerg)

leiti ja millest näha oli. et see üks tuntud ajalehe
artikel oli. On veel teisa ladusid, mida pole veel
jõutud toost ära võtta ja miS siit ja sealt aja
lehtedes ilmunud artiklite ladud näivad olevat.
Peale kommunisti lendlehe on ka
teisa pisikesi trükitöösid tehtud, nagu kvütungisid
trükitud, muidugi kommunistide eneste tarvis.

Õnnetused ja kuritööd.

Kui trükikoda ÜleS leiti, tabati sealt ka paar
walimS laotud leudlehte. Teist oli nähtavasti

Banderollita paberossid. 88. augustil
on miilitsa poolt p.otokoUid tehtud Miina Hinti
ja P,uline Morsi peale, keS uulitsal banderollita
paberoSsa müüsid. te.

juba trükitud ja vist ka laiali saadetud, kuna teine

Ettevaatamata sõit. 28. augustil ajas
Narma tänawal aulo voorimehele Johannes
saumannile peale, mis juures Baumann pöru.
tava ja troska vigastada sai. tr.

sõjakohtu otsuse põhjal maha lasti.

Hobusevargus. - 128. augus il waraStatt
Hollandi tänawal maja nr. 10 eest Johannes
Andersoni hobune Ühiõ wanlriga ära. Habune ja
wunkri väärtus kokku 10000 marka. Kuid juba
selsamal päeval läks miiiitsal korda vargaid
Narva tänawal maja nr. 108 hoowist tabada ja
warastud hobust üh.S vankri ja riistadega kätte
saada. tr.
Mustus londitriäris. 27. augustil
psndt miilitsa pcott Waimu tänawal Gteinbergi
kondltri är'S järelwaatuS toime, k»S jnureS
muStuS avalikuks tuli. Töötoa põrandal
vedelesid kõiksugu räbalad ja praht, taiiukänad
pooleldi rämpsu täiS, nõod harimata ja wana
toiduläonustega koos, seinad sa põrand pesemata.

Omanikul tuleb kohtuS waSiust anda. tr.
Margused. 28. augustil on maraStud:
Mela Puusempi korterist Laial tänawal nr. 23
KerenSki, Soome ja Eetti raha lokku 4000 marga
väärtuses, üks meesterahva kuld taskukell ja
teine must, ütS kuld tä võru, 3 kuld sõrmust,
üks hõbe rahakott, üks kula kapsel, kakS kaela
keed. ja 50 marka kuldroha, kolstu 11840 marga
väärtuse». Jsak Beckowilsht riidekauplusest täkk
riiet 3960 nurga väärtuses. Wargod Johannes
Lindmann ja Aooif Pooc võeti sama! päeval kinni;
sadamaS wõett finni Artur Koppel, kes laeva
p all kaks purki oli varastanud. tr.
Protok ll on tehtud büroo „Wiru" .omaniku
Anton Saabergi peale sellepärast, et tema raha»
paberitega kanpies ilma sellekohase loata. tr.—
Tulekahjud. 29. aug -sti õbtal hakkaS
Kritiinentatl heinamaal „Dia?oni»si" htigem»ja
päralt olew heinaküün ptzlema ja põleS «aani
maha. Sisse jäi umbes 8000 puuda Heinu.
Kahin 30.000 marka. TusihAtuS teadmaks.
Samal päeval põsis BaltiSki maanteel nr. S 2
Demini suvemaja msha. Tille hakatus teodmsta.
tr.—
Viinavabrik leitud 29. augustil
leiti läbiotsimisel R asiku wülla kodaniku Gustav
Soc-remi korterist Wiltenbofl tän. nr. 9 viina»
volmiSlamise aparat ja 5 ämbrit meStit. tr.—
Koertejaht. N il päiwil on miili:sa poolt
7 vadalt Nwberhulkuwat Kera maha la»tud.
Teatavasti saamad marutõbe ärahoidmiseks maha
laSrud kötk wadait ümberjookSavd koerad, woata

mata selle peale, kaS neil suukorvid veaS või
mir?e S.ds mleks koerte omanikkude! silmas
pidada ja koeri kaasa võlts ainult keti ehk
paela otiaS ja varustatult suukorviga. tr.—
Surnuaialt lilla noppinud. 29. augustil
peett Kaar,i kiriku surnuaial kodanik Lowise Kõrv
kinni, kes ott nopoinud haudade pealt lilla.
Sarnast tegu sarnastab seaduS vargusega ja
karistab vangistusega. . tr.—
Mustus. 29. augustil on protokollid
tehtud maaomaniku Karl Seebergi üle muStuse
pärast hoovis ja Leib Scheeri üle mustuse
pärast kauplust S. tr.—
Pettus. Anna Unt andis üle», et mine
päeva eest ilmunud tema kauplusesse Vladimiri
tänaval ur. 14 ka S tundmata meesterahvast,
kes pakkunud müüa subkcut, küsides 9 marka
naelast. Tema tellinud neilt 3 puuda ja maks
nud 1800 marka ette ära, kuid suhkrut pole temcr

