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KmilstsstA hwaad:
ÄmluLnstevlye! 75 penni, lehe eenotfa»
2 teistes kohtades kskknlepptmise jäeels
Tsi»et»< asuö Wene uui nr. tl, telefon ZtS.
Peatoimetaja kõnetunnid kella 4—S p. l.

tolttsi asuv Laiav uut NT. S, telefon 704.
Nrijuhataja kõnetunnid kella 9—-II «. l. jc> kella 4—o p. l.

Postkast *9.
Teisipäewal, 2. septembril 1919

lB2
Pihkwa sihil raudtee Ititttl suurtüki tnle wahetus.
Düüns paremal kaldal Neuhofi juures waeulane mitmel korral
pealetuugida katsunud, aga Löti söjawüe Poolt tagafi löödud ja taga
uema sunnitud.
Siberis astuwad Amerika wägede asemele Amerika wabatahtlikud.
Mis „Vorwärts" ja „Freiheit" von der Golfist ütlewad.
Liitlaled tahawad Saksamaale toiduainete sisfewedu kergendada.
Kindral Gonghi üleskutse Peterburi eleuikkudele kuulutab peale
tuugimist Peterburi kallale ette.
MWetiühtsuste kougress walitsusewõimnde poolt laiali aetud.
104 enamlast on ametiühisuste kongressilt kinni wõetud ja
Wenemaale saadetud.

Tallinnas, S. septembril 1919.
EÄiti sotfialistlise valitsuse lahkel nõusolemisel
pidasid s esmised enamlased möödaläinud laupäe

wal js pühapäeval Tallmnas oma jõudude üle
vaatust. om:Uühimste kongr-Sst wme alla. Esi
mesel silmapilgul kr-smb see küll.uSkum.ta, et praegu

kuS EeS:i rahvavägi juba 3/4 aastat Eesti
piiridel merist võitlust enamiasLega peab, nende mõtteosal-ste e kodus, Eriõli pea

jinnaS, koosolekuks kokkutulemine
võimalda, atss. Kmd, mis iõig-õ teisteS södrwat:s
riikrdeS kuulmata, see on meil wSimalik. Kõ gest
võid inimene aru saada, aga valitsuse seisukohast
sille kongressi puhul küll müte.
Kõige pealt jääb kõigile kodauiikudele arusaa'

fos.ks; mõl.mad saStaStiuna erakonnad sgo, nii
Asgauhi wabaG-eised, kui tõõtiste tt«io»d, »»
L..ter»tvtpoNi wtiv, Wen.e tuter»t«!fioni lõpt
tawin; jg si.ga üykudustS sundusliku wäUeentt
tuse ärukaotuxia-', mi)a Wailljus juds walimis
iej lubanud, kuie vecl mitt? lä tuud, sai hartli
kaks iöö!t»:eiilku«ift». Jr sama
t»Z-fipõõ:m.st B/iti lisi rls.si
jaurc nõuõsid lerw. ridu «MdsMttlsito tegeicst,
e.sosii s Utqmthl ja r?hw.»!e-i g« eeluõa outeri
dndra! G«vmstga. Sb. jyuJii lõi March Susr
d:an N w-Vorgill te!kgrom«i, e! kaguni Noyd
Gc. rg: vm «li Md J lllrüldtst rohu Wuze«o«l
läd! tatsuma.

29. juulil oli wiim»ks sõjaminister Churchill,
Wme intermmtstsui hixg, sunnitud parlamendis
seletust andma ja järelandm st tegema. Lubades
demobinsalstoni ja Britt wäged, ewakuertmip
Weniivoal kiiccrdada, audis ta senise interwmt.

valaks Harjumaa põllumeeste kongressi ette ära
keelamine, v-is olgugi viimasel silmapilgul luba
tud sai, sitskt suuremat tähele
panekul ära oli teeninud. mi teljed kougreosid, fioni üleüldise mõtte kohta seletuse, mis Praulsuse
miS nendeks sama dets päevadeks Tallinna koitu mmsseelserd lehti vihale ärituS. Echo de PariS
olid kutsutud. Põllumehi, kes kogu aeg. mil Eesti 51. juulist kirjutas, Churchilli järele olla iuter.
riigi ülesehitamisest Mu on olnud, ihu ja hingega «entstoni sihiks olnud ainult Wenomaa ja Saksuühese as a juures on olnud j* keS ühestki ohvrt- maa vahel puhvriks oleauib pürtriiUstb kaitsta,
Zandmifest ära ütelnud ei ole, neid kardab walit- ? ude pealt enamlaste surumist teisale ära tõ«juS ja teeb takistust nende kottatulemisele. KedaA
: „PäriS We«e huvidest mitte ühte sõna. ..
aga valitsus ..rirgiuStawatett" olid need.H
viikski inlerwentfion nii õnnestada, kui
kes Kingiseppa ja tema sules te käsul Tallinnasb' jõud, keS teda ajasid, sugugi SheSmveleS ei olnud.
kokku talid ja fitn, esimene efi,
Pr«n:susmas, Wene sõber, oma võlgniku stnautS»sufid, mille tagajärjeks otsuSte tegemine oli, miSH
ja omu liitlaste politllsieS võimus huvalitsust ja A> alamat Kogu kukutama ja nõu<AD antud, kctjuS tõfisilt teda enamlusest piästa.
kogud? vabarn-i wälia kuulutama kutsusid.
kõne näitab, kuivõrd fee soov Britt
ei kardetud, ei tea miks!
Dwaütsmele võöraS oli; Amerika o!i samas meele
NlleS siiS, kui kongress kõik
it owS kui JngliSma.gt. Mõlemad, üks idas, teine
puhastwerd enanuastest oli eraldanud ja esimesed j Hiinas, tundsid ammu keiserliku Venemaa võistu(;c raha saatnud, tui endsied tribunali ja nõu."
nad võisid einult kergendust tunda, kui
kogude tegelased ..wshtnub* Asutama Kogu titkmej
ära jSt. Enamlus, Wene võimu häwitujo, ei
Jnonase juhatusel juba kakS päeva Wenemaapolnud ne le selleoäraft mitte soosivata. Pealegi,
nouiogude paradisi olw S.istsnvd ja kõik tsöltsed. j kattes ideoiogilise maskega oma radvuslise enesofcS üleüldse ..tööd" kui m,sugust teewad, kongres

Rarmastuse nõudeid hoidis nende woen tutvkratia woS

silt vrotiterides olid lahkunud, alleS siis, kui /tu, nende pedantline wobaduseur»aötuS hoidis neid
tegelikutS wätza-SiUmisikS üles kutsuti, ell s fii '
korra vaStu MeSaStumast, mS tsarismi
pidas sisemimster tarvilikuks vahele segada ja < häwitooud. Kui need valitsused Prantsuse walit.
sö'.alrse lõuga easmlaSle nõupidamist laiatt
algatusele jirelo tulid, ainult w«St«
Selle tagulärjets oli muidugi ärewuS rahwa sraS," tahtmist. . .
keS hirmul oli, Mitte teadeS uNS on sündinud ja
Nii olid Prantsuse int rwentfionistid üsna
mis «eel tulla võib
tusased ja otfifid uofi pääjeteid, wni enamlaste
Nüüd tekrb tgal? üh le küfimuS keele peale, Ülopeatoela kuttumine UugariS. neile jälle uut
ksS niisugune valitsuse serjukoht, kes ette teab, hoogu andis.
miS tu'em»s on, ja siiski seda ei takista, õige on?
Inglise interventsioni vastaste vaatekoht
tfiS Niisuguste etenduste lub -mine, ikagu seda läheb kolmest alasest wälja: W.ne valgete ennutuS,
pühapüemat T-llmn nagi. ri-gi ja 10-LNittubs enumluse loomulik Srakõdunemine ja Briti maion
jaigeoietut kindlustada aitab ja seesmist wäerinda

tugewamalS teeb? Wist küll mi te? K renski
ona kaaslastega on wba se>a teed täinud ja see
tee lõppes wnga kurvalt. M'ie aga ei tohi seda
teed lata, sest muidu oleks oharnb, mis SrSti
riigi, kui wabo rahwarngi ülesehitamiseks ja
luiif««.siis on toodud, asjata olnud ja maa
läheks parat.'mala suurtele k«tsumiStele waStu.
Nende w Siu, kcs S?sti ülesehitamisest osa
võtta ei teda ;a a nult oma isttttskes kildkonna
tumldeS kmitegelisi plaanisid kogu rahwa tahmnse

vasm sepitsewud, nende vastu peab valjul kätt
tarvitama. Keda W nemas praegune kord oma
punase märw'ga on pimestanud, need mingu
sinna. EeSttS ei tohi neil oma kihutustöö tege
msiekS tMmalust lubada. Ja selle eest
hoolitsegu walsisus!

Wene walg test ei olla asju. Nad pole foto»
§U osanud oma all olevaid maakrhti korruldadu,
vaid seal keötob kodwöda edafi, vahest sinult
teisel kujul. Ka kui mingi ime läbi nad võioleifid nsd oma tognrliste kalduvuste
tvtru kohe Suksa imp»ri«liSl!d?ga litduS.

Enamlksi kõdunemine läh-bS ilma võõra
WterDentsionita rutem, kui praegu, kaS ifumaalfus
mõõdukaopahempvosieid olluseid tema juure lü?k.b.

Juba praegu likviderib enamlaste wuiitsus oma
„sotslaliSmsfi", kaotab töö.iste komiteede õigust,

wts.b kapitallSta jq intelligmtfi tagosi ja otfib
talurahvaga lrplmft. Paäseisid aga inrerwentstoni
lõpetamisel Guropa kaubod ja ettevõtlus

maale, fiiS võistleksid nad kolekollilt töötavad

järgus.

Ja peaasi, JngiiSxaa majanduSlised huvid.
Enmrrased pakuvad pr«egu võileiva eest määra
tumaid kontiessione võõramaa kapitalistidele, et
need venelaskele teemStust annaksid. Interveni,
fion hoiab J-igl se kapitali neist kontseSsionidest
eemale. Iseloomuliku erutuse tõi veel hilMi sel
lest Doily N-wS. Tõsi, arvus ta, ensmlino

2Brnc intr?w:»!stosltl oa lagZise p»rla
[a owaUws arwSNises ?ea«amkti Sge töikuw
poolchsidmlttt. J!Mi»si-NÄr i.üexwimstsni poste, valitsus võib täno. homme langeba ja seega äheS
o* otruU alsltzmdlased (-mion'S!i»). kasulikud kontseSsionid käsitavaks saada. Käib Briti
S*Gel-rge (toattrflo«ct Äofeaw?.'i«
valitsus on juba ennegi sarnastest raskustest üle
jcb) oa Jv.b- kö w-ved. nagu fl 9 Georg, ije,' saanud. AndiS mõni 9Suna« või K»sk.AmecXa
Wüvt* kord.- enum ustega rcha katsunud sob-i' valitsus rewolutfioni ajajärkudes Briti alamatele
-juda

kõiksugu ekstravagantseid kontseSsioae, siiS kindlus

' taS Briti velitsaS, et neib kontseSfione ku iga
N?ed «?allt»ufe f«e mine.
irak õ-ts<«dci, ihaZ'.»«lts?ts e ü edtdift? »ö d«. l järgnev kohalik valitsus maksvaks tauniStaS,
k".,«--Stuslt S'äura'«ma ssld, raotolvad>i miks et võ kS ta seda Wenemaalgi teha?
!g« järNwalmiS.l jZchst »°S^in«a

ÜhiSt-geivuS LäSve JageriS.
Nagu „Narwan Sanomat" teatawud, on übis

Sotsialistide wSit nol miStsl BalgariaS.
L.rlwiS, 29. arg. STT. Sjaleded toomad

tegewuS Lääne.JugeriS Wene nõukogude walitsuse

järgmised teated sotsialistide walimiste wLidu Üle

dus. Peale selle sünnitas suurt raS?»st enamlaste
ametnikkude alaline tagakiusamine ja neade waen

Buigartas. Kommunistid, õlledel enaemalt 10
kohta oli, said nüüd 47 kohta. Mõõdukad sol
fiallStid, kelledel evnemaU 59 kohta oli, said
uüüd 124 kohta. Pooled kohtadest olid senini
svjaerakonua käe»; nüüd on jõjaerakond ainult

Annasid ,n mongollaStel wZhe, tähtsamad
neist on Urga, UUasutat ja K»bd». Suuri ras
kusi teeb weowvimalusle putbuS. Näituseks lii
gutakse f?ül fura»on;|a Urgast Kasgani kuu aega,
kuna autoga see maa kahe päeva jsoksul ära »n
sõidetud. Kaks Hiina ettevõtet »n ka juba nende
pu knde wahe! aut» sõidud reisijatele sisse
seadnud. Genmi pole neil reisijat st veel kunagi

ojal wäga palju kannatanud. PöbtuS selleks oli
üleüldine elutarwituSte ja igasuguse kauba puu
kohalikkude elomlkuie waStu. Gellest hoolimata,
et Lenin kevadel omas kõnes ühistegevuse kasu

puudust olnud.

oma täielik wabaduS tultb anda, tali*

Mongolial ou S'ge palju lsomalikka rikkust,
mida tulewikut mmdugi ära kasutada pead

ühe koha saanud.

tastd kohalikud ametnikud oma tahtmise järele ja

püüdma. Mengollased on sõbralikud mäljmaa ette

Austria rahulepingust.
Londonis, 99. aug. Renterite teatatakse Pa
ristst: Liitl»St« Kõrge» Ri kogn harntaS Austria
radulepingn kaaskirja. Leping antakse arvata
vasti laupäeval ehk pühapäeval Austria saatkon
nale. Allakirjutamise tseremonia on Vt. Vtt
»ain'tS 5. ehk «. sept.

tegid ühiStegewukele mitmesuguseid tuk-Stufi. Nõnda

võtete waScu, muidugi veab aga fiis ka nsvde
iseseisvuse puutumata jätma. M.

