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Wabariigk Sotttfufe otsuS vood
ottht kõrgematele sõjawäelaslele üle hariliku
talu normi o r Tallinna pahempoolse»
ajakirjanduse > hukkamõistmist leidnud. Need
ajalehed lemmad;
1) et maasaajate hulka on üle» wõetud
isikuid, kei e teened mabadusföjaS niisuguse
austamise wäärilised ci ole, 2) et kõrgema
tele söjawüeiastele maa andmise otsus käib
maaseaduse nastu, on Asutabas
icoui;ö wastu woetnd maaseaduse mõtte za
maimuga^.

On wahest wõimaNk, et suuremate maa
tükkide saajate hulka on üles wõetnd mõni
kandidaat, keZ rahul olla oleks wöinud wä
hemaga, on ka wõime-lik ehk, et mõnigi
maasaasa suurema maakoha saamiseks ette
puudud saa . a oleks pidanud, koit see si n
diuu.d on, iöige selle harutamine ei tarwit
seks ajakirja» dujes awaliku orwustuse P lla
wöetud saada. Ka ajakirjanikul peab r 1
piir olema, millest kirjutada, millest mitte.
Ijeärunis poliitikamehel- azalirjauikul
peab ralli tunnel olema ja oskust mõõtu
pidada seal, kus seda tarwis.
Sõjawagi, iseäranis elujõuline söjawägi,
moodustab e»tcscst kubuiiUjest seltskonnast
mitme asja poolest lahfumiucwa organismi,
keuanlise jeli»louna mõisted, arusaamised
ja kombed on tihti wõörad sõjamäele .a
U).!°t.ioksa: söjawäge iselvomuslaivad komdeo

, r lorS, uus wõörad kodaulijele ilmale.
...;as kultuurirügis on jec nii, igal
pool timo erandita.
Sõjamäe korralduse iseärattmsed, sõja
mäe lord ja ülesanded uöuawad näit., et
hujamõgi oma sijeui i s e s korraldus,
sqemtses cneiemäätaiuisc* isejeise»v vlets
iguj.gusresi wnUStezl mõjudest. Korrultt
sõ,nuugi toidud kohusetruult ja ivastutortu»
u uta ülesandeid, mida talle riik \a rahmas
pnie puucwad, kuid uõuav, et keegi ei je
gatll fõjcnuäe sisemistesse asjadesse, asja
õesse, mis ei tai tsiwiil-inimeote teudmiv e
za otjusLamise piire nudugi igakord.
Riigi kõrgem nüiim rahwas on oma
tv oimu edust armud rohwae sitasele \a walit
sujele, kes ruhwa wõimu kehastajatena sõja
wäc etteotsa tatsunud on sõjamäe juhatase.
L. õjawäes lähed wöim ülemalt alla poole.
Sõjamäe juhatus kannab rahws tahtmisel
tall? usaldatud wöimv ja kohustusi. Ei
seila sõjamäe juhatus oma ülesande kõrgu
sel, ei toida ra temale pealepandud üles
vnoeid nagu kord ja kohus, siis on rahwa
esituse ja walüjuse otsekohene ja edasilütka
murn ülesanne hoolt kanda selle eest, et
mägede ette Isa saaks juhatas, kes oma üles
and ga paremini hakkama jaab Jiii kaua
kui zeda sündinud ei ole, tuleb omata, ci
jöiamcu juhatus oma ülesande kõrgusel sei
sad. Siit ta järldus: ülesande kõrgusel
s ib.vaks tunuisuttud wäejuhatuse korraldu
sid tulejad wastu rääkimata wastawõeta
wals tmunstatutekS pidada.
slui Madaduje Risti annetamine wah
must üles l üiöui ub sõjawäelaslele larwi
likuks tunnistati, juhtis uende ridade kirju
taja tähelepanemist selle peale, « need, kel
leg jre oleneb, Wabaduse Risti mäiiramisel
pünMu korrektsusega ralirakstd, et üra hoida
teenete eksliku hmdau ise tagajärjel teMda
wütwat kibedustuunel sõdurite keskel, kelle
teeneid küllalt õiglaselt hinnatud pole. Kuid
pead raheuda.no, et tsiwul-ipkulel raske
rohkem, öelda on.

