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Juhime oma austatud
lugejate
ja kuulutajate
tähelepanemist
selle peale,
et Tallinnas,
Jaani uulitsal,
Jamburi fihil waenlane meie seisukohti pommitanud.
Eesti pangamajas, wasta Vene tarja,

Pihkwa sihil elaw maakuulajate tegewus.
Kindral von der Goltz Kuramaalt lahkunud.
Austria rahulepingu täiendatud tekst awaldatud ühes liitlaste

„Daily nõuab Eesti
iseseiswuse tunnistamist.
London, 8. sept. Reuter. ..Daily Chronicle"

Jalili" iilitis on aul,

teatab: Enamlaste rahmttepaneku tagasilükkamine

eestlaste poolt onn.b neile weel suur-ma õiguse

wastusega Austria wäidete peale.

liitlaste täielikuma toetuse peale iseseiswuse tmtniS.

Denitini wäerinna pahem tiiw ja keskkoht ou jällegi kindlad, enam
laste pealetungimise katsed on nurja aetud.

kus tellimisi ja kuulutusi wastu wõetakse, ja üksikuid numbrid

tamiie'S, mille peale lal kõlkuma?a kojalsuse tõttu

müüdakse. Avratud kella 9—5.

täieline öiguS on. Aja iri lisab juur?, et aeg

talitus.

täeS on Eesti kindlameelsust paremini tasuda.

Egiptuse peaministrile ou elu kallale kiputud.
Kõik Briti wäeosad wiidawat Arhaugelist enne sadama kiunikül

Wäljamaalt.

mamist ära.
Uus Petroleumi maa.

„Daily Chroniele" leiab Eestil täieliku õiguse olewat iseseiswuse

AmerikaS Texase esaviigis, waStu põhjapoolist

tunnistamise peale.

Tallinnas, 9. septembril 1919.
EeSti rahwuS ei ole kaugeltki fõt'c teed, mii
Lal tsesiesivusem kata on, weel ära käinud. Meel
on palju raSkufi eeS, miS ära mõika tulewad,
enne kui nii kaugele jõuame Aga juba on peke.
mat aega mingisugune ebaloomulik ükskõiksus nii

hästi asjale lahedal seiswateS ringkondades, kui
ka laial-Ste hulkade seas EeSti tuleweku kohta

Tähelepanekut sarnase ebaloomuliku seisukorra

peal- juhtides ei saa tähendamata jäeta, et kõik
miS seni Eesti iseseiswuse kättevõitmiseks ära on

tehtud, rahwa ühesel hiigla.jõupingutusel korda
on saadetud. Losmkse aga nüüd selle tõetu, et
rähmast õigel ajal ja tarvilikul määral ei infor
merita, rahwa meeleolu ütSkõiise, tulgu mis tuleb,
astmeni langeda, siiS wõiwad need jõupingutused,

mis eel seista wõewod, ootamata tulla ja mette

maad võtnud.

soowitawaid tagajärgi anda.

Juba wara kewadest saadik ei ole kõige vähe
matki enam kuulda olnud, kutdaS asi EeSti küsi
muse lahendamisega ja otsustamisega rahmon

Selgus igas asjas on tarwil k. Sellepärast
on liiga mahe, kui wahetewahel teatatakse, et
MälisminiSterium kõrgete küla-iste ou's tceõhtu
on toime pannud, wöi wäiissaatkonna see ja see
liige koju on jõudnud, mõi sitt jälle ära sõitnud.

greSsil seisab? Mõn-d korrad on a-aleh'edest teade
j abt vilksatanud, et nädala tnöi teise pärast tuleb
seal Balti küsimus päewakorrale, feiS on jälle kõik

vaikinud mitmeks kuuks. WistiS i et pea rahu

Ee tahaks ju ometi uskuda, et meie wäiissaatkonna
lemmed kõik oma aja nende poolt asutatud kauba'

kongress praegu mitle jumewaheaega ja teeb ise,

maiale ParisiS pühendawad. Äritegemine on ju

kui ka kõik tema komesjowd endiselt
iööd, imelikul atifU ei ole sellest oga midagi
kuulda. Weel imelikum on, et Eestil enejel
rahukongresst asupaigas roh earwutene saatkond

nüüd moodus, need oga, kes rahwa kulul rahwaft

matjamaal esitavad, peaks oga ka midagi muud
kordu saatma ja sellest tahab ka rahwaS teada
saada.

Hilja aja eest jõi dis väljamaalt tagasi Tal»
linna waliSmimster hc. Poska. Loomulikult oota

Kuidas Peterburi äraeoõtmi
sega lood on.

sid tõtt, ec watesmenister rahwale ka teadustab,

tas Merised ohvrid, mis ruhnas wõitluses oma
esejeiswase eest egupaeio ka kord soowira
u aid tagajärgi annawcd? Keda ei oleks huwita
nud teada stada, kuidas tiitr,il>deS ja eriti rahu

„TimeS'i" kirjasaatja teeb kokkuvõtte praeguse

Peterburi wostu võitleva frondi üle. Peagi on
sealsetes piirkondades sitgiS kä.s. all
on meri ainult kejk.nowembrini käidav. Sellepeale

longressii EeSli küsimuse oisuslamise peate waabuJat|e ja kaS on lootust, et meie palavamad soowid

wc alamata et meremäe teenused vaga suured,
olemb lõpulik hoop ometi maaväest. A nukesed

pea täitmist leiawad? Kuid mette sfcnafistfi ei
libisenu' nende küsinusle kohta wätisministri
tuultelt. Kõigele jäi orusaamalaks, meks minister
waikeda armastad I Kui diplomvtia meel mana
õndsa tsaaririigi e-Skujul weel lättsa salajaseks
et ole muutunud, siis oleks loomulik olnud, et

jõud, kellelt abi loota wõlb, on Soome ja Eestimaa.

välisminister oma t gosijõudmese järele vähemalt

sai. ei suuda siiski wisliStt üksi enne talmet Wene

Asutamal- Kogule seüutorrast aru olels annud,
.ga ka seda et peetud kes teab mispärast ta me.

pealinna ära wõtta. Eestlased ei taha oga senini

leluks. Nüüd on se seekord nnsugusetS kujuaenod,

et Eesti asja kohtu wõib üht teist aenult lus
Inglise, Roolsi ehk Soome ajalehtedest leida, kelle

Peale seda kui Soome sotsialistid kindral
Mannerheimi presidendi walimiStel lobi kukutasid,

on väga kahtlane, kas Soome abi on wõimoltk
saada. Kmdral JudkNitshi sõjavägi aga, selle
peale vaatamata, et ta ltttlaStelt wurustusaineid
tcasa töötada, kuni linlased nende iseseisvust wor
millkult pole tunn sianud.

Kui tahetakse Peterburi ära wStta, on eest.
laste abi tingimata tarvilik. Venelastele veaks

kaaseööetjed meie välisministri jutul selle wäija ka rahalist toerust korraldama. Kuuldavasti läheb
maalt läbisõidul on weioinud. Neid jutuajamisi kindral Gough Londonisse konver ntsile.
tõigeb siis Eesli tel grahwt agen-ur ametlilu t
CnamlaSte kchutustööks tehakse Soomes suuri
ümder ja tmwust b Eeste lehtede kaudu nende ettevalmistust. Soome agendid teatavad, et
sisuga ka «aaraherast. Suuremalt jaolt elatatfej püssa, laskemoona, pomme ja kirjandust suuremal
ega kuulujuttudest. hulgal sisse on toodud, et talwel wasluhatk-mist
KeS ei mäleta, missuguse õhinaga weel hilja
korraldada. M.
cja eest Eesli ametlik ajakirianduS tehueus>ööd
mitleenamleSte Wene mägede wastu tegi. Seal
sündis järsku üle vö linlaste ettepanekul TallinnvS

Pöh a Lääne Wrne waletsus, keda leettased ka
riftcltfuU warustama ja toetuma hakkasid. Mis
sugune wahekord Eestil praegu uue Wene watit
sustga on, ei o e teada, Imd igatahes oli meie
jülje all Wene watilsuse loomine tüllalt lähcsaks
sündmuieks. et wäteSmeeeister seisukorra se giluselS

sõna olekS võinud ja pedanud wõlma.

alles biljut', oga juba nüüdki rehkendatakse aasta,

saak 150 milj. dvllvri peale, mida aga mitme
wõrra wõlb tõrgemale tõsta. Endis-st indianlaste
Forl Worthist, mis seal juures, on paari kuuga
uhke ja suur linn kaswanud, kus juba 150000
elanikku.

Bela Kuu ja Lenin.
Wieni leht kirjutab, et Bela
Kunil, Kuntzil ja Landleril, keS küll wangis
ismwud, sileki korda olla läinud oma agentide
abil Budapestiga ühendusesse astuda ja ärapeidetud

rahasummasid, mis suured, kibumSiöö
heaks käima panna. Ukraina enamlase N kowSki
kaudu olla B4a Kun isegi Lemntle saanud teate
saata. Selles üklrb ta, el Budapesns olla 100 000
meest, nõukogude dikiaturi truud poolehoidj-d,
salajas sõjariistu pandud. Rahrvas olla rumen
laste peale wihane, ja niipea lu> Numenia wäed
maa t luhkuwud, wõiks uuesti nõukogude valitsust
m ksma panna, millele praegune Friedrichi kubinelt
oma tagarlise poltnkoga head pmda walmislawat.

Kõigeks selleks aga minewat palju raha tarwis,
ja Lenin saatku weel raha, mIS kaudseid teesid

viibib ja arwatawast' niisamuti tööd teeb, kuid
oma töö tagajärgedest ei ole ta ammusel ajal
rahvale, teda ta esitab, teadustanud.

piiri, mis maakoht seni tõtge waesemakS ja hal
wemaks ÜhtsriikldeS loeti, on wiimasel ajal suurt
petroleumi lademeid leitud. Senini on järele
uuritud kõigest 400 kilometrilise läbimõõduga
maa'oht, mis asjatundjate poolt kõige rikkamaks
petroleumiwäljaks Amerikas peetase. Töö algaS

mööda kohale jõuab.

Egiptuse ja Inglismaa wahekord
teraw ks muutunud.
Suomi" kirjasaatja teatab Stokholmist,
et egiptlaste ja inglaste mahekord iga paewaga
haliremaks muutub. Seisukord äratab juda rahutust.

PäriSelanikud on sellepärast wäga pahased, et
nende wolinilkadel korda ei lamuo Parisis
Egiptusele tseseiswust laada. Peale selle ollakse
sellepärast üritatud, et Jtaüa Egiptuses Inglis
maa ülemwaUtiust on tunnistanud.

Türgimaa Amerika ü emwalitsufe alla?
Amerika uurtmisekomisjon, kes idamail käis
aSjoolusid koha peal jär-le uurimas, on nüüd
kodumaale tagasi jõudnud ja seal ..Matini" teatel
ette pannud Suria, Armenia la
kohta Amertta proletloratt ehk
ülemwalitsust maksma panna. Komlsivni orwa
mist mööda on see otnuke abinõu, mis uue sõ a
lalltlpuhkemist ida litsim, Ste pärast wõib ära
hoida. „Nclv>Nort Herald" ob et Amerika
wal>tsus on otsuse s teinud 150.000 sõ.ammest
ArMcNiasse saata, et armenlast tallitu hulkusaa
mtje etst hoida. See küsimus tulla Purist konwe
rentsil lähemail päiwil juba päewakorrale.

Egiptuse peaministrile elu kallale kiputud.
Reuterle teatatakse 2. sept.: Mvhamed on
teatanud: Eg ptuse peaminister sõitis autos oma
kontorisse A elsandrtaS, kui teenija pärismaalase

poolt auto peale pomm vi ati. Järgnes suur
plahvatus, kuid peaministril läks korda wigata
pääseda.

Inglise saadik Bukarestis.
Londonls. 7. seot. Reuterile teatatakse
Parisist : Sir George C ark, B ufourt sekretär,
on rahukonwerenlfi Ba-aresli saudituks määratud.

Wõitlus enamlaste wastu.
Kroonlinna peale tungimisel mõned
ivglafed wangi l^ngeuvd.
EnawlaSts radio.telegrammi järele on sel
korral, kui inglased Kroonlinna pealetungisid,
kolm Inglise ohwltseri ja kuus madrust em m«
laste täite wangi langenud. Nende hulgus on ka
mõned, keda surmasaanud arwati oletoct, muuseas
üiemlettnant Napter ta Brenner. Selle telegrammi
on inglased kinni püüdnud.

Inglise lennumasinate külaskäigust
Kroonlinnas.
Inglise lennumasinate wiimane külaskäik
Kroonlinna oli, nagu „Uusi Suomi" teatab,
laup. 30. aug ..Karjalale" teatakse nüüd, et
sellest külaskäigust on 18 lennumasinat oka
wõmud, kes kaua aega Kroonlinna kohal ln
nanud, enamlaste tormilisest suurlüitulefi hooli
ma.'a. Kui nad omad pommid olid alla wtsanud,
lennanud nad ära.
Inglise iorpedohäwltaja Eoome lahes
nppannd.
„Uusi Suomi" teatab:
3. sept. õbtul tl. 10.20 ajaS Inglise tor
pedohäwitaja l9 miini otsa. 90 meest, 1
ohwitser sa laewazuhataja päästeti ära. Nendest
päästis Seiwästolr tulnud Soome mene laewa
kapteni ja 2 m-drust. Arwatawasti said 8 ohwit
seri ja 16 madrust surma.
Euamlased Kroonliuuas hirmul.
„Krasnaja Gaseta" teadete >ärele on 21. aug.
Kroonlinnast kõll er-nsiiud wälja saadetud. Selsamal

korral on ta kõik Üyinmäe, Rewonnina ja Ora
nienbaumi elanikud wäljasaadetud Waentase
lennumasinate kartuse pärast on tindluse toman
dant käsu ar-nud, mille järele ööaegadrl tõik aknad
peawad kinnikaetud oiema.