MSjuwad abwSud streikimise wastu
Amerias.
Londonis, 29. aug. 9kt»!erile teatatakse
Weshingtoatst. Nandt-ede peadirektor hoiata», et
raudteede valitsust homseks liikumist Californias,

AchonaS ja Nevadas, k«S «ittelubatud streik
valitseb, nmSti aluStab. Kiiki ket tiiie ei aso,
lastakse lahti.

Kindral voths suruud.
London:» 29 aug. (N-uter L??). Vretoriast
teatataks- s. k. 23 p. Kindral Botha on häkitselt
insluents Sse ärasurnud.

Enamlus OiiuaS.
wHelfingw toimetusele on
Jaapani ajakirjanik teatanud, et Hiinamaal praegu

väga laialiselt maalist kihutuse fllö tehakse ja
et see linnade kehvemate rahvakihtide juures head

AliStaS ja nõudmise üleSseadiS, et ühiStegelaStele

näituseks MüSfipiirkonna ..prodkoni" (toitluse,
komitee) ei käinud kubermangu pradkomi otsuse

—P—m nvu

järele ja et andnud Jngeri osaühisuSte keskliidule
„AidZle" luba wilja.eemet muretseda. Peterhofi
piirkonnas wõett nnsama koudatarwitajate ühisuSte j
keskliidult tarbeainete muretsemise luba ira ja anti

Nõakagude kätte. Gelle tagajärjel et läinud aga-s
tarbeawete hinnad sugu odavamast», nad tõusid <
suure hulga.
Sõjalise tege-ouse algul hoidsid kõik ühiStege.g

lased waljiete poole. Kui aga valged taganema
svnniti, fii« olid sunnitud tõlk ühiStegelased oma
kohtadelt lahkuma. Koudatarwitajate ühisustel ei

| Wõitlus enamlaste wastu.
GaamlaSte fifemtfest wSeliinift.
Nagu saadud teadete järele otsustada võit,
enamlaste sisemine wäeliin nõukogude
päevpäevalt ikka hädaohtlikumaks.
zSrreiginikumije algul, kui et olnud veel olemaski

olnud «namlaSte poolt miugit head oodata. Nõuda

põgenesid Wolofowo, MoloSkowitsa ja Jamburi
keskühisuSte juhatused ja suurem osa nende tege*
laSteft EeStiSse, enestega oma asutuste raamatuid
ja kassasid kaasa luues.

lUgari »«S miuisterism tarwiteb bik
tetori wSt«n.
Verlinis, 29 aagj Uufi Guomi. Verlw.
Kagebl. Wieni kirjasaatja juwStab: Friedrichi
miniSterwm esineb avalikult täitsa diktatoriliwlt.
Tehtud leping, millega Friedrich tõendab, et tema

selja taga terve Ungari rahvas on, on temale
ajutist edu annad.

liiteiigid C«kfamo«lt wast»t«le!tt«d.
Berlinis, 39 aag. Uusi Suomi. Bersaillis't
nõupidamisel, kui palju kivisütt Saksamaa liit
lastele peab andma, on nüüd lõpulikult otsustatud,

40 miljoni tonni asemel peab nüüd Saksamaa
ainult 20 miljoni tonni andva Liitlased on
nõaS tõõsaagi suurendamisele kaasa mõ uma sellega,
et toiduainele sissevedu kergendada püüta'se.

Eaksa söj-waugtde kojnsaatmisest.
JondoniS, 30. augustil. Nagu Neuter kuuleb,
on korraldust t-htud, et Inglismaa poole Prant.
sssmaal peetavaid Saksa sõjavangisid koju saata.

w»b»neda jultunud õnneküttide rõhumiStest, sa«d«
täisõiguslisteks kodanikkudeks, nagu kõik inimesed
maailmes, teised aga häwilawad metsoliSteua ini»

palju talupoegade eraomandust kaotsi on läinud.

Kihutõbi
on Jngerimaal Kasemlinat kiiresti laiali lagunema
hakanud. Raskust teeb selle waStu wõillemtset
arStlde ja arSti,ohtude puudus.

Keisukord MougoliaS.
„Times'i" kirjasaatja avaldab pikema kirjel
duse praegusest Mongolis seisukorrast. Toome
selle sisu kokkuvõetult.

Sõjast jäi Mongolia puutumatuks. Kuni
rewolutfionini oli ta Hiina tron alam. kuid peale
Mandshu walitsejasoo kukutamist ajas ta hiinsas d

maalt wälja ja kuulutas enese iseseisvaks. Nii.
sugune ümberkäimine hiinlastega tuli sellest, et
viimaseid aegamööda, kmd tär»etindlalt llka rohkem

ja rohkem Mongolia lääne ja piiriäärserele
maakondadele elama asub. Werumaa pidss ka
seda kotonlserimifi hädaohtlikuks, waielvsteS
Hiinamaaga lvi ta Mangoiia poole ja kirjutas
ühele lepingule alla, kus ta Mongolia iseselS
wust tunnistas.
Hiina revolutfiont ajal julgustas Wemmaa
ja andis ainelist adi Mongolvle, et ta suudaks
hiinlastele vastu panna. Asjata püüdsid vi n.
lased MongoliaSke sisse pääseda. Lõppude lõpuks

kirjutasid nud 1915 aaStal lepingule alla, mille
järele Mongoliale kõik ta õigused jäid, niisama
kui Venemaale need eesõigused, miS ta wõlmud
»li Mongoli - Wene lepingu läbi. Ka H ina
Wemmaa kokkulangemine halvas Monzolia
seisukorda. Hiinlased tahavad selle ettekaanoe all,

ISette lesk koiseriuna Kopeahagenis
Suomi" Kopenhageni kirjasaatja teatab

oma lehele 29. aug. „Berlingska Tidende" on
köneleuub l.sk keisertnna Dagmartga, kohe selle
järe-e, tui tema Inglismaalt Kopenhageni oli
tulnud. Lesk keiserinna üttes, et Wene rahva ise
loomu tuleb s llejärele hinnata, mis praegu Wene
maal sünnib. Vkahwa omadused ei tule avalikuks,

vaid tõlk on kerge uskuse rahvahinge võõriti
tarvitamine.

Oma Krimmis olemisest RtleS keiserinna:
„Muml on sealt kohutavad mäleSmsid: Mad
rused, keS kesk Öösel minu magamise tuppa stSse

murdsid, võtsid kõik minu paberid koleda ähwar
busega ära; vahid, teS iialgi ei waStauub, kui
nendega räägiti, tervitanud neid mõõda minnes!—

SiiS elasin päevast päeva surma küünte vahel."
Keiserinna seletaS, et ta sõja ajal palju on
kannatanud, et tema närvid liig pingule on
kistud ja et tema tervis selle tagajärjel väga
nõrk on. Tema tänub Bcitannia valitsust, teS
palju Wene perekondaftd ära päästnud, keS muidu

otsa olekS saanud. „Ma ei ole oma lootust kaotaN«d," ütles tema, „et veel kord Venemaale tagast
minna saan."

LSS«e Jogeri esitajate koosolek
petti pühap. 30. aug. Kosemkinis Sra. KcoSoleku
tähtsamaks päevakorra punktiks oli seisukoha wõ»«

mine Lääne Wme valitsuse programmi kohta ja
Jngerimaa hoidukinua loomiu?.

pool verejanulised, valitsusele truuks jäänud puna»

väelased. Üh-d võitlevad selge arusaamisiga:

valitsus sai mõned õigused, kuid tegelikult polnud
neil mingisugust tähtsust.

Wenemaali

tarvituse e selle wahamrumisekS. Kaid näljastest
töölistest, kes olid endld orzanisirmud tahte õu»
liSteks ning tugevateks ükssustekS, ei suudetud
jag« saada. Streigiliikumine laienes, mis tõ: esile
sisemise frondi: ühelpool kõgist lub«duStest ning
lootustest petetud organiseritud töölised, teisel

Mitmed kaudatarwitajate ühisused on punaSte

saadetud Hiina töömehed, keda sbjaajal siia luge.

mata arvul tulnud.

sisemist fronti, wöeli kohe kiige valjemad abinõud

tulekul täielikult ära rüüstatud, millega ühes ka

pinda leiab. Kihutajatma t»»tawad Venemaalt

duSlised huvid.

nststonaliseriwd tehased ja asutused peagi maha'

Inglise Wene poliiika kriisise

Wäljamaali

II aasiatätk

et piirisid mamlaSte eest kaitsta, kogu Mvngoliat
ja oma mõtu täiesti maksma panna.
Monzolia ootab nüüd rahvaste liidult abi,
et see ta tema iseseiSwase tunnistataks ja sel
kombel õiguse matSma paneks võimu üle.

Nende valitseja Hutuhtu järgneb Vuddha
ilmaS oma tähtsuse poolest Tlbeti Daiai Lavale.
Oma alamate kohta on tal suur mõju. Suur
joamar on ta ka, kuid ühel selgel silmapi gul
asutaS ta mtniSteriumi, mis kogu rahvast esilab.
Kõige pealt tehti Wmemaalt 4 miljoni
rublaline lam, et noore riigt rahalist seisuvrda
jalule seada. Uhe osa eest oSte:i sõjariistu, lu:b
suurem osa sest summast läks WarsawiSse tasuks.

Vaddha 10,000 vask kujutuste eest. Laen tasuti
fiiSti, sest nendele kaupadele, miS Hiinast sisse
weeti pandi s*/« tollimaks peale. Waittsusel on
Mongolias üleüldse õige vähe tegemist. Iga
suguharu elab oma ette ja õiendab ise oma aSjad.
RyiSkondltsed etteVõttkb puuduvad peaaegu täleSti.

Mongollaied on karjakaSwatajod. Nende rik
kus seisab hobuSteS, kameliteS, lammastes ja
weiStes. Harilikul ajal veeti neid hulgakaupa
Hiina ja Venemaale wälja.
Peale Wmemaa kokkuvarisemist kaduS Wene

raha M-ngoltast, nii et ta päris ilma rahata on.
Kaubeldakse vahetamise abil. Wt-masel ajal
ilmub aga ikka rohkem ja rohkem Hiina raha
turgudele. O.guse pärast on kõik kauplemine ja
?uhoa«j»ndus hiinlaste täc«, keS oma lihtsatest
naabritest mõistuse poolest üle on. Ka mõni
wäjam.a äri oli asutatud, mis
väga heade tagajärgedega töötasid.

mesi, rahva varandust, kulturi, et aga tsiklist lidu
ning mLnu tunda. Jz säärastena on iaanxd nad
tõöniStaks nõukogule Wenemaa suurustele, kes
piiikv&d üleilmlist Snneriikl luua, kus ei leiduks
en»m ei rõhujaid ega röhmuid.
Rääkimata välistest frontidest, kuS lastakse
lausa tuhandeid ning kümneid tuhandeid meeletult
ära hävitada, hukatakse inimest ilma armuta ning

arvuta sisemisel frondil. Kuid kõigest avalikust
hävitamisest hoolimata ei suudeta ltkvlderida ope»

ratsionifid sisemisel frondil. Front laieneb alatasa,
ähvardades saada faakus!itu'S nõukogude Wene.
maale. Peata kanadena liiguvad punaväelased
ühest sisemise liini kohast teise, et anda hoopi mäS

sawaile töölistele, on oga sunnitud igalt poolt
õnnetult taganema. „Petr. Prawsa« teatel on
onrud PunawäelaSte komissaridele laialdased voli

tused kgntsesnseks sisemisel liinil. Trotski ise,
isiklikult andub plaanisid, kuidas kõige tagaiär:»rikkamalt opererida. Ta käsib kõke, keda vähegi
kahtlustatakse töö iste poolehoidmises, ära hukata.

Kat sellest täpipealt iwnt hoidaksi, siis ainult
võida neist jagu saada. Missugust wilza Trotski
hullumeelsed plaanid on k-nnud, pole tüll teada,
kuid arvata võib. et ka selle! mingisuguseid taga
järgefid et ole olnud, sest sula ennemalt hukati
waigkid nii palju kui jõuti, tööliste mäss kerkis
siiski päevakorrale.

Igatahes on nõukogude Wenemaa sisemisel
frondil suur tähtsus neade operatflonide kohta,
mtS on ettevõetud nii EeStt vabariigi kui ka
tiistel wäilsfrontldel. Lähem tulevik näitab, kaS
suudavad Wene arukamad töölised enamiaSte iket

maha raputada, või peavad nad ise häwnema.
CiTit.
Biherts akwwad Amerika wSgede ase
meie ütnettf* ««k-atahuik-id.
Londonit. 29. aug. Reuterile teatatakse tta
shing'ouist: B-ker teamt senati välisasjade komis
jomle. er S bertst Amerita wäg?fid klireöti wälja
toitafse, nende ajemele tulemad wabatahtlised.

son saads komiSzoatle äranr,a lepingust Poola,
maaga ja Versailles'l kokkuleppest Rhemi okuprri
mtie kohta.

Peterbulli k.lale tungimisest.
Kopmhagenist teatatakse: Põhzolääne Aene
valitsuse peaminister LUnosow seletos Helsingi
lehe fjHtifoudsi." kaastöölisele, et lootused wõit
luste kohta enamlaste wastu olla nüüd märksa
paremad, sest luslaSte käest olla nüüd wäga
Wgewat toetust oodata.

Arhaugeli «väerinnalt.
Londonis, 30. augustil. Reuterile teatatakse
Nrhangelist 30. aug.: Tearatatse ägedatest wSit
lustest raudtee ümbruse?, kuS 200 austrullafi
kohalist ärawäfinud -venelasi aitawad. lemtsa
linna pommitati tugevasti aeroplanidelt, mille
järele jalawigi tugema toetusel
linna tungis, 350 enamlast ühes suurtükkide ja
waruStuzega ümber piirates. Lahingud keStasad
edasi.

Dwiuski langemist oodnta.
Ztii kui „SO,. 30. augustist
teatab, olla Dwinskl langemist igapäew oodata.
Leedu wäed olla 12 wersln ainult weel DwinSkist
eemal.
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Soomemaalt.

Kodumaalt.