teeneid hindama on kõige
mpeteutjemud jöjawllelajed ise. Tfiwiu
mimcslel ei ole rcöimalit sõjalist teeneid
hiniuta ega ära määrata, missugune
tväelane wabadusjõjas rohkem wõi mahem
korda saatnud on.
Kõige asjatundlikumad, kõige autori
tcetlikumad nendes künmust-es on jöjmväe
juhatuse otsused. Et ka seal ekstda mõni
kord rvõUtakje, selle wastu ci saa ju waieida.
Seda juhtud igal pool, seda ei saa eriUjekr
Eesti nähtuseks pidada.
Ot kõrgematele sõzawrü lastele maa and
mise otsus nastu kalts As. Kogus ivastu
wöstud maaseuduje selle küiunujc
yu.uum kuuluo jurl»,r..vei.tü u»al>kouda ja
>ee ei Elvira k..e -o.<lvul juhni nieiO.
.. eid õun ilad palju eua-u tu«:iuu.', kao on
». •> tMi..ciiia:cle s.ijaw..elast.le
tuiiiflij u.eie rajamisel logu aeg
.uj i.;n. iuuiU' u l e D l | c u> ui.nuga,
.ll rõ s. .v;h t (1a te,., tõlk, Mis meie
.. u a .'.irus? ku dlustada aitab,
ri.u zeijUtohasr küsimusele lähe
ncda, sus ei saa teisiti, kui tuleb tunnis-
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NeljapSewal, 23. (10.) feptembril 1920,

Söjategewus Leedu- ja Poolamaa wahel.

Maa andmisest sõjawäe
lastele.

itelk niirnmsr ifed 2 marka.

tada, et Wabarilgi WalitsuS on kangelaste
austamisega neile maa andmise &udu tali
tanud nii, nagu talitama oleks pidanud iga
matttfuS, kel arusaamist oma ülesannetest
ei pundu.
Kõik pfotib, kes meie maa pinna wa
bastamijoks imetegusid korda saatnud, pea
wad saama #oma maalapikese.* Kui see
.maalapike" mõnele isikule, wanemale sõja
wäelasele, suurem saab kui harilik normi
maa, f*! 3 p-le see ülekohus, sest ka kohustu
s> t> sn tvabaduSsöjaS olid wäejuh
tidel suuremad kui harilikul sõduril.
Mitte üksinda tanutunde pärast, waid
päris praktilistel kaalumistel pidi walitsus
kõrgematele sõjaväelastele maa andrnise otUlse Meie peame omi anderikkaid
nsesuhtc k dumeal aöes hoidma, peame
neile siin äraelamise wöimalust pattuma,
ei juhtuwal sS>a korral oletS mehi, keda
mägede etteotsa kutsuda.

Maasaajad aga ärgu «Siku südamesse
seda, kui mõned ajalehed ja parteid emale
mõnikord ülekandeks teemad kõne alla wötta
küsimusi, r.iZest kultuurilisemas õhkkonnas
wae.oalt awalikult juttu tegakje.
TaMnnaS, 22. lx. —toe.
Määrus awalikkude algkoolide
seaduse elluwiimise kohta.
- Wabariigi Wa kitsuse poolt 17. sept.
lü2O. a. wasiuwõetud määrus awalikkude
algkoolide seaduse elluwiimise kohta. (Wälja
aniuS Äsutuwa Kogu poolt 7. mail 1920. a.
wastu wõetud Äglsolide sea
duse" § 99 põhjal).
§ 1.
Asutama Kogu poolt . .>> 1920. a.
wasiuwõetud awaliktuoe algtuciide seadus
wiiakse ellu 1929./21. kooliaasta algusest
tiigis tema osades, seadusis eUcnähtud kuzul,
peale nende, mille elluwiimise kohta alama!o.ewates paragraasides erimäärused järgne
nad, mis nend». osade elluwliinijl korralda
dawaõ, kui ka peale nende osade, mille ellu
wiimijeks selles saaduses ettenähtud ernnää
ruscd u>õi seaduseo walju andmata.
MäxF u ž : koolide all
mõistetakse Meõ määruses riigi ehk
kohaliku omamalitsuse poolt ülemal
peetawaid koole.

