llkfik nummcr maksab 40 penai

.

Ilmub 6 korda uädaws
K»»!«L«»tk hivvllv:

Tellwijehwö
jootmtfs tslaö«ek> (pv »tts ?
1 Suu oätk tellise» 7««rk- 60
5 , , » 15 „
t , LL , 60 31 e ära tüet pi -il s i
i (sa ptSI» tellid»? « M?eko 60
ir9ji6»

?o»p«eeM«-risa 75 peani, lehe ee»otf««

2 kistei? kshtades kokkuleppimise järels

Toimet»» asud Wene uut li telefon 31*2>saiotmetaJa kõnetunnid kella 4—v p. l.

Taltt»» asub Laia» uul. me. 5, telefon 704.

? , 1S 60

Arijudatala kõuetuuvtd kella 9-» 11 e. l. fu kella 4—6 p. i

PoMsst m.

Pihkwa sihil pealetungimine tagasi löödud.
ÖadowL Luuga sihil Wene Põhja Lääne wäed waenlase põgenema
löönud. Waenlase tagaajamine teetöö edasi. Paljudest küladest waen-.
!ane wäljs-. löödud.
Weue sõtaminiftri Trotski wend juut Vroastein Soomes kinni
wõetud.
Liitlased nöuawüd sõjariistade ühwarduse! Saksa walitfuselt põhi
seaduste mummist Austria küsimuses, Verssilles i rshnlepingn kohaselt.
Austriale annawad liitlased rahulepingu läbi iseseiswuse, et ta
Saksamaaga ei ühineks.
Soome walitsus määrab oma saadikn Eesti walitsnse juure Tal
linn» ametisse.
„Mauchester Guardian" Eesti walitsuse seisukohast Judenitshile
abiandmise kohta.
WMjamss rahsde ja Wene riigi Protsent paberite ostmine ja
müümine on ersifitutel ilma rahaministri lubata keeldud.

..Wabamüügi" pöörises.
Toitlusmimstert'mll oli wõimaiik suwi
otsa wilsamüügi kcrraldamitets eeltöösid teha ja
eeluõ-isid wälza töötada. peole waatamatu
vii ta nüüd, kuS c il omöügt korraldamise eeg fät?e
jõndnud, sarnasesse seisukorda sattunud, m da 'õige

terg ma sõnaga abimks möiks nimetada. Gue
natt o i tint tuiwanud, millega wc-bamüügi s-a.
dusele alla kirjutati, kui.toitlusniniStenum
dvsr" cw ldrS, mis efiülgsele seadusele sootu «me

kuju midiS. Iga nädal tuleb onfi seltsi st

sn kergem kössid o. fui teha. Toi tl Smimkterium
kujutab enks-ie e mgn vlekS tõik maatomehed
mõisa u oo näkad. kellel wilsavalk kontrohiS Sra on

määratud. Määrata hulk maata inimesi ei ole
enn.st kontrabi järele oga köitnud. Need vn
VäiwiüseV. Täua käiwad md sim, homme seal
tööl. Sauremslt osalt kasewad nad ?õtk
enestele palka nitjsga maksta. Lõikusitööd teh
takse nimelt wlm eest: wa'amaa rut-st, makk
wi?ia, see seadus maks.b praegu weel. Pällud
kcisud naabriwallaS tööl. ÜtS peremees jutuStsS,

et tema püimtlised kolmest trallost pärit on.
Wii-aoalga eest töötawod snurematt osalt maal
vsu?vcd käsitöölised. Kingsepad, rättiepad, sepad

juure, m.s asja järjest keerutikumaks teemad.

ine. Kuidas saab wallawal-tsus ministeriumi

Maakonna ja linna warustuSom-tid seleta
wad, et neil wõtmata on toit usminiSl-rium: kas
küsid töita Mwislerium nõuab, et rasketöölkgi
jrttele *!* naela tsõrrc suurendataks.
Tartu sinna warustusamet on sunnitud ajaledeS

käsku, lsiljapalka normimiljost maha a:«oota, täita,

rib awoldab, k.da ratketöö legisitekS tuuniStads.
Kui ses ..looius' tälde läh-ks ja mmiSterium
jichmöörid saadaks, siis peaks rnsruSsisamet alleS
nimekiriüsid koa.ouStuma haikama, aga ometi käseb

mimStertum juba septembrist peale ltsale-ba
andma hakata. Mispärast ci onrnd warnöruse
osakondadele:uba warem näpunäiteid, et ltjaUiaa
andmiseks warakult eeltöösid olers wõidud tegem»
hakata. Ec»st: käStukse lisaletba kohe anda. Irma

et küsitaks, kus cn see tez-siku.i wõimaiik. Põllu
pidajate! on ruisid »ee! pttsm.ta, maa-ounuoaltt
su eS ei ole suttnud wsija kvõkmist korraldada
WaruStuSamentel oa jahu otsas, ja miniSterium
nõuab, et lei ouandirist suurendata-S.

Paabeli ssgüd is on sabamüügi tegeliku kor
ralduseg r. Seabu sS en öe dud, tt igaüks, ks
eite tle rohkem irisia tah .b oSta kui 6 punda, s ll.tts
koS mUtistenunust ehk kohalikust toitluSo-akonuost
pe?b luba muretsema.

Kohalik'ude worustusamelite ja keskvalitsuse

wõimupiir ei ole kindlasti ära mäarusiad. ÜkS
wõtb luba palujat te-ss juure suatu; rumbki walrt
sus tvõib tgasugus td ting-mist luba saamiseks teha,

nii et siis ühes ja selsisiamas kohas kahesugune
kord wulttseb. seletab toit.usmt
niSttrium, et sinan wabamüügi kvrraloamwe koha

litu ivoruStusamttt hoole S jääb, ei anna sill kö
aga mingit juhtnööri. Iga warustuSamtt stsuS
tcb sits aS.a isemoodi. Ter«ve see lub.öe nõ::d
mine ja saamine nä-b Ziearune ja mõtteta
s st nsiniitertumi enese seletuge järel käib a n ge t

damiss waStu -võitlemine kauban
duse ministeriumi alla. Kui aga toitus
miniSsirium ühes lohalikkcde -varuSlusaMittteg?
wlna ostu- ja müügitubasid tväl a annab, kuidaõ
wõtb siis kaubanduse mimsterium omge-d miss üle

koolrollt p dada? Penis olema selge, et igawgu
std selguseta määrused ja udused, ilma tin late
piirijoonteta kotraldvjed ainult ang ldajatele kasuls
tu emad. TohakS kuulda ometi olie ohest ja feige
joonelist sslttust, miS walitsaS w ljaga ungeldamise

MLslu wöitiemisefs tahab ära teha ja kuidos ta
mitmesugused ebamäärased eeskir ad, mis üksikutele

asutustele antud, tahub kokkukõlasse miis.

kat tal aim.lgi ei kui palju keegt töö.ine
wi-japalka saab? Ta peats iga inimese tohla
däewaraamata sisse seadma, kümned usaldusmehed

talusid mööda walsa saatma teateid koguma, kui

p.-lj j teegi talu trõi mõis wiljapüka on lubanud
jö tlle e? Kes pe»b nende usaldasmses.e palgad
iitötsma? Ja millest peew.d ttöl sed seni elama,
kui teateid kogutakse? Sellest ei maksa kõneldagi,

et löö -siijapalga eest ka siis edasi kestab, kui
normimist? huil juba ära on määratud. Mis
pärast on n.iru?ter>um ühe ü gne ja annab selle
määruse ainult maannmeste kohta, kuna ka linna

in mesi sitse! maal viljepalga eest tööl koib. n d
linast normi-riba rgz tä.e määral saamad?
See ?ä? täib ainul- saga soowia valdusena pabe
rile. T-gelikulk s awad kö>k maatamehed põllu
pidajate käest oma nvrmiwilja katte, ka need keS
suwüe tööga kakS eh' kolm kord rohkem -vilja ära
on teeninad, kui norm mäörcb.

Palju h.l-sem on aga järgmine määrus:
lsallawalitsused annawad normiwil.a

nimekirjade järel. Et keegi kabest lollusi normi
wüja tt saa s. siis peawad Vallawastsiused saatma
need nimekujud mrakon tawalitsuStele, keS m.«ta
inimeSle kohta wiljakaardid sisse jjeaaod.

'Kudas b sellest määrusest oru muda:
Kas jagame d wkllamatüsused enne wilja maata
meestele wätta :a siis saadavad Nimekirjad maa
konuawakitsuSttte kaartide trük im s.ke ? Mis mõte

on siis kaartidel, kui wlli juba tõtte saadud? Wõi
veavad maatarnehed nii kaua ttiljajaamisega
ootama, kuni kõik Nimekirjad
kätte on saanud; wiliakaardtd trütkinud ja nslla
waltksistete saatnud? Sis peak-Z maatamehed
tmijaga küll tmema Enedeni või s:-??ni ootama.
Kuidas me seda määrust ka ei silece, ttta on
o sus seesami!: mõttetu ja ?t>h ui {. Miniskeri- m

on määru e kerge käega wälja annnd, ei mõtle
aga sugugi selle veal', fui palju futn ja löö
vaewa s-lle läbiwiimtne maksab. Üle terme
m:a t ale j? iga maatamebe nimi mitu toroa
kirja penna, tuleb trakttodastd töögs koormata,
poberiv rnastd ara kulutada, ja mis tar-" s?
A-nuit selleis, et mõni maara mees kchest «üllust

normiaitlja ei wõtoks, ms juba iseenesest raske
on. See pe--b tmst osim-i püllapidarnde kasude
kaitsmine! Hmdku Jumal põllumehi sorn.sre sõp.
rade eest! S lleks, et mõni ümnund penni kulu
ära jää s. pannakse apar. t tööie, mille üieSpiea

Terme määrus.e rea peale wantamota ei ole
itta w-el stige, kui palju üks tftk ilma loata
wilja tohid osta. Põhimäärustes on 6 puuda
hmge peole nimetatud, ..täienduieS" on linnaini
mesi ee noraüleib oll.S jäetud. K s tährn ab tee
Nüüd, er ka normileima scaja oma 6 puuda r-õ b
osca? Ütted teegi ennast normil- iwast lahti. Mi
palju tohib ta sus osts? Kui suure wilja hulga
peale täib „rosketööiegija" õigus, kui ta normi
leiba et soowi? K*s lisalttwa andmine !nib
ainult linnatööliSte kohta ja maal „rcstetöötcgiei olegi?
Täiendatvate määrvSte järel on põlluridajod

unse eest iga', ühel kümned margad tuleb maksta!

kohustatud maata inimestele 6 puuda Ugn-e peale

põllumees peab neid normibinna eest, m?s koh.-ltk.

normihtnua eest müüma. „?!ormtst" p uwod
walla-a itiused sell; wtlja maha armama, wiS
töölised oma töö eest wiljapalka on saanud. Seda
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Näib nt, u gu et oleks ..täiendustel", mis
toitlusministkrivm cnnud, mrud wõt-k kui kaudsel
teel seni eid toit usekomite.fid km ts ta ja korda si.ats,

et wabamürgi peale vaatamata need kvmite d ei
leoks waid edasi püsiks.
Wormiukust iüijest jeisawod webamüügi määrused

allpool iga erwustust. Ka sisu poosist ei saa põllu
pidasid n.nbeg; kuitagi leopida: ik'a on maksma

niisama põllupidamine tarwiSminewate ainete hinl u m e h e sissetulekud määratakse seaduslikult kind-.

lats.
ole mingit lautust, et m mstermm oma polititat
muudats ja t htud wigafio parandaks. Kargel ja
lal jookStakse mäest olla. Walitsusel on kõrwu ai
nult nurina kuulm-seks. Põllumehe
kaebtuSte üle naerdakse täiest suust. Cr.

Asutaw Kogu.
Koosolek 4. septembril.
Et viimased kõmulised sündmused päevakorras

selscwad, on ammu enne koosoleku algust pealt
kuulajate jooks määratud ruum rahvast puupüsti

tais. Ka kino päevapiltnik oma aparadtga on
kohal. Koosolek algab 0,5. Juhatab abiesimees
A. Virk.
1. päevak. punktiks on rahaasjanduse komis»
joni ettepanek haridusministeriumile 24.205 mar>
galise lisakredidt, 230,720 margalise erakorralise
kredsdi ja 10 500 mor.alsse lisakredidi määramise

kohta II lugemisel. Kaks esimst eelnõu võetakse
ilma vaie!usteta vastu. Ka kolmanda kredidi
lubamine sünnib lühikeste läbirääkimiste järele.

2 päev punktiss on komisjonide täienda
wcd valimised. Walltckse rahaasjanduse komisjoni

J. Kõppu asemel A. Kapp, omavalitsuse komiSMt
Priimäe asemele Schipai.

3. päev. vunktits on juhatuse aruanne Asu
tava Kogu liigete koosolekutelt puudumise kohta.

Sekretär loeb ette. mitu koosolekut keegi on Puu
dunud.

4. päev. punktiks on siseministri seletused
arupärimise puhul ametiühtsuSte kongreSfi laialt
soatause ning mõnede saadikute riigipiiridest väl

jasaatmise asjus. Aru anncb siseminister A.
Hellat, fts tulises kõnes vabaduse mõittet õigus
lises riigis taraktisirib, siiS ameltühisuste kongressi

juure üte minneS kongressi meeleolu ja selle lu
b mift nind pärastist ärakeelamist kirjeldab. Loeb
kongressil wcsluvõeiud enamtisest resolutstonist
osa ette, kus tööliste diitaturi sisseseadmisele EeSlis
üleS kutsutakse. Peale niisuguse seisukoha võtmise

on kongress 'aialt saadetud ja vangistatud liik
med EeSti pirrivest välja saadetud.

