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Pihkwa sihil waeulaue Jsborski jaama ja seal ümbruses olewaid
külasid pommitanud.
Jambnri sihil waeulase pesletungimised tagasi löödud.
Rjeshitsa sihil waeulaue frondist läbimurdu katsunud, mis aga
meie tulega tagasi löödi.
Rumenia on liiti astele märgukirja saatnud Austria rahulepingu
kohta.
Liitlased ootawad Austrialt rahulepingu peale wastust 5 päewa
jooksul.

«Rong läheb ka Riia poole!"
Tööliste ametüihisnste üleriiklise kongressi
laialisaatmine ja tema vangistatud liikmete välja
saatmise kohta käiva arupärimise puhul AsucawaS

Kogus anti ametlisi ja poolamettisi seletust.
Millest ei saa vaikides mööda m nna. Siseminister

herra Hellat ja sotstaldemokratide ning tööera
kondlaste juhid andsid seletusi, mis nutte ainult
tehtud teo kohta ei katnud, vaid üleüldse praeguse
valitsemise süstemi alused ttndlukS maarasid.

Nendest alusiest arusaadu ei ole rosle.

«karmi kätt" tarvitab, aga «keskpaiga" järjelikult
ilma «karmuseta" laseb elada, on «mu teada ka
noor, ja sellekohased kunstsanad termini
technici on sellepärast loomulikult alleS wälja
kujunemata ja ilma lindla" mõisteta. Aga mina
arwan lõppude lõpuks süsti, et «valitsuse kukuta
mise katseid" ja sellekohaseid karmust tuleb mõista

üleüldse politlüses mõttes, kui teatama valitse
mse süstemi iseloomulist aluseid ja tundemärka.
Nõnda sits, missugustel polüiltstel pöhjuSlel
ja otStarweiel on turwls «pahemalt" ja «pare
malt" poolt «effelt Ust" survet avaldada, ja miks
pärast pole walusus muul viisil «mõe-daw" ?
Asi selgub iseenesest, kui praegust seisukorda
ja seisukorva läh-maS minevikus meelde tuletada

maalitlased Ü ole praeguses walitsuses, nemad
arvustavad valitsust. Seega on koguni põhjus

püsima jääb, õpetuseks järeitulewattle põlvedele.

SüSlemt põhenduseks tõi fiscministe? ette, et

mitte ainult pahemalt poolt, waio ka paremalt
poolt valitsust «hävitada" katsutavat (vaadake
tema enese sõnad ülemal). Kmd «hävitamise"
mõiste on laialdane. Kui maattttlased eht «Maa
liit" tõesti «hävitamise katset" on teinud, miS
kaelakohtuline turuega oleks ja see valitsus, teadmata

ei ole, siis on minu urwateS täleSti arusaamata,
miks maaltitlased ja «Maalil" semni veel sclleS
seisukorras e:o ole, mis kaelakohtu korras ette on

Nähtud? Weel rohkem, just valitsus ise olekS
omellise kuriteo korda saamad, kui ta «teadu pä*

rast" laseb kaelakohtulist kurjategijaid ümber hul
kuda. Emb-kumb, kolmandat ei oie!

?!õnda siiS, ..valitsuse hävitamise katseid"
..paremalt poolt" ei tule nähtavasti kaelakohtu
lises mõttes wStto, vaid miskisuguses laiemas,
polttiliseS suhtes. See arvamine paistab seda
tõenäolisem olevat, et mimSler isegi „häwitamise

katseid paremalt poolt" Mitte ..põhjenduda" ei
püüdnud, vaid tema enese stnade järele ainult
„MustreriS", tiuStaS, ..ilustaS" muidugi süS
temMndlalt. Pealegi seletaS tu, et võib valitsuse

suhtes aiNatt meelde tuletada mineva enne jõulust
rutulist mööb»i müümist ja nuisie saadetust wä>ja

«aale, mis prmgu veel tagasi pole jõudnud.
Hirmul on aga silmad suured ja käed karmid
ning kramplikult reagerib ta kohutavate sündmuste
peale.

Kõige selle juurde seltsib weel kibe saatuse
pilge. Kahetsemine väärilisel kombel on just töö
ja tööliste erakondade wolitsuS sunnitud olnud
karniisid abinõusid tarvitusele võtma nende waStu,

kes endid töö.iStekS eh! tööliste eslajateks pea*
wad. Need ob nõud on saatuSlisel k,mbel karmi
mad pidanud olema, kuS halvas mäletiuses
A utine ..maalittitne" walitsuS nid taramaS.
Ja mis nüüd teha? Sun tuleb nüüs waiilsemi
jels uusi teefid rajada, uusi ..süsteem sid" luua.
Esimene samm peab muidugi selle poole olema

sihitud, ec valijate pahameelt emse pealt ära
kuhugi mulale sihtlda. Selleks «ärgilauaks on
parajad just «aaliitlased. Estceks, et ole
nemad valitsuse liikmed ja sellepärast wõib
Mld ..pahameele märgilaualö" ilma millegi
vapustuseta teha. TeiselS, oa valitsus ise ikkagi
„sotsi«listline" ja selleks, et sama meelsete valijate

meeli aidaks ja heatahtüseks saekS leha, t.rmis
Mld „kodanlaste" tallale juhttda. Kõige suuremad
..koduMused" parunid" ja kölk mis tahate on

kukutamise kavatsus olla .msekohene eht kaudne."

jallrgt „maalmlased." Kolmandaks, mõn-d eht hakka
wad vii nati arvama, et Ajutise „maalittlise" walitsu
se ajai lõppude lõpuks sugugi üatvem ei olnud ela

MIS nende viimaste sõnade «ll mölSta tuleb, on
raSke ütelda, sest minister on oma ametis noor,
sellekohane valitsemise süstem, miS kahte poole

da, kui praeguse ..soisialtfiltse" valitsuse all,
võib olla, toguni paremgi. Sllepärust iseäranis
veel maaltitlafi tarvis „tuulutada!" Neljandaks,

Päewalehe „M AAIi 11 DU" üksikud numbrid on

leitud, mtts walijatl meeStet umbusaldus valitsejate

meeste waslu kasvab. Tee on jällegi maaliitlaste
süü! Niin a fiis, ka ,waiilsuse kukutajad" on käes,
koguni puragraf on lctrnd, nii süüistuSte
miseks," nagu siseminister asjatundlikult seletas.

Ning viiendaks ja viimati, kui võtted onõi

ilmumise päewal saadawal.

ged ka ..ilustamise" abivõud käepärast, miks stiS
mitte ka ilutulesid teha, mis ..effettilned" wõiwad

„Maaliidu" talitus.

olla? Miks siis mitte ..paremal pool" samased
surmahüppeid'toime panna, nagu pahemal pool
ennem lehlud? Ja see poleks mitte ainult ..effekti
line", vaid ta olets ka keskpaiga seisukohast kasu»

lik. Publikum, rahvas, näeks ja hakkaks arva
ma, et ..keskpaik" mitte ainult wtööufi« ei suru,
vaid ka ja et tema sellega miskit wä
ga tählsat S giufe sskramenti talitab ülekohtu ja
Vägivalla vastu. Seega fiiS, kui maalntlasi ka
ei o:eks, siis peaks neid tehtama, kui maaltiriased

ka vaikiks tui sukad, peaks ikka ütlema, et nad
kisendavad kõige valjemini, kui nad miskit
sammu et teekS, petUS ikkagi ütlema, et nad turi

tegelisi samme astuva", \a kui nad ka kuidagi
karistamise väärt ei oleks, ikkagi peakS neid karis

tama. Seda nõuab uus süSiem. „Nmda on
valitsus mõeldav!" ütles lng terava keelega
herra Ast. S—Ss—see on õige, tõestas Wciier.
Ja ma kujutan ette. Kui vihma sajab, mi
mesed läbi ja tädi marjaks on ligunenud, siis on
küll halb olla, aga kui vaadata tail vikerkaart,
mi« pahemalt poolt ..jvob" ja paremalt poolt
„;oob" ja eff-klilise" ilustusena üle taeva laotuse
ulatab, fiis ütleb tark looja: „Kut hea on selle
siiruviirulise täie wikerkaari Võlvi all inimestel
olla. Au paistus sn minu ümber ja inimestel

Nong ei pea kommunistidega täidetult mitte
ainult Pihkva poole liituma, vaid ka maaliit ja võrrelda.
las.ega täidetult Rita poole. Nii umbes kõlasid
N.gu teada, on praeguStekS mõõduandvateks
wahetyüüded Kogus 2. septembril.
erakondad ks sotstuldemokradid ja Tööerakond.
Kahe paeva pärast, 4. septembril, kõneldi wcel Nemad seda «uut süstemi" nüiid riigiwaltljemises
kindlamat keelt. S.semimsler seletas lausa ja loovad ja välja kuulutavad. Kuidas käid vga
avalikult, et «valitsusele mitte ainult nende täst?
pahemalt poolt, vaid ka paremalt
Nagu teada, said soisialdemokradtd Asutava
poolt kallale kippuda katsutakse,
Kogu
valimistel peaasjalikult just need hääled,
et teda hävitada." (Pange tähele sõnu!). mis walimis
el ILIB. a. algul enamlaste sulle vihma all peaks ka heameel sellest olema. Nõnda
Sellekohaselt maalis tema walilsuspollttlise pildi, langesid. Gotstaldemokratide polititine jalgealune on looduS „mõeldaw."
mis värske tarvitamise tõitu „puhema poole" oli seega enamltse kalduvusega ehk päris enamise
Nõnda on see uus süskem, miS kahele poole
kallal kõigil väga hästi meeles. Maalitllaste meelsuiega. Tööerakondlased omandasid häält
„karm"
leht võetavat vastutusele, lehe kinnipanemine peaasjalikult wättemaapidujate, aga ta kõiksuguste poole! on, mis ronglsid saadaks Plhkva ja Rüa
olla «effeliittne." ka aitda 2—B kuud iatuda ametnikkude, nagu näitu,ekS looliõpetajate ja
Mina ei taha praegu selle süstemi otstarbekohasuse
scada, ning lõpuks näidati «koht väljaspool EeSti muude sarnaste Nüüd on aga aSjaolud
üle
vaielda. Ma loen oma kohuse seekord tdt*e
piirisid eht Pääskülas." Herra Asul jäi ainult nähtavasti põhlalikult muutunud. Mis puutud
tuks,
kui „uue süstemi" aln.ed ja ehitusi vähegi
järel,eletada, et sedusuma «kurmi kärr, mis puhe sotfialdcmokralidesse, siis lõigil on teada need
mal poolel taiwuatud, tuleb ka «paremal pooi" «boikott" wäljatuulutamised ja muud sarna olen selzels jõudnud teha.
Homo »ati^uus.
tarvitada. „?kõuda olla valitsus mõeldav." scd avaldused, m>s nende adretfi peate nende oma
Herra Weiler ei saanud tabava mõiSMse ja tur wali-ate ringkondist on tehtud. Kes endistest
viuse eelhariduse puudusel omi s«mu,eid mölttid valijatest weei oma «esitajatele" truvikS on jäänud,
Nõnda hästi välja üle.du, oga tuhlmme nende neid ahwardab wisnstt praegsse solsialistli,e sisemi
Teine üleüldine Luteruse usu
väljaütlemiseks nähn vaga hea olevat.
nistri agar tegevus lõpulikult veel eemale peletada.
kiriku kongress
Praeguse valitsemise süstemi alused on seega
Järjelikult on sotfial demokratide polititine jalge
läbipaistvalt selged. Sedasama süfilist survet, mune kahelsemisevääriliselt nõrk. Mm« arvates aStub, nagu teada, 10. sept. s. a. Tallinnas
MiS «pahema poole" vastu avaldutud, ütleb ta ei ov see päriti seda väärt, et ta nõnda õnnetu koiku. Otga kongressi töökama, nõnda nagu ta
ajawiilmvta «purema poole" vastu tarvitada. on! M'tte parem lugu pole töö-rakondiastel. kokkukutsujate pool kokku seatud, üleüldistes joon
Muidu et ole valitsemine mõeldav. «Parema Põllumeeste kongressid, koollipctaiate kongressid tes siin kohal ette toodud. Kongressi peaüleSan
poole" all tuleb mõista maalütlosi.
ja muud sarna,eo koosolekud on selles suhtes dekS on 1. kiriku-kongressi tööo (see kongress oli
Mma ei hakka sim seletama, et valitsus, mis küllalt selgust muretsenud. Kai nüüd ervesse Tartus 31. muil ja 1. juunil 1917. a.) jalkates
oma alaseks „k«rmi läe" paneb, harilikult h,r««- Võtta, et need rahvakihid, kes valimistel omi EeSti Ew. Lutheruse usu koguduste ja krrtku kor
walitjusetS kutsutatakje, E.seunnisler ijeioomus' hääli mitte ülemultähendaiud, wuid teistele par raldust ja tegevust õigemale ja otstarbekohasemale,
taS oma kõne sissejuhatuses väga tabavalt sur teidele andfid, loomulikult müte praeguse valitsuse ühtlust ta kindlale alusele seada, selleks teid otsida,
nase valitsemise sisu ja andis teada, et sarnane tegevusega rahul ei ole, fiiS on lõpuarve prae juhtmõtteid wälja töötada ja tegelikka kawatsusi
valitsus ka kaua aega võib lesta. Mina arva guse seisukorra kohta õleti väga kurd: pole õieti luua. 1. kiriku-kongresstl wõett teatawad põhjuS
teS on ta mõnel juhtumisel ka tarvilik. Ma ei olemas ühtegi rayvalchti, kelle peale valitsus ja juhtmõtted wasru, asuti ka tegelikule korral
taha ka seletama hakata, et Ajutine Walitsus, ennast toetada wõikS.
damiseiööle, kuid waheoeal ettetulnud sündmused
millega sotfialdemolradid harilikult rahul pole ol
meie maa välises ja sisemises seisukorras taklS
Niisuguse seisukorra juures muutub ka julgete
nud, iialgi soclttst valitsemise süstemi oma ees meeSle meeleolu halvaks ja tegevus hak'»b ikka tafid töö lõpuleviimist. Nüüd on aeg ja wõtma
kujuks pole kuulutanud. Sarnase süStemi wälja rohkem ja rohkem närvilise ja surve valitsemise lus alatud tööd jätkata. Ühtlasi on ka uusi
kuulutamist Eesli iseseisval riitusel elueal peab iseloomu kandma. Kmd õnnetuseks et saa tunnis küsimusi juure tulnud, millede peale kirik waStust
serga praeguse valitsuse omapäraseks üleslcidu tada, et praeguse valitsuse tipus mehi leiduks, Peab leidma, kui ta oma ü esannet tahab täita.
fekS ja süsttmUS p.dama, mis ajaloosse mstumuta
kes julgusega uhkustada võiks. Pruugib selleS
Seisukorra kohaselt on kongressi päewakorda
Mus mind aga huvitub ja m lle peaie mina sele
wst tahais, on küsimus, mi» põhjusel ja miS
otstarbel sarnane valitsemise siislem on wälja
kuuluta md ja mispärast on prasgune valitsus gi
nutt «nõnda mõeldav?"

