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Laupäewal, 6. septembril 1919

Waenlase pealetuugimised tagist löödud Jamburi fihil meie lae
wastiku tulega, Pihkwa fihil soomusrongidega.
Waenwne on Jsborski pommitanud.
Wene Pöhjalääne armee Luuga sihil edafi tungides 80 küla ära
wõtnud, 13 kuulipildujat saanud ja wangifid. Tema pealetungimine
edeneb edukalt.
Austria rahusaattonnale rshulepiugu lõpulik tekst kätte autud.
Inglise miinilaew „Vietoria" Soome lahes Põhja lastud.
Liitlased nõuawad Saksa riigi Põhiseaduste 01. Par. muutmist
15 päewa jooksul ja teewad sõjalisi ettewalmistufi.
Bulgarias rewolutfion liitlaste sõjariistus jõul ära hoitud. Kõ
neldakse uutest rahwuskogu walimistest liitlaste kontrolli all.
Eesti kabineti liikmed ja kõrgemad walitsuse ametnikud banketist
Briti diplomattlise sastkonn-s peakorteris 3. sept. osa wõtnud.
Von dtr Go;tz on ühes oma staabiga Miitawist Janishkesse koli
und, kuhu ka Saksa wäeosad on koondatud.
Läti teedeminister Miitawi-Tutkumi raudteeliini wastu wõtnud.
MS maaseaduse eelnõu harutamine teisel lugemisel.

Wastuseks ähwardajatele!
Valitsuse seisukohast ometiühisuste kong

ressi laialisaatmise ja vangistatud kõmmu
lustide väljasaatmise asjus aru andes,
lõpet.s fi emimster A. H.-llat 4. septembril
Azumwas Kogus oma kön? järgmiste sõna
dega, mis st nogrammide järele avaldume:

ei ole valitsusel teadmata, et
valitsusse mttte ainult pahemalt poolt,
vaid ta paremalt poolt kallale kippuda kat
sutakse, et ttda hävitada. Seda illustreriS
iseäranis see õnne.u lubküsimine põllumeeste

kongressi tarwis. Nliugust
valitsusele üleüldse sisseonmd ei o!e. Veel

hullemaks lah b aga asi selle läbi, et kui
keelatud kongress ometi ära petti, si-s Asu

tava Kogu liige J. Uluots veel töen
dama julges tulla et kongress neile ära oli
keelatud. Sel samal päeval lub.b enesele
ajaleht .Maaliit" fõ ge süütama näoga
kirjutada, et arvatavasti enesearmastuses
enamlastel valitsuse kaitse all ametiühimste

kongress ära lubati pidada, põllutööliste
kongress jälle äea keelati. Niisugused teated

on vale teated ja ma tean ka väga häsn
miS sibis nad välja lastakse. Ma pean
ütlema teile (näitab Maaliidu poole) et kui
ajalehed võetakse admiuistratimtiiel teel
vastutusele, sus võetakse teie leht juba
väsimusele 4434 järele (Ki duavaldus
ja käteplak utamlsed pahemal pool) (A.
Naamot: Ei karda lohutamist) Karta et
pruugi mitte, vaid meie Valitsus arvab,
et ajalehe kinnipanemine võib väga effekti
line olla, ja vöiks ka 2—B kuud istuda
saada. (Käteplagw.) Meie usume, et mie
kohus siis te-b otsuse, mis Valitsuse otsu
sega kottu lährb see ei tahenda, et siiS

minnes wõime meie põhjusmõttelikult nõus olla
selle ülemiuekuwormeliga, mtda rahvaerakond ette

pani. Kuid wiStiSti on meie rtitlifc elu seisuko
hast tarwiduS teatavat wäikest ajaloolist järel
vaatust toime panna.

Siin räägiti, et paremalt poolt olla häd:oht
riiki ähvardamas ja selle hädaohu tõrwaldamsekS

soovitakse sõltusid Riia poole käima panna.
(Wahelhüüe pahemalt poo t: Õige! Väga õig?!).
Ma ajaloolisest sei avaneb õiguS
ise, ilma et oleks tarwis kõnelda ja vahele kar
ju s. Kui mineval aaslal ?nne Jõulut tuli
valitsus kokku seada ja olid rasked ojad, fiiS lei
dus mehi, kes mitte et kartnud valitsemise ohje
sarnasel raskel ajal oma kätte võtta. Ma et
taha ütelda, et tõik selleaegse Valitsuse littmed
oleks olnud parempoolsed, ma ju tean. oli mehi,
kes mitte parema poole erakondadesse ei kuulu
nud Kui oga seletusi Ajutise Valitsuse kohta
tähelepanus, neid arvustusi, miS tema kohta tehti,

sits nende seletuste alu-eks oli itta, et see olla
maal.itline valitsus ohud. Mina võtan vastu
ja aktsepierin praegusel jubtumisel selle väite.
StiS tuleb välja, et parempoolsed oid need, keS
võtsid riigi valitsemise oma kätte ja see kätte
võimine jr selleaegse riigivõimu teostamine ei
olnud mitte kerge, see oli väga raSke. Vaenlased
ei olnud siiS mitte teine pool Narowat ja teine
pool JsborSkit, vaid nad tulid Tallinnale õige
lädedale. Mis Põhjusel ja mis alusel tullakse
nüüd ütlema, et paremalt poolt tuleb hädaoh: ?
KeS on teinud mingisuguse psühologilise operatfioni

KohuS on meil demolratline, aga mitte
maalmlaSte oma. (Vahelhüüe paremalt
poolt: Kui kohus otsuse on teinud, siis
hõtsa'e). Valitsus toimetab nii, kuidas see

ja on otsusele tulnud oma operatfioni juures, et
nüild tuleb äkitselt paremalt poolt hädaoht. Mina
tõukan eemale sa lükkan tagasi selle väite kõige
suurema m sügavama pölgtusega, tulgu sar
nane seletuS kelle poolt aga tahes. Ja mina
tahan tõendada, et mitte meie ei ole muutu
nud, vaid Teie olete muutunud, kes Teie muhe
vahele räägite.
Kui maikuu lõpul Ajutise Valitsuse kohta
Asutavas KoguS käredat arvustust tehti ja seda
arvustust tehti pahemalt poolt, fiis oStusin ottu
fin mina ka sel juhtumisel üleS, ma rääkisin ja

ennast ära peegeldab rahva seas, niisamuti

pidasin kinni sedasama seisukohta, millel ma prae

ka Asutava Kogu ees. Ma toonitan, kes
kavatseb ollekohe ehk kaudselt Valitsust
kukutada, selle koht on väljaspool Eesti
piirisid ehk PäästtiluS niiviisi saab
Valitsus toimetama. (Kiiduavaldus pahe
mal pool.-)
Selle peole vastas Eesti Maarahva
?iidu nimel Asutava Kogu liige J. Uiuo S

g>i seisan. Sis ütlesiin n.isama, a õigusest ja

kohus toimetab Valitsuse nävuuäidete järele.

järgmise kõnega:

Austatud rahvasaadikud. Meie olen e ikka ja
alati seisnud riiklisel alusel ja ainult villisest sei
sukohast välja minnes oleme arutanud iga niklist
sammu ja tegu. Selle juures arvame meie, et
riigi aluspõhjaks ja fundmiendiks on õiglus ja
selle õigluse kehastuseks on seadus. Kui riigil
puudub õigluse alus, fiiS varem ehk hiljem peab
ta kokkulangema, ja kui mitte ei peeta kinni seadus'

test, siis jällegi võivad tulla rask d ajad ja raS
ked seisukorrad, mis riigile soawsusteks ja hävi
tawateks võivad saadu. Kitid ühes sellega arvame

meie, et äärmusteni mwna ei või seaduslikkuse
Nõudmistes. Võtvad olla sarnased erakorralised
juhtumised, kus vaja samme astuda ja abinõusid
tarvitusele võtta, mis maksvas seaduses mitte
kohe ei ole ette nähtud. Sarnasel korral arvame
meie, ja oleme ikka arvanud, et peab valitsusel
võimalus olema kohaseid abinõusid tarvitada
võtta*. Niigi huvi peab kõige kõrgemal seisma,
aga ühcS sellega kodaniku buwid, kodaniku õigused
ja vabadused, seaduslikkuse kindlal alusel peavad

ka vankumata seisma. Sellest seisukohast välja•) jatt OA kommunistide maalt wõlja?aatmue«t.

' M. taim.

s.adusest peab kinni pidama aga ei või mitte riiki

ohvriks tnua ainu t seaduslikkusele, siis võib riik
hukka minna, ei või käia riigi valitsen: sel põojuS
mõtte järele, et „vivab ju» itia, xereut munäus,"
vmd ümberpöördult: riit peab elama ja
luse piiris peab seaduslikkusest ja õigustusest igal

ajal kinni pidama. Ma pean tunnistama, ma
luban enesele meelde tu etada, et Teil ka meelde

tuleks üht tõeasja, meie ei ole muutunud.
Nii nagu enne, n i seisame k« praegu Eesti riik

dutada ka Harjumaa põllumeeste kongreSst ja
Maaliitu." J-emefest mõista, et sarnane käfimuS

selt, nii ütlemata hästi saatmest juhitud, niisuguse

saatuse ironiaga kibedas ühenduses seisis täna
seesama hra Ast! Nii suure osavusega katsus ta
siseministri hr. Hellati tegevust. Ja ftiS ütles ta,
ajalugu saab meie kohta otsust tegema. Ma kuju
tan ette, et tulevad ajaloomehed hr. ASci aru
saamisega jr ütlevad, et „oli suur siseminister ja
tema kõrval oli veel tema". . . noh, ma üt>
fin juba ära, miS hr. Asti enese arusaamisest järg

nsb (Wahelhüüe pahemalt poolt: „UluM!) Naer
ge nüiid ja naerge waljvSri. Mitte meie et ole
muutu md. vaid Teie olete muutunud, ajalugu on

hästi Teie peale mõjunud ja Teie olete nuie sei.
sukohale asunud (Wuhelhüüe: oo! ooo!).

Siis edasi, hr. siseminister arvas heaks puu-

Juhime oma austatud lugejate ja kuulutajate tähelepanemist
selle peale, et

arupärimises üles et elnud wõetud, oga tui mints.

ter on köneritas, siis ta wõ b peate selle miS
lubatud, ka teistest aSjadest rääkida. Ma pean
ütlema, et mitte Uluots ei tõstnud küsimust üleS

Eesti pangamajas, vasta Weas türp,

et Harjumaa põllumeeste kongress lubatud ei ole
ja et tol sellekohane luba puudub. Maaltttlased ei

! jal" iiins oo M

olnud kongressi kokkukutsujad. Maaiiitlascd ei
wõtnud seda asja ÜleS, ja mitte nemad ei ol
nud süüdi selles miS tehtud, waid seda tegid me.

hed, kelle häälekandja on Teataja." ja
siit meie leiame igatahes, Teataja."
ütlem-, et ta trapooletu on, oga ta on igatahes
lähem kui Harjumaa põllumekSlele on,
ja siit meie loeme: Teatajas" nr. 182,
27. augustil 1919. a., 4. leheküljel, suurte tähte,
dega linutud põllumeeste päew Mi
luba puudusel 30. ja 31 augustil pidam.
ta. Ja fiis 23. augustil 1919 a. „Waba
Maa" nr. 184, 4. leh-küljel jällegi suurte
tähtetega kirjutud: Harjumaa põllumeeste päew
jääb luba puudusel 30. ja 31. augustil
pidamata." Wiimatt ainult ..Maaliidus" nr. 178,
28 avguStil, 4 leheküljel ilmus sama teade:
..Harjumaa põllumeeste päew jääb lubapuudu
sel 30. ja Sl. augustil pidamata."
Minu herrad ja herra minister! Kui teie tahate

..Muaiiitu" waStutusele wötca, siis minu orwa
tes, nõgu näete, peaks seda piiri laiendama (N er).

oli juhtkiri), juhtkirjadest ma ka räägin. Minul
on hea meel, et minister ja Walitsus ka
loewc-d (naer) ja kui need juhtkirjad riigivastased

on ja tahetakse kedagi kohtuli ule waSlutusele
wõtti, siis on olemas i earaitsrd riigi organid,
keS waStutu ele wvtmist toiu eiawad ja kelle alla
sarnased asjaajamised tähewad.

Ma pean aga ühte aSja imestama, et sellesama

kus tellimisi ja kuulutusi wastu wõetakse, ja üksikuid numbrid
müüdakse. Avatud kella 9—5.
talitus,
sel juhtumi el, kui eraettevõtjad seltskonnale kahju,

litod. Olla juba praegu ette tulnud, et mõis
nikud üsi uid talusid üieS on ostnud. Sell»pärast
on tarwllik, et eraettevõtjad et saoks maod kokku

»Sta. Sots. dem. partei »n 3 § ja selle sama
erakonna poolt tehtud täienduste poolt.

PõllmööminiSteriumi esitaja hra Lehtmann
saab erukorraltzelt sõna.

Ta seletab, et ei vii sugugi lubada üksikutele
inimestele maid Üles osta. Kui seda lubatakse,
siis ostavad üksikud rahamehed maad kokku ja
maatameeS jääb ikka põliseks moatamehekS. SelleS

asias tahab põllutööminiStermm edaspidi kawat
suSte ja ettepanekutega A. K. esineda.

Meyer (Saksa erak) arwuStab pikemas
saksakeelses kõms 3. G ja paned ette seda Z wätja
jätta.

Kõnelejate nimekiri on lõppenud. § 3 tuleb
hääletamisele.

