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Jambnri sihil Püssi ja kuulipildujate tulew^hetnS
Pchkwa fihil pommitas wsenlqne Jsborski jaamq ja külasid.
S»tss wäiismLnisterMõnab vou der Golhi wastutusele wõtmist,
tai walitsnse käskusid ka edaspidi ei täid?.
Polotski linn Poola wägede poolt ära wõetud.
Enamlased teatawad, et 2. septembril Kiiewi wnlgtd wäed sisse on
tunginud.
Friedrichi kodckuline ministerium liitlaste nõudmisel
lahtunud. Uue koalitfioni-kubineti kokkuseadmine sotsialistidest ja demokratidest taubandusmtuistri Heinrichi kätte antud. Lut
luste fõjckwäelist oodata. Afutawa kogu wulimifi tahetakse
septembri lõpul ette !võtt« Rumeu!»sed liitisste nõusolekul kõik Uu
gari ohwitserid waugi wõtnud.
Amerika töölised otsustanud S kuuks streikisid lõpetada, et töö
wiljaknst suurendada ja elukallidust wäheudada.
Eots.-rew eila Tallinna linnawolikogu koosolekult protesterideS
lahkunud.
VM

Niisuguse «erakonnameeste" politika all kanna,

„Strandmanni süstem."
Teataja" kaebas hiljuti, et meil „VNU>
poja politika" kipub võimust võtma. Tähtsate ja
wastutawxte kohtade peale pandavat walitsusiS
meded, 'ellel selleks ei teadmist, vilumist ega
a«net ei ole. N-.il on aga valitsuse ringkondade»
oma vägevad sõbrad ja köwad toed. Nii eht
tatakse alawäärtuSliSiele ametnikkudele sooje paasid

ja lastakse riigi aSju tagurpidi minna.
See on tõesti üks väga waluS küsimus, mida
ajalehed pahatihti on sünnitab puudutama, sest
vana Wene börokraba loorberid et anna meie
ametiasutustele unerahu. Asutakse jubo sellele
seisukohale, et ametnikud mine rahva pärast ei
ole oiemaS, vaid rahvas ametnikkude parast.
MiniStenumide kantseleid sammuvad ees. tets-d
tagant järele. Kõrgetele tohtatele on mehi pää
senud, kelle asjatundmatus lihtsalt imestama
paneb.

GSüdi selles ei kanne aga mitte üksi «onu
poja politika", vaid suurelt osalt erakonna polt'
tika. Meie riigi elu liigub erakondade võitluse
tähe all. Erakonnad tarvitavad aga võimalikku
ja võimatut juhtumist, et oma mõju suurendad»
ja seisukorda kindlustada. Ikiigi huvid jäävad
erakondade huvidele pahatihti alla. On erakonna
juhtisid, keS ametnikkude nimetamisest ja walimt-.
sest selleS mõtteS eru saavad, et selle läbi võima

tab riik kõige rohkem: kõige pealt on erakonna
meeste vastutus le võtmine ja tagandamine raske.
On mees oma ametile kõlbmatu eht teeb kaS

või kaelakvhtuiisi kuritegusid, siis on tema selja
taga vägev valitsev erukond, leS kö k teeb wiS
tema toö-muses seisab, et patud mitte päevavalgele

ei tuleks. Teiseks toob erakolmameeste.süstem
valitsuse asutustes enesega kaasa vapuStufi ja
äkilisi umudateisi.

Lahkub minister ja asemele saab teise erakonna

mees, si.S peavad loomulikult lohkuma ka teised
ministri mõtteosalised, asemele tulevad uue era»

konna mehed ja kõik selleks, et paari kuu pärast
jälle uutele meestele ruumi anda. Mis see aSja
ajamises tähendab, ei tarvita pikemat seletust.
Ükski ametnik ei saa oma tegevusesse juurduda,
ei tmms põhjalikult oma ametit.

Selle tagajärje! ei ale ametnik, nii hästi suur
tui väike, aSj.ibe kursis ia selle all kannatab riik
Igasugune „ onupoja politika" on riigi eluS
umbrohi, veel suurem umbrohi aga on «erakonna

meeSte politiks." Sellele ei saa -n ae piiri ponns,
kui äratundmisele jõutakse, et hinnata tuleb rohkem

inimese isikut, tema teguvõimu, korralduseannet
ja vilumist. kui erakondlikku silti ja tema sidemeid

võimumeestega. Selle äratundmiseks on meie
enamuse eralonna juhtivad ringkonnad aga weel
liig noored ja kannatavad liig W?ne mõju ja
eeskuju all. Cr.

lik on oma erakonna mehi föigc mõjukamatele
kohtadele seada.

See tuli ilmsiks juta Ajutise Walitsuse kor
raldamise juureS. Kuna ministriteks mil mest era
konnast mehi määrati, si'.S on loomulik, et ka teised

kõrgemad amttnikud selle järele ko.mdufid: iga
minister otsis enesele kaastöölisi eestkätt nende
keskelt, keda tema tundis. Kõige kaugemale läks
sell pool-st ega põllutäöministerwm, kus minister

Slrandmanm eneie sõnade järele tõik ametnikud
uksehoidjast peale lööecaionnl.st olid. Asi lä?S uit

kavgeie, et tööerakonna kongressi ajal löö mins
teriumis ftisma pidi. sist ametnikud viibisid kõik
kongressil. Selle juureS olt just põllutööminis
tenom oma looSsesiu ja löö öu poolest kö>ge
nõrgem, sest niiiama hea spetsialist põllutöös, kui

adwokat Strandmann, oii tema parem käsi
loomaarst Zimmermann. Suurtele järg
nesid wäikseNad. UkS võhik iStus reise kõrval.
Nii võime siis julgesti seda ametmkkuoö vali
mise viisi, kus pearõhku mi te meeste isiklika
tubliduse peale ei panda, vaid nende erakondlise
meelsuse p-ale, nimetada ~Slrandmanni
olgugi et seda AmerikaS „saagisagumlje jüSlemikS"
kutsul akse.

Õiguse pärast ei ole fte süstem ei uus, ega
või Eesti me?S tema ülesleidmi-e ou omandada.
See on üls kurbadest pärandustest, mis meie
Wene ri gi walitiemisewiisist kaasa oleme wõtnad,

oii ju «daLriujal" «Wene rahwaühisuse" rinna
märk ametnikule kõige paremad soovituseks ja
piiri peal olid ..Nusskoje SnamjoSse" mässitud
pakid telliwaiüsuse läbivaatamise eest t hti hästi
kaitstud. Mils peaks ta meil siis te>st viisi olema?
Eesõiguse andmine erakonna meeStele, kui need

ka muidu võistlust välja ei kannataks, toob meile
iseürali u klassi õnnelütüfid. keS valmis on kar
jm pärast oma potiiilift usutunnistust üte öö
muutma. WöimaluS erakonna vankril edasi xää
seda on ju väga meelitav. Wene eeskujust tea

Maaseaduse eelnõu § 2'
Austatud rvhmasaadlkud! See D mille aruta,
mine vraegu käsil on, sisaldab eneses kaks osja:
1) Seda momenti, mil ajal wõõrandatawad
varandused riigi omaks tunnistatakse ja 2) neid
organisi.d kelle katte riigike waranduste
waiitsemine antakse. MiS puutub kõige piolt
esimesesse küsimusesse, täben ab sellesse aja
loolisesse momendiSie, milleS varanduste ülewöt

mine sünnib. siiS, nagu teil teada, on see
moment äratahendatud järgmiste sõnadega: Wõo

randatawad maa ja inwentar iähewad S e EeStt
Wabariigi omanduseks selle seaduse jguSse astu«

mise pä>wast peale. Nõnda fiiS, feoduS awol
dakfe „Rügi Teatajat" ja ühes sellega lähemad
Wää tusid, maad j« majad, lehmad ja lambad,
adrad, äkked, wonkr d köit lühemad äitselt
riig omanduseks. Mina pean tähendama, et
sellel omanduse õiguse ü e Pötmife momendil on

ikkagi möga suured tagajärjed: 1) siseriiklised ja
Z) waltsmklised, ja et see morandutte ühekorraga
üteu-õtmine neis suheteS suuri sekeldusi rcõib teki

tada ja peab tekitama. Harilikult kui lellegilt
warandaS tvõetakse ehk teistele antakse, fiiS teh>

talle nende võetavate wöt antawate varandus
liste määrtuSte kchta ka kindel «imekiri, kindel
inwevtur.
Praegusel korral aga seda imaeoturi Üleantawate

waran»uste kohta mitte olemas ei ole. Mi arwan,
et need, keS waranduste üle-võtmstega tuttavad,
teawad, kui suured protsessid sarnastel juhtumistel
tõosemad. sarnaste segaSte ülemõtmiSte ja ülsand

miSte asjus t-kiwad. Sell?pärast kardan ma, et
protsessid meie sijerttkliseS elus selle varagrafi
ellumitmise ?uhul ka väga suured saawcd olcms.
Muidugi, asjr wõib nõnda korraldada, protseSftfid

me, mis. osa sarnased õnnekütid riigielus etenda

se! teel körmeldada, et adminificakimlisel teel kõike
neid sekeldusi äkitselt lõp-tatakse, et mingisugune

wad. Õ.mküttd ei kohku millegi eest tagasi, sest
neil ei ole südametunnistust. Ei ole ka meil üle
jooksikutest puudu. Kes ei tunnetS näit. 1917.
aaSra soisialiStifid, keS selleks üle öö muutusid.

minister, ütleme põllmöömimStkr. kirjutab, et
protseSa ei tohi olla ja sellega ole?S lõpp. Sise
riikliselt, wöib olla, wõtb admtnistrattwlisel teel
sellekohaseid sekeldusi seega ärahoidm Aga ma

M:da wunameelsem enne oli, seda punasemaks pä

rasi muutus. Ja tänapäev tuleb nnd niisama
sagedasti ette.

II aastakäik
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küsin, kaS sarnane admin strativne otsustamine on

antama, kuS ta oma kardetavust võiks avaldada.

õige, kaS ta waStab õiguSüfe riigi algnõuetele?
Igatahes mitte. Kaid minu arwateS palju
suurem ou weel wälisrtltliseS suhtes selle K

Kui meie mõisa pidajad on rigile kõige suuremal
mõõdul kardetavad, fiis oldagu nende vaSiu ta
täiesti järlttindel. Kui n>d oga m tte kardetavad
ei ole, siis lubage küsida, mispärast teie nenb;

puudu». Meie teame ja oleme ka lugenud, nimelt

„Sotfialdemokradis", et Rorermannt leiwaärt üle
võtmisega tektifid rahvusvahelised sekeldused.
Nüüd aga on teatawaSti paljad meie maa mõisa

käest maad ja varandused võtate, aga neid fiisk

riigi wcranduSte valik,ejate's jätate. Muu ar
wateS Peaks ikkagi majanduSlisest seisukohast välja

test wäljamaa kodanikkude omandus. Meie teame, et

minema ja siiS awunewad hoapts tetsed väljamaa

paljud mõisad weie maal oa viljamaa kodanik
kud le ka renditud. Nõnda sits niihästi oman

ted ja neid oleks pidanud teie vaStu võtma. SiiS
edasi, tähttS on ka hingeeluline ja kõlblins seisu

duse küsimused, kui ka rensiküstmused, on välja
maa kodanikkude SiguStega kõige lähemalt f otud

koht. Kui inimese käest kõik ta varandus võetakse,

ja põimitud. Srlle § «astuwõtmisega saamad

mtlleSse see inimene satub, kange iseloomuga mi

wäli» .iilide kodanikkude õigused seega sügavasti

rikutud ja et wõi arwata, et väliScilgid selles
asjas külmaks pealtwaatajatt jäämad.

Teie seisukohast on see ehk kõik wäga hea,
wäga kasulik .asjaolud nõuavad seda". Aga
ärge pärost kaebama tuige, et väijamaalased meie

riigi tegewusega mitte rahul ei ole, et nad meie
riigi sisemisesse elusse endid segavad. Nõuda fiis,

see ülevõtmise »iis, mis kitsolemas paragrafis
komisjoni redaktfioais ettenähtud, on minu arwa
t s wäga puudulik ja wäga saatuslik ja sarnasel
kujul teda tutdadi woStu wötta ei saa. Mis
nüüd teisesse küfimuseSse puutub, nimelt üleulk

tud waranduSte walitfemifeSsi, fiis teie ju leste,
et praegusel korral tahetake valitsemine anda
seniste pidajate kui volituseta wõõra varanduse
valitsejale ehk gestores'tte" kätte.
Aasta ud koosoltjao I gestio" ehk
wõõrt-warsnduse volitujus ««tttsew eeldus on

sits peame rehkendama selle hingeelulise seisukohaga,

mene, võib olla, ei t<e sellest võtmisest palj»
välja. Aga ma kujutan ette harilikku inimest,
kellel igatahes varanduse äravõtmise puhul ikka
ja alati wäga rõhutud meeleolu on. Kui
aga nüüd weel juurde lisada, et temale kohustused ja

wäga rasked peale pannakse selle poolt, keS tema

Varanduse ära võtnud, siiS minu arvates, oleks
psühologiline seisukoht minule arusaamata. Nõnda

siiS, fui teie arvate, et mõisa pidajad on
kangelased, fiis olge head ja hääletage selle
parografl poolt, aga küsitav |on, kas riik siig
kahju et kannata. Weel lõpuks kahisin tähen
dada, et teie mmdugt selle parogr. vaStu
võtta, talle seadusliku jõu anda võite, aga
mina käsin küll ja tahaks ka teada, kas võtate
oma reale ka kõige selle vastutuse, mis
sellele sle järgneb. Kui tulevad väliSriiklised

tustes on wähe seda tunnet, et peab töötama rii
paiju, kui wöimalik. Kuna põllumees ööd ja päe»
toad rühib, töötatakse wabrikutes ainult L tundi,
tuna tööaeg mitte üle 6 tunni
ei ulata. Wabrttutööstusele et ole siiamaale jalgu
alla saadud, tuid loota wõib, et siin köit jõud
!o*tu wõetokse ja asja parandada suudetakse.
Muidu ei ole meie majanduslisas seisukorras mitte

edu loota. Mis meie iseseisvuse tunnistamisesse
puutub, siis wõib ütelda, et kui meie ise seespidi
sel: kokku hoiame ja kindlaks jääme, siis ei tule
m-.ie iseseiSwufi keegi wõtma ja selle tunnistamine

järgneb pea. Selle järele lahkus kõneleja kong
ressilt.