II aastokäik
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võetud järgmised ained ja küsimused:

1) Tartu kongressil walltud täidesaatva kom
misjoni aruanne.

2) Kodumaa kiriku praeguse seisukorra üle
waade.

Z) Kirikukorralduse eelnõu.

1. kongressil tunnistati omaks põhjusmõte, et

Eesti Ewung.-Lutheruse u;u kirik peab olema
waba rahvakirik, keS oma vaimu ja
korralduse poolest tSteSti rahwa oma vn, mille
juures temu liikmeks olemine igaühe wobast tahtMiscsi oleneb. Kirikukorralduse kohta võeti waslu
üleüldistes joontes eelnõu mille järele koguduses

peal üksik-koguduse korra kohta ajutised määrused,

mis 1. kiriku kangreSfi õisustega ja soovidega
üleüldiselt kokkukõlas, maksma on pannud ja ko
gudused endid nende põhjal on korraldanud, siis
tuleb kongressil eriti pearõhku panna peaosatonna

ja piiskopkonna korralduse väljatöötamise peale,
mille juures muidugi ka üksik koguduse korralduses

tarvilikul korral muutus ja täiendus võid ette
võtta.

4) Edasi saab ligemal ajal iseäranis tähtsaks
kirtku ülespidamise küsimus.
Kiriku ja riigi kahmamise ja vabakiriku alasile
asumisel tuled iga üksik-kogudmel oma asutuste
ja amatnilkude sa kõigil koklu kiriku k skaiutuSle
ja ühiste ametnittude ülespidamist korraldada
uuel alusel. Sell ks juhtmõtteid üles seada, teid
ja abinõusid otsiva ja juhatada, saaa üks kongressi
ülesannetest olema.

v) Niisama omandab kujunenud aSjade seisu
korral suure tähenduse usuõpetus koolis ja kodu.

Kiriku-kongresfil tuleb selleS ruhvatalewitu kohta
põhjapanewa tähtsusega tüfimuseS seisukohta wõtta,

teid ja abinõusid otsida, et meie rahwa lap>ed
mitte ilma et jääkS warandusist, mida kõige kalli
maks peab pidama.

6) WiimakS on tõsiseks ajanõudmis'tt, et
kirikuleeurite õpetajate ja köstrite et ewal
mtStamise küsimusele tõsiselt ligi aSmtaks. Sellel
küstmmel on taks külge: esiteks selgusele lõudmtne

sugu peale waatamata. Täiskogu malid oma
otsuste täidesaatjaks ja koguduse aSjade korralda
jaks ja juhatajaks nõukogu.

Sinodidest wõtawad hääleõigusega osa kogu
duste waimulitud ja I—2 ilmalittu saadikut igast
kogudusest, koguduse täiskogu valimise järele.
Praoskonna sinod korraldab praostonna aSju ja
valib praoSli, piskopkonna- ehk maasinod on
kiriku ülemaks otsastawalS ja korraldamaks asu
tuse's. Temast võtavad tõigi praoslondade
sinvdide liikmed osa.

Pliskopkonna.sinod malib muu seaS ka piiskopi

ja konfisloriumi waimuttluv ja ilmalikud liikmed.
Selle korralduse ligemad määrused tulewad
Nüüdsel kongressil üksikasjalikult arutamisele ja
otsustamisele. Et Eesti ajutine valitsus mahe

Liitlast- süüdistused Austria Ungari
. waatu.
Londonis, 5. sept. Reuterile teatatakse Parisist:

liitlaste kirt toonitab, et auflria-ungn lased tõu
surumise polittfat on toetanud, miS Europa äär
wisel käärimisel pidas, ,a pangermanistide püüd
mistele wäiteste iseieislvate ri ktte wabavuse häwi
tamstes takistust et teinud, teeo Konstant nopottsse

td-S tlnnt pannes. Km Austris.Ungari poiitita
ole>S olnud ltberalne rõ gi oma e waStu,
siis oletS Ütem-Donau rngid majanduS-potilitisesie üyenouese mömud jäoda, selle asemel

on oga miljonid wölltema kiSiud nät'e, keS nende
orjust on ttnniran d. Pooiaõulme ü ewmm lõt
mööda, ääs-male loga.äcgrsid, mon. rhia tagune
mme oa saatusliku pon ita otsckuhene
mille ajamises auflrtalafi suuresti luttb laua.
Kuid liitlased ei taha Austria raSlust Mrend-da,
hoolitsedes, et rahwas Me ko uma haki ais, tuid
et see mitte uute riikide kulul et sünniks. Liitlased

tuhawad Austria igat mõistlikku püüdmist tähele
panna. WaStust oodata se wne jooksul.
Norra töölised pöörawad enamlusele
sella.
Kopenhagenis! teatatakse „Voss. Pärast
seda kui floixa tööliird wtlmase 1 !/a aasia jootsul

valmistutud la tarvilikul korral nende elusiekut

itta enam ja enam näisid enumiuse pool-- kalduvat,
kõnelev, d wtimase a a süadmuied nente meeleolu

sumine ja teiseks abinõude leidmine, kulda waimsUkkuveSse ametitesse astujate armu töSca, et see

muutusest tagasi paremale poole. Ml.te wahlin
kui kuus saurt tööliste orgunifatfloni Arendalt

nende õpeusutaSte tohra, tuS koguduse teenrid ette

tõsistele nõudmistele vastas. Kui õpetajate ette
va mistamlse küsimas kavatsetud usuteaduskonna

avamise läbi Ecsli ülikoolis, loodetawaSti loomu
liku ja kõige kohasema lahenduse leiab, jääb töst
rite etrewulmtsramise asutuse loomine ikkagi tõsi

seks ülesandeks kirikule, niisama üleüldse kiriku
tegeluSte armu tõstmine.

Need on tähtsamad küsimused, miS kiriku,
kongressi päevakorral seisawad. Peale nende
mmdugi ka tarvilikkude kommiSjonide valimised
ja kongressi enese poolt päevakorda üleswõetawad
küsimused.

Need küsimused puudutavad väga sügavalt
meie Ev.-Lmeruse usu kiriku ja koguduSre seisu
korda ja tegevust, nende otstarbekohane lahenda

mine peab kirikute andma iseloomu ja ilme, miS
vastab tõsisele vabale evangeeliumi vaimule, ja
võimaldama seda, et Ew..?ather»se usu kirik
kujuneb rahvaktVikuks sõna tõsises võttes ja nõn

da saab ja jääb oluliselt tähtsaks teguriks EeSti
rahwa kõigekülgses arenemises tõtelitkuse sihis.

Esimesel Eesti Ew.-Lutheruse usu kiriku-kon.
gresfit oli osavõtmine ootamata suur ja huvi.
tus üriku seisukorra ja tuleviku kujunemise vastu

Ümbruses on neil paiwil senisest käiemeelsest .ooo

lust endid luhlt öelnud ja tagasi wanasse möödu
kasse sots. demotrulide erakonda astunud.

Kiwtsüte poolest rikas maa.
Kuna terwe Europa kivisöe puuduse all kan
natab, et tea Htspania, kuhu oma söetagawarapd
panna' Saak tõuseb iga aaStoga. 1914. aaStal
sai HiSpanta 442 milj. tonni süsu, mineval
aastal aga 7.64 tonni. Siiski on seal süte hind
50 guldenit tonn, kakS korda kallim kui süte
walmistumine omal maksma läheb.

Rumenlased rilsawad Ungarimaad.
Nagu Guard." Parisist kuulnud, on
rumenlused Ungarin Itpifolt kõik välja viinud,
mis wiia wöisid, isegi kirjutusmasinad ,a
telefoni a; aradtd eraisikutelt. Ära olla veetud
kõik toidumoona tagavarad, suur hulk sõjariistu
palju söjamaterjali, siis veel veduritest 90 prot!
senti, sõlduwagunitest 95 prots. ja 5000 kauba
vagunit.

New Yorgi angeldajad.
New.Aork Herald teatab, et nimetatud linnas
on angeldajate ja sahkerdajate käest läbiotsimistel,

rõõmustavalt sügav ja elav, iseäranis ka kogu
duSte asemikkude poolt; kaS peaks vaheajal ar
maStuS raugenud ja waimuStuS elunõuete täit.
miieks uue, parema ja täielikuma seisu orra loo
miie mõttes tabanud olema? Selle küsimise
peale andkem kõik ühtlasi koguduste saadikud,
õpetajad ja köstrid oma kongressile ilmumise
läbi selge ja kindel waStusl
J. Kõpp.
Laiusel, 29. aug. ISIS.
J. K. Asja pärast olekS tänuväärt, kui ka

mis ametivõimud ette võtsid, määratu suurt

teised EcStt ajalehed eelolevatele ridadele ruumi

Kaukasusest mitte ära wiia. Meie oleme wäga uh.

lubaksid.

toidumoona ladusid leitud, mtS sahkerdamise otS.

tarbel oUd ära peidetud. Muu seoS on leitud
557 miljoni kanamuna, 45 milj. naela kohvi,
5 milj. naela võid, 15 milj. naela Uha, 8 miljl
naela suhkrut ja ütlemata palju igasugu tonserwifid.

Inglased Kaukasuses.
„L'Homme Libre'' teadmist mööda on Lloyd
George Jng-ise hiljutt fö .et pidadeS
öelnud: Luzerni tonwerents, tuS igasugust wärwi
setfialistid loos olid, palub meid Inglise wägtsid
ked lelle üle, et rahwas ise palub meie mägesid
kohale jääda.

ülem ja otsuStaw wSim on kogudu e täiskogu
käeS, kellest hääleõigusega osa wõiawad kõrt leeri
katud ja kodanlisett läieeattsed koguduselitkmed,

kohustab garanterima ühesugust ümber'ä>mist tõi
tide Rumenia alamatega.

Wäljamaalt.
Rumenia märgukiri liitlastele Austria
rahulepingu asjuS.
Londonis, 5. sept. Reuterile teatatakse Parififi:
4. sept. Ramenta delegatsion on kõrgema nõukogu

poole märgukirjaga pööranud, et Austria rayu
lepingu 60. paragrafi muudetaks, mille põhjal nii
hästi Rumenia kui ka uued riigid, miS AustriaUngari monarhiast tekkinud, nõus peawad olema

rahulepingule alla kirjuiamo, mis neile hiljem
teada «makse, ettewaaruse abinõude tarwitusele

võtmiseks nende maade rahwususre wahemuste
tõu ja usu kaitSmisekS. Poolamaa on stlle kohus
tuse lisana Su!;? rahulepingu juure juba wastu
võtnud. Rumenia ii ole nõus rahulepingut wastu
wõtma, mille tingimisi ta ei tunne, ja paneb j elle
asemele ette paragrasi, mis Rumenia valitsust

Jtalia kuninga kingitused.
Luganos, 3. sept. Kuningas kinkis riigile kõik
oma müi ud, willad ja paleed, enesele ülsi jätteS
kaks p-leed, üks Roomas, te>ne Vmedigos. Lossid
muudetakse warjupattudekS inwattdidele \a waeste

lastele, mõisad aga tükcldatarse taludeks. Peale
selle nõuab kuningas, et ka lema tst mil-leht, riiat

käest smdaw palk, maksu alla pandaks. (Rom
Rlsh. St.) v
Carnegie testament.
New-A orgist tearalakse: Carnegie testament
on lahti (uõetud ia awaidalud. Õma waranouse
reh'endab Carnegie 25—Zo miliom dollari peale.
Oma elueal on kurtnud mfmesugasieks otstar
veteks 43—50 mil.oni. Ttslamenr parandab
suurt summasid pitsudele hearegewaiele asutustele.