Tööerakonna ja sakSlaSte ühine ettepanek, §
3 seaduse eelnõust välja jätta, wõetakse häälteena

walirsuse liig-, kelle miim'or.de- kuulub kohtunikkude
ametisse määramine ja lahtilaskmine, et sellesama

musega waStu. Sellega jääd § 3 wälja.

valitsuse liige armas beakS AsuUwaS Kogus äh.
warduStegr üleS as uda ja ütelda, et see ja see

Baa r 9 (tööer.) paneb ette sellest § sõnad
„ja mõisatelt müüdi läbi lahutatud talude wõlad,
mis mõisa omanikule weel maksmata" wülja

ajaleht peab kaustud saama ja nii milm-kS kuukS

ja ajaks. See on otsekohene surwe kohtu peale.
Teie arvamise järele trhatse seda demokratis?»
riigis, aga minu arwates Mtte korraliku» riigis
ja sellest seisukohast on sarnased wõtted lubamata.

Mina ütlen meel, kui Teie arvate, et mingisugu
ne leht ehk mingisugune meeS on eksitusi teinud.

»n kuritahtlife teo korda saatnud, fiis ei pruugi
mitte turule seletama tulla, et selle witan was.
tutusel-'. See wõib wäga kena olla teatawast
e»tetilisest seisukohast, kus kõiki omi häid omadusi

ei pruugi ometi ühekorraga väljendada. Lõpul»
vean tähendama, et ma suure huvitusega ja suure

soojusega kuulfin meie ministri herra kõnet. Seal
oli nttwõrt polju energiat, miwõrt palju riigtme
helikku tuld, palju otse oga imeSto.
Eoasi, mina pean ütlema, et meie peame olema
õnnelikud ja tänulikud, et meil mitte ei puudu nii.
sugune minister, et lõppude lõpuks ikkagi wtimati

niisugune on leidunud. (Hüüe: on ka ainuke!)
Aga ma pean jällegi ajalooliselt seletama, et nii
suguse ministri köne peale, niisuguse energia peale

oleks teinud kadedad olla tsaariaegsed wõimu
mehed ja wist mitte aSjata et alganud ta oma
kõnet tsaristliku sissejuhatusega. Weel edofi, ma
arwan, et wägtsi kipuwad tulema meelde ajad, kuS
Moskva üterickisel kongressil tõusis üles KerenSkt

ja ühsardaS, ja ähwardas, ja weel kord ähwar»
das, nõnda et viimaks maha kukkus ja uuesti
üles tõusis ja hakkas äh vardama. Ja lõpuks,
k.'i Kerens i walitsus oli juba kukkumas, oma
kukkumise eelõhtul, pidaS KerenSki Peterburis wä»

go-ra köne ja jällegi oli see põimitud ja ilustud
ähwarduSt"ga. Nõnda sits, mina arwan, et jmeie
u-inistcist peab head meelt tundma, ja sovwin, et

tal vikk iga oleks. Niisuguseid ministrid on meil
tarwiS.

Edasi tuled maaseaduse teise peatüki § 4.

jätta.

Uluots (maaliitl): Kui maad kõik riigile
wõetakse, silS ei peaks kellelgi enam õigusi olema

selle maa peal lasuvaid endiseid wõigafid sisse
nõuda.

Piiskar (sots. rew.) paned ette, et kõik
wõlad, miS talupoegadel mõisnikkudele ehk põllu
pangale maksta, tulevad otsekohe maha kustutada
ja sellega siiS maa võlakoormast vabastada.

Ja n S (sots. dem.) Waidleb Baarfi ettepaneku
waSta.

Anderkopp (tööer.) toetab Baarsi ette
panekut.

Sõnasoovijaid enam ei ole ja § tuled hääle
tusele.

Baarfi ja PitSkari ühine ettepanek, ülevalpool
ettetootud sõnad wälja jätta, wõetakse vastu ja
selle järele terwe §.

Minnakse üle § 5 arutusele.
B aar S (tööer.) paned ette seda § wälja
jätta.

Part» (rahwaer.) paneb ette erakonna nimel,
kui see § ikkagi sisse võetakse, seda järgmisel
kujul waStu võtta: riikwõrab enda kanda kõik need
võlad, mis waStawad ennesõjaaegsele hoonete ja
maahinnalt kuna aga kõik üle selle summa olevad

võlad tulewad ifikllsets võlaks tunnistada.
Ja n s juhib päris tõsiselt tähelepanemist
selle peale, et B«arS't poolt tehtud ettepanekut
mitte vastu ei võetaks.
Lõo (rahwaer.) pan-b ette isikliselt, mitte
aga rühma nimel, seda § järgmiselt lugeda: Riik
võtab maa peal lasuvad võlad selles suuruses
oma konda, bai suurelt maa seadusltselt binna
takse. Teied võlad jäävad kõik ifiklistekS
võlgadeks.

luse seisukohal sa seda seisukohta ei ole meie knna

gi kaotanud (vaheihüüe pahemalt poolt: VnniS,
kes usub!). Kuid kes sarnasel riiklisel seisukohal
mitte ei seisnud, kes tulid välja, väiklaste võte
tega, olid need, kuhu kuulub minu austatud eel
kõneleja, kes ütles fiis järgmist: Ajalugu ei tea
mille ainult Peeter Suurt, vaid ka tema kojanur
ri! (Naer). Ja.ma panen täh-ie, n'i suurepäralt

II aastakäik

Asntaw Kogu.

Ko ch (Saksa er.) arwuStab käesolevat § Saksa
keeles ja tahab kirjalikult Saksa keeles oma paran

Koosolek 5. septembril s. a., kell 4 p. l.
P äewakord:
1) Rahaasjanduse komisjoni ettepanek hari
dr-smin st?riumile 34.205 marg«lise lisakredidi,

dust sisse anda, tuid juhataja seletab, et tema
mitle kohustatud ei ole võõrakeelset teksti vastu

230.720 margaliseZ erakorralise kredidi ja 10.500
margalise lisakredidi määramise kohta 111 lugemisel.

2) Maaseaduse eelnõu II lugemisel.

Koosolek avatakse kell */ib p. l.
Juhatab Lui Olesk.
Esimeses päevakorra punktis ülesloetud freb-bt

määramised wõttakse ilma waieluSteta lil luge
nisel waStu.
Maaseaduse eelnõu teisel lugemisel.
Jatkatakse selle seaduse § Z arutamist.

JanS (sots. Dem ) seletab, et temal ist!iiselt
ega «ema partei seltsimeestel ei olla nõu era
algatust häwitado, kui see eraalgatus seltskonnale

kasulik on. Kõneleja on aga eraalgtuse vast»

võtma.

Teemant (Maaliit ). Iga seadus antakse
tuleviku kohta, aga mitte minenuku kohta ja selle
pärast peame igatahes need lepingud mokSwakS
tunnistama, m:S tehtud on.

Lvo (rahwaer.) toonitab, et igatahes need
lepingud, mis on tehtud enne 12. juulit 1917. a.,
tulevad kõik maksvaks tunnistada. Ka need peale
selle oja tehtud, lepingud, mille kohta kreposreeri
mise luba alemaS, tuleksid maksvaks tunnistada.

Leiab, et see § tuleb sisse jätta, kuid parandatud
kujul. Tuleb aga fikliw lepingute tegemine ära hoida.

Uluots vaidleb kõo seletustele vastu.
Tuletab meele, et tarvis on meie rahva hingeelu
arvesse võita. Meil on talukd, mis õige kaua
kreposterimata seisid. Teine kord lasti kreposte
rimisel seista ilma, et o!e's teatud, misfugu
sed tagajärjed sellel 100 l olla võivad. Wõib ka
olla, et mõnel talupo al ei olnud tahtmist sakstega

tegemist teha ja neilt kreposterimiseks luba mu
ret eda. Kas teie tahate siis seda inimest selle
pärast karistada, et ta sakste woStane oli? Meie
et roõi mitte inimesi selle eest karistada, et neil
luba et olnud. § tuleb välja jätta.
' Kõnelejaid enam et ole. Wi mane sõna antakse

komisjoni aruandjale. Ta seletab, et see § on
selle s sisse võetud, et võimalik oleks maade
edasiandmist enne maareformi läbiviimist lõpetada.

Uluotsa ettepanek, § 6 eelnõust välja jätta,
lükatotse tagasi.

§ 6 wõeiakse komisjoni redaktfioniS vastu.
B a a r s ette §§ 7 ja 8 üh-selt haru
tada. Sellele vätte'e vaidleb Uluots vaStu.
Otsustatakse neid §§ üheskoeS harutada.

Baars toonitab, et neid §§ oli selleks
tarvis, et mõisnikud ei saaks metsa hävitada.
Pöllutööministeriumtle jääb SiguS igasuguseid
lepinguid pikendada, kui need ri gtle kahjulikud on.

Teemant (Maaliit.) seletub, et kui riik
maaomanikuks hakksb, siis ka sellega vanad rendi

lepingud oma maksvuse kaotavad. Paneb ette
§ 7 eelnõust välia jätta.
Uluots (Maaliit). Käesolevates ZZ puruS
tatakse palju tegelikus elus tarvilisi lepinguid.
Meie riit on väite ja temal on vähe loovaid
jõudusid, sellepärast peame me kõigiti katsuma loo

wat töö edendada. NendeS §§ antakse suur võim
põllutöömtntSt. tätte; tui tema tahab, siiS keSta.
wad lepmgud edasi, kui et taha fils lõpetatakse
need lep-ngud. vigugi, et nad riigile ja ühiskon
nale väga kasulikud võivad olla. Meie ei tohi selle
seadusega suu t võmm anda üksikute ametnikkude

omavolile. Meie peame niisugused §§ tegema,

mis vähegi üksikute ametnikkude omavoli piiraks!

Kui meie omad loovad jõud ametmtkade omavoli
alla anname, siis ei jõua me kaugele.

Baarssi ettepanekul, millega komisjoni aruand

ja ühineb, võetakse 7. ja 8. §§ ühendatud kujul
vastu.
Arutusele tuleb § 9.
See § võetakse vastu, kuna viimased sõnad
„ilma tamm" wälm jäetakse.
§ 10 võetakse niisama vastu ja sõna ..tasu
ta" jääb Baarst ettepanekul välja.
§ 11 jääb niisama Baarsi ettepanekul
sõna „tasuta" välja.
Kvoorumi puudusel lõppes koosolek kell 8 õhtu.

Järgmine koosolek teisipäeval, 9. septembril

Baar S'i, Lõo ja Partsi ettepanekud lükatakse
häälteenamusega tagasi. § tuleb komisjoni rebaks
fionis hääletusele, kmd et saa ka häälteenamust.

Edast järgNkb § 6.
Uluots (Maaliit) toonitab, et see § nii
sugusel kujul täiesti üleliigne on ja paneb ette
seda § eelnõust wälja jätta.

Partes toetab Uluotsa ettepanekut ja seletab
et otkupatfioni azal tõesti kord aeg oli, kuS kre.
poSterimifi ilma iseäralise lubata toimetati.

BaarS (tööer.) toonitab, et see § ettekantud
kujul vastuvõetav et ole. Paned ette n? d
krepoSteerimata ostulepingud, miS enne 191?
aastat tehtud, maksvaks tunnistada.

KuuSn-r (r-hwa-r) panid -»- see § eel.
nõust wälja jätta.
Kald us (tööer.) toetab Saavat ettepanekut.

Wene küsimus praegusel silma
pilgul.
Seisukord Wwemoal on praegu peajoonte»
jargmme: Saksa- ja Wenemaa lähenemine muu
tub iga päewoga awalikumak». Si Ski lähewad
Saksamaal selle» otzjaS mõtted lahku, k m maga
tulek» üdevduss»se otzruda, ka» Wene enamlastega.

Või Wcnemoalt wälja põgeneavd wana riigikorra
«filvjatego. On awsl.k. et Lieveni Saksa Wene
sõjamäed. k-S olle» Läti- ja Leedumaal püüawad
Weue imp-rtali»ndega Üb udusesse saada, et selle

läti neid Saksa poo-e wõ ta ja Wenemaa uue»damlst Saksa juhatuse alla paigutada. Nimeta-
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Teadasatt*.
Kõigi renUide juuru M aw*tu4

toal mslsma panna vähemuse diktawri, mis aga
mamuS sotsialistide demokratliste põh «SmStetega
kokku ei sünni.

Küsimuse peale, !*» p-a?gusteS rahutuste»
riigi hoiukassad.

Hoiummmada east makstaksa ». I % aastas.
Hoiukassad on awatud igal kripäewal kalla •—l.

Belgia» mõeldakse üleüldist wäeteeniStuse kohus

tust sunduslikult maksma paima. Teenistuse aeg
tegeva» väes oleks 1 aasta.
Briti kaubalaevosttk on ilmasõjas neljanda

nöaawa> enestele ka õigust igawiifi korda rtMda.

osa oma suurusest kaotanud, nagu „Manch. Ouard."

meeleavalduse toime panevad, on kisa

sest* lehti. Kui nüüd sõjaminister Noslele ettt
saa ometi salSto, et sarnast ülesastumist tarwiS

olema. Soomemaa peale waadutakje hoopis ie»ze
sttMoga ja toetatakse tema iseselS»up kõlttdes ru g>

kouoaveS, s st et Soome oma lörwanse setsatotza

pärast S.ti»' ja ühendusele latiSmsetS
et ote, küll aga oa ta sünnis ltjaraotuS Europa
tasakaalule, Mtva olude nõudel ühte eht teist

tube raskel» uurjsmimkutt fte asjaolu •« põh
just «vnud, ei Weae ringkonnad ei ole aegsasti
ega otsusiawalt omale rajariik;deS sõpru kogu
m»b. Aga itka w»el kõneldakse paljudeS Europa
llhtedeS rojariikidest kui ajutistest asjadest,
»iS Wmemaa uuesti ülesehitamise oiStarbel iun«
niStatud. Demotratline, rohwaSte eneses ääramise

õiguse peol pvhtenew rahu ei ole weel kaugeltki
kcieS. Otse ümberpöördult vältab tagurlus prae

oa.