algu ori kohustatud algkooli astuma need
lapsed, kes Speaasta alguseks 9 aastal >va«
nakS saanud. Nooremaid sS-aaStaseid) lapsi
wõtb kooli waStu tingimisel, ec kooli
kohnstiisliste laste kooli mastuwrtuiisekZ
kooliruuu.ide puudus rchkisluseks ei oleks.
Koolikohustuse laie 8- sa 7-aastaste
laste peale sünnib Äadarngi Walitsttse
sellekohase otsusega.

MSrO « s: Maakonna, linaa, nalla
afetvi uSukogu sizlckohase otsu
sega on wSimalik koolikohustuse lai
enda-uist nende ouiawalitjuse raioo
uis ka warem lobi wiia, kui see Üle
riigi sünnib. Sellekohane otsus
tarwüab kinnitamist haridusminis
teeriumi psolt.
8 b.
Esialgul, kuni sellekohase muutma mää
ruse tvälzaauduitseni Waboriigi Walltsuse
poolt, kestab koolikohustus Ui kuni alg
kooli sunduslije kursuse <w. määruse § 8)
lõpetamiseni, wõt tnittelõretamise korral
kuni 15. aasta wanaduseni. Õpilased,
kes kooliaasta kestusel 15 aastat «auaks
saanud, peajas koolis käima kuni selle
kooliaasta Spetbä lõpuni.
§ 7.
Kuni awalikkude algkosUde seaduse 11.
paragraasis tähendatud erimäürnfie maksma
panemiseni kinnitab vabariigi Waliisus
haridusministeeriumi poolt tSS- ja hoole
kandeministeeriumiga kokku lepssideS walmis
tutud esialgsed põhijooned, mille järgi riigil
ja maakonna ning linna omawalitsustel
tuleb waimliste ja kehaliste puudustega
(dejektjetele) lastele koola korraldada.

8 8.
6-aastalise algkooli ja temale järgnema
täienduskooli elluwiimine stinnib järk-särgult.
Asutama Kogu 1919. aasta 19. septembri
muurusega maksmapandas s«rduSlik 4-aus
tane algkool on makjew ka l 920/21. ja
järgnewatel kooliaastatel. Algkooli 5. ning
0. õpeaasta ja tuiettduekooli sunduslikult
maksmapanemise asa määrab Wabariigi
WMtsuS eraldi »t sulega.
§ 9.
Kuni «n»al'kk'ide algkoolide seaduse 21.
paragr. tähendatus eriseaduse maksmapane
miseni wõiwad algkoolide ülewalpidajad
omada aigkoolide juures esialgselt mittesun
duslikka tc.ienduskoole, mille põhijooned ha
riduSministeeriumi poolt kinnitatakse.
8 w.
Ilmalikkude algkoolide seaduse 23. par.
ettenähtud tegeliku õpetoõ kestust tuleb ellu
wiia jörk-järgult, alates 19^0/2i. kooliaastal
30 nädalaga.
Tegeliku õpetbS kestuse ja pikendainisc
kohta järgnewail kooliaastail teeb haridus
ministeerium korraldused.
§ !U
Bwalikkude algkoolide seaduse 23. par.
ettenähtud erimäärused seab kokku sisemiuis
teeriumi terwishoiu sa ehituswalitsuse osa
wüttel ja paneb maksma haridusmimv