Tähelepanemisewäärt oli peale selle järgne
tootes läbirääkimistes pZllutöömintsteriumi esitaja

agr. Ojelemi väljaastumine. Za katsus J. Tö
wssont kõnes midagi halvakspanevat põllutöö
min steriumi kohta leida. Oma seisukohta tuntud
lööksõnadega põhjendades, nöudiS kõneleja mõisate
«tsekohest võõrandamist.

J. Hüuer s o n. Hra Oselein võttis sel
lekS sõna, et ütelda, Tõnisson olevat põllutöö
miniStertumi tööd wähe hinnanud. Tõesti korda
saadetud lööd ei taha keegi maha salata, kuid iga

töö on otsegu maha visatud, kui see ülesannete
peale ära kukutatakse, mis mitte kohased ei ole.
Kui kõneleja esineb nõudmistega, mis kokkukõlas

olles pahempooliste politiltSte erakondade juht
mõtetega juurt majanduslist pööret tahavad läbi
wtta, fiis tule.' minu silmade ette Gtmson,
komplikalfionid. kui tulevad fiseriikliselt majandus
keS maja pürjalgadch k.uni haara» ja
lised sekeldused, kui tekivad suured kuritarvitamised
sellega terme m.ja enesele kaela tõmba».
mõisate
majapidamises,
keS
fiis
selle
eest
vastutab
?
kõige pealt see. et et ole olemas omanikku, keS ise
Kuigi mintsterwm Praegu kasudega oma
oma osjade üle valitseks. Ogu omanik kaS Minu arwateS, mttte need, KS fiis mõisasid peavad, mõisates lõõiaks, uis ei tähenda see veel, et
mitte
see,
kelle
omandus
mõisad
on,
vaid
need
keS
svrnud, ehk kvsagil teadmata kadunud, tema ma
miaisterium 1000 ülewv-tud mõisa valitsemisega
randus in ilma valitsejata. Niisugusel korral selle seaduse VaStu võtavad. Teie siiS kannate niisama tagajärjertttait malmis saab, kui 100
aga võiksid tulla elajad metsaS, linnus taeva all otsekohest vastutust ja „ornnis culpa" lasub minu valitsemisega. Kat ametmkku 100 mmsa walit
ka inimesed ahned ja kuritahtlised ning võiksid arwateS teie peale. Ja mina ütten rohkem, kui semiseks jätkub, siis et tähcnda lee, et neid ka
teie selle paragrofi vastu võtate, siis teie ei
hävitada, raisata ja pillata seda ilma peremeheta
1000 jaoks jätkub. Meil peab Ütelge etttkujuw»
varandust Sarnaste juhtumiste ärahoidmiseks vasta mitte üksi polittliselt, vaid teie peaks lo fell.st oima, mis selleks tarvis läheb, et inimest
,a antud üksikutele isikutele võimalus neid guni majanduSiiselt vastama, kui teil ka oleks, võõrandatud maa peale elama asutada. KoS on
warMdafi wabetMliselt kaitSta ja ilma ise millega waStata. Need raskused ja need kulud, need laadad, kust tormiline inventar oõt-takse?
äralise volitus ta neid valitsema hakata. Nõnda miS riigil tulevad kanda mõisate pidamiiega, (sest Kust võtab meie väite rahva» tarvis mi.
meil on tegemist kuludega, vaevalt kill kasudega)
fiis, Mnegotiorum gestio" on tekkinud üleüldistes
mid kulufid peavad kandma tettawad rahva kt nemad kapitalid, et korralikud mojapioam>sed stsse
huvides üksiku kaitseks ning on täieSti wabataht
saaks seatud? Palju maa kä te andmisega ei
line asutus. Sellest järgneb tema kolmas tunde, hid, peaasjalikult meie talupojad. Kui teie aga aita meie maata inimest, maid teeme nende fet
võtate lelle seaduse vaStu ja ühe< sellega wäga
märk. Kui inimene wobatahtliselt võõraste asjade
sukorra veel yalwemakS. Nad saswad koormaks
halva seaduse, ja tuleb talupoegadel ja maksumaks
ajamist enese peale võrab, siis »n iseenesest aru
rahvale. Tulevad maaga põllumehed, kes näl
jäte kihtidel selle tõttu rohkem maksust makSta, fuS
saadav, et ta oma tegude eest ka kõige kõrgemal
gtwod. Nüüd oa aeg järele mõtelda, kaS on
mõõdul, omuis culpa eest peab vastama, tõigi minu arvates on neil täieSti õigus teid waran iell-ks Alge aeg, et maja Sunsont moodi kaela
juhuSte eest vastab. Ning viimati ja neljandaks duSliselt vastutusele võtta, riigi nimel. Minu tõmmata.
kui „a«gotior*m gsstio" tähendab volituseta arwateS on see seisukoht selge, teistmoodi ei wõi
Otsustame maade võõrandamise küsimust
seda ütelda. Kut teie selle seaduse kõigile kiuSte
valitsemist võõraste asjade üle, sits on iseenesest
mõistetav, et seda ka wabatahtltselt võib lõpe niisugusena vastu võtate nagu ta on, fiis peab järk-jirgult. Las ritgipä,w iga aaStg otsuotab
teda. Woatame nüüd nende üleüldiste ,fnego teil sellekohane waStutuS peal lasuma. Tetfiti ei eratdi, kui palju maad wõörandamisele ja kolaNlserimtjele luieb (hüüded: väga õige, väga õige).
tiorum gestio* põhimõtte seisukohast, kas ta wõi olla.
Mis on parem, Ls see kui maa hukatusele
praegusel korral vastu võetav on. Teie nägite
viivud
kommuntslid, eht kui mrie ise pimedast
kõige pealt, et peremees pead puuduma ehk tead
peost
kommunistid:
taoliselt talitame? (elavad
mata kadunud olema üAköik miS põhjustel.
Läänemaa põllumeeste
kiiduavaldused).
Minu arvates ou aga praegusel korral peremees
Kui hra Oselein imel kord arvab tarvilikuks
olemaS, minu teada, on meie valitsus praegu
kongress.
põllu»SölnlviSterwme kaitseda ja tema kasuks „ta
elus, trwe ja priske ja et ole mitte kaduma
gvjärjerikust" tegevust Saaremaa sa Koluvere
läinud. Nõnda fiiS, kui teie selle § sarnasel kuju!
mõisates eite toob, fiis tähendatakse kontroll ko.
vaStu võtate, nagu teil praegu ettepandud on.
Kõige pealt on siin üleüldiSpolitiline seisukoht
misjoni efitoja poolt järgmist:
annate teie mingi wäga iseäralise hindamise meie
tähtis. Sotfisl-uuendujed on üle maailma kiimaS,
Aut» Laast, W galun: Ülevõetud mõisate
praegusele välistuste.
Saksamaal viiakse neid õige põhjalikult läbi, kuid majepidamine läyeb cn cm lagast, kai edust.
S'i« edafi, teie teate nüüd, et Maegotiorum eraomandust ei ale kuskil kaotatud, teda on ainult Am-tnikud ti tatita mitte nii, nagu tarvilik.
geetio" on vabatahtlik nii oma slguie ja lõpu piiratud. Teda ei ale kaotatud sellepärast, et kui Üleüldse et ole viis õige, kuidas riik nüüd mõt
tui ka waSluluse p?olest. See c-s «olu paneb inimene ei tea, et kõik töövili tema oma on, fiis soid jsgab.
oga k'S oldaki? praegusel korral õigus kod tööhoog. Kai meie maaeraomandust wapuS
Maao saanud intmesrd on raSke» fetsukorras,
tud „L?6gotiorum gestio" mõistet tarvitama. tame, fi'.S ei saa keegi selles ttndlaS teadmises riik oga katsub neist enaem kosu saada, kui neile
töötada, et tehtud töövili lema oma on. Sar tvitvst anda.
Minu m t.e, sel sel korral, kui mitte
vabalahilikka võõraSte asjade ajamisega tegemist
nasel korral saaks kõige pealt kannatada meie
Aut» Põldmann (Kolover«st) Kolo
ci oi?, maid sunnitud eSja»jam.sega, ei ole ka kõige laialisema ulatusega tarvilikud maaparanduse
weremötjas ou maad vähem ära
„negotiorum gestiod" kuS sarnast enam olemas. tööd. Pealegi peab crweSse wörmt, et isiklik huoi
seemendatud, kui mineval aaStal.
Nii ugunr cn juii. illne seisokoht. Eanem võtt» majapidamises esimese järgu tähtsusega tegur on. Omanikul lõppes 'üll hu.k hobuseid ära, ta oleks
pais-a, et praegusi! korra! teatavad volitused Inimesel on tung ennast maksma panno, fui see selle asja oga ikka paremini korda seadnud, kui
tbhelakse anda. «k^egotiorum. gestio" on iga tung aga igasuguste eesfhnade !äbt seotud saab, praegu oa. S?e aasia võis mõisat nr tel rukkid
tahes inribütfeU vasta kujunenud instikut. siis et saa ta ennast avaldada, ja tagajärje?» on lõigata, tuleval austa! saab see vaevalt või
Praegusel korral ei ole sce wustu võtta» ja ei tööviljakuse langemine. Ükst seisukohtadest, millest malik olema. Nnsvguse talituse juurcS läheme
saa teda kuidagi väetu võtta. Teine lugu oleks, maaeraoNanduse vaStu watttda'je, on see, et era näljale v.Stu. Ehrmann lähendab, et ministe
kui vlekS olemc S tettawad dokumendid, mis tõ?««
omanduse korral maa üksiku inimese meelevalla riumi tfitoja ainult sellepärast Kolowerest kiitvalt
dovsd. et praegused maapidajad negotiorum alla sattub, miS ühiskonnale hädaohtlikuks wdib võiS kõnelda, et sealne mõisavalitseja Saal mi»
gestoresttekS" tahakstd hatata, st-» ma mitte saada. Seda puudust võib sel teel kõrvaldada, et niSt riumile vale andmeid oa annud, mille eest
ühttgt tina ci rääg-tS. Kuid teil saruast nõ«S riigile müügi korral ostueesõigus jäetakse ja SiguS ta koh ulitule waslvtusele. tuleks võtta.
olemist nende poolt ei ole. jr mul on õigus selle antakse maad võõrandada, kut üleüldsuse kasud
J. Hüner s o n. El wõi sellele seisukohale
pärost isilda, et „negot!oruw gestio" kohta seda nõuavad. Sel teel saavad maaeraomanduse asuda, et eroom nduse kaitseks sellepärast välja
käivad Baltimoa seadused praegusel korral tare halvad küljed kaotatud, kuna tema head küljed astutakse, et ta püha on Kui istik eraomandust
alal hoitakse. Wilzakuse seisukohalt on maaera t iSle kahjuks tarvitab, sus peab see ära wS-mb
wiwsei et või olla.
omandusel suur tähtsus.
(Hüüe: Asutav Kogu võib Wabariigt kodanikkudele
saama. Selle vastu et oie keegi, et mõisad wõõ
üleüldist politilist seisukorda käsitades. klileS randatakse ja maota tnimeskele wälja antuks?,
ette-irjutada) Kui teie ettekujutamise peale välja
lähete, ärge ftiS enam „negotiorurn gestoresttejt*
J. Tõnisson, et meie vägede taganemine üle ei olda ainult selles arvamisel, kuidaS
rääkige. Si'S wõb olla orje, aga mttte Waba Velikaja tõe sellest tingitud oli, et mötreta oli mid välja andu. Ecoomandusel on omsd head
Näljasel Venemaal, kuS läheneva sügisega teed küljed la kui tema natukenegi vääriuSte loomiseks,
riigi kodantkta.
mida Miil vaga wähe on, kaasa aitab, fiis on
Nii fiis juridilisest seisukohast vaadates, ei põhjatuks muutuvad, wäerinda kaitSta.
Kindla väerinna tõrval on kõige suurema meil -üllalt põhjust teda alles jätta. Selge on
saa mina selle saadule paragrofi poolt hääletada.
Ma olen sunnitud vastu hääletama, kui ma mttte tähtsusega rahva sisemine meeleolu. Selle kindlust aga see, et eraomanduse juures rohkem väärtust
rumalust teha ei taha. Giin on räägitud selle rikub valitsuse võimu puudulikkus. Asutavas luuakse, kui põlise rendi juures.
paregrosl kohta w el majanduSlisest, politilisest ja
kvblijest seisukohast. Ma tahaks viimaSte seis kohtade

juures ka veel veidike peatada. Kui riik tõesti
ühe rahvaklassi on kardetavaks pidanud, fiis ei
pea!» minu arwateS temal' niisugust seisukohta

Kogus on lahkuminekud, see mõjub valitsuse peale
ja lafiStab seda kindlal kuju! maksma panna.

Väga täbaraks võib meie seisukord minna,
kui mttce tööviljakust et tõsteta, kui tõsiselt tööle

ei hakata, «abrikntos, töökodades, valitsusi asu-

Ettepandud resolutfiomdest tulewud kaks hää

letuse?e. Hra Osoleini poolt ettepandud resoiut
fion: maareformi läbiviimiseks tulevad kõik mõi
sad otsekohe wõörandadu ja maata rahvale põit
sels rendile anda, ei saa ühtegi häält poolt.

2
tahavad, ja tnna nad tohivad. Kibedal lõ.kuse

veel tihendama, et kaubandnOmtnistrileõigus
on jäetud sel puhul, kui Saksamaa kaupade

Wenemaalt»

ajal ci tnle need inimesed põllumehele mitte appi.

sissevedu liiga suurek» läheb, selleks takistusi teha.