Evast lõhuiab sts-m n-Ster, et tui JoonaS, te»
Asuiawak Kogus seletas et kongress antud luba
misteft kinni on pdanud, fiis ta häbematult
valetab, stin rahva paremate poegade e S kafida
tuleb MiS ta «kel maal külas tömlba võib? Ä itda
tcs sõnades pahema tiiva poole pöörates paljas
tab sisemeister sots.-rew. enomlist tegevust, seda

purgoadwoklltide tegevusega wörrOd-S, k s üht
räägivad teist teemad.
Parema tiiva poole pöörates teatab Hellat, et ka

wälj.sastvise õ'gus amis-ts Kerevskt-oegne para
graf on leitud ja Wabariik päästetud on. Kui
ka mina, ütleb H llat, öma wõilnupitridest üle
olen astunud, fiis lubab ka seda jälle seadus,
mis niisuguj-l korral põuad, et tagantjärele
wõimvpitrist üleastumine kõrgema võimu etle
k-ntokt ja ma kannan jeda Äsatava Kogu
ette otsustamiseks. Ja valitsus saab ka edaSptdt
sama teed tä ma. Waltisus et ka paremalt
poolt tolle tallale kipvtokse. Teatab, et teegi ei
ole Harjumaa kongressi ära keelanud. Teatab,
•1 Maaliidu vastutusele võimiseks ka paragraf
oa l-imd, mis ta jäänaviit sulud, (iemant:
las kohus otsuStab, siis rääkige. Ähvardad sar
ues e lehtede to metajaid nii vastutusele võtta
et need ka B—9 kuud „istuda" saaks. Kõik keS
,aliisnse vasta ül'S astuvad nende koht o«
Pääskülas.
T-hak!e 1/i tunniline wahea^g.

Peale vaheaja algab seisukoha võtmine »alit
suse selemse kohta.

Joonas (s -r.) väljasaadetud on 104
pareamt Eeslr proletarlost ja aru andtS siin nende

väljasaatja. Amagoniim tööliste ja valitsuse
vahel kosvvb alates Walitsus olla 1. mail
juba töölisi xrowot erinud. Peate 1. mai sünd
muste aigos protestiitikumine tööliste klassis.
Seletab, et valimisi kevadel olla surve all
toimetatud ja s?t teel nemad wötra ei wõ vat.
EeSiiS clla vabcdased Kinni pandud
kongressil olla otsustatud uut teed käia poltti
lise võ tluse teed ja see cl käia seaduse
vastu. Kongressil olla võimalik olnud riigipöö
ret kordi saata, kuid seda ei tehiud, jäetud
edaspidlseks. 40 minutit kestab Joonase miitingu
kõn?.

om st kuwl pesb toitma. Ärimehed tSetamad hin
d. sid oma erst, kuidas süda kutsed, angel
dajad aiaw-d määram suurt rikkufi kokku, aga

Tõnisson. (rahßaerak.) Oma riit on
meil kõige suurem wara. mis olemas. Selle
kaitSmine, pitaom kohus. SelleS sihis valitsuse
tegevus sel suhtumisel heokskiidetaw Nahvoerm

olude järel mitmel pool modolumud on, kui
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K-.id kws malsabii kõigest sellest kõneleda: ei

jäänud see põhjusmõte, et pöllupidaja lnnainimefi

miil põllumehele rmfele maksma tuleb, toitma. Töö
paigad tõusewad küll loomulikul, küll kunstlikul teel,

Päewalehe ,SM A ALUD U" üksikud numbrid on

Ncd ja netle pecle pandawud mahud. ainult põl

ilmumise päewal saadawal.
„Maaliidu" talitus.
õiguse riigis igal kodanikul olem', ei ta fecbufe
piirides seaduse poolt kaitStud on. EeS.i rirg S
ei tohi rahwaesitaiate ' juhuslik ülekaal maksta,
waid seadus ja õiguS. Lceb ülemineku sõrmelt

Saar (krisil.) Kristlik rahwaerakond leiab,
et siieminstci teguwnö otstarbekohane oli, ei näe
a:a ming t tarmdust felleS, et ühenduses enam
laste wäljaaStuanse küsimusega Harjumaa põllU'

ette.

meeste fongreSfi puudutalse.

A st. Ei tohi ära unustada, et elame revo
lutsioni ja sõja ajal. kõrval on
revolmfion ka gtljotine (topalama) üles leidnud,
ja sellest tulla igal ühel järeldust teha. Kongressil

K. A st. (s.-d.) Pisikene boikott, miS ameti
übisuste kesknõukogu soolt tuis, on tühine afi.
Mcie peame oma kohuseks tööliste klassi alati

olla solstalismuse maksmapanemise küsimust väga

lihtsalt onustaia katsutud: woja ainult nõukogud
välja kuulutada. Pikemas kõues käsitab Ast nõu.
kogude süstemi wclesihti, Ms ci wü.
Praegu ei või E Sti proletarial uälla minna
õnnekürtimise peate see on töö iste hukatus
Praegu ei ole võimalik EeStis tööiis.e di taturi
ühegi abinõuga maksma panna. A-utavas Kagus
armastatakse „?äsa pesta" ja seda on sots rew.
teinud Teatab, et kongressi korraldav kom tee
omavoliliselt mandute tagasi on lükanud, ilma
et seda kongressile oleks tematudki sillaga olla
kongressi ilmet nõ tsitud. Kellel on õigus Eestist
valmistada uut Bmgartat, või Rumeniat. Leiab,
et walitms täitsa õieti on talitanud. Ka pare.
malt poolt ähvardada riiki hädaoht, kaid ü sik
aSiades võib ollr on valitsus eksinud need
on fiis saalusllkud. EeSti tööliste klass peab
jääma riiklisele amsele. Lõpuks leiab, et karmi
kätt peab valitsus ka teisel tiival tarvitama.
W Uluots (Maol.) O ewe alati ja ikka seisnud

hoiatada, kui teda etsikeele wnatse.

W. Er n i ts. Hindame meie politilist mo
mentt kudas tahes, meie ei wõi mingisugust tarwi«

d«st selles katses näha, miS toime panna taheti.
Tõendatakse sda et ametiübisusie tongrcSsit oli
efiratud 31.000 töö.ist. Wäija jäeti sealt 25.000
töölist. Kus on siis tömiSte ktass
56.000 inimest suur? Kui taheti distaturi
maks na kuidas oleks siis 36 000
inimest miUont üle wõinud walitseda. Kui kõik
mitte Kruusi taolised sotsialis id ei ole, siis ei
wõ: weel ütelda, et nad m>tte sotsialistid ei ole.
Sotsialistid on mitmesuguste ilmawaadetega.
n ojs (s -r.) Siin hinnatakse kõik rnkliiest
seisukohast, seda et saa meie mitte õigeks tunmS

tado. Protesterib söeministri teguwiifi wastu.
Solfialdemokratide ü.eminekulwormel tööera
konna parandusega wõkti wustu.

Koosolek lõppes kell 9. Järgmine koosolek
täna lcll 4.

ritfii»el seisukohal ja selleit seisukohast oleme valitsust

Ajakirjanduse ülewaade

arvustanud. Kui õigiu-e vundament riigil puudub,
siis peab riik langema. Rngi huvi p. ab 'õlge kõrgemal

seiSm.', aga ta tosum'u vab duscd peavad iuits ud

olema. S.in rdög takse et va.a on rongssid Rita
poole ka saata. MmewU oaSlal enne Jõu u, kui
oli rcske silmapilk, rutt vali,susi kottu seada, seda

u-aUtsust kutsutakse maaltitlise's, meie võtame
selle nimetuse waStu Siis ottd woenlaftd Tal
linna all Maattillwe valitsus päästis siis maa.
MiS õigusega tullakse fiis siin nüüd niisuguste
hüüttega ta teadaandunS ega välja. Meie
ei ole muurnud oma seisukohta, oieme samal
riiklisel seisukohal kui enn gi. Küll on aga
muutunud nende seisukoht,-eS enne mind stin kõne.

lestd. Mure Maalist ei ole Harjumaa kongressi

Kas järg ta „Mas iidu" käes?
Sarnase pealkirja all toob eitame ..Sotsiol
demoral" järgmise teae:
..Nagu kuuleme, on wsiilsuse ringkondades
tartt?il'ku s peetud wabariigi peaprokuröri rähcle
punrmift „Maaliidu" ftnize riigtlvaSialise klhutuS
töö peale juhtida."
Mets ei kahtle, et ..Sotftaldemokrot" pikki
silmi ootab, millal ta käsilased wäl epöllumeestt
hüäie-aridjat kinni summa halkamad. On m
Svksiatdemokradi & poolt tegi El sü põllumeeste
tmss alla pandad, nulS siis toecl

ärakeekami e teadaannrt esimese»- avaldanud,

neile vszata lubada oma häalekan jat.

teised lehed (o b eltp). Imestab, et valitsuse
liige julgeb üles ästuda ja teat. da, et see ja see
võetakse vastutusele ja saab nii palju trah oi.
See on lohtu ülesanne. Niisuguse ministri kõne
peale oleks wõ nuo uhke olla vana tsaari wvUt
suS. Tuleb meelde Kerensti, ?e* Moskva kong
ressil ähvardas, ähvardas ta Shoardas, kuni
kuttuS. Sedasuma tegi ta Peterburis eelõhtul

Imestama paneb aga meid see suur arma
mine, mis payempovlselet rü. mudel eues st on.

enne langenust. . .

Weiler (iöS?r.) Neio, ks ameliühisuSto
kongressil vastuvõetud resolutfioni tcgr seisid,
vabriku töölisi, on E l5OOO, ja neist oli
veel üks osa kongressilt välja tõrjutud. Kui
nüüd svts.-rew. telekad seletama, et seal ruma ust
on tehtud, siis pecb meelde tuletama et üks sots ~
rea?, rühma lükmetest seda rumalust -Souni tahtis

Viia. Kui valitsust arvustatakse, et ta liig u st.
päisa on talitanud, siis peab meele tuletama, ct
Malgast 2 isikut tagasi toodi. Malitsus on
viimasel minutil oma vigasid kat m ud parandada.

Kas oleks parem olnud, kai need imm-sed oleks
sSjakohtu» kutte antud iu üles pondud Kõike ko lu

võttes et Waiitsus täiesti
riikliielt talitanud on. Nagu meil teada, on
neid seal p duslusttga vastu võetud, ja neil ei
saa pöhiust olema nuriseda. Ühineb K. ASti reso
luisioniga, kuna ta omalt poolt väitse täien

Nü pea mi nende tege-vusi eh! walususe elsijamme

arTuSlatatje, siis on see ..rtigiwaslattne kihutus.

töö".

Mitte meie ei kihuta kedagi riigi waötu,
waid arwuStame ja paljastume teinekord teie
tegusid, seltsimehed sotfialdemolrudid, mis teie
Nöimul olles tiigi ja r.h>ua huwide wcstu
toime panete! Ja see on ri.gi huvide kaitsmine,
oga mitte üles rhutamme rngi wastu. Sellest
oleks aeg teil armaada. Ehk kui teie sellest aru
et sas, siis wötte wuewaks oma lehest nr. 173
jocnevluseõ „So sialdemolralia tuküca" tõl
|i-a lähmdusi endi e meele tuletada.

..Tnllinna Teataja^
on oma 187. numbris heafs arvanud küsimust
käsitades on tüübi, et põll»-m'eSte!t linad
möödaläinud kevadel pool muidu ara võeti"
Maaliita >argmise ürkujega salgata:
Ei o'e tõesti hullemat asja meie põllumees»
tega sündinud lni linade

sors.-demokr. koha peale töSt-s. Kmd õige pea

Aga fünbö nii öeldu
läbi. Sest n>ülit»ufc eesotmS,
kes linade korr lduse tegi,
seisis tol alal põllumeeste partei maaliidu juht
Hons. Pats.
„jaburd«m!sega" võib ainult ..Tal
linna Tea-am" wnlmiS saada, kes sidugi enam
ei mäleta, et linade tof u.Dfct *tst sa mädamaale

halkas oppoßtfion selle erakonna wasru

saatmist kaubandus tööstuSmlnistertum torraldüs,

Linnawalianssd et annud enam nn üllata

kelle A.utise Wulllsase aeg r»hwa«ra.
koudl ne Ä. J a vs n n teainwaetl o i. P n»'tl oli
tüü lwuoega rni palju tegemist, kt ta tui vea
ministe.' juhuti 8, kus r
laue.mio-Stir oma kama e;t« pani, ms li sin*
f.itaii. Ja Üputs ii r-le s wa«tu,
<t N'ttt linad pool s«vun?el ära mö tt, waid
n ?r'semad, n om« iubnmifi wvstuta vkb
li»%cbe eift köitnud ei oi". Ja sille rtft waStutab
ju_a kauda«dvs«n!lttster»rvhwoeratondlaoe ja
pta gimc ?ulutus, tust Rahmaerakind osa võtab,
«ga häält ei tõSm.

duse teeb.