8 2.
Nimetatud seaduse § Z. teostamiseks
muudetakse awalikktünb? Kootideks wÄ
algkooli klassideks awaliktnde trft- ving
kutsekoolide ettewalmistus- ning alamad teerium.
s 12.
klassid, nM waslgwad algkooli neile Uassi-r
Awalikkude algkoolide ülewalsüdajad on
dete, mille kohta üleüldine koolikohustus ott'
inatsma pandud, <w. maaruse Z L), wöi kohustatud selle eest hoolitsema, et hiljemalt
kaotatakse nad aru, õde asemel tornlllik 6. maikS 192!. a. need koolid oleksid a.oa
arm algkooli klasse mvades. Tähendatud tikkude algkoolide seaduse 29. par. ettenähtud
klasside ümbermuutmiue wõi ärakaotamitte maaga warustatud. Kus algkoolide juures
suunib järk-järgult: iga kooliaasta algusest, weer seadustikul määral maad ei ole, tuleb
alates 1920./1921. kooliaastaga kaotatakse seks otstarbeks kas ära kasutada koolitatud,
ära wöi muudetakse algkooli klassideks igas kus nad olemas, fut> ei ole kooli ja õpeta
awalikus kesk- wöi kutsekoolis üks temas jäte tarwnada kas sugugi, wöi wähemai kui
vtew kõige alam klass ühes paralleelklassi seaduses ettenähtud maaral, wöi põllu
dega, kus nad olemas on. Keskkoolide alu tobulinisteerium s esineda soowia.valdusega,
kraSsto, mis algkooli klassideks ümber et riigi maadest a .talö koolile tarmilik osa
muudetud, kestawad riigi algkoolidena asu maad, wöi, kui see sündsam, koolile tar
tiselt edasi, kui nad haridusministeeriumi wiSminewat inaad tnuretjeda eralepiugu
ots uje põhjal ära kaotatakse, tuis hiljemalt põhjal, wöi, tui eespool nimetatud niisll
wõimata on koolile lümiiiful määral maad
wiie aasta jooksul pead smroima.
MärkuS: Era-algkoolide asutamine muretseda ja kooli huioioe seisukohalt sooivi
awalikkude algkoolide tundi järgi on taw ei ole teda teisele kohale üle wua, kust
maad saada wöiks, siis haridusa.i:usteeriu.j,i
wõnuuti!.
3.
kaudu Wabariigi WaltyujeS esineda joomi
Kõik senised mumeuiulelised awalikud awaldusega, et ta koolile rarwittku osa maad
algkoolid (endised walla-, kihelkonna- ju mi- sunduslikult wõõra>tdaiS.
linna ja kroonu algkoolid,
tz 13.
radn-akooiid, kõrgemad alg- ja rahwalo llio
Algkooli ülevalpidajad ott kohustatud
jne.) uirncmtakie 192 Ü./21. kooliaasta algu selle ee,: hooliiserna, er koolide juure, kus ei
sest algkoolideks.
ole olemas majapidamiseks tarwismnteuaid
Märkus: Endistes avalikkudes körwalhooneid (ruumid lovtuadele), need
kõrgemates alg- ning rahwakoolides kolme aasia jooksul, ar maies käesolema mää
wdtb weel cra:nünt- uneks
ruse «Älsakttulutamijeft, ehitataks.
kooliaasrut» osotama jääda 7. õpe
§ 14.
aastale wastaw lopuklass õpe- tiitig
Õpetajate tarwua.niseÄ antama maa
tuntllkawade järele, mis !919./20. jagab ära kooti öpetazate wahel kooli hoole
kooliaastal maksma pandud. Ühes kogu, kuna kooli ütewalpidaia asutus kiud
sellega tuleb neis algkooltdes ka luks määrab maa rendihinna selles suuru
juba 192V./2i. kvrliaasral 6. (6-dale ses, mis ümberkaudsed riigimaade rentnikud
õpiaastale wustawat) klassi lõpu läbistikku maksa wad.
klassiks lugeda.