Saksamaal korraldatakse praegu suure w»iMrstujrga «aduiahttltta ssja»ägtsto Wmemaa
ivusru. Korralduse lööd tchnkje nuhätti s»t<latte kai ta n»entU§ic teatel. Zjearanrt tähele
psnewtje «ääri on teave, et Scr
liuiS lösiad iseäraline Wene jöj «saatkond,
kelle aoress oa: Wumerstolff, Upla»v»strasse
156. Ere saatkond iöötav ttna awalitaU ja oa
«wutdaauv mltMtld üiesluisttd Saksamaal olema
tele wcnelsSirlc. ScrtMt» linun? Wene mouar
hittide leht ..Prsiöw" awsldvb tkkt Niisugust
üietknlsct. Ätt nendest annad käsn kg gite Sak
jamast olemarele Wene ohwUsertdelt, jöjawäe
am.tmtludtle ja arttieele seitsme pSema jook, ui
endid sõjuwäe ametuohtades üles anda.. Ü.es»
lu.s.le oa alla kirjutanud kmdrsl-lkituant Mon
kervi»s, kelle tegewut D.nllint tegemusega üym«
dnse» susad.

Tciset üleskulsts tästv nimetatud Monkewits
kõiki ueld weo-l st, kes »eet sõjamäe nimetajas
et ole, wltdtwa.a endid üles auoa, ähwardaves,
et »ad, te» tasku e» iStda, parast Semmaa
uuendamist tut »äejv»»fi uv wmja turtsmse alla
tange ivad.

..Vorwärtt'»' erwamist mööda on selge, et
need nnglonnad wönewad Aene tsäarirttki vmtli
üles epuads. Lrtzt nSnad Gatsa watiljusett, et
see nende lrgrwuje lõpelamistk» waijav abinõud
taXiotiuseie «õla», ja ü teb: Sakalastel et ole
mUgu põhjust tiiumiast lve-ads, oga ta ei wöt
ka seda juUwo, tl tjait»;tõ endid Saksamaa
pmual otguntstriksto. W-aemaa reattstaa wDtb
KrgesU U S» sa«aal uutiftom sÜnaUuda.
Kõ.ktve nende teadete järele otsvttode» on
W.n- ircpectaaiud tounusM a gadel jälle
hakanud t.h.lma lttlruk.de n-õimije ja tahtmise
äie Wene rngi uuesti ü'e»eh:t«mifi mdata.
Ka v-ö.b olla, et need tingimised,
mis liitrnktde poelt Aoushaktte rujariitide ijeserS
wale tunnwtumlje ja demoiralüse korra loomise
a«jus tac pundl, on wunamee.sed wenelaseb lut»
ründest ara möõrulunab. Selleparast on wnmased

oma lrgemuse Saksamaale loendanud, kus lag.r
lijev ollused neid loetawud, mmdugi selle lsstusrga,

et neil sel lombil korda läheb JugUsmaa käest
Weuemaa üleseyttaanje wttja ära lwluda.
Aga Jng.is- ja Prantsusmaa on ka omalt
poolt Wcn m.a aitamis-ls aguramini lööte asunud
za tahawab Wcvemaal oma mõju ma.sma

Cyuechtll on J.gnsmaal uue obtandmije alustaja
ja juhuluja. Cyurchtül wisa regerouie tagajärjel
ollagi sündinud need rohked sõ,awaruStuse saade

tujed EcSt.maale, Penrburt 'pealetunglmrje ots
tarbel.

; . Slocholmi ..Colsiaidemokraten" arwlib, et
WcM tüjlmus nüüd jrlgtM.d äarejooned omandab,
tui Suk.a- \u Iliglismaa töeStt Wene uuendamise
wöifttelUtt y»«liawad. Tema peub loomu»

Ulu S, el Inglismaa üarerlittsid toetab, sest et
need 100 aao u.üüri Sa.sa ja Wencmaa wahel ja
anuuwad ruumt luguse poUttiale.
Iseäranis hukmb Eestimaa seiiukord paranema

kirjutav )cft et jetju-ohalt
oa luomuttt põhjus Ees l ise etsmuse püüdeid loe
tma,

und: käime siin küpset järelkvalumist vöödt
ja igatahes ei rutta meie mitte. MajandusUselt
nõnda kokkuseotud organisumS, ncgz Sasa ritv
peed katsete tegemisega soisnlisenanse alal ütlemata
ettevaatlik olema.

ülcs ostuks ja taisest küljest tugewaSri toetaks
rajariikide iseseiswust. Muul juhtumisel on pü»
fiw rahu põhjamaade» wägs raSke kätte saada.

jäid terroriga sunnivad tööd seisma jätma, on
Berlini demokratlisle tööliste esitajad oma kosS

Ilmasõja tühttS saadus, rahvaste enes?määramine,

olekul otfus.ks t.inud kö'gt tööiiSte poole pöörudu

läh-ks hukka ja JEuropa olud muuiuPv sa
masugusteks kui 1914. aastal. Rahwaste enese
mäSramine j, ühtstovdlws demotr-tia kuuluwad
ühte. Sellepärast ei wõi Europe dcmokrsdid
wätkseid tseseiSwaid riikisid häda S.e jätta, waid
veti tuleb s-lleki tööd teha, et olude käik tsarismi

ültskutsiga ja selle» üida:
streigi palawik on jällegi täimas.
St-.tti ei ole mitte poiltiime sSzarnsi. Polititine
streik kae-oati töölistele ja teenijatele hauda. Kel

Tingimata tarstiik oleks, et rahwuSwahcltne

seisukohz juure tagan et pööraks.

Õhusõidu Võistlus J«g iswaal.
N-gu „TtmeS" teaiab, kuulutati Inglismaal
õhusõidu wSistiuS auhindade peale watitsuse poolt

juba nüüd wüljo, kuna wöisttuS alles J. märtsil
1980. aastal toime pandatse. Pi-k aja mahe on
ettevalmistus ts määratud. WõifiluS pandakse
selleks toime, et aeroplaniee töösruseS ja ehituses

töeSti uuendust peaks tehrama. StS oleks reisi
mwe aeroplavidel julgem. Auhindasid on 64 00S
naelsterlingi eest. Wõistiustest wöiwud osa wötta
aeroplanide suuremad ja wüiksemad tüüpused.
Aerop-amdele wäikeSlest tüäpustest on esimene
auhind 10.000 nselsteriing t, teine 4000 ja ko'«a<

2000. Aeioplanldeie suuremast tüüpusest on esi.
mene auhinv 20.000 naelsterlmgit, teine 8000,
tolmas 4000. HptroplaNtdele esimene auhmv
10.000 naelsterungik, teine 4000, kolmas 2000.
Vaiksemasse tüüpujeSse kuluwud need aeropUnid,

kus takS immest wöiwud ruumi leida, suuremcsje
oga need, tuS istumiseks 1ö inimesele ruumi on,
aeroploni meestvnd wälja armutud.

Wõistlejaiele on wäga palju tingimist ette
pandud, milledest körsale kalduda ei nõi. Toome
neist tähtsamad.

Mosinad ja mootorid peawad olema Inglis
maal eh.tutud. Kiirus peab välisematel olema
köig»toähemult 150 tvrrsra tunnis, suurematel
IZS mersra. Waikftmad aeroplanid veawüd esi
mese minuti jooksul täie raskusega 500 jclga
kõrgele töuSma, suured ega 350 jalga.

Haik ettekirjutusi peab allalaskmise juu.es
ftitmo täita, pulju tingimisi lendam.se juures.
Nced tingimised on kõik selleks, et musina headust

täieStt kiiltlusti möiks äca määrata. SiiS on
teada, MlSsugosi masinaid tulewikuS kõige purem

tarwimsele on wõtta. M.
llhierttgid ja Ida tüsi«useb.
Hollandi büroo teatel on Amerika rcchusaatkond

prcsibtnr Wllsonitt järele parmud, kas maks,b
temal edust Punfi jääde, et Jda-Europa küsi.
mnSte «tsuStamljest oja wõtka. Wilsont maStu
sest oleneb nüüd üra, kaS saatkond Parist anel
jääb, wõl soidub ta ära Wachlngtout, Europa
enese käite jätteS korda ja rahu Ida Europa»
maksma panna.

LoseiS Bolha f
EStur tõi jvba teate, et Löuna-Afrika pea
miwSter LoutS Bolha on surnud. Botya sündi»
1883. NataliS, tema isa oli promstane, ema
buur. Sõjaväelise hariduse omandas ta Zut«
sõjas ja wõttis päkast seda km rahwusaadit poli
ttlisest legewos st oja. Buuride sai ta kui
ühe wäeosa juhata.a uuta suurt wöttu wgteste
üle, pärast Joubertt surma nimetatc ta kõigi
wägeoe üiem.uh tajuks. Kaheaosraje wõnluse
järere wöws ro, De Weltist lahku min? eS, Jng.ise
rahuilngimijed mõstu, mis buuridele autonvmta
Jngt'semaa lülis ausulr köilt oma
lubamisi, ja endine wrtiwatnlane Bolha sai nende
köge paremaks jõbrals. 1907. nimetati ta
Transmall peamtnipri.s ja kolm eas cu hil cm
kogu LSana»Afei'a (endiste Buuri rivide ja Briti
asumaade) piasumstriks. J.masõjaS astus ta
meel wägede enemsa, seekord Inglise lipu all, ja
wõttis sakslustel uheaasta>e wõilMje järele nende

aiumaa Lõuna.lääne Afri aS ära. Nüüd on suS
Cecil Rhodest läide läinud, logu LõunaAsnka on inglaste läes.
PeamuiStsr B«uer seisukorrast Saksa
maal.
Saksa peaminister Bauer on Haagi lehe
„Valer-and" kausiööUse jutule ulUnud ja sellele
se»e anud: Ma olen Undel, et Saksa rahmas

Eerti wutitsuS on küll selle teare ametlikult ümber

praegusest rasiest hädast ja wilelsusest wälja mur

liicunub, aga sie asi näitab waga o.slarbe-ohane
o.rwat Inglise scisuioh.lt Hea tunde»
märk Eest.le on ka tiudrul Gough'l leudaa«ne
nöalogule Par.siS, kus ta waimustatult
Ee»u is se.swuje tmm.scumise eest wälj« aSt»b,

rab. Küll tuleb meil lveel üks halb ;a külm
talw läbi elada, oga lõlkusesaak on hea. Peale

wsstinuse tunnel oa iseende, oma perekonna, rah.

wa ja oma kodumaa woStu, see seiscb üleüldise
streigi wasw."

M'sed praeguse malitsuse seisukorra ja monarh st

l'.se toalitsasewiist täiesti wõim-tekö teinud.
Ainult kindral Fcanc,iS D'Espersh sõjawägede
poolt toimepandud Bulgaria otkuperimine ja
Balgaria söjurilStode aramõemine on otsekohese
remolmstoui ära hoidnud. Arwatakse, et praegune

sobrante waümrtte ajal ettetulnud wägiivalla
tegude pärast lai»li aetakse ja need waUmised
ln:i«Ste kontrolli all toime pandtkje. Kõneldakse,
et Wene rahasid walnniste klhutusekS on tarwi
tated.

Uieälvine Gk«uötna«ia kirikoõPttßjoie
koosolek.
StoHolmi kiriku õpetajate ühisui on nendel
päevadel naabrimaade kirikuõpetajate ühisuSrele
üteikalse saatnud, milles neid üteskutsutakie

üldisist Skandinawia kirikuõpetajale wosolekust,
mis algab Stokholmis 4 sept., osa wõtma tulla.
Päevakorras on ertmaade kirikuõpetajate kõned,
käik pealinna Krillistes asutustes, teekond 9;g
tunoSse j«e. ST.
Otznsõüdn Rootsi ja Kes?.
Svropa wahel.
„Hto?hol7»s D«gbl»di" Berlmi kirj»s«»tja
teatav: Kavatsused Z-ppel ni üh-nrust korraldada
Slokholmt ja Kest Eurepa wahel t»helakse tuleval

kesadel teoks teha. Rootsl-Ste pool on see suurt
tähelepanemist oma peale tS»,mmiud. Üs lennu
ühisxS peab praegu selles atjaS läbirääkimisi
asjaarmastajatega Saksamaal.

rohuta -konnale rahniepiugu
tekst katre autud.
Neuteriie teatatakse Parisist 2. sept.: Austria
rahulepingu parandatud teist anti Austria detega
iidele ühes ksas iriaga ära miS sisald»b liitlaste
waatnd Ausina-Ungart r«h-vaSte ülttpidamiss
kohta. Kirz-s s-teralalse, et Austria Ungari rah
vad Europa viletsuste eest viimase wiie aaSca
jookml iseäranis wastutcwad on Kiri lükkab tag«si

argumendid, m?S vastutavaks kes
tvad, tahelepanekut jelle pc«4e juhtides, et a
rahvas Habsdurgide teltsutdM.selS
mivgifugnst katset pole teinud ja seda isegi heaks
kiitnud, kuni nad koiku langesid; sellepärast peab

Austria rahvas kuriteo purust maailma vestu
terme watiutuse oma kanda võtma.

Londonis, 4. sept. Reuterile teatatakse
Par.sist: Austria rahulepingu lõpu ik tekst antakse
deleg.nstonile ära kesknädalal kell 5 p. l.

Liitlased -i »le Sa sa rehiil
ja nõUigwad põhiseaduste mnurmist.
Berlinis, 3. sept. Li??. LiiticSre märgu
kirju peule S- kju pShzussiabufe § 61 punkt 2.
Lsjus ou Suisa molitius jä gmise wastuie vnnnd:
MäignkirjaS et nõuta põhiseaduse nnnumst, maid

ainult sellekoh st juurdelisandust, et § 61. p. 2.
Saksomua ja Austrm Üpenduse as>us ilme ruh
wasleitidu nömolemiseta zõuSse ei wõi astuda.
Sarnane määrus on põh;uSs-aduse § teises
Punktis juba olemas.