H. KruuS (,otS..rsw) Meie teame, et
wallmised As.tabasse Kogusse ühe erakonna, nimelt

wmd tagajärgi. AmttiühisuSre tcs nõu>ogn otsus

tas „Sotfialdemokati" boikoti alla panna ja
jiüid ametiühisuste kongressil, olid s tö. dem. üle
üldse wälja pmsotud. Kui sel ii mil
line tarivtduskt oli, siis oli oialt siiski puhaspar
telliselt seisukohalt tingitud. See abinõu oli juba
nädal enne teada. Siin ei wõtmttte ütelda, et walik.
seda järelmõtle-uata t?«i, ei, see oli ettekavatsetud

konna seisukohast. Tees-st küljest toonitab Rahva
erakond, et mS.teid mida siseministri kõne sisaldas

tegu. H. Kruus pmeb relolutsioni ette, kus si e

h e aks kiita eis a a. KmdluStus peab

ja tema tegevust seadusewaStailsits peetakse.

mmifiri seletust mitte r»hu oldawa's ei t nntSlato,

m
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Uus Saksa leht
.Estlänbische Zeitung fiirHeima! und Fortschritt"
on Tallinnas 3. sept. ilmuma A. Behr
singi toimetusel ja W. Kentmannt väljaandel.
Esimeses artiklis lugejatele terwttab leht Saksa
saadikute poolt Asutavas KoguS Balti Saksa era
konna nimel 29. aug. deklara siont
Eesti iseseisvuse tunnistamise kohta ja loodab, et
see käsikäes käimiseks silla loob. ~Üle seisuSliSte

ja rahva huwide käib meil armastus kodumaa
waStu."

Matjamaalt.
Saksa watttsus ja demskradid.
Mõnda aega juba on Beriini lehtedes jutud
liikunud, et demo'radid uõuS on praegusesse ka
binetti aStuma, mis teatavasti koos seisab ükfi
enamuse-sotsialiStidest ja tsentrumi meestest. Nüüd

on siseminister David „Berl. Togebl." kaastöö
lisele seletanud, et demokratlise erakonna juhtidega

on selle küsimuse üle küll eraviisil läbirääkimisi
peetud, aga need ei ole veel mingisugustele taga
järgedele viinud. Asi on esialgu edasi lükatud.
Rehkendatakse sellega, et septembri lõpupoolel,
enne Asutava Kogu kokkuastumist, korda läheb
küsimust lõpulikult selgitada. Peetakse võimalikuks,

et vabariigi president Ebert siis peaminister
Bauerile ette paneb demo ratia erakonna juhti
vaid jõudusid kabinetti kutsuda. StiS tuleb de
mokratide fraktstonii otsustada, kaS seda kutset
waLtu võtta, või mitte.
Liit aSte märgukiri Saksa walit utele
Austria küsimuse pärast.
Parisis, 2. sept. STT. Tänasel hommiku
koosolekul vlsuStaS liitlaste kõrgem nõukogu
Saksa valitsusele terava märgukirja saata.
Märgukirjas tähelepanu selle peale, et
Saksa põhjuSseaduse punkt 61 ja Versaillefi
rahulepingu p. 80 kokkukõlas ei ole. Versaillefi
rahulepingu p. 80 järele ei tohi Saksamaa
Austria aSjadeSse segada. Saksa põhMSfeaduse p.

61 sisaldab oletuse, et ka Austria esitajad Sasia.
maa seadusandliSte asutuste tegevusest osa võtvad

võtta, mis 28. juunil Saksamaa poolt alla kirju»
tatud rahulepingule kuidagi ei vasta. Kõrgem
nõukogu nõuab, et Saksamaa Bersoill si rahutingi»

mifi täidaks ja p. 61 põhiseadusest välja jätaks.
WaStasel korral on liitlased sunnitud sõjaabt
nõusid tarvitusele võtma. Märgukiri antakse
täna õhtul Saksa saatkonnale ära ja avaldatakse
homme.

Austria rhutiugimised.
Gerlin, 2. sept. Uusi Suomi Täna antakse
Austria lõpulikud rahutingimlsed teada. Rahuküfi
muöteS ei ole muudatusi tehtud, aga majandus
liSteS küsimustes on witmrsugusid kergendust
antud. Austria täielik iseseisvus antakse abinõuna,
et Austria Saksamaaga ei ühineks.

Wenemaalt.
Wene enamlaste seisukord.
Wene PSHja-Lääne armee seisukord oli enne
seda, kui abi Inglismaalt mitmesuguste sõjamäe
wariStuSatnete näol pärale jõudtS, õige wtletS.
Nüüd on ta paranenud. ..TuneSV juhtkiri soo
wttab tungivalt, et littriigid seda seisukorda tar
vitamata et jätokS, kui mil enamlaste waStu
tõesti tõsised kavatsused on. Kõhklemisest ja
pikendamisest võivad ainult halvad tagajärjed
tekkida. Balti riitdeS on varsti sügis kaeS,
ilmad lähevad fiiS tiireSti halvaks ja võitlus
enamlaste waSM on mitmekordselt raskendatud.
Saksa tntrigid <äti- ja Kuramaal ja von der

pahema tiivaga teiste enamliSte waStaSte jõudu
dega ühineda/ Ida poolsel võitluSliwil pole
seisukord nii selge. Urali kasakad on nähtavasti
enamlaste eeS jälle taganenud Orenburg—Tash
kendi raudteeliini fihiS. Kuid Denikint võidud on
kasakate peale head muljet avaldanud Nad ot
sustanud uueSti võitlema hatata, et enamlastega
ükskord lõpetada.

Sellest lühikesest kokkuvõttest on näha, et
enamlastele mitmelt poolt energiliselt peale tungi

ja Wenrmaa enamlaste vahel. Ta tungib taga
järjeritkalt edasi. WiStiStt peadselt jõuad ta oma

Kui keegi veel peaks kahtlema, kaS enamlaS
tega on vaja tõsiselt ümber käia, siis loobub ta
oma kahtlustest juba seda teadet kuuldes, et
MostwaS wäliS komisariadiS uus departemang on

osutatud, miS idas tõigi asjade järele peab
„watwama", iseäranis Türgis ja PerfiaS. On
aga teada, et enamlastel neis ringkondades õlge
suur mõju on. Nendele aga, kes enamlaste ikke
all vaevlevad peab otsustavalt näitama, et nende

rõhujate tunnid loetud on. M.
Ktuopilt enamluse waStast kihutustööd
tegemas.
„TtmeS" teatab, et dcmobiliseritud ja lehti»
laStud «adruSke ja soldatite rahwuSline föberot
fton Inglismaal on organiserinud m mluse was
tast wõittust. Föderatsioni juht-v d jõud peavad
seda kirjandust, mis endiste sõjaväelaste keskel
laiali on laotatud, kaunis hädaohtlikuks, sest et
tal enamlaste kihutustöö maik juures on ja rahul
olematust peab külvama. CiiS otsnSiaS föderat
fion ühte kinopilti välja anda pealkirjaga: „Enam
luS ja tema sünnitatud halbtused"
Seda pilti näidati alamkojas ja seal kiideti
ta heaks. Ta rahwa filmi lahti teha ja
näitab, miS hädaohud enamlusel oi». Köig pealt
näidatakse teda Londonis ja filS ka tkisteS täht.
somateS linnades. M.
Lähemad teated Shiugarewi ja Kokosh.
kini tapmisest.
Gee oli enamlaste wõdale pääsemise ajal
Peterburis 1918. Esimese rewolutfisni loojad ja
tähtsad demokratid? juhid võeti kinni, nende hul
gaS ka endised ministrid Shingar w ja SokoshkmWitmased jäid wangtel» raskuste all haigeks ja
nad viidi haigemajasse. Paar päeva h ljem tun
gisid sõjariistus madrused ühe! ööl hatg-majosse,

tapsid seal Shing revi ja Kokoshktni ära ning
läksid jälle minema, ilma et vued ametivõimud
katsetki oleks teinud neid kinni wötta. Kes tapjad
olid ja kelle küsul mõrtsukatöö karda saadeti, jäi
teadmata, kuid avalik arvamine veeretas süü
enamlaste juhtide pea e sa sattuS suurde ärevu
sesse. O»i ju niisugune metsik mõrtsukatöö üte
Wenemaa kuulsate meeSte kallal seekord alles uudi.

seks. Shingarew ja Kokojhtin olid tähtsad jõud
kadettide erako nas ja pärast tsaari-walitsuse kuku

tärnist kutsuti nad ajutise valitsuse liikmeteks.
Shingarew oli see. kes ühes Gutstzko viga rewo
lutstoni algul P hkwaSse sõitis ja feel Nikolaile
troonilt lahkumise dokumendi allakir utomisikS ette
pani.

line linnavalitsus.
Tõepoolest, kui ma siin kirjutan seelikust ja
sotstaujttijest linnavalitsusest, st S on need tutt eri.

aSja, ilma otiekohejeit üiöctijega ühenduses sett
mata. Niisugusele otfujtle jõuab iga lugeja, keS
Wiljandt Unna eluga põhjalikult tnltaw ei ole.
Aga tui fiin aSja ära seletan ei kahtie wist
enam teegi, et jeelikul ja Wiljandt soistalisiltsel
linnavalitsusel ühist et oleks.

I. Asjalugu on niisugune: tewadel, kui meil
uuld linnawalmijed olid, otsustasid „sotsid",
matStu mis maksab, linnavalitsemist oma rätte
wötta. Selleks pandi tõlk rattad täima. Ahm
dati köit sellesse liiki tuulavad rühmad ja eraton.
Nad, nii endised kui ka uued. Kihutasitöö pidi
saama kõige täielikum, mis ulatatt üte liha ja
luu, ning lõikaks otse südamesse. Raske olnud
teeo südametesse leida, oga siiski saadud lõputt
ka niisuguse ülesie.duscga maha, mtt tee sinnagi
Pidi arvama ja see tee käinud „Waba Maa" laudu.
Agtterijaiele, kelledele kohuseks tehtud majast
majaSje käia, antud ka Maa" pakid kaasa,
nagu Wene punase kaardi meestele Eesti maad
ärawõitma tulles ..Kerenski" paunad selga pan.
dud, et siin meie noorematele ..seltsimaestele"
näidata, kui burchutlikult nemad elavad. Paberi
paktidel Muidugi niisugusel paberil, mtt häSti
kröbiseb ja ilusad kirjad ning numbrid peal;

H-lsingist välja saadetud.

järgmine:

Pöhja.Wenemaal 6. or-r.ee ja Olou tfi
(Karjala) rühm, kokw 39.000 me st.
Laane Venemaal 7. armee, lääne armee
Liwn-Venemaal 14., 13., 8., 9., 10. ja
11. armee, kokku 146.000 meest.

Jda.Wenemaal 1., 3., 3., 4. ja 5. armee,
kokku 133 006 meest. M.
Soomemaalt.
Toome saatkonnad wäljamaa Valitsuste
juures.
Helsingis, 4. sept. Soome riiginõukogu on
otsustanud järgmistesse linnadesse Soome saat.
konnad asutada: Rooma, Praaga, Madridi,
W eni. WarSsawi, Riiga, Kowno ja Tallinna.
G-adi*ute ja diplomotniSte esitajate nimetamine
sündivat lähematel päevadel.

TrotSki vend Toomes tinui Võetud.
Helsingis, 4. sept. Wme sõjaminister Trotski
vend juut Bconstein on Saomemaal kinni võetud.
Bronstein on juba pikemat aega Soomes elanud.
Helsingis Valitseb suur teenijate tüdru
lute puudu».
Nagu „Uufi teatab, valitseb praegu
Helsingis suur teenijate tüdrukute puudus. Hel
singi kogukonna tööliste kuulamise kontoril olla
Mst 289 kohta tühjad, kuhu tüdrukuid tarw?S.
Selle waStu olla aga muid nais teenijaid, nii kui
Uus PõllnmseÄte äriiiue ettewõte.
M«kkeli kubermangu põllumehed on otsustanud

asutada välja- ja sisseveo osaühisust, millel

viib, et oma sündimise õiguse ära müüb. Et uus
-katse häSii õnnestaks, selleks valitud ka hästi
kohan? pind, kuhu siiS ettevaatlikult see uuem
kultura saavutus, „Sotside* häälte pahuduse
seeme idanema pandud.

saavad mitmed lähemal ajal valmis. Nõnda
tokis 550 reg. mootorilaewa, mis käesolewa
kuu lõpul vette lastakse. Uue linna laeva aktsia»
ühisuse tokis on mnde päevade seeS valmis
sranud 300 reg. tormiline purjelaew. mis juba
vette lastud. Läinud aastal ehitati sellessamas
tokis teine niisamasugune laev. Nüüd mõeldakse
seal üht iuurema laewa ehitust käfile wötta ja
nimelt 1000 reg. tonmlist laewa ehitada, mille
ehitusega tulevaks suveks tahetakse lõpule jõuda

Praegu valmis saanud purjelaew on insener
HanS Gcipenbergi joonistuse järele valmistatud.
Uus põllutöö lütsevm
Turu linna kavatsetakse teist põllutöõ-lü seumi

asutada, mille ülespidamine sellejoolS asutatud
aktfia ühisuse käes on.

see paber, mille kursS kõrgem. Tagajärg oli see,
mis ma kirjutada tahtsin: Wiljandt sotsialistlikel
linnavalitsusel on seelikuga palju ühist, sest vii
mcs.d upitasid neid linnavalitsuses pukki.

UllatuS oli «seltsimeestel" esmalt suur, löödi
võidurõõmsad näod ette ja võeti valitsemise oh ad

dam.sekS pakkunud just „feelifute kandjate" naiste

aga kui peamees neid trööstis «seeliku pataljoni"
peole tähendades, mis tagaselja, ftiS tekkis julguS

pärast ka nende kullal nii palju vuGva et maks
nud näha. Kantre küisS vinud harilik ta'S iga
hääle pealt 10 leht.'. Mõnedele lootud tohe
välja, tuna teiStel- järelmaksu peale jäänud
muidugi niikauaks vist, kui herrad
uueS ameltS olles suuremal määral wärSket
paberit tellivad.

Et naisid himukad ja igale paberi klõbin tül
lalt et meeldi,.stiS pakutud nendele ta magusamat,
nagu: suhkrut, piima, peenikest jahu, mõnele mai

ale isegi koort, nii et kellegile enam midagi
soovida et pidanud jääma.