tänini saanud. tr—

alles valmistamisel oli.
Oli ka ära trükitud nende sõjaväelaste nimed,

keS Tartus müssu ja rahutuste tegemise pärast
Uurimine kommunisti trükikoja aSjuS on ette
võetud ja on loota, et peatselt peasüüdlaSte jäl
gile saadakse.

Kaubandus ja tööstus.
N«erika kaupade hinvod
Nägu jnba teada, sknuitaS Amerika ksnpad»
»st«iseks laenn tegemise küflmuS Asutama» Kagns

snuri waielnfi. Taame siin kohal mõnede Aaieri

Rosenberg ühe tunnistaja tõendusel joobnud olnud

ja tema märkuse peale öelnud: ..Teil on filina
feel, kus vähil harilikult." Asi läkS kohtusse, lnS
tülitsejad omakeskis leppisid tingimisega, et Teder

Punase RiSti heaks 25 marka maksab. —a—
Turuk-vp ejaie karistus.
WiimaSte nädalate kestes on hulk turul kaup
lelaid järgmistel aSiaoludel trohivitud: Peeker
Puuder. Anna Raba, Juuli Rahkalt, Marie Aru,
Marie Willmanu ja Rasalie Vassiljev- tg£
KkS 20 margaga toiduainete katmatalätmis eest;
Järi Liblik sama süü eest 50 margaga;
Henril Wilms leiwamüügi eest 50 margaga;
Marie Suurkaew sama süü est 20 margaga;
rukkijahu müügi eest Kcrl Krabbi 30 ja Julie Kless
mann 50 margaga; Helene Tretjak 20 margaga,
et ta piima eest kallimat hinda võttis, kui taksis
lubatud, ja Ella Nael 20 margaga, et ta üle
määratud aja kauples. —a—
Wargu? kohvimajast. Novembrikuul
«. a. iraus mtvlttfuic Wtu uul. majas nr. 13
asuva kohvimaja „R««tseiti" koj«m»es Jüri ll*
likiwi, et nimetatud koh «imajast on toiduaineid
varastatud, umbes 4#oo marga väärtuses.
Kehaliku jirelwaatvse juures pidas IkUkiwi end
äritalult üieval, mi et see miilitsaametnika tähe.
lepaau äratas. Nllikivi korteris paudi täbialsi.
mine toime ja avalikuks tuti seal kaks kasti
viina, mis kehvimajop daja endalt warssiatuks
tauuistas. 11 eUulurntitl seletss Allckiwi, «t
leitud toSlid olu hommiku! teegi Ots Web?r,
kes Rztfiklau st uult sa! elavat, nuiale ho:u e
anuud, mis tasti»»s olla, seda Nwa ei teaSvat,
Ka Albert juuvs paudt läbio finvne toime js
leiti pea kõik kohvimajast marastalvd .
Weber omaloxda seletus, « ta ola sete
SttitivtU ostuud. Tall'»u«'H-apsaiu
kus osja o suslati, mõlsus Jüri Allttivija O. a
Wtberi kSigi iseäraliste õiguste kaotamist e ) •
v-ngtrosdu. Altdvt poolteiseks ja W beri k 3
aastaks. R ugkouuatohus kinnitas rahukogu

ja vS.stis Ilttiwl 10# ja SMcti 200 Maria
kohtukulusid kandma.

Wiinaajaja trahwitud. Märtsikuul s. a.
leidis m.tlus iõbioi}ta»t|il Wiwa talu»,
»c.l»s, umbes 12 paagi Mtsket iä es tiU'
rima», witnawUmislowise op radi, iie
adtvõad, laudilt heinte frrst taks a nuxi"
diuud latlakoapt j, mitu pudelit viina. E u ur.»
tntfel se ete# tahtoota if Jac n To'!% e> -i ,t
oea tema ise, watd tema tütar Miin»
Kohtus tunnietas Muna enesi
Vtstavises Peukalsr palu» ka
karistada töige kõrgemal määral, r; milj .»
raiskavine viiaa»j«miseks studis irft siis, i&»
inivoted eriti suuri viijapuvdust kannas. .
Witjandi.Pärou rahukogu võistis kaebnluft l ->
veks aastal» seliskoudttsele tösle ja 50
kohtuwalsu maksva. Rahukogu otini? nui:
app-lleris kaebealune ringkovuakHmte: kau.'u.'o
ola Uiga suur, et ola võimalust t.u:ud tr. XJ\
rahaga tasuda. RiagkonuakohAS ei ieidLsa «-n*
«viust vU«»val«ist»ja soovile
twuitas rohuksga otsuse, veel 50
kulufio juure lisades.

kast tninnd kanpade kaht» käiwad armud ja hinnad.