Parists, 3 sept. L??. L-itlvste poolt fch
tukse sõjalisi ettewalmiStusi se?S puhuks, kui saks

lasid nöuS et ole põhiseaduse Z 61 st punkt 2.
jätma.

London, 4. sept. Kõrgem Nõukogu c-nnub
kesknäd >l p. l. Saksa del»g ilsio üle märgukirja,
mis 61' p rcgruhwi mummist 15 päewa j»otj«l
nõuob. Selles kouttttvtnon.S on Austria efi-us
Saifa riiginõukogus etie näh ud, tuna see aga
wsstu käch Vec oilles'l rahul-.pmgüle, mis Saksa,
maale Austria aSjudisse segamise ära keelab.
Selle mittetäitmisel on liitlased sunnit d uut ter.
ri-orialtel oikuperiatist Ri)eitti pahemal (varemal?)
kaldal ette wõima.

Lühikesed teated.

saame juba waljaspooit toidumoona, isegi maitse»
vmetd. Klwisöe puudust tuirb wee>õu tarwimsele

Marne labingn aastopäewal 7. sept. peetakse
kogu üle Pranliusemaa tänujumalateenistust.

wõlMise läbi tatta. Woimalit, et kogu walgu»»
tust ja tSltl raudteesid weejöu hoolet» fuftb |aua.

Snklased on oma lennumafinatest, mi» nad
rahu>epingu järele pidid l itlaStele välja andma,

teo siiamaale ääreriittve peale wäga

Kokkuleppimist enamuse-svlfiallslide ja iseseis

Akolö. siu on ««adunud, tauulsiao nüüo ühe»
kUIIUS, et Wcne Pöhjaarmee ja KoUshski w»i.

wate wahel ei tule niipea mille, sest wllmased
töölawad anarhlstUSte ollustega küfitäeS ja püüa-

teatad.

Hindenhurg Saksamaa presidendi kandiVadiks?
Saksa rahvaerakonna (wona«eeliste) kesk
tolmekond on V riiuli koes sõles teisukohm wõ>
nud riigi prtfideadi valimiste kohta ja ühel
meelel otsusele jõudnud, et atvuke met», feS s ll«
koha p:ale kõlbab, kes kõiki kodanikku wõ b ahen

dada, on Hintenburg. Saksa rahwcS pidavat
kindral feldmarsyallile kõige kõrgema ametikoha
pakin na. WaSumeeiistct lehtese» ei Itia see nõ e

singit italtuk-jf, sest oma sündimise, kasvatuse
ja mineviku poo.rst oa ta paremal pool s-iswsst
vähemusist pärit kuhu trma enese tunnistamist
vöödr ta tema poUtiitfeb vaated kaleuvad.

läbiviimiseks kihutustööd teevad ja tööd teha taht

Seisukorrast Bslgarws
Leninis, Z. sept. STT. „Ber!tmr Tag«blattll" teadete järeZe on B«lgaria sobrmne wali.

praga esituwad üleveni ja v. d. Gmtzc tugewad
Kuramaal Seuell si.su otzalt tmeo ta
Inglismaa la..a >usi Pcace m.lle järele
la Hau- ;a EesllMuatt omate sõja
l.ses loetustohats Bul twercs tahtmut reniida.

sesa Pe erbun äraa.ötm.se eeltingtmiselS pidades.

Eotsialiserimise kohta on p.-aminister tähenda

demokrati iseteadwalt tsarismi vacndamtje saStu

Waetauost wötd w.sata.

Stokyolmi „Gotstaldemokrate»i" järele on
Sajonom rc>fiauo Seritat. S.lle teate
lüttad küll Weae „sauttono" Partsis ümber, aga
nusngvstd kmvctlüttamtsed ti ole igakord õlgeo.
Sellepärast wstlne »«MLa, et vasonom Beretlitt

läks. Senini oleme kõigist streikidest jagu saanud
ja saame seda ka edaspidi.

Üleüldise streigi w »t«.
Teoda saades, et koniminuStid isise swate
soifialtsttt ga BerlimS jällgi üi'üldise streigi

gusei. silmapilgul tugewawiae pead tõstwat.

miseks mitte enam pühttieda, sest et see praeguste
oludega enam kokku ei sünni.

märgata ei ole, on Bauer eitavalt matkanud,
juure lis.de»: Iseenesestki mõiSka on Taksaaval
veel palju monarhtSnfid olemas. Iseseisvad

heldet tehakse kindla ülesastumise pärust, fi-s ei

tab m lõimb B-llwl, h Kolish-Ii
Galshtow. Saksa foiftatilUb uättawad sellel
!a[tuu:tl tofiga kõituwad ole»at, millest näha, et
vao n.isuma patju «-naslt.si kat imperialtLtlfid
taedawav. Kat imperialistid wstdawao, uõlwad
oiuo wäga raitu misamajvgustet» muutuda tui
nao tnn: ilm-söda olio, ja sellega oleks sotsialis
til e wSI-a taolamd; tui jälle euam
laseo uõ.oausad, stiS oa Setiamavl uuft rahatust
kaua. See kah wuhcl olek nõegrndad S»k>> waUlsufe löojöabu. Tööwõimuasemad on praegu
Sutja (CMnometiscb ja iscjussad [otstallttd.
SOI ic stijuloyalt oa taha» lahele panna, et
Saisamuai praegu kõ t erakonnad Slaawi üüre
r.ltwe lses-itwuje waetu on, sest et need S.ksa
la W-mmaa täyemml,e teel eel seisatfid. E.Sti
ljeict»«Dufc wsSta ouatse Saksamaal jälle selle
pärust, et EctUmaav Satsamea taga«»ramaaks
pee tukse, too Uuelt parunile »Di« Matscw p-ats

Meie lõpetame oma üleskutse sõuodega, mi»

iga elauiku möttts ja südames Jag?tse mägede
sttatulemtseft saadi? on liikunud sõber, kt»
hädas aitad, on tõsine sõber".
Arhong-lis ärapeetud sewstwote ja ühiskond
liSte asutuste efitajate tonwerenlS awoido» ka

wahefi waStu rewolvtfionäride salasepitsuse lööd

skiipea oga rut kuningotruvd ohvitserid ilmsüüta
Riigikasaa paawalitsus.

Preisi siseminister on kõigile ametiasutusteks

küsu «nad võidupüha Sedani lahingu mälesta

12 lennamafinat ära hämitunud.

Arhang li sadamas läks monitor Glvivworm
plahvatuse läbi hukka. Surma sat 20 inimest.

üleskutse litduriikweie Inglise mägede äramiimise

wastu. M.
Enamlased Permis ja JekaterinburgiS.
N «gu kirjasaatia teatab, vn ena«lased P.rats ja Jeksterinburgis oma tooruse
poo esi rekordi wstoud. Töö isi oa
tapetud, töökedesid ja mabritold lõhulud. Ränu.
seks lasti lelat-riuburgis 3009 JtelSki rou»-jjj.
koja löö.ist maha, sest et nad nntiu ei
hakanud.

Enamlased et Jekateriaburgis juut,
ja mangi maha oa t-pnud.
Kui Jrkaterinburgt ewokmritt, nõis iga kodanik
ära jõua. S ll«t» olid tä.edseö mõ maiuled. Siiski
jäi liaua wimefi maha, LftäramS juuta, kts
wikttsti äriteg mise isusel sinna säw. Wme
mägede taganeMlse ja punaste sissemarssimise
wahU oli aga terme päcw mööda läinus ja ielle
aja jooksul oled mitmed keldritesse pakku ptze
jvut»io m»ba M.

WenemaaLt.
Deaikmi wnlitsuse koosseis
on pär»st ettewõetud muudatust nüüd järgmine:
Peaminister Kriwoshein (wana. W-ne bürok«
rat, praegu wSZj,S?ool erukondaftd), siseminister

Aflrvw (kadeti), kaubandss-töösluse min. P«ra
monos (kad.), wätisminister ?!>bokow
haridusmin. Wl. Lsow (rahivuSl.) ja rahaminid
ter BernadSti (rad. dem.).
Kindral Deailin kõigi Wene wägede
ütesrjahataja nfelkitj-.
Admiral Koltshak on „3iig. Rund" teatel oma
päewakäsu läci Wene mägede peajohatoja Liuna-

Wenemaal kindrat.leimant Denitmi tõlgi Wene
sõjajõudude ülemjuhataja asetäitjaks nimetanud.

..KerenS^id"
Eudine Wene riigipanga juhataja P. Gchi
pow on Äertint lohes „Wremja" awaliku seletuse
onnud, MllleS ta ütted, et tema allkiri neü Wene
paberirahadel, mii pärast nowembrt kuud 1917.
wälja antud, ei ole mitte õige, waid wõltfimd,
ja tema, P. Schipom, et wõla mingisugust waStu»

tust pärast nimetatud tähtaeg, wäljasaadetad
p«ber:r»hade eest enese peae. Seeiama ütetus
täib ka 20 ja 49 rublaliSte nn. „KerenSkite kohta,
miS küll ka warem ei ole riigipanga juhataja
allkirja k-n»ud, mis aga 15. sep. 1917. seaduse
läbi rtigiluenulählede wäärilisteks lunnlStali ja
riigipanga bttanSsi üles lsõeti.
Riigipanga kontor MsskwsS ära
rõvwttad.
Moskmost telegroferitakse 13. oug. Peterburi
lehtedele: 18. aug. tungis 18 hingettne röövlite
salk riigipanka, Newötvritrga ja pommidega
varustatud röömlitel läcS iorda fumt summa
raha, kmda ja kallid zSjn ära viia. Nöömttud
rahasumma on 2.700.000 rubla. Rööwl te
miilitsa vahelisel tuteandmtsel sai miw immest
haavata, nendest lvtm raskesti. Uhte röö»tit
haamatt surmavalt. Lühikese ajajooksul on Moskva

riigipanka juba 3 korda röösnud.

Wõitlus enamlaste wastu.
Peterburi pärust.
Helsingist et footnUfcb,
eefUtsid jü menelaied wtStisti küll ei jaksa enne
tal».e tulekut Peterburi linna ära wstta. E sitased
ei tah.'wat edan Peterburi pv»le tungida, enne
tui liitriigid nende tfejeiswust äo kitew et ole
tunnittcnvd. Sosme kaasabi on kahtlasete läinud,
pärast stdu fut Soome sots..demokradid presidendi

M»«n rhe mi läbi kttlurasid. Oodata
on, et enamlased Pihkwa wüerinnal tugewu peale,

tungimise eite wõtawad, et wvStaSte wäerinnast
murda. Pragu toomad nad sinna uusi wäe.
«sasid rohkel arwui k»?ku. S-oom-S teemad
lased agarat NhutuStöiid. Wäga pal>u kommuniS

tite lendlehti on üle piiri sisse weetud, kuulu
järele «vargsi ka rohkesti sõjari.Stu >a sõjamoona.

Ntukogure ettevalmistused.
„Morning Pvst'ile" tectatstse otsetred Mosk.
wast, er nõukogude welitsus on kõik rcltböo suba
teinud, et end UsilaSte mastu kaitsta. TrotS'i on
käiu annud weel 7õO.(XX) meest punasesse wäkte

»Stta. SSjamoona on töösundus
maksma pandud.

KottchsA tsgauemiss tse rilntnl».
Nagu Inglise lehed 27. aug. teatavad, on
mäSsusalgad Koltshaki seljataga raudtee stla üle
Aeniss-i jõe äca lõhkunud, et Koltshakt wäed
Irkutski linna ei saaks taganeda.
G<?s!used on umbusktikub
Allg. Ztg." on asjamn»j«g hallikast
kuulda saanud, et teadete v Siu, m'S
wäerindadel? talewad, peab «äga etUwaatiik o ema.

Pcierburi wa»m mõ-tud tõjstkgewuS o> 01l S
wäga rnnu. Enamluse han>tt*mifi
maal ei ole niipea oodata. Dateo Ukc-zinast sn
feeased ja käiwad üksteise waSiu. Enamlaste
wõima murdmist Ukratnes oleks alles fi?» oodata,

kui seal kõ t nende wsSmled jvud, P t j iro, De»
nikloi, M>hiowi ja Selkrsö; wä?d ühineksid.

Nikolai II mõrtsukad ksh u käes.
WarSsawi lehed luulemad Omsust, et seal on
Nikolai 11. jn tema perekonna liikmele mSrtsukad

juba kohtu lätte antud. Eeluurimisel, mida Omski
valitsuse poolt nimttalud tsiäralme komisjon,
kaos-eisew 7-mesi senatonst, tiimtas, on selgunud,

et mõresukaiöö tegijad ei ole mitte punasetuarbi
mehed, wuid igasugu kaabakad ja seltskonna jätised

olnud. Wiimased on endise keiSctühes perelõunas
liikmetega punamarttadle käest wäeoöiu.uga ära
wölnad jv sits sõna otsekoheses mõttes IÜ kidets

raiunud. Mõrtsukatöös süudisratatse 164 isikut.
Nende süü tapmisest osavõtmises on wande all
antud tunniSluSte läbi selgeks tehtud. Kvik nad
on mangi wöetud ja kohtu kütte antud. Kohtu

istumised on avalikud.

Arhangeli üleskutse.
Nagu ..Times" teatab, nwalvafid Põhja.
Wenemaa tanvanouse ja töösissc esitajad, Arhaa
gät kavpm.rste seltsi ja A ha-gtli bsrsc komnee
efim hld togu Põhju.Wcnemaa nimel
Utttilkiv'.le ja saatsid selle Lonvon-tje.