Kui kõik ettevalmistamise tööd hoolsasti ol
nud tehtud, iga valvur oma vahi postile seatud,
oodati pühalikult töö tagajärgesid valimiste kas.
tide juures. Ja ast edeneS. Katse oli teps õnnes
tanud. KuutduS seelikute kahinat. Naised kõigist
linna kolgaStest oi d väljas, neid tuli kui rohu
tirisufid valimise kastide juurde. Muidugi piStis
ka igaüks niisuguse nimekirja ümbrikusse, mille eest

siis trükitud, kui lukk kolmat korda laulnud

ta midagi sai, ehk mille eest talle kõike miS süda
kutsub anda lubati. Tähendab: ümbrikusse pandi

põgenejate poolt kaasa toodud ja tema laialilagu.
«emisele tõkete tegemisega ollakse pr egu ametis.

ja kadus k.rtuS. Määravale kohale päasedeS
nägid mehed muidugi .õige enne endid ja määra
sid kohe enestele tublid palgad ära, lahedamal
seisjatele ka veel «vaeste rekwirerimise" ja komis

jonis ismmiSte eest autasu, ning arvasid et sel
lega nende üttSanne täidetud on, unustades luba

misi teiste, vastu.
Naised aga, LundeS enestel õiguse olevat,
hakkasid kärsitult ootama vekslite vältalunasta
mist, wiS valimise kastidesse olid lastud.

Päev läks päeva järele, et vekslite lunasta»
mist, ega ka muude lubamisle täitmist. Suhkru
eest ei saanud soologi, peenikest jahu anti, oga
selle hind o!i niisugune, et wistiSti enne väljaan
tud paberit tagasi teenida mõeldakse. Kuid selle
hea ja talli jaiu ostmise körwal tehakse ka kohuseks

niisuguses jahu ostmine, mis juba enne müügile
saatmist klimpidetg valmistehtud, kuS pisikesed
muSta peadega poisikesed seeS lööwad
vististi rosinate aseaine ja millest isegi
Mulgimaa harimata harjaSloomgi lugu et oska
pidada. Siilusid anti ka, aga nende kojuweda
mine oli keeruline asi, sest linnalase peenikene
nina ei kannatanud seda „atmosferi" välja. WaeS-

Kui seeme maha armata jääb põllumehele 40

puuda rukkid tiinumaa pealt järel mis kvlu «r
-messe wöttis temal om l 50 marka 12 penni
puud malSma läheb.
Pärnumaa põllumeeste kongress
on Pärnus pähapäewal, 14. septembril s. a.
12 päewal Endla saalis. Kõnelema »n kutsutud
Asutama Kogu liikmed agr. A. Jiirmann ia
Uluots.

TSA.

Walitsuse tegewus.
Maa> hoonete- ja tööstusasu
tuste maksu maksjatele
olgu siinkohal teatatud, et nimetatud m (susid
võetakse wallawalitsustes ja reutnd s w stu.
Reode matsudena sissevõetud lemmast lüdrb LU
tiigi, i/z maakonna ja 7* valla h alt. Paljud
waUawalttsused Tartumaal on maakonna- ja
wallamatsud juba sisse nõudnud, kuva oga riigiMaksa sissenõudmata on jätnud.

Et maksud ülemalniwetatud asutuste heakS

Kredit Amerika saat õuna üleSpida
miseks
Vabariigi valitsus otsustas Asutavale Kogule
kinnitami eks elte panna kredidi määramise wäliS
min steriumite Amer.ka saat'ouna ülespidamises

ja propaganda s 100.000 dollarit.
Roterwauni -SjuS.
Otsustas Vabariigi walitsuS järgmiit: Tun.
niStatakse Rotermanni leiwavabriku ülevõtmine

lähevad, aga ühiste maki«l»h!ede peale on lähen
datud, sellepärast tulek» kõigil nimetatud matsade

sekwestrertmiseks, mida tileb regulerida sekvestri
rimtse tohta käivate ftaduSte järele.

maksjatel, neid realeisse maksmise korral, oma
kviitungid nende summade Üle, m!« nad walla

õigus Ajutise Valitsuse otsuse põhjal 20. now.

valitsusesse ära on matenud, rendis ette näidata,
muidu et tea reutei äcamaksiud summasid matsu
lehtede peal tähendatud summadest maha arvata,

da?ud letwawabrit linna käite sekvestri alla jätta

vaid mölab need maksubhe peal lähe-.datud suu
ruseS vastu. Nit saatsid mõned maksud kahe
kordselt sisse l õatud, miS maksjate sea» vurinat
sünnitaks, ehk küll ettemakstud summad maksjale

kaduma ei lähe, maid tulema aasta maksu ,tte
arvatakse. Ka maksude vastuvõtmise juure»
sünnitavad ettemakstud summad teatud raskusi.

Tunnis ta takse, et Tallinna linnavalitsusel oli
1918. nimetatud vabrikut sekvestrerida ja tähen»
seniks, kuni edasi kestvad põhjused, mis sekvestri
välja kutsunud.

Paiuk wSljamaalaitele sõduritele.
Valitsus otsuStaS anda väljamaalast; sõdu
rite paiuki korraldamise töö. ja hoolekande minlS»
teriumt hooleks.

Maksude maksmisega tulek» iseäranis rutata,

et maksjatel wttwttuSprotfenta maksta et tuleks.

Mis tuleb põllumehel enesel
rukkipuud maksma?
Läämmaa põllumehed annawad selle küsimuse

marka töölisele ja >0 marka hobusepä w.

oma kätte. M>S siis muud kui mehed astusid
ametisse -- mõned aramad esmalt küll kartsid,

külmemad, järeltmõtiejad ja pikaldasemad on, m S

Waiwarast. Loomade paistetuse
haigus. R gu meile Korft ümbrusest teatatakse,
olevat seal loomade seas jalgade paistetuse Hat.
gu« laiali lagunenud. Jalgade paistetusega üheS
käib ka sõrah-.iguS. Arvatavasti on haigus sõja

proovi müümine võetakse lähemal ajal ette.

Unte le evade ehitamise.
SoomeS on viimasel ajal suurt rõh*u uute

Sellest 2%*ft päewt I 5 malka ja 18 päeuu.
i 1* marüi päeva eest töölisele ja 31 hobust
päema 10 marka päew ja päe-va 20
marka päe» teeb 1 ltinumaa rukki harimine
wälsa . 76» m. 50 p.
Põllutööriistade kulu ... 100 „ —„ J
Ruttt kulwatamiue, puhasta». 50 .. „
P ksu mafiaa kaludeks ... 80 M „
Kahe aasta: e maa rent . . 120 „ ,
120 koormat sõnnikut ilu. 360 » „
Kraamide puhoSt««i»e . . too „
Natural kohvSiuftd .... 200 „ *
10•/• ettemSltt kasud . . . 182 „ 20 ~s
Koitu . 2004 m. 70 p.

Wirumaalt.

töö tarbeaineid sisse tuua. Ühisuse põhjuskapi
taliks on mõeldud 500 000 marka, mis 100
marga suurusteks aklsiateiS jaotatud. Aktsiate

Kõige vastuvõtlikumat pinda ..Sotside"
praeguse aja kultiweritud seemne" idan
Pere, sest nagu teada on ju viimastel kalduvust
..mammona" poole püüdmis!s, tvna mehed alati

Kehrast. Rahe. Laupäeva lõuna! oli
Kehra ümbruses vali rahesadu, mis juiwtljale
palju kahju tegi. Raheterad ohb poole tii,toost
suurus d. Rahehoog kestnud kaua. TS il.

peale järgmise mustuse; mis juureltfatud tobeUS
ületmärg tud kuludest järgneb. Aluseks on wõ?tud palgad: 1918 a. eest pä?va»öö.iSttl- S marka
ja 10 marka hobusepäew, lv 19 eaSta eest 1b

otstarbeks põllutöö saabusid wäljowedada ja põllu

ehitab praegu Ecikson ja komp. aklsiaühisus Nauvo

langenud, haigemajade, parast seda kui rahva
komissar Kuluow oli käsu annud min strid ära
tappa. Makrejew oli fuS wmiSsari kaest luba
palunud seda töös oma peale wõ.to. Haigemaja
ette jõudes seadsid mõrtsukad kõigepealt vahid
Välja. Ühe kes küsida julges, mil
põhjusel sarnane hiline ette võetakse,
tegi Makrejew oma revolvrit põhja
tikult järele proovides. Kulikowi käskjalg, keS

Harjumaalt.
Muudatused walla kokkuseades.
Harju maakonna nõukogu on mõned muuda
tused valdade kokkuseades otsustanud. Nii orva.
takse Kehra jaama läh duscS olev K naissaare
mõis Peningt walla alt Alavere walla külge.
Niisama arvatakse Maid'a kogukonna Polli u küla
Juuru valla alt Kaiu v.lla külge ja Raasiku
mõisa päralt olev metsatükk, m s A'awere walla
lähedal, Raasiku walla alt Alavere valla külge.

pasfijaid, pesijaid, wäUse töö tegijaid, wabriku-töö

lisi j. m. !üllalt.

Zettungile: Paari kuu eesi nöttiS politsei Teri
jokiS, SoomeS, neli Wene madrust kinni, kes seal

Kvduutaalt

ja Ukraina armee, kokku 167.000 meest.

loewade ehitamise peale halatud panema. Nendest

meie omad olla weel selle poolest tähtsad, et need

arvatud see mõju olevat, et mtmeSteS filmahimu

rewo'Wrig r kaks korda ministri peale, kes varsti
hinge heit:S. Selsamal ajal kuuldus kõrvaltoast
kolm revolwripauku. Seega oli teada, et ka Ko
kochkin on ära tapet d. Kinniwöetud ja oma süü
üleSt unistanud madrus olla «Berl. Tid." teatel

Alles uüüd on lähemaid teateid selle mõrtsuka
töö kohta saadud. Kopenhag-mst teatatakse BoSs.

ja elukõrkust äratab, ning mõne inimese niikaugele

Seelik ja Wiljandi sotsialist

ministrilt küsis, kuidas ta käsi käib. „Ei ole just
paha," aastas Shingarew, „ma olen ainult
natuke haiged Süü ülestvnnistaja madrus wõt
tis siis lambi ja saatis sekle valguse haige mi

Enamlaste tegewa svjswäe suurus.
Nagu „Times" teatab, on enamlaste tegev
sõjawäg', kes frontidel võitlemas, praegu 15
armeed suur, milles kokku 485.t00 meest. Peale
selle on sisemaal veel 727.000 meest. Tegev
sõjavägi võitleb neljaS koguS, mille koosseis

ööt ÜheS oma 12 seltsimehega, kelle peale liisk oli

pahem liiv katkeStuS raudteelimt ühenduse ObeSsa

jalg ministri ksitfa enesele selga, kuna üks madrus

suguse hoobi enamlastele andma, mis nende auto
ritedt hävitaks.

poliitta ttiomisist. Eoafi lõuna paol tungisid
panna. Muidugi saavad poolakad sest takistusest
jagu. ?Suna.tda poal tungivad wäike-venelaSte
vaed Pertjura juhatusel, teS poolakatega kuulda
wasri lepingu on mnud, kiiresti edasi. Demttui

N-ipea tui nad flsse ostusid, ajas Kullkowi käsk

nijlri peale. Teine madrus hüppas ministrile selga
ja hakkas teda kägistama. Üitlasi laskis Makrejew

Goltzi tegevus on pildirikkad tagajärjed kindluseta

kmd enamlased suuisid nel.de pealetungiaust setSma

hulgas ta üles tunnistaja, läksid Shingarewt tuppa.

takse. Arhangelist saadetakse üleskutseid, et ing
lased oma vägefid sealt ära ei viiks. Seda ei
tohikski ka teha, kuid ka see on selge, et Arhan
geli oktuperimine piiramata aega keSta ometi ei
või. Kõige õigem ja kindlam oleks nii talitada,
kui tahetakse Weuemaale tõsist abi anda ja Jng
lise wägefi häbita Arhangelist ära tuua, et lõige
jõu PeakS Peterburi sihis koondama ja seal nii

ilma lubata elasid. ÜkS nendest madruSlest on
nüüd üles tunnistanud, et tema on Wene minist
rite Shingarevt ja Kokojh-ini tapmisest osa wöt
nud. Tema tunnistamist mööda olnud asi järg
mine: ft ö madrus, nimega Mairejev, tungis ühel

po»<atad peate MinSki äravõtmist Beresina poole,

mõrtsukatega oli kaasa tirfjtnb, juhata» voodid
kätte, kuS ministrid lamafid. Kolm madrust said
fiis käsu Kokoshkinit ära tappa. Teised, ne--de

Ühe tiinum aa rukkipõllu hartmi
sekS kulub:
Mehe pilew. Hobuse päev.
1) Kevadine kesa künd S 8
2) „ äestamine Vi 1
3) Sönutka wkdu . . T 6
4) „ kaotamine S
5) Sõnniku künd . . ? S
6) A Stamiie ... Vi 1
7) K« sa kordamine . t 6
8) Äestamine ... Va 1
9) Külmumine
10) Seemendamine . . I t
11) Wogumlne ... 2 2
12) Wagude lahti wõtM. Vi
, 13) Rattt lõikus . . 10
14) ' m vedu... 2 i
15) ff prks mastn. . 4 Vi
16) Mafina k chiie vedu 2 2
K'k » . 401/» m. p. 84l/t h. p
tele lubati enne valimist heldel käel abt anda,
oga peale valimisi, kui need lubamist? täitmist
nõudma hakkasid, ähvardati neid rekwtrerida

hea veel et ähvardus ainult ähvardamiseks jäi
ja ainult vaeste registrerimisega lepiti. Läinud
vaesemad inimesed oma tööwöilmtut le vanema
tele abi otsima, fiiS suurustanud linnapealit kohe,
et tema ise oma isa toidab, mida ka teis.d wõlwat

teha ju ta WistiSti ka sellegi tarwis omale
kõige enne palga kõrgenduse tegi. aga iga! sure
likul ei ole seda mitte võimalik teha. Keegi
vigastatud käega, endine kantselei ametnik, keS ta

abiraha paluma läinud,, põhjendades palvet
fillega, et enam kirjutada et saa saanud vas
tuse: ..kirjuta fiiS jjalgodeg.', ?ui kätega et saa"!
Suur pettumus tegi linna naised üpris väga
rahutuks. Hakati Unnawaliisust hullu moodi
sõimama ja käidi kõik koh.d läbi, kuS loodeti
võimu olevat abi otsimas, oga saadud igalt
poolt vastuseks: ..mina ei ole Teile niisugust
linnavalitsust valinud, ega või sinna ka midagi
parata, ise valisite, ise peate ka kannatava",
see pahandas neid veel enam. Iga päev peeti saba

des seisukorra üle aru, kuni viimaks otsustatud:
Seda mitte jätta. Arwamd: meie oleme neid
sinna pannud ja nüüd, kuS nad meile oma luba
misi ei täida, võime neid ka sealt ära tuua.
Mõeldud tehtud. Kogutvd raekoja ümber, et
linnaisasid kotti ajada. Selleks võetud hästi
suur seelik, millel pealmine ots kinni seotud, oga
parajaSti enne olla need isandad punuma saanud,
keda just seelikusse soolata kavatsetud.