§4.
Koduõpetuse korralduse ja koduõpetajate
regiftreeriniije kui ka selle õpetuse üle aru
andmisi kohta ilmud edaspidi eri-määrus.
§ 5.
Ilmalikkudes algkoolide seaduse §L.
ettenähtud koolikohnstusliste laste waaa
duje piir pannakse maksma järkjärgult. Esi-

§ 15.
Kui müm õpetaja ei soowi temake tar
wttamijets määratud maad, osalt «Si ter
welt, eesoletva! fuwel ise kasutada, siis tea
tab ta sellest hiljemalt 6. aprilliks kooli
hoolekogule, kes walmksjääwa maa üheks
jumeks wälja rendib teistele õpetajatele ehk
kõrwalistele isikutele, kui öpeütjote hülgan
maasoawijaid ei leidu.

§ 16.
Kuni ajalikkude algkoolide seaduse 40.
paragraasi märkuses tähendatud eriseaduse
maksmapanemiseni wõiwad algkoolide üle
walpidajad awada ndrgaandeliste õpilaste
saoks iseäralist abikoole, mille korralduse
esialgse» ära määrawad hariduSminlstee
riumi pooli kokkuseatawad ja Wabariigi
Walitsttse tuff Cmmtatamob stchtnöSrid.
§ 17.
<'lwalitkude algkoolide seaduse 47. para
graafis ettenähtud kooliarstide ametisse pa
nemine sünnib esialgu wöimslluft mSSda.
Nntde kohuStawaft ametisse panemise kohta
annab Wadaeiigt AaKtsuß erimääruse.
§ 18.
Haridusministeerium, kottu leppides ter
wiShvlu peawakitjusega, sead kokku kõige tar
wtlikumate arstirohtude ja abinõude nime
kirja, mis algkoolis peawad olema, ja teeb

antakse wolitused Lätiinar kvüw. Take»
Aonesku awaldas suurt huvitust ÄittmuG
ja Läti maareformi ivast n. Lõpuks saotviS
minister wabale ja iseseis valc Lästlc hiil
gawat tulewikku.
Söekaewajate streigiküfimus
Ziigttfe raudteelaste konwe*
rentstl.
Londonist, 21. jept. Reuter.
Raudteelaste ühingu «olulikkude kotuvereut
sil harutatt föekaewajate streigikusjmust, ehk
küll otsusi teada ei autud. (Eta.)
Inglise mäetvõliste tonwerents
streigi programmi kinnitanud.
,Ä„ «on b o n nt, 21. lepi. Reuter. Ehe
c«U maetöiltste konwerent u lühike anteilic
aruanne segane on, susU wõib arwaia, t
konwerents streigi progru nmi v> kinni
tanud.

korralduse nende muretsemise kohta.