Avaldame m lühend lutt:
„Kogu meie maa ja itt&ronil lian, Arhangel,
jäi eaamvSie häwnujcwön puutumata, fest tl
linlaste sõluwäcd mme»a augustl kuul sita
jõudsid, Mõne vja pärast lahtusid Amenka ja
jöad, turd wglastd jätd ja sellepärast
jäid töil rahullkuiS. J..g ujeo oUo rohktarmü.
ltjemav lut teljed ja Ncude täcs oli ül-MjuhatuS.
Nüüd ega Uuiu ati umbrS kuu aja ecst, et
ka inglaste vaev kvhkuwad, Achangklt ja põhja
poolset WcNtMaad saaluse huuleks jättis. Mi»
oa oga selle sammu täitmise ngrjärg? Arhan
gli .ilamkud tirmnasid ac sla eesi Z zilse wäge»
sto, kat oma lõstseid päästjaid, ö.,t.lS!afid nende
fisfctvlemt>e tundi, hUt fiu oma elu n nce
ja j hatus, l uueftU üfei eh.tuma, ühe söuoga
Üietl a, nad t gtd tõik, mi» enamlustele heaks
etteiäündeks in wertjels fätuta|ua*i?cie. Ka»
juur, irõuuutas, suuremeelne JugltSmaa tahab
jeta teha, oma Smje pele tõik «ees
koledused wõtta, miS vöövapärsemuta süuntwad
ja mida ta omlti kS.wa.õada -oöikS. T ma kohu»

Lätimaalt.
Walitsuse rwgkoudad-st.
Nagu „R. Nandsch." kirjutab, on siseministri
ja jliam;nifcrt amet-st lahkumise läbi ter««est
kabineti krüfisest küll üle saadud, mitte aga lörtsi

walitsuse ja parlamendi wahel. Wiljatats löötege.
unfeS läh--b hävaSti tarwts, et s»ts. demolrtd d
kabinetti astuksid. Need aga kmnt'aWad, enne kui
Itlbawi kokkulepe kabineti asutamise kohta k»«lit

sioniltssl alusel kõrwale ei heideta, ei wõta nad
valitsusest mitte osa. Nemad nõuavad, kabineti
koituseadmine antagu rahwn«ogu kätte, mille
jumeS vähemuste esitajad muidugi mitte walitsu
sesse ei pääse. Gürnmused Kuramaal on pahem
pooliste mõiu märisa tugea?amals teinud, ia wa
lituse seisulorea kindlus o eueb nüüd sellest, kas
läheb tal korda Kura küsimust likwideriba, wõi
mitte.

Saksa soldatite nõudmised.
„Berl. Tegebl." järe e on seisukorra kohta
Kuramaal poolt Berluus järgmisi
se ec^tud:

Väljaspool Saksi maa idapiiri wubib praegu
40 0(10 meest, kes Ütemata hästi warustat d l«
söj..s wtiunuo ühtlase väesalga sünnitasud. Need.
webed on wäga pahaned Sursa walitsuse prale,
telk*? Ene heitetaffe, et tema ei o.e oma sõna
pid.nud ega lubadust täimud, niis ta fe-oadel on
raudse dtwiisi saatkonnale annad. Läti waliisu e
seletamist mööda on tõendus, nagu õliks ta Si'sa
teeosadele asumiseks maad lubanud, täiesti ekslik.

Tema olla sals! st?le am iit lubanud wõimalikuks
teha Läti kodanikuks astuda.

Soldatite peanõudmine seisab oga selleS, et
Saksu riigiwäes wähemalt 30 protsenti kõigist oh.
witseride ja soldatite kõhtudest praeguste rsudstte

dtwiiside jaoks wabM ;ä-taks. Seda nõudmist on
täitsa wõimatu täita, sist sisemaal on rohkem mehi
sõjawäeS, kui liuta,ed ära määranud, ja need taha»

wad ka teenistusesse jaada. Mls lõpuks lepingus
se puutub, mis Saksa ja Lätimaa wahel l-htud,
fiiS olgu tähentatud, et lepingut seilas mõttes,

on nab ära homo, sest oma si amlemtsega wõtttS
ta teatud kohustused oma peale.

nagu pttrikaitse-wäeo ad könelewad, ülepea olemas

K»S need, k.S Wahelptdamata inglaste »Szede

endise Venemaaga eht tem« osadega tehted lepin

äratoomist nbaamud, ka kinnitada wõtw»d, et
sellega kogu linn hävitamisele ja armuta kätte
maksa wihule üte ei auta? Maidugt ei «öi nad
seda, kuita» suudawad nad agu loodud seisukorda

tähelpanemata jätto? KutooS n»õi»vd nad »ana,
truu, kuid praegu abita jõbra tzädaS maha jätta?

kt ei o'.e. Pealegi ütleb rahulepingu 292 par, et
gud kõik tühjaks on tunnistatud.
Catfa mägede lahkamisest Miitawist
Targs" kuulmist wõ»»a hakkawad
Salsa wüed Mutawist wälla minema. 31. aug.
olla sealt juba mim rongi, 1000 Salsa soldatit
suurtükiga, wälja sõitnud. Ka Germondtt

sk. m

A

Maaliit

ttietft tf« j»»« reifivalmis, et Miitawist lth«
knd*. kõneldakse, et Taks- ftaab lähemail
päiwilLeeduumnke wnda'se.

Eskuri tested.
Riias, 4. sept. Laropress. Tuntud Läti kirja
n>! Reinis on kunstiosakonna juhataja koha hari
duSminiStertumiS waStu wõtnud.

TeedeminiSterium wõttis 2. septembril Mii
tavi Tulkumi wahe.ise raudteeliini WaStu.
Sisse, ia wäljawedu Riia sadamas kaswab iga
päewega. Wrunase kuue nädala ivoksul on sadama,

mtttsu Läti rahas saadud üle 600.000 rubla.
t miljonilije wõiduloofimi'e toimepanemiseks
tn waliksus Läti Punasele Ristile luba annud.
Loosimine sünnib juhatuse all ja
sissetulek lähcb Läti sõjawägcdele abiandmise sum
mude suurendamiseks.

Rahwanöukogu awaldaS ül.skatse rahwale,
milles wümast üleS kutsutakse ise olukorda
kmdiaks määr-ma ja ise ennast walitsema. Uus
kuts:S tähendatakse sumedate rüütlitega" olnud
kokku põrkamiste peole ja kutsutakse rahwost maad

Asutava Koguni wi-ma, walilsust igasuguse wõõra

diktutan maksmapanemise kaisete waStu wõitie
vises tõttama ning rahwast rahwanõu'ogu ja va»
kitsuse ümber koonduma.

Uutamast hallikast sa«dud teadete järele pidi
eiia mmistrite nõukogul BerliniS tähtis
koosolek olema, kus Saksa wägede Kuramaalt
ewMercmise küsimus päewakorral.

A oikhlede teadete iäre e on von der Golh
uhta oma staabiga Miitawist Jamfchkesse üle

tat»b. »»z« et oleks Räpina lastekaitse ametlik
asutut, tuna Blmerika abt nõida ainult amet.
likud organisvtfionid jaotada jn?., ja et Räpina
lastekaitse esitaja tühjalt Wõ-ust tagasi saadeti,

kvhu neid selleks ajaks kirikumõisa katsatakse,
kiriku varandust üle andma. Varanduste üle

peab tähendama, et sain ne juhtumine oli Räpina

täientati.

walla lastekaitsega, mitte aga R. tiheikonna
omaja nagu ..Räpinlase" tirjutusest järeldada
wstb. Ka tarbetu tn sooumus valla tooli'
kogu paolt walida esitajaid mm. Ühingu juhatu,
fefifc. sest see tn juba juuli esimeste pmroade seeS

täide wiidud ning praegu ei seisa Am. kingitused
mitte WöruS, maid juba Räpinas ja 24. aug.
oli Ühingu koosolek, kus ära määrati, kuidas
kingitust jagada tuleb tuna Meeksi wallaS 28.
aug. kingitused isegi juba walja jagati.
WIN.

Räpina . Meeksi st. W ilja ikaldus e
komisjon. 16. aug. jõadis ka Meeksi w. nõu
kogu wiljaikalduse komisjoni ära walida, s. o.
silS, kui ikaldanvd põllusaadustest ristikhein ammu

koristatud ja rukis ainult mõnel hooletul
peremehe! pooleli kokkupanna oli. Kui mainitud
ksm. praktilisele tööle asub, on paljudel' rukis
juba ära pekstud ning ütSli komisjon ei'suuda
sarnasel korral oma üleSounst täita, olgugi, et
kom. walimisel öeldi, wõida ja hädakorral wätja
järele waadata, kuS rukis kaSwanud, et seal
kohal, kuS ta ikaldanud, ei alla kört jne. . .
Waewalt võib siingi nimetatud kom. töö siSss

toad põhjused ette toodi. Nüüd on sest ajast juba

dowet.

weerand aastat mööda, aga 91. valla nõukogu
pale T. m. valitsuselt toeel et eitavat ega ka
jaatavat wsstust saan?.d. (Nähtavasti kuluS
seg Tartu satsidel tähtsamale üieSsnnete peale,
nõgu põllutööd päewaküskudega juhtida jm, ära,
nii et M. valla nõukogule nnd-gi teatada aega
ei saadud.) Wastuze ootamine sundis aga
M. walla valitsust mitut torwiS minewat as a

Aranftodiist kõva simrtäki lastviist kuulda on oln»d,

Soome ülem fiaab teatab:
Läinud lauoäewa õhtupoolikul läks su»r hulk
le!M'õünsid lennn teele Kronstadti poole. Kui
nao Kr«n adti kohale jSadsid, avasid kindlused
ja Üblnmäe patareid ög-da suurtükitule lennu
masinate w sai Las km me õhtupoole otsa.
Ahwenumaa tindl».St»eSte häwitsmine.
A««reiAmsa kindlustuste hävitamist kontro
lerir- si.a kontrollkomisjon on läinut kolmapäe
val ova kontroleerimise töõ ajutiselt ära lõpeta
nud. Nimetatud päeval ja kiideti
healS hävttoAije tööd Herräl ja Siortlobbenil
olevatel patt,reide! \a Kaspergett sädemete jaamaS.

Admiral Behneke andis neljapäeva! MarianHamina seitümajas lõunasöögi komisjoni liikonetele

ning Soome, Rootsi ja Saksa tööjNhatasi tele.
N-cdel reisisio Rooisi ja Saksa komisjoni liikmed
Swcholvi ja soom'ased Turgu.
1. okt. tmeb wmision Ahwenamsale tagasi,
tas ta oma löö ära lõpetab.
Enrml»t-te lend;;r!d tegeluses.
Ssome peasttsb teatab 2. se.t. Kroonlinna
poolt lenbaS täna hom. ki. 3,45 min. enamlaste
leminmosin Kella? äe poole ja viS'aS Uudeküta
pe»ie 3 pommi. Pommid ei teinud ming>t kahju.
L?n»umasina peale lusti antomatpüsstdest, mille
tag«järsel ta tagasi põörss. Täriseva ja Rae
vola Mehel w.ttaS ütS teine enamlaste lennu
masin niisama pommifid, miS ka mingit kahju ei
sünnitanud.

õ:endast edasi lükkama, muu seaS ka eestikeelist

ettetulnud Jugert põgenejate leetel.

MoÄnmaals.
Wõrumaßlt.
Räpinast.
Koo l i olu d. Kohalikus real.gümnasiumtS
on fisseaStumise eksom d 8., 9. je 10 septembril
Läinud aastal tööns koot wiie klaSfiga kuid
tänuwu, li septembril hukkab ta kuue klassiga
käima. KõikideS kluSsiäes on weel tühje kohti
ning uusi öpuasi wöetalse juure. Juba ketra
dest saadik kuulutas koolivalitsus ajaleytedeS, et

wwe, ma«tameeStele j»g?.mine j*e.) paljudele ilma.

aegseid tülisid ja muutub veel tülikamaks sügise
poole, kui ka tõu., juure- ja puuvili malmiks saav,
ta nii ostavad lõik meckslasrd sekS ajaks kindlasti
Tartu sota.de poolt lahendust.

Lasi e k aitse Ühingust. ZB. aug.
jagati vallamajas L»ste?aitje Ühingu poolt lastele
10 aoSta toancduseni 4 naela nisupüüli, 11/ ill/i
n. rukkipüüli, 28 loodi suhkru! fa 7 loodi riisi,
mille ecst katmiseks, lapse pealt 2.50 p.
maksta tuli. Pühap. 31. aug. pannakse walla
Kelle küünis ptdu Lastekaitse Ühingu korraldusel
toime. —w. m.—
Tartumaalt
Äkfist. Äksi kiriku nõukogu koos.
olek »ii 31. augusti! §l si kirikumõisas. Koos
oleku c-waS Spktsja Mickvitz lühikese palmega.
Selle järele asuti nõmogu juhatuse valimisele.
Juhatuse esimeheks, kes ta ühUasi nõukogu juha
kaja on, wallti HanS Kalm Woldtst, keS ka kooS
oleku juhatuse oma kätte wöttiS.