Jah tõepoolest, tuhalabida, ehk seelikn
Valitsus xi ole nalja afi ja seelikus siplemine
võib teine kord väga väsitavaks, tähtsatel meeS.

Üleriikline Põllutöö kongress.
Üleriiklise põllutiö kongreSfi kokkukutsumise
küsimus on 31. aug. nlihäsü Harjumaa kui ke
Läänemaa põllumeeste kongressil töne all olnud.

Harjumaa kongress on omalt poolt üleni lise ton
gressi küsimuse lahendamiseks toimkonna valinud,
kes siis lähemaid sammusid astuma tahab halata, .
km kahe kessteltfi poolt kavatsetud kongressi kokku
kutsumisest aSja ei peaks saama.

Jäänemaa kongress teinud otsuseks, et Lääne
põllumehed ülemaalisist longr-Sstst ainult fiis osa
võtavad, kui sellel ühel ehk teisel algatusel k,klu.
kutsutaval kongressil puhas põllumeeste esitus vn.

Joodame, et põllumeeste tesiseltsidel korda
läheb kongreSfi küsimust liigi põllumeeste rahul
olemiseks lühendada.

Eesti ifefeüfttsfe nõudmine.
Nagu ..TtmeS" teotab, loeti Parsi» ülem
nõukogu koosolekul 20. avguSill Jaglite saalkonaa

poolt fissiaatud märgukiri ette, mis Balti cittite
seisukorda tiljeldab.

Märgukirjas on öeldud, et Põhja-Lääne Wene
waliiius on asutatud, Lianoiow valiti peami
nistriks ja Judenstjh sõjaministriks. Eesti walil
suS andiõ ierda, et tema feuixti ei või Peterburi
vastastest võitlustest osa võtta, kuni rahukon«
verenlS ta täielikku iseseisvust pole tunnistanud.

Kindral Gough, Inglise rfitaja Balti riikides,
soovitab tungivalt, et konverents wolit,use
palvet täiva!», sest muidu «Slb kogu Peterburi
waSlane l iknmine seisma jääda.

tel otse häbistavaksti keS üleüldse häbi veel
tunneb saada. Naised aga seletavad: ket
ennast meile pandiks on pannud ja end välja
lunastada ei suuda, »n niisma hea, nagu oleksime

seda osmud ja mis meie ostnud oleme, see on
meie oma, ning sellega võime teha miS tahame,
võime pista seelikusse ja seeliku alla, eht sinna
kuhu meile meeldi. Kui nüüd tleSti wiStel
häälte eest padert tehti viigu jät, siis on neil ka
tuline õigus.
Wiimasest juhtumisest saadik olla meie kuul
sad linnaisad seelikuid vaga kartma hakanud.
Inimesed, sillest teada saadrS, püüavad ka teiste
nõrku külgesid oma kasuks tarvitada: tui neilt
koerte lootsikute patenti ehk midagi
muud Muksu sitsenõuda ähvardatakse, siis näida
tavat linnaisadele kohe seelikut ja see pidada aita

ma. Kui niiviisi mehed ära hirmutatud saavad,
si?s « julge nad witmokS niisugusest aiast ka enam

mööda minna. tuS seelik kutwamaS. Nä.b nagu
oleks juba meeStel põhjusmõte omaks saanud:
KeS feeltku võtab, see le-ngeb seeliku läbi! Kui
see niiwilsi täide p?atS minema, fiiS lõtkawsd ise
eda. miS külvasid, sest ise olid need, keS ka
sarnased seelikud valimiste ajal välja töid, miS
kümnel .aastal enam Jumala päikest näinud ei
o nud. '
Kui nüüd neil meestel kurvad päevad tule
wad, fiis tulevad need seelikute läbi ja sellepärast

ma soovitaksin igale ühele: Seelikutega ettewaat
lik olla, ke» ise mitte selle konoja et ole.
Juttu Onu.
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Marlhal Fochi märgukiri loeti ette, bl ära
tähendati, et fattlafeb witest punktist, tnii mil
Balti,iilide ewakaerimiseK ette pandi, nelja täita
ei teha. Nõukogu otsaStoS kindral Govghile

kohtu.uurija M. Ostrat oma ametiasutuse uksed
kinni oli paunud ja kvhugile ära köitnud k' Ko
halit prokuröri abi nägi ennast kohustatud ole
wat asjast rahukogule teatada. Kui rahukogu

teotada, et tema pead nõudma liitlcSte nõudmiste
täitmist sakslaste poolt.

Oflratilt asja kohta seletust nõadiS, teataS Ostrat,
et tema Tallit-naSse oli sS tnud kohta otsima, kast

Nõukogu otsustas teatada, et see Saksa rkigt
õigus ja kahus on Ülem-SilefiaS korda pidada,
kuui rohnltpingu kinnitamiseni. Poola vägesid
wõib ainult sakslaste eneste palme peale sinna
maale lasta. Nõukogu otsuStaS lätlaste esitajaid

tema ka pol-tsci peavalitsuse ülema koha olla
leidnud. Sõitnud tezi-a kohta otsima (!) selle
pärost, et kohtu-nucha Paik võistsluji ei arna

saata segadust kohale järele uurima, nii et nende

aruannete järele wõitS obinõofiv korra jalale,
seodmiseks tarwitada. Olsoslali ka komisjon!
asutamist kiirustada, ustS rahvahääletamise jooksul

lUem-Eilefiat koatrolle»tma peab. M.
Eestimaa körwalehoidmine.
Selle pealkirja all leiame „The Manchester
Guarsiani" 22. augusti numbris kirjutuse, milles
muu seaS järgmist öeldakse:

Kõrgem nõukogu otfib praegusel momendil
abinõusid, kuidas enda raskustest Wene põhja
lääne piiril üle saada. Nõukogu on kindral Goug.

seda kohta pidada!

Sellele loole lisab Päenaleht juure: Kui...
sotfialdemokcat ... kah uniku koha p:alt niiwiifi
põgkNlS, mille eest Nahtlusc»Skadusts isegi karis

tus on määratud, mis peab sits nende kohta
ütleme, kellel tõrgete aadete teostamine mitte elu
ülesandeks et ole.

Uued rahamärgid.
Kuulutuses antahe Põhia Lääne Wenemaa
valitsuse poolt teada, et 10. sept. peale uued
rahamärgid tähendatud Põhja-Lääne armee poolt

äravõetud pinnal hakkavad täima. Ühtlast vahe
tatawat tsaari ja duuma raha ka uute rahamär
kide vastu ümber Kuulutuses kinnitatakse ka seda,

et uued rahamärgid olla Inglis valitsuse poolt
kindlustatud ja nad vahetatavat 4 kuud peale

hilt telegrammi saanud, milles viimane nähtavasti

Peterburi langemist ümber.

sealset seisukorda halvaks peab, iseäranis, miS

L?puks on ka see teadaandes ülestähendatud,
et Eesti vabariigi valitsus uusi rahamärtistd lubab

kindral Judenitfhi wäeSse puutub.

Teate järele pole Judenitshi läbirääkimised
EeSti valitsusega õnnestanud, kes Wene reaktfio
näride seisukohaga, peaasjalikult EeSti iseseisvuse
tunnistamise küfimuseS, milte rahul ei ole.

WalitsuS on otsustanud ludenitshile mitte
enne abi anda,kuni iseseisvus kõrgema nõu ogu
ja järgnevalt ta Koltsha i ning tema partei
poolt täieliku tunnistamist pole leidnud. See
Ligustamd nõudmine on kindral Judeniljhi väga
veidrasse seisukorda pannud, millest ta ennast
ilma kõrgema nõukogu abita hästi välja pääSta
ei saa.

.Zlma Eesti abita" ütleb kindral Gough
..on Wene riigi täieliku kokkulangemise hädaoht
möödapääsemata." Meie kmdr.lil on veidi ise.
moodi awaldam-sviis, kuid kahtlemata on tema
arvamised häSii põhjendatud. Kui kindral Jude
nttsh oleks mõistlik, ta palju kergema abi.
nõu, et oma väge praegusest hädaohtlikust seisu,

korrast päästa. Nüüd, kus Mannerheim on läinud
ja kauplemine enamlastega n t kerge ja kasulik,
võiks ta oma üleüldise seisukorra üle paremini
järel mõtelda.

Eesli riigi piirideS nii käia nsgu iga teistki Wäl
jamaa raha ilma kindla kursi määramata.
WSljamaalsste Tallinna sõit.
Es Mr teatab, et Läti välisminister omi esita
jäid ja Leedu saatkond Tallinna sõidavad.

Tallinna linnavolikogu
koosolek.
Z. septembril 1919. (-ärg)
Liuna piiride laiendamise tüfimuS.
Linnapea Uuesson: 25 aastase kasvamise
juures ei iea linn praegustesse pliridegse säads.
Linn tuleks laiendada ja peaasjalikult
tuleks seda leha mereäärt mööda hammiku poole

ja weeeäärc mööda ihtu poole. Peale selle tuleks
Ülemiste jäive ümbruskond ja Kurna mets linna
külge liita.

Lnw. Bauer: Tuled säre'kaaluda, kas kahju,
uus Unna piiride laiendamisest sa»b, mitte wähem
ei o!e, kui tajub. Linnavalitsuse poolt ettepandud

Diiewauttdised.
Ko»kiõpetajate uued palgamäärad
on küiiile kooliwalitiuStele HaridusminiSteriumi
majandusosakonna poolt kätte saadetud ja nende
põhjal palub osakond kokku seada kõikide avalikkude

algkoolide nimekirja, millesse on koolid valdade
kaupa taheStiku järgi korcoldatvlt üles wõelud, ja
hariduSministeriumile kredldi nõutamiseks saata.

Peale juba ame isolejate tuleb filmas pidada ka
uute õoejöudude arvu, keda mõeldakse käetolevakS

poolaastaks palgata. Samuti nõutakse koolt va

eelarve näib liig wäike olevat. Paneb ette ette
panekut edasi lükata ja teda majanduse ja raha
asjanduse komisjonidesse arutusele anda, mis ka
linnatööl togu poolt wostu võetakse.

Mõisamaade tükeldamine
otsvstatakje jaütawalt. Osa mõisaid, nõgu Wiimst,

Maardu, Mõigu, osa Saku, Jälgimäe, Harku,
Mõrast-', Rannamõisa, asa Klooga, Kaesalu,
Laulasmaa ja Meremõisa olsuStotokse tükeldamata
jätta. Sellekohase ettepanekuga kohustatakse linna,

waiitsust Vabariigi Valitsuse poole pöörata.
Nendest otsustatakse Valitsuselt Wnn.si, Mõigu

litsustel! keskkoolide õpetajate teise poolaasta põhi.
palga ja elukalliduse lisa euturwet. Teiste summade
muretsemiseks tarviliste teadete korjamine nõuab
pikemat aega, sellepärast nõuab HaridusminiSteriumi

ja Rannamõisat võõrandamise karral linnale nõuda.

majandusosakond esialgu rutulises korras need

ettepanek, neid maid tasuta võõrandada, lübt

teated kätte, et vähemalt põhipalga ja elukalliduse
lisa maksmiseks tredidt soetamist võimaldada.

kukutatakse.

Luteri usu kiriku maade kohta tehakse 29
häälega sarnane otsus, et linn võõrandab need
maad tasu eest kokkuleppe teel, kuna linnavalitsusi

Linnavalitsuse ettepanekuga, linna oma
valitsusele ühiSkondliste huvide
t^eoskamiseks maawöörandamtsi õt»
gust nõuda, ollakse põhjusmõttelikult nöuS,
tuid nõutalse, et olgu ära tähendatud, mis otS
tarbeks linn maid võib võõrandada. Paremalt
poolt tehakse ettepanek, seda õigust anda ainult
lwna planerimise, ttitumise abmsvde jai kanalt
satstoni läbinuim se jaoks, kuna linnavalitsuse

kuri Võrreldes Rootsi kroonidega «äga palja
laogeuud, vii et Tallinna ätt oma wõlatasumise

Juhime oma austatud lugejate ja kuulutajate tähelepanemist
selle peale, et

jtmreS wahcltkasa asemel suvrt kahju pidi kaudma.