Miini lõhkemise TerijSe juureS Arvu
stadtis rahutused.
Goome peastaab teatab 29. aug. Ella õhtul
kl. SM kuuldus Raja jõe poolt tugev plahvatus.
Al. 2,50 plahvatas miin ranna lähedal
ja vigastas kahle suvemaja. Sl. 4 oli jälle
teine plahvatus, mis nähtavasti ka miint lõhke,

Pärnumaalt.
Pärnust. Eestikeelne ja venekeelne
sega piduõhtu oli laupäev»! 2». a»g.
..Sadla" seilfi saalis. Mängiti eessi- ja w-ne

mis» tagajärjel siindls.

Jendarite peolt saadud teadete järele »n 28.
aug. turu peal rahvakoosolekuid ja
rahutusi tähele pandud, mil ka rahwa peale las?,
mist on tarwitatud. Mitmes inimesed on surma
saanud.

2S. aug. hom. awafid venelased tule Goome
piiriwahtide waStu. Paar tundi kestnud m!e°
wahetuse järele jätsid venelasid laskmise järele.
Muidu oli kõik rahulik.
Aunuse liinil on viimastel päevadel rahulik
olnud.

keelseid näbmdeib.

Niibi hi-lb lange» üb. Kaoa meil
harilikult ar pidajad Rii»irrDst 5 «. tou»! BJ».5»p.
wõifis, cn h»ü»!uo toitiuSamett kauplusest niidi
rulli 4 ». eest mIIÜM-.
Keskendust raudteel sõiduki
teeb see, kt roug ükskord »ä was fikfs j- ja
sõidab. MDjasõ.dukS ou miiäratxd kell 7 SS 2».
Turu üleVsade. P irna turg o«
igapäev pt«aegu tühi, »i«ult kukS-iolm hoöull
on käsipuu külge kiuni seolud ja sealt vüllbokse
vNd, t-naumue jae. pakutakse pes
asjalikult hütjvä «.terjnli. Ke o« mZni fsia
pä:S näha. Hi»d setul azu kõrg?, S—6 ««rka
nael. Turg »« toiduainele Poolest päeis kchw,
feus iõüu ka htuaad toiduainel»! kaunis soolased.

Lätimaalt.
Aätimsa nõuab SssmeZt jäälõhkujat.
Heisingis, 30. aug. B>ittisch- Heimat teatab,
et Rait waitSmmiSiertum Goome wautjuselt jää„Wäinrmstst" txgafiandmist on ndud
xur, sest et „Wätnewö nett" enõijs nimega
„Kcsdor lkuaS jäämurdja oli.
Wtlitsufe kriisi».
Möödaläinud ueiöola löpxl on RiiaS
Rundschau" teabel jatuS liikunud, et» mokruUwo
blokk ja sotstaldemokratiink waUtjuse tahw
»st xöudwvt, jest see et takistavat Miimwi
mässa jarnüsid watzejuhtxNifi ette!»lem»st. Uyt
lust oluud tawaisus Lj-bsmt toktaleppest mõöoaMinnes Läti w»luj«st tottaj?.«oa. Wttit
sust! sta oga nösptöamije järele eraioudabe wa»
helise bärogu lorda liknxo nõudmist et terme
mattisu» luhkslS äratzoiva ja ühtvaroaxast kttifi
sest Scsikutc mia.ftnte taiksimtsegs üle saada.
Aalttskjest iahkuoa tohw, sõja ja siseminister.
Missuguse pöörde luisis ka ei wõl.ks, jääda
Ulmautt itta valtijuse ette otsa.
Nii tui Rishjk. El." 3». augustist
teatab, oiewar Lau sisemwister Or. WaltcrS
ametist juba lahkunxoki.

..Miitawi «ässu* järelkaja.
„Lat. P»e'jd" teatab omeiiituU: Ööl wa«ta
27- aug fiu areSterisis kratzw KellrN ja
Landesivcyri salgud Hascnpothl iwna polttset ja
Viisid vangi ws.tnd Ptttuln:.
27. augustit v-tpd G-tksa kütid F-enknbmi
kosaaõüNtuiitt shjatt SMd äcu ja rõövisio nime
tawv asutuse paij-^kS.

Skeudarii on j-esa«a kordunud.
j« vos der
Goizrst.
8.r1.n S, 29. aug. U>ji Tuomi. AstwärtS
ütled a»ja!audjaft teada sõud, <i Saksa
söjaväge«L äea-oomsc w.lvtlumme M-ramaat
häStt tav.mõeldud rnttice jsmm on. Pcatlttja
all waStu" lahettkje ärt.kao
tatuv maakonvi tagasiwoita vasta
watujujc l-h.imst. Layemub teated panemav
v. v. UM&. tegevust rnoga ijeäraltseoje watgxscsse.

B-ttMis, 29. aug. U»si «aomt. Frahttt
tood tiataat v. d. Goitzi ttgevuss vastu väga
terava titjuiuse. Huuorntats!, ei vttman: Bett'.xn-re maavtt sakStasi teeuiSmsse m.enlud i
Nimetad kiubraii e: ta
waj<»ia«iJ(ö koha pealt kõrvaldada mttb. ÄinSrait
tegevust Nimetas i.ht ecSlujattfetS wavluleivolutsio»

naride ttgevustkõ, mis vuuiasil atat Potsoami
ohwuserive rmgkonsades ilmsiks on tulnus.
Gnamiaste partisanid.
..Latv. Sargs" ütleb kindlast allikast kuulnud
olevat, et enamluste panij&md yatkawud wäikes
tes sutkades, 12 meest ühes salguS, salaja Liini
maaie lutewa. Iga saab 150 Ü rbl.
Nende juhatajad muidugi roytem. Jgule mehets
amatse tuusa 350 puoruulc, 3 läsigrunati, tõyke
ameid, satalirjads võtmed, ljeäratised > juhtnöörid

ja a rcösid, tells povie nad völistd pöörda. Nen
del on ieuda laSleruStade tudud, mis 9—lo
werSta ütSleisest ara peidetud. Wulja saadltakjS
salgud Lutist. Palju enamluste partisane
on iiattmuaie tuletul juba ttnni võetud, WonnuS
on suure orgamsatsivni jälgile saadud ja sala lrü
tllövu kalle lenud. Rch-estl olla enamiasle par.
tisamsis ka Schvaneburgt ja Belau ümbruses,
kmd tabada pole neid veel saadud. Paljudes
kohtades on läjigranatid raudtettMl pealt leitud.
ja All SchvaneburgRamotsli raudteel ei oie õoscti enam julge sõita.

ÄI hui iii, mii juuli kuu lõpul kehx>
tswak laiali taguxes, ex raugema». PõhjutekS
on muidugi Vlhuused ja vilud i'mad. chatgeis
voodii on woe! paljs.
W i h m a fajuö iZapäev. Sj.
Pärnawaali. Alalised wihmasa»d
takistavad viimastel nädalate! Põllutöid ja mõ
nel poo! veel mitte lõpule viidud heinategemist.
RuM seemendennne, rniS nende päevade sees teh

tud olekS, on paljuks kohtades sellepärast võima
ta, et põllud vee all# kipuvad jääma. Ainult
osalt on rukki külvi viimastel Päevadel maha teh
tud. Mohaniidetud hein, ai'» nädalate viisi sa
dude käes olnud, on mostaks lärnud ja kipub mä
danema minema. Sadude läbi viivitatud rukki
lõiws mis joba nädala.e eest algas nõnda et osa
rutlirehlt juba restud ja isegi uudse leib ka kaes.
p»-e weel lõpetatud mõntngiS kohteS. Pole vist
vähe neid põll«pidajmd, k-ll?l puudus on külvi
viljast rukki seemendamisel takiSLatud töö. eg
pole niuhti annud wiljapeksmisels.

Ühtlast käib sel ajal juba üle nädala Päevade
sui v i! ja d e ! o'k kupa n e k. Niidetakse ühes
otradega ka kaeru»!, miS osalt lõik ühel ajal wal
miuud on. Üleliigsete sadude j« rohle niiskuse
mõjul kipuvad nisud kaSvama mineja. Os«lt
on need, niihästi talve km ka sui-xisud, sxda tok x
Pandud, Ojalt alles kogumata.

Üleüldiselt ox viljakasw tänavx hea. M.
Uus korraldus maamiilitfa
k o h t o. Tänavu kevadel ühenhoti mitmed maa
miilitsa vanemate, keda iga valla peale üks oli,
jaoskonnad teistega ja võhendati miltlsionäride
arvu üle 10 mehe wõirs. Uuelt korrsldatud

Nusugusz iiKüjenu&t taob lohaltuc Wcue
leht „Now. Aümrlt alata »l>n der Gotz
pätwil oma mägedega edafiwngimlst
Äcurmaa wuSm. Pcaletungrmine sündiwat B«w
-goe (jsam PcUrsvu ja Most«a wahki) fiyis.
Sel puhul olla Go.tz.pa.chu Wene alomtuLse uStU
nuo zu oma mme muurnud. Nküd nimetala»üt
teda: „utaman Go!tjow'tta".
N h« sisse- j« wätja-reo w^Sts
Lä.i «aAsuse am-tlikuS lcheS ou »ää:u« awa!dotud, mis ütlch, et reifi;sd ei tohi wWe üle
IQOQ Lält xubio enesega kaasas kanda. Erandis
wölb hädalistel juhtumistel ainult xahamiuiStexium
lubada.

tvd, ctNtZ „Maaliii"tegemata jättis, fcbä tegi nüüd

TäitSti õige, st st ža riigi kontrcll
saeb sellest aru. Rtnukeas m'gu seisab sellis kt
23'/ o robkem übs põllu aseme! oleks
pioanab 28*/ a wShem ütlema.
ArwotaAassi on on need andmed herra Leht
mannile isand Sooli poolt saadetud, ?«S oma aru-.
andeS eksis, nii kui see tema suuret harilik nähtut

on, mit ka kontroll arwaS. Üleüldse oli see mset
rehkenduses nLrk.

Ka Wuna Wigala mõisat olla riigi kontroll
atsu leidnud mit, hariliku sureliku mõiS-eS mitte
lubata» ei pidada olema, nimelt olla stali 2 Ho
bust ühet waukiiga Witti mõisa „üle läinud."
Noh mit seal siiS nii imestada, kat meie ei loe
igapäev ajeleheteS et nit ja nii palju enamlasi
jälle „üls on lätrud" meis «ägede poole. Ja
nüüd selle 2 üle läinud hobuse pärast tchtakse nii

palju lärmi ja kisa.
teated.
Naarja laat pteMlt 28. septembril ia
Mihkli laa! Is. oktobrU uvo kaleudr! järele
ara. —r—

Narwa elu.
Elektri »Algsf: tarivit«jatele.
N>rma ltnna«alitius teatab, et elektri tarwi
tajad, kes 1. septemdrikS f. a. oma maksad ära
õiendanud ei ole, neilt elektri walgsttuse saamise
õigus ära võetakse ja maksud kohtuteel sisse n)u.
tatse.

Kõik, ket elektri voolu warguset (traatide
salathendamine suurema wolgusego, lampche tar.
wilamine jne.) süüdlased, kaotavad elektri saamise
õiguse ja võetakse vastutusele.

Vihm
kipub põllutööd ?karva ümbruftS suvretti takit.

miiUtsawünemate jaoskondades oli sag-dasei taks,

tama: rs!?ioknd tahavad väljadel kotvama minne,
otra ja kaera ei saa kudogi moedi lõikama hakata,

harva ka koguni kolm valda ühendatud.
Nüüd on oga leitud, et need jaoskonnad mii

termi mädaneb Nii tõmbavad Qih«»scod
kõigist põllumeeste lootustest kriipsu läbi. —rf.

litsxvanematele korralikuls asjaajamiseks liiga sxnred

Zeiwa hnlker wureudatrrwat.

on, l?»bul»sis viimasest korrald-iseft ja p»nnakse
endiselt jälle igasse waida üks mli itsawanem
ometiSse. Sellega tuled üle 10 uue militsionäri
maakonna mitliisa teenistusesse juure võtta. Ka
on milikfionäride pal'a nüSd'hästi tõstetud.
—Opii a j a t e kursustelt. MöõsaIfitexb nädala! lõpfiefb rttewgünis.d hr
Männik bownttcft ja Zeoiogiasi ja 3L Marna
fäfisõõit. Lahku ÄSd (rtitJtib oio mõ'imad omale
wSituud ku?saölü§re täie luzupidamise je sogdeti

v?ld IV. määril sele. P-kemat eega tsõiss siil
hra Miivnik, küfitod-g sxq ainet pätis
va ttlnvalmistich ja tassaliSkuwa sisemise soo
jos? ju s!a'-i erzui-ea ja viia
tichtce cm õpiissi. Temast tui s ltsimeh ft. jäi
mälestas järe-5. U.
PSr«u.Jaksbist. Kõhutõbi hakkab fiin
juba vähenema. Hsigeksjäännsi tuleb nädala
jooksul veel mSnrd ülfuud ette, kuna varemalt
Mid iga ne-dala mitutelfikümmend ja isegi mõni
kümmend oli. Ka pole kthutõbiSte ravitsemist ba
rslktdes „?tüini" koriiAajos ja P»r»Sma?! enam
paljx haigeid pvetusei.

Kõik rahvakoosolekud ja pidud on aga endist
viisi keeiatud; ka ei p eia ?!ri?utes jmnalaternis

Teatatakse ametlikult poolt, et narvalased
pidada septembrikuul nael leiba päewat saama.
„ Kmru".

ZihsnZkkud-le j« «aheMa«Pl?satese.
Narva linna «iilrtiaülem on ettekirjutuse
awaldsuud, milles lihnnikle ja Ndhaksupmehi ja
ka neid isikuid, kes nahkadega kauplejad, olgu
toores:?g« ehk pargitud, neid nähku koubandnS.
ja tööSruS ministeriumi poolt früblaf# mnäratud
hindade eest lO. sept. s. a. Wiru maakonno
tottluSosskonna Nsrwa woliniku lidusse ära pea
teab andma, Tallmnr maantee DmttrijeNi m«i«,
«rdine „Tudolmn".
Kohustatakse ta t*Petaft«te® loomade
toored n«h»d sinna era and». Gsi« ak« ei käi
«tite »asik«. j« lamdonahad.
Walmit. ja toorele nahkade ostmine, müü
mine ja ühest kohast teno »o.metamine on ilma
sellekohase lxubntiduse ja tööstuse-minSkeriumi
lubam keelatud.