Lloyd George, Tast ja lord Morleh
saavad igaüks 10.000 dollarit aaSla», endise
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agronom 9. Jürmaun, endtm Peteagradt ül!kaol! dil sent Jüri UluotS sae.
Aw-miac l kl 12 päeval.
Abjaft Tulekahju. Abja mtisa telis
kivi wabrtk põleS 28. aug. öösel maha. Wabnk
alt uut ehitut ja uue aja nõuete järele sitse
seatud. Tuli arvatakse tööliste hooletuse läbi
lahtipääsenud olevat. Kahju suuru» esiotsa tead
«ata. p. p.

T«ada»an«.
Kõigi rontoido juuras on awatud

riigi hoiukassad.
Moiusummade eest makstakse 3, <°/o aastas.
Hoiukassad on awatud igal äripäewal kolla t—l.

Wilj<mdim««!l
Riigikaaoa poawalitsis.

presidendi Clevelandi lesk ja Roosevelti lesk kumbki

5000 dollarit aastas. Waranduse peaosa ja
kunstitooted im ta »ma naisele pärandanud.

Carnegie on oma bauakirja sinad ise tles
tihendanud: „Siin puhkab mee», keS mõistnud
on oma ligimest teenida, kes rohkem wäärt olid

ei ole tige. Sellest süüdlane on ainult „sünd
muste ajalooline arenemise" ja nimelt Wenemaa
oma sündmuste arenemine. Mis Soomemaa
Venemaast lahti üt-emiscSse puutub, tuleb selle
pihjusid otsida Venemaalt, aga mitte Soomest.

kui tema."

Lühikesed teated.
Inglise parlament on läinud vaheaega pida.
ma kuni 82. oktobrini.
Persia shah on auguStt lõpul Jng ise rifile
jaga Konstantinopoli sõitnud.

Buieri söjawägi on Gaksa riigi sijawägeie
halka astunud, nendega Shise juhat>-.se ja wa-it

Lätimaalt.
Ma, 5. sept, Latosress. Ma linna wolikogn
Juudi fiost liikmed protetterlfid määruse mast»,
mis Pühapäewal kauplemise ära keelab; lahmstd
protesteridet saalist seletades, et nad sotfiolvemo

kratia fraklsionist Eäija astuscd.
H»ridusministeri«m seadis koiku Järi keele
täiendamise ja waljatöötamise komisjoni, kelle

suse alla.

kaastööliseks teaduste estraad, kooliõpetajad, krja-

Daammaa tahab sõdijate riikide käest 100
miljoni krooni kahjutasu nõuda, nimelt põhjalas

Hiiud ja ajakirjanikud. Töö tagajärgi kinnitab

tud laevade ja laewafoormat? eest, samuti sarm»-

ProfeSso? Ballod, tuntub ökonomist, teatas
Benini, et ta Mga tuleb Jäti Ürgema kooli Spe

saanud daanlestc perekonnaliikmete loskamise?».

kooliõpetajate kongress.

jtuk».

Wenemaalt.
Tolstoi mõisa «atfioualiseritnb.
Moskwa „JSwiStia" teatab, et nõukogud?
valitsus on TolStoi mõisa KaSnSia Poljonõ nat.
stonaltserinud. Mõisa seisab nüüd kunStide kom
mitsariadi valitsuse all. HerraSmaja paranda.
u.isekS, kus Tolitoi elaS ja mis mineval aastal
talupoegade poolt puhtaks riisuti, on 175.000
rbl. määratud. TolStoi perekonna liikmetele on
ette pandud nõukogude valitsuse teenistusesse aS
tudo, nimelt nemad vilku teatava tasu eest mõisa

valitsemine ning raamatukogu ja muleumi ho.d
mine oma peale.

„Guurte meeSte" iselosm
„Times'i" kaastööline, kes hiljuti Peterburist
kodumaa e jõudnud, kõneleb Peterburi komissari,

dest järgmist: Smovjew on haruld»ne inimeste
vihkaja. Tema iseloomus on imeliml viisil iga
sugused kired ühendatud. Ta on väga iseennast
täis ja ka»t'b ühti enese üle valitsemise. Praegu
elab ta Peterhofi lossis. Tema jaoks seisavad
kaks rongt alati sõiduwalmis. Kirjasaatja on ta
sõjakouitSsar Posern ga lok u puutunud. See asub

Cmolenstis ja juhatab sealt wäe seljataguse lor»
raldunnse tööd. Töölomissar lewdokimov on
oma asjadega nõnda saSsi läinud ja lugupidamise

kaotanud, et ta rahvakoosolekutel enam end näi.
datagi et julge.

Mihsil Nomanow.
Omalajal teatasid G»beri lehed, et tsaari
perekonnaga ühtlasi on ta suurvürst Mthail
Aleksandrovit h surma saonud. Need teated tun»
nutud nüüd suurvürsti adjutant leitn. GoSfion-kin eksliiu-S. Tema on taaStöötljete
seletanud, et mmewa aaSta juunikuul on suur
würsnl oma sekretäri ja ühe madruse abiga ännets

läinud ära põgeneda. Nad on kolmekesi motor
paadiga Kama jõge määda minema sõitnud ja
wiimais õnnelikult Irkutski jõudnud. Praegu
Viibivat Mihau Ateksandrovitsh igasugusest häda
ohust eemai, mmelt väljamaal, luid tema asukoht
hoiia se sal-duseS.

Soomemaalt.
Goome efimv mä jawaa".
Nagu „llusi Guomi" teatav on senini Soome
vätis esitajateks ajutiselt inimesed nimetatud. Nüüd
tahetakse aga nende asemete lindiao esitajad nime.

taba. Soome t silujaks Rooma on mõeldud Dr
Herman GummeruS mmerada.
Eesti kssliõpetajÄte Äoomes iülaa
ta«gtt üte
toovad Soome lehed pilti Mjeldusi, milles õige
soojalt E:Sü ja Soome vahekorda tirjeloawlse
ja Icoiust awaidatutse, et niisugused tütusägud
silla" ehtlamtsekS patju laasa alluvad.

Weaemaa ja Soome isesetSwas.
Nagu teame, prolesierlS Deninn Pausis
Soome iseseismas tunnistamise wasiU, seda
Soomemaa poolt Wenemaa lvaStu vägivalla
tarwuamiselS nimetades. Dencluii arit.am.se järele

RahivuSnvukogu istumise järku kawatsetükso
lõpetada 9. sept. uuS sesston algaks 88. sept.

Kindral von der Go-tz tunnistvb omaS PS?»
wakäsus Nr. BZ, et Saksa ja Vene teenistuses
skiSwad soldatid on rüüstanud MiitatoiS Läti
kasarmud, pangad ja Inglise wiSsioni fiSseseede.
R^dumaM
Harjumaalt.
Kehtnast. Kohalikkude põllumeeste seas
sünnitab suurr nurinat ja pahameelt jand:tami«e
Harjumaa põllumeeste longr-Ssi lubaandmisega.
Süt valla peremehed olid 5 saadikut walmad,
kes tiik huvitusega Tallinna silduks valmis olid,
k«i korraga kongressi kokku'utsujad ajalehtedes
teatavad, et kongress luba puudusel pidamata
jääb. Muidugi ei teadnud me-e siit kangelt nm>
gast et tongrrjS pärast iikagi lnbatud sai ja meie
saadikud jäid sõitmata ja teiste süü lä;i ei tea
Pärnumaalt.
Hallistest, perenaine wargu S te
korraldata. 29. augustil täks miititjal korda
suurema toargije jäigUe saada. Tihti kadus
ümbruskonnast lambaid ära, ta wiidi üyei popsi
mehel lehm laubast ara. Kõtt varastatud kraam
j»l tabnnuls. 2T. aug. lõhuti Abja mallas
Zvkubarez ait, viidi ka vöid, juur nõu täiS raSwa.
Ka mesipuud lghult ära. Wanu-KariSieS tõlla
laluS varastati ära paar ültlonda meesierahwa
witajeid rndeld ja R»ja TSUa talult mille
wahtt S werSm, 3 lammast, mis talust waye
eewaz ära tapeti. Muburele olib vargas taSlast
mibagl maya tõmmanud, tus oli tirjutamo:
Ä>. Kariste Kah»re. Selle kirja tähe järele
mindi Kaharete, leiti liha juba laual, ära keedecud

otl lh lummast. Pead ja jalad lettt aust marja
piõja alla maetuil, keetmata tambab alba laes
rippumas, Nttdeo loas perenaise sangl kahas.
Nüsu«a stm oli ka rasva ja või narimkad.
Perenaine Mart Koop ütles et ta raSwa Tal.
linnast toonao, aga uurmitu laanes omnb lande
märgid selged, mi et tagastajomlne ilmaaegu.
Mey ait juoa ära jäädud. Talus secmja polss
Jaan laioajvn 19 a. japercnaize poeg Harni Koop
17 a. pundi maht alla. Eellejareie runnidtaftb
poisid et Mari Koop neile hobuse annub ja käS»
linub Kistarute lambaid margile minna, et siis
Abja luada.e uha poodi avada. Perennae Muri
K»op mõisteti tsaari ajal 25 o. sunnndoie, mehe
venna tapmise parast, et sel musil laiu omale
saada. Newolutsionl läbi sai i 2 aasta parast
t-ju.
Koju ilmub ta ilma mingisuguse tunnistuse
eh! louta. Wursll tõstelt ta peme luedtust, mUe
järele 3 luuks ara saadeti. Ta mees, kes wtnna
tapmise jarete tulu parandas, sari vainud tutwel
ära. Mult Koop siu w»hl alla wotmutu, sest ta
olt tooust ära soiU,ud. Mulle t»-<!uruamalu lehele

päästis ümbruskonna hirmu alt. pp.
Par».tt PÜe«
on 14. stpt. Paelus „Ettd»a" raumit.es, mille
Me teaoaanue saadeti loiy Ic -par««

walttseS, vaiu sttS, tm sest korralagedus ott tettu.ud
ja seat enam m nglsugufl waiitjust ei olnud. Korrala
gedust tl saNttttmtad aga Wenemaat soomlased, wütd

wmpvvi Nimetatav selifioe eestseisust ja üh»suS«e

asjat kottuleppima olek» pidanud, ei ole kuidagi põh>

zendatud. „Ketlego oleks pidanud Toome valit
sus ja maapäew siiS kotkuitppimo, tui Wenemaol
enam valitsust ega ei olnud?"
küsib „Uufi Suomi." ..Ilma salgamata on aru
saadav, et wemlaSte lekkel palju neid on, keS Soome

maa kaotamise pärast meelekibedust tunnevad.
Aga et sellepärast kindrali Denikini ja tema
poolehoidjate viisil Soomemaad süüdistatakse, see

asunsd.

Komisjoni liikmet on: linnapea, maakonna
valitsuse esimees, liuncarff, maakonnaarst, rahu
kogu esimees, garnisoni ülem linna komandant,
linna miilitsa ülem j« maakonna miilitsa ülem.
3 septembril peeti koSole? ära, millest osa
võtsid: linnapea Marfeldl, linnacrst SernhäN-t,
maakonnaarst Gtrömberg, rahukogu efimeeS Geen,

garnisoni ülem lipnik Vares, linna komandant
lipnik EStant, linna miilitsa üfom SuitS ja maa
konua miilitsa ülema kohuSte täitja Käär.

Otsuttati: 1) Linna ja maakonna jaoks kõhu
tõbe haigemaja avada, esiotsa 20 haige jaoks,
kulud konnawad linn ja maakond proportfionalselt

haigete arvu järele Haigemaja sisseseadmiseks
on kohtuwiuisteriumi poolt luba antud uut vangi
maja kolmols kuuks üürile saada. Tarviduse
2) Linn ja alevid 7 jaoskonda jaotada.
IgaSse javSkonda määrata tervishoiu kom.,
keS miilitsa saatel majad ja õued läbi täib, er
iga majaomaniku ja üürnikku, keS torviltkka
puhtust ei ole pidanud, kohtulikule vastutusele
võtta.

trvll- põllumazanzusc-, m»stna
tar«ilaja»e-, tr-.ou ja hoia- t-e«» ühij»»»ele,
mastaa jaamadele, u, allumatu j usuti ja Halliste
Unatõõdtasc ühtsusele.

HaaUõigusiktena osavõijattna palutakse üle
juhatust iga 50 ittlme roht» ühte tfuajui põllu
mtciie päevast ojawõtma saata, tuua

just pummkse fe»e eest hovlujeda, et iga w"lla
SV tegtUku põllumehe tahta Üks esitaja põllu,

köögid, kuS tarvis ta eluruumid, pagaris
leiva-, piima, liha- ja teised toiduainete

duvad suuremad ettevõtted, suuremad kaubandus

kursuöiasi asetäitjatena juba sel kooliaastal kohta,

töiStuõlised ühisused, puudad kapital, miS ini

dele, et praktiseerida.