Hnd »n arwatud frank» laewa laadimise kahal
ja alaseks an wõetud:
1 dal. » 20 Eesti marka, kana aga wrnhiuna
järele 1 dol. Ss—40 E. marka maksab.
Sigaretid 1.00 V.000 kasti 1.40 pm. tiiik.
K»h»i $OO.OOO naela b6O „ nael.
Hai. laam. liha taastd. 200.000 „ 740 .. .. tz
Kõdset. „ „ .. 400.s»0„ 11.00 „ „ ;
Laama liha tassides 400.000 „IV 40 „ J i
I.ffi kala taastdös 4.00 . «
Ris . . . . I.VOOVOV,, 2.00 „
Marmelad . . 200.000 „ 7.00 „ „
Kniwatatnd ploamid 100 tanni 4.20 „ m
õunad 100 „ 8.20 /Z
wnfikod 100 „ 8.80 ..
Kõ«a leiS (»eebak) 200 .. 3.40 ..
Margarin 400.000 naela 800 „ „

Seisukorrast meie wäerwdad'!
kitj»'ab 50. aug. ilmunud wr-t: :
Jamb»li sihil »lt läinud nüialsl peaosi i!&!t
su»ttsit!t«le vahetu» ja elaw maak«utajÄ< :e ••>

»»s. Ainult KopeuStoje, Siudoloje ja
kojc järgede vahel katsuS vaealave Sorb is
f«»r sitnule toetusel peale tangida, meie
suurtüki- ja püsfit«l-ga tagasi. Wakuiar..- lr iuitab fiiu oma srisukahti, iseäranis Luuga ]> paremal kaldel, ta» kaevikud koyau tolk*. ]
»».

kuuga sihil sli teaewuS jada märksa

kai Jovbori sihil. Maeulane all
vägcve teinud, fiia jaure» <v
jsiadustd loodad S Äjedad võitlused alid aur
parema! tiiwal. J earamS vihaseks urasid
nad Perevoioki küla ümbruse», kus uimeta -)
fftla päeva jooksul mil» korea kücsi kätte läiS.
Kohtukoda.
Ka Sade jie liinil avali a§ «Lenlaue suurt
akiimsust ja tuli Pjoj di käia iuare» suurewc e
Pslgawade walja wõiStewP.
jsicidadego sile jõr. Lauga jõ st püüdis lvaeut
2i. avguSlil oli 4. jsk. rahukohtuniku juures kahel k-rral sa»»tsikit»le lortusii sile tuEa:
Vertba Addert nSndmine kaupmehe Ralf Katz.
eflmtn* kord Mur- weino küla teine
manni sattn 1285 margal seS summas. Katz kord jalgsi Gadaei küla jaareS. Püesi ja ku lt
marni juures teenides oli nõudjal saamata jäänud
pild»ja ta ega tõrjuti v-enlaue tagasi, ku» juur i
palga wahereha. 16. no«. alates kuni 1. jaan. t? »l:.a yarm-d, millede aUI ta Muraveiuo kü!«
s. a., peale selle jaanuarikuu palk; et kaupluS
ju«resi üle jöe vsiüdl» wva, m,ha jättis.
nuarikuul likwideritnd, stis on kaupmeeste ja te«-

nijate wadUlse lepingu pöojul omanitu kohuS sel

Pihkva »1 Üpptsi vaenlase poolt ett«wS:tu'>

veel osa gaasi arvet 1913. ae,sta eest mukomata

operatfiou tma kujuks Pihkva linn Ung;iJ
jälle vaenlase kätte. W«enlane katsus si>b« va
remalt-Wdkva Srawõtm st teostada, kuid sed'»
oli ikka vpi«alik ära hoian. Wah peol aga oli
«senl»n« oma väed ümber paigutirudja viimas
kohaS suuremad löögigruped osutanud, uufi pol
küsid juure tuueS oma lähemast naabrus-ft, kus
tegewut peaaegu täiesti seisis. Nii toodi Oärowi
poolt meie vastu mõned Läti Polgud, *rS toore
malt lõunapool Sabani järve seisid. Iseäranis
Vihaselt võitles see lõunapoolt Pihkva peale lii
kuv grupe. M'S Wõdra küta juures sile Welitaja

oli Linnavalitsuse esitaja, adw. Arowon avaldas

jõe tuli. SeSeS grupes oli üle kümne polgu, nende

pnhul lahtisaanud -teenijatele weel kahe kuu palk
«ttemakSta. Wiimast osa nõudmisest ei tnnniStanud
Kaizmunn õigeks, sest tema ei alla mainitud lepin

gule allatirjmannd. Rahukohtunik mõistis kostja
1225 marka ühes 6»/* wõljamaksma, mainitnd
summale weel 133 mk. 88 p. kohtukulu juure
lisades.