Wöitlused Wieua Karjalas.
Londonis, 2. sept. (Reuter STT). Ametli
kult teatatakse: Wmel».sed teatajad, et md
Emtsa oma käes hotawad ja et nad enamlast
togafi löönud on. Oume miimid rongid ära
wötnud. Korda läinud pealetungimise togaläriel,
M's järwe itaooolse kalda maslu ette.
wökti, saime 5 automatpüsfi, 300 püssi ja 150
wvngi.

Kolt haki söjawSgi.
„Petr. Prawda" 31. eug. numbris olnud

väärtpaberite häwitamiue
Wene lehele „Wosroshdenie" teatatakse Berlini

kaudu Wenemaalt, et seal on kõik rohwapanga
Seda regiStert, kus teadmatus igat ühte seni
on vallanud ja praegu weel oma kiitles peab,
Võiks ilm lõpmata pikendada, tuid arwatawaSti
saab nendestki näitustest.

osakonnad ja hoiukassad käsu saanud kõiki väärt

paberid, miS nende käes hoiul, ära hävitada.

saadikute registrerimiseks ja teadete and
miseks on awatud teisip. k. 11—1 e. 1. jä
5—7 p. 1. Jaani kiriku käärkambris, keskn.
B—9 e. 1. Kaarli kiriku käärkambris ja
keskn. 3—4 „EstoniaM kontsertsaali juures.
Awamise koosolek on „£stonia" kont
sertsaalis keskn. k. 7a4 p.
Teine Helsingist tulnud teade jutustab, et
Soome Khes mewa Inglise laew»Snku ülem
admiral Coman on kindral Goughiga Pebrburi
peale nõu pidanud. Asi on aga nii,
et kindal Gough kahe wiimase nädala loolsul
Helsingis ei ole olnud, tvaid on Inglismaal.
Tema ei ole üleüldse admiral Comamga kelkugi
saanud.

Enamlaste pealetungimisest.
Boss. Zrg-ile teatatakse Sto holmift 30. aug.:
Pihkwa ärawõlmine nõukogude walitsuse wägede
läbi ei tulnud mitte ootamata.

Nüüd on enamlaste wä?d jällegi
tervel sel maal. mis Luuga ,õest ja
Peipsist ida pool seis«b Peterburi! ei näi nüüd
sugugi enam karta olevat pealetung mist, mis ida

ja põhjaläane Wene väed tahlpd augusti
lõpul elte wötta.

Muidugi, sakslased näeksid heameelega, et asi

veel paliu m oleks kui ieda Stokhotmi kirja
saatja kulutanud, et fils Guitzi wügetega ,ekta
lüüa ja mute üksi Baltimaad, ku ual Wene
maad oma möiu alla saata. Tähendada tuleb,
et teated Wene enamlaste edasilungimi'est on
kõigis BcNim lehtedes beameeiega tervitatud,
teudecete lagunemisest antakse aga vastumeelt
natuke ruumi.

Landon, 8/9 R utkr. Äm tliku söi.umi järele
on lve ii< «te seisukol t jõe
ääre» l.sept. tagajärgedeta ott kerinud. Enamlaste

teate, zärele on Koit baki peastaab RowoNikotaje
wisse taganenud,< mis on Tomski Unnast siinpool,

pavit w»nglwöc uu arv xauDC cl ja
Sc'tskoje »ä rinnal tdu> b 8 /8 800 nirlj nt.

Obi jõe tahedal.
Dentktn enamlaste pealetungimise katsed
nurja ajanud
Londonis, 7. sept. Sönamis, mis Kiie.vi
äravõtmist knnitab. datotakse autoritel

Soomemaalt.

lytst halli ast et Denik>nr wuStupealetungimiStel

enamlaste vastu, kts Harkowist pool
tungisid, edu on olnud; selle luures olid
enamlaste wäeoud paremal titmal sunnitud
Korvlshast. Woitshanstist, Kupi-nSkist ja Nowöt
O.kolist taganema, pahemal t>iwal olid enamluSte

väeoiad liktude «.volt Liwia—Wa>ni'i
raudteelt, SBiriucbt naabruses, tagasi löriutud.
Enamlaste pea>etungim>ie katsed Hurkomi pea>e

on nnwnfi tdiedii huiwafub sa Demkini pahem
tüw a keskkoht i.ille lindel.
Briti wäeosad witdakse Arhangelist ära.
London-s. 7. sept. Reutrri ku. lmist mööda
tuuakse kõ k Briti wäeo ad Arhange,st ära. enne
kui sadamad jää tõttu tmnt >äämad; see situn b
kas siptembri lõpul ehk oktobri uignsel.

Wenemaalt.

IWoipssi büroo

Peterburi peale tungimise plaauid.st.
Londonis, 4. sept. Inglile ajalehed teatavad,
et ne-d temed õiged ei oie, miS omal aial aja
lehed töid. nagu oleks kindral Gough Peterburi
rahwaie üleskutse avaldanud, null ö eada antuf.
se, et Peterburi peale tungimine ette wõ->
takie, la milles Kroominna võiuuse peale tähele,
panemist juhitakse, Nagu oleks see selleks ette»
wõetud, et toiduainete laevadele pealinna teed
avada.

Soome uued waditud wäljvwaal.
Nagu ~H Is.

lateks suudi ute s nimetatud: P rist endine wäusMl»is>er Curt Enket >a Londomss praegune
ofetäitiu |oaffr Osjian Donner. 9l<> jõudja
tels nimetatud Madridi endliie jenaror Onni
Talas. Rooma Dr. Herman Gummerns
ja Kopenh gentSse maiisminlöteriuml kantselei
üiem Dr. K. G Jdm a n.
„Le Temps" Soome osjadest.
„Le Temps"ile telegraferilakse Stokholmist
24 aug.
Saome praegune walitsus naitub kõlkuwat
kahe kartuse wahei. Ta k»rdub si emist rahutusi
kui ta töil tugawarawaemthed tolku kutsuks ja
Pelöiburl peate hakluks tungima. Teistst tütrest
kurdub la og,, et Soome stlltst mid.gi kuju ei
saa, kui ta Peierburi peate l> ngimi>est osa et
wõla, mida praegu ettewalmislatalse. Armutakse,

et herra Hotsp, Soome mälismiNiSttr läheb tule
wai nä.ulal Tallinnasse hra Poskaga, oma
om<tiwennuga, nõu pidama. Mõlemad m mstnd
harutuw. d omawahei Bulllrnkide
liidu asutamist, mida Inglise dtptomutia juba
läinud talwest saadik wäga jootUlr on toetunud.
Kindral kes presidendi malimifa
kaotamise tagajärjel Soomemaalt pidi ära soita*
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näitab oma plaani muutnud olewat. Pika reisi
järel mis ta oma maal teinud, on ta tähele
pannud, et tal rähma keskel küllalt nii palju

Kodumaalt.
Wõrumaalt.

poolehoidmist on, et ta sotsialistide vastuseismisest

hoolimata Peterburi vastu pealetungimist wõib
korraldama hakata. Soome walitsuS on ainult
vabatahtlikkude vägede korraldamisega nõus, mis

pärast vastutus liig suureks ei läheis.
Leht teatab, et soomlased juba 28. augustil
Karjala limil peale tungima on hakanud.

Räpinast. Wiimasel Põllumeeste.
Seltsi peakoosolekul 31. augustil valiti
uus juhatus: esimeheks kohaomanik D. RitSland ja

abiks Hindr. Zernask, kassahoid. Jul. Niggols ja
kirjat. kooliõpet. Joh. Köiwsaar. Seltsi endine
esimees H. Heering ei saanud oma täit tööjõudu
seltsi asjaajami ele pühmdada, kui rahwaväelane,

Lätimaalt.
Üleskutse ameriklaStele.
Peaminister Ulmanis on ameriklastele üleS
kutse avaldanud, milles ta Läti r. hwale abi
palub. Maa seisukord on üleskutse järele kurb:
„Kõik on ära hävitatud, tehased ega vabrikud ei
saa tööd alata, maa seisab harimata, pöllumasi.
naid ja riistu ega ka muid masinaid ei ole,
vaestelaste ja haigete arv ulatab tuhandeteni,
ja valitsusel ei ole raha, et aidata. HirmuS
häda ja viletsus on Latwijale osaks saanud, sest
kolm korda võttis vaenlane tema maa oma alla,
kuid kõige raSkem aeg tuleb Lätimaal eelseisval
talvel üle elada."
Alkoholi toast».
..Balt. Wehstn." aStuv ägedasti üleS kau
bandus.tööstuse ministeriumi kavatsuse vastu
tööstust alkoholi valmistamiseks jälle käimcnpanna.

Leht ürleb: Kui kaubandus tööstuse ministerium
nüüd iga hinna eest tahab seda alkoholi-projekti
ministrite kabinetis läbi Miia ja selles mõttes
aktsiaseltside põhjuskirju kinnitada, siis ei jää
meil muud üle kui Ma edonia kuninga Filippiga
öelda: „Mu poeg, otsi enesele teine kuningriik,
Makedonia on sinu jaoks väike."
Kuramaa ewakuerimisest.
Nagu „Br. Seme" kirjutab, pidi Saksa väe.
osade väljaviimine Kuramaalt 5. sept. alates
kiiremal käigul käima hakkama. Lähemail päiwil
saadetavat ka Wene väeosad ära Leedumaale,
kuS nad väerinnale önamlaste vastu võitlema
lähevad. Evaiuerim.se tööle olla kiiret teinud
läbirääkimised, mis liitriikide esitajad on Saksa
sõjaväe esemikkudfga pidanud.

Saksa ohwitserid Läti sõjawäkke.
„Jaun. SinaS" kuuleb Miitawist, et seal
suur hulk Saksa ohvitserifid ja soldatid, keS Kura
maalt lahkuda ei tah?, valmis on Läti sõjaväkke
astuma. Sellesisulist paltveürju on Läti valitsus
juba 30—40 ohvitseri käest saanud. Nad tõota
wad kõiki valitsuse käskusid täita ja et mingi
suguseid eesõigusi nõuda. Palvet põhjeudawad
nad muu seas soosiga enamlaste vastu võidelda.

ÜkS Landeswehri »sa soovi avaldanud
Läti waUtsuse poole üle tulla.
Rittmeister Goldfeld, kes Landesveerist välja
astunud, tuli selle kuu esimestel päevadel oma
küttide salgaga Läti valitsuse poole üle, fiSseandeS

palvekirja, et teda Läti võimu alla võetaks. On
lootust, et teda Läti kodanikuks tunnistatakse.

l. Kuramaa diwiifi sinfsnia orkester,
mis parematest mobiliseritud Läti muusikameestest

koos seisab, pani 5. sept. Riias kontserdi koime,
mille kestava Põhja rahvaste Norra, Soome
ja Eesti komponistide töödest kokku featub.

seda enam jääme nüüd uue seltsi juhatuse käest
ootama. Mis põllumehi nii allaandlikuks teiste
org. eeS teeb, on see, et põllumeestel puudub ühiS
tunne ja oma ameti kõrgune enesest lugupidamine.
Oleks aeg. kus põllumehed ühinema peaks.

Räpina Põllutöökoolile ja Põllumeeste Seltsile
otsustas selts valitsuse käest Peipsi äärest Räigla

mõisat paluda katsetaluks. Seltsil on praegu
umbes 60 tegevat liiget, kuid see on suure Räpina

kohta vaevalt Ilio. Ligem koosolek peetakse pea
ära tähtsamate põllumecSte päevaküsimuste
harutamiseks. H^g-

Augusti kuu ilmade ülewaade.
Läinud kau ilmad olid meteorologilisest küljest

waadeldeS käunis püsiva karakteriga, kuna tatt
psraturi, õhurõhumise ja teiSte meteorologlliste
elementide muutumiste! suuri kõikumisi ette et
tulnud.

Wõrdlemisi ühetaolise madala õhurõhumise
juures oli meil haruldaselt jahe ja vihmarikas,
nii et paiguti mõnes kodumaa nurgas nädalate
viisi iga päev vihma sad«S, mis heinatööle ja
viljakoristamisele palju takistust tegi.

Sarnane ilmade iseloom on seletatav maast
suuremalt jaolt põhja poolt möödaminevate tsük
konidega, millede tsentrid üleüldiselt väga ma.
dalad ei olnud, kuid siiski meil, kogu Rootsis ja
Soomest tihti korduvaid vihma hoogusid või
maldasid.