KooSoleku juhataja Kulm juhtis oma kõneS
ksoSolezate tähelepanemist sille pe-!e, m:S nõdko

gul teha tulelS. Lamad pontiline ajajärk on meie
rahwa kiriktist elu tuntavalt wapustanud. Ktrik
on lähemas miuevikuS mbmesugusetd ajajärke
läbielanud. J -ba suure rewoiutsiom järele jäi
rahvas kirikule leigeks, kuna okuuc-tü-ni ajajärk
seda leigust weel tuntavalt snureudaS. Sellele järg.

neS enamlus, kes kiriku wasm täiesti eitavale
seisukohale asvS, miS ka ühtlast kiriku hoonete
vaks õoeaastuts, futb se tui pole weel kedagi rüüstamist võimaldas. Gcllest pakub selget püti
leitud, kuigi üleS andmisi kohasoovijate poolt ei hoone, kus koos wr.bime.
puudunud.
Ehk küll ükftkud poiitilisid erakonnad kiriku
Kontsert. 24. avguStil ondsid kunst vastu eitavale seisukohale on asunud, siiski on
nilud M. Saar ja P Neumann L -H. Ühisuse meie rahwa rõhuv enamus kirikule jäänud.
seltsimajas kan-serdi. Eesmwas viid peaasjalikult On ju meie rahwa noorepõlve mälrStusid kiriku
Eesli u>nfid, nii mcnad kui ka uuemad. .Osa ja usueluga õige lähedas ühenduses.
tootmine oli võrdlemisi leige, olgugi et kunfinilka
Kirik, kui niisugune, ci peaks meie rühmale
Räpinas tihti ei nähio, ning sisiituli ainult 1700 kohustav olema, maid siin jäägu wabadus igale
marka, tuna eelmised peod 4—5000 m. fissetöid. ühele oma kõige parema tundmise järele talitada.
25•/• puhlast sis etulelust lä?s ..Ühistöö" heaks. Peale usuliste üleSonnete peaks kirik meie r?hwa
— Rehepeksu hind. Wata peksuhind kölblise elu eest hoolitseme. Rüüd kuS meie kir ku
kõigub dobusttga veetavata rehepeksu masinate korraldus ilma igasuguste eesõigusteta rahwa
2—2.50 P. wahel, kuna isesüitjatel 3 mr. enese korraldoda on, peaks meie soojem ja parem
ümbec malsub. Rukis on keskmiselt 5—7 soow olema rahvale k.rikul, m-s nii palju wii
seemet väljaannud, kuid kohati ka küll ainult 2. masel ajal üleelama on pidanud, aja nõuetele vesta
Vihmasajud. Wumased kaks nädalat wale se.su ohale püüdma tõsta.
Selle järele mindi teiste eestseisuse liikmete
ou ilma suurema wahepidamata wlhma sadanud,
valimise juure. Esimehe abiks waliti M. Pärtel
rniS põllumehe raskesv se-sukorda paneb ja suurt
kahju toob. Vihm takistab rehepeksu ja vilja poeg Karksist, kirjatuimetajaks A. Pääsukene
Owenurmest; kasiahoivjaks J. PeetS, Woloist.
koristam st, on palzu tõugu, iseäranis kaera, maha
löönud ning teed, peaasjalikult metsade vahelised,
Ilma ametita eestseisuse liikmeteks valiti Vi. Aru,
M.ramalt ja J. Tootsi Kukuliunost.
wäga portfell muutnud, mispärast läbi pääsemine
St endine kiriku eestseisja v. Oettingm
takistatud. —wm.—
WisuStest ja endiue õpetujo preost Greinert kooS
Oiendns. nr. 175 il
olekule ei olnud ilmunud, lü?ati liritu varanduste
»nnud Nr,utuse juure, et laSte abi
ülevõtmine
laupäevaks, 6. septembri peale idast,
f andmise ametliku organisaifioni poolt WõraS seleotsib kahle kõrgema haridusega öpejöudu eelseis

Ka need põllupidajad, keS läinud aasta eest
normiwilja täielikult ehk osalt ära et ole annud,
1 eavad puuduva osa wilja ära tooma.

Afvtawale Kogute ?i«»it««i eks
otsustati ettepanna sissetulecumaksu ja tubaka

Aurik „Miira Itõi 3. seps. A. Schmiol',le Lkbekist 18.1ZS
soola.

Guurem aurik „Redoudo"
jõudis etla toiouain tega Talliana sadamasse.
Aurik ..Fr-d-rick Bufh"
jtadiS eiiii vtltmrsoguse kaubaga sabamcss».

matsu seaduste eelnõud.

NaiSäpiugn käsitöö kool.
Teater ja muusika.

Kutsekoolide puudumine meie kodumaal on üks
suurtest puudustest meie haridusalal, need on koo

lid, mis toöhema haridusega inimestele wõimal
dakS ainelise iseseiswuse.

tööalad, mis toaStaks mitmesugustele võimistele
ja annetele, meil kvSkil väljaarendamise võimalust

ei leia, si s loota, et Naisühingu käsitöö
kool, mIS on üks efimeStast meie lulse.hariduse
põllul, rohket osavõtmist leiab.

Kool soetab ameti õpetamise tõrval kõik wöi
maiused õppimiseks. Kõik koolis valmistatavad
tööd lähevad müügile, millest õpilased teatava
protsendi oma töö väärtuse järele saavad, nii et
õpilane juba õppimise ajal teenistusega rehkendada

wöld. Õpilase teenistusewõimalused kaSwawud
järjest töö ja oSkuse edenemise tagajärjel, mill st

õpilane ise oma kooliraha ehk koguni osa Mes
pidamisest tasuda võib.

Need õpilased, keS endid ette valmistavad
selleks, et edaspitzi ise neil aladel õpetust anda,
saavad sellekohased juhtnöörid õpetamise viisist.
Neid, kes töökoda avada soowiwad, tutvustatakse

ärilise küljega, nagu raamatupidamise, materjali
tundma õppimise jne.

Päewmmdised.
Merejõudude - juhataja päewakäst.
5. septembril 1919 a.
Güglscte Varudega hakkab ilmuma rohkem
ujuvaid miivifid, sellepärast kohuSian sadamate
valitsuse, rannavalve, side- sa pääSlejaamade
wainsl-se, lootside, tuletornide ja meremärkide
walitmse ülemaid korraldust teha, et hoolega
ujuvaid wituifi tähele pandaks ja nende üle
ajaviitmata teatatakse traalerite divisjoni üle
male.

Ühtlast kSsen kõiki laevade komavdõristd ja
juhatajaid hoolega tähele panna ujuvaid miinisid,

nendest ajav ilmata teatada: sSjalsevade kõman
lStjd minu staapi, kõik teiste laevade kõman
dõrid ja juhatajad sadamate kaptenitele. Kala
püüdjatele teen ülesandeks ujuvale ja kõikide
miinide ül>, m!S nemad leiavad, ajowiiemata
rauuawalvile teatada. Traulerite diviejoni üle
male teen kohuseks ajawsttmata jmilnide hävita
jeid wä ja saata stnua, kuS miwifid leitut) on, ja
miiuid kshjutaks teha.
Merejõudude juhataja

mereväe kapten J s h. Pilka

Enam-wähem tuttavad õpeained käsitöökoolis

on käsi: öö ja kudumine. Esimesena õpekawasse
tuleb keraamika, mida ainult üksikud tunnevad,
duši väljamaalt tuhandate eest sisse weetalse ja
juurte hulkade poolt tarvitatakse. See on vao
side, vaagnate, kausside w-lmiStamine, n ude
värvimine, võõpamine. S«llel kunStitööstuse
harul on tuhandate aastate pikkune minevik ja
on nii mõnest; maaS laialdase tööStuse ala

see aga Ees ta wabariigis on, iseäranis ameütffa
asju niiwnfi õiendada. s?uita, k-s rukis p:kse
tud, teeb wiljoga ümberkäimine (wrS il jahmata,

PSHja-LäS«e armee sSjawSekaste prii
sõidu ärakaotamine.
Priisõidu piletite tarwitamist Põhja Lääne
armee poolt raudteedel otsuStas toatitsoS ära

puuda tiinu pealt arwakeS.

sellepeale vaatamata, et selle kunstitööstuse saa

toma, sest. nagu ö-ldud, puudus teine. Kui tülikas

.Maaliidu" talitus.

kaotada; sellekohase korralduse tegemine jäetakse
sõjaministri ja mägede ülemjuhataja hoolde.

kaks kord ümber tegema hatata: alguses venrkeelisi
Võru maakonna petsatit eestikeelseks ja siis eestik.

kehwemate vanemate leste aitam seks Mehikoorma,

Kshvtõbi.
f Soomes on kõhutõbi laiali lagunema hak
kauud. Randus »n sellesse haigusesse juba 20
wlmest ära surnud. Senini on haigust kõige

ja wastnwõtmisest.
Sartu maa'»nna walilsuse toitluSosakonna
laduS Riia uul. nr. 127 võetakse igapäew kella
S hom. kuni kella 3 P. l. normiwilja waStu, 10

valla petssti toalmiStamid, sest ei tahetud teda
Võru mk. oma Tartu mk. jaols, mis ainult kalu
oleks süanitllN»d. Et aga käesoleval erakordsel
ajul ühe kui teise toimetuse jsureS toallaSeiawad
inimesed vallavalitsuse wõimudele ette pea
wad näitama, oli sunnitud toüllcValitsuS igasugu
tvolitufi ja lvbatähti venekeelse templiga marus,

ilmumise päewal saadawal.

Tartu teated.

Okkupatsioni aegne toorankus.
MinevaZ aasta sügisel jä.sid tollekordsed Saksa

tad mitmeid lennumasinaid Kronstadti poole le«-

Aõwa suurtükkide laskmine KrsnftadtiS.
teatab, et läinud laup. Terijõele

pideda, kus eestseisus ülevõetud varanduse üle
aru peat andma. —r—

Kui arweSse võtame, kui palju tööFudu meie

miS vahrte vohel mi kõvaks muutunud, et
f&! rn*a wsrisema pannud. Varem on näh

Voomemaalt.

Järgmine nönksgu kooSole! otsustati püha
päesal 7. septembril peal vaimulikku kontserti ära

noorsoos sööti jääb, sest et kõik need mitmekesised

alla Pe pst, mida eestlased tänavu suvel kabe!
korral katsusid järvest i»ä(ji toirta ning mil
ainult kolmandal korral õnnesroS. 13 aug.
sõitis aurulaev kohate ning viimaks
läks karda paati välja tõmmata ning Tartu toita.
Tülitused sotsialistlike Tartu
maakanna toalitsuse pärast. Nsgu
juba varemalt teome („Mit." nr. 125.), pöörat
Meelfi nõukogu paleega Tarm maakonna
walitsuse poole, et mainitud vald T. maakonna
külge liidetaks, milles samaS leheS küllalt kaalu

kolinud, k-ch r ka S risa väeosad on koondatud.

võtmine jäeti eestseisuse hooleks, mida kahe liikme

J. Peikeri ja köster Laari i juurevalimisega

uskuda, nagu pealS ta mtr-gisvgust kasu saatma.

okkupatsioni wZimud ühe mootorpaadi Mehikoorma

Päewalehe „M AALIIDU" üksikud numbrid on

omandanud.

Meie tuttavamad raamatukõitjad on seni oma

hariduse enamalt jaolt väljamaal omandanud,
ilukarbid, mis õpekawas papilöö nimetust kannab,

Wäljasäadetud kommunistid õnnelikult
«venemaale lõuduud.
Nagu nüüd kuuleme, olla «äljasaadetud kom
munistid üSaa Sanelikult kuni piirini jõadnad \a
sealt ka ed,fi ihaldatud kõmmuna maule. RrlS
läkS läbi Walga Pchkwa poole.
Teel olla ikka «eel «Vael wäljasaadetawal
lootus olnud, et egeS' see ost utt hull ei olla.
Olla isegi lootust selle peale puudud, et töölised
rongi kmni pes»ad, mässu tõttawad ja muud
sellsarnest toime saadawad. Rong tttkuS Viirelt
lõpufihile ligemale ja vukromals muutusid
näljt.faadeiLwa?e näod. Soomuarougi saatel rottdi

Niisama nahatöös nagu käekotid, paberipenid,
rahakotid jne. on suuremalt joalt meil sisseveo
kaubana tuttavad, kuid kõik võimalused on ole

EeStt kommunistid oma mStteosal'Sre Traas
dita telegevft teel kutsuti waStmoöijad kohale,

mcs nimetatud aSju kodumaal valmistada.

Kuulu järele olla „tõbrab" sealpool piiri
«äga pidulikult «astu wö.tud ja otseteed Pttro

Peale töö tehnilise külje kötteõpetamise paneb

kool suurt rõhku sellepe«le, et kõiki võimisi ise»
seiswukS loomise töö S kui ka head ja puhost
meitset ja ilutunnet igapäevases eluS välja aren

kellele ka kõik kommunistid allkirja waStu üle onti.

grsdi saadetud.

dada. Selle S on sellekohased joonistamise tunnid,

Briti Baltimaa kommisjon
Tallinnas

ettelvgemlsed ju seletused kunstist ja stiilidest.

Kursuste pikkus on kolm aastat, kuid kõigis
õpeaineuS on ka lühema ajalised kursused neile,
kes oma huvideks õppida tahavad.