«cStele töö.l sa teenistust tookõ ja ka kogukonda

tuhmi kewrds! algab kursvS uuesti keslitõõ löpnl ja teStob vähemalt taks kuud. r.

an»'S ülemal pidada ?
Oleks aeg, et CiSli äriilma tähelepanekut
hakataks jahtima Walga peale, kaS palm head
pinda lapitult mahmamtseks ja tuhat võimalust
majanduSliste eitewõ.ete rojr« st!».

Kokkuvõte põllutöö teaduskon

Nagn meie leheS j«ba seistS, kawatsetükse juba

tänawu sügise Tartu ülikooli tuim» põllutöö osa.
kond awada. Toome nüüd lühendatud

Tartu teated
Tnrtn turg.
6. sept. Turu seis ei ale möödaläinud nädala
jaoksul toiduainele rohkuse paotest muutunud,
mtlle tagajärjel ka toiduainete Hennad endisteks
»a jtänuo, peale Vante, mida «äga palju turule
Loodud ja mille hinnad ka märksa langenud,
uõnda et õunad vaka wiifi otteS osavamad au,
tui kartulid. Paremat sorti Punte eest uöutt
20—25 marka «alk, tüttviifi tuui 15 penni.
Kartulite wae»st nöuiatfe ucnve headuse järele
28—3 b marka. Nõnda on kartnlue tzirmad nä.
dala wälmset 4—5 marka wata pealt töuSnuv.
Soe tuleb muidugi sellest, et iide töö pbßumee»tele ««tztt et anna turule tui». Ka rukkijahu
ja teist «iljofid on wähe turule toodud ja rulkt
jahu puud ou e»d»s«.s jäänud, Uni €• marka
piud. Koerte hind ou lõuSnud, nõutakse tuut
II marka Puudast. Lihoturul ou igasugust Uha
saada ja tztnuod ka endised. Jnure w t i j a
turg on harutdasclt rtkaS, nenve hinnad on
kauntoti langenud. Kalaturul on taia wä
tzepoote ja hinnad on muutmata, aim li blu ei
olnud enne mrul saada, nütiv on neis stsstlehtuU
turule müäa toodud ja nõuti õ marka naelast,
mao talurahva turul kilude eest
41/ z marka naelast küsiti. P»u t» ru l oli puid
«ayehaawal saada, aga hinnad on nädala look
sui lv marga võrra itutaud. Makjett */« ors.
kasepuu süllast >2O marka, nädala eest aga 21Ä
marka.

Kvhnidbi
pidada Narvas õige laialt lõtkust.

Sellepärast panen igale maja- ja korteriomani

tule lmnaS jtöame peale:
1) kõike mustust oma piirkonnas koristada, kui
senini veel tehtud pole.

2) iiifi tõtzutõbiseid jalamaid linnaarstile ÜUS
auda.

Komisjoni nimel
lwnape»: A. Marfeldt.
TöHsind Malgas.
Watgal ei »!e praegu, kirjutab kehalik leht
„9tai*Uau", õieti «ingljugust nagu. Ta ei »te
lillegi tööstuse linn, nnjania «agu tal m>d«gt
üh.p et »ie kaubanduse linnaga. W-el kaugemal
ett ta ?o»liliuna m inetusest, mida siin armetult

Kiuru.

Riigi hoiutaSsa.
Narwa wwet üieai teatav, et tänasest peale
on awnln» ri gt tzoinkoSja tgai äripaewal kella
•—l. Raha wtzimas hotutep-unu: 1) ütstkad
lstms ja I) tajust» ja ajuiuzed. Hutaju«mad
Wöiwad osta tuh.tugujcö: 1) harUikuo ja 2) it«gtlnv, tui ktp-loti ehk protsentide tarwuamije
kotzla mlngijugune maaruO on tehtud. Protsendid

h<»at»«u!u»« pr«U arwatskje UVMN Uubi eest
1 luu p&iftst arwateS.

Tnadnstik rõugete panemine.
1918. «. sündinutele lastele panuatse rõu
geid tuul 13. septembrini linna amdvlato
riumtS (endises 2a»rets,Va nlMkUsee haigemajas)

S.pa iäaulvai tgapaem kella 10—12 enne

wahe.

U)«nat.

Ja imestama peab üleüldse, mitest Ma-ga
elanik õtett elab. Nagu Uteidud, tööstust selle
sõna tõsise» mölle» sim ei oie. On amalt ole

ja ntxoe asetüüjaiv, te» tapst rõugepanemisele ci

mas harilikud tüsiitösmtüjed ettevõtted, mi» oma
lühemast ümbrusest kaugemale ei prodatieerc. Ja
ÜLalga kaubandus »n würtsipoodi lnuvanbuS

suuremaid ludusid siia et oie, waljiarvatud tüti
kolm enam stlmapaistwat are, mille legewuSpur
siiski Walgast »ä<]a et ulata. Pealegi on ÜLalga
kauvonduslised eitemötted, nii alg astmelise» tui
n»d ka on, wöoraste kaes, juud.d suhkerSa«ad
wadait rmgi ja haiottawad seuegi wattetauban
duSisie motsie, vns praegu o.emas.
Kuhu »n jäänud Eesti kaubandus, EeSti
tööstus, kuyu on maetud Eesti tallid, et neid
mttie sim, Ei»tt lounu-pi rn mha ei ote? Km
das ,a.heculje sel tomdei maMvustist sötliust
pidada te.ste ivõistlewate ringlondadegs?

Juba warematt ox Ee»u ajakirjanduses selle
peate lahendatut), et W«!ga linna arenemiseks
n:ed Eesti kihelkonnad, Mille pnrid Wmguga
koitu puutuwad, loomutitx tagamaa sünnitavad.
Lätimaa ei nõl ses mötteS metega Mitte mõkSieidu,
sest er rema oma soade ja radaoega, mtllega Watk

tvunapoolt pitratud, Unna arenvamiseiS mingt
sugu.eld wStmalust ei palu.

EeSti maj,ndustine liikumine »n aga sõja
päiwir Ni.wsro jvtlu jäänud, et meie igul paol
ainult wana inertsi nöime tahete pannu, umest
tõugetest oleme seni nähe kuulnud. ÜLalk on
ag« testi majandusele tähtsa?» Pacstjefs, «tille

Tõnsõiguseza wSt wad osawötta tõik tegelikad
Põllumehe».

nähtawaSti ka igasugune äriline ettewötltkkuS.
Ja tööli.ed nä girvad siin sellepärast, et neil ei
ole tööd. Zugege ainult Wolga tööbörse wnmast
aruannet koholiktud st tööoludest. Gim on 12.
weebr. kuni 1. sept. s. a. ainult 295 immest
tööd leidmd, kuna 325 inimest ikka weel tööta
ou. Waiga kohta on see kauni» suur arw. Ja
et inimesi nälga surra et wSt loSta. on neile abi
antud tüll toidu, küll raha näol. Seda on oga

selle teaduskonna korralduskawast. nagu see pötlu

tööosakonna dekoni prof. Kõpp'i poolt h ridusmi'
nisteriumi jaoks kokku on seatud.

Põllutöö ülikooli eesmärk oleks kahesugune ja
nimelt: Kõrgema põümnajanduslise harldusellaiali -

laotamine ja tei eks teuduSline uurimine kodu
maa põllutöö t halliste ja majanduSliSte küsimuste
selgitamine.

Põllutöö teaduskond seisab üksikutest õpetooli.

defi eh! öigemin' in»titutidl?st kooS. ftetb otekS:
Taime fcßiawt s teadus une, koduloomade koSwotus- 4
teaduse, piimaaS.anduse, põllutöö majandnsteadnse,
agriwltuur keemia, weterinäär. metsassjanduse, knl

tuurtthniko ja püdogogia institut. Mmdugi j»..
gtUlewad jälle üksikud mstltudid mitmesikznst?»>e
osakondadesse. Võtame näituseks taime kaSwamS

teaduse instttudi, mille osakonnad on: a) Pillutii
ja pöllamajanduse botaniku, d) sortide purandus
ja seemnele kontroll, c) Maapinna tundmine ühel
tarwillse fteistaga jt d) tuim de haigused ja k-ch.
juliwd putukad. Kulrurtehniw osakonnad oleksid:
Maaparandus, maamõõtmine ja weelootivnn-,
põllumajsnduSlised ehitused ja joonestamine.

Kõik wSlitndld koiku sünnitawad põllutöö iet*

dustonna.

Iga inStitut ferfaE õhe professori juhatusel,
kellele tarwilrse! k. rrar uusi jõudusid lisaks wõetakse.

Teaduskonna otsuStaw n?Stm on te,d»Stonna nõu.
kogu käes, kelle littaretekS teaduskonna professorid
ja juhatajaks dekon.

Teoretiliue õpetus ülikoolis kestab kolm aas»
t.t, mi lest esimene aaSta loodusteaduste ja kakS
wumust eriasjade õpetamiseks määratud. Aiiöpi»
lane, teS loodusteadust kuulanud ja sellekohased

Narwa elu.

tusele.

4) lärelvaatust eSmaSpäeval algada.

na korralduskawast.

ta kohaline lählsnS.

osalisteks.

Tähendus: Iga isik, keS kõhutõbe
haiget varjab, võitakse kohtulikule vastu,

' Ministeriumi nõusolemisel asusid enamjagu

Sel ei puuduks kmdzasti mitte suur riikline kui

haigusest linna ehk maakonna arstile teada anda.

enne pühlmnst.

Walgas puudub tööStu», puudub kaubandu»,
puudub kapital ettevõtete simuleerimiseks, puudub

4) Seisukoha võtmine asjus.
b) Läbirääkimised.
Kõnelema ja seletust an ma on palutud hrad

ar»tiabi andmises.

3) Igale maja- ja korteriomanikule kohuse'»
teha kõtzutöbiseid mitte varjoto, vaid jalamaid

kohad ja purukaStld peavad lubjaga me
puistatud saama ja nii kinui olema, et
kärbsed ligi ei pääse. Tänavaid niisutada

tiiba org ja Tatra aed. Õpilestele võimaldati
Veltfi lootsikuid Emajõel odawa hnna eest tar.
witada. Sügisel otid eksamid mängudes, sookolt
vada harjutustes, tepi harjutuste» ja esimese

puuduvad suuremad fUjeiul kud. Kost peatsid
aga need suuremad sksetulekud tulema, tui puu

Isotufed ei läinud taide.
Pealinnast tuü Narva teade, et elanikud hak
tavad llli naela teiba päeva kohta saama.
Inimesed rõõmustasid suuresti, sest et meie sttu
Narvas (ftlltlt olime puudust kannatanud. Kuid
nagu nüüd kuulub, ei mmna see lsotuS täite ja
N«rwa elanikud jääd» Magi pooie naela xim

kauplused, niisama ka saunad. VäljaSkätgu

ärakasutamine parem täna kai homme sünd g«.

mus.

SRtie teame ka «ee!, et Valga linuowalit
suse mojauduSltae järg sugugi kiiduväärt et ole t

käigukohad, purukäSttd, solgiaugud, õued,

meeste päevalt tm täi,õig»»lme esitaja aja võlaks.

Päevakord on järgmine:
1) Ülewsade põllumajanduse alalt.
2) Põllumehe tutseestiuse loa Ai»?.
3) N.tvifltsiontde ja kindlate hindade küsi

pidada'

Tähendus: Järele vaadatakse väljsS

meie miS kongressil sõudis.

maatonnu põllumeeste ]e.i|U)eir, iarwimjate-, ton

mine, et Soomemaa Wenemaaga oma iseseisN/nse

Wiljanõi liuna elanikkudelt tähele
panemiseks.
Kõhutõbe waStu wSitlemif-kS linnas ja maa
konnas on seaduses ettenähtud komisjon tööle

järele laiendatakse haigemaja.

et o»e.s tchmiud Soomemaa euNust i.uia Äiene
maa uöusviemijeta tunmstuda. Sellele
DenttiNt vaidleb „Uuft Suvmi" oma
juhtttrsas was.u ja nänab, er see ptviest sugugi
põhjendutud ei o-e. Soomemaa n tuuiutunud
ennast sttS ijejeiswats, tui Wenemual aueS lord

venelased ise. Sellepärast ei jäänud Soomemaal
teist teed üle, kui ra pidi eunost iseseisvais kuu
lutama. Wenemaa lorralogeduS oli s«?, mis
Soomemaa Wenemaast lshutas. Denilini

Wiljändift. Hinnad liunapoodt.
deS: 4. aug. müüakse linna lelwapoeS vaba
müügil leida 120 p. n. pool walged.
Liha müüakse Unna lihopoodiS B—9 m. sea
liha, i m. lamba liha ja 3'/, m. looma liha n.
Aäimt antakse 4 n. inim. peole 140 p. t.
Jahu hakati 5. sep. ondma 160 p. n. NaSke
töötegija n., kerge 11 n 9aSki.töötegtale
lubatakle kuu lõpu poole 11 n. rukkijahu lisaks
juure anda. p. p.

ttbjt lii, »She. et wi-efi lorratitutt »(« •(

Peale lt. septembrit «tctatse Ulteiwutmato
toanuo, seadusettnle wuüuuistlf. „Kiur«."
Narwa ksnlid 1919 20.
Narwa liuna kosttwamsuS annao leüdo, tt
tuiemat öpcaasial Narwa» jürgmsicd linna alg.
l»«lw töötama haUawao: Eesit öpekeeliga
1 algkool 7 tiasstga, üheusaluö tcaU kõrgema
algloolt ja Alekjundri kognvuse koouõptl- seo
natogUmnastnmt lUaMivte; 2 algloou 5 kt. endine

Pcetct tirtlnlosi, Prrtti koolimaju»; 8 aigksoli
b k . endiac 11. algtovl Turn sul.
nr. 19, 4 algkooli enviNc I. Ecsti algkoot Pihtwa
tänuw, Töömuj 't 5. alglool 3 kt. enomc nooli
jeitp 100 l nruloml maja Jambuu maanteel.
Wcue öpeteelega: 1 a.glool 7 ki. vhen
vatnd endine W.nc targem atgiool ja Ätaoumri
kttttukool KUV, to.gcmu algtooll ruumid.S; 2
alglool b kt. ÜytNdulnd endine II Wene alg 00l
ja Suumenja ktritalvol end. li Wme algloolt
ja tirlkntooti ruum es; 3 tütarlaste
algloor 4 tt. enotnc 1 Wcnc alglool P-terduri
täauw 5. Op.taSte Wa»lun.i.mine lõigiöse
teaustoeSje algad 8. jeplcmdiit etsamiv 12. sept.
hpeiöö algad 15. scptemdtil. «Kluru".