Oiunawalitsns gaasi arwet uõudmaS.
25. skp. oli rahukohtu» harutusel linnavalit
suse nõudmine Jul,u« Topmanni v»Stu. kellel
nöadevalves soovi, et kohuS saada oleva summa

403 rubla 31 kop., kaS rublade» ehk maik-deS
1 rubla 150 p. välja mõistaks, võlgniku
valiku järgi. Rahukohtunik mölStts 'ostia Top.
manni linnavalitsuse kasuks 403 marka 31 penni
ja kohtu ja asjaajamise kuludeks 41 marka *4
penni maksma. 2
Kojamees mSrjaks kastnud.
». juulil temaS miilitsale polguülem Adolf
Rosenberg, et Liivalaia ja Tatari tän. nurgal
kojamees Jüri Teder uulitsat kaSteS kaeba'» kee.
lust hoolimata teda üheS abikaasaga kõnniteel
märjaks lasknud. Tunnistajad tõendasid, et koja
me»S nähtavalt meelega pritfiotsa kõnniteel oli.
jäte poole pööranud. Teder avaldus, et Rosen
berg teda revolvriga ähvardanud, peale selle olla

hulgas ka paar tommumstlist Eesli kütipolku.
Tema üleSondeks oli Pihkva WSru raudteed au»,
lõigates meie taganemiseterd Pihkvast Wöru poole

kinni panna. Kmd see ei läinud tal korda, jõu
dude suurest ülekaalust hoolimata. Meie wüed, kes

idapool Velikaja jõge võitlesid, tulid täies korra»
-viimse meheni ja moouawankrini—ü e jõe, kus
juures nad Pihkva raudteefilla Shku laslsid. Nad
asusid oot» u»tele kindlustatud seisukohtadele. Et

vaenlane oma peahoobiga lõuna poolt tuli, snS
oli ka arusaadav, et need meie väeosad. miS ida
sihis Porhowile ligimstd, enam kaua oma semStele

seisukohtadele jääda vi võinud, vaid pidid enoid
ka tagoft >õmbama sest muidu oleks neid ära lõi
gata võidud. Wöö Pchkwa ümder tõmmati vaen»
lase poolt ikka loomale, ja 26. augusti õhtul lah
kufid viimased valged Wene väed Pchkwast, linna
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muulasele jätte#. Seega »!i vaenlane oma ee»margile jõudnud.

paneku teinud, uueks Eesti riigi vapiks endiseid
Eestimaa ja Liiwimaa wappisid tihendatu!t tarwi.

Greede ametist tagandamise asjus. 4) Eesti riigi
vapi väljatöötamise küsimus.

Põtalowo sihil »li läinud nädalal vaikne,
debati oli ainult kokkupõrkamist maakuulajate

tusele võtta, kuna museumtte korraldaja Kr. Naud

1.

arwab, et sellel vapil Eestimaa viisidega midagi
ühist ei ole ja see Testi rahvale ainult kurba
minevikku meelde tuletaks, mida ta tagasi et
soovi. Eesti tulevane vapp peab EeSti rshwa

SoolitäSalguse kindlaksmääramine

Uahel.

a) maakoolides.

LZaenlone on viimasel ajal rohkesti aktivsust
meie väerinnal ewaldanud Jamburg ja
Pihk va en jälle tema kätte langenud. See edu on
ltngenud meeleolu punaväelast? ridades jälle

Et koolitöö alguS maal just tVmvilja ärakorit.
tamise aja pe.'le langeb ja paljud töö rohkuse
pärast kooli ilmumata jääksid, otsustati: koolitöö

natukene tõstnud. Kuid ligematt neid operatsioniftd

algus kõikides maakoolides 15. septembri asemel
1. oftobrt peale edasi lükata.

vaadeldes, tri I) füll ütelda, et vaenlane need
linn -td sinult käsilisel teel kätte on saanud.
Punaväelastele lubati kõike, mis end vähegi
lubada laskis. üteldi kaguni, et nende lin*

maal sundisid toolitööülgust edasi lükkama, mitte
ei ole, otsustati linnakool.de koolitööalgust endiselt
Ib. septembri pealo kindlaks määrata.

nade äravõtmisega lõpeb sõda eestlaste «astu, ja

2.