Õpilastelt nõutakse 6 algusloolt klaSfi (3
keskkooli kl.) eelharidust. rocStj võetakse aga kõik,
kes huvitust tähendatud töäharad? waStu

vad, kuna nende lõputunnistuse sa
võimised ära määrajad; nii et wõtmaluS antud
õppimiseks ka neile, kellel nõutut haridust mitte
ei ole. —5.
Kool.
Kooliõpetajatele toimepandud somekursuste pun

d jäägi katmise küsimus.
2. skptembnl wõtkis Asula n, Kogu I lugemi
sel seaduse ee nlud waStu, mille järele hariduS
mirisvnumile kooliõpetajatele toimepandud suve.
kursuSte puudnjäaqt katmiseks järgmises tredidid

a»at«k'e: 34 206 marka lisatasuks lektoritele ja
237.720 marka toetuseks kcr ustcst osavõtjatele.
N"d summad jaguneksid üksikule maakondade

wah:l jäi gmis tt:
Abitarwit. Toetus- Llsakredit ta
ossw. arw. summa, suki lektorit.
Hü»ja . . 236 40 800 3.210
Järwa . . 76 22 LOO 3.230
Läät.e . . 87 26 100 3.800
Pärnu . . 120 36000 2 000
Saare . . 100 1ö 000 6 «60
Tartu . . 54 16.200 4 880
Wlj-ndi . 86 25.800 1.670
Wiru . . 121 36.300 2 535
Wõr-i . . 73 23.400 6 070
Kotku . 850 237.720 m. 34 2u6 m.

on meie välisministrit palanud lehtedes järgmist
avaldada:

Kesknädala õhtul oli colonel Piris.Oordon'il
ja Britt diplomattlise saatkonna liikmetel Tallin
nas rõõm EeSti kabineti ja kõrge valitsuse amet
ntka dtplomatilise saatkonna peakorteris peetud
banketil, Wene tänava', wasm võtta.
Prantsuse sõjawäesaatkond, kunmgliku laewaS

tiku ja Briti sõjaväe saatkonnad ja Briti tonsu»
lat olid kohal, et EeSti riigimehi tervitada.
Kohale ilmusid:

Herrad pee- ja sõjaminister Strandmann,
Asutava Kogu esimees 9M, kindral Laidoner,
admiral PWa, siseminister Hellat, kohtuminister
Jaakson, haridusminister Kartau, rahaminister
Kaks, töömin ster Palwadre, kaubcnd»S. ja löös
tusmimster Raud, herra Tõnisson, colonel Hurs
tel, Nasmith V. C, colonel Herapath,
Saund rs, Mr. Lonergan, Commander
Smy hies R. N., Lieut. Dlllon R. N. V. N.,
Caylain Wyutl. Rowell, Mr. Whyte, Mr.
O'Hara, Mr. Wigzell.
Ehk välisminister hr. PaS'a banketi kutse
waStu oli võtnud, oli ta viimasel minutil takiS
tatud tulemast.

Laewakäigu teated.
Aurik ..Theodor"
jõudit 31. augus!il R iast mimewgase kaubaga,
wiS eroäUmitSteie Tallinna.
Aurik nGl^dautõi 1. sept. LanvSkrormst A. Eklondile 1193
tünni heeringaid.

Aurik »John Heidmauu"
Walitsuse tegewus.
Riigi keskrsamatupidamife korralduse
asjus
otsustas valitsus kokkuleppe FomiSfoni asutada
riigikontrolli, raha. ja kohtuministeriumi esitajatest.

AlgatuS riigikontrolöril
Kooliõpetajate seminari
otsuStaS walttsuS Tallinnas avada, arvate» 1.
juulist s. o.

jõudis 1. sept. Bordeaix'st waruStuSainktega Tal»
lmna.

Purjekas
tSi 1. sep'. Lübekist A. Sch andeile 16.875 puuda
soola.

Mootori. „NyuaS"
tõi 2. sept. A. Schmtdi'tle Lübeüst 10.700 puuda
soola.

Aurik „Qskar"
tõi 2. sept. Kõhier ja Ko»le Harburgist 26.700
puuda soola.

„Estonia" teater.
Täna, laupäeval, „Suwcöö unenägu".
Pühapäeval, 7. sept., kell lh3 „Must?ase
parun", lell 7 „Kompwekiplita".
Esmaspäeval, 8. sept., „Suweöä unenäzu".
Teisipäeval, 9. sept., ..Waltsi unistustel"'
Austatud suitsetajaid palutakse lahkeõti
ainult suitsetamiseks määratud
nuraufib tarvitada, mis alumisel korral einelaua
juures. Jalutamise ruumides on
suitsetamine keelatut), sest suits ja
rikutud õhk walgub sealt saali sa näitelawale.
Selle all kannatavad tegelased lauldes ja estee
tiliselt andumises osale. Teiseks r>kub vingune
õhk sündsat kunstimaitset. Korrap damise teeniS»
tuses olevatel amelNlkkudel on eeSktri korrurtktu
jatele eksitust meelde tuletada, mille c-lla paenduda

palutakse. Tentri-bür»».

Kohtukoda.
Kohtud lahkarwamisel.
10. veebruaril s. a. leiti miilitsalisel läbi
otsimisel Kõo wallaS, Karsaaru tcluomanilult
Peeter Jbruselt kaks pooleni wlinapraagaga täi
detud toobrit, kuivanud leiwatstnaga määrdunud
pada ja laudile heinte seest auguga pajokaun.
JbruS end tviwavalmtstamiseS süüdlaseks ei tun,
NtStanud. Toobritest lehud Mfegu" olla looma*
toit, määrdunud pajas soojendatavat loomadele
joogivett ja auguga pajakaant tarvitanud ta
villade wärwlmlset auru väljalaskmiseks. Pro
kurör pant kohtule ett-, Jbrust wiinawa>nnStamise

eest waStvtasele wõtta. Wnjundi.Pärnu rahu
kogu, süüdistus'andmeid läbi w.adates, jõudtS
otsusele, et kaebealune wiinavalmisttmises suud
lane ei ole, kuid oa süüdlane selleS, et on lubanud

kellegue, kes tänini teadmata, omis ruumides
viina valmistada, ja mõiStls ta selle eest 3008
marka trahv: ja 100 marka kohtumaksu maksma,

ehk maksujõuetusel kuueks kuuks vangi. Asi tuli

kaebealune edasikaebel Tallinna ringkonnakohtus

arutusele, kus sama uurimisematerjalt käsitades
täitsa waStuMsele arvamisele jiuti: asjus ei
olla kaudifiki tõendust, et kaebealune kellegile
teisele oimS ruumides wuna ajada oleks lubanud,
kaebealune mõsteti priiks.

Asia kohtulik käik kaheS instantsis on lõope.
nud, kaebealune kuivalt veest vilja tulnud, tuid
lahendamata on jäänud ikkagi küsimus, kust
võttis see talunik sarnase hulga wlinapraaga ja
vi's oli pasakaan laudile heintesse p idetud, kui
seda nii ilmsüütuks otstarbes tarvitati, nagu
kaebealune sete aS w.llawärvimisekS. —us.
Õnnetused ja kuritööd.
Tulesütitaja kinniwõetud. Oölel vastu
23. mmd MkS Saaremalt Maasi wollas Willem
Pttibauki llumaja ühe» kSt«au»tt
maani maha D*u ntfnl ja läks
korda alusp.sus põldosi mojasi wälja pSä'-d',
luna kõik maromus tiikosks fui. Koh>pe,-.ie
ka.d kohslttud mitittiorvõivud ei fu-tuvd jüt:taia: pä-!wawalgel? tu « ja asi ja: soiku.
TalUrr a ketminal-osokonna ülem ZksrZna sai

juhtumisest >eare ning 3O. avg.
krtminai.kmetniku KuSki kohale, f:ile energilise löö
ta^ajäej! !o?da lä>H tuiesüiitj|a% sfclsaaioS val«

laS »lutsi Wat 39 oastost Jaulie Ewardi tüt.
Pihti tabada, k s atpusiS küll waStu piitus, kuid
lõpukS siiski enese süü üleltunnisio* s let.dcs, et
tema 15. aprilli! Pcelbanki juure»
toime pannud, ning tart-S, et wirgus swaukukS
tuleb, tahtnud ta jälg de maja üh »
inimestega ära põetada. P.ht on msbi olla
wõeud. 18^.
Tulekahju. Öösel waLtu 3. stpt. läksid
Aopll ksudojuamaS kakt ka gikottidlga laaditud
pUtvornnwagunit põlema. Tulele fuud.lt psiri
panna. Talealgwe ül? on uurimine käima».
Trahvitud. Wobariigi sisemise kaitse üiema
poolt on udm!nisic,t!wsel tee! kuristatud Johann
Jüri p. Rag n l 100 margaga ehk.7 päewaltfe
arestiga selle asi, et ta enese jalgratast et olnud
rekwirnitmse jaoks ning J.-banoe»
Tuuma 500 marga ja üh:kuuiise
wiinaajsmtse juur?S kaasaaitamise «st.

55 tuhavde mar«aline P-ttuS. 13.
aug. ilmus Wiruwärawa puiesteele nr. 15
WaSfili Gorbatschewi kauplusesse keegi

j« riisi*, kas G. soowitt Ecsti raha
Soome raha waSM vahetada.
Et G l suurem summa Soome raha tarwis
läks, heitis nõusse ning mõlemad läksid riigi-
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Panga juure, kuS G fisse läkt raha tooma, kuna
wäljas ootama jäi. Peagi tuli G. pan
gast ja tSI emsega S 0 tuhat EeSti marka, millest
55 tuhat marka lätte andis
ümberwt Nüüd läkS oma'oida
pangamajasse kuid jäi kõige, otsimise peale kaduMltS.
G. teatas juhtumisest kriminalosakonnale, kuS

uurimine ette wöeti, mille tagajärjel korda läks
petist Tanu» Wcilde
mari p Jankot 23. augustil Haapsalus tabada
ning tapiga Tallinna tuua. Tema juurest laadi
kätte 36485 marka Glt petetud raha. J.nko
wöeti mahl alla. TSA.
Witua vabrik tab tnd. 30. aug. saadi
Pikal tan. maja nr. 64 kojamehe Eduard Kretni
juures salajane mimawabrik' kätte. kuS meskit ja
muud leili. Kreint ro.g Ferdinand,
tunnistas mlinawabritu enese ettewõtteks.

TSA:
W ra«ta<ud pesu. Neil päewil sai kri
minalosrkond teateid, et Mündi tän. nr. 2 Jo
hanson Relnthali kauplu es Amerika Punase Risti
poolt Esti Punasele Ristile kingitud pesu müü
dawat. jtaupluses wveti kohe hoolaS läb-otsimiae

ette, kuS tõesti p su, sokkifid, püksa jne. leiti. Et
Margust Marjata, selleks olid särkidel rinnaesised
wäija lõigutud ja uued asemele õmmeldud. Uuri
mis-l selgus, et Pesu kellcgilt Muna Emmuselt
olt ostetu', kes ühe« kauotuse omanikuga wahi
alla mõeti. Uurimine keslab edasi. ASI.
Pandervllit' tabakosaad sed 29. aug.
Mõeti Wiru ja Sauna tänama nurgal keegi

Mart JürgenS kinni, kellel kaasasolevas kotis
40 pakki Panderollita Amerika tubakat leiti.
Läbiotsimisel, ms tema korteris ette wöeti, leiti
Meel Inglise sigarettifid, Amerika suitsupaberit ja
EeSti paberossisid, milledel banderoßid puudus.d.

ASjale on seadus ik käik antud. STA.
Banderollita paberossid 4. septembril tehti
protokoll Wmdemar Rulla peale, keS ilma biNde
rollita paderoksa müütas. tr—
Õnnetu 4. septembril ha?kaS Marie
Taogert hobune. mäelt alla sõites
lõhkuma, kus Taager w nkri pealt maha
kutkuS ja vigostada sai. Õnnetu toimetati
haigemajasse. to°
Margused. 4. septembril varastati: Armed
Klassilt, Malmi uul. nr. 6, 472 marka raha;
Ida Wikmanailt, Sõja uul. nr. 6, 300 m. raha;
M hkel Leewaldi korterist, Troonipärija puiesteel
nr. 7-a, pesa 3335 wurga waärtuses; Heinrich
Kühtelt rahakott ühes 55 marga rahaga ja
dokumentidega. tr—
Warastatud asju kätte saadud. 4. sept.
tõi milüstoaär P. miilitsa jaoskonda ühe suma
dani ja kompsu pesug', mille Muigad tagaaja
misel maha olid Misanud. Asjad olid U. Totari
uul. nr. 6 majast warastatud. Kurjategijatel
läks korda ära põgeneda tr—
WaraS kinni wõetud. 4. septembril
wõeti knminaimitlitsa poolt Aimre w. kodanik
Tooma» Reo» kinni, teda süüdistatakse warguseS.

tr—

Kirjandus.
nr. 15 on ilmunud.
Sisu: 1) Rahvaülikoolid põllumajandus.
Agr. T. Kõpp. 2) Udar ärakuivanud. A. Ar
ras. 3) Tulevasest sigade kasvatamisest. T.
Liebus. 4) Uus piima raSwasuse katsumise
wits. K — 5) Suine weiste sööt-mine. M. — 6) Koosolek Wahil. m'.
7) Üleskutse Harjumaa põllumeestele. 8) Sva«
lvfi tulwenisu sortide or ginaal seeme. M. P.
9) Lühemad teated põllupidamise õlalt. lo)
Seadused, walltsuse määrused ja otsused. 11)
Küsimied ja waStused.

MU-Naew .«ttiorla" Toom» l-H.S
põvja lastud.
Londonis. S sept. Reuter. Admiralitet teatab:
30. augustil laSti Soome laheS «liinilaev ..Vic
toria" põhja. LaewameeStkst arvatakse L immest
ära uppunud olevat. Laew wajuS 5 minuti
jooksul põhja

Ülemjuhataja staabi teadaanne.
5. septembri hommikul.

Waenlasel oli rida kindlustatud positsiomsid, mille

Jamburi fihil Soome lahe ja Kopenskoje
järwe wahel vaenlase katsed peolemngida meie
laewaStiku tulega nurja aetud. Kogu liinil öö
jooksul suurtülitulewahetuS ja luurajate tegtwuS.