Terwisehoiu alalt.
Wvimlemife õpetajate knrsnsed,
haridutmmidteriumi poole Tartu
võimlemise ja spordi se.tsi ..Taaru" juure», aU
gsfid 25. juulil. Kurjuste juhataiak» oli ;elisi efi
meeS kaaUdirektor K. Treffner. Õpejõududek» mis

A. Aaaöneu ja hr. Karl Hmtzec wStmlemiseS,
Dr. A. E»»st anatomia fösiologi»», Dr. F. Lepp
õpeta» tersiSboidu esimese c.r»tiadt undrntst,
direkk»r J. T»rk pögagagikat. Õpilasi »li arwu
järele 50, nendest 20 mee»- ja 20 naiköpilast.
Kursuste! tehti iga päew b tundi tööd. Ku»süste ruumide!» »lid Aletsandri gümnafiumi wõim

lemtse saal ja Turniseltfi saal; mänguplatsid:

praktilised tööd laboratoriumideL teinud, pääseb eri.

aineid kuulama. Enne eriainete kuulumist läheb
üliõpilane üheks sulveiS eeskujuUfesie mujspidumi.

seSje praktika peale ülikooli kontrolli al ;« taidub
lõik tegeli kus põllutöös etteiulewa;d tööd ja üli«
kooli poolt tina peale pandud muid stohuSlufi.
Sundusttjtst praktikast on ainu t need üliõpilased
vt-baSlatud, kes pöllmöõlooli üheZ felleiohafe prak
tikaga lõpetanud, ehk ke» tar-oitme aeg tegelikult
põllutööd teinud.

Kuuljate wüstuwmmiie tingimised on järg.
mised:

1) Põllutöö teaduskonda wõetakje waStu täie.
õiguSliSte üiiõpilaötena leikkoottde kurjuse lõpeta,

jad. Ainult keskkood lõpetajatel on õigus
goaadide ja mlsiks.

t) Ühlluskooli 9 eh! 10 kl. lvpetajzd, 'kelle
haridus umdeS eubtfe 6 kl. keskkooli haridusele
kvastakS, v?S tatze teaduskonda waSru õigusega lõi

gist etleiugesiltlest ja praktika tööd:st (mi tätS.
öigusl Srcst üllöpi>aStest ru-lmt üte jääd) os« wötta,

põlluiöö teaduskonna lõpudip omi s. o. agronomi

nime omandada.

3) Ühtluskooli 7 kt, alamate j öllutöökooUds
ine. tõpctaj»d, reüc h.r dus smbcs enötfe 4 tl.
keskkooli hariouiere wuslad ja teller wilumused "te.

gelikuS pöluiöös, ludatakse hospitundi ja lõige
enam kahctS semestriks ülstkuid tpeatneid kuulama
ja wõtmaluje korral praktilistest töödest oja wõ^ma.

Tähendus Kui hotpitant soo
wiõ kauemaks ajaks ülikooli tuleb

luba uueud da.

Bkfu«td
I. Lt p u eksam ehk agron»mi - e k s a ».
1) Üliõpilane, tel kesklao.i eh? kuulil. endi
|ift sejitüoli|t lüpetanuö, uöuetawatel eri«ueiel
eit?luge«ised kuulanud, praktlttsed tööd l.dorat,rlumwcs ja katsetalus täitnud, losöufe teadastes
eisauii teinud, lasiatsc ozranomi eksamile.

2) Gqam on kirjalik ja suusõnaline.
». Kirjalikult.walmittub üilöpilvne kahe
kasinuse Peale, mis ülikooli postt
cmatje, põhjalikuma wasluje. ÜiS nime
katud termidest on muMvuSleadsjest.

b. Suusönaliseit on eksam kõigis snndns.
ltsies õpemnötcl.

S) Agronomi nme omandab ülilpilane MS
k-u iirjülilutt za ssusõnalijeit mata''
|eo annud.

11. eisam.
.»» üliifilane,i-« tefttoofi tttefife inrfnft
õp«°»ud. leo iuxt°odu«tt« etjami ttmJ, «».
"a''e* °õu talutee cttauetcf luutatrae, prant.
S S ia iaifetaig, .abt tti

kUid, laStacje kaudidadi etjamile.

kraadi smandab üliSpi
o.) kui majandus tead. magrik.

») kui ühes eriainel (Taimekasv, kari..
iakaSv, majanduStead. maarik kee
mi»») 'oh«, j,
ühe, w»h-m«ll rah»!,ihow»d no emised
avaldanud. '
d) Põhjalikuma teadnslise löö, miZle keemi
üliõpilane walib vastaja aine prafes
sori nõuS»lemisel, walmstanud

») «tsami ühe uue keele mõistmise tiastn
seks temud. r

«r. 187
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Maa lift

111. tlienbaletfamib.
Üliõpilane, keS agronomi eksami vasta ennast

valmiS ab, chf sette mba teinub, wõib ülikooli
jaurel mõnel tif amal erialal edast tõötaba, ennast

elssminerida laSta ja kitsama eriteadlase nime
omavdada.

Kitsama eriteadlase eksam olek» täienduseks
agranomi eksamile.

IV. Kooliõpetaja eksam.
fUtõ . ilane, kes tulewi'us teiste õpetajaks soo

vib saada, peab ettelugemtfed ülikoolis,
praktilised tööd pädagogia tnstitudis ja katsekoolis

lübi tegema, mille tagajärjel agronom eht kandi
dfit kooUõpetoja õigused omandab.

V. Semestri eksamid.
Igal kuuls al oa öigaS semestri lõpul ennast
kuulatud ainest eksaw.inerida lasta ja selle taga»

järje kohta tunnistust saada. Semestri eksamid
on hoSpitc-ntidele soowitalawad.

Eksamitest üleüldse.
Kõik eksamid tehtalse ainult semestri lõpul eht
algusel, selleks määratud ajal.

GKewmtndifed.
Uued maksuinspektorid.
h Cand see. Johannes Suija on nimeta
tad Pärnu maksulnS rektoriks I. jsan-arist arvates,

Marlin T u l m t n Tallinna V jaoskonna mak»»
wspeltari kohüste'äi»jakS 1. septembrist, Lanä.
ist. Eclch Aun Tallinna 111. saatkonna mats».
mSpettor: tohustetäujaks,Nrtur D ettenboru
Pärnu abilise kohuSte täitjaks,
Cangb. jur. Eugrn Frtdolin Tallinna I.
jaoslvnaa maksumspktorikS I. jaanuarist, C&neL
jur. Essib Wilten Tallinna 11. jaoskonna

miltatttb ln rukkijahust ja '/• rukkipüülist, ja 3
põeva puhast ntfnpftftlift walmiitttab «alget
saia. Sel teel tulek» ruNileiwa nvel 1«.50 p.
ja saia utti 2 «. 25 peuai matima. Kavatsusel
oa see hea külg, et elauikub saatfib segUciwa
asemel puhast ruikileibu ja ta pahast uisu,aia.
Koib kmdlalt jääb püsima uähtus, et tsheki»
leiva hiub tõuseb ja vabamüügil oleva leiva
hiud langeb järjekiublalt. Loodame, et see aeg
enam kaugel ei ole, kus vabamüügil olev leib
tshekileivast palja obawam saab olema.

Tallinna linna terwishsin usaksnna
hoiatus.
Et juhtumist ette on tulnud, kus tembeldama
ta ja täiesti kõlbmata liha on müüdud, siis hoia
tab linna tervishoiu o-akond kõiki Tallwna liha
nikka, et kui meel niisuguseid juhtumist ette tuleb,

sttf võetakse eksijate tõestu kõige valjemad abi
nõud tarvitusele.

Tallinna linna tervishoiu osakond.
Clfttpaftflotti ajal ostetud kaup pärale
jändnud.
Eesti tarvitajate ühisuste keskühisasele on suu

rem saadetus kaupa pärale jõudnud. Kaob ou
juba okkupatsioni ajal Saksamaalt ostetud. Kau.
da hulgas on muu seas suurem saadetus söögi
ja köögi tarbeasju, põllutöõriistu jue.
Bleimann kinni wvetnd.
Walitsuse käsul wõeti mtöbaläinub reedel
tuntud linnantnnik sots.-rewol. Bleimann vangi.
Tnntnd Sest- kirjan k ja politikamee»
Vervhard Linde jõudis möödaläinud reedel
aurik „Kajakuga" Tallinna. Kagu teada, jäi hr.
Rinde EeStt Wene sõja algul Pöhia-Wenemaale,
Kalsthstt wõimu piirkonda. RRL,ma el ajal olla hr.
Rinde Hiinas elanud, kust ta Jaapani ja Inglis
man kaudu kodumaale jõudis.

maksuinspektoriks, keubanbnse insener Jaan Kuu
s i t Tuwnna VI. jaoskonna maksuinspektori kohuste»
täitjaks.

Nahwalugemislundadele.
HeriduSministeriemt rahvahariduse osakond
teatad, et senini on rahva lugemislaudadele
hinnaalandust lubanud oma lehtede peolt veel
järgmised ajalehtede toimetused:
WiljandiS, posi hinda ja ..Tallinna Teataja"
Tallinnes Zo'/r.
Raudteemaierjali järele.
Teedeministeriumi ülesandel on insener Lo x tui väljamaale sõimud raudteematerj-lisid
Eesti raudteede turssiS ostma, sest ksige viimaste

teadete järele ei ole 50 milj. dollarilise laeuu eest
ka mitte roopsidki sStetud.

Liuna walguStawise küsimus.
s!«ga kuuleme, olla Wene Balti tehase jnha»
tvs llnaste e>t-paneku teinud linna elekttiwootuga

varustamise asjus. Tratawasti on nimetatud
tehasel suur-m elkkcrijaam, mida nüüd käima
kavatsetakse panna.

S.ia peak id tüll need, kellesse asi puutub,
ettepaneku hästi ja kui »õ malik, siis
elektri woolu võtma, et lirmaelanikkuve! mitte
ei tarwilseks talvel pimedas isiuoa. Rinna
jaam el jõua iil kai nii tarvidust rahuldada
ja praegusel ajal jsawa laieusemlne, milleks ka
laen juda kavatsusel, on eh? enam k«! küsitav.
Pealegi võiks sel juhtumisel, koi linnaeluni
tkud elektri w-lguse saavas, tõtt fiSsetulew petro
leum maaelarnttade tarviduste rahuldamtsiks
mAna.
Tsruülewaataja «alimiue.
Tallinna linna turuülesaataja koht sai wabakS.

Gee on muugime roht, mille kohta rahva» ütled:
Paik pole suurem asi, oga sissetulek on hea.

Olgu nüüd sellega küidas on, aga selle koha
tahtjaid leidus rohkem tui oodata wõis. 72 ini
mest andsid te-da, et nad tahavad Tallinna turu
ülevaataja kohta omale.

ÜleScndjate hulgaL oli õige haritud mehi,
nagu kooliõpetajad, wallutlcjutajad jne.

72 hulgast valis linna kaubanduse ja tõöS
tuss iomlsion 6 me?st wälja ja nende kuue hul
gast valiti nüüd keegi Moori nimeline turuüle
vaatajal».

Aga veidi imelik on see walimine.
Kõige pealt olevat Moor, nagu uStawalt

Puhtusest linnas.
Et linnaS däsenteriSse haigeks jäämise .juhtu»

mifi ette on tulnud, siis oleks tüll tarwis kõige
piinlikumat puhtust pidada. Iseäranis tähtis on,

wooril isegi tööpuudus.

Uus kittteaine.
Kaua oodatud kuulus E'Stimaa põlev kivi on
Tallinna jõudnud, nagu meile tätteainete komiteest

teatatakse, ja teda müüakse s marga eest puud,
mis praeguste kirgete puuhindadega võrreldes
õige olav näib olevat.
Gelle uue ktlteaine tarvitamine olla õige
lihtne. Põletada võib teda niihästi ahjus kui ka
pliida all. EfilekS tulla puapilbaStest tule algus
teha ja stiS põlev kiwi peale laduda. Arvata,
wostt tnleb t-»l»el tooreid puid müügile, mille
hulgas põlevat kivi, kui õlide ritkp ainet, väga
kasulik tarvitada on.