GnamlaSte pii«a«iseviisid.
vTi«eS'ile" teatatakse Harkowist, miS mood:
ensmlafed seal inimest piinasid. Nad on the wiift
wälja mõtelnud, mida nimeta»

Uhel häälel võetakse vaStu agr. J. Hõner

need, keS oma tööiöudn sinna müüvad, kuhn nad

soni paolt ettepandud järgmine resolutsion:
Lääne maakonna põllumeeste kongress Sula»

maal otsustab:

1. RaauuenduS EeStiS tule» järg järgult
läbi viia, sel mõõdul, kui riik asumita suudab
inventari ja hoonetega waruStada.

2. Maad tuleb, maareformi läbiviimisel
põllumeetrele soowi järel, eraomanduse?» «Rita
ehk põlisele rendile anda.

Wilja la toiduainete sunni«oStmise küfimu».
Wu n n (Pulliwerefi). Tallinna vabrikutes
on Niisugune seisukord tellinud, et muidugi juba
lühikese s tunnilise tööpäeva asemel ainult ükS
tund päevas töötatakse. Wedmi parandamine,
mille ehuus ennemalt 25.000 rubla makfiS, mak
sab nüüd 600.000 marka. Nüüd aga võetakse
põllumeeste käest, kes vahetpidamata töötavad,
meie löösaudused ära ja antakse nendele keS
laisklevad. Nendele, keS tööd ei tee, määratakse
kredite, meilt aga võetakse meie vaev tähise tasu

Kui aga vili salves <n, siis on ta esimene sealt
nõudma. Ei, niisugused ostku nüftb vadalt sealt,
k»st saavad ja mi» hinna eest saavad. (Hüü
ded; õigus, üsna tige).
0. Riiberg. Meid on viis wenda, neu.
deft neli söjawä jal, tahtstu neile hiljuti lv paari
saapaid Soovest sisse tuua, mulle ei autud mitte
luba. Seal kõrval tuli leegi juut ja uöndiS
10O.GOv sigarett sisseveoks litsentsi, ja temale
anti. Kas olid siis sigaretid Eestite tarviliku
mad, kui minu sõduritest vendadele saapad?
Ametnik spekulerib fi.mnähtavalt. ja pead nõudma,

et ka teda Rtzisett riigiü.evalptda«ise koormaid
snnnitals kandma.
J. Hünersoni poolt on kolm resolutsioni
fiSse antud, «ii tõik ühel häälel vaStu võetakse,
1. Kongress tunnistad, et Läävemaa põllu
mehed ühel meelel valmi on rahvaväe tarvi

eest ära. See on suur ülekohus, et teised meie

duSte katmiseks kõ kt põlumajaptdamise saabast
õiglase ärajaotuse alusel valitsuse nõudmise peale

töövilja maitsevad.

andma.

$. Hetnerson. Meie peame õnne täna
ma, et meil torda lükS väljamaalt raSvaaineid
saada. Sellega wLiS suvine loomade rekwifitfion
ära jääda. Mis sõjaväele toiduainete andmisesse
puutub, siis teeme seda hea meelega, mitte selle,

pärast, et andma peame, vaid et meie anda
tahame. Sellekohta teeme siin üyemeelelise otsuse.

Kui meilt võetud toiduained, hooletult
hoitakse sa lastakse raisku minna, siis tõstame
selle kohta nurinat. Ekslik on seisukoht, mida
mõned koesolejad on avaldanud, nagu ei tohiks
valitsust üleüldse arvustada. Meie et eita valit.
sust, ei etsi tema puudast selleks üles et nende

J. Kongress tunnistab, et rekvisiisioni-kehuSke
õiglaseks ärajaotamiseks kõigi maksumaksjate va

hel tingimata tarvilik on sunutviifi võetavate
põllupidamise saaduste eest täielikku turuhinda
maksta.

J. Kongress tunnistab, et 1) tänavusest lõi
kusest Jäänemaal võimalik o« keskmiselt 4 puuda

Sü!»ittiuu pealt «aitavat viija jnnninõudmise
täitmiseks ära and».

2) Kääne maakonnavalitsusel peab õigus
olema vilja saagi suuruse järele üksikutes valdades
seda normi väheudada ehk suurendada.

põhjal valitsuse waStast meeleolu luua, vaid meie

Maksude küsimus.

juhatame valitsusele paremat reed, kui see on,
mida mööda tema käib. Efiti peab tunMStama,
et sunniviisil või andmine halwaSti on kor»
raldutud. Mehed tulevad jõjaväljalt ja seletavad,
et või on heinte ja muu prügiga segatud ja
kibekeS ning hallitama läinud, mi et tema tar
vitamise juureS keel kärSsa ttmbab. Ma ise
olin tunnistajaks, kuidas suvel üheS raudteejaa
mai viis tünni vitd päikese kätte sulama olid
jäetud. Eüda läheb täiS, kui näed et rahva

Maksude küsimust harutades, toodi sissetuleku,
maksu ärajaotamise alal mitmeid õige huvitavaid

varandust nii hooletult raisatakse.

Prei b a ch juhib sekle peale tähelepanemist,
et või hindade määramise juureS ametnikud väga
omavoliliselt talitavad.

Selle kohta esineb pikema seletusega Jääne
maakonna valitsuse esimees >. Saar. Siia
maale eraldati või kahte sorti. Nüüd määrati
veel kolmas sort juure. Kuna esimese ja teise
sordi vahe võü leiduva vee protsent määrob,
abinõid selle äramääramiseks aga puuduvad, fiiS
on väga raSke nende vahel wohet teha. loomu»
lik on selle juures, et maakonna ametnikud umb
kaudu talitades wök vahest odavamaks on hinna,

uud kui se tõesti väärt, sest kui Tallinnas weStu»
võimise juureS pärast vähem hind määratakse
fiiS ei ole kedagi, kes wahekahju oma konda võ
taks. Selle asja peale on maakonnavalitsus
tähelepanemist pööranud, kavatsetakse Tallinnasse
sõita ja parandust nõutada.

A. Krisch. (Kasarilt). WSi hindadel on
vähem tähtsus. Mõõduandev on loomade ja
vilja hirnud. Siin tahame enam. vähem normal
hindasid nõuda.

O. Riiberg. Kui vabakaupluselt oõta,
fiiS saakS paremat produkti sõjaväele saata.

Wun n. Kui kindlate hindade tõstmisega
ainult lepitakse, ja jalkatakse saja tuhandeliste

andmeid ette. Teati näituseks rääkida, et ühe.
suguStele weSdtele,n maksu peale pondud: Ühele
12 marka, teisele 50 marka. TäieSti ÜhesuuruStel

taludel, kuS ühesugused perekonnad asuvad, on
maksta I*3 marka ja 12 marka sissetuleknmaksu,

ehk 4100 ja 2000. Toodi ette näitust, kaS amet»
nikud ilma mingisuguste andmeteta omavoliliselt
sissetuleku 2000 m. pealt 15.000 m. peale olid
hiuuanud ja selle järele matsu arvanud. Msa
gune aluseta maksuwõtmiue, mis admmistrativsete

rahatrahvide pealtpanemise taoline ja omavoli
järele lõhnav ametnikkude teguviis, sünnitas õ g
last pahameelt koosolijate hülges.

L. Saar. Prseguue maksufüStem ou puu
dulik, sest et teated, mtlle järele seda maksu stSte

maksukomiSjontdeSse ei pane.

UuS maah ndamine peaks ettevõetud saama.

See on vikk töö, mtS 10 aaStaid võib keSta, ja
teda ei või nii k rgemeelselt läbi viia, n«gu seda
mõisate jagamisel märgata on. Seal on tõeSti
mehed ametis, keS asutusest möödagi ei ole käinud,
kuS seda teadust õp: la tasse.

Maksude aSjuS võeti järgmine hra Ehemanni
poolt ettepandud resolmfion waSta.
Jäänemaa põllumeeste kongress oma koosolekul
stsuStab nõuda:

1) Et matsude aSjnS saaks kindlate juhtnööride
järele talitatud;

2) Et valitsus oma väljaminekute kohta täie.
liln aruande annaks;
J) Et maksukorraldus viibimata uueSti ette
saakS võetud;

4) Et hindamise aluseks saak» võetud valla

fiiS tuleb kindlaid hindasid warSri uueSti tSSta.
Ituha «SärluS langeb niisugusel viisil igapäev.
Tuleb kmdlosli turu hindasid nõuda.
J. Hünerson. Ü'.ekohus seisad selleS, et

hindamise komisjoni poo t kindlakstehtud sissetuleku
suurus.

peale surutud. Allasurmud renostitfioni hwnad
on raskus, mida põllumees ükfi kannab, mida
temale kunagi mitte ära et tasuta, millest aga
terve riik tasu saab. Selle kõige tänutS loed
ajalehtedest sõimu sõnu, nagu hall parun, mero
börr Kui tahetakse et rrgi ülevalpidamise koor
mad kõigi rahvakihtide w hel ühtlaselt ära jao
tatud o eks, tui tahetakse, et riigi väljaminekutest

ka ametnik' ja linna kapitalist osa wstaks, fiiS
tuleb ltndlasli turuhindafid nõuda.
A. Kr i s ch. Walitsuselt tuleb nõuda, et
vilja sunm võtmine üle kodumaa õiglaset läbi
vlidakS. Km Tattu-ja W Ijandtmas, kuS 10—15
seemet saadakse, 10 puuda tiinu pealt annab,
fiis ei või Läanemaa, kus 3—5 seemet saadakse,
mitte nii palm anda. Avaldab arvamist, et
Läänemaa tessatmilt ainult 4 puuda vilja sunni
musti sa- ts ära anda.

A. Saar. Nõudmine on õigustatud. Ei
või lubada, et kõik maakonnad ühte patta pannakse.

Mineval aastal nõuti meilt niisama palju, kui
tnslelt moafonbcbtltft. WiimalS lepiti sellega,
et pidime 30.000 puuda andma. Meie ei saanud
aga rohkem km 800 puuda anda. Seeme tuli meil

teisieft oSia. Kuidas wS>b üleüldse
üle kod >maa ühetavltseli vilja võeta, kui Lääne
maal maunurkasid leidub, kuS talurahvas enne
lmnatnim' st Haapsalusse sissetulnud laevalt vilja
ostma ruttab.

Z. Hünerfon. Praegune jaoteviae ri
ole mitte õiglane. Wahei ei tule teha «Ute aiault
Maakondade, vald ka valdade ja isegi taluda
Wshrl. MaakonnawolitsuS määraks valdade
peale normi kinvlakt, kuna talude wahtl seda
vallavõakozud võiks teha.Asja tuleks aga võada
korraldad-, et fii» keskmiselt üle maakonna mitte
üe 4 puuda ii nu kohta vilja anda ei tule, nagu
fiia võttt avaldatud.
Treu m a n n (Hanilast). Vallanõukogude
kätte et või sca.ust mitte usmdado, sest need ei
seisa sagedani põllumehega enam mingisuguses
ühenduse».

A. Saar. Hiljuti valdade efitojate koos
olekul said maota inimesed kolme jalta jaotatud,
tst *cne liik on vallavaesed, teine vaesed inimesed

valla», keS ei jõua turuhinda maksta ja tolma»—

Nõnk»gude diktaturi wastu.
Augusti tei el poolel, tui BerliniS spartaklaSte
KleSas lumist jälle karta oli, pidasid enamuse-sot
sialiStid igalpool ltnnaS rahvakoosolekuid, kus
järgmine revlulfion wastu wõeti:
..Erfurdi programmile truuks jäädeS peab
kosSolek vankuma demokratis põhialusest kinni.
Puhta nõukogude dikraturi tegevus Braunsch meigis,

BremeniS, Münchenis ja lõppude lipuks Wene
maal õpetab meid, et ainuüksi demokratis teed
käieS wõimaiik on sotfialismust maksma panna
ja proletariadi vabastamist kätte saada. Satia
proletariot, keL scllest põhjusmötkest kuni 1918.
aasta detsembri kuuni kinni pidanud, ei tohi enese

kallal sarnaseid katseid mitte teha lasta, mis
lõppude lõpuks tagurluse riigitüürile upitavad,
nagu seda Ungari näitab. Ka rahuleping, nii
vali kui ta ka on. näitab selgesti, et liitriigid
Saksa vabariigi samasuguse, vahest weel hirmsa»

magi saatuse alla heidarvad, n«gu nad Uagari
proletariadiga teinud. Töörahva diktatur Saksa»
maal laseb end teoks teha ainult proletariadi
ühinemise läbi, miS demokratis alusel võib sün»
dida. Selle eest wõldelda on meie ülesanne."
Inglise laewaztiku suureadam sest.
Jagltse laevastikku »n tervel sSja ajal pala.
wiku sarnase kiirusega suurendatud. Nagu sala»
jas hoitud ehitusetöodeft teada saadud, »n laevas
tikku suurendatud ühtrkaklu 2,000 000 tanni võrd.

Weel vaherahu tegemise ajal »li ehitusel 4 hiigla
ristlejat, 21 kergemat ristlejat ja sajawõrra muid
laewu ja meealusnd paata. Sõjaajal on ka ehi.
tatud eritMpUisi monStorisi?, milledest mõnede
peal on juba 45 tsentimetrilifi snmükka. Peaaegu

kõik suuremad sõjalaevad on varustatud kaasas
olevate lenmmafinatega.

Mmerika ei aStn rahvaste l.itn"
Tanfing on ..Dailh H?raU'i" teate järele IS.
aug. lõpulikult Amprita rahvasteliitu astumise
aSjaS eitavale seisukohale asunud selle praeguses
kaktuseadeS. See teade kianitab arvamist, et Ame

rika ei taha VersailleS't rahulepingut heaks kiita,
vaid mõtleb Saksamaaga eraldt rahu teha.
Persia küsimusest »n?anfing ütelnud, et selle»

asjaS Britannia hädaohtlikku ja jala mängujmän
ginud. Suar-BrKamlia et ole ükfipäintS oma rii«
gi piirisid määrata palju laiendanud, vaid on ka
India igalt paalt riikidega ümber piiranub, mi»
G uur-Britannia valve all an. Ainult Hiina
Turkestan an vae! Britanniast väljaspool.

nõutakse, mitte küllalt täpipealsed ei ole. Tuleb
see osalt sellest, et vallad mitte sündsaid isikuid

kreduide määramist nendele, kes väärtusi ei 100,

sõjapldamlse koorem »n suuremalt jaolt põllumehe

184

N,al » ! t

Peale neide tüfivnSte olid päevakorral veel
maakonnas peetawate ametnikkude, valimise- ja
kohtukorralduse kKstmuS. Hilja õhtul lahkuti kong.
reSfilt.

Ungari asjad.
Asutawa k»kknk»ts«mi«e ja
»a ivusafeadnS.
Budapestis, 30. augustil. Asutava Kogu
valimized, millede rutulist läbiviimist walttsuS
vaga tähtsaks peab, »n sept. kuu lõpul. Walt.
miseseaduS saab nende päevade seeS valmis.
Asutav Kogu tuleb ottobri kuu efimeStel päeva
bel ko'ku.

Budapestis, 30. aug. MiniSterium »» Asu
tava Kogu v»lt«iste seaduse heaks iiirnud. Uus
valimtseseaduS on laialisem kui ükski endine
walimisescaduS. Iseäranis laiendatud on naiste
rahvaste valimise õigus. Walimise vigaS on
igal 24 - aastasel meesterahval, keS vähemalt 6
aastat Ungari alam on olnud ja pool aastat
sama ringkonnas elannd. Sellest vanadusest noo
remad meesterahvad saavad walimisetiguse, tui
nad 12 nitdalat enne 1. nov. 1918 a sõjaväl
jal on olnud. NaivterahwaStelt, kellede valimiste
liguied unuda samasugused on tui meestel, nõu
takse lugemise, kirjutuse ja ühe kohaliku keele
oskamist. Walitnd võib saada iga valija, kes
vähemalt 30 aaStat vana on. Iga walitniS
ringkond valib ühe esitaja. Walimtsed on otse
kohesed ja salajased.