Amerlka wäeosad Baltimaale?
Londonis, 30. oug. ..Dai«y Herold" teatub
Parisist, et seal praegu Amercka soldotikest Üht
brig di kok u seatabe. See wäeoso, milles 6000

Pihkva sihil mitmekordsed waenlase peale
tungimised raudtee liini ümbruses ja Griadistshje
küla peale meie soomusrongide poolt tagasi löö
dud. Lõuna pool raudteed pommitas vaenlane
Novaja ja Paddubje külasid ja tungis Petrova
küla peale. Kõik pealemngimised löödi meie
tulega tagasi. Waenlan: katsus Ljediltshje küla

meest, saadetakle Amerika kindrali juhatusel Liibawi

rctont kindlustada, sai aga nuie tulega laiali aetud.

Uuemad teated.

ja Memelisse, enamlaste ja sakslaste waStu võit
lema. (LPB)
EeSti, Läti, Leedu.
Nõgu „Eho" kuulda saanud, olla lähemal
aial Eesti, Läti sa peaministrite koktusaa.
mist oodata. Ühenduses sellega on Le»dumaa
asemik Läti walususe zuures Dr. SchltupaS Riiast

Wene Põh a Lääne armee ametlik teadaanne.
4. ftptempri õhtul.
Oudowa.Pihkwa ja OudowaStrugt-Belaja fi-htidel muutuseta.
Luuga" sihil põöja hommiku ja hommiku
poel Samro järwe wõlsime m ie Spass, Sbogi,
Gerka, Pessje, PoloSki.NikolSkaja. Slawjanku,
Liksha, Muratawo, Pogost Kell, Stawotino, So'o
lok, Salustishie, R.elka, Ljubitowo, Oihewa,
Lteflshje, Gunjesbi, D bbi külad ära; selles fihis
wõtfim- mne 13 km lip.ldujat ja automat püsff.
peal tema wiialt wostu pani. Waenlone põgenes
Jura-M-halki küla peale, tema togaojamine kes ab
edasi Meie wõtstme Lötibno küla oma alla ja
jatkame edasitungimist Weik- küla peale.
Lötshno Klenna külade sihil püssi ja suurtüli tule.
wahetus. Mürav-ino kü'a on suurtüki tulega
maha põletatud' Wahetpidomota edasitungimise
järeldusel et ole weel täpipealseid teateid saadud
vangide ja sõjasaagi üle koguda võidud. Peale
tungimine edeneb edukalt.

Läti Ülemjuhataja staabi teadaanne.
5. septembril hommiku'.

Mujal muutuseta.

S. septembril õhtul.
Jamburi sihil arw suurtüki tulevahetus.
Pihkwa sihi! pommiles vaenlane Jsborski
jaama. Sagniwje ja Reshetowa külasid.
Mujal paiguti luurajate tegevus.

Liwenhofi ja Borhi ümbruses luurajate tkge.
wuS. Meie võtsime 8 vangi.
Mujal wä rinnal rahulik.,!
Wastutaw toimetaja A. Tupit».

Väljaandja .Kirjastuse UhisuS Maaliit.'

juba Tallinna sõitnud.

Eestj teater
.Estonia'

iii«. ja Uil paak

Laupäewal, 6. septembril 1^.9.

jii HR".
Alges beli 7 õhtu.

HARJU PANK, AllfSiuMS.
mis enne Merepuiesteel 17, wabrikantide-übisuse ruumi
des, oli 011 Petrogradi Riia kommertspanga ruumidesse

Pühapäewal, 7. septembril 19)9

IMMPMWIZ

..liise Pii"
Algus keil IJi3 päewal.

iiSewiidisd.

.läike tomprtipla"
Algus kell 7 õhtu.

Kas a on awarud kella

jpL-__-

10—1 p. ja kella 5 Situ

M

!W»W,

K6ige kiireni ja parem ühendus
Lõasa-Soomemaaga

Pühapäewal, 7. sept. 1919. a.
3. korda.

Kiili iiaitei
Knut fiamsuni näitemäng 4 w
Algus keil 7 õhtul.
Esmaspäewat, 8. septembril 191°

fwmm'

o*ižsb
Wabrikantide ühis.
Tallinnas,
Mere puiestee nr. 17.
Rehepeksu masina
trumli
§•»»* * s• * ä 5 !

iOOli-lllSlllSili
Aquk k«l! 6 öhful.
Pdetite eelmüük iga päew on saada Tartu masina waorikust.
kella 11—1 h I ja f>—B õht. Holm' mil. 4. Tarus.
iimbiasmasinaid,

MM

koorelahutajaid
soawitab suures wä-.jawaiikus

sukaktrdumise- ja
retep' ksvmasiftäte

Veale wõlahnd wastu

Er. Saar&Ko.
Tallinnas, Wiruwärawa vuiest 27.
Sialweres. Becki maias.

Tarwhan

ostab kudumise äri Tallinnas,
Wene uul. li.

on I-klassilise auriku
„SAMP 0"
kaudu. Kapt. PALMROOS.
s. a. kell 3 p. 1.
BWäljasÕit Tallinnast esmaspäewal,
8.lil
sept. M
r Ui-Kolka-Wiiuri i
ilma ümberietumata.
; Laisal I kl. restoran. Lahedad magamise asemel
Reisijate ja kauba tilesandmisi wõtab wastu
John Huritiifaen 9. Y.
ffl Pikk tänaw 41. Tel. 795.

Üks 8-hobuse

rehepeksüüiasis
Ruston Proctor, on müü a

Eesti Pinane Rist

l Eestimaa Põllumajanduse Ühi»

sules, Rakwcre osakond.

otsib omale vilunud, hea haridusega asjaajajat.
palk 1000—1200 m. kuus. Palwekirjad elukirjeldu
sega, hariduse tunnistustega ja soovitustega palutakse
wõtab „Maa!'idu wastu peavalitsusesse (Tallinnas, Raatuse plats nr. 14) ära
kooliõpetaja bra A. Päämke.
saata.
MM VM

teiilSlUWl

põletßjcf,

ANivSV

kristail-sabarioi

Tallinna linna majandus-osakond kutsub
linna

peremees herra A. Kubjas.

'Härjanurme wallas
wõmb lllaaiildu- tellimist wastu
peremees bra J.

kartulijahu,
head ki»u rchtu
on saada Baiti&ki
rta*. 9.

lömme wäbrikii
Kiltsi watsali ligidal wõtab kantsileis Mündi uul. nr. 2, 3. korral.
tellimisi wastu ja
Praegune palk 1250 m. kuus.
müüb üksikuid numb
Linna majandus-osakond.

lina limiite tööbörse

Tallinnas, Ahju tänaw nr. 12.

Suurel Karja tänawal nr. 18, teisel korral, on 4 sep
tembrist s. a. peale endises korras tööotsijatele ia töö
andjatele jälle awatud.

Aw-tud on 3 ettcrcolm. ja 4 põhiklassi. AlamaSse ettewalm.
klassi wõetakse õvilasi 7 daStaselt ilma eeiteadmiSteta wastu. Eksa

mid IL. sept., õpetuse algus 15. sept. kell 9 hom. Õpilaste üles
kirjutamine igapäew kella B—lo hom. ja kella 3—7 p. l.

rid hea Reinbach.

p. . 4 i
1 uni

wõtab „EHaaiiitfucf telli
misi wastu ja müüb üksi
kuid numbrid hra Kurn
woldi raamatukauplus.
„ Maaliidu- tellimisi wõtab
wastu
ostab

J. Kirsipuu mogiissii
Mõisate valitseja
koha peale kandiderida, ennast kirjalikult üles andma osakonna

odratont» ti,
PisrcuPaiti,

Aktsonäride peakoosoleku otsuse põhjal 29. juulist s. a. on Harju Panga esialgne,
täielikult sissemakstud põhjuskapital Wabariigi rahaministri lubaga kuni
10.000.000 margani suurendatud, mil otstarbel 20.000 uut aktsiat wälja antakse
5.000.000 marga peale.
Need aktsiad antakse, wälja järgmistel tingimistel.
1. Peakoosoleku otsuse põhjal jääwad uuest wäljaandest 16.000 aktsiat
4.000.000 mk. wäärtuses asutajate poolt kokku seatud wastutajate gruppe mahutada,
kuhu 4000 aktsia peale 1.000 000 mk. wäärtuses endistel aktsionäridel eesõigus on,
kusjuures iga esimese wäljaande 5. aktsia peale 1 aktsia teisest wäljaandest tuleb.
2. Kui esimese wäljaande aktsia omanikud kuni l. oktobrini s. a. soowi awal
danud ei ole p. 1. tähendatud teise wäljaande aktsiaid omandada ja p. 5 nimetatud
sissemaksu teinud ei ole, saawad ülejäädawad aktsiad wabalt tellijatele antud.
3. Wäljaande hinnaks määratakse 270 mk. aktsia pealt, millest 250 mk. põh
juskapitaliks, 12 mk. 50 penni wäljaande garant eri ja gruppe käsutada ja 7 mk.
50 penni kulude katteks ja diwidendi waheks läheb.
4. Teise wäljaande aktsiad arwatakse esimese wäljaandega täiesti üheõigus
listeks nii, et nende peale 1919. a. diwidend niisama nagu esimese wäljaande
peale arwatakse.
5. Aktsia kapitali sissemaksu tähtajad määratakse järgmiselt kindlaks:
Tellimise juures 70 mk. aktsia pealt.
1. oktobril 1919. a. 100 mk. aktsia pealt.
1. nowembril s. a. 100 mk. aktsia pealt.
6. Kui sissemaksud määratud tähtajaks tasutud ei saa, jääb pangal õigus
tellitud aktsiad teistele tellijatele edasi anda, kusjuures tellijal õigus, sissemakstud
raha ilma protsendita tagasi saada, peale 20 mk. aktsia pealt, mis nendes tingi
mistes p. 3 tähendatud wiisil tarwitatud saab.
7. Kuni l. augustini s. a. aktsiate peale ülesantud tellimised saawad kõige
pealt rahuldatud, kui nende peale esimene sissemaks kuni 1. septembrini tasutud.
Teised tellimised rahuldakse nende ülesandmise järjekorras, kuni aktsiaid jätkub.
8. Kui aktsiaid mitte kõigile soowijatele ei jätku, saab neile, kes hiljemalt
tellinud, nende poolt sissemakstud raha terwelt tagasi antud, selle peale jookswa
arwe protsent arwates.
Aktsiate peale wõtawad kuulutusi ja sissemaksusid wastu:
Tallinna Harju Panga juhatus, Kuresaare Wastastikune Kredit-ühisus.
Harju uul. 33. Tartu Wastastikune Kredit-ühisus.
Rakweres Harju Panga jaoskond, Pärnu Wastastikune Kredit-ühisus.
Pikk uul. Huuki majas. Joala Wastastikune Kredii-ühisus.
Wil j andi Wastastikune Kredit-ühisus. Põltsamaa Wastastikune Kredit-ühisus.
Walga Wastastikune Kredit-ühisus. Paide Wastastikune Kredit-ühisus.
Haapsalu Wastastikune Kredit-ühisus.
Harju Panga nõukogu nimel: Harju Panga juhatuse nimel:
K. Päts. esimees. A. P«et, esimees,
A. Wirkhaus, E. Hoeppener,
W. Leeder, M. Jaakson,
E. Koch. N. Mauritz.

seega isikuid, kes s^owiwad

wõtab tellimisi wastu

kes turbaga oskab põletada
ja weel üht r** jul&d«*jat.
M e y e r, Walga jaamas.
Jämedat

Tallinnas, Harju tänaw 33a

GGGGGG OO OG«G»
rai,

VViirnasel ajal sagedate ristikheina iksi»
duetehõrweldamioeks palub Eesti seemne*
«vilja ühisus põllumehi! kes meie
punast
ristikheina

Sostwee alewis

kauemat aega puhtalt kasvatanud, ehk kellel nii
sugused põllumehed teada, oma adress postkaardiga
Eesti WasiasiiK. Kteöit-Biiisus raamatukaupmees hra H. ühisusele saata.
Martinson.
Tallinn, „Estonia" teatrimajas, Eestimaa põllu
Wäike Karja uul. 12.
meeste keskseltsi ruumides.
Seda lootma jäädes
Rneia vallas
iõiõlli
Eesti Seemnevilja Ühisus.
toõtab „!oiaaiiit>u* tclltnufi wastu
wõtab tellimisi waStu
peremees heita ätt. Mlchelson.
wallallriutaja hra Rosenberg.

Tallinna

kop miialt

Kolme päewa jooksul, 9.—11. sept. kell 1© hom.
hakates, saawad BSrsesaalis järgmised kaubad
enampakkumise teel ära müüdud: hobuserauad, mit
mesugused labidad, ukseketid, paberilõng, habeme
ajamise rasogen, sandalid, klaaspurgid, tolli pulgad,
umbrohu katkumise pulgad, juurelõhkumise rauad,
pinsolid, seeb, portselan asjad ja mitmesugused
pudukaubad.
Kaub.- ja tööst, riigiwaranduste ülew. osakond,
S. Karja uul. nr. 20.
Esimese järgu meeste- ja naisterahwa rätsepa tSS

koda. Kõige uuemad moodid, esimese tiassi töö ja odawad hinnad

Kiuga uul. 8, Tallinnas. Rätseppade-alademia poolt diplome
rttud juurdelöikaja.

0GO&9& #©•©•©•
V. MavS'i sttwepreeMud ttülMa trükk. KoStmtof. Laial uut *t ».

H. Tomberg.

"ü-®*onia" ruumides.
(Sissekäik Wene turu poolt otsast.)
Anf]^il;?!ISI eksfmid algawad 15. septembril.
Õpilaste üleskirjutamine algab 8. septembril.
Õpetuse algus 29. septembril. P
Esialgul awatakse järgmised spetsial - klassid:
ÄÄ='ka teoria>laul- "A cell° J*
juures on järgmised paberid tarwi
haridiise)! aht' 2) kooU tunnistus (üleüldis
Õpejöudude nimekiri ilmub lähemal aial
keUato-i antakS6 kooli kantseleis igapäew
Kuratorium.