Kr. Rauale tehti ettepanek sellekohased
svfi haldusnõukogule sisse anda.

d) linnakoolides. Et linnades põhjuseid, miS

anti käsk üle Eesli piiride mitte tungida.

Ülemjuhataja staabi teaösünne.
30. augusti hom.
Jamburi sihil terve öö ägedad võitlused
pealetungiva vaenlasega. Gludokoze ja Babins.
koje järvede vahel tungis vaenlane ägeda suur.

Käsitöö kursuste avamine.
juhataja J. Kiiwet tea

Kuid peaasi ei ole mitte see, et teatavad kohad

ära võetakse, vaid see, et vastase sõjavägi
purustatakse. Stda cga ei wõi enamlased nende
operalfismde lõpule viimise järele miite ütelda,
sist E-s t rahvavägi on alles ta terve: ta on
äruwõitmata oma terves kog :§. Meie rahvowäe
jõud cn murdmeta ja s llepärast ka seisukord kõi,
kidel meie wäerincadel meile endist wüsi lmdel.

elust, tööst, ajaloost, muinasloost välja kaSwama

ja tema tulevikku, ihasid ja püöd.id kehitama.

tab, et nõupidamise ot ase pihlal käsitööõpetajate
ettevalmistamise asjus tuleks avada kaheaastased
kursused kSfilötspetajate ettevalmistamiseks test.
koolide ja suwtSte õpetajate kursuSle tarvis kolmes

Otsustati: Kursusi käsitööõpetajate tarvis
kõigil harudel käesoleval aaStul avada. Eeltööde
tegemine läheb kooliosakonna kätte.

HsridnSnöukogu kosSolek
25. augustil 1919.
Koos olid: 1) Haridusminister J. Kartau,
2) kooliosakonna juhutaja abi T. Orgusaar, A)
kut.sclcsakonna juhataja J. Kompus, 4)
duSosakonna juhataja J. Kiivet, 5) majandus
osakonna juhataja T. Grünberg. 6) rahwahart
lusoiakonna juhataja E Asson ja 7) riigi mu
seumite forroibaja Kr. Haub. Koosolekut juhatas
Eritus-nin.Ster J. Kartau. Protokolli kirjuta»
'.'itselet ametnik A. E Gross.
Päevakord: 1) koolitööelguse kindlaks
: säramine, a) maakoolides ja b) linnakoolides.
2) .afitõö'zrsu«te avamine. 3) S«ls« rahvus.
\ *e-.':ri J. Beermanni protest Pärnu õpetaja

Saksa rahwussekretäri J. Beer »
»ann't protest.

sai oga iga kord meie tulega tagasi löödud.

kavad taganemist.

pealetungimisel võtsid meie väed oma endised
seisuloh.d tagasi.

Saksa rahwuSsekretär Veermann on haridus>

Pihkva sihil pommitas vaenlane meie
soomuSrougi JsborSkt ja MdgUino jaamade

ministeriumi kirja sisse annud. milles ta Pärnu
koolivalitsuse protesti kooliõpetaja Breede ametist
tagandamise üle teatad.

vahel.

Et Beerm.nnil M ministeriumi ametniku!
õigust ei ole havidusministeriumi teguviisi waStn
proteSteertda, otsustatt: mainitud protesti mitte
vastu võtta.

Mujal muutuseta.

30. aug. õhtul.
Jamburi sihil päeva jooksul harv suur
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tiikitulewahetus ja luurajate tegevus.

EeSti vapi väljatöötamise
küsimus.
Kunstiosakonna juhataja J. Kompus on ette-

Läti Ülemjuhataja staabi teadaanne.

tütitult toetusel tolm korda meie seisukohtade peale,

gimisel läks vaenlasel korda tormilise suurtükitule
toetusil meie wal?etõkkeid tog-zfi suruda ja Pado
ga küiaSse ja mõ.sa siSietungldo, kuid meie wasiu

8.

iulski-Osirogoshki piirkonnas wiskasimetõ.na poole

30. aug. hom.
Düüna paremal kaldal muutuseta.
Düüna pahem kallas Podunaist kuni Glau
dauini on vaenlasest puhastatud' Enamlased jat