Edaspidi kujuneb nii wäjjo, et wäljamaolt
ainult puhta raba eest oSta võib, ainult sel teel
on võimaik kindlat kauba hinda välja rthken
dada, mille eest kaupa müüa võib. WSlgu saa

Eesti gaagaiajas, vastu Wtit targa,

dud kauba hind jääb ärimehel teadmata!», sest et

teadmata on, kui alla wõiotasumise filmapi-gnkS
EeSti marga kurS võib langeda.

Jü" ÜE oi andi.

Mi!» ei anta ostetud kauba sisfeweoks
lahu?
Mitmed ärimehed on kaebanud, et neil juba

kus tellimisi ja kuulutusi wastu wõetakse, ja üksikuid numbrid
muudakse. Avatud kella 9—5.
„Maaliidu" talitus* .

möösalätnud ekupa fiont ajal mitmesugust kaupa

on Saksamaalt ostetud ja kauba eest ka ara
maksetud, aza pal»:kst hoolimata ei auta sisse
weo'S luba. Kaup oa ostetud ja kinui makse
tud. Müüja raha tagafi ei anna, oga ostja kaupa
Sratuua ta ei saa. Kaup seisab wä ja sadamaS
ja läheb päev-päevalt kallimal», stst et sadama
««litsus kauba eest hoimaha wõ»ab. Kauba
hulgas olla ka suurem saadetus saapatalla kaitse

naelu, mille tarvitamine ka meil viimasel ojal
moodu oa läinud. Praegu müüakse «cil neid
naelu umbeS 15—17 penni tükk.
Ärimees, kellel Satsamaalt naelad tellitud on,

rääkl», et need naelad ühe» veo- ja tollikuludega
kõige rohkem 4—5 penni tükk maksma tulevad.
Kohalik seesuguste naelte wc-lmiSt-ta olla isegi

tahtnud neid naelu ära oSta, et küll tema fiiS
sisseveo luba muretseb. See hinnavahe igatahes
tasuks kõik kulud äsa.

Arusaamata?» jääb, miks viisugufid kaupasid

sisse vedada ei lubata, mille e?st ammu juba ära
mekStud on. Stin ometi valuta küstmu» mõõdu
ande» ei võiks olla, f?st raha on juba wälja
antud.

Raudtee teated.
Politseinikkude sõidukergenduS raud
teel. Raudteede valitsuse teate Järele on
sellekohase korralduse põhjal triminalpolitset amet»

nikkudel lubatud tarbekorral ilma piletita rongile
istuda ja piletiraha rongijuhatajale maksta, ilma,
et selle juures tr -hwi wõetakS. Sellejuures tuleb

Afrika tän. nr. 3» asuva maja hoovist üleS
leiti.

Selsamal päeval võeti kinni Jüri Ttimann,
kes sadamast laeva pealt kirve olt varastanud.
tr.
ISZ-aaStoue war«». Mõne päeva eest
võeti kohalikus raudteejaamas 10-aastane poist»

kene WaSfilt Ivanov kinni, keS Nõmmelt kellegtlt
KriSttne Butt'ilt 150 marka raha oli varastanud.
Ema ja isa said poisikesel mõlemad surma Narva
pommitamise ajal ja sealt oli ta jala Nõmmele
tulnud, kuS L. juures peatama jäi. Poisike
saadeti alaealiste kurjategijate varjupaika.

TSA.

on ajutine ja kestab ainult senikaua, kuni politsei»
nikud rongijuhtidele wäljaantawate tunnistustega

waruStatud saavad. T3^..
Rongide kokkupõrkamine. 29. aug.
õhtul põrkasid kits. rõõmulise raudtee Pärnu maan

tee vaksali juureS reisijatervngid nr. 6 ja 3
kokku. juureS läkS wedurijuhtide
hoole tagajärjel korda suuremat õnnetust ära
hoida. Wigast da said ainult wiiel wagunil
puhvri truSfid ja veduril puhver. Inimestega
õnnetust ei olnud. Nagu kuulda tulnud õnneluS
sellest, et roopa eadja telefoni kaudu antud käsust

õieti ei ole eru sa nud ja rongi võteteele juhti»
nud. AsjaS on uurimine kätmaS I'Bo..
UuS rongide PeatuSkoht. 1. sep
tembrist peale on Puka ja Keeni jaamade wahel
Walka minewetel ja sealt tulewatel rongidel
Mägiste platvormi juureS ühemittutiline seisak
reisijate m hatulemiseks ja pealeminemiseks.
TS 11.

Uued rongid Tallinna ja Tartu wahel.
5. sept. hakkab Tallinna ja Tartu vahel teine

kaasa tundma ja selleks suudab just ta enese mäng

enam teha, tui Tunne põlgtuse avaldus.
A. Pinnal on selles näidendis õige väike osa,
kuid ometi annab ta nä tlejale kaunis laialdase
võimaluse oma ulatuse ülesnäitamiseks. Pinna on

tallinnlaStele tuntud jõud ja Draamateatril on ta
juurevSitmisest muidugi suur kasu.

Banderollita tubaka?. 3. septembril
leiti Andrei Seineri korterist. Giide tän. nr. 11
ilma banderollita Inglis tubakat ja figarettifid,
mis Seineri käest ära võeti ja aktfiifi valitsusesse
saadeti. tr—

Kagu omal ajal avaldatud teadaandestmäle»
tame, on Draamateatri mängukawaSje uättemän
gufid üleS võetud, mis ntthäSti kirjandusliselt
koi ka näitelavaliselt kõrgeS lrgupidamiseS. Meie
usume, et teater oma praeguste jõudode juures

— Margused 3. septembril on varaSta
tud: Karl JroSttlt, S. KompaSna tän. nr. 14,
seepi 2500 marga väärtuses; Mch'el LewaldUt,
Troonipärija puiesteel nr. 7, pesuköögist pesu;
Wafili Mlhllitovilt. Oskari tän. nr. 14, kuurist
taks vankri tummist rattarehvi, nahk põll ja
Inglis võti, kokku 620 marga väärtuses; HenS
KouSbergi korterist, Wene tän. nr. 1, mitmefugu

suudab ennast nii esitada, et omale rohkesti sõpru

seid riideid, taks paari saapaid ja hõbe uur, kokku

dest, kellel on huwitam mahlakas ke-l ja tabaw
nali. SeS suhtes on iseäranis tema ühejärgulised
õnnelikult kirjutatud.Lulsu nali ei olene ära fituat
fioonist, waid on rohkem tingitud keelest ja suu.

21V0 marga väärtusis tr—

aga ;o!itseiniku! rnef- istkutunn-stuS ette näidata.

Rongijuhil tuleb tunnistuse nummer oma torti*
tungiraamatusse üleS märkida. See korraldus

läheb. Sui see ikka nii jääb, fiiS tundub see küll
nagu veidi lahkuminev heli üleüldises kooris.
Aga arvata võib, et see silmapaistev vahe pea
kaob. Peab aga seda tunnistama, et Peterson on
suur, tugev jSud, võib olla õige laia ulatusega,
kes näitelaval tähelepanemist suudab wöita. Ka
selleS näitemängus peab ta hingelisi üleminekuid
uskuma, peab ta valu ja hingekibeduse pärast

Teater ja muusika.
Draamateater.
mära tootel".
Knut Hamsuni näitemäng 4 vaatuses.
Sellelt on juba mõni aaSta mööda, kui salk»
kond ..Wanemuise" näitlejaid Tallinna üle kaliS
ja siin enam»wävem oma algatusel näitemängusid

halkal ette kandma. Raske oli näitlejatel endid
üleval pidada, sest ei ruum, j,Pandorir.i" saal.
Õige waewane oli. Ometi toõif aga tähele panna,
et uuS näitegrupe ilmaaegu tööd ei tee, sest kuu*

lajaid kogul tihti õige rahuloldavalt.
Sellest ajast peale on nõndanimetatud teine
teater Tallinnas Estonia" kõrwal pea vahet*
pidamata töötanud. Kui ta mullu endise Gaksa
teatri ruumid oma kätte sai, tõusis pealtvaatajate

hulk tublisti, mil aga ühtlasi ka tunniStusett on,
et meil teist teatrit vaja läheb.
Tänavu on see uuS teater, kel ennast Draa»
mateatrikS nimetab, mõned uued, juba ennemalt

laiemalt tuntud näitelava jõud juure võitnud ja
ta võib tõsiselt oma üleSaude teostamisele asuda.

leiab ja ta tarviSminemise täitsa kindlustab, ts.
©. Satftt „Pinmwere" Draamateatris.
Tiina. S. skp. wleb O. Lutsu lustmäng „Paun
mere" Draamateatris tänawasel hooajal esimest
korda ettekandele.

Luts on üks meie parematest külaelu realisti»

pide omapärasusest.

MiS puutub eriti „PaunwereSse/ siis on see
lustmäng l nalt tuntud ja teatri publkumi poolt
EestiS alati kõige suurema elamusega wostu wõe
tud, nii et igasugune soowitoS siin üleliigne oleks.

Teatri büroo.
EStsaia teater.
Täna, reedel, rahwa-etenduS ..Mustlase parun."

Laupäewal, S septembril „Suweöö unenägu.^

Pühapäewiti on kaSsa awatud kella 12—3ni
ja õhtu kella 5 peale.
KaSsad: Põrand paremal pool, rõdud pahe
mal pool.
Sõdurid, keS hommiku liinilt tulewad, palu
takse kuni kella 1-ni piletit ära tuua, ehk telefoni
teel koht õhtuks kinni panna.

Teatri büroo.
Uuemad teated.