Selle maruse mittetäujad wLetakse was-u
-tusels Walirsuse määruse põhjal, miS 15. aprillil
1919 s. ilmu#. (..Rsigt Textaja" nr. 27).
„ Kiuru".

tust mitte.

Wäejooksik mehe m« halasZnnd.
Mineva nädala lõpul võttis miilitsa vanem
Enge vallas kauemat i»ega «ogootsiiud Gäejeok
silu kinni, keda vallutapiga 16 aug Enge w.Ma
maja juurest w:rsm viis Pärnu pool oleva
Halinga vallamajasse kahe, vallast tü,u
-t-ttud, mehe valgel. Wäejoolsiku käed olid kinni
semud ja sidumiie paelsoiS smttjamehe käeS.

Ligi Jakobi Ea>.-luth. kirikut, UduwKes,
laSti lepikust wüeiookftku saatjotrft see mees maha

kes revolvri kä's hoidis, mille peale teine stutt
jat-st cnnost lohe kraavi pikali laskis,
sest et lepitust ühtejärgi 4—5 pauku anti. Ball»tapiga viidav väejovkstk põgenes ära.
Kotze ssadeti Pärnust sa!? soldvlid, 50 meest
Välja, kes niihästi laskja, kes ise ka väe ooksti
on ja 'a põgenenud väejooksiku lii-ni pbüosid ja
Pärrm toimetusid.

Bon der Goltz Wekerma»

»ähe« »ltS haritud kui «iuewa saõta, niisama
on ka kevade ktmud põldu stemmdamata jäitud.
Kevade saadeti siia Winisieriumi poolt walit»
sejaks keegi hcna Caal, kes ennast tüll ogrovoMttS !»m»ta l«fi, aga ameti p-ottst endine taup<
mees ptsrda olema. Kuid põllmöömiuiStertum
eW selle uuhe ärilisi kog.mafi hinvoteõ, sest see
»?<S tahtis enesele paradiisi luua, m S ega riigi
kontrolli psolt mitte heaks ktiiMist ei leidnud |«
tifiSte paari nädalase uurimise tsgajärj?deaa riigi
kontrolli poolt, on h-rra Saul amenst:agandatud
ja mõsa UKS walitseja asendatud.
Hena Lebimann üilcõ As-.tawaS KozuS et
Kolaw?»« möllas on 28'/» mssd rodtem ülk»h«;i

Kärgust. Hiljuti waroSiasid mxsilastd, keda
tiinawu roh-esti liikumas näha, f.iu M.
Puussepa hobuse iirs. Ühest teisest kohust on must.

lased sõiduwankrt varastanud j» finna esemele
jättvd oma vana vankri.
LäaNemaslt.
Kolo»erest. Töierakondliss müjüptdö«Lse
tagajäijid hattawad ennast meie pool näitama.
T«t»el, kut Solowire mõiS põlluiööÄirtstt'
xiumi hoole alla aeti kohe mS.su põllud
ruumdltse ja iga lcksvguse ruudu fissc ese»sa;i
maatomecS (köc.SÄtiuo, lihunikud,
lvkuseptd). N»Sd sSgiss su töö tagejitjcd näha.
Mõisa põllud pidid töil üeS harilud saama,
aga näha on seda lööd «Aga wähe. Kesa on

maalist põllumeette kongressi kokku kutsuda La
valiti selle eeltööde jaos wtteliikmettns komisjon.
Kongress lõppes öösel kell 3.

Läänemaa põllumeeste
kongress.
Põllumeeste juures on see mõte lüdt tungi,
nad, et riigi valitus ueid silmist on jätnud, ja
lõige vähem neude huwides töötad. Põllumehi
tuntmse watttsuse poolt ainult nipalju, kut nad
kohustusi rngi vastu tä-tma peavad, muis etjut
on nad saatuse hooleks jäetud. Ülearune otekt

millest oma viimases numbris lühidalt teatasime,
kestS pühapäeval edssi. Harut»ti päewa'»rral
olemmd põllumeeste etuSje puumwad küsimust,
millest aga k-mnis tuimalt ja uniselt osa võeti.
Suuremat elamust simniic# maaküsimuse haruta

mine. Srlle harutamise juures armus teraWalt m-taseabuse eelnõu, unda A ulamas Kogus
padempoo.sed erakonnad tahavad maksma panna.
Leia et see eelnõu meie tegelikkudele oludele sugugi

ei vasta ja meie ri-gile hukatust tood. Koosme
jäte poolt toodi terwe rida näitust meie töö
erandlise pöllutöSmwiStrrlumt poolt ülewSktud
mõisatest, kus selle a emel, et majapidamist prre

male tõrjele korralagedust os sünnitatud.
Mõisate rngi kätte võtmine ja maatogavarade

loomin? ei leidnud wosolejate poolt, kui pat.r
Raiküla wafla ta uperemeest, kr# fotstalistiise põllu

pidamise wiifi seisid, (!) mahaarsame, poole
hoidmist. Seletati, et praegune maasradnse eelKõu Wene ecsmju! on tekkinud ja selle toetajad
töö-rakondlased ja sotsialistid need on,
kellede jsyid Wenemaal harituse saanud, Wene
maal te<ninud ja muud eesiujn tarwitada ei »s"a
ega tc-ba kui ainult sida, mis Wenemvalt pärit
on. Õhiu-Europus ei ole mskil niisugust maa
seaduse eelnõu kõne allagi wõetnd ega mõeldn
seda teoks tegema hakata ja kui meie niisuguse
maase,duse eelnõu teostamisele peaksime as»»«,
siis knolame täielikult Õytu.Europs poolehoidluse
ja langeme Wene korralageduse mõju alla.

Kongressi lõpul ots«Stati lähemal ajal üle-

Nimel kõiki esimesele ülemaalisele töö iSte kongreS

sile kottu toimi* liikmeid. Lõpvls tuletcS köueleja
meele kSilt neid, keS tööliste õiguste eest võidel
des langenud on, mille järele kohal olev muusika
tiir leinamarssi mäng'S.
Kongressi juhatajateks valiti herrad ÄnnuS,
Kõolmevter ja Joonas. Sekretärideks herrad
Hammer, Keerdo, KurmitS ja Talin.
Mandatide komiSjoniSse valiti
herrad Tndeberg. Palm. Õun, kaur ja A«hei
dwg.

Kongressilkonti ette fifomlniSteriumi tsoda
anne auietiähisuSte kefbäroole, miS umbeS järg
miftlt käid:

parandusi muzalt, lui iseeneselt loota. Sellet mõttes

on põllumehed kõige laiemale organiserimisele
asunud. Uit teise;üre!e kutsutakse maakondades
kongressid kokku, kus ühiselt oma hädasid haruta

tatse ja teesid katsutakse leida nende körwal
dümiseks. lääuemaa põllumehed sammuvad
põllumeette organiserimise mõttet eeSrinnat,
nad pidasid pühapäeval Sl. s. t. p. teist maa
konna põllumeette kongressi.

Kongressi tagajärgesid üleüldiselt kokku võttes

peab tähendama, et põllumeeste! praguse politi
lise momendi 10,.ta täieline ja iseseise» arusaamine

on, mit pra guött valttsevate erakondade poeti
kale risti waStu käib. JsearaniS wõid seda
««aküfimose kohta ütelda. MiuiSteriumi efitajo,
hra Oioleim ha.enalsirkaS läbitu!kum?«e võid wige

paremaks .llustratstonitS sellele ollu, kai patju
praeguse põUutööminiSieriumi põhjosvötted ja
sihid põllumeette omadega koktukölaS on. Kui
hra Osoleint resslutfion hääletuse:e pandi, mit
tööerakondlaste tutlawmd löölsönu sisaldas, et köit

mõisad võõrandatagu s t f«t» h e ja antagu
Põlisele rendile MkatahtMle välja, sitt
ei leibuud sellel mitte ühtegi poolehoidjat.
leich et riigi ma-enduSlisest seisukohost võõral?,
damiue sel määral sünniks, kui mid kolouherida
jSutaise ja et eraomandus nii suur kutturuliue
tegur on, ot teda hävitada mitte ei tohita.
Ülevõetud mõbate majandus list seisukorda

L) KongroSfil ei tohi mingisuguseid kõnesid
pidada ega otsuseid waStu wõtta praegu mak«»a
riikiise karra kukutamise suhteS.

S) Kongressi ruumidesse võib ainult volt
tuSLega isi-uid laSta.

4) Kongressi korraldav komitee peab korra
pidaj-.le ohvitserile täielise kongressist osavõtjate
Nimekirja ette panema.

5) Kui üleval ettetoodud määrust peaks riku.
tatama, vn korrapidajal ohvitseril õiguS kongressi
lõpetada.

Kesknõukogu poolt kokkuseatud päcvakorraS võe
taise mõned muudatused ette ja määratakse järgmisel

kvjul kindlaks:

1) Prefidiumi Äaltmised.
2) Aruanded kohtadelt.

3) AmetiähisuSte õleSanded praegusel politi'
lisel ajal.
4) Organiserimtss küfimuS liuna» ja maal.
ö) Tööliste kinnitamise tiistmuS.
«) Tööpuudus ja tema Põhjused.
7) Tööliste kooperatiivide asutamise kõstmus.
») Walimised.
9) Kongressil ajatud küsimused.

kirjeldades, leidsid kaks kontrollttoueitjoui efitsjat,

et Vigala ja Koiovere mõisate majapidamised
tiugimara tagurpidi on läiuud. Rleüldtsed riigi
ÜtevalpiLlttnise koormad leiti liig raSielt põllumehe

peal lasuvad, ja arvati tarvitituk», et neid eduS
pidi ühetaoiisemalt kõigi klasside peale ära jaota?

tatt. Eellast samast põhjutmõtteft wtljaminn.t
leiti ka rekwisitfiomd põllumeette waStu ü ekoh
tused olevat, kuna sõjaväele lõik lubati anoa,
»it tarvit, mitte sellepärast et ollakse sunnitud
andma, »a:d et tahetakse anda.

E»»e kongress andis kõige paremat kaunistust
Läänemaa põllumehe küpsest ja iseseisvast mõtle

mise witsist. Aaieldt elamult ja asjalikult. ko:d
otsused võeti köit uhemeeleltkult Üllatav,
et inimesed, kes endid lööerrkondlaSte

liikmete seika loerad, J. Tõuissont kõne ju
J. Hünersoni resoiutsiomdele, kuS eraomandust
wi wtturalist abinõu ssomitakse, kahe käega alla
kirjutasid. jäi järele kõige parem j« näi
tas, et põllumeestel oma iseäralised huwid on,
mis neid kottu köidavad ja mitte ei luba kaasa
minna nendega, keS meie põllumajandust soifialist
listele kutsetele tahawad oh»nks tuna.

Hammeri ettepanekul otsvstetakse kongressi
awaiikms tmuti£t*i« ja sel otstarbel toaltratse
kolmeliikmeline foatfond, kuhu smd Pe,km-nn,
Ham»er ja Masik, keS }% kohe fisemiuisteriumiSse
lätsid, et sealt kongressile pealtkuulajale siöselast-iniseks lsbo saada.

Mõneminutilise ooUmtfe järele tali saatkond
fisemintSteriumtst tazafi teatega, et pealtiuulajad
viivad kongressil viibida.
Paljude saadikute wolitus-d on korraldava
komitee poolt tthjakS wnmstatad, mis ka

poolt kinmtatatse. Man seaS ei lastud kongressile
maatameeSte täidesaatva lomitee esitajaid K. Ast'i

Kongress algab kell 1 päewa. Kokkn on
tulnud saadiknio 18 asutuse psolt. Külalisena
on longresft.e sõimud Asuwwa Kogu l ige egro
nom J. Hünerson; peale kongressi algust i mn-yad

ka meel AjUtsma Kogu liikmed J. lönisisn ja
Dr. litges. Juhatajaks walitakse J..an Neider
mann, abiks A. Ann>ko; KirmiolmetajakS Hader
mann, abide'# j« ftrtke.
Eraomanduse küsimust käsitama päewakorra

punkti kohta peab h-ra J. Tõnisson järg»ise kõne.
Maaküsimuse arutamise puhul on säga tähtis
teada saada, luidat waatamad põhumehed ise selle
peale. Maareform on katze pahempoolse erakonna

poolt valmistatud ja hädsoti on waja teda põllu
meeSte se«S harutusele võita. Tähtsamaks lüsi
musiks saod siin missugusel kujul tulek# maa
rahvale tarwitnda anda.
Tööerakondlased nõuawad. et mõisamaad selest

päewast ü'e»öeta!se, iui waasiabrJ wsstu »n
wõetad. Meie teeme sellega aSja wüga keeru
lijetS ja wilme kimpu jääda, misgn rahzvataht«iue

Harjumaa põllumeeste kongress

Ira võita on ofaud. ka tenrttol kesknõukogu

küsitawa-S faaö. Kes hakkab «eid «ga sii# teit<
ma? Aneritlaled ütlevad: Meie et ole
kohustatud Europat Loitma, meie aitame ainult
neid, kes näitavad et nad ise kS'ge Pealt tstzowad

end d aidetx ja seda ara-teemand oma tööga on.
N.aurika, kes kööst elab, aitab ainult neio, kes
töö» teemad. Praegu ei ole aeg. kus katteid
teoalsi. R hwas peab maad saama, kaid maa
võõrandamist r«hsaie et wõi mitte kättemaksmiss

asjaks parunitele teha. Esialgu võõrandame nii
palm, km tarwlS on, mi# üls tarviduse, se?
taieb edaspidi.