Piiritnfa muretsemine wõltfttud
dokumentidega.
Riigilaboratorivmist võeti viimasel ajal »it
mesvguStekS tehniline?» otStard eteks piiritust
suuremal hulgal välja. TunniStuled ja palve
kirjad anti mitmesuguste asutuste poelt.

Asi paiStiS kahtlane olevat ja kui k»rd tel»»
f»nt teel piiritust nõudja ametik»ha käest järele
päriti, ei teatud seal sellest midagi. Hakati uu
rima ja süüdlase saadi kätte ning tatmetati trel
lide taha.

Tutt välja, et d»kmnmdid wiltfitud ja isegi
stilsatid järele tehtud olid.

Uurimine au kaimoS, mis selgitaSa peod,
k«S siin üksiku kelmiga wti laialdase salgaga tege.

mist ,n.
..Päevaleht"

Tallwn» postitelegrafi kontoris
seisma jSänud pikafisalised kirjad.
6. Mihelson Riiga; Dr. B. Tammik
Soome; Prl. Anna ja ne Jdrn; —VerUn;
W. Rockenfuss Bühl. Badm; Marte Schvetg
kofer Austria, Wien VII.; Ka»ten O. Padom—
SõveSborg.

Postiwalitsuse tegewusest.

juure saata, et see ta põhjalikult läbi vaataks
nmg otsuse anna-s, kaS br. Moor kõlbab selle

eht tahtmata pilku heita maaosa peale, mis kulmr»
nõuetest kaugele maha on jäänud, võrreldes süda

Kuuldavasti olevat majaomanik Ever, keS
ka tähend tad lomisjoni liige on, Moori soojalt

GeSliga s. o. Petserimaa.
TeadeS, et ainult seal on wõtmaU! korralikku
kultuura tööd toimetada, kuS on läbi äimine ole»

soovitanud.

maS ja kuS on wStmaltk saada ajakirjandust, saa

Huvitav oleks teada, miks niisugune tervise
poolest vaevane inimene, keS kepiga peab käima

selle koha peale valiti. Seal ehk leidb niisugust
juhtumisi, mis isegi vahest tervel mehel tunta
vaks muutuvad.
KavbattdttS- ja tõSStuSmivisterinmi
ka«rsi»lei on võõrastele awatud iga päew kella
10—2 e. l.
Ministri kõnetunnid on kella 11—1 e. 1.,
väljaarwatud t isipä-w ja reede, mis päevadel
vastuvõlmst ei ole.
Talliauß tshekileiwa hwvast.
stkagä teada, walmistab linna lekwaäri mlnig
terinmilt saadus jehudett leiba. Leiwaks wla
wõüa 20*/9 rakkij-hu, 40*/ o rukki- j, 40°/» nisu»
püültt. Sel teel minna oga leib nii kalliks, et
ligemal oja! t°la tjhektleiva hinda 1 «. 80 p.
prale tõtta. Nüüd on Kivaärt juhatas aga niiiuguse
cttt panekuga efinevuo, et tuleks anda ltvvaelantka

hele 4 pätVs pädalls rukkileiba, mis oleks »al*

mises järjekorras postkonter PetseriS, kui suuremas
keskkohas, kust raudtee läbi läheb, mis võimaldas
poStiwedu enam-wäheue korralikult sojarongidegu

ta tirjafid jne. Peateguriks üh?nduse loomises on
post, telegrof ja raudtee, miS võimaldab rutulist
liikumist, teadete ja ojatirjonduse laialilaotamist jne.
Wenewalitsuse ajal meelega unustusesse jäetud

ja pltgtnse olla sattunud Petserimaa, peale muu
pahede, kannatas meel selle all, et seal, »õrdlemi.
st suure maaosa peU. kõigest wiiS postkontori oli,

nimelt: Ketseris, JsborSkls, LauraS, Punikovitfis

kohaSte ruumide leidmine. Võrdlemata viletsate,
korratumate ja mitteotStarbekohaSte ruumide eest

nõuavad elanikud kuulmata kõrget hinda, uüS
sugune nõudmine, muidugi mõltta, sõjaoludega
Vigastatud on.
Peale raumide küsimuse »» RhekS ülepääsemata

takistuseks Petserimaal asutuste avamise juureS
poStiweo küsimus. Sõja koledustega ärartlüStatud

maa on weoabinõudest lagedaks tehtud, mis all
kohaline majanduSline elnarenemiae tuntavalt
Vaenlasest vabastatud maal said võimalust
Mõõda, ja kuidaS meie wZelitkumine lubaS. EeSti
paSrtasutufi avatud; nii näitusiks avati postkontor

JSborSkiS. Wnmase awavine oli sellega raSken»
datud, et postirongide liikumine kuni Petserini
sõudis, mis tõtt» JsborSki asut»S ainult Ketse
riga trakti mööda poStl vätS vahetada, Trakti
mööda poStiwahetamine on kulurikaS ja säunitah
saademSte saamises ja saatmises rahkem Viivitusi
kui sea vaguniga sünniks.

Petserimaa t»mits«r põöraS palvega
valinute poale võimalikult kõiki älemalntmetatnid
endiseid asutust avada.

PostltvalitsuS kovandertS käfimise selgitami
sekS ja selle rutuliseks teoStamlsekS kaha peale
amewiku, keS feis»korda kahapeal järel uuuideS
selgusele jõudis, et endist Petserimaa poStiwvrku
täteS f»ur»seS praeguste erakorraliste aegade tõttu
peaaegu võimata teoStada on.

PanikovitfiS, mis Ketserist 14 varSta eemal

asut»se avamise puhul on PoStiwalitsusel võtmata

Ülikõrgete hindade ja materjali puuduse tõttu
muretseda; peale mnu on avamise juures Üks
tähtsamatest küsimustest asutnse tarvilise varan
dusega varustamine.

Ct elanitade soovile vastu tulla, kavatseb
PoStivalitsus Pauikowitfi vallavalitsuse juures
esialgu poStiagentnri avada, igasugu poStioperatfio
nidega.

Postkontori avamine ÜaaraS (üawrõ) võid
paremate liagimiSteza sündida, esiteks sellepärast'

et koha peale endine hoone ja natukene ka endi
sest varandusest alles on jäännd ja. teiseks, on
kohaline mõisaomanik, elanikkude ja poSttvalitsuse

huvidele waStu tnlleS, tasuta ruumid tarvitada
lubanud: ka on poStiweoS abi elontkknde poolt
loota. Asutuse avamine viibid ametnikkude puu
dusel ja osalt ka praeguse olukorra tõttn. Lanra
asutnse avamisega saaks teostatud trakt Ketseri
—Painkowitfi—llaura, miS 88 werSta pikk.
Mis puutnb postkontori awamisiSse GloiodkaS

(WerhoustjeS), fiis oleks see seal tarvilik, sest et
Glododla vald, knS 15.000 ümber elanikke, kelle,
de hslgaS enam tegu tirjaoSkamatad setud, asud

Ketsirlst 80 werSta eemal. E-auikkudele sattud
harva mõni ü sik ajalehe nnmver, mispärast ela
niknd endale ainult kuulujuttudest uudist otsivad.
Slobodka kontori avamise teeb esialgu võtma

taks poStiweo tingimised. Iga ükfik reiS Elo.
bodkast Ketserisse ja tagasi läh?b umdeS I*o m.
maksma. Sellega tõuseksid poStiweo kulud aaStaS
nimetatud asmuseS tingimistel, kui nädalas kolm

korda postiwedu toimetada, 23850 margani
(150X3x58—23850). Kui selle juure veel
ruumwe üär, teenijate palgad ja asutuse ülespi
damise kulud arwata, asatuse fiSsetaleknt aaStaS
umbe» 5—6000 mark. ettenäheS, nõuaks ühe ain

waStu mingit huwi.
Eesti Postiwalitsus, oma tegevast algadns, et
suntnnd seles aS.as palju paremust luua. PoStt
asjandvst võiks korraldada ja luaa tekkinud olu
kona tõttu ainult veis ojades EeStiS, wst Saksa

Tallinna linna tervishoiu osakonnas oli see
tembeldamata lihamüügi asi arutusel ja tehti
otsus, et Saul Echeerilt tuled lihaga kauplemise
õigus ära võita.
Tulekahju. 5. septembril tekkis HanS
Müürm-nni korteris, G. Laagri uul. nr. 3, püssi
rohu plahvatuse läbi tulekahju, miS oga koduste
abinõudega ära kustutati. tr—

seal osutust avada võib, kus kötge pealt majan
duSlised ja sõjaolud seda lubavad. Asutuste
avamine kohtades, mis sõjsliini läheduses, ei ole
see seni soovitav, kuni selleks kiudel tagatis
puutub, et asutuse sulgumist karta ei ole.

W. IfljpiD.

H«lapalli»õistl«D.
keedel, S. skp. »lt linna spordiwäljal Tiigi,
veskil jalapalliwöifilus kohaliste spordimeeste ja
Ingli» merevä laste vahel, kus huvitav nähtus
ilmsiks tuli. Kesknädalal wiistluses kiige parema
Tallinnas oleva Inglis jalapalli meeskonnaga

wärawawaht, keda nägin esimest korda ja kes wist

näidata tahtis, kuidas mitte ei pea mängima.
Siis paudi küll vana tuntud ja proovitud Paal
väravasse, kuid nähtavasti oli meeskonna tuju
juba rikutud, uii et mäng täielise kaotusega lõppes.

Hästi mängisid tallinlastest värawahoidja,
kaitsjad ja keskonne poolkaitsja, pealetuugi-atest

pahem äärmine. Teistest polnud asja. Teis,
poolaja mängisid tallinlased ainult kümne mehega.

Oaani karskuseseltfide'keskliidu soowitusega tulevale

õiguse saad oma esitajat valida. EcSti maa
päeval (Asutavas KoguS?) nõutakse wõimakalt
alkoholi keelumääruste waSmvõtmist vabariigi
põhiseadustesse. Keeluseaduse maana oleks EeSti

loomulikult heaks toeks. Soomele ja asjal oleks
suur tähtsus vastavaks keeluseaduse töötSWenemaal.

Seda ja teist.
Jaht Parist kainiitel.
„Ti«es" jutustab, et Parifis augusti kaus
Rk» salkkond vargaid oma tegevust, mis sõja ajal
soiku olid jäänud, uueSti alata tahtfid. Nad wa
lifid oma ettevõtteks ka sündsa pühapäeva, mil
s«urem osa Parist elanikka maale »ii sõitnud.

Öösel (ei l/i 2 kuuli» üks politseinik kellegi
kullasepa iriS kahtlast häält, kutsuS kõrval asuva
hotelli uksehoidja ja mõlemad otsuStafid, et see»
vargad ameti» on. Kutsuti politseist abi. Algas
'tagaajamine. Wargad põgenesid ühte hotelli,mis
Kaardimäng. S. septembril tehti pro parajasti parandusel oli, politseinikud tule peale
tokoll A etsander Kuulmanni ja Oskar Sarapuu
peale, keS Vana-Kalamaja uul. nr. 28 söögimajas vaatamata järele. Sealt tahtfid nad uulitsale
pääseda, kuid katse läks nurja. Nad tungisid ruttu
raha peale kaarta mängisid. tr—
Wiina ora võetud. 6. septembril peeti
kinni Johannes OtSmann, kelle juurest leiti üks
toobtne pudel oma aetud viinaga, mis ära võeti.
tr.—
Inimene kadunud. 5. septembril teatas
miilitsale Anna Wnkstetn, elukoht Pikal jalal
M. 4, et 81. augustil läinud sealsamas majas,
k. b elutsev Marta Viikstetn ühes kellegi Roetfi
sõjaväelasega kodunt ära. kuid seni ajani et ole
veel tagasi tulnud. tr—
Margused. «*- V. septembril varastati:
Hiudrek Otsalt, Mseukampfi uul. nr. 29, kuurist
sissemurdmise teel mootor ratas 2500 marga
väärtuses: Madlt Goltfi korterist, U. Tatari uul.
nr. 6, 4SO mar a raha, pesu, riideid ja mu d oS
ju, kokku 1500 marga wäärtaseS; Karl Vlawushi
korterist, Uael uol. nr. 24. 350 marka raha ja
mitmesuguseid muid aSju, kokku 59» marga väär

tuses; August Sekseltlt Pikal uul. nr. 43 asuvast
kohvimajast kummimantel 600 marga väärtuses.