Niisuguste nõrgalt väljaarenenud tsüklonid?
mõjul valitses meil (iseäranis sisemaal) enam
vähem vaikne ja keskmise kiirusega tuul, kuna
merel paar korda kõva tuul ja torm ilmsiks tuli.
Nagu ülemal täheudud, kandis ka õhutempe
raturi muutus võrdlemisi püsivat iseloomus ning
selles suhtes oli ainult paari enam-wähem inten»
sivset tormilist lainet märgata: jaheda Shtutem
peraturi laine 24. augustil ja kõrgema õhu
temperaturt laine 30. augustil.
Et läinud kuu ilmadest selgemat pilti saada,
toon täienduseks järgnevad arvud Tallinna
Mere obserwatoriumls tehtud vaatluste järele.
Kuu keskmine õhutemperatur oli 14.1°, nii siis

2.0° augusti kuu normal temperaturist (16,1°)
madalam.

Kõige soojem päev oli 30-al augustil, kuS
õhutemperatur kuni 23,4° tõusnud, kuna mai
nitud päeva keskmine temperatur (aritmetiiine
keskmine kolmest päevasest 7h, 13tl, 21h tähta
jalistest vaatlustest) 18,4° oli.
Kõige madalam temperatur oli 24-al kuu
päeva hommikul, kus termometer ainult 4,5°
näitas.
Üleüldiselt kõige jahed«m päev oli 26. august
Kõige suurem korduvus läinud kuul o'i 15°
keskmisel päew-sel öhutemperaturil, 10 päeva.
Mis puutub õhurõhumisse, fiiS ei olnud ka
siin suuri vankumist: kõige kõrgem õhurõhumine
760,8 m/m. 17-al augustil, kõige madalam
744,5 m/m. 14-al, kuu keskmine
753,4 m/m.
samas mõttes. Publikum aga kehitab arusaama
tuses Ligasid ja lööb käega togu kunsti peale.

(Ülevaate näituse ja kunstnikkude kongresside

äärmisena või vastandina, kelle Ümber seltskonna,
kunstnikkude ja arvustajate tähelpanu kõige enam

y Eesti kunsti*) seisukord on traagiline, peaaegu
katastroflline. Seltskond on kunstnikud üksi
jätnud, ja knnfiniiud avaldavad seltskonnale
laitust. Wist küll ainus sellekohane juhtumine,
kus vähem kogu suuremale, kuna see võiks olla
muidu ennem ümber pöördud.

Olgu kinda on, aga mingisugune õigustatud
kibeoustunne on pidanud wnstnilks sellekohastele

mõtteavaldustele ahvatlema. Aga väärsamme
on pidanud tvst küll kunstnikkude endi poolt ka
ette tulnud olema.

Waatlcme selles mõttes lähemalt viimast
ülevaate näitust ja seal esinevate voolude
edastajaid, kui ka seltskonna ja arvustuse vahe
korda näitusega.

Näitusel esinevaist kunstnikkudest esinevad kakS

tõtanud, Adolf Wabbe ja Paul Sepp.
Esimest näikse ta futuristliste-ekspreSsionistliste
kalduvuste pärast iseäranis arvustuse poolt ainu
vtguSlise kunsti edastajaks tunnistatavat, kuna
kõik muu leiab ainult sedavõrd sallimist, mida
lähemal see seisab Wabbele. W«bbe õnnetus on
aga see, et publikum ei saa temast sugugi ara.
Sepp meeldib publikumile enam oma realistlise

Sepa töödega ühenduses esineb terve rida
väärnähtust meie näitustel, mida ei saa tähele
panemata jätta. Arvustajad need Seppa
palju ei arwuskagi, pea kõik ainult pahandavad
silmatorkavalt öhemeeteliselt, peaaegu ühesu

tülis, et ühed nendest tunnistavad üht ja nimelt
Publikumile vähem arusaadavat kunSti-näitusel
ainuõigusliseks kunstiks, teist
publikumile enam arusaadavat osa- töödest
tembeldavad nad alawäärtusliseks jne. Sinna
kõrva annab arvustus omas. löögid selles*) Ei taha kõlada kunstnikkude kongressil
minu arvates huupi võetud nimetused „tmd" ja
(õigem vist küll ..taivjaS"). Ka näib
mulle, et pole selles suhtes keeleteadlaStega
küllalt põhjalikult nõu peetud. Sellepärast tarvi
tan alamal senni laiemalt tuntud nimetusi ..kunst"

ja kuni kohasemad kindlaks saavad.
Enam meeldivad vahest kusagilt poolt soovitatud

„kujundus" ja »kujur".

keelatud.

' Paljud kunstniktude-pere liikmed näivad arvus

sadudega enam sügist kui suve meelde, missugust

2) wäljamaa rahade ja Wene protsent
paberite ostusse ja müügisse ifikute ja asu
tuste poolt, kellele luba wäljamaa rahade

muljet võrdlemisi suur pilvitus (keskmiselt alati
0,7 taevast pilvedega kaetud, ainult kahel
Päeval pilwede rohkus alla 0,3) aitas suurendada.

Mere obserwatoriumi juhataja k. t.
K. Frisch.
2. septembril 1919. aastal.

Sepa töid, ülistanud aga mõnda naabruses
olevat publikumile arusaamata! maali. Räägitakse,
et kui keegi Seepa tööde hindafid küsinud, teatud

kusagilt vastata, et need müüdavad polegi...
(üks nendest olevat siiski viimaks ära müüdud.)
Sepa töödel nähtud autori nime taga poifikeselifi
halvakspanevaid märkusi...
Sarnane lubamata abinõude tarvitamine
tuli ta kelle poolt taheS on üks peapõhjustest,
miks publikum ja tõfisem element näitustelt üle
üldse kui kaugeltki mitte korrektsetelt ettewõ
telelt eemale jääb, Kui neist kuuldustest osagi

paberite ost ja müük seaduse või põhikirjade
järele lubatud;

ja protsentpaberite oStukS ja müügiks raha

miniSteriumi Poolt juba enne selle mää
ruse avaldamist välja antud;
3) väljamaa rahade ostusse ja müügisse
riigiasutuste poolt;

4) wäljamaa rahade ja Wene prolsent
Tuletõrjujate kongress
peeti ära Tallinnas 6. ja 7. sept. s. a. See oli

paberite müügisse eelmistes punktides nime

esimene sellesarnane kongress vabas Eestis. Kon

Märkus 2.: Eelmises tähenduses ni
metatud asutustel ja isikutel on õigus wäl
jamaa raha ja Wene protsentpabend osta
nwg müüa ainult oma alalistes äri- või

gresstl oli esitatud ligi 50 vabatahtlikkude tule
tõrjujate seltsi umbes 80 asemikuga.

Kongressi avas korraldava komisjoni nimel
A. Birk, kes ka kongressi juhatajaks valiti, kuna
abideks h-rad Pirkel ja Punga said. Sekretäriks
valiti hra Adamson ja aõidelS hr»d Wäli, Kivi
ja Jürmann.
Kongress otsustas tervitustelegrammis
saata vahvale rahvaväele vägede ülemjahetaja
kaudu ja Asutavale Kegule.
Kongressile on tervitusi saatnud ja jõudu
edukaks tööks soovinud Esimene Tallinna kinnituse

selts ja Jõhvi tuletõrjujate seltS.
Arutusele tuleb tuletõrjujate seltside liiduks
koondamise küsimus. Peale seda kui see küsimus
on põhjalikult läbi sõelutud, jõutakse ühisele otsu

sele, et ühise liidu asutamine tarvilik on. Wormi»
line liidu asutamise kooSolek lükatakse kongressi
lõpu poole edasi.
TulekaitseriiStade muretsemist tavatsetakse edaS

pidi ühiselt toimetada, missugune ülesanne asuta

tava liidu hooleks jääb.
Tunnistatakse soovitavaks, et kõik tulet»rjuj«te

seltsid ühist põhjuskirja tarvitaksid, missugune
põhjuskiri välja tuleb töötada ja kõigile mainitud
seltsidele kätte saaks toimetatud. Sel teel oman
daks seltside töö enam vähem ühise laadi.

Tuletõrjuja käsiraamatu ja ajakirja väljaand
mise küsimus jäetakse liidu hooleks. Peale seda
järgnesid aruanded kohtadelt.

Tunnistati tarviliseks valitsuse poole soovi
avaldusega pöörata, et valitsus juhtum sel, kus
tuletõrjuja surma saab, selle perekonnale abiraha
määraks.

tatud ifikutele ja asutustele, kui ka ottuSse
neilt isikutelt ja asutustelt kõigi teiste poolt.

ametiruumides.

§ 2. Selle määruse vastu eksijaid karistatakse
sisekaitse ülema poolt admtnistratiwlisel teel raha

trahviga kuni 10.660 margani, vangistusega
kuni 6 kuuni või mõlemiga koos, peale selle
konfiskeritakse kõik süüdlase käest leitud ja tema

päralt olevad wäljamaa rahad tasuta riigi heakS
ja süüdlased väljamaalased saadetakse peale ka
ristamist maalt välja.
Peaminister: O. Strandman.
Rahaminister: J. Kukk.
W. w. asj. valitseja k. t.: Th. Käärik.
Uit* määrus puhtakasu protsendimaksu
kohta.
„N!!gi Teatajas" nr. 61/62 6. septembrist
on uuS määrus puhtakasu võtmise kohta ettewõ
tetelt, mis avaliku aruandmise korra alla ei käi,
avaldatud. Selle järele kõrgendatakse puhtakasu
pronsendimaksu 1919. a. alates 15°/ o, ja nõutakse

seda ta 4. järgu kaubandus- ja 7. ja 8. järgu
tööStusettewõtetelt.

UuS ajutine määrus kütteuinetegu
kauplemise kohta
on „Riigi TeatajaS" nr. 61/62 avaldatud. Selle
järele on kütteainetega kauplemine vaba, kuna
kütteainete müügile saatmise sundus kütteainete

omanikkude kohta sisse seatakse ja tarvitajatel
mitte rohkem kui ühe aaSta tarvis tagavarasid
valmis muretseda lubatakse.

Peale kongressi «li

tuletõrjujate liidu asutamise kooSolek.
Liidu liikmeks astufid peaaegu kõik kongressil

esitatud seltsid, kes ka liidu juhatuse ära valisid.
Liidu esimeheks ou hr. A. B rk walitud.

Walitsuse tegewus.

Päewauudised.
l Asutawa Kogu koVSolek
ou täna lell 4 p. l.
Salakaubaveo waStu wSltlemife aSsns
on merejõudude juhataja järgmise hoiatuse ruuna

UuS määrus wäljamaa rahade uiug
Vöeue proutseutpaberite oõtu ja müügi
kohta.
(MääruS on ilmunud «Riigi Teataja" nr.
61/62 laupäeval, 6. septembril 1919 a).

valvuritele avaldanud:
On tundemärkisid olemas, et rannavalvurid
siin ja seal endid sulakaubawadajate poolt alttäe

tõsi, on see ennekuulmata nähtuseks, «il wõjub
terve kunsti arenemise pcale halvavalt. Et see
aga nii näikse olevat, paistab sellest, et isegi
üks välismaalane sai ühe arvustaja poolt, ke»
teatud kunstnikkude rühmale mittte võõras pole,
selle eest peapesu, et temale Sepa tööd olid

vastased, sahvtikuseta lõuendile õõcutud, pintsli

julgenud meeldida.

Tõepoolest ei ole, kui objektiwsele seisukohale

jõud näitusel, mõlemad ou epigonid. Sepp on
Reepini, seega «peredwishnikkudele" lähedal ole
vast realistlikest koolist, Wabbe KamltvSky õhk
konnast pärit. Kummagi! on pcale wõõrfUi too
dad voolu endal vähe ütelda, nii et igasugused
suurvaimu, sügavuse, algupära ja meisterlikkuse
oletused kummagi!- poole tunduvad olevat liial datud ja sihilikud. Üks vool on pärit Wenest,
teise Saksast. EkStit et ole knmmagil. Wenemaa
on oga oluliselt meile võõras, ja Saksamaa pole
peale halekuulsa ..natsareltaste" .seni midagi ise

seisvamat, jäädavamat annud.
Iseäranis paneb mind imestama Sepp, kes
sõnas ja kirjas suur EeSti rshvuSlise kanSti

päevapildi töökoja tagaseinal, näituseks «Kerjuse"

tagaplaan, missugusel pildil ka kerjuse kuja ebaSanestanult ära mahutatud, seisak ebamääraselt

tabatud. Tundub peale muude iseäranis BjäISuitSki-Blruljä mõju (263. Warojane kevade).
Pinlsli üle valitsemises käib aga Sepp üle
peaaegu kõigist näitusel esinejatest oma laiusega.

f Wabbe õlivärvi pildis „Jtalta«" tundub
nendes peitepildi taoliselt äramahutatud uulitsa
perSpektiwldeS ja maastikkude» enam «kunst" (see,

miS venelane sõna ..(JxjKycß" all mõistab) kui
«taid", kui viimane sõna õige kunStt ntmetami
sekst peaks jääma, WSrwjd on sagedasti maitse-

HžUttmfcite lohuStuSlifi, et ma igaüht, kes ennast

ära oSta laseb, sõjakohtu alla annan ja et teda
kõige karmim karistus ostab.