Tõenäolik näib olemit, et eraomandus msa
«lal mitte lubatavaks ei tunnistata, sesi tööera
kondlaste ja solsixl-dem. seisukoht on sarnxne.
9kad arwawad, et eraomandus maa pealt
kaduma nii kui nii, ja misugusel koraal ei oie
mõtet teda eraomandus!# anda. Mis jaokS on
meil oga eraomandus tarvilik?
(Järgned).

ja Tutp't.
Õytusel kooZolekul esineb hr» AnnuS Am»ti»
ÜhisvSte keski.öukogu trg«w,s; amsndegs. KS-;?»
!?ja tangid tadlidtc sots. dem. erskonna kakale
ja püüad kõigiti s?lle tegevust maha teha.
G?ts. dem. Alma Oftra paveb eite peale
k?u«t ka läbtrZäklMisi pidada, et need, kelltle kal
lale o» ktp.tud, ennast kaitsta saeksid. Scke
p:sls töus-b suu? mtea ja v llStamiae.
Järgnevad aruanded kohtadelt. Mausies
teatad Tartu A.-ühiwSte ktjk«iakogu esitaja
Kirjch, rt Tartu lööiiite k?sk«l kommun.stiine
vaim puududa.
A. Ostra püüab südilt soifialdtmokratisid
kalists. Kön saadab Müra ja vile, kuid s.e
kõorlejat ei kohma. Ta püüab s-lgitS tcha, mis
n«nde (tots. dem.) erakond tööliste organiseeri»
»L'e Sära teivud on ja Sabas just neil suured
rõskused Vl. Kogus ning «alitsnsiS kanda oa.
WUe saatel lõpetab ta oma Ifirtf.
SL Ä. liige Joonas, k-S nii fitilb-i w-gredfi
hingeks on, saab pika miitingu lö»ega maha.
Gell jär:le kantakse pikk eitvlatston eit-?, m.ll ga
kesti, õukogu !-gemug h-aks kiidetakse, valitsuse ja

sots. d:m erakonna tegemus kesk õokogu waStu
hukka mõistetakse. Rejolutsion wSuaise suurte
kiiduuwaldust.-ga wasto.

Koosolek lõppes umh. kell 11 õhtul.
Pühapäeval clqaS kooSoük kell 8 hommikul.
Hulk Tartu tööliste esitajaid lih?ub proNSteri»
deS koosoiekuit. Lahkumine fün itab jäleljäSjate
f<cS tõõlnsm meeleolu. Naerdakse ja soovitakse
lahkujat lr head reisn.
GSna võtab hr. Koolmeister. Ta peab pika
kõne poittitise wommdi üle. süüdistades Valitsuse

tegevust. Kõneleja toonitab, et tööliste ametlühi»
sused majonduSliSte küsimuste luhendamiStega
tõrvn ka poUliiift võitlust peawad pidama. Ta
tunnistab töölist? dikdaturi tarviliseks.
I?ii>ama tungib kooSolejate rõõmuks ägedalt
valitsuse tegevuse kallale Joonas oma plkeva»
UneS.

Ametmhisuste kongress.
kaup., ao. augustil f. 0., kkS 12 p. awati
Rlemaalins Nmetiühisuste kongress Tallinna
ametiühisuste ks knõu ogn ruu»ideS. WolituStega

Arutusele tuleb tööliste «rgannerimise küsimus.

ftadltuid on filc 400 kottu tulnud. Peale awaViit lau!di muusik» saatel töörah»» hümnust

Paljud sooAitaweb kes nöakogu walim fi edasi
litata, kuni rohkem liitlisi erzamserltud on.
«e«,si hoolimata walitakse keslntukoguSse 7S

~Tnternatsion»li."
Avamiseköne pide» AmetiühisuSte ?-sinSu?»gu

esimees hr. Ann»», krS lühidalt meele tuletas
»eid raSwfi, mis tööliste »rg»niserimise juures

saadikut ira.

Juhatusele tuleb teabe, et kongressi ebasipt.
bamme walitsuse poolt ära on keelatud. PõhjuS:

Sk. 182

Maaliit

MNrfitfnfe poolt fongrelfUe ettettrjitateb mfiörHte
«itte täitmine ja wattu võetud resolutfion, k»S
valitsuse tegevus hukka mõistetakse.

Tõuseb müra Juhataja kuulutab kongressi
lõpetatuks juure lisades, et ta tagajärgede eest ei
voStuta. Keegi hüüab: peab ise
«mast edasi."

Ilmub JoonaS ja teatab, et tema, kui A. K.
liige võida rääkida. Ta paneb mingisuguse reso
lutsioni ette, milles valitsuse kohta väga haava»
vaid sõnu tarvitatakse. Kõik kiidetakse heaks.
• Müra ja segadu».
Keegi teatab, et kongressi ruumid o« sõja
vägede poolt sisse piiratud. See tõStab veel
rohkem ärevust. Siunatakse läbisegi kõiki. Ise
üraniS rõske sõimu osaliseks saab ..sotsist" fisemi

niStcr Heünt. Erutatult jooketatse ümber.
Kougretst jagamise katsetest ei tule en«m midagi

viija. Sõjamehed on ukse juures. Ükshaaval
lastakse saadtkmd välta, neilt isikutunnistust nõu
dtS ja ül«Smärktd«õ.

Õhtupoolikul uulitsatel.
Kell seitse algaS ..Estonias" etendus. Teet
r-Sse min jäid sundis seisma jääma suur rahva
h»'.k, miS teatri ette oli kogunud. Niisama oli
inimesi hulga kaupa ka kõnniteedel ja puiesteedel,

d Kuid linna siSse ei lastud. Miilitssmehed, kaitse
liitlased ja jala ja ratsa sõdurid hoidsid u»!itsad
kinni. Linna se?S paistsid uulitsad tühjad, ainult
siin ja seal nähti pttsimehi liituvat.
.MiS on?"
Pea selgus, et löõljSte maja on ümber piira
tud ja smeliühisuste kongress laiali aetud. Ka
olevat hulga kaupa kongroSsi liikmeid kinni võetud.

Nii oli eita õhtupoolegi keegi väga liikuva
suuga naisterahvas turu ääres sa seletas seal.
kuidas keegi ta tuttsa» Wenemaal eludes päüs
raSwa läinud. Omad teine ennkmalt kuiv ja
kõhetu Mihitene, aga nüüd olla nii tugew, kas
või sa-da lsirtuSse Lurichi va«tu. Meil oga
pidada inimead siin nälgima, sest et burshmd
kõik oma nahka panevad.

Mõ St«gt et teadlikud inimesed nii uguft lori
kuuldes uaeratawsd, oga seep fee on, et neid teod.

likku mitte üle aru rohkeSti ei ole. Et saa salata,
et niisugustel jnttrdel oma f#gu rahutust sünnita,

wat mõju i'k«gi on.
Ja seda tunnistab ju kõige paremini ameti
ühisi-ste kongress. Selle asemel, et iSsisele tööle
ssuda, tagcndatalse kõik mõõdukavsd elemendid
kongressilt ja h.ckatükse kohe enamllftle Venemaale

lüdulaulusid laulma. Arwatavasn o>id ja on
ka need inimesed arvamisel, ei teinepool piiri
päris õnuemaa on.

N-gn juba kongressi kirjeldusest näha, aeti
kongress laiali ja paljud rnmüuse äi.Staiad ja
Vabariigi valitsuse eitajad võeti wchi allu.
MiS nende viimastega nüüd teha?
Minul on üks mõte. Kss ei o!e:S kõige
sündsim, kui Wabari gi valitsus neile omalt poolt
wogunid annakS, nad sisse laseb astuda ja need
inimesed siuna õnnemsale saadab, kahu nende
hing nii kangeSn näib ihkama. Ntis tarw?s
inimesi siin finni hoida, kus neil nii p.'hz ju
raSke on ja miks mitte sinna neid saota, kus nad
lühikese aja jooksul wõi-sad rasva ja rammu
saks minna ja kuS ei oie vaja tööd tcha.
Wõib olls, nad oleksid Vabariigi valitsuse
vaStu niisuguse heateo eest väga tänulikud.

KaS see abinõu vötmsdele meeldib, seda ma
ei tea, aga ta o.etS ometi sünnis ja omakohast
otse s»uremee!ne heategu. —n—

1 sõdurite vohel ära toodavat. Neid vaadati
juur? huviga. Oid suuremalt osslt seleS salk
konni? naisterahvad.

Sõjawselqste palwekirjqd Usßtqwa
Kogn esimehele.
Sõjavägede ülemjuhataja juhib oma päeva
käsus nr. 5i)9 rahvaväelaste tähelepanemist selle

weriwaenlasea, kõige selle hävitajad, »tS meie

peale, et niisugused wüärnähmsed avallku?S an
tulnud, kus ühise patweklrjoga
siiravad otsekohe Asutava Kagu efim-he poole

v»hv»d sõdurid, kangelased isamaa pojad, on juba

ja p«lav«d mõnesugusid uusi seadusi ehk määrusi

ligemale aaSt- oma verega ülsS ehhanud."
Selle sisulised ütelused liikusid rahva hulgas.

väl;a anda, eht endist muuta, mille väljMõõta
mine ja otsustamine sõjaväe keskasutuse asi on.
Tuletatakse rahwamäelastele meelde, esiteks, et
sarnased nähtused on lubamata, sest et praegu

„AH need ftinatskd ongi need GeSti iseseisvuse

Tundus kuidas nende inimeste nägemine juba

rahva hulgas põlgtust ja isegi viha ärstaS.
Kuuldus rõõwuavatdusi, et ometi praegune waltt
sus kordki julges kindlat tegevust üleS näidata.

nad Venemaal', miS neist siin
peetakse. EkS nad elagu siis seal ja olgu õune
likud. KvS neile seda keelad."
Inimestele ajab jaba psljaS mõte hirmu paale,

et meid nälgiva Venemaa alla peaks antama.
Järga-isid uulitsad olid kiuni pandud:
Karja uul. Estonia jun esi, Jaani uulits
mõlemal ots-l, Karja uulttsa algus linna seest,
Vait«-PaSn uul., Sauna ja Müürivahe uulitsad.
Nii oli bnna sees igasugune lntumine seiSvaS ja
agarad kaitseliitlased et lasknud ka naljalt neid

wäelastel keelatud on ühiste palvekirjade sisse,
andmine oma ülemate nime peale, ainul; nii
sugusid raportid ja palvekirjad vaadatakse kabi
ja saadetakse edasi, mis iga rohvawäelase poolt
ükstknlt ja oma otsekohese üiemule kaudu ära
antakse; teiseks, et waleöti adresstritud palve
kirjade äraandmine suurendab ainult kirjavahetust

ja need palvekirjad saadetakse nii kui nii edasi
sõjaväe asnmstele, ehk ülematele otsustamiseks.

Draamateatrisse lasti ainult need, kellel pile
tid juba o'id ostetud. Mõistagi et sel Põhjusel

sõjas tellinud kahjude eest.

teatrisse mi palju rahvast ei s-anvd kogude, nagu

On olemes WsbarügiZ hulga majapidamisi, mis

see harilikul ajal vahest võimalik oleks olnud.
Et läbi linua liikumine kinni oli, vajuS
rahvs vool Wiru ja Harju uulitsatele. NeiS
oli liimmine õhtupoolikul niivõrd tihe, et vae
walt võis läbi pääseda.
Oõ peale jäi aga linn täitsa soiku ja kui kell
r 11 lii ja teatritest tulejad koju jõvdfid, olid kogu
linnas uulitsad täitsa tühjad.
Nagu kuulda, ei ole kusagil pool mingisugust
korrarikkumist ette tulnud ja rahva hu gad kaisid

wabastaSsõza läbi niivõrd r. S'esti on kannata
da saanud, et majapidamise rdafiajaNin« ilma k«h.

jube eest tususaamüta pes vSimata v-s. TuntaWalt on Mõisadepidsjad pibauwb kannatama. Ise
sramS on niisugust maj«pidamisi roikcSlt Lõ««a
Liiwimaal, siis veel Wõru ja H»rjuü'.sal.
Kl ge pahem selle juures on veel see, et nii
sugustel ?ahjusaa:atet sugugi sellekohaseid dokumenta

ei ole. mille põhjal re?viremiie ja k«h nde hinda
mise komisjonid võiksid stsekohe tasu välja maksta.

Et aga laastatud majapidamisi aidata, mui
dugi kui lõeks on tehmd, et wabaStuösSj» läbi

ja saadetakse maalt wälja.

kahju saadud, sellels tegi rekviserimise ja kahjude

peakowisjon juba 22. juulil otsuseks siseministri
kaudu paluda valitsuselt n nde kahjude
kütmiseks 10 miljoni frebiii, millest kohe rutulises

Nagu ustavalt peolt kauleme, wõeti püh«päev »ht«se ametiübisuSte kongressil 104 kõmmu

mSti kiuni, kes titt tlc piiri kommunistliseie Wme
maale saadetakse.

Aälj«saadetae?ete hulgas on palju tuntud
pahempoo seid tegelasi. Teiste h««gas on kinni
wõetud ja väljasaatmisele määratud W. Maasil
(sots.-dem., endme Testi Maapäeva liig?, Tal
linna linnanõunik, keS ka sel ajal. kui enamlased
Tallinnale kõige ligmal olid, täljetalt kadus ja
fiiS korraga jälle läbi frondi Wenemaalt tagasi
tuli). Dr. Reb m, Mehoni, amenüh. kesknõukogu
esimees AnnuL, K?olmeister, kümmekond keskNõukogu tegelast j. n. e.

A. K. liikme Joona S'e kohta võtab mnidngi
Asutav Kog, ligemal ajal seisukoha.

korras tuleks wäijs anda 3 miljoni marka. Uin
bes vaar nädalat tagasi oli see asi riigi eelarwe
komisjonis harutusel, kus otsuseks tchti 3 miljoni
marka välja enda.
Nõgu kuulda, ei ots see esi oga siiamaale
Asutavasse Kogusse weel mitte äca antud.

riigis wäija maksetud 3'/, mil,vni hobuste
eest ja I gemele 2 miljoni Muu aicrunbuje eest.

Ksvliõpilaste ülewiimifest kõrgemasse
k aSfi kejkkosttoeS.
kekfkaoii alamate klasside õpilasedMurid oa paale pööranud
kllfiatregs, mtafuquitel tinzimistl nas kõrgemasse

NsSsi wii kfe. G-öa tbfiaust arutades jSt mi
nisurtum oma 31. Nänsti s. a. ur. 1395 riag
tirj«s tratatud otsuse juure.
KooUosakond pilab sa?»att«l juhtumitel mai»
uitud rir.gkirza § «, tähendus 8 jä el käia.