Selsamal päeval tehti protokoll Salongi uul.
nr. 8 elutseva Marie Tammeristi peale, kes
Inglis madruse P. Loscombe taskust sajamarga.
tise CeStt Vabariigi võlakohustuse ära oli va
raStannd. tr—

katusele, lõid ühe akna sisse ja põgenesid kitsasse

võõrastemaja koridori. ASjata pülfid nad oga
ust, miS peatrepile wiiS, sisse murda, nad olid
sunnitud veel RkS kord kuuekordsete majade katus

tele põgenema. Korstnate metsa vahel ringi eksi
deS, pääsesid nad ühe akna kaudu trepile, miS alla

uusitsale wuS. Wargad loopisid jahmatanud
uksehoidjast mööda rutateS uurisid, kuldketta ja teist

kallid asju maha. Selle trepi kaudu jõudsidki
nad uulitsale. Neljal neist lõks korda ära põge
ueda, kuna 2 varast kätte saadi. M.
14-naelane kullatükk.
Sydneyst teatatakse „TimeS'ile", et Mudgees,
Une* Lõuna Walesis, keegi mesilase pesast tõrge
võttes millegi osja üle k»miStan«d. Jöreimaada
tes selgus, et see 14 naelane puhta kulla tükk oli.
M.
Nsttsabade ostmine.
,ri«es" teatab, »n Inglismaal mõnes
kahoS »i|« palm rottifib laiali lagunenud. Nenbe
hüvitamiseks k»»l»tati Mo»moutshire krahvkonnas

rottide nidal 23. kaui 30. augastini wälja. Selle

Protokoll tehti Juuli Rauni peale, keS

nädala jaaksal püütakse niipalju rotte tui wõimalik,

sadamast laeva tühjendamise juures ühe pakt siga»

sest iga saba wiidakse lähemasse palitsei-asatanda,

rettifid olid varastanud. tr—

kas nende arw üles kirjutatakse. Peale kol«ekü«>

»e»dat a»>»stt makstakse iga Üraviidad retisaba

Iseäranis rohkesti on turule toodud õnne ta ai»wilja, mispärast ka viimaste hinnad langem» on
h»kanad. Aga k» muude turusaaduste hinnad on
alanenud. Nõnda maksi< eita turul:
Hapuleiwa nael 2, 25 p., saia nael s—7 m.
Lanawõi 14, 85 p., talup. wõt 18 m., juust 7,

eest 5 penni. M.

Ülemjuhataja staabi teadaanne.
s. septembril õhtul.

Jamburi sihil KopenSkose ja Vlubekoje
järwebe vahel vaenlase pealetung miied tagc.fi
löödud. Terwel liinil suurtüki tmewahetuS mis

50 p., kohupiim 1 m., seapekk 10 m., (lamba liha

iseärvnis ägedaks muumS raudtee piirkonnas.

terwe lamba wiifi 4.50 p., ja terwe sink S m.),
kanamuna paar 2,10 p. tangu toop 2so p. O»

Pihkwa sihil pommitas vaenlanepäewa
joeksul JSborski jaama Podramie, S.griwje,
Ulanowa ja Petrova külade ümbrust. Rshavki
küla ümbruses aeti meie tulega vaenlase maa

t00p,1.50p kartuli toop 6vp.(tserwerik 10 «.porgandi

toop 1 mr., kapsapea nael 25 p., kaali n»el 30
p., ernekaunad nael 4 »r., peedid 40 p. nael,
kurgid 35 mr. 10V, fibulad 3 mr. 50 p.kör
vitsad 70 p. n., hapud kapsad 1 mr. n., hupud
kurgid 75 p. täkk, sigurid » m. n., seenetoop
2 m., fftlM kuus» (looavpäidikatest keedetud) 2 m.

Sport.

alal. Eestlaste ettepanek selles asjaS läheb nüüd
Ühes Soome karskuseliikumise keskjuh-tuse ja

Ulakus. 5. septembril tehti protokoll
Marie Tammeristi, Maria Koppelmanni ja
Johann Velterdergi peale, kes joobnud olekuS
uulitsal kärmttssfid ja endid viisakusetu üleval
pidasid. ' tr—

elaw olnud mii hätti mütjate tui ka ostjate poolest.

Chk küll postiühenduse loomine Petserimaal
suurte raSkvStega ühmduseS oa, püüad Posti»
walitsuS kõiki tetzs, et selles asjas kohsliSte ela
pik ude havisid rohuldada, mis ühilast ka riigi
huvid on. Praeguseid erakorralist aegasid ar
vesse võites, mis takistavad ülesehitamise tõõd,

võtta põhjamaade ühistööst keeluseaduse võitluse

käik antud.

25—30000 juurdemaksu, unda aga rttgi aineline

Juba esimesel minutil lõid tallinlased iuglas
tele värava, toid siis hakkasid nad neid tagafi
saama kui külluse sarvest. Selleks aitas kaasa

eestikeelse kirjaoskamatuse tõttu ega tundnud nende

Õnnetused ja kuritööd
Tembeldamata liha müümine, llihunikud
Leib ja Saul Scheer',» vüöfio liha, mida nad
tapamajasse tembeldamiseks ei ole viinud. Järel
proovimisel selgus, et Leib Sch. poolt müügile
toimetatid liha kõlwulik oli, kuna aga Saul Sch.
liha täiesti kõlbmata oli. Asjale on seaduslik

sama Petserimaa asutuse ülespidamine riigilt umdeS

-seisukord et luba.

Ernits, karskuselitkumist Tartu ülikooli rektor
Põld. Iseäranis sooviti, et EeStt saakS osa

põhjamaade karskuse kongressi karraldavale kesk
komiteele, kuhu Eeslinnagu tõenäolik näib olevat,

Tallinna tnrg 6. sept. 18U
Tallinn» targ »n viimastel päewadel õige

Arusaadav, et seesoguse tthtsnseta arwn pos.
tiasvwSle tõttu, sealsed kodanikud tnutawalt osa.
tuste puudnse pärast läbikäimise suhtes kannatasid,

enamjagu kohalistest elanikkudest ojalehta ei saa

Vahekohtunik, keegi Anglis soldat, oli aSja
tondja ja õiglane, mitte nagu kesknädalat», kes
täitsa inglaste kasuks otsustas. tr—

kannatab.

ja Werhoustjes ehk Slobodkas.

nad, et lugenud neid ja ei wöinodki neid wgeda

Inglastest paistsid vilja keskmine poellaitSja
(Kuldawasti endine elukutseline) ja parem äärmine.

kaotasid tallinlased kiigest 1:3, kuna reedel hulga
Nõrgema meeskonnaga kaotus 3:6 oli.

»is oma jaga kaasa mõjus sellele asjaolule, et

kus tellimisi ja kuulutusi wastu wõetakse, ja üksikuid numbrid
müüdakso. Avatud kalla 9—s>
V gMaaliidu" talitus.

toimetada. Suureks takistuseks Petserimaal on

tuleb sellega leppida, et efivchS järjekorras oiault

komis.on oma uue mehe ennemalt arSti

| ..Ml" lil! II MM,

Sõjaväe huvisid stlmoSpidadeS, avati efi

Vallamaja on punaSte poolt pommit»«ise taga.
järjel ära hävitatud. Kõik endine postkontori
varandus on ära röövitud. Uut varandust

PoStias.andnse igakülgset volgustamist ja
selgitamist Eestis ülesandeks teheS, tuleb tahes

koha peale.

asumSte avamise töid Petserimaal toimetada.

on, asub endiseS pastkantori hoones walavalitsuS.

mata oa. Kaevatakse küll, et et olla küllalt wäl,
jawedajaid, tuid kuuldavasti olla linua mustuse

lesti paiianijas, vasti Wene tirp,

s?ii fiis säjaolufid arvesse wtttes, ei olnud
SeSti PoStiwalitsusel võimalik suuremal määral

et väljakäigu lohed puhtad hoituks, tuua aga näüd

nitsugune nähtus aga tervishoidlikelt täitsa lnba»

A Juhtma «ma austatud lugejata Ja kuulutajata tähelepanemist
A «ella paala, at Tallinna a, Jaani aulitaal,

maakonnad rohkem fannatafie, kui mõned teised.

paljudes kahtedes, ncgu kuuleme, lchtsult ülejoo-sta,

poolt kuulem?, heopis waevaiije kirjaoskusega.

Aga see pole veel väga suur viga. Ta olla
fetTüe poo est hoopis vaevane, läia kepiga.
Ta tse annud ka t-ads, et ta 8# pr. oma töö
jõust on kaotanud, kuna tal teda ainult 20 prot
fmii olejat. Wististi sel pöhvsel otsvStanud

okupetstoui võim lahkunud oli; hiljem lahkus
owpatstoui võim Walga ju Võru maakondadest
ja Petserimaalt. Peale seda algasid punased
pealetungimist. mille all jällegi ülemalniwetatud

paar, suitsuräimed 2 mr. Itz. p, 10 täkki,
50 p., loomapäidikad 4 m. N., silmud 2, 50 p.,
suitsuangerjad 13 mr. »., kambeljad lv mr. n.,
soolaktlud 4 mr. n., õunad 20—Zb mr. tsetwerik,
ploomid 6 mr. toop, karumarjad 2 mr. toop,
punased sõstrad 1 mr. 50 p. toop, mustikad 4 m.
toop, pohlad 1 mr. 40 p. toop. Peale selle oli
rohkesti maaseept turule toodud, mille naela hind

12—16 marga vahel waheldaS.

kuulajate salk laiali.

Põtalowo sihilAotleshö mõisa, Marowa
küla ja Tiljha järve piirkonnas luurajate kottu
põrkamisel».

Mujal vaikne.
Läti Ülemjuhataja staabi teadaanne.
T. septembril hommikul.

Ikjashitsa sihil pahemal Düüna kaldal
pommitas vaenlane meie seisukohti Daholini,
Kalnishki ja Podunat juure». Paremal Diiüna
kaldal mitmekordsed vaenlase katsed. Murmos.oni

Uuemad teated.
«lmetliwst aru audest D«ü»i ««kitsusele
Helsingi» peetud põhjamaade karsknse
wugresft üle
käit suu, osa Eesti kohta. Gelles tähendatakse
,Hels. San." järele järgmist:
Kongress oli iseäranis huvitav selle tsttu, et
Eesti Vabariigi waltlsos ja karskuseliikumwo
seal esitatud olid. Waltisust esitasid E.sti saadik
Soomes Or. Kavas ja rahvasaadik mag.

külade peale tungida nurja aetud, kas
juures vaenlasel suured kaotused oliwad.
6. septempri õhtul.

«jeschitsa fihil. Ella toschki küla peale tun
gimiseks koondas vaenlane selle» raionis suuri
jiudufi ja rasket suurtüki väge ja seljataga palju
ratsawSge. Waatamata vaenlase vihase katse
peale fronti läbi murda, läks meie vägedel korda
Üif pealetnngimised tagasi Iftfta.
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Wene wäermdsde teZi
daanne.
Kindralstaabi sädetelegrafi jaamas
waStuwõetud Wene enamlaste Mäe»
rindade teadaanne.
5. septembril 1919.
Lääne wäerind.

Lõnna-lääne wäerind.
Tshernigowi piirkonnas tulid meie mäed,
kes peale ägedat lahingut Kiiewt miha oi b jät
nud, uutele seisukohtadele 20—30 wersta liuna
pool Tshernigowi.

Lõuna wäerind.
Eumski fihiS on lahingud 15 werSM Põhja
pool Woroshba jaama Sudsha piirkonnas wõtstd

Soome lah?s pommitasid waenlase sõjalaevad

meie wätd oma alla külad 15 —2O wersta lõuna»

Kaporje lche kallast. DuiuSki piirkonnas lõuna
pool Dwinsllt puh mrl Düna jõe kaldal ia
Drissa sihis lahingud käimas. PolvtSki piirkon
nas wõtfia meie wäed kord Szabki jaama 40
wersta tõuna lääne poul Pol»'sl>t »ma alla, kuid
o!id sunnitud nimetund ;oama waeulase suure
üleaõimu all peale ägedaid lahinguid jälle maha
jätma. BebruiSkl piirkonnas ja Lunineisi fihiS

lääne pool Sud Hat, on s«atud 2 waenlase suur»

oa ägedad lahingud.

Eesti teater

tülli. No>?.o Oskolt piirkonnas kestab meie peale

t-mgimme Noao-Oskoli sihis edasi. Jewflrotowi
sihis Podgornaja jaama juures käimas lahingus

põh'a peol ja 4b wersta põhja-lääne pool Tsa
ritsõini.

Ida wäerind.
Tiar-tsõini piirkonnas wõtsid meie wäed oma
alla Pokrowskaja ja ja liiguwad Tsa
ritsõinile ligzmale. Kusllari sihis jõudsid meiz
wäed kuni Bugoninsllni 75 wersta lõana - lääne
pool Astrahani Meie edasitungimine Aktjubinst
fihiS edeneb. Orski piirkonnas oleme oma alla
wõ-nud külad 20—40 wersta lõunaida ja 75
wkrsra põhja pool OrSkit. Täieltkkude teadete
järele on saadud selles piirkonnas peale waentase
5. Orenburgi kütti diwist allaandmist: 2000 wangi.

vn wõetud 200 mangi, 2 kuulipildujat valju püssa

ja padrunid. Bozulzhorski sihis on lahing 20—
50 wersta põhja ja põhla.ida pool. Bogutsharlli
a Ufi.Medwjeditsa sihtidel liigume edasi. Tsarit.
sõni piirkonnas jõudsid meie wäed liinile 25 wersta

17 kuulipildujad, 2000 püssi, 238 hobust,
200.000 padrunil ja palju muud sõjasaaki.
Kindralstaabi Maakulomise Osakonna märkus:
Tambowi piirkonnas enamlaste wäerinna
seljataga overerib meel praegugi rvtsewägi kindral
Mamomowi juhatusel. Kohalikkudele elanikkudele on

Nõukogude Walitsuse pool kateg,riline käsk antud
kõik abinõud tarwimsele wõtta, et seda ratsasalka

ja arwuttuS. 9) Kroonika. 10) Büros. 11) KaaS
töölistele.

likwiderida, wastasel korral antakse mitte käsu
täitjad sõjamäe tribunali kätte.