Wäljamaalt
Va eris jällegi svartaklaSte «SSsu
karta.
Gtockolmis, 1 sept. SvenSka Dagblabeti Ber
lint kirjasaatja telegrafeerib. BaienS kardetakse ro.

volutfiomtist liikumist, tzpartaklase? teevad äge.
dat tihatuSkööd, mispärast sõjalised ettevaatuse
abinud tõwevbatud on. Münchenis on mitmel pool

kuulipildujad üles seatud. Kardetakse talvel liiku
mifi lahti vuh"em»t, kui kivisöe puudusega töö
puudus algab. Jgaipool asutatakse kaitsetiitusid.
Austria rahulepingu allakirjutamine.
Londonis, 31 aug. Reuter. Parifist teadus
takse: Austri, rahulepingu allakirjutamine sünnib
kaS 5 wõi L sept. St. GermainiS.
Hooder jääb ametisse edasi.
Londonis, 1 sept. Hooveri tegewuS Ämerika
toiduainete diktatorina pidi täna lõopema, aga
Kõrgem Nõukogu on Hooveri poolt loodud korral
duse alalhoidmist wäga täh saks pidanud ja palu
nud, et Hoover oma ametiSse edafi jääks. Hoover

on nõusolemist avaldanud. Pershing sõitis Ame
rlk-Sse; sastmaS olid Klemencea», Plchon ja
Amertta saadik. RahwaS tervitas kindrali elavalt.
Kaupade sisseveo keeld Inglismaal
kaotatud.
Londoni», 1 sept. STT. Kaupade sisseveo
keeld Jngltmaal on tänasest päevast ära kaotaiud

peale mõne üksiku kaubalordt, v.is nn. tagavara
tatalogiS üle» on tähendatud. Geal nimetatakse
mõnesugused värwisordld, aptegirovud, keemilised

preparodid, optilised klaasid jne. Sisseveo keelu
ärakaotamine on vastastikune; Inglismaa võib
Saksamaalt ja Saksamaa Inglismaalt kaupasid
fiSse vedada. Saksa vabrikud on juba suurel
määral kaudopakkuwifi Inglismaale saatnud.
Saksa raha madalakurfi pärast võtvad
Saksa vabrikud kaupasid palju odavamalt
pakkuda, kui Inglismaa vabrikud. Peab

Ungari »hvits*ride! B-dapeSkis sõjariis
tad- kandmine keelatatz.
VvdapestiS, 30. avg. LI"!'. V»dapeStiS on
täna Rawl-nia kom»nd nbt kuulutus wätja pan
dud, kus Ungari »hwi>seridele ja alamohmitseri
dele sõjariistade kandmwe är« keelatakse. Ungari
ohwusertsid peetaise rohkesti koduareSlt all.K Bu

dapestist ei tohi n*b kuhugt ära reisida. Gellcst
keeluii üleastmud peatakse kinni ja saadetakse
vangilaagritesse. Politseinikud võtwsd ainult
RuullNta ametkonna lnbaga sõjariistu kaMt.
Aivtatade uus koalitfiouitiue kabinett.
BcrliniS, 1. sept. Uust Guomi. Ungari kritfis
Näib lõpule jõudvat. PeaminiSrer Friedrich on
seletanud, et ta liitlaste nõudmiste peale minis»
teriumist lohkub. Asutatakse kokkuleppe roaltrsiH
sotfiatistldest. kristlikkudest ja rahwuSdemotratidch.

Liitlaste sõjawäelift dtttaturi oodata.
Koptübagenis, 1. sept. Uusi Suomi. Wientst
tetegruferitaf|e Berl. Tidnmgile: Ungari asjad
paranejad sel sihil, et liitlaste sõjaväelist dikta
turi lähemal ajal oodata on, sest et omad riigi,
mehed seisukorda selgitada ei jõua. WSõras
di'tawr kestab ainult nii kaua kui Asutaw Kogu
kokku on tulnud ja parlamentarsel alusel olew
uus mimStertum ametisse on astunud. ArewuS
kaStvab iga päevaga. Ka usulised tülid on wäga
terava iseloomu omandanud.
Rumenlased on lntlaSte saatkondade nõuSolo

knl kõik Ungari ohvitserid ja alamohwitserid
vangi võtnud.
Friedrichi «iui<terk«m l«hka«»d. U«e
kabineti katk seadmine Heinrichi kätte
antud.
BerliniS, 1. sept. LI"?. Budapestist teata
takse: Fcedrich miniSterium aStud tagasi. Kau«
bandusm-nister Heiarich on uue ministeriumi
kokkuseadmise oma peale võtnud. Eila pidaS
Hemrich juhtivate politikawe-stega läbirääkimist.
Ehk tüll veel mitmel küsimusel mõtete lahkumine
kuid on, loodetakse siiski et Heimichil korda lähed
uut miniSteriumi kokku seada.

takse. Varbaküüned tõmmatakse elu al inimesel ära,

siis rebitakse nahk sääre ja jala pealt maha ja
lõpuks pannakse need purustatud jalad teewa
vette, et ..nahka pehmendada". Niisamasugune »n
ka ..kinnaste tegemine".

Tihti lõigati vangidel nina ja kõrvad ära,
Naelu taoti elava inimese keha sisse, ka näosse.
Nende piinamiste kõrval ei jõua seda piinu kir
jeldada, mis ohvritele elektri läbi osaks sai. U s
kord kutsuti täistuubitud ruumist ükSaiius vang
wälja. Weerand tunni pärust visati ta pea uf|c
vahelt tagasi. Wiskaja ähroardaS ise, et viimane
kui ükS linniwõetutest nii ära hukatakse, kui nad
kohe teada ei anna, k! S nende raha ja wäärtuS
lifed asjad peiduS on.
Enne kisdral Denikini vägede pärale jõudmist
algasid hulgakaupa mahalaskmistd. Harkowi va
baStamise puhul leiti surnukehi linna parg-st, era.

isikute aedadest ja igaltpoolt mujalt. Tihti tuli
ette, et ohvrite käed ja käsivarred t.legrafi traa
diga nii tugevasti kinni olid seotud, et ste süga
waSse lihasse oli sooninud. M.
Enamlased ja «ene talupojad.
Voss. Htg. kvjutab: Klassivõitlust maaela
nikkude fcöceic viia, „küla vaesed" jõ«kam-ite
taluporgade ja külakurnajate vastu mobtliserida

Kodumaalt.
Rakverest. Politillne koosolek.
31. aug. oit kästõSliste felift kcowlek, fui
könelesto Asutama Kogu liige töö rakosdlane
hr. Seljamaa poiitiiije momendi üle ja niisama
Ajutama Kogu liige tööerakdudlaue hw ftaifeul
maaseaduse üle. Kõurl ja seletas, et prsegu iu
lemad l»iC uöisad, ja serg--. saa.
»ab suurmavpioaDiied I,t«id'rit«d.
ti talla prsegusel ojal wöõcanoamistlr. S ur
maapidamise litwiderimise waem ei clla «älza.
maa!as'd. keS seda Sedti Wabarilgig stsmiset»
aSjakS pidada. Koae lõpul oüd 15hitaüCimt'eb.
Küsiti ktrikomaade üle seletust. Kai kogudusi
praegusel ajal maad omclnustlS -S:aw d, koS
need fi-S ka edssoioi wSSraudatalse.
meaoflmiue praegu oa, ja
se.ga et olla «ojadast seda tüsiuust arutoda.
Tähendati juure, et kiriku warandase küfl»u«
lulewiiuS parlt-mendi poolt o:suS'aiakse. Wõ v
olla, ehk lubab par!om-at tiritsmaab edaspidi
tagasi, aga Asutawast Kogust seda loota ei olla.
X.
Kooli ümbermuutmine.
poeglaste kõrge» algkool on nülib 7.tls!fi tjeks
kõrgemaks algkooliks ümber muudetud, kubu mö

lemast soost õpilasi wsStu »öe:atse.
wõtmlse eksamid on 10. septembril. Leiduse
settst tütarlaste gümaafiumi ja linus tülarl-Ste
kõrgemasse algkooli et saadad ruumi puudust!
{Sitt mcJttt wö ta. NÜÜd on wSimalik kõigil
soowijatel kõtgrm-Sse kooli peastda. K.

ja küla-kommunafid asutada, mille tegevust aleks

võidud Maskwa keskvalitsuse poa t juhtida, see
oli küll kõige tähtsam üleSann?, mis Lenin ene.
sele ja oma kaastöölisele täita andis. Maa» la
nikkude vastuseks enamlaste waiitsemisewiifi ja
väga raSkete rokwisilfionide peale oli suur hulk
mäSsusid, miS osalt punase kaardi abil maha
suruti, osalt aga linnad toiduainetest täieSti ilma
jätsid seal, kuS talurahval korda läks wõidn
rittalt endid sõjariistadega kaitSta. Sestsaadik on
Lenin õppinnd ka agrar-potirikas järele andma,
millest ka see tunnistust annab, et Moskva täide
saatva nõukogu etteotsa Svecdlov; asemele Ka
linin wtsuti, kes keskmise jõukusega talupoja pere

konnast pärit, ühtlasi maksukergendust tehti ka
jõukamatele maaelanitkadele. SüSki et ole talu
rahva meeleolu nõukogude valitsuse waStu pare

Lääuemsali.
Haapsalust. Salamiina-waltniS.
tasjatd ja .« ü V J«i bon tn iiitfc paolt 11
tabttud. R<tst on trahwitud 100 margast ha,
kale» kuni 10.00» vargal!'. 10
lise ttohivt fai jtumf«ali puhwetipidaja W. K-.üi.
Margused. Siniojani on «iilitsal
korda läinud LK >/» wargusttst trh«.
Tähtsamad neist Pauase R.sli sara.
koriumi pesu we-rgus, öösel wattu 15. augusti
f. a., Mi 500» marka wäärt Wtivafe
warsStsjate kättesaamisega on ka palju teist war.

gufi awaiikuks tulnud. Pesu waruSiest istuwsd
4 kinni, kuoa ühel korda läinud ära põgened,.
K-k.

makS muutnnud. nagu seo Moskva lehest „Derev.

Bjedn." selgesti näha.
Seal kirjutab valitsuse poolt lepitamiseks
väljasaadetud komissar Gemeshko:
katsed kõmmunismuse pesasid igalpool maal laua

on täieSti luhta läinud. Maata mehed törg awad
igalpool kommuuasfe astumast ja lähevad hea
meelega pätwiltStena kindla palga eest teenima
W»he endte ja praeguse valitsuse vahel seisab
ainult selle», et endise mõisniku asemel nüüd wc
litsuse komissar istub, keS igasugu vastumeelseid

sunniabwõusid tervitama, kui ta majoptda
»lst pankrott eest tahab hoida. Muiogude endiseid

toed, vallavalitsused, on nüüd igal»»»l meie
WaStu; üh last võidab eraomanduse õigus järjest

rohkem poolehoidmist, ja wallawalitiused sele
tavad, neil ei olla mingit politikat tarvis."
Seesama leht köaeleb tetses juhtticjaS veel
selgemat keelt: keS Orelli ja Tarn
bowt kubermangus käisid, tõendavad, et seal zõn

kate talupoegade kaitse all wastu.retvolmfioll on
kindla ajeme võtnud. Seltsimeesle poolt kokku
kutsutud koosolekutele ei simunud mitte ühtki
inimest. Talupojad ütlevad, politika neid et
huvitada, peaasi on, kuidas oma maalapikest saaks
suurendada. Kommunist tsed aated on nendele hoopis

võõrad. Nad toetavad seda võimu, mis nendele
maad annab. Seda tarvitavad vähemlased oma
kasuks, kihutustööd teheS kodanliSte erakondadega

Narwa elu.
Äe»ti Eeirst psa?i-oSvl<k
»1. aug. oli Narma EeSti Gkltfi liikmete pee.
kooSolek fetiši ruumides. 44 seltsi liikmest oli 21
tarwiliselS arwam-d koosolekule ilm«da, kuna teised

ja enam nähtaw»m«d littmed Maetaks ei mõtnud
kooso-ekust wälja teha. Ja olid
ometigi suure tähtsusega küsimused, nagu mõne
aaStased aruanded ja Eesti teatri küsimus NorwaS,

tui kr walimiied, mis põhtolittu läbirää-imist,
otsustamist ja mäljatöötamist oleks nõudnud.

Koosoleku juhatataks waliti K. Kaarna, kirja
toimetajaks J. Eeck.
Kassapidaja Pusar kandis kaSsa aruande ette,

millest selgus, et enamlased oid oma täsi Eesti
Seltsi wurunduste külge aim ud ja mõned sajad
ära wiinud, ützeS kassaraamatute ja armeega.
Siiski ei ole nad suurt kahju walmistada jöodnud,
sest et suuremad rahasummad paukudes seisid.

Seltsi legewuS oli Satsa okupatfioni aegrS
halwatud, ruumid seisid sõja lautsartti all. Sisse
tulekuid ei olnud.

Ka pommid olid seltsimaja tabanud, olid katu
se flsse tunginud, laed läbi puurinud, muuseas
pütlne ära rikkunud. Nüüd on need w?ad paran

käsikäes. Wähemlased ütlevad talupoegadele, et
nende käest seda maad, mi« meil tarvitada, mitte

datud ja selkS wS b tööd atg^da.

ära ei võeta, vaid et see maa uueSli üfiwte
perekondade vahel ära jaotatakse ja kirjalikkude

Läinud aegadel oli Ma see finbei: kai E.stt selts
midagi teatrttaolist ette wõlliS, oli siis kohe ka
„WStlleja" selts sedasama tezemaS, ehk ümber

lepingute läbi, krepoSterimise teel, nendele jääda

walt pärisomandusetS antakse. Kui imelik see
ka on. oga sõna akt" mõ ub talupoegade
peale kui nõiasõna. Kahzuks ei seisa enamlaste
kala komiteed oma ülesande kõrgusel, nad ajswad
koguni teistsuguseid aSju, mis n ndele kui nõuko

gude asutustele sugugi ei kõlba. Meie peame
maaelanikka rohkesti tähele panema, muidu võib

seal lugu väga pahckS minna.
Denikmt maa programm.
Eelpool ettetoodud nähtustest wõib meel seda

järeldust tkha, et wõitluies enamlaste mägede ja
Demlini wabutohtti kude wahet hoiawad maaela
nikud endid lausa mitmaSte poole. Demkta on

Teine küsimus oli Eesü te. tci küsimus NarlvaS.

pöördult.