Ritast, 8. septembril. LatopresS. Ametist
Hooaja avaetenduseks oli valitud Norra kir lahtunud Läti siseminister Dr. Water» kavatseb
Rong nr. 8. Tallinnast ärasõit kell 9.10 janiku Knut Hamsuni „Kunivgriigi väravatel". lähematel päevadel rahvusnõukogus oma polttika
Peab ütlema, et seda näitemäng» vaadata tatiseks pahempoolsete erakondade pealctnnglmiSte
hommikul,
Tapalt kell 1,40 m. päeval, jõuab
istumine, kus meie senine kaubanduS.politika aru
-võib.
kuid mõni tõmbetükk ei ole ta mitte, ka weStu ülcS astuda.
Tarku kell 7,05 m. õhtul.
tamistl oli ..Tall. Teat'" kuuleb sellest ittumi
mitte
niisugune, miS iseäralist uufi mõtteid efile
Rong nr. 7. Är-sSit Tartust kell 8,55 m.
Läti välisminlsierinml Leedu faat
sest zärgmst:
hommikul, Tapalt kell 3,10 m. päeval, jõuab toob. Aine on näitekirjanduses nii mitmele korrale kond siidswad täna Tolliana.
Rah-ministerium on ette pannud walitss»
käsitatud. Tul.b ette inimene, kel oma mõtete ja
Tallinna kell 6.54 m. õhtul.
ütelgu enese linamonopolist lahti. Lmade kogu redak-fion lagast lütat iffe.
poolest maksva korraga opofitfioniS on Vaksa cjalehtede Proteitd sakSlaSte tegu.
Sellega kokkukõlas lõpetatakse reisijatevedu vaadete
witsi wastu Kuramaal.
mine kui ka wSlitturule toimetamise jääks fiiS
ja
n?ed
pahed,
mis sellest vastuseismisest järgnevad.
Svtfialdemokratibelahkumine.
kaubarongides ur. 103 ja 104 Tartu Tapa
põllumeeste eneste hooleks. Saadud wäliswalmast
Olgu ka tähendatud, et Knut Hamsuni kuulsuS
Daani ajakirjanduses on teateid ilmunud pro.
Selle peale teatab lnw. Wir m a, et sotfial. vahel tähendatud päevast arvates ära.
läheks osa riigile. Rohaministeriumi orwates
teStide
üle, mis Saksa sotsialistliSte ja demokrat
kõigepealt
ta
juttude
peal
põhjeneb.
Ta
on
kirju*
Tehniline jaoskond.
aitaks linamonopolist lahtiütlemine meie marga demokradid koosolekult lahkuwad, sest et linna
liSte ajalehtede poolt on avaldatud sakslaste tegu.
tanud
neli
või
wiiS
näitemängu,
kuid
ue,d
talle
walitjuse
ettepanekud
sihikindlalt
maha
hääletatakse.
kurSfi tõsta.
tviifi üle Kuramaal.
kuigi palju oorderisid ei tooiud
Tööerakonna lahkumine.
Niisama on rahamiuisterium eitatvale seisu,
Nii ka sellel näitemängus. Mõttekäik on üle*
Vaksa valitsusele prot-Sti märgukiri
kohate asunud senise kaspade ja wäljaweo
Järgneb 3 miljonilise laenu tegemise küfimsS.
Õnnetused ja kuritööd.
aru pikaks venitatud, näitemäng on mitmes kohaS
autud.
korraldeunse küfimuies. Rahamtnisteriomi orwates
Lnw. Aunusivn paned tööerakonna mmel ette
kõrvalist- asjadega koormatud, mis väga häSti
Enesetapmise
katse.
2.
septembril
tahtis
tuleks eraalgatus-le suurem tegewusewabaduS anda
waheaega määr»ta. Ettepanek kukutatakse läbi.
GerliniS olewa Läti saaikonna esimees andis
oielS võinud ära jääda ja mis tüki eeSmärgi
ja matSma panduks ainult kaubalepingute kontroll.
Selle peale teatab lnw. Annusson, et ka tSöera Olga Saks mann ennast oma õe Anna Saarti savwutamijelS kuigi palju kaasa ei aita. Kohalt Saksa välisministrile Müllerile Mtitawi sünd
korteris, S. Epinakjewi tän. nr. 18, äädikahap. muutub tükk jutuSiusekS, kuS kirjanik oma mõtteid muste aSjaS protestmärgukirja ära. Jutuajamisel
Sel teel hõikaks ära mutetarwiliSte kanpade fisse
kond koosolekult lahkub.
wedu, kui ka lepingud, mis meie marga karst
awaldaS minister tähendatud sündmuste kohta oma
Saali jääb ainult parem tiiw. Lnw. Kasl'i pega ära surmata. Saksmann toimetati väheste võimuga püüab kuulajat.le peale suruda.
elumärkidega i nna lesk.haigemajaSse. Enefetap.
peale mittesoowitawalt mõju fid.
kahetsust, olnud ülesastumisi teravalt hukka mõis
ettepanekul lõpetatatze koosolek kella 10 paiku ära.
Kõige selle juureS on ettekanne tundi 4—6
mise põhjus teadmata. tr.
Wäljamaa kapitalistide ettepanekud .
nõudev, nii et lõpuks kuulaja otse väsib ja leiab, te< ja teatadaS, et ta Kuramaa kiire puhastamise
Tulekah u. 3. septembri hommikul pääfis et seda kõike oleks pidanud kirjanik palju lühemalt poolt on ning loodab, et väejuhatusel pea korda
walitsuicle.
Olga
SakSmanni korteris, UueKalamaja põik ja ko'ku võetumalt oSkama näitelavalt äia anda. läheb sõjaväeosade vastuseismisest võitu saada.
Nagu „Tall. T." kindlast allikast kuuleb, on
tän.
nr.
8, tuli lahti, mis aga koduSte abinõudega
Kaubandus
ja
tööstus.
väljamaa kapitalistide poolt mitu ettepanekut
..Kuningriigi väravate" ettekanne oli Draama»
ära kuSlutati. tr.
tehtud meie valitsusele. Täies-i arusaadav, et
teatril
kõige paremate jõudude õlgadel ja nad
P-trolenm tulemas.
läbirääkimiste ajajärgul võimalik et ole ettepane
Esturl telegrammid.
Pudeliga päbe löönud. 2. septembril tehti suutsid ta ikkagi nii rd st anda, et teda võib
Tallinna E.Sti MajanduS-Ühisv» on Steck protokoll Johannes Tudebergi peale, keS Marie
kute kohta ütstkasjotisi teateid tuua. Uks on kiu
huw'ga toud-t?.
kaotused põhja wäertnual
del, et väljamaa kapitalisid meie maa looduse» holmist 1000 wioti p rrolkumi tellinud, ml» umb-s Bakerlle puleliga pahe oli löönnö, mille togajär*
Peaosa on seal A. Gunne ja ta waStaSmän»
rikkused kui ka praegused tööstuseharud huvita nädal» pärast Tallinna jõuab. Peaaegu kõik see jel viimane meelemõistuse kaotas. tr.
JondoniS,
3.
sept. Reuter. Wene ametliku sõ.
gija pr. O. Teetsowi käes. Sns on veel suured
numi jSiele on enamlased Emptsa linnast wälja .öö.
w«d. Meil on vabrikuid praegu seiSmas või peiroleu» on ette ära tellitud, ainult üks osa
Warastud asju kätte saadud. 2. septemb* ojad Draamateatri uutel jõududel, O. Petersonil dud, vn saadud mitu rongi. Pealetungimisel
osalt kätMuS, mis omal ajel Wenemaa turule sellest jaotatakse nimetatud ühisuse liikmete vahel
ril
teatas
urnitttaie Narva maanteel nr. 21 ja P. Pinnal.
rohkesti saadust valmistasid. Need vabrikud ära.
Onega jär»e idakaldal saadi 5 kuulipildujat, 300
elutsev
Julie
Niimann, et lema korterist umbeS
A. Sunne on kohati meeldiv näitleja, aga püSfi ja 150 wangt.
tulevad käima panna ja hingitsejatele tuleb elu
Kui Palju läheb nüüd üks wiljapeksn 2 kuud tagasi mitmesugust riidekraami ära oli seal kuS talle osa juhtub, mil ta iseloomule
fisie ajada. Ei Wenemia piiride avamisega
masin maksma.
warastud. Rüüd ncinud tema vanakraami turul wcstob. Olgugi et Sunne ka selle osa haruldase Kas wõiwad Spetajadsõdurid kooliõde,
väljamaa kapital üksteise võidu Wenemaad oma
taju kohtadele taudidertda ?
kellegi
Jaan Lettensi juures osa warastud as>ust, takttkindlusega ja nähtavasti hoolega läbimõeldult
üks Tallinna äri sui hiljuti Rootsist ka?»
kaubanduslise mõju piirkonda püüob saada, fiiS on
mida
viimane
seal
müütanud.
Järelvoatusel
läbi
viib,
et
mee
di
ta
palju.
Tõuseb
tunbmul,
Mitmed maakonna, ja linnakooltwalitsused on
arusaadav, et meie maa vabrikud, mis Wene vähema tüüpilist vtljap-kw masinat. Niisugused
piiri ääres ja mis juba varemalt Wene toru Mosinad mokäd enne iõda 450 rubla, nüüd oga leitigi Lettensi juurest Riimannilt warastud rti* et see haiglane hall mehikene. M patju vanem hariduSminiSteriumi poole järelpärimisega pööra
deid, mida Lett ns Liisa L. käest ostnud ütled välja näeb, tui ta tõepoolest on, kuidagi ei võiks nud, ka» kooliöpekatad.sõdurid võiksid oma kan
nõutakse nendest päralejõudnud masinatest 15.000
vokS töötasid, kõige kohasemad on baasiks, kust
olevat. Asjad võeti Lettensi käest ära ja jäeti nii valjusti teadusliseS opofitfioniS seista. Tundub, dtdaturi walimistel üles seada ja valimise korral
marka.
kaubondusline võidukäik Venemaale võib algada.
miilitsasse
hoiule, kuni aSja selgituseni. tr. et tal puudub selleks tarwiSmtnev jõud. See on kahwawäest wabaStawd saada.
Meie oleme selles asjaS Bnnelikumas seisukorras
RaSkllsed k npade ja masinate muretse
Margused. 2. septembril on warastud: ikka veidi halb, kui katsutakse hingelist omadust
kui lätlased. Riia vabrikud on suuremalt jaolt
küsimise kohta palus haridusminiS
mises wäljamaalt.
Maria Kukmanni korterist. Prii tän. nr. 4, sel ka välispidiselt väljapaistvaks teha. See võib tertum söjawmiSteriumi jaataval seletust anda sel
evakueritud. Meil on suurem osa sisseseadetest
ÜheS kohaliku» äri» räägiti selle aSja üle ajal, kui ta maal viibis, mitmesuguseid kuldasja ju vahest ta õnnestada, kuid fitSki mitte alati. les mõttes, et kutseõ guSlised kooliõpetajad-sõdurid
puutumata. Peale selle on meil vabrikutele kütte
1260 marga väärtuses, Melante Rohkelt, Wab» Ja kuS La äpardad, tuleb välja, mil õige nal» oma kandldaturi valimistel üles seada võivad ja
järgmist:
ainete turba ju põleva tiwi kujul käepärast.
Aci
fai
Rootsist
suvel
suurema
saadetuse
beina
riku tän nr. 15 ajuvast söögi poest, mitmesugust jakaS on.
Uks wäljamaaUste ettepanekutest on panga
et neid valimise nwg amettSse registri rimise kor.
Pr. Teetsofs on meeldiv näitelava jõud väga ral handuSmmiSteriumi sellekohasel ettepanekul sõ
meeste ringkondadest ja teeb omale ülesandeks ja wiljantidu «afinatd. M fiaate e«st tutt Rootii pesu 440 marga väärtuses, Eugen Feldmanni
meie marga karssi kindlustada.
troonid-» wakSta. Et oga fel ajal nimetatud korterist. Pirita reel nr. 6-a, mitmesuguseid toidu hea harjumusega. Ka sellel osaS mängib ta (ait» jateemstusest vadastataks. Selle kirja peale sai
äril niipalju »äli»wa!utot käepärast ei olaud, ott aineid 151 marga wäSrtuseS, Malka Kitti kõrte, natalt, kohati is gi täielist rahulolemist wõiteS.
haridus winiSterium sõjaministeriumist järgmise sõ«
kkohta atfimas.
O. Peterson on uu» jõud, kelle fiiamaalne jawägede Ülemjuhataja otsuse: „Praegust wabaS
Nootst Sri võuS osa oSwsom«ast wõ'gu jätma. rist, mitmesuguseid riideid ja pesu 628 marga
Päevaleht jutuktab järgmise huvitava loo: Masinad tulid Tollmna ja müüdi siin põllu väärtuses, Lutre W -eSkekooll tänaval asuvast näitelavaline tegewuS Peterburis sündis. Kohe tada et või, aga on väga soovitav, et kooliöpe
MSni aeg tagasi l:lti Tartus, et kohalik meestele välja. Waheveal on oga E stt xqhg kasarmust 8 tühja kupsa-tünni, millest 4 tükki wöib näha, et ta meie näitlejatest kaugelt lahk» tajad.südurid, keS kohtade peale saavad valitud.
Meie kaubandus pvlitika kursi muut
mist oodata.
Üleeila oli ministerivmide-wahelise komisjoni

paar reisijakerongisid liikuma:
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selle koba peale sõda wõikfid omale saada. 25.
VIII. Laidoner."

Pealetungijad mä'gitvc.d igaüks oma siiStemiga
nii et kindel kokkuköia puudub. Peale selle tiku«

Sellest rcsolutfionist kooliwaliisustele teatades

wad äärmised liiga kcskele, m lle tõttu nad enam

järele ei jõua ääre peale löödud pall-dele. GelleS
tükis tuleks neil õppida inglastest, kell mehed

peab tarwilikus juure lisada,
et kui sõjal egeeruS.tõsiseit raugema peaks hakkama,

alati kohta pearoad.

si s lootus on eestkätt õpetajate sõjateenistusest

Kesknädalal on samal kella ajal uus wõistlu»
nendesamade meeskondade wahel. tr—

wabas-amijets.

KohtummiSterlnsi seletus.
KohtummiSteciumi seletus 15. aprillist s. o.

Toimetusesse tulnud kirjad.

tähtuega wab sec-mise aSjns (R:gi T-ataja nr.
30. 31 1919. lhk. 241) tuled pun'l 2 zärgmi
ses red.ltsionis lugeda:

..Maaliidu" toimetusele.

Polun Teie lehes ruumi lubada järgmisele
seletu ele:

„2. Nimetatud nõukogude koosseis on. kokku,

Teie lebe 4. sept. mis toodi ära terwelt ja
toimetuse lisamärkustega „Tull. Teat." kirmtus
piiritu ega angeidatui» kohta, kus m-nu nimi ott
toodud üh-iniuses, miS laseb wälja paista,

kõlas mast wa seaduse § 4 doga (oo6p.
u paen. llpuß. 1 eeur. 1917 nr. 209. 1325).
järgmine:

nagu olekftn mina p iritmega cngeldanud. Sellele

1) esimees, kes määratakse kohaliku rahukogu

„T 11. Teat."' sõnumile oa nähtarvaSti allikaks
o'Ni.d juhtumine, lm mulle, selleutg ele Tallinna
toitiuswaliesuse ametnikule, toitluSwi lit
suse juhataja poolt. Tartu sõites, peale te-ste
kumm, gi linna toitlusvalitsuse waheiiste asja»

poolt r hnkohtunikknde bulg st. ja 2) liikmed: lo
haliku w ngimaxa ülem, prok raturi esitaja, ad
wokaturi esircja adwokatide uöukogu
walilul, ja kshalikud w.ngimajade kuratorid."

õiendusle ülesande s tehti ära tuua waat piiritust,

mis Tarku toidus valitus pidi müüma Tallinna
toitluswolitsusele, missugust ülesannet mul aga

Sport.

polnud wõimultk täita.

Jal^PalltwVitlns.
1. septembril kell xltQ õhtu oli litma spordi,
väljal Tngitveskil jali-palli wöistlus lobaliste
spordimeeste ja Inglis meremeeste vahel. Mäng

Nii on kõne wiiu piiritusega ang'ldamise

kohta otsast osani male ja hebemota kuhtluStuS.
Kõige austusega

J o h. S e m p e r.
Tallinnas, 4. sept. 1919.

oli õige huwitaw ning algusest lõpuni kures tempos

mängitud, ning lõppes 2: 1 ingtaSte wõidugo.
JngiaSte poolt lööduid wärawad olid mõlemad
Tallinlaste poost mängisid hästi wärawahoidja

ja kejkmin? Poolk.-itSja Inglastel äärmine
parempoo ne, kõik sisemised ja p.>heimoo'ne kaitsja.

Tallinlaste mäng kannataS, nagu alati. puadul>ku

kokkumängu all, mille tõttu jctb löödud vastase
wärawa pihta ainult harivad ja kindluseta hoobid.

Eesti teater
.Estonia'

Seda ja teist.
Dõtalntude su^ros
Keskmiselt 1915. aasta kohta arvates oli
sõdapivanmtel riikidel iga nädal kaks korda
nii palju ku-usid, kui terme seitsme
aastane sõda Friedrich Euure ajal maksma läks.

Palmsi-Sapdis

Reedal, 5. septembril 1919.

wõtab „ Maaliidu" tellimisi
wastu põllumees hra T.
Peenmann,

.MM Rl"

Palmsi-Wölimas

Algus kell 7 õhtu.
põllumees hra J. Baumann.
Laupäewa), 6. septembril I*l9.
mmrm
jii nii".
Algus kell 7 õhtu.
Katia on awatud kella

10—1 p. .ja kella 5 õhtu

wõtab .Maaliidu" tellimisi wastu
berra H. Martinion.