Toimetusele saadetud raamatud.
KaSwatuS.
KaswatuSteadusline ajakiri. Õpetajate Kesk
liidu häälekandja. Ilmub kaks korda kuus.
1. aastakäik, 1. wihk, august 1919.
Sisu:
1) Kõik on loodud—loogem kodenikka. 2) Õpe.

Kirjawastused.
Uugern Tallinnas. Oiendused L.htse mSisa
majapidamise kohta saatke „Tullinna Teatajale",
kuS nimetatud kirjatükk ilmunud. Meie mid ei
awalda.

PZllnmeeS Kehtnas. Teie kirja saime
kiitte, praegustes oludes et saa seda oga awal
dada. Parajamal juhtumisel saame materjalina
tarwitamo.

tusoscikonua ü esanded. J Annusion. 3) Eneste
keskel. J. Piis'ar. 4) Kehalik kaswatuS. A. Lüüs.
5) Haridustöö wäljaspool koolt. R. Rägo. 6)
Estelilisest kaswamsest. A. KtlgaS. 7) Ootused
õpetajate kongressist. K. Õunapuu. 8) Kirjandus

Wastutaw toimetaja A. TupttS.

Wäljaandja.Kirjaswse Ühisus Maaliit."

Ostan
Teadaanne.

.Estonia*

õunu,

Pühapäewal, 7. septembril 1919.

.HM Pfl"

Mnahkö.

Algus kell i/z 3 päewal.

Mään

Jäite kfiiDwokipüka"

jii nnii".
Algus kell 7 õhtu.

L. tioomariaaos,
Uus uul. 23, k. 2.
Willakraasija

Easra on awatud kella

ja 2 ketrajat

10—1 p. ja kella 5 õhtu.

leiawad kobe teenistust. Tmgim.
ketrajatel: 25 p nael ja prii üles

IräffliT

T eadaanne.
ÄM aali i d u" Tartu abitalitus, Suur turg nr. 8
Kesknädalal, 10. septembril s. a., kell 10 hom.
tulewad enampakkumise teel müügile toitiusminis
teriumi ladus Uue Hollandi uul. nr. ll,tuhj<sd k?p
satüiinid ja papist toosid.

vtdamine eh? 50 p. nael ja prii

Pühapäewal, 7. sept. 1919. s. wib. Abja jaam. Sarja wabrik.
B. korda.

Willa kraasimine ja ketra
Mm «W
mine algab
AUja-Suji Wülirikss
Knut Hamsuni näitemäng 4 w.
15. septembril.
Algus kell 7 õhtul.

Kes soowid õit wtllade peale,
Kolme päewa jooksul, 9 —ll. sept. kell 10 hom.
toogu 1 nael 10 naeia willade hakates, saawad Börsisaalis järgmised kaubad
-aots petroleumi, masinaõli ebk
pooleks segatult. Töö hind: 2 mk. enampakkumise teel ära müüdud: hobuserauad, mit
80 p. willa naela lõngaks tege mesugused labidad, ukseketid, paberilõng, habeme
.plMveie*
mine, kraasimire 1 mk. p ko ajamise rasogen, sandalid, klaaspurgid, tollipulgad,
rutamine 50 p nael. 5 rub a kulla
umbrohu katkumise pulgad, juurelõhkumise rauad,
eest saab 5g nae a wikla lõngaks
A'gus keil 6 õhiui.
ja 10 rbl. e?st 100 naela i. n. e. pinsolid, seeb, portselan asjad ja mitmesugused
Kõige ouStusega A. Palm. pudukaubad.
Kolraapäewal, 10. sept. s. ».
Kaub.- ja tööst, riigiwaranduste ülew. osakond,
„ Maaliidu" tellimisi
S. Karja uul. nr. 20.
MIS Sili".
wõtab wastu
Esmaspäewttl, 8. septembril 1919

Teatri juhatus.

Õmblusmasinaid,
koo/eiabiifajäid
soowitab suures wäljawalikus
Lthstelljmrsi
suk9kudurtiiB>i- ja
retiep>ksfcipasfn£ita
peale wõtawad wastu

Er.Saar&Eo.
Tallinnas, Wiruwärawa niitest. 27.
Nakweies. Becki mazas.
Öösel IS./19. skp.

warastati

Luiste wallaS, Luiste killas. Saue»

augu talust hobune
ara. Märgid: l»rb ruun. 2

ars. 5 wers. kõrge, tagant waada
tes pahem jalg wäikstsr kabjaliik
mest saadik walge ja esimese pa
rema jala wäljaspool kabja piirme
peal walge wiirg, ninapealue päits
test kärna kchõrdunud. K:s kinni

Läänemaal
Wöoon wallas
kirjutaja lira Witiglas.
msrm

6. oktobril s. a. kell 12 päewal saab „End!a"
saalis enampakkumise teel müüdud Kilingi metskon
nast Li metsa tükki, 112,80 tiinu suuruses.
COiljandls
Pakkumine on tüki wiisi ja algab taksi hinnast,
mis koguspmmas 304.140 marka wäija teeb.
wõtab peale abitalituse
Ligemaid teateid annab Kilingi metsaülem.
meie lehe tellimisi ja kuu
Metsade peawalitsus.
lutusi wastu ja müüb
üksikuid numbrid hra J
Leppiku kaupl.
T adüferas

Tähtsate põllumeeste elusse puutuwate küsimuste
wõtab „ Maaliidu" telli selgitamiseks saab 24. seplembril s. s. Pärnui
misi wastu hra J. Koik. „E?sdišž" PtxuKiides
PSrnu maaksana
tellimisi
wstab, ehk käite juhat-b, saab
150 S mk waewatasu.
wõtawad wastu
Peremees Jüri Põldmann.

Kuulutus.

Tallinna linna kooliwalitsus tarwitab

teise linna llilegiaaii iehelil.
Kaubanduse-ja tööstuse ministeriumi põlewakiwi
juhatus annab teada, et 6. augustist on awatud igale Soowiawaldused ühes elulookirjeldusega tulewad kuni
tarwitajale põlewa kivri müük 3 mk puud. iga ostja 20. sept. haridusosakonnale (Nunne tän. 2) äraanda.
on kohustud kütteainete keskkomiteest, Uus tänaw
Tallinnas, 6. sept. 1919. a. JSiq 1304.
nr. 2, orderi raha äramaksmiseks muretsema, peale
Haridusosakonna j uhataja,
seda saab tema kiwi kätte Balti waksali puuhoowist,
linnanõunik A. Weidermann.
Brändi sarast nr. 15, kella 10—2 igapäew.
Asjaajaja J. M ü 1 b e r.
JUHATUS.

RAHWAPIDU
EESKAWAS:
Merewäe orkestri ja rahwaülikooli laulukoori ettekan
ded hra KULLI juhatusel, rahwatantsud, naljad
Draamateatri näitlejate poolt, balett jn».
MW' Ilutuled, ringmängud, einelaud, loterii
ja liled.
Algus kell 3 õbt. Lõpp kell 3 öösi.
Piletid ööiubadeks makswad.
Pääse*ähed 6 mk.
Kadriorus, ead. Merewäe klubis
püttapäewst!, 7. skp.
rnhwnfüikooli heakee

aigab õpatöö I. oktofepii 19«9.
Õpilaste wastuwõtmine kuni 30. septembrini,
Tartus, Rüütli uul. nr. 23.

Mj

saab selleläbi kõige paremini teostatud, kui meie
wannas rahwas Ullib

rahwa-pidu.

Kaarli
llfwlllflt

ära peetud.
Awamine on kell 12 päewal.
wallamajas wallakirjutaja
Hääleõiguslistena osawõtjatena palutakse kõiki
hra Sein.
põllumeeste
seltside eestseisus! ja põllumajandusliste
kodumaa neidusid ja soowinn
ühisuste
juhatusi
iga 50 liikme kohta ühte esitajat
nendega kirjawaketust.
Kursis
W. Martinson.
põllumeeste päewast osawõtma saata, kuna wallawa
J. Peil mann.
wõtab päewalehe Maa litsusi palutakse selle eest hoolitseda, et iga walla 50
J. Woll.
liidu" tellimisi wastu Kursi tegeliku põllumehe kohta üks esitaja põllumeeste
J Markin.
köster hra (J. Karlson.
päewast kui täieõigusline esitaja osa wõtaks. Raadikuid
4. liikutv svomusrongide park.
palutakse ilmuda sellekohaste wolitustega. Sõnaõigu
sega wõiwad osa wõtta kõik tegelikud põllumehed.
Päewakord on järgmine: 1) Ülewaade põllu
majanduse alalt. 2) Pillumehe kutseesituse loomine.
3) Rekwisitsionide ja kindlate hindade küsimus. 4)
Seisukorra wõtmine maareformi asjus. 5) Läbirääkimised
Puutestekoosolekülei
Kõnelema ja seletust andma on palutud h-rad
agronom A. Jürmann, põllutöö- ja toitlusminister Th.
Pool ja endine Peterburi ülikooli dotsent Jüri Uluots j. t.
Päewa tähtsust silmas pidades, põllumeeste poolt
rohket osawõtmist lootma jäädes,
Pärnu Põllumeeste Seltsi eestseisus.
könepidajaid

„Maaliidu" Keskbüroo,

„ K. Elkeiii kauplus, Maarjamõisa uul. nr. 22
„ L. Morsingi kauplus, Maarjamõisa uul. nr. 20

Harju wärawamäel, püliap.7. &kp.
rahwaflHkooli heakst suur

wõlab ~ Maaliidu* tellimisi wastu
kaupmees Ke-ra M. Vallop.

jookswaie päewaküsimuste üle, muu hulgas ka Asu
tawa Kogu liikmeid, saadab soowi peale

„ J. Raudsepa kauplus, Aleksandri uul. nr. 41a.
„ S. Lemming. Karskuse Seltsis Ugaunia, Tähe uul. nr. 70

„ J. Martinsoni kauplus, Roimi uul. nr. 1
Eesti Majanduse-Ühisuses herrad Öbius ja Kukk
Herra Karl Kukk'e kauplus, Raatuse uul. nr. 41
„ J. Kama kauplus, Jakobi uul. nr. 21

A. Palm.

Piletite eelmüük iga päew
kella 11—1 e. 1. ja s—B õht.

Herra G. Roht'i raamatukauplus, end. K. Sööt, Promenadi uulits nr. 6
„ H. Nieländeri kauplus, Peterburi uul. nr. 67

„ L. Roose kauplus, Tähe uul. nr. 75
„ K. Kägo kauplus, Pihkwa uul. nr. 2

furtec, tööaeg nii kuidas teha sos

Johannas Tralowi näidend 4 w.
Algus kell 7 6'atul.

| Päewalehe JaaHidf Mimisi wSfawail waslo |

pipart.

Algus keJl 7 õlrtu.
Fisaaaspäewa!, 8. septembril

Teisipäewal, 9. sept. s. a., kell 10 hom. tulewal
enampakkumise teel müügile toitiusministeriumi küd
metamise ruumides, Uue Sadama uul. nr. 2, toiduks
kilbmataks tunnistatud marmelad ja sissekeedetud
peedid ja õuaad.

EESKAWAS:
Laulukoori ettekanded rahwaülikooli ja laste poolt,
näitemäng ja kupleed Draamateatri näitlejate poolt,
balett, operett, rahwatantsud.
ZM' Ringmängud, lilled, loterii, einelaud, muud
lõbust, j. n. e. "WA
kell 12 pägwaf.
assi Sisseminek aeda 2 mk. ja siali 6 mk. assi

miila programmisst iseäranis kuulub Põhja-Europa
Soomesugu rahwasta toetamine nende wabaduse
Tallinna linna kooliwalitsus tarwitab sellekohase püüetes. Nimetatud ajakiri on sünnis abinõu just
ettewal alistusega
Eesti-Soomo hea wahekorra kindlustamiseks.
Essi keele õpetajaid.
3 Ilmub Helsingis igal laupäewal. 3
Soowiawaldused üh#s elulookirjeldusega tulewad hari
dusosakonnale (Nunne tän. 2), kuni 15. sept. äraanda.
Tallinnas, s. sept. 1919. a. 1308.
TeElimisehinds
Haridusosakonna juhataja,
linnanõunik A. WEIDERMANN.
Vi aastas 35 Soome marka.
Asjaajaja J. MÜIBER.
Va » 2®w w W n
V 4 „ 12 " n r>

Pärnu maakonna Ii okste
Soowitakse wiibimata osta
sõjawäkke wõtmise komisjon

Tallinnas, Wene uul. 11.
teatab, et tema korralised istumised on igal reedel
kella 11—1 päewal.
Komisjeni esimehe eest M. Laarmann.

ajakirja

nahk kabineti mööbel
kas uus ehk pruugitud. Pakkumised saata wälis
ministeriumi „V. T." all.

R ''ekk?-Meeritud wüNtoja defiy, Talltmio», Laial uul. «. S

Tellimisi wõtab wastu na
talitus Tallinnas.