Nlt ei saadud Narmas mingit suuremat ja
mõjuwamat ära teha, olgugi et jun kaunis häid
näite:ama jõudusid esile tuli keS ega ouule
wätjast pid.d paremat kohta otsima ja uönda
Narmast kadusid.

Siia püsima jäänud testri kuuStt harrastajad
olid Eestt Seltsi eestseisusega lepmgu teinud, mille

järele nad igal nädalal 2—3 näitemängu-õhtut
seltsi ruumides toime panemad ja laamad
ettekande eest ümurguselt urndes 400 murta ta.u.

Tasu on tsemesest tilg madal, «<ga ra on siiski

maaküsimuse korraldumises midegi sotstaise prog>

midagi kindlamat, mis reatrt tegetast suudaks koos
hõiva.

rammi sarnast üieS seadnud. Ta lööteb eraoman»
duse õigust tööstuse etkewõtete kohta uuesti mats

nõus, wõltiS lepingu mustu ja nn saame eht marLti

wa panna nmg väikseid ja suuremaid talukohti
asutada kroonvmmde ja eramöisute arwel. Enne
tulla aga kindlaks teha, missugused maod tulevad
endistele omanikkudele tagust onda ja missugused

maatameeStele välta jagada, mille juures oga
endised omanikud peawad kohjutam saama. Sar
nase programmiga suudab Dmktn waewalt Wene

talupoegi enamlaste waSku wöitiemisekS wõita.
Kõige rohkem, mis ta saada wõib, on see. et talu
pojud seüeS võitluses erapooletuks pealtvaatajaks
jäävad.

Lätimaalt.
Saksa «SUSmiSter v. d. Soltzist.
' Berliin, 1. sept. STA. Goksa välisminister
Müller vaidleb BorvärtsiS kindral von d. Goltzi
seletuse woStu Kuramaa sündmuste aSjuS ja
nõuab, et von d. Goltz waStutmele võetaks või
wäh malt temalt seletust nõutakse, kaS mõtleb ta
valitsuse käkufid rahutmg>m!Ste täitmisel tähele

panna või ei, seani peab valitsus mõjuvamad
abinõud tarvitusele võtma.

Ettepanekuga oli ka Eesti Seltsi peakoosolek
AiarsaS tõsisemat teatri aial nalja. Soo uida
jääks elawumat Mist r. hwa poolt ta tet els,
tt wöimoltkuit näue'uustt ühist scauft pakutu s.
Kui haktub jedusuma pattuma, tuleb
Narwos endtne jant esile ja iumdki se ts ei saa
Mitte head näit-mängu onoa. ~WS.tielas" wöib
kõneõmuid, näitrmüükisid jne. 'korraldada, mis
hästi walitult ja mälust tellitud kõnelejate kaudu
alati eluwat osawõtmift leiawud.

Waliti uus ' eestseisus: esimees K. Kaarna,
abiks Dr. Netcr, kassapidajaks Pitiar. lirju otmi'
tajakS Eeck. Soossiek lõpptS kell S õhtul.
„Kiuru".

Laewaasjandusest Eestis.
Ilmasõda audis is laeva asjandusele
hoobi. Sõda kiskus tööjõud taelade eyi
tuselt ära, ehituse materjali saamine muutus
raskeks ja arvata umbes katskolmandikku olemas
olevatest laevadest läkS sõja vältusel hakka; nad

sattusid kt.s miinide otsj, vdimaeti Jlb;M väiNo, wöi teistesse vetesse.

Mõistagi et kõige selle tigajärjel meil mere<
Vedu väga waewalms on ja weohind lõige kõrge-

male wõib tõusta. Olgugi et meil hulk randa
on, aga tarvitada meie teda ei saa et ole
laewu.

Kuid nõnda ei wõi see edasi minna. Meie
peame !aew»sid ehitama. Leewode juure ehitamine
on üIS lõige hädalisematest küsimustest praegusel
ajak.

Ons nüüd võimalik laevasid eh tada ?
Sell; küsimusega pöörasime isiku poole, kes
sell.l alal meie maal juba endisel ajal
, on ära teinud ja ta seletus järgmist:
Gee on ju õige, et laewade ehitamine praega
suurte raskustega ühendusis seisab, kuid wõimata

ei ole see «.eel kaugetlti mute. Kõige suurem
puudus on rauast. Aga ka sedagi on saada.
Mdl on meel rauatagaaiarasid õige rohkesti ole
mas ja teiseks on mitmel pool, nagu Pärnus,
laewa põhja lastud. Need tulewad üles lõS-a
ja nindrst saadud raud uute laewade ehitamiseks
ära kasutada.

Puid on meil küllalt ja just selle ehituse
materjali rohkus peaks meie inimest laewade ehi
taimsele longutama.

On ju tõsi, et meis maal enne sõda mõned
kohed kodumaa randadel laewade ehitise poolest

Sige tundud olid. NäituselS Pärnu rand, GaareMas, Hiiumaa, Käsmu jne. Ags need olid ikkagi
üksikud kohad, kust laewaehituse ast kaugemale ei

suutnud n-htuda. Kmd ka teistes koamdes on
i misamosogused ehituse wõim.dusid. Wõcame näi
tuseks Baltiski ranne, kus õige läh dal head ehi
tnie metsa kätte seadswal, niisama ka Nurwa
ümbrus, mõned kohud Saaremaal jne. Kaid
ometi ei o>e nendes kohtades midai tühelepone

Lwn. Tõnisson annab s.rew. erakonna
uimel protrSli linnowolikogute sisse.

G. A st. Kui meie vigasuses riig'S elame,
fiis on meie kohus häält tõSta.
Lnw. Pulli s ö r. Linnavolikogul cn oma
otsekohesemad ülesanded, tema ei pruugi wultsust

kritiserida. Kui ln. Maofik kord waeem nixwgude
rittt läks, sits ei rääkinud keegi sellest widcgi.
Nüüd kui walitjuS teda sinna saadab, sits tõsteti
suurt kära.
Lw. G. A st.: Asi seisab s> lleS, missugust garan

tiid linnavolikogu v olinikk. dele pakub. Lw.
Maasikul oud raha cs.ad juhtida, temale ei antud
aga poolt tundigi aega asju korraldeda.

Lw. Rein t a l. Asu awas KogiiS on aru
pärimine sisse antud, ja asi saab sea li wideritud.

Linnuwoltkvgu oma otsekohese ülesande juure
ü.e minema.

Sois. rewoluifionäride ja osa sotl. dem. w-Stu

häätetusel tiifotutie Joonase ettepanek tagasi.
Selle peale annab !nw. Joonat teada, et sots.rew rüam kcosotetu t lahtub Neile hüütakse järele
head teed, kaduge jäadawalt zne.

Ar«päri«ine piirttasmüügikohta.
Lnw. Kocht ettepanekul wõetakse arupärimise

Nägu juba esmalt tähendasime, on laewade
ehita«me praegu kulurikas. Aga see ei pealS
ettewõtLikka inimest tagasi hirmutamo, sest peah
ju mee.kS pidama, et laewade hinnad ka maä-mtul

wiifil on tõusnud. Laeas, miS enne sõda 28—
30000 rubla maknS, selle eest nSmalle nüüd
70015i)9 rubla. Kui seda oga peatS wäijamaalt
ostma, stiS ltusiks ta hind praeguse rahakursi
jusres kaugelt üle milzoni. Ka teda pcab meeles
i pidama, et wevhinnad pööraselt on tõasnnd.. nii
et ehitamine ka sellest küuest tõotab tööd tasuda.

Nti süS pange kapitalid kokku laewsde
ehitamiseks.

WUmasel ajal on laewaehituse alal veidi
elamust märgata. Nõnda on praegu Hääde
meestel ehitu el Tallinna kaupmehe hr. Pihlaka,
hr. Mäe ja hr Lellepi ettevõttel ü's 800 ja
teme umbes 450 ronnilme laew. 800 tonnllme
olekS wahest susrem, kui kunagi ennemalt meie
randades on ehitatud. Need laesad loodetakse
tulema suwe jooksul malmis ehitada, et fi:s üle
tuleiosl tulwel mette laSta. Kupten Grandil on
sealsamas ehitusel umbes 700 toimume lae.w,
tuns Pärna loewaehiruse ühisus ühe sette lask
nud, mis kahjuks aga õige wäikene oli tehtud.

Saaremaal ehitatada kapten Kahu ka ühe
laeva, kmd ei tea, kui suur see on.

Nüsama tahab Tallinna L«ewoühisuS weel
mootsrlaewude ehitamstete asuda, miS umbes 700
tonni suured tuleksid. .

Käsmus oli kevade poole kawatsuS laewade
ehitamiiega peale e'gada, cga siiamaale ei ole
kiitoalsusiest kasgemate jõutud.

Ec tea mispärast seal kavatsuste teostami
sele pole asutud?

Igatahes on kõige hädalisem a--g meie randa

des Uewude ehltamiiega peale atgada ja mida
warem selleks stjvsluwaid samme astutakse, seea

parem. -^t«.

sil 31. aug. wastuwõetud
resolutjiomd.
1) terrttorium peoks sarnane olem»,
et ta dõl sa t asjaajamist wLtmoldoks, kaid et
va-d sell: ju me oma ülrwa-pioamise kulude kat
mis U ka liida t eluõulve oleks. walla»
elanikkude ara, wS ts 1500 ü * bec olla.

2) W .Ua vßauoaiitsuS peaks kvhz peal kõiki
riiki st ül taude d >äita Ndima. ilma et tarwiljekt
kora peale iseärolst r igian etnitta nimetada, rail
ja armetud juhtumised, kuS am.lmttadelt izetraUst eüt admist r.õa'akje.

3) W.lla uusnduu.isel tuleb meie kohslikta
olust) ja oja oo?st arenemist fi mat pidada, tt
mt t: järita mu ra.igut ei sünvi'.a:ats.
4) Walla kolude ko kudo dnise mõttes peaks
waKa-omüwülusuze oparat, wõimaltKll edaw
olem i.

5) Raheva eivnöudeid jr sdawuse rõhlmvlteid

stiMut pinod-s ol kt w, et woll «oiitsus
tele makjuoe nõudmise (määramise) õizus alles
jä?t ks.
Nende ettekandmises Galitiuskle wsliii
7. li kmrli--e kom slou ; A. Birk, Z. Pl> OmpaU,
T. Jü.iae, J. Tahe, E. BirktNdelg J. Gat
mann ja J. Re mum.

Tallinna linnawolikogu
koosolek.
S. septemb. kell 7 õhtul.

Juhatab esimees Paabo. Koosolek algab Vi
tunnilise htljaksjäämisiga.

Arupärimine linnanõuuiku ja woliuiku
wäljasaaimtse kohta.
LND. Joonas: Ametiüh sutte kongressil
vangistati ;a saadeti wäkja maalt linnanõunik
W. Moafik ja linnuwonkogu liige KopwS. Panen
ette päswakorda täiendad- linnanõukogu liikme
ja nõ.miku wäUasaatmise küsimusega.

Lwn. AnnuSson (tööer.) vaidleb selle

Saksamaad

Näitlejate kutsekooli küsimust harutades jõuti

otsusele, et neid tingimata waja on. SelleS osjaS
wõeti O. Pelersoui poolt ettepandud
pro.ekt. kuis lõpulik küsimuse korraldus jäi Näitle

jäte Liidu KooielS.
Teatri keele aSjuS jõuti otsusele tõlgete juureS

sellest keelest kinni pi'.ada, nagu see EeSli kirjan,

duse seltsi albumites tarvitusel. Algupärase
näitemängude tohta ei ole see nõue maist w Asu
tati keeleasjanduie koiaiijon mille liikmeteks Anto,

O. Peterson ja Nad Võtvad asjatund
jäid isi md juure kutjUda.

Teotri sihi üle oli k, läbirääkimisi. Jõuti
otsusele, et praegu kindlasihilisest teat ist weel
wsra on sõneleda, sest et meil weel seda publi«
kumi ei ole, teS ntiiuguse teatri ülemal peakS.
Küsimus jäeti Nätlejale Liidu lahendada.
Waliti näitekunS i tomekonna juhataja kandi
datiiS hariduSminiSterinmi tmdeSkouna juure hra
Jungholtz.

Näitekunsti nõukogu liikmeteks näitekunsti
toimekonna juure haridusmin.sceriumi waliti hrad

Selguv, et aktust walitsusele on sel Ust teada antud,

Lau:er, Lii', P una, Wilmer ja Sunne.
Koosoleku algul austati püstitõusmisega järg

kuid liunawalitiusele ei ole sellest wähemattt tea
tatud. Tehtakse rewiöjoni komis.oatle kohuseks
asja põhjalikult läb: uurida ja süüdlased kohtuti
kule wuskutusele wStta. (Järgnev.)

Seaduseandline delegatsion.
Koosolek 3 septembril 1919. a. teil 12 p.
1) Surufataibe p att maksumvimise seaduse
eelnõu wö.luhe i.ma rvaulusttta waStu.
2) Pihkva Eesti tonsuladi fisseseadmisek» ja
kulude käimiseks LO.OOO tsaari rubla suuruse
awanst määruse eelnõu wõetatse 3. lugemisel waic
luSieta lvastu.

3) Seaduse eflr õi riigi lisaärimakfu uiud»
mise kohta e tcwötttelc, kill- wä-ja«poor Ee» i ZLabari.N asuwad, winatse S. mgeMlsel kvas.u.

4) Rugi msjai-.duSnõakoga seaduse eelnõa
«ött-kse 3 lugemisel rtaS u.
5) Tolliseaduse § 1164 «uutmise seaduse
eeloõa al.ti tse SheS walususe seletusega rahaka»
misjoni kätte iäbtwaalam.s.k».

6) Se»duse eel õu kumselei j« tempelmaksu
võudmlje lehm iäb fäiictj.s tolliasutustega uõr
iaije 2 lugi»tsst »a»m.
7) Määruse eelnõu erimakm kohta kaudan»
duSliSiett ja lööttUöttStrlt e»tcwõ eicic Ec-ti Pa
uast R tti heal» wöctaise 2. logemtsel »a»tu.
8) Seadu» ajak-rjade toimet«jal< kohta wõe
takse 2 lugemisel wu»tu.

9) SunduSlik määrut kuld- nirg hõd-atj«de
proowlm,s? ja lemvewamise kohta ottostari kill
bauduS.tööbtu<MtmSitrwmi saam lildlwuatomi
sek».

lv) MäärrS kohtuminiSteriumile 59.015
margaltfe litiibi määr,mis- üle Harku aluea!i»le
kurjtteg'juie chuamisekS irõemtsrl.
lugrwisct wrStu.
11) M-ZäruS Vabariigi Waliisuse ka«tse!eile
2523 m. 60 p. suuruse erakorralise krcdtdi mää»
ramlfe üle wöttakje 1. lvgrm-.sel wasm.
12) Tolliseaduse § 1156 muutmise määruse
eelnõu wö-latse 1. lugemisel waStu.