Soome, Wene ja Läti wäge
de poolt tehtud sõjakahjudeasi.
Wäga mitmel pool, iseäranis Bö:.na liiwimssl
tuleb elle, et seal Soo«e, Wme ja Läti wäe
osad wõi jälle üksimd sõdurid on
toime pannud. Ainete ja asjade wasiuwõtmise
juures on lihtsad twiitungid Mustu antud, mille!
mmgisugust pitserit wõi jälle numbrit pcxt ei ole.
WarS-i lc hwsid rcftbtrerijob kohalt ja talupoegade
karte jäid ainult ülemal tähendatud kwiitungid a>.n
sate tunnistustena, et nende juures on tõepoolest
rekwirerimlst toime pandud.

ei tea, kelle poole tasusaamise as;a«Z peawud vöörma.

Sellekohsns küsimine tuli-muu sea? ka Wõrust
rekwirerimise ja kahjude hindamise peekomisj nlle

ja tähendatud komisjon pöõ-atz jälle Vabariigi
wsruSt--Sivülitsuse ülema poole.

Rüäd tuls vabariigi waruõmS walitsuse üle
ma poolt selle küsimise peale järgmine otsus:

Kõigi nende rekwimturiste kohta tulemad ni
mekirjad kokku sesda, asjad ära hinnata ja noad
mised Wene ja Läti walitiusele ette panna. Soom
laSte eost maotu ad sõjaministerium.

Eesti Rahwa Museumi raha
tine wõiduloosimine.

Põöu bS««eimkkvde kooSolek.
PõllmöõaW t?i?fud« ksotel kul 29. MigvStil
stsuekri 8. s pte«?drti s. s. kell 1z Tall,mec»
ep.diseS ffctfi Jtabsismil ?uure«et
!%lf< katsuda, k«S

pSLotööZMitatrkude s-Ufi asutsAws arutuse alli
t»iek§. P<?u:»k?e kõtti, k.d« asi huwitab, koaz«
Slefnl? ilN»:da.

küMi.e tuhande nambrtni ulatawad.

lema peatsid sust nöä', w« EeSti enncst haritud
ilmale turmsSlab kui no«>r ja jõuline lüze r«hWssce P-rest, seisawad kchmls otude sunnil snu
relt osalt kustidess? pakitult.

Une ajakohase museumi hone peole
woemalt mõteida j« omett oltts tee ainait tarwi
lit asi, er meie o-aapärsue r«h»us!ins wlku?
kindlamat esitust leluks.

Teiseks suure s ülesandeks ou E. N. Ma
sumu kogudt wöimslikult täielik Eesti ajaloo
hslltkate kogu—ErSn ajaloolises achümis, raama
tukozus. Sita Zogvsse tnl-tS kõ:k trükitud ja kir
jutatud materjal, mis meie maa ja rsh«a ajalugu
walguSlada ssõlb. Hügta tieSanue, «iS nõuab
polju löö.õudu raha.
Ou koolust, et E. N. M. ligemsl aial wa
kitsuselt awaramad ruumid saab, k«: senised kitsad

ja wlekardetaDas, ka loodetakse suuremad ai.i
rahasid, kuid sse kõik ei kata kulusid, mis asjade
korraldamisel ja ülesseadmisel tar-oiS. Ainult
tarmuiku sisseseade kappide, rilultie jne. muret

M««ta kaW«ts«takfe
««rstitegemtse keetu, piima suuni
andmise ja wöt rekwirerimise
määrusi.
1. Aso»ti««imkstojate poslt »« to!tl«Smwtt.
terw« l- paiwtklrjast» saadewd pöSmöS- ja toit
laSn?in strt määruse lcho, l«hksüad»st« ja kalade

kohta (Riigi Te«wja nr. 1 1918) mnnt, j»
lsnma-ih st «s.SkUegkNist lebada, mille kohta
oma arsamsi polnme amoldads.
2. ja nj»ö««al»tfuste poolt on
toitivsmimstsrmNile mätguttrjasis saadetud Asu.
tise Waitlsaso nr. 65 määrust piima ja piima»
w«rnSiv«ise (Riigi Tratsja
»r. 26) fc-asta ja »õ malllolt põllus,dajaid liu.
nadele ja alemtUK virnu sun-,i»«d«..s-ü wöbus
toda, sSjrwLe tar»!z rekmireritama »Zi normi
»ZH «Sada ja hwda tvtls.
Marzurictsdet toodus põhjast põhjeodätnkS
ksmat.eb tstsiusMUiSniNs» pTilupidojate
fs?»ile »»sta LnLa jr Aäärust ajat.D-«ete koha-»
Streigid wabriÄrteS.
>?<»gu faufesie, on mõtleb wobri.
k<tes fireigzd alganud, m < ühenduses Üiemaolise
Awetiühisuste kong esst latultojamtsez?.

Är«a«8««--ta tslegraNmid.
Tslwn» p. t. f*storff: Bc»d??—Acllw, Kle
wcr—Tsrm,. PS:tt—Haepf»!». RsS«—C
Judmy—S°ottz»'«, Prontd— ®mUi—K»»sh— K;nrsu—li»,
snCch^a;z—Ba-edeb rZ-—E«u-, Sul
miu K«r««vacw— B'tf*?lbig—Nimme,
B^-k—Nar?oWi'V—H»spsOM, L:iw°
«n«»—E-ugsGt', ©«ift*. jtauofie, Nalbsrg—
C. J«ar.i, D c vig— 3 epsjes. Z<cbs«n—H-lfisxi
Jk li-Asou—g—N,r««, Teh
nik; peswaUrsuS—Tarm, S^izAanu—Tnriu.
Ekfitaw trükiwiga
on nui* l<š? !sopSi»ss§4 «JUbrii olesaSse E Sti
nigi js use tte?ijete kongreofi sön»«
mivs« jsh »>»d. Äesl »Ä tlAkb»d: Peale U«a»
«iie esi«ts«d psliiiliSte exakondadi tiitujsd, töi«

oleks Mvseumi poolt ksrc»i.oat.?u? rahaline nõidu,
loosimine, mille tähtede miiümine praegu kästi.

Kgkma?u tecwltuS!Z«eSiHa j«?. PsskS «lema:
eftiiikfiv polizUttzts eLo?»ndave

kov»!u poszt A»d.»akopp, Rshi»«ersittNK« poelt
J. Ti-tsso? ja sotsis ids«. szat»n»a
poelt Päümsn jm.

Rõõöiustalsal wiisii on Museumi wauas ja
uued söbrsd -S-ge suurema agl.>ri.-skg« wsidmooside

müügil Kuld tõik pole weel kaugeltki
mitte müüdud za tssljasaurmat» on neid ta weel.
Loosimiseni on weA mõni nädul u g?. Tor
witctagu seda aega kasulikult. Kõik loosid

wäljamäüdud o.emu. Ja sedu suudet»k-e, kui hea
tshlm-ne ei puudu.

we:l sovisi korral loosiiäyct.
Ja seltskond? E s tema tule ?a heat. ytlikult
toast ! Pealegi kui looside hind nii wäike (ainult
2 ct.rfu) ju wõüude summa nii suur 30.000
Rohket osiiwõlmist loodab Eesli Rahisa
Museumi juhatus.

Testse «Wsfike
„Gistonia" tester.
Täna teifipäewal. 2. sestcmbril teist korda
Shuk<-spe«re 'v»ödia unenägu" F.
Mendelsohn Bartholth muusika.

3. s-ptemhr.l operett „Mustlose
parun". E-tewalm?stuftl ..Wattsi unismsteS"
ja Testri -kaS-a on ajatud: kella
10—1 väesal ja kella 5 õhtul.
Publikumil' kergenduseks on piletite müü?
kabes lassaS: Põrand paremal pool; Kõdud
pahemat pool.

Teatri büroo.

HobuSte eest maksmisel kisuti seda proportfionul

Õnne maale!
Viimasel ajal leidub tihti turul ja teiSteS
kohtades, kvt rahvast wuremal hulgal kokku kogub,

niisugust inimesi. keS Wenemaa olusid wäga hea

deiS la roosilisteks kndawad. Kui keegi pealt
kuulaja kiitlejale julgeb märkuse teha. et ajalehte,

tes neist oludest hoopis trifiti kõneldakse, siit wö
tab Wenemaa ülistaja veel rohkem suu täi».
„Kas teie stiS seda usute, mis ajalehed kirju
tavad. Nad on j« kõik b-rjhuide teenistuses ja
liitlaste ja teiste kapitalistide poolt ära ostetud.
Nad püüavad töörahvast ainult hirmutada, et
iss aga stm töörahva higist ja verest edasi elada.^

selt teha rekw reruuo summadest, Kuid pe d üue
ma, et suurem hulk hobustest aga siiamaale väl
jamaksmata on, ega ole ka wset ter.d.gi. kui patju
kogu summa üle rügt peaks wälja tegema.

summad ei ole veel saadud kokku võtta, sest et
alaliselt uusi juure tuleb.
Wälja makstud 2 miljonist, mis muu varon
duSte eest tasuti, on suuremad summad Tall-nna

ja Tartu Imnftie läinud, iest er nendes kohtuteS
kõige suuremaid rekmireum-fi on .'oime pandud.

Hobuste eest väljamaksmiseks küsis pea om t.

jou veel L'/z UZitjom. Kui see summa saadakse,
siis thk jattutS see suremate puuduste kstuusec».

käia. Kobutawals eeskujuks vildakast haridusest on

meie lähem naaber idas. Soowis tagas Eerikast
ühistööd haridusepõllul ja et tooliõpetajad iUva
koolis oma õailastesse armastust sa tvgupidam st
Üh s Soome aate heaks kaswataksid. Kõne peale
wastas eestlaste poolt hr. AnnuSlon. Kcll 4 eten
dati rohrvuSteatris sid". Ella oli linna
vaatamine. Kell 1 oli sälle rahwusteatris.
l/,5 sõilsid kooliõpetajad Tullinnasse tagast.

Admiral Cowani kiri meie wäliS
minister J. Posksle.
WNis«iwSter J. PvSca sai admiral CowaNiit jäcgunse kirja:
Ma herra.
Ma! oa aa T,td paluda, et Teie Eesti waltt
sosele cd.fi annaks kõikide ninu käsu all olewate
sügama tänuavalduse õunlsoowide üle selle eest,

«ida M'ie eu,«laste laewade w«sta Kroonlinna»
korda sactfime.

Igasugune abi ehk teenistus, mida weie Ce< i»

maale wõisime pakkuda, on hea meelega aulad,
sest et meie ,«eStut Teie jõudude julguse ja «'sa
üle ssur js meie sosw,d Teie
lootuste tStõemmemisktS sügawad ja soojad oa.
Walter C?«an
kontr-admiral.

Lühikesed teated.
Hindeuburg tõstelt tõigi Saksa kõrgemate teh»
niliSle kostide au doktoriks, tema teenete eest isa
maa heaks.
*

WalaSkola püüdjad tahavad »ma töös ihu«
laevu tarvitama hakata.
Umbes 100.000 ameriklast ja 3600 portu
gallast on om»le Pran suse nmsed wõmud. Kai
teiste liitcii ide Prantsusmaal fõbinutc sõzawägede

vahekord inisamujuzone on, siiS võttis umbes iga
20. mees neist omale Prantsuse neiu naisetS.
•

Saksa ajalehed teatavad, et Berlini politsei
oli teada saanud katsest 20 miljoni marka Saksa-maalt salakaubana Schweitsi wia fiis elles, kui
see summa juba teel oli. Aeroplaniga kihutati ron
gile jareie, peeti rong piiri lähedal kinni ja sala»
kaubavedajad arreteriü.

Enamlased teatawad traadita telegrost teel, kt

kindral D nMu teeb enamlast-- ajalehrefid järele,
jegab neid sõjamäele, knid seal on hoopis teised
juhtkirjad.
*

Septembri algul lõpetatakse ZkootstS ja
Echveitfis tshekt järele leiva andmine.
*

Doni ilmbruslonnas läheb koleramöll 'kka suu.
remaks. Surevus oll: 20 protftnä.
*

Korropäraline õbusõidu ühendas Stockholmist
Malmö kaudu Berlinl ja nb.vgst Helsin
gile peetakse jalul uue Rooifi õhssöiou jellfi poolt.
*

Enamlased teatavad traadita telegrafi teel, et
korealased Moskvas mülingu on pidanud. kuS
otsustatud kõcki korealasi Wenemaal ja Siberit
mobiUs-rida sö a olgamisels Jaapani wastu, et
neid Siberist ja Koreast välja ajada.

Õnnetused ja kuritööd

erakor>»« pssi! Anb-rkopp, Rahwa»?skon»a poolt

semine nõuad hiigla summasid.

Stin loooab Museumi juhstus laialise ftlts
kond.ise toetase peale. Uh-ls suurrks tõeluseks

sugu rähmadel ajaloo ees täita on. Kooliõpetaja
ülesanne on terme hariduse laialilaotamine. Al»
nult te we haridus ja wabudus wõiw'd käsikäes

augustist arwotes.'

seit iHUWu.

guda E. N. Museumi mipal.Hi rauistjepõltoe
mälestust, et Mujeunu kogud nüüd juba mitme

tähelepanekut nende ülesannete peale, tn,'» Soome

Teatri forntmbtmfri koht juure.
Wcb-riigi Kaitse Liidu Ülema staabi staati on
suurendatud ühe teatri komandandi kohaga 1.