Luuga jöe ka dal Psdoga kttla ning mõi'a ja
raudtee ümbruses aluSios weenl«ne eila õhtul
kõva suurtükitulega ettevalmistamist ja tungis
öö joo'sul mitmcl korral peüe. Teisel pealetun

haruS

Põtalowo sihil Bakroti ja Susari külade fu# juures on saadud wangifid. PolotSki viM
konnaS wõtfid meie wäed peale lahingut UshatS
ümbruses elav luurajate tegevus.
Wene Põhja-Lääne Armee ametlik teadaanne. ja Kameni alewid oma alla. Bobrutski piirkonni
jätsime waenlase all Bobculski m«ha.
23. augusti hommikul.
Luninecsi sihil »n lahing käimas 7» wersta Iftint
Pihkva sihil võttis vaenlane Dolgorje pool Mosõiri.
pitsa jaama oma olla.
Linna w a e r sn d.
Gt riigi Belaja sihil mmttuseto.
tuuga sihil Gabskt ja Jura Mchalki
Gudsa sihiS wõtfime peale lahingut f?Õir3fi
külade liinil ägedad võitlused.
linna ja Kornewo jaama oma alla, edasitungides
Jamburi sihil Muraweno kõla juures wõtsid meie wäed rea külasid põhja pool
püssitulevahetus. Metsaraiumine vaenlase poolt oma alla. Oskol Sielgorodi sihil on ägedad
gud 15 wersru i u poti Karotjhat kälmas.
kestab edasi.

Pihkva sihil K»rlä küla juures luurajate
kokkupõrkamised. Raudteeliinil sulMitkttulewshetus
meie soomusrongide ja vaenlase batore?de vahel.

vaenlase ratsawäe salga, keS meie wäerinnast
Alekiejewka jaama ju are» läbi mardis; lahmg 50
werS'a lõuna pool Oftrogoshklt kestab edasi.
U-jupinski sihil on ngud 40 wersta põhja ida
pool UrjupinSkit. Ust MedweditSki sthit kestab
meie pealetungimme edasi.

Jdawäerind.
Orenburi piirklnnas edeneb m ie ed»si.'ii?umine

Wene enamlaste wüerindade tea
daanne,

lõuna poo! Jietskit Atljab nSti-O-ski sihb.del l
wötsid mne wäed külad 140 wersta ida posl
Orenburi oma alla. WerhnemalSki piirkonnas '

29. augustil 1919.

jälktw fe edsfitangimist ja wötsid oma alla mõned

Põhja väerind.
Järvede vahelises piirkonnas Murmani fihil
Guni jõe pial lõid me e vmd vaenlase pegie
tungise tagasi ja ajasid taganevat vaenlast 15
versta Palljärwe lääne kallast mööda tagasi.
Lõi.na-lääne poolses Sandaljärwe sopis on võit
luS vaenlase beSscnd-ga.

kiilad 95 werSta ida pool Werhn uralSkit. .
TroitS.i piitlsnn-S Orskc sihis jõudsime 150
liuna Trsitskit. KuStcnuj
halkasid weie »äed parem,.! Tube kaldal peoW
tungi na. Kurgani psirkounoS on m.ie wäed 15S
wereta ida pool Kurgani. JalmorowSkl piirkoa- ;
NaS jätkame peal tungimist. TobolSki fihiS jõud.
sims 25 versta ida pool T rrdõl jõesuud, wõlteL
v .enlase sõjariistus laewa üheS meeskonnaga.

Lääne väerind.
Luuga piirkonnas kastab meie pealetungimine

edafi. Pihkva piirkonnas on meie väed taganeva
vaenlasega võitluses põhia.lääne poo! Warss.wi
raudteed. D ainSli piirkonvas kestab lahing edafi.

Vastutav) toimetaja A. TupttS.

Wäljaanvja «Kirjastuse Ühisus Maaliit.*

Ms tellimise aeg augusti kuuga lõpeb, palume tellimisi aegsasti uuendada, et lehe
saatmises takistusi ei tuleks.

T<&i?n hiili • poslipa 1 kiin male / maika 51 iili. ila lii 19 marka,
i MMU lliliil. isa ära ins 1 knn peale K marka 50 penni, ila lipini 25 marka.

Austusega nN!aaliidu<( talitus.
fci teater
j fconia'

Tagasi jõudnud

Jõudsid müügile:
CHR. RUTOPF.

Dr.AJõltos

Pühapäeval, 21. augustil

f" > J >

; NMll
9 liiiiuuu plii Uil .
Ahjas kell 1/a3 päewal.

zitÕeataßT
Aigrs kell 7 õhtu.
P ' • 1. septembril 1919

Sisemised ja nahahaigused.
Ksnet. 9—lo h, J/s»5—Va 6 p. l
Lq,i tänaw li, k. 1.
«MMLSSNNNS
k» 0 Kesti tarwitalud

OuiU&u postmarki, siis saate 10

ilusat postkaarti, saatke 400, saale

100 kaarti. K. Walobusri, Uusi

kaupunki, Suomi.