13) Põllutöö l»:e >ööaja ja paiganormide kor
raldcMise seaduse eelnõu 2. lugemisel.

Harjumaa põllumeeste kongres

Üleüldine hirtduSline ringreis wäljamaole.
Selle punkti lõpulik korraldamine ja wäljatööta
m'ne jäi Näitlejate Liidu hooleks. Soovitati

piirituse müügi kohta linna pooddes arutusele.

misewäärillst sellel a!»l ära tehtud.

wast».
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Möödaläinud kooSolcku aruwfi selle seaduse
eelnõu kohta julkutuese. Ette tttteb 5 5; se- §
trõ tatis üye» Kurs-OttSki parandusega, pöaulöö
lise tööpZea, et iohi ü e 10 tun n t pikk olls,
Wa»t,l, § 6 v õ takse üh » KurS O eskl paran
dusega, et töige pikemat löö aM penb währmalt
9 turbi pahke-kga otemo, wvStu.
7 ju 8 wõetokse WõSta.
§ 9 wöetakje kom sjoni rrdakifiouiS üheS Rii
juur liia dujcga „la heina" rvaStu.
§§ 10 sa 11 wõttakie «aftfct.
Proua Kurs Oütk Ute järgmisesisullst
§ fisie rrõt a: tvvpä.wase löö lõpu ja eSmaS
päcwase löö alguse w?he olgu 42 mudi.
A Bachman paned ette järele lugeda, kaZ
kworum on koos.
Ktvorumi puudumisel lõpelatkkse koosolek kell

W p. k.
Elukutseliste näitlejate ja teatri
tegelaste tl kongress
oli «ila E. tönts punases saalis. Osa wötsid
umbes 60 Näitlejate Ludu tiiger ja mõned näue
klrjanUud.

Kon omas Lada esimees K. Jungholtz
kongressi tähtsust rõhurabtS.

Juhatusse toaiitt: juhatajaks H. ?»uter, abiks
E. Türk, kirjatoimetaja S A. Sunne, abideks Lepp
ja Johanson.
Päewakorra tähtsamatest punktidest, peale
rkferatide, olid 1) miraha küsimus. Koktuwõetult
jõudis kongrels vi susile: l) näitlejale peab wõi.
ma datama ka kvt>e kohane elamise wõimalus;
2) tolle peab edasiõppimine ja enefehariLiine
woimallkukS tehtama ja 3) peab tolle niisugune
seisukord loodama, et ta wenaduse päewad
VõitS puuduseta mööda saata.

sama punkti hf riituse puhul otsuStaS
kongress lwnawaiilsuiele protesti sekle wos u saata,

et s-e teatrit suurre ma'sudega koormab. Jgi-s
haritud maal matsub waiilsus t-atri ü>esp:dumi'
seks suuri summastd mure siin on aga ost teisiti.
Näituse s peab teater selle eefi linnavalitsusele
igapäew 100 marka maksma, et ta u!se juure
programmi kaSti üleS pilled. Muidugi rõhub
niisugune maksutvõrmine köigepeslt näitlejaid, sest
teater ei saa neile ajakohast pa .fa makSta.

misi surma läbi lahk«nud Näitlejate Liidu tttkmeio:

W.memuise näitleja Libene ja Kadak, mõee.
mad wabaduse-sõja ohvritena langenud, Telski
Michelson, N. L. aulüge A. Weera ja asjaar
mastaja A. Meil.
Tervituse telegrammid seadeti rahvaväele
ja A utawale Kogule.
R-hwawäeie: Eesti sõjawägede ülemjuhatajale.

II Eesti elukutseliste näitlejate ja teatri tege
laste kongress tervitab EeSti rahva
wäe kangelasi, ?eS võitlevad kalli kodumaa õiguste

kaitseks ja kelle vapra titwa üll ka waba Eesti
kunst wöib jatkata oma rada ülemate sihtide
saavutamiseks.

Asutumale Kogule: Eesti Asutavale Kogule II
EeSti elukutkelis e nä tlejate teatri tegelaste kong

ress tervitab E. Asutawat Kogu kui kalli kodu
maa õiguste loojat ja soowib temale jõudu ja
püsiwnst waba Eesti kindlnStamiseks.

Päewatmdifed.
Riigi- ja omavalitsuste teenijate kongressi
protest.

I ülkiiitk;u: riigi- ja omawrlitsnste teenijate
kongress proresierib otsuse väetu, et teenijate
nVntogu esitajat ««etiühtsuStc kongressi liikmeks

ei tunnistatus, kuigt kõik ometi, ju kotseühtiuicd
üles olid kutsutud kougressist owvõtma. N4su«
gvve wägi-said vöotoqn esitajate waSW,
allu tuul-aao üte 9000 teenija, tunnistab, et
a»»tiüd>soste tongr?ss koigi zööltste ja palgaliste

mõlkavsloaja ei ole, woid ewkawasrlud ühe
er konna miitig. a tuult väljaVülttute! las»
tekit osa wStta ja fell«pärast et taunis a nigi.
ja t«nij»te kongress ameliühisuste
krugrcsst otjuswSimmtsrks.

Kovgresst juhataja: K. AarnS.
Stkretar: M Wää:fi.
PõlluiSõ ametnikkude koosolek
oli S. iept. Tallinnas meremäe klubiS. Et sellest
koosolekust vaheaega enne ajalehtedes teada oli

autud, oli võrdlemist vaike osa cmetnikka koos
olekule ilmunud. Koosolekut juhatas instr.
Wess a r t. Harutusele tuli põllulööamelnikkude
setist asutamine. Instr. K. Illimari poolt oli
sellekohane põhjuski i kokku seatud, mis lõpulikult

labiwaadati ja linnikasele otsustati saata. PSh
juskirja järele võivad astuda, kõik
põllutöö ametnikud, kes põllutöö alal tegevad on
ja põllutöö vcstu huwidust tunnevad, nii kui

Aiavilja aedadest saadud supi rohelist, nagu
kõrvits, petersel, salat jne., võib tarvitada sõja
vägede ülemjuhataja päevakäsu nr. 418 Põhjal
haigemajades kun 1000 marga ja teiSteS asutuS
teS kuni 750 marga eest kuus.
Ainete hinnaks loetakse kohaline t«'U hind,
mtS kindlaks määratakse komisjoni poolt ühiselt
kontrolli esitajaga. —er—
Weue Põhja LSSue armee war Stom sest
to"b Qküknoia'ijem id teateid koh»l'k SBme leht
„HOB. Poccia". Selle järele on üleetla PõhjaLääne wau.sujtle 60 meooutomokcki tuinud üdeS

kõigi tarwililkude tagawarajagudega ju 10 mhat kohtumaksu peale PanneS.
gallout täil btnlni. '
i
Pa'e lelle olla Põhja-Lääoe armee tarvis s?
2'/ J rädalat tagust Amer kost «eoiarw
Üleskutse
paari suabuSlega wälja saadetud. f*
Wne väeosade tarvis olla suuremad taga./ ko«tr»llüdii«»tele, ühisptimatalitusiele
varad paberoSftstv murtietud, milledest osa wSe-ä
ja põllumeeste seltsidele.
rinnale väljajagamis kS juba on saadetud.
SZlawäe tarvis oa väljamaalt toiduaineid,
Ki vefu marelsemiue olema käimas.

olla Tallinnas töökodade osutamine käsil. <
Lõpuks olla Rootfimaal t ükimd raba, miS
Inglise rohas on kindlu»»aivd jvba pärale jõud
vud. S lle rahaga msksetawat 4. ja S. septcm
bril väerinnal soldatitele palka.
Uns raamat fetvkeSte üle.
Ülemjuhataja staaki kirjastusel on ilmunud
raamatuke: ..Setukeste elukohad ja arm." RrotrSt
Dr. Hurti StukeSte laulude sissejuhatusest. LisakS

Setumaa kaart. Hind 3 marka.
Raamat sisaldab faktilist materjali, mis kodu
maa geografia õpetamisel õpeasutustele tarvilik.
Muru ja Piiritus.
Kirjanikkude ühingu kangelaste ja
„eluti!ga" wah?l näikse k?!gi tundemärkide järele

mingisugune hingeeluline side või sõprus waiitse
wat. Mõne aja eest teatasime suurepärolisist kunsti

teoste konsrwerimisest, mille s paaril tunstni'ul
õnne?s oli läinud 3 pangi piiritust välja pettäi
nüüd avaldab Tear." huvitava sõnumiku,
kus piiritusekongelafena tuntud luuletaja sols..rew.

Joh. Semper figurerib. kõlab järgmiselt: j
on Tallinna linna toitlus,
valitsuse vastu lubata piiritusekaupluse pärast
kaebtust tõstnud. ' j
Asi on seda huvitavam, et kogu piirituse lu-j
gu just nende äärmiste ringkondad? tegevust ise

loomustab, kes senini teisi ongelbannses ksige
rohkem süüdistanud ja endid selle süüdistamisega
pukki upitanud.

Piritast toodi Tartust Tallinna toitlusvalit
sus? volituse järele. Wolirufi on wälja onwd
piirituse toomiseks aprilli lõpust kuni juuli lõpuni
toitlusvalitsuse amemtttud:le, kui ka lõrvallstkle
isikutele, muu seaS on volituse saanud luuletaja
Joh. Semper ühe vaadi piirituse saamiseks Tar
tust Tallinna. Akisifi>,valitsuse aruande järele on

Tallinna toodud ainult 400 liitrit piiritust, kuna
volitust linna toüluswalilsuse poolt valju suure,
mal arvul wälja on antud. Toitlusvalitsuse enese
arvele olla piiritust ainult 150 liitrit vöemd.
Kodu üle jäänud osa on jäänud, pole senini korda
läinud selgeks teha, sest et piiritust ennast enam

kusagilt leida pole ning selle jälgi nüüd ainult
lõhna järele otsima Peab. Oletada võib oga. et
see eraisikute kaudu müügile läkS ja maha loodi.

Woiitused piirituse saamiseks on toitluSv.
juhataj. Külmi ja Bleimanni ajal wälja antud."
Amilalkohsl t« weewlivape
on kaks ainet, millest Eestis juba m>tu oastat
pea täielikku puudust tuntakse, mille tagajärjel ka

kontroll ühisused oma töö pidid seisma jätma.
Nagu nüüd kuuleme, on toitlusministeriumil
lootuS mõlemat nimetatud ainet kodumaa töös
tuseseadustena läöemal ajal suurel määral soeta

da, mis kontrollühisustel tegevuse jätkamist wSi
maldaks.

üieir.aD, aednikud, kontroll csfistendid jn?. Waliti
kolmeliikmeline korraldav komisjon, kelle ltikmetekS

kinnitusele soatmne ja muude eeltööde tegemine.

Naogiä oma kodu ehitamise üle läbi ja tunnis
utt ?ee väga tarivillkuks. Sellekohaste ruumide
otfimme anti kolmeliikmelise komisjoni hooleks.
tr.
N<?hwawä?ke wõetvd ametuikude palgad.
Ajutise Walitsiüe 27. jaanuaril seaduse rah.
vawätte võetud ametnikkude palkade ju kohtade
asius pr. 2 p. v. 1 selgnuseks avaldab, nagu
mulrme, sSiominister järgmise selgituse: riigi,
ametnikud rahwavaelastma wäeliiutl wi>bideS,
ei saa Mltte palka, kaid päevaraha
on nad õigustatud saama. vr—
2 poor! rtvgisi Tara Tslliuna w hell
hakkav d 5. septembrist käima. Lähemat kuulu»
tuste lüijel.
Po kolmik Cug-khrdt vaugistrtud.
TllinvaS os mil ps reit Wene Pöhja-Lääne
iva il- se nöadmlsel polkovnik Euze harvt wangi
p r-dud, Selle kohta PchkvaS hulk
jüüöitwt ma-crjatt oli kogutud.
Mäeosabe poslt kükitud aiawilja kasu
ta mine.
N«gu me knuleme, piawad wäeosad j« osutu
sed, kcS cvwilsa on maha teinud kõik saagi arwele

võtma ja lelle üle kohaseid raamatuid pidama.
Ü Z nädsl peale lõikuse kättesaamist tulevad
aruanded mlude (maa rent, seeme, tööiõud j.n.e.)

kui ka tulude kohta kohalisele intendandile ära
saata. Wümane kogub kõik oma alla kuuluwate
üksikute väeosade ja asutuste aruanded kokku ja
saadad need varustuse valitsuse intendanduri osa
konna ülemale ära.

Lõikusest võib tarvitada aineid selle väeosa
ehk asutu-e meeskonna jaoks kinnitatud normi
järele; ülejäõdavad ained tulevad saata diwisi
intendandile, Tallinnas aga toitluSladudeSse.

iseäranis sealiha ja konserverttud loomaliha fiSse

tulnud, mis võimaldud küll umkeS 70°lt wõrra
loomade rek-virerimiss vähendamist, kuid koguni
mitte laomede rekwirerimise lõpetamist.

Palju on rekwirerimiSte üle kaeblusi olnud,
et loomade andmise kohuStufi küllalt õiglaselt ma
japidamiSte vahel ka parema tahtmise juureS ära

ei ole jagatud. Niisamuti on linnadele ja alewt
tele sunduslise piima andmise wastu nurmat tõS
tetud. Tähendatud asjaolusid silmas pidades ka»
Mats b toitlusminiSterium liha ja lihasaaduste,
piima sa piimasaaduste kohta maksvaid määrusi
ja hu dasid ajanõuetele vastavalt muuta. Selle»
parast palub toitlusminiSterium
ühispiimatalitufi ja põllumeeste seltsisid wõtmali
kult pea toitluSmimstermmtle oma tegevuse arx
andeid ja ettepanekuid saata, mida materjalina
uute määruSre kokkuseadmise ja hindade kindlaks
määramise juureS kasulikult tarvitada wõib.

Toitlusministerimui howitawad teated:
i 1) Lehmade piimaand, rasva ®/o ja tasu»«S
(100 toidu ülsust ondiS n. piima.
- 2) piimasaaduste valmistamise tulud (või,
juust, kohupiim ine.).