Englard, srives

Tartumaal wõtab

MUMM
wõtab „Maaiiidu" tellimisi wastu
peremees berra M. M cheispn.

nftüdaiiidu" tellimisi
wõtab wastu

Ellil .te
Appty to f om 10—11 andfrom
2—4. Pikk uul 29, 4.
Hooisposss

Kasaril

mõisawalitseja hraKrisch.
üksikuid
numbrid müüb
Wiljandis. Tartu uul. nr. 39.
T. Mutsu
flmietüfifrQ J. Levpiku vaest.
raamatukauplus Peetri
platsil, kjinmefs
kooli wastu.
leiab korterit

SoelSD Mi
Eesti n. idusid ja palume kirja
wahetist.

J. Linnas. H. Tönts. J. Jää
rats. W. Hints. J. Kius. A.
Pirsu. M. Käts. E Karlson.
J. Rummi. J. Paju. J. Tats.
H. Ots.

Käreweres wõtab .Maaliidu" telli
mift wastu deremees hra J. Kruus.

Šalatsil

9. s Uwäe polk. Z.raot. l.rühm.

Wõros
wõtawad telli
misi wastu ja müüwad
üksikuid numbrid hra
Songi ja Pajo raamatu
kauplused.

tud kuul. Terwe rida autortteetisio efitsSeruead
listes ajakirjades järgmisi seisu kohii.

1. Wäljoop recritud kuu! on selle ona, kelle
2 Ta on wäewaliisuse oma.
3. Ta on opereerima arsti oma
4. Ta ei ole kellegi oma (res nullius) ja
saab sellele, kes ta wõcab.

Erandina kuuldus arwamiü, et kuul moodus
tab osa waenu isest w randuiest. mis rekwirterda

tuleb. Kui niisugule kauli pärast kohtusse ole's
mindud, oleks kohtunik, et ö glast otsust tehe,
„turg st Salomost" targem olema pidanud.
„ Sõduri
Ülemjuhataja staabi kaoommt
4. septembri Ho .imikul.

Pihkwa sihil kat-usid waenlase maa'uu«
la'ate salgad Saaabje, Lcskt ja Petrowa tüladele
läheneda, aeti agz meie kuulipildujate tulega laiali.

Mujal waikne.
4. septembril õhtul.

Pih k w a sihil waenlase pealetungimine
Kussög na küla peale tagasi löödud.

Mujal suuriüki tmewaheruS ja luurajate
tegewus.

Wene Armee ametlik teadaanne.
3. septembril õhtul.

Pihkwa ja OudowaStrugi-Be
laja sihtidel muutuseta.
Luuga sihil Katortkc järme piirkonnas
wvtsime meie Atsentjewo, Jswos ja Mhi kii! d

wõtab tellimisi
wastu kohaomanik Wilhelm
Altmann.
iiiiü wallas
;i?flil II(Illilt
wõtab .Maaliidu" tellimist wastu
peremees hra D. Suits.

Jõudsid müügile:
CHR. RUTOFF.

oma alla. Meie edasitungimine järweds wah lises
piirkonnas kestab edosi. Waenlane tungis suurte
jõududega Lõlsbna küla peale, mille tõttu meie
Luuga ,õge mööda põhja poole ja mööda Löt
shentt sõge!õuna»õhtu poole olime taganema sutt
mtud Ägedad wõitiused endiste seisukohade tagasi
mötmiseks kestamad edust. Waenlc.se katse Mura

Lääne wäerin 5.
€oome si lasi meie w ealune paut osanialL
ühe mtm r&o*nlasi nn inl.ewa pea/c. Luuga
fciitl § lõuna toe! ©a-.ro jartte olid tueie ipäeb

Tallinna Eesti põllumeeste seltsi
Üleskutse.

J * 1 * •• e J uu!
Jii Mil^lllllK

Sl S®i «O OO

wäljamaa rahade ning
Wene protsentpaberife

Haridusministeriumi kunsti- ja muinsusosakond
tahab lähemail päiwil meie Parisi ja Londoni saat
on 14. sept. koll 12 p. Harjnwärawa mäel.
kondadele materjale saata meie rahwalaule wäljamaale
Sisseminek liikmetele maksuta.
tutwustamiseks ja palub isikuid, kellel on Hurti
Wana Kannel, Neusi Estnische Volkslieder
wõi mõni muu raamat, sisaldaw Eesti rahwalaule
Teadaanne.
ühes saksakeeliste tõlgetega, sellest osakonnale tea
tada ühes hinnaga, mille eest omanik oleks waimis
Aurik „W A S A" sõidab reedel, 5. sept. kell
raamatust loobuma wõi kui ei siis teatega, kas omanik
lubaks raamatut ajutiselt osakonnale tarwitada anda 8 õht. TalHnnast Kiiga, Liibawi ja Danzigi.
Laewasõidu amet.
mõnede ärakirjade walmistamiseks.
Osakonna juhataja (allkiri).
Sekretär (allkiri).
Linna Poeglaste kaubanduskool.
W. Pärnu maantee lua.

Wastuwõtmise eksamid a gawnd 11. sept. ?. 3 hom. Wabaid

ostu ja müügi kohta.
Sõjaseaduse põhjal (Sead. Kogu 11 k., 1 jg. § 23
lisa) pandakse sõja kestes järgmine sunduslik määrus
maksma:
§ I. Wäljamaa rahade ja Wene riigi protsent
paberite ost ja müük, niisama awalikud kuulutused
wäljamaa rahade ja Wene riigi protsentpaberite ostu
ja müügi üle on ilma raha-ministri lubata keelatud.
Tähendus 1: Käesolew keeld ei puutu
a) wäljamaa rahade ja Wene protsentpaberite
ostusse ja müügisse rahaasutuste poolt, kellel wälja
maa rahade ja protsentpaberite ost ja müük seaduse
wõi põhikirjade järele lubatud;
b) wäljamaa rahade ja Wene protsentpaberite
ostusse ja müügisse isikute ja asutuste poolt, kellele
luba wäljamaa rahade ja protsentpaberite ostuks ja
müügiks rahaministri poolt juba enne selle määruse
awaldamist wälja antud;
e) wäljamaa rahade ostusse ja müügisse riigi
asutuste poolt;
d) wäljamaa rahade ja Wene protsentpaberite
müügisse eelmistes punktides nimetud isikutele ja
asutustele, kui ka ostusse neilt isikutelt ja asutustelt
kõigi teiste poolt.
Tähendus 2: Eelmises tähenduses nimetatud
asutustel ja isikutel on õigus wäljamaa raha ja Wene
protsentpaberid osta ja müüa oma alalistes äri- wõi
ametiruumides.
Lelle määruse wastu eksijaid karistatakse sise
kaitse ülema poolt administratiivsel teel rahatrahwiga
kuni 10000 margani, wangistusega kuni kuue kuuni
wõi mõlemiga koos, peale selle konfiskeritakse kõik
süüdlase käest leitud ja tema päralt olewad wäljamaa
rahad tasuta riigi heaks ja süüdlased wäljamaalased
saadetakse peale karistamist maalt wälja.
Peaminister Strandmann.
Rahaminister Kukk.

kahte on wan. ettcw. ja 1. kl. Vastu wõetakse wan. ettew. 5 kl.
llgkooli ja 1. ?l. h kl. algkooli lõpetajaid, eht selle Wastawa hari

dus, ga õpilasi. Opeiõö algus 15. sept. k. 9 hom. Ülesandmist
wõetakse toa eht koolt kantselei* igapäew kella 10—12 lõunal

Koolijuhataja J. S hwcr.

kutsub weel kord kõiki kodanikka endid osakonna
D/M cf. M
ruumides, Gogoli puiesteel nr. 4, tuba l, registrerima,
kes iga aasta ükskõik missuguse osakonna kaudu
linna paiukit saanud, et wõiks ka käesolewa aasta
eelarwesse wastawat summat üleswõtta.
Ühes sellega teatatakse, et 15. sept. s. a. iga
sugused ülesandmised linna paiuki asjus ära lõpeta
takse ja ainult need paiukisaajate nimekirja üles
ocrf a b KrutH ir.a^inswabHš
wõetakse, kes endid registrerinud on.
Taltinnar, Pakkumised kirjalikult ehk suusõnal.
Tallinna hoolekande osakond.
Kopli uul. nr. 28, äripäiwiti keila 9—3.
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iisiitg§r% WKAUZI & U«,
wahetalüase kontor Suur Turg nr, 4.
M. SIMMI «vahetalituse kontoi*,

Draama 4 järgus. Hind 7 mk.
Noodid: KAUGEL, (Jakob Tamm). Hind 2 mk.
ÜÜRIKE, (L. Koidula). Hind 1 mk.
" Solohääleie ja klawerite, kompeaerinud K. Türnpu.
K.-Ü. „Ratiwaülikool",
Tallinnas

üleivSimu o* sunnitu- ennast natukene

tagasi tõmbama. Lõuna pooi Pi'u s a sõge eke>
ueb m.ie pealetung mine. Da?mü?i piirionnas
weino küla juures üle jõe tulla sai-oad meie lõunapool Dw>ns? t oa lahing täimas, tas juures
püssi- ja kuulipildujate tulega ltkwideritud.
punased 5 fu dipilbujat said. Drisia sihis wõ f.d
meie mäed liilad 8 wersm lääne pool Dlissat
4. septembril hommikul.
oma c lla. B-brmsli asusid miewSed
O u d o w a-P i h k w a sihil muutusita.
,w. enlase ülevõimu all uutele tbele Ole
Oudowa-Strudi Belaja sihil
]õ: liinile 15 w rsta idu pool Bobruislit.
muutuseta.
Lõuna wäer i n d.
OudowaLunga sihil Katorski jäcwe
lõuna kaldal kctsus waenlons Aksintjema küla
Sudsha
peale tungida, sai aga meie poolt puruks löödud
ida pool oma pealetungimist. Wolt
ja Jura Mihalli Mushi-shi sihil põgenema ae ud. shans'i sihil on tehing 30 wersia WolishanSkist
Waen ase kestab edasi. Wangide ja
ida pool. Waluisti piirkonnas cn lahing 25
sõjasaagi üle ei ole weel teateid saadud. Jcirwede
tversca ida vool Wa'uis'it. Busulutski fihit jömsid
wabetiies piirkonnas wõtsime meie Sho. i, Gorka meie t-'ärd lnn!e 30 me?sta põhja pool Basaiuts.
so N lka küiad o>ra alla paremal tn >at wömme
Tsurõilsini rier onnas oa l. hmgod käimas 35
Gncsai, OsminStt ;a Poloskt ja M laja Sere iit
werSta
põhja ida poo! ja 50 werSta põhja pool
br.an'a kulad ära. Lahing Dubi küla juures
Ts rõlsini.
kestab edasi. «
Oudowo.Jamburgi sihis, wol
Idu iv Ze i i n d.
mistag waenllne jõch ülemineku wastu ette ja
p irkonnsS f itao Mrte edasitungi
jättis parwed kalda äärde siisma. Lipnik Pader
mine
fiht>.
werSta lõona poo!
Liweni dimi sist ujus üle j.)e, lasi parwed alla OcSkid on iaadud50
500 waogi. W imc.tzte põe.
mett minema ja jõudis õunelttult tagasi.
wade josksul oa Olöti p ilto..naS saadnd üle
5000 mc-ngi. 24 kumioilvujat. suurbkkfid jg
M'Ui> warvbtvst. TroitSki ptrkeniuS kei,
Wene enamlaste tes
tab edofitunflimine O tki sihi! edasi. Kurgani
daanue.
piirkonnas sihil jõudsime lo
Kindralstaabi sadstelegrafi saamas
w r«ia e asi. J hi«t sihil oleme äcawõmud
wastuwõetud wene enamlaste wae
külad 150 wersta lõana lääi e pool J himj.
rindade teadaanne.
JUuiorowslt p.irkooniS ksmwrd en«
dse ög dvjegs, on «õ tud 350 wangt. Põhja
3. septembril 1919.
pool !e*t<ib meie edasi unginine Todolt sihis evast.
Põhja wäerind
Järtvede wabeiiieS piirionnas M rmanni nhil
Wastutaw toimetaja A. TupiiS.
wõtsime ühe hüdropluni kinni, ket mcha laskma
Wäljaanvja.Kirjastuse
Ühisus Maaliit."
o!i sunnitud, lendur inglane on wangi wSctud.
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FäTanera waiias

tellimisi wastu peremees hra
J.
Fäewalebe .Maaaidu* telli
Reedel, 5. sptembril 1919. a. misi wõtab wasta
Haaslavva wallas
jj H
põllumees hra Johan Põder-on.
0. Eutsu naljamäng 3 r^aat
Algus kell 7 õhtul.
Eelmüük iga päew kella
11—1 e I. ja o—B õht.
A young lad}*, resident m

selle üle, kelle oma on haawa seest wäljaopere ri

haawa seest ta malj* wõett.

iseäralise nõukogu asutamise kohta tingituma enne.

trahwitöögist.

Kelle oma on haawr seest wälja eoõetvd
{uni f
Kui imelik see ka lõlab, fitib Saksamaal oli
õpetatud juristide keskel päris tõsine waidlus

Wüke ««BsnTss 6.
" Asutawa Kogu rahaasjanduse komisjon tarwitab
asjaajajaks

Esimese järgu meeste» ja naisterahwa ratsepa toö

wähemalt keskkooli haridusega isikut. Pakkumised
Kinga uul. 8, Tallinnas. Nätsrppode-aiademia poolt diplome ühes elulookirjeldusega saata wastastiku kredit-ühi
ruud zuurdLlõilaia.
suse ruumidesse, S. Karja tänaw nr. 23, A. Uibo
H, Tomberg.
puu nimele.
koda. SVn• ge uurrrtaõ Nilwdid, tsimese llassi löö ia odaioad hinnad

B. iettvestlbnttud «Altoia L-LS, >klna» wu. *z ».