Geda päevakäsks käsen kõigis rannavalve
kohtades ette lugeda.

wäljamaa rahade ja Wene riigi protsentpaberlte
oStu ja müügi üle on ilma rahaministri lubata
Märkus 1.: Käesolev keeld ei puutu
1) wäljamaa rahade ja Wene protsent
paberite ostusse ja müügisse rahaasutuste
poolt, kellele wäljamaa rahade ja protsent,

tajatega selles suhtes ühel arvamisel olevat.
Kunstnikkude oma korraldatud näitusel ei oleks
Sepa töödel nähtavasti mitte ruumi leidunud, j poolehoidja, teoS aga alles sesama, miS Peterburi
vaid need oleksid kerge käega jagatava Kawi j kuaStiakadkmia kõrgemast koolist tulleS. Tema
märgiga ~välja praagttult" üleüldsuse põlgtuse tööd võiksid eduga esineda mõnel Wene provintsi
alla juhitud. Wäljamaalasedki aga omandavad näitusel. Aine on wõõraS, käsitus sagedasti pea
näituselt ainult Sepa töid isegi muuseumidesse.
llSkandne, mis seda suurem, mida laiemad lõum
did, värvid sagedasti ühetoouilised hallid, nagu
Näitusel sündinud Sepa töödega tmelikka aSju.
Salkkond noori käinud publikumi kaasas ja laitnud

§ 1. Wäljamaa rahade ja Wene riigi protsent
pabnite ost ja müük, niisama ava ikud kuulutused

Udu ilmus nähtavale ainult Üks kord:
1-el augustil.
Tuule kiirus oli kõige suurem 29-al augustil
(3—lo meetrit sek.)
Üleüldiselt kottu võttes tuletas läinud kuu
oma jaheda temperaturi ja korduvate wihma

lemad mainitud kunstnikud on* kaunis keskpärased

guste lausetegagi, nagu mingisuguse w,ndeseltfi
salaotsuse järele: mitS on Sepa tööd näitusele
wüStu võetud? kui juba pr.
tööd välja heideti, siis jne.

dest. Tuleb välja, et wnflniklude-pece on isekeskis

augustil.

iseloomuga akademistlise vooluga, milles tundub

Tähele pannes üksikute kunstnikkude töid, leiame,

Meie seltskond on teatavasti kunstiliselt
vähe arenenud. Kõigest, mis esineb näitusel, ei
või tema aru saada, iseäranis äärmistest rvoolu

nii siis 5,7 m/m mainitud kuu normal suurusest
70 m/m), enam.
Kõige suurem sadu oli 14-al augustil, kuS
sademete rohkus 16 m/m ulatas.
Äikese ilmad olid 9-al, L4-al ja 30-al

hr. Sepa enese sõnade järele impressionistline
kalduvus. Kuid tema õnnetus on see, et arwuStus
teda sugugi et ..tunnista".

Sõjaseaduse põhjal (sead. kogu, IL k., L föv
§ 23 lisa) pannakse sõjatestuseks järgmine kohus
lik määrus maksma:

asuda. Sepa ja Wabbe tööde vahel wäärtus
ltselt suurt vahet, küll aga voolu poolest.
Kuid voolasid tuleb niisugustena hinnata, ja
nende Üksikuid eduStajuid niisugustena, kui nad
on, ilma et neid üksteisega ära segataks, kui
tahetakse õige arvustaja seisukohal olla. Mö

et sea! oli nii mõndagi huvitavat, ei saa salata
andeid ja tööviljakust. Kõik need tööd kuulusid
väga mitmesugustesse koolidesse, ning vahekord
viimaste ja suurema jao kunstnikkude kui ka arvus
tajate wahel on siin konflikti peapõhjuseks kunsti
ja seltskonna vahel.

kokku 19, sademete summa kuu jooksul 75,7 m/m,

11,5° keskmise päevase õhutemperaturiga.

Lõhe seltskonna ja kunsti wahel
Eestis.
kokkuvõte.)

Wihma päevi oli läinud kuul Tallinnas

matsudega ära oSta lasewad.

Ho atan tõsiselt kõiki rannavalvurid ja ranna-

üle valitsemine paiguti õieti abitu' Enam kohased
i Wabbele on tema graafilised tööd. Wabbest tuleb
lugu pidada kui julgest mehest, keS äärmiste voo
ludega söandab seltskonna ette astuda, kes nende

Merejõudude juhataja mereväe kapten

Johann Pitka.
Teadaanns meremeestele.
Järgmine laewasõidu tee on ühe meremiili
laiuses miinidest puhastatud ja kuulutatakse wabaks:

Guropi tulel oi juurest (põhja laius 59 kraadi
29,5 minutit ja ida pikluS 21 kraadi 18,5 minu
tit) kuni Baltiski lahe suuni (põhja laius 59
kraadi 23,4 min. ja ida pikkus 24 kraadi 1.5 min)
Lootside, tuletornide ja meremärkide walitjus.

Tallinnas, 5. sept. ISI 9.
Merejõudnds juhataja päevakSjk sala
piiritnsekeetjate wasru.
Eesti rah»aS jääb alatoitluse tõttu kiduraks.
Näljast pigistatud EtSti lapfi tuldi üle okcani
teiselt poolt maakera küljelt aitama. EeSti rahwa
maa- ja merevägi loob kangelasena keset inimese,

soo jätiste ja põhjakihi toorcste instinktide mölla,
wat merd rahva õiguse riiki ja kaitseb
seda puudulikult toidetud, elawa ahelana piira»
tud, oma »erd ja elusid ohnerdadcS. Kes neid
sügawasti liigutawaid nähtust ja suuri süadmust
tähele ei pane, waid kiskja elaja instinkte eneses
fisaldades meie kchvafid wtljatagamarastd hälvi,

tavad, need on salapitritusekeetjad, kes oma
piirituse walmiStamise juures ka sellest wähesest

suhkrust, mis vabariiki tuuakse, suurema osa ära
tarvitavad ja fiis salakaubana üle piiride välje,
maale toimetawad.

Seda köite tähele pannes käsen rannavalvet
ja rannawalwe kohustuölist köigesuurema südi
dusega ja agarusega neid inimesesoo jätiseid kinni

püüda, kes uu ic paljukunnatavq ja üleinimlist
raskustega võitlema rahwasoo eest tema kõige
tähtsamad toiduaineid ära kisuvad ja ära hävi
tavad.
Kinnipüütud süüdlast karistan mina nende
varanduse rtlgiomandusrks võtmisega, kolmekuu.

lise wangistusega ja 30 tuhande margalise raha
trahviga.
Merejõudude juhataja mereväe kapten:
J o h. P i t k a.
Ataman Balahowitsch Tallinnas.
Kohaliku Wene lehe ..Now. Rosfija" teatel,
on ataman Balahawitsch pühapäewal Tallinna
jõudnud ja samal päeval fiin oma ohwitseri
Jürgensoni matustest osa võtnud.
Balahowitsch olla jälle oma partisani salkade
juhtimisele asunud, keS enamlaste seljataga kuni
Smolenslini ära käia ja nendega võitlust pidawat.
EeSti tsnsnlaadi adress
StolholmiS on järgmine: Estniska Konsu
lätet, Stockholm, Wasagatan 5 tr., 4.
UuS töõjavtns valitsuse asntnsteS.
Nagu kuuleme, on mimiteriumide ja riigitee
nijaie esitajate mehelisel töölolekul tööpäewa jao
tuse kohta asutulte kantseleidel järgmiselt
kokkuleppele jõutud: Tvõpäew algab hommikul
kell Bja keStab kuui kella 1' Slis tehtatfe
tunniline pruukolti waheseg ja selle järele
keStab töö kella I—31—3 p. l. edasi. TSA.
Üleriiklise jmiilitsateeuijate ametiühisuss
nõukogu
otsustas ametiühifuse keskjuhatus LO. septembriks

Tallinna kokku kutsuda. Nõukogu koosoleku päe
rvakorras on tähtsamad amettühisuse oludesse
purtawad küsimused. ILA.

suutnud ta teha seekordne arvustus, kes on näh
tavasti aiault surnud- rahule jämud. Laipmant
ala on tüll ühekülgne—näopildid pastellvärwidega,
Ja nendestki mõni õige banaise käsitusega (nr. 132:

Joopt isa), kuid on ka enam õnnestanud töld.
vooludeni veel pole jõudnud areneda. MiS Triit on püüdes, näopilti sügavamat tunnet ma
puutub aga ..Postimehe" arvustaja märkufeW, hutada, mis teeb näopildi õielt tõsiseks kunsttööks
Wabbe «Jtalia" olevat väärt iga paremat ja puudub pea kõigil meie portretistidel, liig kau
Europa museumi, siis pidi ta küll meeS seda l gele kõrvale läinud—tardumuseni. Kr. Raua tööd
kirjutades oma tehe lugejate üle tassk Sti pihku on enam EeSti laodi kui kahe efimese omad, ma.
naerma. Ma arvan, seda usvt hr. Wabbe ise hcst küll enam ainete väljavaliku ja teotud müs.
kah. Sest tahaks küsida, missugust paremat Eu tita rõttu, mis küll avaldub enam tööde tumedas
ropa pildikogu teab arvustaja nim/tada, kus söe. toonis kui töis endis. Warwisid Raud nähta
niisuguse woolu tõid juba üleiUdse leiduks? w«sti kardab. Igatahes seisavad need tolm,
Meil on meel Vähem Põhjust sellega kui walltsewa

vooluga Europale esineda. Et aga pu&likuut
äärmiste vool ude arusaamiseni
jõuats, selleks et pea mitte näitus
tel kõike seda eitama, mis publiku
mile arusaadav, nagu juhiks siin
arvustajat furmapõlgtuS iga loo
wa jõu vastu, sest selle kaudu, mis
arusaadav, areneb seltskond nen'
dest vooludest arusaamiseni, mi»
temale alleõ võõrad, sest muidu
on kunstnikud varsti näitustel
oma tööde vahel üksi. Muidu puu
dub igasugune pind seltSkondlisetS
arenemiseks kunstialal. Mujal esis
newad futuristid oma ette näitustel, ja nii on
nende tähtsus teiste näituste kõrval piiratud.
Seltskonna kunstilise! kasvatamisel on aga
fiin peaülesanne. Sellepärast tuleb praegusel
ajal tähtsamaks seda kuulsuseta, ennastsalgavat

tööd pidada, miS kunstilise kaswat-se olal kooli
des tehakse. Ilma selleta on loov töö mölteta
ja üleliigne, ega aita fiin mingisugused «palgad",
mida seltskond ei leia õigustatud olevat, vaid
peab niisama üleliigseks tui kunsti, millest selts
konnal pole niisugusena mingit kasu. Rohkem
mõtet ja lootust läbiminemiseks oleks küll abira

vaatamata kõigi puu-uste peale, arenemise poolest
suuremast jaost teiStch esinejatest meelgi kõrgemal

—ka Laipman, kellel teatud and, mida pole ku
nagi salatud, on suutnud tõsta tema tööd kahe
esimese omade kõrguseni.

P. Raua näopildid on kahmatud värvide
poolest; huvitav on neid võrrelda Köleri oma.
dega, et ära näha, missugune suur mahe kummagi
kunstniku wärwtde vahel.

T. Grenzsteini näopiltides näib meistri
kält, tuid wärwide poolest on need liig ühetoom
lised.

Kangro.Pooli näopildid avaldavad tüse.
daid arenemise võimalusi.

2R ft gi, kelle maastikkudes puudub perspek-tiv, näopiltides—ümbritsev õhk, on fitSti tõsiste
püüsmlStega kunstnik, kuigi semusid saavutused ei

tunnista veel suurest iseseisvusest. Perspektiivi
puudumine või mitte puudumine ei tee ju veel
uhlkr tööd kunstteosekS ega keela selleks saamast,
nagu seda püüavad seletada äärmuste poole kal»

«n* arvustajad paremalt ja pahemalt poolt.
iJtagt kunst on enam waiba-kirjade kunst, kus
pole perspektiwil kohta.
enesele tüsedamat iseseisvat

fliut katte võitvat Koort, ja huvitav on
hadel, sest kaugelt suurem osa näitusel esinejaist tar
mkumiste poolest Meln t k u „Wägiwald."
vilab ise tõsiselt laiemat arenemist. Kohalikkude
-õ . „ olgu veel nimetada Areni t,
ateljrdega ei saa igatah-S kuigi kaugele. ;
kvhta võiks öelda, kui tööde asemel autorit
MiS puutub «kuldsesse kolmnurka" Laip
'|ji
<nf®
nagu see sagedasti tarvitusel, et ta
aeni, Triiki ja Rauda, siis on neid
oni piiratud võtmisega kunstnik. Suuri arenemise
arvustuse poolt püütud ..anjärjelt" maha kiskuda.
ASjata vaev. KeS teab kui kõrgel ei ole nad li võimalust ta vähemasti enam et näita, vaid
Mhaarab võtete järele, mis pole kunSti väärt,
ennegi olnud, ja vähemaks et ole neid nüüd senni
on enamasti luitunud, peale mõne üksiku

Talliuna liuna tööbörse tuutegewuse
ül-waade.

Kasvatusteaduse ja õpemetodi ettelugemiste aja

1-sest luni 31-se auguStwi.

Mer-koolideSse wastuwõtmise tiugi'
misteft.