3) Ettepanekud, kudas soovitakse sõjaväe ja
Linnade piima andmise kohustuse kandmist läbi
.viia.
j Siia juure peab tähendama, it toitluSminiS
teüom kavatseb linnade, allwite ja maal ilma
lehmata elanltkude lastel» kuni 10 aastat vanad
ja haigetele kindla hmna eest endist wnsi pool
toopi piima päevas muretseda ja ülejääva
piima vabale müügile lubada.
'i Toitlusministri abi: Ramsing.
_

Ilmaaegsed kulud.
<%7 I

! Täna»u lewadel afatotl igasse maakonda sa
igatse ltuaa rekwirerimise komisjonid K -id nüüd
selgub, et ue«det n-älkS!« linnade komisjonidel
(maha armetud Tallinn, Tartu, Pärnu ja Nar«va)
S'-ell h opt* wäõe töö) on, aga ne,de ftiefpi* il
uline nS-ad waNlsus.tt suuri kulusid, mis ac-st S
wahtst markadeni lõosewsd. Maa
kõndude kcmtslvr.i» wö kfid aga wäga hästi ka
linnade kom sjouide ü eSaudetv ära tili o.
Ka »n Tulltnuot oles peak 'intsjoa rekwire
nm.se ja kat.ju.--e hndamise osjut stele olsasele
tulnud, et mid väikeste linnade komisjomfid su
g«gi woj« ei ole j« sel põdjuiel otsavtatki pea
komisjon oma koosolekul fiseministlit paluda, et
msakondads ja maukonnaltnnads ko« Siontd
jaakfio ühte liidetud ja riik mi ilmaaegsete kulude
kuMisest wabaneks.

Wiljandi turg.
SBiinicfel nädalal o i meie linn:s turg Sige
suu?epäratine, sest kunagi ei ole nii palju maalt
rahvust turul nädtud. Muidugi tuleb see sellest,

ogronomid, instruktorid, mõisavalitsejad, metsa»

said: K. Jllmar, A Johanson ja J. Ormisson.
Korraldava komiSjoni ülss»nde?S on pöhiuSlirja

Hobusevaras vangiroodu.
Weebruarikuul s. a. varastati Pärnu maa.
konna, Wee valla liikmelt Juhan Adamsilt öösel
rehealt sissemurdmise teel hobune ära, väärtuS
25(X) marka. Selsamal ööl tc-b sid mili>sionänd
Wigalu võllas, And ele talus Mart Srüareicht,
H rmann Funki sa Jaan Kuuse üäes kahe bobu
sega. fcüeft teine Adamsi omaks tunnistati. Söil
jandi Pärnu rahukogu mõistis hobusevargad kõigi
ifkärallste seiwsliste '« tfikltste õiguste kuotom:»
sele ja vangide parandus jaoskond': Grünreichi
4. Funki 6 i« Kuuse 4 aaStaks. Ringkonnakohus
linnttos rahukogu otsuse igaühele 200 marka

Onuetused ja kuritööd.
Protokoll tehti sõiduwoor'mebe Wolbe
mar Pead ri peale, keS kaitseliitlast Otto Sil
manni silmas, kui viimane temalt ööloa ette.
Näitamist nõudis. tr. z
Haawamine. 1. sept. tehti protokoll
Rihard Ü geküti peale, keS Eduard Reinllafile
pudeliga pähe lSi. Haavatu toimetati haigema
jasse. .tr.
Margused. 1. septembril on warastud: Frid.
rich PrinSluUlt wõeraStemajos, kaks
kilogrammi sahariini; Jaak MuttUt, Narma tän.
nr. 42, kuur st 13 naela seaiiya 20S marga
väärtuses; Ahju tän. nr. 15 asuva aiast õunu ja
marju 200 margi väärtuses. tr. j
Raha wäl apressinud. 1. septembril wõeti
kinni GaStuw Tõmba ?, keda süüdistatakse Ühes
kolme tundmata ifikuga raha väljapressimises
aurulaeva peal. tr.

kohtukoda.
Korteriwargad wangt mSlstetad.
Novembrikuul m. a. varastati L-isa Jansonilt
äraolekul torierist riidekapist walewõtme abil r».ha,

riideid ja muid väärtasju, 8020 marga wäärtu
ses. Uunmisel selgus, et varguse sessamas maicS

elutsev Artur B«der oma õe Melonie kaasabil
oli toime pannud. VKraStatud oSjust oli Bader
osa raha õele annud muist riideid ära põletanud
ja muist osju wätjakäigu kohale peitnud. T--llmna-

Haapsalu rabukogu, kus asi arutusel oli, mõistis
20 aastase Artur Vaderi ühekS aastaks vangi
ja 100 marka kahtulvlufid maksma, 18 aaslase
Mclanie Vaderi—l»/» kuuks wangi ja 10 marka
kodmmaksu maksma. Ringkonnakohus, kuS aSja
Melanie Vaderi edasikaebel kinnitas
rahukogu otsuse ja mSistts Melame Baderi weel
25 marka kohtnmaksn maksma. —us.

et maal saducte ilmadega midagi teha ei saa.

Nchkeste on turule toodud õune ja semu.
Õunu müüakse mitmet moodi ja hmnad on selle
järele, kuidas suurus ja headus. 50 p. karnits,
eht ta I—s permi tükk. S?ens toop I—B mr.
Acarjadest sn rohkesti sõstrad ja palukaid 50 p.
toop, tikerpera 50—l00 p. Ka on pirnifid ja
ploomifid rohkesti turule valgunud. PollusaaduS»
test on ohtralt ksrtulid 80—100 p. karnits.
Tmgu toop 4 mr., oad ja erned 4 mr. toop,
erne kaunad 1 mr. toop, jahu ei ole turul müü»
gil. Liha on ainult Anudes. Karja saadustest
•n vöid suuremal hulgal 11—13 m. n., kohr
piim 300—350 penni toop Aastad 150—180
mr., stavörsad 4—6 nädalat wanc.d 850—350
mr. M tsatraami on wäde. Puud, wäikezed
koormab, 50—60 mr. Hema puud 10—15 mr.
5 P.

Wäärtüsiine to;dtt»Lne.
Otse imets panema seda õunte robkust
mis praega meie tinnade turgudele tuuakse. Tal
linna», km suuremas kejltoh.s saadakse eest
ikkagi meel hindu, kuna neid tvähematks linnades

vise mmdu cnkawat isegi kolme marga eest
saadumad tsetweriku õunu. Sellepärast pole fiiS
ka tänawu ime, et kus sa iial inimest näed, seal
liigub ta suu. La sööb õuna.
Puuwm on t xsjt sa h-a toit ja sellepärast
on ta söömine enam kui soowitaw. Kuid ometi
kõiki nud ei jõuta ikkagi ära süiia. Suur bulk
sellest wäärkusüsefi toiduainest peab Magi hukka

minema. Iseäranis juweõunad, mis pehmed on
ei suuda kuigi seista.
Siin wõits inimesed ise kodusel wiisil katsuda
õunu kui outada. See ei olegi nii kunstttk ja kee
ruline ettemõte ja kui aga tahetakse, fi.S wõi
baffc oma jaoks kauuiS hulk kuimatud õunu tal«
we s tagawaraks panna. Õunad kooritagu ära
ja pan- agu stis puhta laua peal sooja kohta,
ütleme praeahju, wõi aetagu nad lõnga järele ja
pandagu plüda kohta üles. West aurab üsna
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hõlbsolt kooritud õuna seest välja ja juba mõne
päevaga on nad niikaugele walmis, neid
võib talveks alleS hoida.
I Head on võtta talvel kuiwatatud õunad. Ja
mis peaasi, netb ei tcrtohfe mitte pööraselt talli

Wilsonile võimalust anda elamitwSljamineküv
vähendada.

Uuemad teated.
Saksamaalt saadetakse Wenemaale
wae-safid.

Soltfhai tawatfufed.
S3off. Ztg. teatatakse Genfist, et Koltshak
wiib riüüb oma wäed tagafi Omski ja Tobolsti

Eswri telegrammid.

hinna eest osta.

riikide poolt S beriöse saadetud potkownik MorriS,

teha, et saada tooresaineid Europa tööstusele nen
deSse maadlSse, kuS wahriud ja weSkid seisavad.

Koltihak.le laialdast abi antaks. Tema ettepanekul

WalitsuS teeb tõik, ms tööStnse ja kaubanduse

samuti ka ..Vorvärts" toomad teateid

tijluiseW tema võimuses, et neisse maadesse seda

nimelt enamluste wõltlezatele abikS' Ise»
äranis ,F'eih-it" kinnitab alatasa, Saksamaa
idapiirilt läheb väeosasid W-memaale, Wene uni.
wormid selj. s, et k-nbr. Koashaki ja
väkke astuda. Mõlemad lehed avaldavad kar

siht toimetada, mis Inglismaal üle süäb. Ing
lismaal oa oma esitajad üle terwe
maailma. Briti lööjuh d teemad otsuStawaid jõu
pingutusi, et kindlustada suurenewst produktfiont,

films ptdadeS Earopa tõsist mijvndusäst seisu
kord». Rahmuswahelise statistika kuukiri, miS

tust, et neid tagurllsi jölvjõudufid wö.dakse pärast
Wene enamluse mahasurumist väga HSlpsaSlt ka

Britt kaubanduSmintsteriumi poolt wälja antakse,
näitab, et halba majandustist seisukorda. Mille all

vabariigi waStu tööle panna.
Kuna teat.d, et Saksamaal ja isegi BerliniS

Inglismaa kannatab, ka iga Kine riik maailmas
jagab. Tööseisulord JngUSwaal on parem, kui
feba oleks wõinud orvuta, silmas pidadeS pikka
häwitawat jöda. Söesaagi langemine on. Võib
olla, 'õ ge tõsisem nähtus, koid Amerikas, Prant.

iseäralised bürood on awarud wubaraht itkude waStu

võtmsie s Kaltsh -ki sõjaldäkke, õiged on leitud
olevat, andis Saksa walitsuS määruse välja, miS
vabatahtlikkude vastuvõtmise ära kelab ja bü
rood: tegevuse lõpetub. Seda määrust oga ei
panda lähete. Rända on ~Berl. Tagebl." Zl.
aug. Tilsitist kirja saanud, milles öeldakje:
.Stit, piiri lähedusest, läheb iga päev, õieti
öelda, iga ööse, suuri väeosasid raudteel rohke
toidu- ja sõjamoonaga Wm-maale. Nagukumda,
pannakse Saksa Wenemaal Wene sõja
mehe rnded selga, nendele maksetakse määratu
kõrget palka jne. Mis see kõik peaks tähendama?
Sõda pidi ju ometi lõpetatud olema. Elanikud
»n siin, iseäranis piiri ääres, väga rahucud."
„Berl. Tog?bl." leiab, et arvamine, nagu
võiksid need väeosad parast oma töö lõpetamist
Wenemaal Gmsa vabariigi kallale asuda, küllalt
põhjendatud ei uäi olevat. Sest kui tagurtistel
ohvitseridel sirnased kavatsused oleksid, silS püü

akfid igawiin oma väeosasid koos hoida, selle
asemel et mid ilma mööda laiali saata.
Meid huvitab aga roh em küsimus, missugust
teed mööda loodavad Saksa väed Preisimaa rajalt
teele asudes Koltsbaki vägede juure jõuda. Küllap

vist Kuramaa, vahest ilegt Riia kaudu.
Awerika töõlitte vtsns.
JondoviS. 2. sept. Reuterile teatatakse New»
9>rgt täö k-mttee pühitses tööpäeva.
soawitadkS lõ.ki streik fiü üle terve U?itnikide 6
kuuks lõpetada, et tööviljakust suurendada ja

piirkonda, et neid seal liitlaste vbiga uuesti korda
seada, tugewaSti sõjariistadega waruStada ja siis

Inglismaa muretseb tosreSaiueid Ea
rop< tööstusele.
London, 29. augustil. KaubanduSminiSte
riumi president seletab, et walitsuS kõike katsub

Saksa iseseisvate sotsialistide leht
väeosade tottuseadmisest ja saaimisest W nemaale:

Wõitlus enamlaste wastu.

uut sõjakatku enamlaSse w stu ette wõlta. Uhis
keS omal ajal Koltjhaki et sallinud, on oma waa
teid täieSti muurnud ja nõuab tungiwalt, et
ja kõneldakse, et sõjamoona saadetused juba teel
tulemas olla.

Nõupidamise GtekhelmiS Peterburi
ärawõtmtse üle.
Boss. Zkg. kirjutab 21. aug: Stokholmis on
praegu suur hulk tuntuid enam uSwaStose liiku
mile iuhtisid toos, nende hutgaS Wene Põhja
lääne walitluse peaminister Ltanosow üh s jõia
ministri Judenitshiga. Isegi suurwürst Nikolai
Nlkolatewitiht oodatawat lähemail päiwil sinna.
Mis asjade ü.e seal nõu peetakse, ei ole midagi
kindlamat teada, aga kõik märgad näitawad, et
nõupidamine ühenduses seisab üleüldise pealetungi
mise ettewõtwisega Peterburi waStu.

Hollandi ajakirjanik J Brederode, keS praegu
Tallinnas, on Inglise sõjusaattonna pealikuga

Lttukasuwötjate waStu wöillemiue
Jnglt»»aal
Jondonis, 89. ogast l. Inglise liiakasuwõtjate

oberst Herdpakhiaga kõnelenud. keS temale järgmist

ütelnud: „M'.s sõjast kindlasti wõib ütelda, on
see, et Peterburi weel käeSolewal sügisel ära
võetakse."

w«Stu võitlemise seaduse täitmise üle walwawad

nähtud: keskkomitee paneb toime üleüldiseid uuri.
intfi hindade, lasude ja kaubajaotuse kohta. Kaha
lik komitee vaatab läbi kaebtusi hindade ja kasude

Ülemjuhataja staabi teadaanne
I. septembril, hommikul.

üle wüiketauplemiKS, on liiakasuvõtmine ilmfikS

Pihkwa sthtl pommitas waenlane meie
eelseisukohti Jwerina küla juureS, kuid meie pa.

tulnud, fiiS wöib tohe süüdlast waStutusele wölta.

tareide tulega sunniti waenlase patareid vaikima.

Apellerimrse tribunalid võtavad lohalittude komi

Mujal muutuseta.
3. aug. hõhtul.
J am b u r i sihil püSfi ja kuulipildujate tule

teede otsused arutusele.

Amerika terase trust laieudllb oma
tegew st Europa».
Berliin, 1. sept. STT. Amerita terase-truSti
p»»?t k wutsetud Sakamaa äravõitmine näit
Ülem Silefiast tulnud teadete järele hakkavat täi
de minema. WitmaStel püewadel on Citesta juhti
vate tööstuse-ringkandade ja Amerita terase truSti

w»hel läb räälimtst peetud. Nõupidamiste t-gajär
gedest ei ole weel midagi teada. Kõne ai et ole
mitte ainult mõni ü?ftk terase vabrik, waid terve
Üiem>Et!esia terasetõöSmS.

liinile.
2 septempri hommikul.