Hikl>ade waimiestaV aitamine on suutnud ko

Marfa,
ü eliletse on siiamaale rekwirerimiste eest kzgu

Notarlmse kontor üle wiidnd.
Avh!smtai«t-k!l!« a«n?d tr.b: ajutise
roiaüa seasafs pShial, et T -tlinqa lisna aouttuf
ÄäU sa 20. 6»z. s« a. osa ksaiort W«ua
PiSti lS,ava!t »le » i«vd Saiatän?»«le ar.l2.

pcolt üh S haridust tSeudawa tunnistus
te, tunmsiuse lehe, lühikese eluloolirjelduse ja
nõuttawate üllmuse tunnistustega ära anda. 1

Ü >te!e, kui ka eudiStele müüjatele saadetakse

Kui palju ou siianiaale rekwi
rerimise eest wäija maksetud.

sasri-le tahavad söita, saavad selleks luba ainult
rannawnive raiout Klem-lt. Uhtjust tul
!.« ja finna «inues p awad paadid eh? wostsrid
K»rndz ra:mc.«ai«e wahitaha! oma paobi siid»U.hi ette näitama.
SäÜäfirjttittusfe: MtrejSudude juhataja ase
täitja «nsyma: Ktsar.

Pektori, ehk suurtü k wäe tqgavara patarei ülema

Kogud, mis meie omapärasest wõimisest kZne

Tasuküsimus Testi vabastus

104 kommunisti kinni wõetud

tvse ja polgu wöi duvisjoni ülema
soovituse peale. Õpi ust wõetatse waStu SO.
Kui soowijmd robkem on, siis antakse e?sö'gss
nendcle, keS rvhtem c ega frondil suur iiknväes
teeninud ja kellel kõrgem üleüldine haridus.
Sisieastutate nimekirjad tuletmd mitte hiljem
1. okt. s. a. Sija.Koali Suurtükiväe patarei
Ü ema nime peale Srmrtükiwäe polkude, dimiZ.
jouide ülemate, Soomusrongide suunükiiväe ins-

maksvusel olevate seudusie ja korra järele rahva

inimesi läbi, keS klnnip?ndud uusitsataS elasid.

valitsuse agarat ja mehest sammu täieSn õige?*.

nõkse sisseastumise juures patarei ülema tunnis--

kekügile müte sel musil rkkisirerimise läbi saadu»
kahjusid wä-ja ja põllumehed ou kimbuS, sest nad

kukutada ja seltsimeeste wasilfnst sisse seada, ehk

Peagi nähti salkkond inimesi töölistemaja poolt

Sõjamägede üiemjuhataja käsil põhjal awa,
takse 15. ot. teine fuurtüfia»äc ohmtsirlde ette.
walimistuse kursus. Kursus kkS-ab ü's adsta.
Wsstu»õlM'se juures ei lubata mingisuguseid
pchm:lidaw'id tingimisi. J eäratist rõhku pan

Kuid nende froitungtee Põhjal ei maieta aga

„MlS?ärast?"
Nad otsustanud kongressil Vabariigi valitsust
teiste sönedega: Eesti riiki nälgivale nõukogude
Nenemaale sülle visata.

Suurtiikiwäe ohwitsende ette
walmistamine.

3

Korteritega angeldanud. Neil päewil on
protokoll tehliid feSk-gi P. Kuke peale korteritega
angeidamije pärust. tr.
Kaardimäng raha 3O. aprilli leiti
Pikal täuuwal nr. 2 raha peale kaarta mängimast
korteri omamk Karl Bnffelt, Mihke Naun»,
August Riim, Mihkel Taib:rg, Woldemar Schmelz
bach ia AildreS Kausiel. tr.
Korratus ma araamatus. 30. augusti! on
proto 01l redtud Watsalt pai stel nr. 8 asuwa
maja omaniku Jakobsoni peale, keS polnud wäija
kirjutanud juba amam majast wälja kolinud
elanitka. tr.
Kiimiw?tmine. 30. augustil wõett kinni
Rudoif T, k'da füüdiStakfe röäwimiset ja haawa
löömises kellegile B—le. tr.
W rgused. Neil ?ä?wil on waraSud: Adu
H-:atecmunnl aiast. Alimani län. nr. 30 aia.
,a puuwiija 200 marga wärtuseS; Karl
Krimvilt Wana K lamaja tän. nr. 20 mitmesugu
seid cssu 1700 marga wäärtuses; Jaan Kruus,
mannilt wanakraami turul rahakott ühes 220
marga rahaga ja dokumentidega. tr.

Eesti kooliõpetajate külaskäik
PäewazmdisebAmtswa Kogu koosvze?
täna kell 4 p. l päewatorral on:
1) Krediitide määramine baridnsiministe
riumile;
2) Maaseaduse eelnõu teisel lugemisel.

Merejõudude paewMjk.
Mmu srsduslisle 6. cvsiDift s. a.
tJ6tttõ*sife swaw«x järgmist:
Kalapaadid ja tolamoolorid, kus nad Uhijn

Helsingi.
Pühaväewa bommlkul, 31. aug. f. a., umbes
kell 11 jõ dsid EeSli kooliõpetajad, ligikaudu 850
inimest, kade laewaga Tallinnast Helsingi. WaStu
v-ötmi.e oli w«ga suurepäralistlr torraldawd, aga
laemude hi>ja?släim.ft tõr u jäid mitmed numb.
r d ära. Sadamasse jõudes pidas kooliõpetajate
liidu esimees Annasson laekalt luhitese kõne.

Kell 1 algaS rahwuSteatris wSõraSte jaoks
korraldatud pidu, kõnede laulude ja iluli.gemistega.
Soome wubariigi presidendi ja rttginSukogn nimel

terwttas Eesti kooliõpetajaid Soome haridut
minister Soinimn. Omas kõne» juhtis minister

Põllumajanduse alalt.
Vuuwija kaivatamine.
TSnawu aaSta on mil põllumehed ja aedni
kud rohke puawilja saagaga õnnistatud. Igal
pool, kuL ümber lugud, näed tvilzapuuaedafid. k>s

Puud puuwüja koorma all ägawad. 91 tsugust
rohket ei ole kana aega meie kodu
maal nähtud. Sellest puuwiljast peaks jätkuma
kõigele mie rahwale aasta otsa puuwilja süüa
ja osa wõiks weel ülegi jääda wäliamaale wii»
misekS.

Ust oga et ole kahjuks nõnda. Meie wilja-j
puuaedadeS on peaasjaliknlt warased suve õuna
puud, v-llede wili ruteu valuus saab ja kaua ei
seisa/ Praegu puuwilm valmis >aamise ajal,
»H seda niipalju, et nendes kohrades, kus suured
viljapuuaiad, neid kuhuglle ei jõua ära mahutada.

Nägin ise nmbeS nädal t gasi ühes Wlljandimaa
tatu õunu õunade all maas wtdelemaS,
kus nendest osa juba mädanema !ämud ja mida fiiS
korvidega sigadele ette kanti minu küsimise peale, et

miSpä»ast neid alal et hoita ehk ära et müüda,

Uuemad teated»
TS i weuelaSte vahel,
kumb õieti Pihkva sündmuste puhul on talitanud,
kas kindral Jadenitich, või Salahowitich kestab
edasi. Eelne „Nov. Nossija" võtab Balahowetschi
oma kaitse alla ja ürieb et Judenitschi poolt
awalbatvd rusked süü isrused mäneS osas ülekoh
tuselt Balahomiischi arwele on kantud.

VoStati mulle, e neid onnll palju la nende ostjaid nii
wiihe, et nendega ühte ehk teistwhfi raSke walmiS

saada. Üles astlad tahavad kõ-oemmd õuna
seltsist, mis paremad pikema maa vedada ja
malsawad nende eest ka üSna rahuloldavat
hinda, kuna nad aga pehmeid öune et taha.
Köw mad õuna? iõtbawad aga omalgi alal ho-d.
Mljeks, millede hind hiljem kõrgemaks tõuseb.
Pehmete õuntega ollakse ega kõige suuremaS

3. Kai vastuantav loom toitluSameti loomast

teravat murdnurka sünnitades, mille all mürinat

rohkem kaalub, maksab toitluSamet vahetajale iga
enam kaalu naela eest üfl mark juurde.

kuulda ei ole. Et see vastupeegeldus igasse külge

4. Iga vahetaja maksab toitlusametile vahe

konnast suurtüklwõitluse koha ümb r eelpool nime

tamise eest 50 marka looma pealt.

5. Iga vahetud looma kohta tuleb akt kirju
taba, mida mõlemad pooled alla kirjutavad, mil
lest Vt eksemplar looma vahetajale, teine toitlus
ametile jüLb.

MärkuS: Kui tähendatud vahetamise tingi,
wiked kohalistele oludele ja silmapilgule ei tocito,

jätt b toitlusminitlerium Teile vabaduse oma
tmg'mifi wSljatöõtada ja kohustab sellest toitluS
ministeriumile teatad?.

Eswri telegrammid.

Toi.lusministri abi: H. N a m st ng.

Londonis, 31. aug. Reuter. SSjaminiS

Karja- ja kalaasjanduse osakonna

terium teatab, et eilase pealetungimise ajal Jewza

juhataja k. t.: J. Matw e i.

juures 10 suurtükki, mitu kuulipildujat ju 500
Vangi on saadud. JnglaSte kaotused on väikesed.

11'8 abinõu on ega siiski olemas, mille waral
puuvilja, iseäranis õunu mkemaks ajaks võib
slal hmda. See on puuvilja suiwatamlne. Seda
vist on meie maal senini wäga wähe tarvitatud,
oga fiiSii on see nii kasulik, et sellepeale tähele
panemist juhtimata ei wõt jätta, iseäranis prae»
gusel ajal, mil puuvilja pal^u.
Õunu saab kõige lihtsamini sel fcsistl kuiva
tada, et torgatakse sellejaolS valmistatud plekist
toruga õuna südamed seest välja ja eelakse nad
nvöri sisse. SelleS olekuS võib neid esialgul
Shu käite kuiwama panna ja pärast ahjus ära
kuivatada. Kus aga wiljakuivatu'e rehed on
olemaS, seal wõ-b neid rehte kuiwama penna.
Sun tuled oga waadata, et suitS kuivatus? ruumi
ei pääse tungima, sest et õuna hea maitse ära
rikub. Kuiwama wõib neid panna, ja ka
koorimata. Esimene wiiS oleks muidugi sits soo
vilav, kui õnnu mingi jaoks valmistatakse. Oma
jaokS tarvitamiseks. iseäranis muu toidu hulgas,
kõlbavad ka koorimata õunad.

Päris eeskujulik õunte kuivatamine wõib
muidugi selle jaoks valmistatud puuvilja kui
vatuseahjudes sündida. Et meil aga neid prae
gusel korral kuskilt saada et ole. sits katsatagu
lihtsamate abinõudega lgat juhtumisel
ärgu jäetagu oga puuvilja kui «orust mitte hooli
tuse sisse, sest puuniljal on praegusel ajal wäga
suur täbtsuS: see täldab toid»- ja maitse-aine
aset. Meil on praegu suur suhkru puudus ja tead

mata on, meil seda saada võib. Eele asemel
wõib ega hea tagajärjega puuvilja tarwitada, sest
et puuvill eneses rohkeSlt suhkrut sisaldab.

Seda ja teist.
Määrus
rekwtreer»«ise ärakaotamise
ja retwtreer»tud wornode seast paremate
loomade Swder «ahetamise kohta.
ToitluSminiSierium on järLmise ringkirjaltse
teadaande kõigile maakonna toitlutosokoubsdele,

rekvirerimise pea' ja kehalistele tomiSjonidele,
sljawäe warastuSvatttsusele ja riigikontrollile
saatnud:

1. Kanamunade rekwirerimisega ühenduses
oli vaid kulusid, snurt praaki •/« ja toitlusminis
terinmile awaldatnb soowiawaidust tähelepannes,
tuleb selle rwgkirja kätte saamisega sunnimääruse

järele sõjaväe tarvis kanamunade rekwirerimtne
ira lõpetada.
11. Neil juhtumistel, kai mõnel majapidamisel

viimata on sõjaväe tarvis nõutaval määral
loomaliha anda, wõib lubada iga naela loomaliha
asemel anda */i naela võid ehk üks nael sealiha,
ehk 5 kanamuna, mille eest tuleb toiilusminiSke
rinmi poolt kindlaks määratud hinda maksta.

Märkus: Külmaga ei vii raudteel toiiluS
mtnisleriumtle kanamune saata.

Mckalikuuftuit Wasnetssw maha lastud.
Wene leht Bertinis ..PrisSv" teatab, et ..era
korraline kommis on" on Mokvcs ?uu!sa Wene
maalikunstniku B.ctor Wasnetsowi, kes juba 70
aastat wona oli, kui kon-r rewolutfionäri surma
mõistnud ja maha lasknud. AoSnetwv oli aj».
lvoliSte piltide maalimise alal vanema W'Ne vool»

Oma taulsate piltidega Wene muinaslugu
dest asutas ta te,v? kooli. Tema tähtsamad tööd
on seinapildid Moskva ajaloo-mussumis, kõigepealt

aga Wmdimirt peakirtkas Kiievis. Zola tunnis
tas Maria pildi Kiievis kõige ilusamaks Madonna
Pildiks üle ilma.
Waik-s- wöS.
Suurtükimürin on sagedasti kuni üle 200
wers:« kuulda. Seda »u möödaläinud ilmasõja
ajal mitmel puhul tähele pandud. Kui nüüd
stmrtütiwõitluse Kskloha ümber kõige suurema
kuulmiSkauguse raadiusega ringioon tõmmata. fiiS

wõikS arwata, et igalpool selle ringi sees suur
tükimürin kuulda on. Kuid see ei ole fiiSki mitte
nii Kogu kuulmise piirkond seespool niisugust

111. ToitlusmiuiSteriumile on põllnmeeSte ja
lwna elanikkude pöolt soovi avaldatud rekwireritud
loomade seast oma loomade waSta paremaid loomi

waheioda, milleks toitlusministeriumi poo t ta
kiStast ei ole ja järgmistel tingimistel vahetada
viib:
l:j 1. Wahetatub saab kaal kaalu waSw.
2, Kai toitlusameti loom vastuantavast loo»
mast rohkem kaalub, maksad vahetaja iga enam
kaalu naela eest 2 marka toitlusaweäle juurde.

draamateatri aeltrj
DM- erakorralise ~W
peakoosolek

Eesti teater
.Estonia'
Teisipäewal, 2. septembril 1919.

jiis ui".
Algus kell 7 õhtu.
Kesknädala], 3. septembril 1919.