Kuu jooksul sissekirjutatud tööotsijate arw 501

üle teatatakse edaspidi.

Merekoolide eriklassidesse võetakse ainult neid
meeste, ja 526 naiSter. Börsel on korda läinud'
tööd muretseda 878 meeSte- ja 101 naiSter. vastu, kelle vanadus ja eelharidus ajutise vastu
Ilma tööta on 1865 isikut. Üleüldine vabade võtmise määruse nõudmistele vastavad ja kes
kohtade arw 11.
teatud aeg merelaevadel on sõitnud. Mainitud
põhjustel ei saa need ettevalmistamise klassi
Tuletõrjujate parad.
lõpetajad, keS koguni merel ei ole sõitnud, ehk
Läinud pühapäeva hommikul pidasid tuletör vähem määratud aega on sõitnud, esimesesse
jujad kongressi puhul Kadriorus paradi.i Para klassi mitte vastu võetud.;

dist võtsid kõik meie linna tuletõrjujate komandod
hulga käsi., auru- ja mootorpritsidega osa.
Tuletõrjujad näitasid oma osavusega, miS kõik
õnnetuse juhtumisel harjunud tuletõrjuja teha võib.

Paradi lõpul tulid tuletõrjujad ühise rongikäi»
guga, mis terve Naewa maantee täitis, liuna

Kursuste korraldaja ja merekooli juhataja asetäitja.

Mõned arwvd Eesti koolide ja kooli
õpetajate kohta.
Haridusministeriumi teadete järele on EeStis
praegu:

1. Rahvakoole ja kooliõpetajad järgmiselt:
Kohanimetus. Koolide arw. Kooliõpetajaid.
Harjumaal 139 202
Tallinnas 41 202
Järvamaal 95 151
PaideS 1 7
Läänemaal 105 140
Haapsalus 3 15
Petserimaal 54 64
Pärnumaal 127 233
Pärnus 6 25
Saaremaal 140 160
Kuresaares 1 6
Tartumaal 213 287
Tartus IL 94
Walgamaal 8 12
WalgaS 8 80
Wiljandimaal 128 212
Viljandis 4 10
Virumaal 183 262
NarvaS 15 54
Rakveres 4 16
Võrumaal 138 168
WõruS 4 12

tagasi.

Ilm oli paradiks ütlemata ilus juhtunud,
mille tagajärjel ka pealtvaatajaid hulgana kokku
voolas.
„9fohftjfiUlooU" Pidu
oli pühapäeval Kadriorus ja Harjuwärawa mäel.
Pidu võib täiesti kordaläinuks nimetada. Ilusa
ilma tõttu oli rahvast haruldaselt palju kokku
tulnud. Kenad rahvariietes neiud ilutsesid laialt,
igal poal kaunimaid lillesid pakkudes. Rõõmsas
meeleolus lahkusid viimased pidulised hilja öösel
Harjuwärawa mäelt.
Meremeeste koolide aSjaS.
Teatame veel mõnede järelepärimiste peale
järgmist: Avatakse tänavu sügise kolm kooli ja
nimelt: Tallinnas, KuresaareS ja Käsmus,
Palvekirjad tulewed koolide juhatustele saata,
mtda juba nüüd vastu võetakse. Koolidesse aS
tumise tingimiste üle oli lehtedes pikemalt.

Haruldaselt ilus ja soe ilm
oli läinud pühapäeval, olgugi et sügis juba ligi
on. Linnalased, viimaseid ilusaid päevi veel

Kokku 1432 2382
Neist a) maal 1327 1911
b) linnades 105 471
2. Keskkoolides: a) maal . . 230 kooliõpet.
d) linnades . 873 „

ära kasutada tahteS, ruttafidjlinnast välja vabasse

loodusesse. Tung Piritale oii nii suur, et moo
torpaadid kõiki sõtduhimulist ära vedada ei suut.
nud, vaid paljud pidid jala läbk Kadrioru sam
muma. Liikumine mererannal ja metsa all oli
elav. Suplejatele oii merevesi üllatavalt - soe,
mille tõttu seda lõbu ka paljud maitsesid. Kohati

Koiku 1103 kooliõpet.
3. Kutsekoolides: a) maal . . 6 kooliõpet.
b) linnades 181 „

oli aga meri mingisugust tõrwaollust välja ajanud
ja kalda ära roojas tanud, miS suplemist takistas.

Prof. Vhakowi ettelugemised Tallinnas.
Tuntud Sürjani õpetlane mõtteteadlane ja
luuletaja, endine Peterburi psühoneurologia insti
tudi professor, praegu Tartu ülikooli mõtteteaduse
professori asetäitja ja Wolga-Soome keelte dotsent

K. F. Shakow peab lähemil päewil Tallinnas
rea ettelugemist filosofiliste ainete üle ja
armastus", ..inimese instinktidest", tuleb ja
kuhu läheb inimene").

Prof. K. F. Shakow on üks esimene vähestest,
kuidZ tulistest Sürjani harltlostest-tsamaalastest,
kelle aga saatus on praegu omast rahvast lahu
tanud ja kes Eesti wennasrahwa juures on nüüd
enesele tegewuseala ja kodukolde leidnud. Kui kord

tulewikus Sürjani rahwas kulwr«rah«aks tõuseb,
milleks on palju eeldusi, siis jääb prof. Shakowi
nimi Sürjani rahwa arenemiselooS seni weel
trükkimata Sürjani rahvuseepose au
torma samasugusele aukohale, kui meil Kreutzwaldt.

Eltelugemiste aja ja koha üle edaspidi.
Merekooliõpetajate kursustel
algavad ettelugemised täna, 9. septembril. Kur
sused avatakse ettelugemisega astronomia üle.
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Kokku 187 kooliõpet.
Kesk. ja kutsekoolide kohta peab tähendama, et

neis tihti ühiseid Spejõude leidub, mispärast Spe
tajate arv tegelikult vähem on, kui neis näidatud.

Pikae.
Eila hommikul vara tuli tugev hoog pikse
vihma. Müristas kõvasti. Wanemad inimesed
kinnitavad, et siis, kzi sooja ilmaga müristab, ilm
külmaks muutub. Kuid esmaspäeval jäi ilm
endist viisi soojaks ja päikesepaisteliseks.

Tallinna posti-telearafi kontoris seiSma
jäänud Pikofisultked kirjad.
G. Miizelssn Rigo; Dr. B. Tammik
Soome; F:l. Anna ja Panime Zöcn
W. Nsckenfuss Bühl, Badm; Marie Schveig
hofer Austria, Wicn, VII.; Kapien O. Pa
bom SõwrSborg.
Araaudmata telegrammid Tallinna pos
ti- telegraf: tontoris.
Destvo Helsingist, Estofim Kurssaa
rest, Fein Riiast, Grunnel Kopenhag-nist,

Jlbak Tartust, JakobS Majoreemist, Kapt.
Komatsubar Stokholmist, Lipp Narmast,
Loewmberg Sgrawenhagist, Peterson
Riiast, Pckrsen Zviekansist, Rakles RakVZr-st, Stael von Holstein Rostockist, Sttrne
Koseljähast, Uiima 4. polgu staabist, Za
tulin Tartust.

Lindroos 6. jaosk. rahukohtunikule kaebwse kitsa

roopalise raudtee ülema Kamõschkwi peale ära
ja palus teda kohtuliku'? vastutusele võtta Aju
tise walitsuse poolt väljaantud määruste mitte
täitmise eest. Kohal ettevõetud ülekuulamised olid

nimelt kindlaks t-inud, et osa Tallinna depoo tööUstest päevas 12 tundi tööd teevad ja seal jun
res kõigest 5 marka päevas palka saavad. Kõik
palved, millega töölised sel alal olid onn ülemu
se poole pööranud, olid seni jäetud tähelepanema.

Teater ja muusika.
„Estonia" teater.
Täne, teisipäeval operetti õhtu: Dörmannl ja
Jakobsoni „Wa!tfi unistustel". Oskar Straussi
muusika.

Kesinädalal, 19. septembril „Suweõö unevägu"

kuuendat korda. Teatri büroo.
Draamateater.
Kesknädalal, 10. septembril mängitakse „Uais
tmtte saar".
Reedel, 12. skpttmbril esimest korda Schmidti

ta. Rahukohtunik asja läbiwaodttes leidis, et
waieluse aluseks on palgamäär tööliste jatööand
ja vahel, mis allub tfiwilkohtukorrale; sellepärast
Kamõschewi teguviisis ei leidu tundemärke, mis
alluks kriminal kohtulikult karistatavatele üleastu

mistele ja silmas pidades, et rahuk. § 29. käes
oleval juhtumisel karistuskohane ei ole, sest et
viimases on ettenähtud trahv walitsuse võimude
nõudmist- mitte täitmise eest, oga mitte üleüldiste
korralduste täitmata jätmise eest, sellepärast otsus

tas rahukohtunik kaebtust tagajärjeta jätta. Lind
roosi erakaebtusel läks asi rahukogusse, kuS rahü

kohtuniku otsus kinnitati. a.

komõdta ..Ainult unenägu". Teatri büroo.
Õnnetused ja kuritööd.
Kohtukoda.
Vangimajast ära Põgenenud. Detsemb
rikuul m. a. märgati Wõru vangimajas vangide
ülelugemisel, et neist Karl Sander ja Nikolai
Traumi puudusid. Selgus, et sel ajal, kui van
gid puukuurist puid kandsid, oli Sander end puude

taha ära peitnud, sinna kuurist avatava ukse
kaudu ka Traumi lasknud, siis ühiselt katusesse
augu teinud ja niimoodi ära põgenenud. 24.
veebruaril võeti Sander uuesti kinni, kuna Traum

kadunuks jäi. Eeluurimisel tunnistas Sander, et
tema augupuurimisest puukuuri katusesse, mida
Traum toimetanud, juba kolm päeva enne põge
nemist teadnud, mille laudu tema aga ilma Trau
mi kaasabita ära põgenenud. Tartu-Wõru rahu
kagu mõistis 20 aastase Karl Sandri kõigi ise
äraltste õiguste ja eesõiguste kaotamisele, aastaks

vangiroodu ja 100 marka kohtumalsu maksma,
temale nooruse tõttu aga kohtuministri kaudu ka
ristuse vähendust paluda. Tallinna ringkonnakohus,
kus asja kaebealuse edasikaebel arutati, leidis, et

Rongi alla jäämised. 5. septembril kella 7
ojal hommikul leiti Nõmme laiaroopalise raudtee
jaama läheduses rongi alla sattunud naisterahva
surnukeha, kellel pea ja mõlemad jalad purustatud

olid. Uurimisel selgus, et naisterahvas 37-aaSt.
Anna Sarapuu oli. Surnukeha t«odt Tallinna.
7. septembril kella 5 ajal hommikul leiti
Tartu ja Nõo jaamade vahel Tartu linna elaniku
Wilke surnukeha, kellel pea otsast ära oli lõigatud.

Õnnetu oli nähtavasti rongi alla sattunud.
Surnukeha toimetati Tartu ülikooli anatomikumt.
TSA.
Enesetapmise katse. 7. septembril tahtis
Kopli tän. nr. 22a elutsev Marie Prei ennast
ära tihwtitada, mis temal aga korda ei läinud.
Enesetapmise põhjuseks olnud elust tüdimus, tr.

Ettevaatamata sõit. 6. septembril sõitis
sõiduwoorimees nr. 420 Narva maanteel jalg
rattaga sõitvale Anna Kümtapasele peale, kus
juures Künnapas vigastada sai. tr.

Mustus. Neil Päevil linna miilitsa
tervishoiu osakonna ülevaataja poolt jarelwaa.
tusel leiti Walgel tän. nr. 7 asuwa maja hoov
täitsa korratus olekus, peale selle oli maja pere.
mees Karl Sander lasfttud wäljattngu kohtadest
mustust sellesama maja juures olewa heinamaa
peale wedada. Asja üle tehti protokoll. tr.
Margused. Neil päivil on varastatud:
Sophte Dtetfi korterist, Girgensoni tän. nr. 27,
mitmesuguseid asju 2120 marga väärtuses;
Ambrvfium!» Tennemanni korterist, Tondi tan.
nr. 8, seenish mille taskus oli 470 marka raha
ja mitmesugused dokumendid; alam-kapten Mar
tinsonilt, Tondi tän. nr. 8, jalgratas; Karl Aust
korterist, Waksali puiesteel nr. 14, pesu ja Mii
mesuguseid muid asju, kokku 600 marga wäar
tuseS; Arnolt Mellilt, Reihmanni ärist, 100 ars.
stnist siidi riiet 5000 marga väärtuse»;
6. septembril teata» miilitsale Aleksander Tammert,

et augusti.kuu» waraStud temalt ära rohelise
kiviga kuldsõrmus, «ida ta nükd S. Tartu
maanteel nr. 8 asuva poe akna peal näinud.
ASja üle tehti protokoll. Uurimine kestab edast.
tr.
Kinni võetud. 7. septembril wveti kinni
Karl Matsow, keS Marie Knkmanni korteri» war
guse toime oli paunnd. Matsow tunniSto» oma
süü üles.
Selsamal päeval peeti kinni Alsred Müür
sep, keS autojuhtide klubist ära tahti» jooksta,
ilma et seal söögi eest arveid olck» õiendanud.

tr.