P i h k w a sihil muutuseta.

Luuga sihil wõtfld meie wäed GoroStitsoi'
Samoschie liini oma alla. SäaSkost taganesid
meie wäed waenlase surwe all LolshnoSse, aga
Losokinost 7 wersta eemal sai waenlane meie
ühe kuulipilduja saime.

Meljapäewal, 4. septembril ISI 9.

jwfl nii".
Algus keli 7 õhtu.
Rtfdei, 5. septembril 1919.

..Hasepn"
Algus kell 7 õhtu.

Kas*a on awatud kella
10—1 p. .ja kella 5 Ohtu.

Eesti miusid ja peiusid ning

palume kirjawahetust.

L ratsa lk. 1 eskadron, 2 rühm.

A. WM. Wõru kr..
Richard Wiljandist,
lulius Kruut-mann, Tall.,
Kristjan Adler. Pärnu kr.,
Jüri Piiper, Tallinnast.
A. N irk. Tallinnast.

Qštab
Wabrikaatide ähis.
Tallinnas,
Mere puiestee nr. 17.
Rtfirp R>h iiiäoiua
trumli
lõõsi-iilstasid
on saada Tartu masina wabrikust,

Holm' uul. 4. Tar'us.

soowitame
platesid,
rollfimc,
bromköbe
postkaarte
ja kõiki tarbeaineid

Lill jn Holtlioja
Tartus, Rüütli uul. !0,

vahetus meie ja waenlase maakuulajate vahel.

Pihkwa fihil pnmmitos waenlane kogu
päev Jsborski jaama ja Poddubje, Kostina,
Sagriwje külasid.

P o t a l o w o fihil harv suurtüki tulevahetus.
Wene Põhja Lääne armee ametlik teadaanne.
2. septempri õhtul.

Porhowi fihil muutuseta.
Luuga fihil lõunapoolsel KotarLkoje 'järve
kaldal ajawad meie wäed vaenlast taga. Teistel

Wene en«mlaste wäeriadade tea
da«nne,
weStuwõetud kindralstaabi sädetelegrast jaamas.
1. septembril.

Lääne väerind.
Luuga piirkonnas, põhja pool Samro
järwi, taganesid meie wäed wamlase üleiõu all
Sabe jõe taha. 25 wersta lääne pool Scrugi
Belaja iaama võtsid meie wäed peale lahinguid
rea külasid oma alla. Pihkwa piirkonnas edeneb
meie pealetungimine jõudsasti.

Dünaburi piirkonnas on võitlused
Dünaburi sillaeelsetel kindlustustel, ida pool tulid
meie wäed waenlase surwe all Düna jõe paremale

kaldale. Polotski piirkonnas wõtsid meie wäed
Sagatje jaama oma alla.
Lõuna wäerind.
Sudshani piirkonnas jatkawad meie
wäed edasitungimist lõuna poole Sudshat. Oskoli
fihis jätsid meie wäed waenlase surwel Nowõi
linna maha. Harkowi sihis on meie wäed võit
luses vaenlasega id » poo! Valtshanski linna.
Urjupir.o sibis võtsime oma alla Jarõtshenskaja
jaama. Ust Medwedski fihis võitis meie raksa
vägi peale võitlust raudtte, miS Sebrjakowo ja
SelenowSkaja jaamade wohev on oma alla. kus
juures meie kätte n li waenlase au u all skiswat
soomusrongi, kellede peal 8 suurtülki ja sO
kuulipildujat olin jäi Tsaritsõint sihis jatkawad
meie wäed edasitungimist ja hoiawod oma all
liini, miS 70 wersta põhja pool Tsaritsõint.
Tsarewi piirkonnas võisid meie wäed oma alla
Kapustin-Jerwi, m S 20 wersta lõuna-ida pool
Tsarewi.

2. septembril 1919. a.
Põhja wäerind.
Waenlase pealetungimisel jätsid meie wäed
Jemtsa jaama maha.
Lääne wäerind.

Peterburi uul. 6.

Jallemüüjatele hinnaalandus.

Atakere tatus.

alla.
*

Kindralstaabi maakuulamise osakonna märkuS:

WümaSte teadete järele on Po otskt Itun
Poola walgete wägede poolt ära wõetutz.
Seda ja teist.
Kõige suurem sõjalaew maailmas.
Jduho on uut sijalaew, 32 000
tonni suur, ohwitserisid ja madrused on secl fotf*

1200 meest. Ta oli ühe tänawuse suwe kuudest
Lõuna-Atlandi okeaniS ristlemaS, et laewomehed
endid täi Sti temaga tutvustada wõiksid. Tal on
kaksteistkümmend 14 tolliiist suurtükki peal. Iga
üks neist wSib 1400 naelase pommi 3?i/, ve Sta
kaugusele paisata. Peale nende ou tal weel wälk
semud suuri üüd peal. Ncga Amerika ajaleht
New Aork Harald" teatab, kawatfeb Joaho
suuremale ringreisule minna, et nä dato, mit
Ühisrigid uuemaaegiSte sSjalaewade ehitamise»
on jõudnud ära leha. M.
Kirjawastused.
dz. N. Tele kirjutate nii-Srd tuhmi» kirja»,
»õada kt seda wõi«at« näha ja trükikaj,» laduda.
Cõ»u«io veawsd wshest sel pödjasel wülja
jääma. Kirjutus olgu stlze, stda nõuavad ttßki
ladujate filmid.
Väljaandja.Kirjastuse Ühtsus Maaliit.'

Kuulutus.
wiili iimberraiumifeks wüljaanda. Kes seda tööd enese peale

Linna loomaarsti poolt on koerte marutõbe juh
tumine Tallinnas kindlaks tehtud. Seega loetakse
Tallinn ja tema 10 werstaline ümbrus marutõbe
Aktsla-S«lts.
kahtlaseks.
Sellest teatades juhin koerte omanikkude tähele
Tallinnas, Merepuiestee 17, Rotermannl majas, wabrlk.-ühls. ruumides.
panu põllutööministri sundusliku määruse 9. juulist
1919. a. («Riigi Teataja" nr. 48) ja minu poolt augusti
Äriseis 31. augustil ISIS. a.
kuus ajalehtes awaldatud korralduse peale ja nõuan
nende täpipealset täitmist.
Aktiwa. Passima.
>11"
——~
Minu poolt on igas linnajaos sellekohased salgad
Kassa . . . M. 772217 30 Attsta-kapital M. 2000000.
korraldatud, kellel ülesandeks on kõiki ümberhulku
Jooksew arwe teistes pankades . , 1838008.87 Hoiusummad:
Diskonteeritud wekslid . . . . » 2410500. täatajalised ja jooksew arwe . # 9459403.56 waid koeri ja kassisid maha lasta.
Tallinnas, 2. sept. 1919. a.
Laenud wäärtpaberite ja kaupade Korrespondendid:
Tallinna linna miilitsaidem Liit.
wastu ......... , 2Z39814 41 Loro 3071108.95
Wäärtpaberite arwe 13415.28 Nostro 1660146. „ 4731254.95
' 698W1'63 Mitme,»gul°d ormeb ..... 296X74.57
iW, ... Saabub protsendid j- fomUion . , 1185X4.64
Teadaanne.
fi«nrqaqßp Wäliamakskawad protsendid
r£68836 . 6618933.86 ' . . . . „ 27016.30
Mitmesugused arwed 92048.80 1920. a. k»hta saadud protsendid . » 350.68
E. w. wigastatud sõjameeste kesk-ühisuse eest
Litkuw warandus 14701.27 Kroonumaksude arwe . ... , 57.98
Kulude arwe 39291.46
seisus annab sellega teada, et kesk-ühisuse erakorra
Tagasimalsetawad kulud . . . , 3900.
line peakoosolek 14. sept. s. a. kell 2 p. 1.
ühisuse ruumides ära peetakse.
M. 16632722 68 M. 16632772.68
Kesk-ühisuse kantselei tunnid on 1. sept. alates
igapäew kella 4—7 õhtul.
Ühtlasi palub kõiki liikmeid petroleumi, seebi
ja heeringate järele tulla. Wäljaandmine igapäew
kella 4—7 õhtul, 4 s. k. p. alates kuni esmasp. S. s.
iililt
k. p. ühiselumajas, Tõnismägi nr. 3.
Kesk-ühisuse eestseisus.
h u U S maksan kuni
leiti wisisi! iise ----Esimese järgu meeste- ja naisterahwa rätsepa tSV
koda. Kõige uuemad moodid, esimese UaSsi töö ja odawad hinnad.
7-toalise korteri eest ühes
Kinga isnl. 8, Tallinnas. Rätseppade-aiademia pooit dipiome
uhke sisseseade ja maja
rttud juurdeiõikaja.
------ jikn Mmm.
H, Tomberg.
pidamisega. Pakkumised
saata Wiru tän. 24, k. 13.
i. septembrist hakkab Tallina ja Tartu wahel
teine paar reisijaterongisid liikuma.
Öösel ib/19. skp.
Rong nr. 8. Ärasõit Tallinnast kell 9.10 m. hom.,
warastati
Laaste wallas, Luiste külas. Saue Tapalt kell 1.40 m. päew., jõuab Tartu k. 7.05 m. õht.
Rong nr 7. Ärasõit Tartust kell 5.55 m. hom.,
augu täiust hobune
ära. Märgio: kõrv ruun. 2 Tapalt kell 3.10 m. päewal, jõuab Tallinna kell
Põllumeeste koosolekutele
ars. 3 wers. kõrge, tagant waada 6.54 m. õht.
tes padem jalg wäikpst kadjaltik
Sellega kokkukõlas lõpetakse reisijatewedu kau
mest saadik walge ja esimese pa
rema jala wäljaspool kabja piirm? barongides nr. 103 ja 104 Tartu—Tapa wahel tähen
peal walgewiirg, ninapealnepäits datud päewast arwates ära.
test kärna Kõõraunud. kinni
lvsmb. ehk kätte juhatab, saab
Tehniline jaoskond.
lõOg tnk waewatnsu
kõnepidajaid
Pcreme-s Jüri Põldmann.
SMW SMBSiSi»
DOGOSSSVG»
Kõige paremat
'jookswate päewakiisimuste üle, muu hulgas ka Asu
Koolipoiss
ta wa Kogu liikmeid, saadab soowi peale
lii» W
Ifllilllu
leiab korterit
„Maaliidu" Keskbüroo,
pakkides kastiwiisi WiljandiS, Tartu uul. nr. 39. ostab kudumise äri Tallinnas,
lareteküsida J. Levviku voest.
müüb
Wene uul il.
Tallinnas, Wene uul. 11.
W«« M
WM-PWll
lilli Jlai"
tellrmisi wastu hra MadiS Tamm,

J-wstratowi sihis lahing raudtee prrkonnag
30 wersta põhja pool J-wstratowit. Ust yasu'
l«kski ja Ust Mswjesilsa wõlfid meie wäed
terwe Pocoorino ruudtee liini oma alla. Llpki
fih'S kestab pealetungimine edasi. Tiaritsöini
piirkonnas jõudsid meie wäed küladeni 40 50 ja
60 werSta Põhja pool Tsaritjõini. Paremal
Woiga kaldal wöttis meie dessunt D bowka oma
alla. Tiaritsõini ewakueritakse. Meie wäed wöt
fid Tsarewi 50 werSta ida pool Tsaritjõini oma

Warustuse toalrtfufc i>-sen eri osakonnal on umbes 1000 wana

U«U.W.M

wõtab päewatehe

L?una4ääne wäerind.
Waenlane wõtliS Kiiewi linna lõunapoolsed
alewid oma alla. Lahing kestab edvfi.

Wastutaw toimetaja A. TupitS.

Narwa fihiS on võetud 10 vangi. Lünga

Teadaanne.

Tallinnas, Lai tänaw nr. 34

kaldale üle.

Lõuna wäerind.

Eesti teater
.Estonia'

piirkonnas Oudowa sihis wõtsid meie mäed külad

50 werSta ida pool Oudowat oma alla. Dwinski
piirkonnas on meie lahing pahemal Düna
jõe kaldal. Drissa sih s on lahing 4 wersta
lääne pool Polotski piirkonnas Ltpeli
sihis wõtsid meie wäed külad 10 werSta lääne
poo! Lepelit oma alla. Bobrutski piirkonnas tuli
waenlane Bobruiski juures Berefina jje pahemale

on Washingtoni walirsus seda ka lubanvd teha,

suSmaal ja Sulsamaal on samasuguseid kalduvusi
märgata samasugusel mõõdul tui Jagltsmaalgi,

kolm tribunali: Kisktribunal, kohallk tribunal ja
apellerimise tribunal. Kaks tegewaswiist on ette

kohtadel asusid meie wäed neile määratud sesu
kohtadele. Pesje-Shog külade liinil tõmbasid
meie wäed endid Serebrjanta Pogost Wel. külade

wallas wotab tellimist

wastu peremees hra P. Fuchs.
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soowtwad wõlta. andku sellest tirjaltfult teada warustuse toal'.tsuse
inseneri osakonda. Pagari uul. nr. 1, tuba 38. äratähendades hinda
ja aega, mis selle löö peale kulub.
Sisseanded valun luni 10. septembrini s. a. teha.

W. w. inseneri osakonna ülem, insener A m 6 c rg.

Asjaajaja Moos e^s.

Warutsluss «valitsuse Inseneri
osakonnal on järgmist tarwis:
1) Mutri wõtmeid ®/is"—l", 2) toru wõtmeid
2/ie"—l", 3) wasarad, tangid mitmesugused, käsi- ja
lauakruustangid, 4) raud- ja teraspoltisid mutritega
1/4"—1", 5) auto ja mootorrataste elektri ja acetüeen
laternad, 6) acetileen generatorid ja brennerid, 7) tunk
rauad, tõstejõud 1500 kgr., 8) alasid. Üksikasjalisi
teateid ja nõuetawat arwu wõib inseneri osakonnast
teada saada.
Isikud, kes soowiwad selle ehk osa sellest muret
semist ehk walmistamist enese peale wõtta, andku
sellest warustuse walitsuse inseneri osakonnale, Pagari
nui. nr. 1, tuba 38, kella 12—2 p. 1. kirjalikult teada,
kuni 7. septembrini s. a., teadaannetes hinda ja täht
aega ära tähendades.
Inseneri osakonna ülem, insener AMB ERG.
Asjaajaja MOOSES.

soowitab liikmetele ladust
MTäiiajliiiteMiisiis
Tallinnas, Wiruwärawa puiesteel I*.

Korjake rokki seest tungalteri*
Ostame piiramata mõõdul hea hinna eest.
Lill in Hakkaja, ins.