,MÄSSAJAD'
Draama 4 järgus. Hind 7 mk.
Noodid: KAUGEL, (Jakob Tamm). Hind 2 mk.
„ ÜÜRIKE, (L. Koidula). Hind 1 mk.
Solohääle'* ja klawerii*, kompenerinud K. Türnpu.
K.-Ü. sßahwaülikool",
Tallinnas.

i^eiSBnBBBKHBBIBV

kinnitatud
MPSi"

käsitõökool

AlfcUs kell 7 õhtu.

I'as a oa awatud kella wõtawad „MaaliiduK telli

10—i p ja kella 5 õhtu.

misi wastu ja müüwad õpetus algab 15. sept. s. a. Awatakse 4 töökoda.
üksikuid numbrid hra 1) kudumises, 2) käsitöös ja õmblemises, 3) keramikas,
Ü! üäiäifiäter.
Songi ja Pajo raamatu 4) raamatuköitmises, papitöös ja nahatöös. _ Õpeaja
kestwus kõigis töökodades on 3 aastat. Õpilastelt
Pühapäeval, 81. augustil s. a.
nõutakse « kl. alguskooli lõputunnistus (3 kes Kk. kl.)
Kambja-Liiwal
Wabakuulajateks wõetakse wastu isikuid wähema eel
..litte ii".
haridusega. Kõigis õpeainetes on lühemaajalised kur
Jobanuks Tralowi näidend 4 w. wõtab „MaaliiduK tellimisi sused, mis kestawad 3—7 kuud. Keramika ja raa
Algus keti 8 õhtul.
wastu hra Joosep Kripson. matuköitmise töökodadesse wõetakse wastu õpilasi
Pfiäsetähed 9—3 margani.
mõlemast soost. Kooli kantselei on awatud k. io—l2
Kassa awatu i iga paew kella
Aine rin
e. 1. ja 3—4 p. J. Tartus, KarWa uul. 2.
11 1 e. 1. ja 6—B õhtu.
K. kuratorium.
wõtab päcwalehe
tellimisi wustit h:a Madis Tamm,

MMM
kodukoeiud musta Küllast riiet
1 ars. tv. lal. Kõlbulik mees
terabwa !« naiSter. palitu riideks.

Hu:d 45 m. ftiknar. Näha wõib
Lai nui. nr. õ f. 1. t.
Vtäijaraudlee siinid

wõtali tellimisi wastu

wallaurjuiaja hra Parts.

Rawastu naiias

wõtawad telli
misi
wastu
kaupmees hra
2 iversra p kkuseS, kõrgus 55 cm.
4 wagum ja kõigi keulvide ja Pischer ja premees hra
rõöp.uüaudega taieitt korras, on J. Mägi.
jaama »iimifega jutzlumisi paraja

htnnago müüa. Ka pa teeb ja Pärwalehe „M aa liidu tellimist
ligemaid Pareid saab Ki.tsi mama wõtab wastu
Xumta wallat
juures. Klmsurnardi majas Luigi
kulas
Vihuläs
võtab rMaaliidu« tellimisi
v astu \\ ihula kaubatarwi
tajate ärijukataja hra A
Adem.

kaupmees berra T. Kutsar.

wõtab tellimist waStu

peremees hra D. Suits.

7) A a»ö tarberiistad. 8) Mesinduse saadused. 9) Mesilastcpidamise

tarberiistad. 19) Meetaimed. 11) Kirjandus ja 12) käsitöö (kuiwa
tatud lilled, köitmisctöõd jne.) Asjade ülesandmiSte MaStumõtmnie
lõpeb 20. sept. s. a. Seletusi ja ülesandmist wõtab wastu kirjalikult
ja suusõnal iga päem hra Trakmann, Tallinnas, S. Pärnu maantee
ja Litwalaia uul. nurgal nr. 9/2. krt. 1.
Näitusega ühel ajal 28. ja 29. sept. peetakse ka astmduse ja

Talllnnsa® waiawad

mesinduse kongress Tallinnäs ära.
Eestimaa mesinduse ja aianduse seltsi näituse toimekond.

Teadaanm
2. septembril sõidab aurik „KALEWIPOEG"
Kopenhageni kaudu Stokholmi ja tagasi, wõtab reisi
jaid ja kaupasid peale.
Lähemaid teateid annab laewTasõidu amet.

tellimisi ji kuulutusi vasta:

„R»klamu vabitaliivs» kiator
Pikk ml yr. 7,
O täitakse

ttangp», ABWGs K «zke
talifcss kantor Saar tirgjir. 4,

energilist agenti
„ Maaliidu* talitus.