WSejookfiwte nimekiri.
1) Garbo, Johannes Mihlli p. Särewere
wallast.

2) Mander, Mihkel Hansu p. Wigala w.
3) Kops, Nikolai Stefani p. Tartust.
4) TSnt», Edmund Jaagu p. Piirsalu w.
5) PSrfik, Eduard GuStawi p. Alatskivi
wallast.

6) Tambert, Mart GuStawi p. LuiSte w.
7) Soon, Elmar Jakobi p. Tartust.
8) Lindpere, Samuel Kaarli p. Alatskivi
wallast.

Wiiua leitud. 7. septembril leiti Jakob!
9) Jllrgens, Jaan Jaani p. Wigala w.
Sanderi vangimaja lõhkumises süüdlaseks ei või tän. nr. 13 elutseva Waldmeesi korterist üks
10) Laas, Jaan Peetri p. Orajõe w.
tuuuistada, sest et puukuur, kust kaudu kaebealune
poolik pudel viinaga ja hulk tühje pudelid, miS
11) Lood, Kostja Antoni p. Narvast.
minema pääsis, vangimaja ei ole, tunnistas kae.
lõik viina järüe lõhnasid. tr.
12) Habermann, Andrei Andrese p. Sutlepa
bealuse ainult vangimajast põgenemises süüdlaseks,
wallast.
Protokoll
tehti
Reinhold
Kreekmanni
muutis rahukohtu otsuse ja mõistis ta ainult ka
13) Kulikow, Spiridon Nikodemi P. Kase
heks kuuks aresti ja 100 marka kohtamatfu peale, kes Sõjamäe rabas asuvas heinaküünis
pää w.
loomi tappis. tr.
maksma. uS.
14) Kriwonogow, Gregori Maksimi p. Kase»
Ulakus. 8. septembril tehti protokoll
Alaealisi ei või vangiroodu mõista. Werb»
pää
w.
Normlandt ja Oskar Preimannt peale,
'
15)
HasS, Kristjan Kristjani p. Waabina w.
ruarikuul s. a, varastati Albu vallas
kes Õle tän. nr. 13 krt. 1 joobnud olekus riid
Tammetsalt rehealt hobune ühes ree ja riistadega
16) Söderholm, Andres Larsi p. Wormfi w.
lesid ja kaasüürnukude rahu rikkusid. tr.
ära, kahju väärtus 1850 marka. Miilitsalisel
17) Kopelmets, Konrad Madise p. Einmauni
Õnnetu juhtumine. 6. septembril kukkus wallast.
uurimisel selgus, et varguse keegi 17 aastane Au
gust Winter oli toime pannud, kes varastatud Saiakangi all keegi tundmata naesterahwas
18) Keert, Jaan Jaani p. Rannu w.
hobuse Rudolf Piilbergi omaga oli vahetanud, meelemärkuseta maha. Järelwaadates selgus, et
19) Tens, Joosep Juhani p. Wastse-Kuuste
sealjuures aga nsu annud' varastatud hobusega õnnetu on keegi Kosheworowa, kes linna kesk.haige wallast.
majasse toimetati. Õnnetus juhtus vere kokku
laadale mitte minna, sest see
20) Põder, Aleksander Kristjani p. Raasiku
olla varastatud. Rakvere-Paide rahukogu, jooksu tagajärjel paremasse jalga. tr.
wallast.
kus asi arutusel oli, mõistis Winteri aastaks ja
Alawäärtusline piim. Neil päiwil tehti
21) Leppik, Rudolf Tooma p. Nõmkiila w.
kuueks kuuks wandiroodu. Tallinna ringkonnaks»
linna miilitsa tervishoiu osakonna ülevaataja
22) Olter, Anton Andrei p. Pärnust.
hus, kuhu kaebealune appelleeris, leidis, et rahuko.
poolt protokollid alaväärtuslike piima müügile
23) Kiisk, Mihkel Jüri p. Koonga w.
gu trahvi õieti ei ole määranud, sest et maksva toomise pärast: Nehatu valla elaniku Aleksander
te seaduste põhjal alaealist vangiroodu mõista et
24) Lill, Aleksander Jaagu p. Wajtse- KuuSte
Kallase, ja Rae valla elaniku Jaan Omase
või, muutis rahukogu otsuse ja mõistis kaebealuse
wallast.
Peale. tr.
üheks aastaks vangi ja 50 marka kohtumasiu
Kõik Wabariigi kodanikud on kohustawd väe
Wõid võltsinud. Sellesama osakonna
maksma. us.
jooksikute asukohad sõjaväe ehk kodanlisele valitsu
ülevaataja poolt tehti protokoll Wana-Wändra
Ministeriumi ametnik kaebtus tagajärje vallas elutseva Mttli Jürisoni peale, kes mingi sele viibimata teatama.
tuks jäänud. Sprilli wul s. a. andis töö ja hoo suguse valge hapuka seguga segatud võid wüütaS.
tr.
lekande ministeriumi töökaitse osakonna ametnik

*

* katse. Arenist wöis kord kui tõsisest kõrvale kaldu pettumus. Mitme kunstniku poolt p:ctsk'e aga ilmub, pidavat tähendatud ametliku kunill Mäeki
mata tõsisest töömehest rohkem loota, nimelt ta • EeSti kunsti waStu a??al'.kku sõda, stUes peaasja ksndma. Ei t-?heta vähematki kaasarääkimse õi
kompositfiomde pärast, mida seekord veel osalt j liknlt Zujmamist näheZ. Tcchuakse
gust jätta omawalitsusie asutustele nende ndi
Näeme graafikas.
olla europotascd, unustatakse aga ära, et meie kunstikoolide asjus, mis õigus oli neil isegi tsariS
P. Burmanni ande edenemise piiri on ka europlased wättses maaSstabiS 011-s nmdcle ea. muse ajal, kõigepealt õpejõuduoe wulimi'- s«hieS.
juba näha. Värvid muutuvad tal paiguti õige oi!e paiju igavamad näi-r.e kui alzupärasteuo. Laidetakse kunsttööstuse koolt, aga motiwerimiss
mustaks. K a ll i s e l on olnud valdava kompo E*li kunstnikkude kunst ei ole veel EeSti kunst. katsumisel muutub täitmine õigemini kooli külmi
- sitsioni annet (nr. 75 ja 77). KrimS on, See viimane oa alles tulemata, mille aluseid öel stks. Ei saa siin muud näha kui närimise püüet
ja soowi, ka sellel asutusel, ms oma elujõudu
dakse juba Mõnelt pooli võniStatawat.
selleks liiga Halose mõju all, et iseseisaw kunstnik
näidanud ja selles suhtes seltskonna kui U tujuka
Et fiia teistsuguseid tagajärgi kätte saada, peab
olla. Luk i l on värvid esimesel plaanil, milles
tal häid tagajärgi näha autoportrees. Mülber arenema seltskond, peavad aga ta arenema kunit «rmustuse poolehoidmist võitnud, fide ära lõhkuda
lellest juba lahutad sügav .õhe irnfc
mõjub rohkem siluetiga, kuna ta värvid on tihti nitud. Nagu võis öelda nii mõndagi head nende sellzkoKnogo,
ametliku kunsti.
9 õige naiivsed (Marche funebre). Schlsch-rbakoff üksikute tööde kohta, ei saa seda ütelda taidkonna
• on üks Purviti järelkäijatest, oga mitte sugugi juhtivate jõudude avaliku seltSkondlise tegevuse ' ( Diplomid on teatama! poo! suur." põletuse
halwemaist. Tuulel näib hea kompositsiooni ja püüete kohta, nagu see tuli ilmstkS iseäranis Pll. Nüüd tahetakse aga võimu koondada nõu
anne arenemisel olevat olnud (nr. 337 ja 342), näitusele järgnevatel ja sellega seotud kunstnikkude ikogude ja teikkcmitlkde kätte, k-s ka seda peew.d
oisuztama, keS on lo o w kunstnik. Nii
kuigi tundub liig tugev võõras mõju, umbes päevadel.
Rörichi vaimus. Uurits oli oma ühetooniliste
On omal ajal toonitatud, et õhe, elujõuline suguse büwkr-Mmkni oleme si-S Fuduud. Tähen
dab, Ecstis ei isegi kunstnk wabalt
värvide pärast ka enam graafik. Jungbergil kunst tekib sagedasti emetlisest kunstist olenematalt,
on värvide poolest huvitavam Altermanni näo seda oma varju jätte». Zuloaga osakond Rooma i töötada, maid mlugu komiteeoc jq
pilt.
maailmanäitusel kaalus küles terve ametliku His tunSit ukse tohu sabasse, tunnistamist võuwm»...
Kõige noorematest olgu nimetada kunstikooli
paania kunsti osakonna õigi seal esinevate kunst See on püüe, diplomid- süstemi uuendada
ja võl»tud diplome teistesse, nimelt oma mrtSK
õpilaste Kase ja Wiiraltt graafika-tööd, mkkudega, kellel see äoardut oli juhtunud, Za kätesse
mängida.
kelle tööd räägivad andest ja paremast koolist loagat mitte tunnisiada ega ametlikku osakonda
Kõike seda tähele ponnnes peab küll tunnis,
joonistuse mõttes kui enamal jaol noortest esine vastu võtta. Nüüd aga tuuneme Hispania kunsti
tema, et wanal elutargal Weizenbergil oli õigus,
iseäraldufi just Zuloaga tööde kaudu.
jatest. Ka meil on see võimalik, kuS on ka tekkimas kui ta ütles, et kunstnikud on lapsed, nad jätku
Klassikute juures ei hakka ma pikemalt pea
korraldamise tööd teiste hooleks. Nad ise võivad
tama. Tähendan ainult, et Aõl e t on suur / oma „ametlik" kunst. Kuid fee on radadel, mis nähtawasti küll tõesti tagurlusteni jõuda, mis
lahutab
teda
seltskonnast,
mispärast
ta
et
saa
olla
wärwimetster, ja et kõige enam EeStit on skulp-1
pole wäärt waba Eesti nime.
tor Weizenbergi töödes, kuigi enam vabest elujõuline. Kunst peab nähtavasti teistele alus
tele
nihkuma.
Kui
praegune
taidkond
neid
alust
TStt wälja öeldes on asi järgmine: meil on
P ainete valiku poolest. Adamsont puuntkerdosed
ei näe, siis jäetagu «eile vähemalt vaba arene ainult üksikud arenenud jõud, väga palju aga
avaldavad kõrget ja peent võimist—vahest liigagi
pooleli arenenud eh? hospis arenemata tegelasi.
peent. Maibachi maaStikud on ühetoonilisel», mise tee.
Kuid just seda viimast tahetakse kõigiti kinni Nende käes on nüüd armuliselt ülewõim, sest ueid
nende peensused segavad üleüldist muljet. Nii
sulguda. Ei ole kummagilt kongressilt ühtki häält vn palju. Teades aga, et mujal kalluri
arvad ennem mõnda Alpi eemäzestiku maastikku
maadel niisuguse kuude jooksul kohalikkudes atel
kuuldavale tulnud kunstt vabaduse kaitseks, palju
nägema kui Pühajärve ümbrust.
kjeedes omandatud kunstiharidusega kaugele ei saa
enam
on
otsitud
oksa,
kubu
kü
ge
seda
wabadu
Nii fi!s üksikute kunstnikkude Juures nii mõv wõtkS võlla tõmmata. Selle asemel, et kunstielu ega kusagil riigis riigi kunstilise elu juhtimine
dagt huvitavat, ktiduväärilist ja lootustandvat. vabas EeStiS detsentraliserida, püütakse sel alal niisuguste käes ei ole, tuntakse oma jalgealuse
Noorte juures iseäranis, ket küll vähem võivad, kõike võimu tfentraiiscrida, nii et isegi kunsti õõnsust ja püütakse nüüd hirmuga oma seisukorda
. aga loodetavasti rohkem lubavad. Pidagu nad osakonnal hariduse mimsiertumt teiste osakonda iga pidi kindlustada. Ja peakindluslus peab selles
aga meeleS, et kui tahetakse „valmlS" kunstnikud
dega selle» suhtes on arusaamatust ette tulnud, seisma, et teistsuguseid arvamist, woolufid jne. ei
olla, vagu see püüd klpub meil saatuslikuks saama,
kes siis on kanStiosakonaa reorganiserinud laie tohi ollagi. See on Koktshaktide ja Rodsjankode
matel alusel. Kuid see et võinud meeldida m«S politika kunsti alal.
I fiiS ka
teist mõõdupuud
toleb on
tarvitada.
Üleüldine
pilt näitusest
aga kirju, Lhtlu tele, keS tahavad alati ise otsustada, kelle tööd
öõrumised isegi kõige lähemate taidkonna rüh
scta. Puudub Eesti kunst, nagu ka kunsti peale nende omade veel tohivad esineda. Kuid made wahel on sellepärast harilikud asjad ja
osakonna efit .ja on pidanud tunnistama, kas pool
nüüd tahetakse vana korda teistel teedel uuesti sagedamad ning terawamad kui ühelgi teisel ava
enne teisel arvamisel oldi. Ka seal pool on kätte saada. Kõik, miS ElStiS kunsti nime all lllu tegevuse alal Eestis. Ühe oja arvustajate

püüd näikse olevat teatud kontaktis ühe osa tädi
konnaga, luua uut ainuõigusest kunsti Eestis,
nagu seda kirjandusegi alal näha, mille tuum ole
vat futuristlll-ekspresstonistline, mis võõras
meis seltskonnale, kõige enam aga töölistele.