Jssttapn"

Sösel 18/19 skp.

warastati

Luiste wallas, Luiste külas. Saue

ligigi tiitel
Knut Hamsuni näitemäng 4 w.
Algus kell 7 õhtul.
Ameti-Ühisuse liikmetele ja
kooliõpi astele hinnaalandus

riugjoont jaguneb peaaegu alati kahekS osalS, mis

laia mõru läbi üksteisest on lahutatus. Niisugust
Mõru, kaS suurlüktmür nat kuulda ei ole, nimeta
takse «vaikuse wöökö".

Waikusewõö on tiugitad õhustiku lademetest,
mis sige tõrgetest õhuklhtidest kõla waStu peegel

davad ja sedamööda kuidaS õhu tihedus ja
niiskus on nii kaugetesse piirkondadesse saada
toad, kuhu otsekohene kõla tnngida ei suudaks.
Nesonamskihi wastu põrgates pöörab suurtüki
mürina kõla jnba kaj-na alla maa p ale tagasi.

angu talust h 0 b U U t
ära. Märgi o: kõrb ruun, 2

ars. 3 wers. kõrge, tagant waada
teS pahem jalg wäikjrst kabjaliik
mest saadik walge ja esimese pa
rema jala wäljaspool kabja piirme
peal walge wiirg, ninapealne päits-

bõõrounud. KeS kinni

wsrab, ehk kätte juhatab, saab
ISOS mk waewatasu.

Peremees Jüri Põldmaas.

E [iii MMil

$n 12. 9optembrü s. a< kell 5 p« 1
Ss©7*Sori&|
Suure KJsjostfS umSi nr. 11.
Päew akord:
1. Uute liikmete wastuwõtmine. _
2. Aruanne, bilansi, kasu ja kahjude arwe ette
panemine 21. äriaasta 1917/18. a. kohta; rewisjoni
komisjoni aruanne ja aruande kinnitamine.
z. Otsustamine 1917/18. a. ülejäägi tarwitamise
kohta.
4. Walimised põhikirja järele.
5. Uue äriaasta tegewuskawa.
s. Ettepanek walitsuse poolt põhikapitali kohta.
7. Põhikirja muutmine.
8. Otsustamine Eesti tarwitajate ühisuste liidu
liikmeks astumise kohta.
Muud otsustamiseasjsd ja ettepanekud walitsuse
poolt toimetakse § 38 ettenähtud tingimistega.
Kui määratud ajaks tarwilist arwu liikmeid kokku
ei tule, peetakse teine koosolek 26. septembril s. a.
kell b p. 1. ühisuse kontoris sellesama päewakorraga
ära, mis kokkutulnud liikmete arwu peale waatamata
otsusewõimuiine on.

toetusel meie seisukohtade peale, kuid sai iga kard
tagasi löödud.

Pihkva sihil Saputshje, Jwerina, Sa.
babie külade liinil said suuremad wneulase luur«
salgud meie tulega lcialieetud."

Mujal muutuseta.

vaks saada.

1. septembris bhtu.

Aii moodustab suurtükimürina kuulmise piir
kond kolm rngvonelist vööd suurtükivõikluse koha

ümber: 1) otsekohese kõla vöö, 2) vaikuse uöö
ja 3) vastukaja vöö.
Ekfiwstest kuvlidest.
Kui mõtelda, missugune arvuta hulk kuulisid
sõjas välja lastakse, sits on arusaadav, et juhusel

seal piiramata vö.maluscd on. Prantsuse frondil

Pihkva sihil raudtee liinil suuetükitulewabe
toi. Lõana pool raudteed tungi» waenl-ine P.tcova küta peale, lööol aga meie tuultpild-jate
tulega tagasi.

sibil pommlt » vaenlane harva
suurtüki tulega WorStooaett küla.
Mulal paiguti luurajate tegevus.

juhtus kord, et Prantsuse püsstkuul Saksa omaga
õhus kokku põrkas ja sellega üheks tükiks ühines.

Säti Ülemjuhataja staabi teadaanne.

See tükk leili üles ja hoita se nüüd muidugi

1. septembri?, hommikul.

Verlini sõjariistade majas on ühe Saksa
soldati puss välja pandud, mille otsa vastu
vaenuline luul just se! silmapilgul põrkas, kui
soidat parajasti laadida tahtis. PüSfiraua ots
läks lõhki, üna osa kuulist läbi raua lendaS ja
avatud padrunivöös lopergusena peatama jäi.

Weel midagi iseäralikumat juhtus sealsamas
Prantsuse väerinnal 29 jaanuari! 1915. Seal
lendas üks Prantsuse püSsikuul ühe Sa?sa soldati

püssi rauast otse sitse ja põrkaS padruniko.aS
o!ewa padruni waõtu, seda plahwatoma panneS,
nii et padrunikoda purustatud sai. Kuid ka see

Düüna parema! kaldal Nevh fi juure», mis
põhju poa! Lt«enhtfi hakkas töna kell 5 vaen
lane pealetuvgim-st, meie seisukohti ja seljatagrst

tvrmilse suur;ükt tvle all hstteS. Pealetungi,
mine oli isiä-amS äge. Wo-tamota selle peole,
et ume püssi ja kuulipildujate tulega terved aheUkud m-.ha nsideii, tulid ikka uued ohelikud nähta
vale. PaSkeid kaotusi kandes oli w evlane suo.
uitud oma kaevikut Sse togankma. Woenlane
jätkab meie seisukohtade pommitamist.

Düüna pahemal kaldvl «õ.stme meie kila 5
kuulipildujat, 13 hobust ja S 5 värgi.

kord jüi soldat terveks.

1. semptembril, Shtol.

Ülemjuhataja staabi teadaanne
Si. augusti hommik-l.
Jambnrt fitzii wahews.
Pihk toa fihil läks waeulasel korda Snjema
ja Elesova küladesse stõse tungida.

Düüna parems! kaldal Neubcfi juuriS kaisvg
vaenlane mitme! korral meie kaevikutesse sisse,
tungida, kuid see ei läinud temal karda ja waen
lane pidi tagauems, meie kaevikute t\U 50 sur
nud, palja haavatuid ta »a»uSt»st mahu jätte».
Meil on 5 haavatud. Nüüd ou väerinnal rahulik.
Wene P Hja-Lääne Armee staabi ametlik teada
anne.

Mnjal waikne.
31. aug. õhtul.
Jamburi sihil raudtee ümbruses äge
saurtüü tulevahetus.

Pihkwa fihil lõid meie wäed wa?nlafe
hommiku meie poolt jäetud Tnjewa ja
Gttsowa küladest wtlia ja asust» endistele seisu
kohtadele.

Mujal muutuseta.
1. sept. hommikul.

31. auguSnl, õhtul.
Pihkva sihil muutuseta.
Luuga sihil Sdiima küla ümbrus < hommiku
pool Etolõpowo küla ägedad n Sillused käima».
Aoöniase pealetormamised T-raSsowa Gora küla
peale nuie suurtüki ja kuulipilduja tulega tagasi
löödud.

Täienduseks teatatakse, et Löischua küla roio
ui» meU veel 109 wKvgi võtsime, nende hulga»
vittnLse 16 polgu ülem.

Jamburi sihil raudteeliini ümbruses
tongis wamlane kolm korda ägeda suurtükitule

Wastutaw toimetaja A. TupitS.
Wäljaanvja.Kirjastuse UhisuS Maaliit.

Teadaanne.
4^

Tartu ülikooli loomaarsti fakultedi juures Tartus,
Wene tänaw nr. 22, on
küik wastu realkooli.
Fastouri institnt
60 Eesti tarwitatud
ÜftKläu postmarki. siis saate 10 awa t a d, kuhu nüüd muruloomadest hammustatud
ilusat postkaarti, saatke 400, saate inimesi ja loome rawitsemisele tuleb saata.
100 kaarti. K. Walovuori, Uusi
Kaitsepritsimisi inimestele teeb Dr. Hansen
kaupunki, Suomt.
ja loomadele prof. H a p p i ch.
Haridusministeriumi sekretär (allkiri).
üarwas

müüakse rMaaliidu" üksi
kuid numbrid hra Koiksoni
Kas<a on awatud kella
raamatukaupluses.
10—1 p. ja kella 5 õhtu.

Kolmapäewa', t. augustil 1919.

tatud lai võru, mille ulatusel suurtüki wür-N
wasiib, et tagapoolseteS kauguttes vmSli kuulda

on 2. septembril 1019. kell 8 õht.
Draamateatri rroowisaalis. Sisie

Algus kell 7 õhtu.

tatt

ühteviisi sünnib, siis tekib ülehüMawast piir

kusagil museumiS haruldase asjan- mal.

hädas ja nendest läheb palju raisku.

maksew

4

Maaliit

Nr. 18 8

Teadaanne

i Pütil! J9aiii dr tellimisi wõtawid wastn 1

Tl ILTUS

„Maaliiduw Tarta abitalitus, Suur turg nr. 8

Herra G. Roht'i raamatukauplus, end. K. Sööt, Promenadi muliu »r. C jfk.
Tartu Ülikooli juures elewa ämmaemandate koo
„ H. Nieländeri kauplus, Peterburi uul. nr. 67
li wastuwõtmise määrused:
1. Kooli wõetakse wastu naisterahwad 18—40 a.
„ J. Raudsepa kauplus, AUksandri uul. nr. 41a.
„ S. Lemming, Karskuse Seltsis Ugaunia, Tähe uul. nr. 7f
wanaduses.
2. Kooli sisseastujad peawad 15. septembriks
„ L. Roose kauplus, Tahe uul. nr. 75
naiskliiniku juhataja nime peale sisseandma järgmised
„ K. Kägo kauplus, Pihkwa uul. nr. 2
paberid: 1) sisseastuja enese kirjutatud palwekiri
„ J. Martinsoni kauplus, Roimi uul. nr. 1
lühikese elulookirjeldusega (3 mk. tempelmark), 2)
Eesti Majanduse-Ühisuses herrad Öbius ja Kukk
ristimise täht, 3) tunnistus terwislise seisukorra üle,
4) rõugepanemise täht, 5) koolitunnistus (peab olema
Herra Karl Kukke kauplus, Raatuse uul. nr. 41
wähemalt senise tütarl. keskkooli 4 kl. ehk kõrgema
„ J. Kama kauplus, Jakobi uul. nr, 21
algkooli wastaw tunnistus), e) 2 päewapilti õpilase
„ K. Elkeöi kauplus, Maarjamõisa uul. nr. 22
enese allkirjaga, 7) Ülikooli kass pidaja kwiitung
„ L. Mursingi kauplus, Maarjamõisa uul. nr. 20
ülespidamise j (2500 mk.) äramaksmise kohta.
»k
Märkus: Õpemaks wõib kahel tähtpäewal maks
tud saada, esimene osa 1250 mk. sisseastumise puhul,
teine osa, 1250 mk., 1. jaanuariks.
3. Õpeaeg kestab üks õpeaasta.
4. Õpilastel peab enestel kaasas olema: a) voodi
pesu (kott, linad, tekk, padi j. n. e.), b) sööginõud
Tallinna linnawalitsus teatab, et
Jälgimüe Olemas
(2 taldrikut, lusikas, nuga, kahwel), c) 2 irrigatori
juhatftja-õpetaji waHmme.
ja terniometer
waipade wastuwõtmist
Õpetuse algus 25. septembril.
Harjumaal, Saue vallamajas, Saue walla haridus
Tartu Ülikooli naistekliiniku juhatus.
kogu ja nõukogu ees 12. sept. s. a. kel) 12 päeval. linnawalitsuse ruumides raekojas jatkatakse kuni 6.
Soowitaw täielik keskkooli ehk seminari haridus, üht septembrini 1919. a. kella 9 homm. 3 p. 1.
lasi ka muusika ja laulu tundmine. Dokumendid
Linnavalitsus.
Waru»tuse walitsuse Inseneri
hariduse, end koolitegevuse ja sõjaväeteenistusest
wabast. üle ning eluloo kirjeldus nõutavad, jälgimäe
osakonnal on järgmist tarwis:
kooli koht on Tallinnast Pärnu maanteed 15 versta,
1) Mutri wõtmeid *iu"—l", 2) toru wõtmeid lähematest Saku ja Saue raudteejaamadest kummagist
8/i6*—l", 3) wasarad, tangid mitmesugused, käsi- ja 3 versta.
Saue vallavalitsus.
lauakruustangid, 4) raud- ja teraspoltisid mutritega
i/4"—i", 5) auto ja mootorrataste elektri ja acetileen
Pöllnineeste koosolekntele
laternad. 6) acetileen generatorid ja brennerid, 7) tunk
Eesti postmarkisid
rauad, tõstejõud 1500 kgr., 8) alasid. Üksikasjalisi
teateid ja nõuetawat arwu wõib inseneri osakonnast
wahetab Soome ja waljamaa vostmarkide wastu heade twgimistega
teada saada.
Arvi Ahmavaara Oulu, Suami.
Isikud, kes soowiwad selle ehk osa sellist muret
konepid H "d
semist ehk walmistamist enese peale wõtta, andku
sellest warustuse walitsuse inseneri osakonnale, Pagari
uni. nr. 1, tuba 88, kella 12—2 p. 1. kirjalikult teada,
kuni 7. septembrini s. a., teadaannetes hinda ja täht
jookswate päewaküsimuste üle, muu hulgas ka Asu*
aega ära tähendades.
Otsitakse
Inseneri osakonna ülem, insener AMBERG.
tawa Kogu liikmeid, saadab soowi peale
Asjaajaja MOOSES.
energilist agenti
i)Hlaa!iidu(l Keskbüroo*
Soome postmarkisid!
Saatke minule Eesti vostmarPsid. sante tigasi niisama Palju

Soome postmarkisid. Olla Terasvuori Parvoo, Suomi.

B. Münt i letwestreemud mulloza ttüS, TaMmmt. Laial »ui. »x. s.

wMaaliidua talitus.

Tallinnas, Wene uul. 11.