Ä. Simmi wak»talitase k#itor
VVäike Tarto maaatea ar. 6.

Töö- ja hoolekandeministerium tarwitab kohe
kantselei jshatajat,
soowitaw kõrgema haridusega, palk 1.330 m. kuus ja
jariakonsulii,
palk 1.300 m. kuus. Kirjalikud pakkumised tulewad
saata töö- ja hoolekande ministeriumi kantseleisse,
Tallinnas, Tolli tänaw nr. 3.
. Sekretäri eest (allkiri).
#@@@9o @0
Soowitame saeweskitele:
raamsaelehti,
kreissaelehti,
ja teritamise sheibisid.

iija wallas

Teadaanne.

peetakse 27., 28. ja 29. sept. s. a. Tallinnas ara. Näitusel
Aurik „WAASA" sõidab septembri algul Tallinnast
on 12 osakonda: 1) Puuwiija kaswatus. 2) Köögiwltj.l kasvatus. üle Riia, Liibawi, Danzigi ja wõtab reisijaid peale.
S) .Puukoolid ja metsakaswatus. 4) Lilled ja ilupuud (põõsad).
Lähemaid teateid annab laewasõidu ainet.
5) Ümberisöiaiud aiasaadused ehk koaserwid. 6)

Naisühingu haridusministeriumi poolt

WÖMS

Alak>re talus.

Üleriikline aiand ase ja mesindus» läitis

Kaubamaja Chr. Rotermann,
Tallinnas.
OOOGOO w# OGOGS

Svaiili talveaias söfiida
lAluriteie kingituseks
saadeiagu tingimata Möga huuwitaw mõtete wahetuseks aZjaandew

kirjanduslik uudtS: „Tulewiku tShtraumat" Üsaks wemmalMärsside album. Toim. P. ItaotSlane. 12S lhk. Hind 2 naela
wärsket wbid elik 10 marka. Sisu: TuUMUu terwitused. Eesti
tulewiku ettewõtted. Uuel hommikul. Soow. Nerlini kiri. Sündi
kaliLmus. Awalir kiri Leninile. Sotllal riigi raha. H»nsha. Sõja
jumala annelovsed. Elutule laultkule. KuidaS haruldasi tehni a
raamatuid E»slikeeles kätte saada. Kaduse nahoparkimise el'stami
seks. Asutage linaöli ja wärnitsa «adrikuid. Elekter Eesli laiasse.
Tehnika keelest. Palme. Inglis kaupmees kuri kumalana. Oh W llem

sinu walttsus. KaS wlrst w»i üks fanaliker. Sina. sakslane, olev
tark P-s:or eeS ja parun taga. Suur Saksamaa sõi
kaalikad. TaeM .taadi adwak-t. Ma tulea nidost ülemast. See

jü ipäew on juba käes. Kas üks preillkene keedab Kaastöölisi on
tarwiS mitu tuhat jne. Paberi puudusel mähe trkliiud. Kandku iga
noor ja waua, neiu ja peiu, sots ja sõdur, must ja walge, punane

ja sinine aegsasti hoolt, et irnta ei jääks; kellel lugemata j»äb,
küll see kahetsev Teine uvdis ilmub warsti: „Eesti sõduri laulud".
Wäike farmat, pehmes riidest kö'tes. I2S ihk. laulusid. 1« lhk. pu
hast paberit. Hind 12 marku. Eesti neiud, pruudid, noorikud, emad,
õed, wennad, sibrad! Iga sõtur on seda wäärt. et temale „Eõdurt

laulud king'tusetl saadae. Pilksel pimel ajal on laul taesti elu

küünlaks. See lauludekogu toob uut maimuStust, jõudu, lootusi.

Pealadu: Tartus, Promenadi uu>. 14. Joh. Kaarna raamatukpl.

K. ttfttstuewuui -Ä»Ä:««aS. Lsta! ml « *

F&arkseri-,
Päikese (Sol-),
Th«ls>
ja. Bors
©Eiginal seemet
oa suada:
Tartu Eesti Majanduse-Ohisusest,
Tallinna Eesti Majanduse-Ohisusest,
Pärnu Eesti Majanduse-Ohisusest,
Wiljandi P. S-si Kaubanduse Osakonnast.
Hind Tallinnas 170 mk, mujal 180 mk. puud.
Eesti Seemnswilja-Üliisus.
Adr.: Tallinn, „Estoniaw teatrimajas.