Kui juba kord arvustusest jutt, siis teenib
iseäralisi tähelepanemist haldjate päeva" otsus,
arvustajatele abiraha nõutada, et need võiksid
kunsti tundma õppida. Nii siis on arvustajad
seda arvustanud, mida nad ei tunnegi.
Asi pole oga siiiski nii lihtne. Meeldiva
rumala arwuStuse waStu poleks kellegi! midagi
olnud. Aga seekord olid arvustused enamale
jacle laitvad. Nüüd see enam muidugi hea ei
ole. Kuid pahandada ei ole siin õieti midagi.
Kunstnikud-arwustajad on ise ammust ajast sarnast

arvustamise viifi kultiveerinud, iga näituse aega
skandali-ajaks muutes ja ajalehtede toimetuste
peale tormi jookstes, n't et mitmel nendest asi
juba vastikuks läinud. Nüüd peaks taidkond
jär-elindel olema ja abiraha nõutama ka neile
kunünilludele-arwuStajatele, et need võiksid tundma

õppida kortalitkust ja lihtsat viisakust seltskonna
ja oma seltsiliste või ametivendade vastu. Sest
nagu teada, on niisuguste kunstni>kude - arvusta
jäte kirjutused oma «tüsedusega" isegi prokuraturi
poolt alustatud kohtuprotsessidele põhjuseks olnud.

Tcidkond võiks õppida muusikameestelt, kes lii*
gurava üksmeelega avalikult oma ametivendade
eest üles astuvad, kui keegi kahtles, tas meil on
niisuguseid jõudusid muusika alal, et konsermato

ruuni avada. Nähtawasti on seal lihtsa südame
hariduse omandamise eest õperaha juba maksetud.

Sest nii mõnigi sõna arvustajate" sulest
on seegi kord teatud rühma südamest öeldud. Lugu

..intrigantidest" ja nende «estmaadlejest" (Alle),
mis moodustavad naiste seansi ajal raskeksjää
misega (Guilit) kõige iseloomulikumad kohad ter-

West arvustuse seeriast, kui kunsti alguse
õõnestajatest ja kunstnikkude jaotamisest liikide
järele on, mis mitmele mehele, iseäranis muret
teevad. Sest nii võib tõesti viimaks viimasesse
liill ehk kogum wäljaSpidi lillisid sattuda, kuna
ometi on tahtmine, esimest viiulit mängida. Hir
mul on suured silmad, ütleb Wene vanasõna.
Tõepoolest on püütud viimasel ajal korrektselt
igasugusest teatud rühma arenemise segamisest
eemale hoida, looteS, et sellest ehk ometi midagi

välja tuleb. Ja nüüd korraga intrigant.
Peale muu on intrigantide lugu iseloomulik selle
poolest, et selle lõpul päris ava
ltkult tunnistab, et ta arwustada pole tahtnudki,
waid ainult „maha" teha, et Sepp ~sai"
sellepärast, et ta on intrigantide efimaadleja, ja
saatvad teised ka, sest et nad on intrigandid; tööde

väärtus on ..arvustajale" tühi sõnakõlks.
Nii kaugele on tsüniömiS enne waewalt
kunagi kusagil mindud.

Nii mõnigi sõna intrigantide, liikide jne. üle'
kordub juba kawakindlalt ajalehtedes (enne teiste

ajakirjanikkude kaudu), nii et see peab tingimata
«arvustajale" kõrwa sosistatud olema. Kes teab,
mis salawedru «kuldset kolmenurkagi" ajas au-järjelt maha tõukama, et «esimest" paika mõne
teise, noorema kätte mängida. Kuid «arvustaja"
Alle haaras asjast niisuguse ogarusega kinni, et
tal mingit piiri ei oluud ka taidkond ise pidi
„oma naha peal" wastu wõtma, mida ta oli
sennt oma kaastöötajatele jaganud ja weelgi
jagada õhutanud. (Mis is. Alle oletamisesse puutub,
mõned kunstnikud ei olewat esinenud sellepärast, et

nad olewat awalikku ..tülitamist" Alle keeles
arvustamist kartnud, siis on fiin asjast
pisut vildakalt arusaadud. Nad ei esine selle
pärast, et nad end mitte enam kunstnikuks ega
taidjaks ei pea selles mõttes, nagu nendest sõnadest

nüüd arusaadakse; sest nüüd et ole see ju enam
kunstnik, kes ei istu ministeriumis igasugu nõu.
kogudes ja komiteedes. Ka ei olnud toona juttu
just «tülitamisest" waid tülitsemisest, et mitte
skaudalt nimetada. Is. Allel ei wõi mitte unu
nenud olla, et see on mõne näituse puhul isegi
käte tegevuseni ulatanud, vabandagu siis juba
Th. Alle, kui keegi sedavõrd diSkret on ja temaga
fiin kaasa ei tõmba.)

Et seimi Imiflntlkude poolt Liewoute näituse
Ae peaaegu arwustust ei ole ilmunud, siig olgu
»« .rteC- weel tagant särele pühendatav neile,
lellesse afi puutub iseäranis kunstielu korral
duste alal. Mett on praegu igasugu korralduste
aeg, siis teavad ehk korraldajad ka paremini seda,

mida eemalt muidu ei näe. Tohiks loota, et meil
õigel kohal öeldud sõna siiski mõjub, sest sedavõrd
lapsekingadest peaksime ometi forb väljas olema

et lihtsast jonnist juhitult aSju ajada. K.
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Esturi telegrammid.

EeSti maauueudufe küsimuS Goome
lehtedes.
Wiiburis ilmuv Soome maaliitlaste erakonna
häälekandja .Mrakansa" toob 19. ja 26. augus
til pikema, kahest numbrist läbikäiwa G. E. Luiga

Austria rahulepingu teist awaldatnd.
Londonis, 3. sept. Reuterile teatatakse Pari

kirjelduse Eesti maauenduse üle, nii nagu see Asu»
tawas Kogus praegu kujunemas.

Leping PSH a. ääue W»ne walitsvse ja
Inglismaa wahel?
Genfi leht ütleb, tema olla hallikast,
kus osjad hästi teada, kuulda saanud, et Inglismaa
on Lvnosowi valitsusega lepingu teinud.

Selle lepingu psh;d võtab Inglismaa järg
mised kohustused enese peale: 1. Toetab kõigi abt»
nõudega Põhjo.lääne valitsust võitluses enamluse

mastu. iseäranis tema püüdmises Peterburi linna

ära võtta. 2. Muretseb temale sõjavarustust,
sõtomaterjali, a°roplanifid jne. 3. Avaldab
Sak>amaa peale survet, et seal hõlpsam oleks
W?ne iöiowangide bulgast nekrutid võtta. 4.
Muretseb enamlaste käest vab sUtud maakohta»
dele toidumoona. 5. Pärast enamlaste kukutamist

annab Põhja, lääne valitsusele frebiti 1 milliardi
rbl. suuruses, mafinate ja tooresainete ostmiseks
rahva jaoks.
Meremaa kohustused on: 1. Tunnistab kõik
Inglismaa tfeöralifeb huwid Baltimail maksnaks.
2. Annab Baltimaadele ene-emSäramise õiguse 3.

Pärrst Peterburi ärawõtmist annab ametlikult
teada, et tema huwid Persia küsimuse kohta ei käi.

4. Ei tee suunmaid tellimist Smsamaalt. enne
kui Inglismaa poolt awatud kcedit ei ole Jng-ise
kaupade ostmiseks ära tarwitatud. 5. Tunnictab
kõiki lepinguid, mis Jnglisemaa on ta
Denikin'ga teinud. 6. Asutab demokratlise walit
suse, mis tnerab end üh taolise wüimtsSiguse ja

sist 3. sepr.: Austria rahulepingu täiendatud tekst

ühes liitlaste ükfi-aSiasiku vastusega Austria wäi
dete peale on avcdatud: peale selle, miS eilases
kirjas öeldud, on temas vähe huvitavat. Piiri,
parandusi on peaaSjalifut seal tehtud, kus kohati
knd tingimised seda nõudsid. Liitlased on sõjalised

ja laewanduslisid eitepanekud tagasi lükanud ja
teatawad, et nad mingisugust jarelondm st, mis
võlakohustustesse puutub, lubada ei wöi; uued
riigid, mis Austria pinnal tekkinud, ei wõi keisri»
riigi võlgade eest wastutada.

Riia, 8 sept. Latopress. Saksa saatkond
Riias teatab vätiSministeriumile, et kindral von
der Goltz Kuramaalt 6. sept. on lahkunud.
London, 7 sept. Reuterile teatatakse:
Walitsus on nõus kindlustama 80*/ o kaupade
hinnast, mis Soome, AMmaale, Poola maakon
dadesse, T',hehoslowakkiosje ja Lõunu-Slaawi mää»
ratud.

Mujal vaikne.
7. septembri õhtul.
Põlalowo sihil Koplefhi vöisa ümbruscS luu

raudtee ümbruses meie walwetülkeid taganema
sundida ja ka Padoza küla ja mõ.sa oma alla

rajate kokkupõrkamised.

wõtta, kuid wastupealetungimise! aeti ta igal pool
jälle tagasi ja meie endised seisukohad on tagasi

Mujal vaikne.

Pih k w a st hi l oli läinud nädala algus
vaikne. Meie soomusrongid. keS Moglino ja

Amburi sihil pommita» waenlane meie seisu
kohti Shsbino küla ümbruses.

JsborSki jaamade wahel töötasid, takistasid vaen
last meie kaewikute e lähenemast. Nüüd on vaen

muutuseta.

lane juba igal pool meie kaevikute ette jõudnud,

8. septembri õhtul.

pommitab meie wägede seisukohti ja wõtab ööseti

Jamburi sihil pommitas waenlane meie

luuramise otstarbel pealetungimist ette. Nuiama
on ka meie poolt elaw luuramise tegevus käsil,
et järgnevaid vaenlase kavatsust teada saada ja

seisukohti Glubokoje ja Babinskoje järvede wahel.

Pih t w a sihil Petrowa küla juures maa

Ju r o Mihal k i ja Saabi jõe raionis
kestc-b waenlase tagaajamine Glubokoje, Raikowa

ja Redejchi külade sihis edasi.
H i l o k i ja Gulpino sihis wõtsime meie Dupoolmöisa ära, kus juures üks patarei 4
suurtükiga, 6 kuulipildujat ja 200 wangi wöeti.
Peale ägedat lahingut cn meie poolt Mala
Sapskt küla ära wõelud. Klenna—Kinoshi piir
konnas pommitas waenlane meie seisukohti

kuulajate kokkupõrkamine. Waenlane jooksis laiali.

täpipealsed teateid tema jõudude üle koguda.

osadega ei olnud.

Luuga sihi l, Dubrowa küla ja Koporski
järwe piirkonnas tungis waenlane korda Bo>
loto küla peale, lööd, oga meie poolt tugasi. kus
juures wanga wõeti. Selsamal ajal tung>s waen
lane Supori ja Neshniki külade peale, löödi oga
meie poo<t põgenema. On saadud wanga ja üks
kuulipilduja.

8. septembri hommikul.

wõetud.

Pihkwa sihil waenlase pealetungimine
Shipiwo küla raionis meie püssitulega tagasi
löödud. Tagan deS jättis waenlcne surnuid ja
haawatuid maha.

tsg?w?e.

ümbruses peale suruda. Temal läks ajutiselt korda

takse.

6. septembri õhtul.

7. septembril hommik.
Ambur! ja Põlaloro sihtidel luarajste

ette. Tomilise suurtükitule kaitsel katsus ta ühel
ajal järwede liinil ja Narwa Jamburi raudtee

Põtulowo sihi l oli niisama vaikus,
mida ainult luurajate tulewahetus wahel segas.
Vene-Põhja Lääne armeel olid sel

kõigi kodanikkude üheöigusluse peale.

Ülemjuhataja staabi teadaanne.

waenlane suurema pealetungimise terwel wäerinnal

London, 7. sept. R uterile teatatakse
Arhangtlist 3. sept. Kõik Briti ja väljamaade
saatkondade ja konsulatide Ui med jõudsid täna
laevaga üheS viimaste Briti väeosadega Ingl s
maale. Wenelased on vroklamatiioni wäliaaa
nud, m lles üles tähendatud ott tõik enamlaste
vangid Wene rahlüuSwäes, peale ohvitseride jr
kommunistide. Teisest külj st tähendatakse, et
kahjulikkudest enamlaste? tööpataljoni on mää.
ratud, kuna teis d võitlevatesse osadesse saade

Seisukord meie wäerindadel.
Jamburi fihil o't minew nädal wõrd
lemisi waikne. Meie wäed seifid paSfiwselt unie
kaitseliinil, ainult wahel luuramisekäilusid ette

Wene Pöhja-Lääne Armee ametlik teadaanne.

kawatsuste kohta. Vaenlase tegswus avaldus
meie seisukohiade pommitamises. Vastastikune
suurtüki tulewahetus oli paiguti wäga Jär>
wede piirkonnas katsus waenlane paaril korral
peale tungida, knid löödi kerge waewoga meie
tulega tagasi. Öösel wastu 30. augusti võttis

Mujal muutuseta.

7. septembri hommikul.

Väerinnal rahulik.

Pihkwa sihil muutdseta.
Strugi-Belaja sihil waenlase peale
tungimist Shipisino küla peale tagasi lüües wõt.
sime 17 wang', nendest 10 haawalud. Dubro-voGnesdtlowa—Gora külade siinil katsus waenlane
peale tungida Schlkoje Boloto küla peale, sai aga
tagasi löödud. GmSdilowa Gor.i kü!a ja Kotors
koie järwe liinil muutuseta. Juura—Michalkl—
Sabski külade liinil talk me woenlaie tagaajamist.
Sabski ja Muravsino külade liin l äge tulewahe.
tuö. Kinoshi ja Klenna külade li.nil elaw waen

nädalal ägedad võitlused pealetungiva woenias ga

Luuga sihil S.rmro järve piirkonnas. Vaenlasel
läks koroa amriselt turi Dolgoje järveni wälja
tungida, kuid ägeda wõ tluje lärele aeti ta ida
poole Samro järve tagasi.
Pihkva sihil boiob vaenlane ennast
tagasi; kokkupuutumisi Vene Põhja Lääne armee

Üleüldiselt ei toonud läinud nädal muutusi
meie ja ka Vene Põhja Lääne armee seisukorras.
Ainult harva võeti meie või vaenlase poolt
luuramise otstarbel vähemaid pealetungimist ette.

Meie ja Veae Põhja-Lään? vägede seisukord on
endist viisi kindel kõikidel väerindadel.

Läti Ülemjuhataja staabi teadaanne.
7. septembril hommikul.

Wäerinnal luurajate tegewus. Meie luurajad
sõitsid üle Lubani järwe, kchutasid enamlased Jw
dina tülist wätja ja tulid tagasi wanga ja ritta
liklu sõjasaaki ühes luues.

7. septembril õhtul.

lase tegemus jõe kallaste kindlustamiseks.

Waenlase pealetungimine Vorhi jaama piirkon

nss löödi meie tulega tagasi.
Mujal waikne.

Wastutaw toimetaja A. TupitS.

Wäljaanvja.Kirjastuse Ühtsus Maaliit.

wõttes, et teateid muretseda waenlase jõudude ja

Eesti teater
II HARJU PANK II

.Estonia'
Teisipäewal, 9. septembril 1919.

f KÄRBITI |

11 AKTSIASELTS. f

„Waltsi
# i Tallinnas, Harju uul. 33a # #
unistustel".
na s o o w i t a b gp

Algus kell 7 õhtu.
Kesknädalal, 10. septembril

i John Hurmlnen 0. y. i

Jii itoifj
Algus kell 7 õhtu.

Kassa on awatud kella

Il Tallinnas, Pikk uni. 41. Tel. 7-95. gl
vm Soome Urbiditehasts aiaoesitaja Nokias.

10—1 p. ja kella 5 õhtu.
"DräiiiT

Kolmapäewal, 10. sept. s. a.
Jlnitt si".
Johannes Tralowi näidend 4 w.

Algus kell 7 õhtul.
Piletite eelmüük iga päew
kella 11—1 e. 1. ja s—B õht.
Teatri juhatus.

Hamtoaarat
Hermann Glass

Wilunud
kaswatajanna
otsib kohta Saksa keele peale. Soo

witaw maale. Pakkumised saata

s. l. t. „3l 33." all.
2 head sugu

tuli tagasi ja wõtab wastu:

hom. k- 10—1,
p. 1. k. 4—7, (enne ülesanda).

Harju nui. 80, fort. 3.

lülilt

Kiriklikud teated kiriku kon
gressi ajaks:

Toitlusministerium
tarwitab suuremal määral sõjawäe toitmiseks
wärskeid ja hapu kapsaid, kaalikaid,
porgandid, peeta, sibulaid ja sigurid.
Isikuid, kes nende toiduainete muretsemist enese
peale soowiwad wõtta, palutakse ettepanekutega pöö
rata toitlusministeriumi poole suusõnal ehk kirjalikult.
Toitlusm. kaub.- ja põllusaaduste osakond.
Kutse.

Teisip. k. 7 kõikides Tall. Ew.-L. soowitakse osta. Kadaka tee nr. 4.
kirikutes palwetund Keskn. k. 9 e. 1.

1. sept. 1919. a. andis Taali Retsmann. sünd. Õun, Eestimaa

Kaarli kirikus hommikupalwe õp.
Eisenschmidt Tartust. Keskn k. 10
e. 1. Jaani kirikus awamise teenis
tus aitarikõne piiskop Kentmann,
jutlus õp. Kukk, altariteenistus õp.
Laur Tartust, laululehed kongressi
kulude katm-seks. Neljop. k. 7p. t.
Kaarli kirikus õp. Havichr Tartust
ja õp. Nuudi Wändcast, lauluraam.

Reede !. 6 p. l. Jaani kirikus õp.
Lattik Wiljandist ja õp. Tallmeister

Riiast, lauluraamat. Kongressi ja

sinodi ajal wõtawad Jaani log.
õpetajad ainult k. 2—3 wastu.

Tallinna immobilpanga

ewangeliumi Lutberuse usu konsistoriumisse abielulahutuse kaebtuse

Itt

ostab
Wabrikantide tillis.
Tallinnas,
Mere puiestee nr. 17.

pantkirju
ostan ja maksan head hinda.
Luisentali tän. 9, krt. 8, Kaarli

üegi-liistuid

kiriku lähedal, kella 4—7 V. 1.

haritlast.

on saada Tartu masina wabrikust.

Holmi uul. 4. Tarus.
luMl

ostab kudumise äri Tallinnas,

! Wene uul. 11.

osaw kolmes kohalikus
keeles, kirjawahetuse peale.
Kirjalik, pakkumised palun
saata s. 1. t. „M. 55" all
palga nõudmisega.
Willa kraasimine ja ketra
mine algab
Abja-Sarja wabrikas
15. septembril.
Kes soowib õli willade peale,
toogu 1 nael 10 naela willade

oma abikaasa Josep Reismanni' wastu, kirikuseaduse § 374.
punkt S. Põhjal sisse. Selle tõttu kutsutakse kaebtusealune
Josep Reismann isiklikult ühe aasta jooksul, ja nimelt mitte
hiljem kui 1. septembril 1920. a. ühel äripäew. kell L p. l. Eesti

maa konsistoriumisse kaebtusekirja wastu wõtma ja seletusi kaebtuse kohta

Rehepeksa masina
trumli

Otsitakse üht noort

I $ Äriseis 31. angnstil 1919. a. II

Salatsii

andma, ehk enese asemel seaduslikult kinnitatud wolinikku saatma.
Wastasel korral tunnistatakse pärast selle tähtaja möödaminekut
abielu mõlemate poolte wahel kaebaja uue palwe peale lahutatuks.
Eestimaa ewangeliumi Lutheruse usu konsistorium.
6. sept. 1919. AšJVfi 3425. 8426.

..Maaliidn" Wiljandi abitalitnses
Tartu uul., Moseri majas wõetakse igal ajal lehe
tellimisi ja kuulutusi wastu, müüakse numbrid üksi
kult ja jällemüüjatele hulga wiisil, toimetuse hinna
eest. Peale selle müüwad Wilj andis üksikuid numbrid:
Eesti Maarahwa Liidu büroo turu ääres, Grand
Hotelli alumisel korral,
H. Leokese raamatukaupl.,
A Mälk'u raamatukaupl.,
T. Kurrikoffi raamatukaupl.,
J. Leppiku kauplus, Tartu uul.,
kiosk Uue Põllum. Seltsi wärawa kõrwal.
Wiljandi walla Kutsari

11. kooliõpetaja walimine
on Wiljandi wallamajas, walla nõukogu ees 12. septembril s. a. kell
11 hom., mis terminiks kohatahtjaid tarwilikk. tunnistustega ilmuda

palutakse. Walla kooliwanem.

wõtab „MaaliiduM tellimisi
wastu kohaomanik Wilhelm
Altmann.
Päewalehe .Maaliidu" telli
misi wötab wastu
Haaslawa wallas

jaoks petroleumi, masinaõli ehk pfillumees hra Johan Põderson.
pooleks segatult. Töö hind: 3 mk.

täi Helikunsti Seltsi

muusikakool

Akttwa. Pasfiwa. .
Kassa ja jookswad arwed . . M. U 93.237.84 Aktsiakapital M. 5.000.000. y y
Wäljaantud laenud mitme- Hoiusummad 10.187.689.56
sugustel arwetel . ... , 5.909.795.21 Korrespondendid:
jk Wäärtoaberid
, 825.948.65
Loro
237.230.73
jj*.
Korrespondendid:
Nostro
. . ....
. 43.236.60
280.467.33
V
Nostro
. . . 9 499.259.88
Jaoskonnad
1.182.170.53
A.
W' Loro .... 38 238.68
, 9.537.498.56
Mitmesugused
kreditorid
. . , 1.193.964.54
Jaoskonnad 82 421.26 Kroonumak,ud 634.64
Wätjamaa rahad ja kupongid . „ 38.521.28 Saadud protsendid ja komisjon „ 449.215 48
X Liikumata warandus . ... , 835.00).— Mitmesugused arwed ... „ 2.038.803.93 y
Teraskambrid ja liikaw warandus „ 360.500. <M,}
Makstud protsendid ja komisjon , 108.52291 y
Ärikulud „ 152 032.89 A
Mitmesugused arwed . . . . „ 1.289.467.41
M. 20.332.946.01 _ M. 20.332.946 01
Pearaamatupidaja A. Träger. Juhatus: A. Peet, M. Jaakson, E. Hoeppener.

Linna haridusosakond kutsub üles isikuid, kes
soowiwad oma peale ivõtta 100 koolipingi tegemise
Teisipäewal, 9. sept. s. a., kell 10 hom. tulewal linna koolide tarbeks, oma tingimisi sisse anda osa-*
enampakkumise teel müügile küd
konnale (Nunne tänaw 2), kuni 15. sept. s. a. Tingi
metamise ruumides, Uue Sadama uul. nr. 2, toiduks mised tulewad ära anda kinnistes ümbrikkudes. Lähe
kõlbmataks tunnistatud marmelad ja sissekeedetud maid teateid töö kohta saab osakonnast iga päew
kella 9—3.
peedid ja õunad.
Tallinnas, 8. sept. 1919. N° 1319.
Haridusosakonna juhataja A. Weidermann.
Asjaajaja J. M ü 1 b e r.
Teadaanne.
Jõhwi alewis
Kesknädalal, 10. septembril s. a., kell 10 hom.
tulewad enampakkumise teel müügile toUlusminis
teriumi ladus Uue Hollandi uul. nr. 11, tühjad kap
satünnid ja papist toosid.
isu

mine, kraasimine 1 mk. 40 p, ko
rutamine 50 p. nael. 5 rubla kulla
eest saab 5y naela willa lõngaks
ja 10 rbl. eest 100 naela j. n. e.

Löwel

ILGfe.

saawad laadad käesolewal aastal
6.-7. oktobril ja 16.-20. detsembril ärapeetud.«
Alewi walitsus.
Soowitakse wiibimata osta
nahk kabineti mööbel

I lüü i

„Husqvarnaa,
Õproowitud süstemid,
naguii : R
„Vldi", il
müüwad ladust 11
I„Äutoljus"
R
John Nurminen
O. Y. il
Tallinnas, Pikk uul. 41. Tel. 795. £|

kas uus ehk pruugitud. Pakkumised saata wälis
ministeriumi „V. T.u all.
Tallinna

W«»W!.

ruumides* 4
(Sissekäik Wene turu poolt otsast.)
Sisseastumise eksamid algawad 15. septembril.
Õpilaste üleskirjutamine algab 8. septembril.
Õpetus
Õpetuse algus 29. septembril.
Esialgul awatakse järgmised spetsial - klassid:
kPwer, orel, muusika teoria, laul, wiiul, cello ja kõik
puhkpillide klassid.
JõlKDi. aümnasiumis
Sisseastumise juures on järgmised paberid tarwi
likud: l) ristimise täht, 2) kooli tunnistus (üleüldis
(keskkoolis) algab 15. septembril.
hariduse).
Õpilasi wõetakse wastu (Narwa tän. 31), V ja VI
Õpejõudude nimekiri ilmub lähemal ajal.
kl. gümnasiumi, I—IV klassidele wastawad kohalise
Lähemaid teateid antakse kooli kantseleis igapäew
kõrgema algkooli IV—VII klassid.
kella lo—l.
Jõhwi alewikoooli walitsus.
Kuratorium.

Tartus, Lossi uul. nr. 15.
Õpilaste sissekirjutamine awatud koolikantseleis
iga päew kella 10—12 e. 1. ja 3—4 p. 1.
wõtab „ Maaliidu" tellimisi
Öpetöö algus 15. septembril.
Direktor Johan Aawik.
wastu
hra
N.
Ease.
Kõige austusega A. Palm.
V. Vtün»'i ietwestreeritud MUtloja MM, Tallinna», Laial Ml. WL »

willa naela lõngaks tege

. Huulufus.

Teadaanne.