Baieri tseseiswad sotsialistid ja
8 19.
iil. internatsionaal
Kuni kõigi algkoolide 6-aaStglisteks
arwamiseni on algkooli klasside lõpetajatel
Naue ui st, 20. sept Raadio. Baieri
õigus astuda wa.tawalesfe awalitkude kesk' lseseiswate sotsialistide juhmus lätr.is tn sasi
ning kutsekoolide klassidesse, wiimasiesse siis, 111. inUmatiionoQliga ühinemise et.e> aueku.
kui neis ei ole makswad iseäralised «astu
lEtn.»
wötmise twgimised. Kui keskõpeosumstes ei
Saksa kaubad Prantsusmaale.
leidu tsrwilist ruumi kõigile stsseastujatele,
Saksa raaoio teatel j ostis 2J. jept.
siis »õe takse õpilast wastu wSistluje põhjal.
Nlarseiüe
sse esimene Saksa aurnlaew iga»
Sus esialgu, mil awalitkude kesk- mug
sugu kaubaga sisse. (Ept.)
kutsekoolide algkoolile wastawate klasside
õpekatvad «eel tegelikult ei ole ühtlustatud
Saksa asumaa Togo saab
algkooli Spekawaga, algkoolidest kesk- wöi
inglastele.
kutsekool,õesse astujad mõnda õpeainet ,oä
Londoni raadio järele teatanud Prant
hemat anvul au tädi wötuud kui wasta suse Löutm-Aasnka kuberner, et pra.« isuse
wates kesk- woi kittsekooli Sassides (näit. wäed endisest Saksa asumaast Togou !. oU
wõöraio ieeli), siis peab kool neile wõuna toobril lahkuwad \a jamal azal Inglise j&jaj
lust andma neid õpeaineid tagant järele tvägi maa oma kätte wötao. (Epl.)
-õppida.
Poola-Sakfa wahekorrast.
S 29.
Awalitkude algkoolide seaduse 64-das
Poosenist, 20. sept. Raadio. RtöS
paragruasis ettenähtud tagawaraõpetaja ame duandwalt poolt seletatakse, Poola waütjus
tisse seadmine ei ole esialgu õpetajate puu ei mõtlewatki Saksa asunduste ja magate
dusel maakondadele ja linnadele sundus likvideerimist, mis Persailles i rahulepingus
tik, küll aga wäga soowUaw. Nende õpeta ette nähtud, lõpetada. Küll olewat Saha sa
jäte ametisse seadmise sunduslikkuse kohta Poola wulttsuse wabel läbirääkimised kaimis lictvideerimije pooleli.ärnti,t wvi
teeb haridusministeerium eraldi korralduse.
I
majandusliii
kergendust Saisa-tiaale -võimad
8 21.
Peale Spetöv algusi 1920. a. sügise! ltuua, kui teistel aladel lv.n.nis on
jnrele andma. ; et.».)
tuleb igas awalikus algkoolis hoolekogu
malibu amalikkude algkoolide seaduse 66 daft
Diium rijgLpüewa Uhni»;»
paragraajisi aluseks mõttes, kns juures
Sakja lüaötuten.ci j C:Ü,;:
zelle paragraasi l, 2 ja 6 punkti. tährn nigipuewu uuiliuu UU jtrpuuõuö ;ulf näuh
dat-d ajmujed igaüks tihe esitaja hooleko
juure uijuihiö. eiufa.i.. aoel sa.id
gusse saadab, kui koolis tõotab I—2 õpe artuaiau'Udii atuuli z—3 HeakUue enamu»
tujat, kaks esitajat, 6—6 õpetajat ja olema.
kottu ei tajat, kui koolis üle kuue üpelum
deLegttl ioot?.
töötad.' Uute hoolekoguoe ma!i.ni''esa
U
rutu
u
j.,
_o.
jcpt. .naaoio.
lõpetalvaõ oma töö endises kooli hoolekogud,
.es oina asjaajamise uutele hoolekogudele \ÕJÖ\J jii.i Öelcyutwüuti, mis 70 in«
ku i 100- j-ijuv. Delegatpooui iil.saudetS
ale annawad.
uu Poc-la- .shelji lepiugn põhjal ma.andus
§ 22.
ilmalikkude algkoolide seaduse ellutvii ltji tnst.nuu taheudada. .<sta.)
TSõ° fa hoolekandemtntStee»
misega kaotawad oma makswuse köit en
bi.cö algkooli kohta Mwad seadused ja
timut teadaa«»s giideõe
määrused.
waiitjuSteie.
§ 23.
Ajutama Kogu poolt 0. juuuil 1920. a.
Lähemad korraldused awalitknde atgkoo
lide seaduse elluiviimisel teeb haridusn-riuis waStuwöetud seisuste kaotaintse seaduse Z 7.
põhjal .iigi kohustab
teeriui».
tööza
hooieiandeminislecriuul
kõiki asutu;:
s 24.
Awalikkude algkoolide seaduse täiel ula ja isikuid, kelle käes uim. seaduse tz 5. tali.
tusel elluwiiuiise .viunaseks tähtajaks im endiste gildide toaranbufi uselle t ni i £
192!. a. 1. jaanuar, mida tuleb silmaS pi ministeeriumile teatama luige HtljeunU 1.
dada kõigil asutustel, kelle kohuseks on tema nowemdriks j a., juure lijaões nende rõaeau
teostamine, kui ka selleks eeltingimuste loo duste täpipealseid nimekirju ja ostipaika,
jamuti ka oletvaie kapitalide juuru L
mine. (Eta)
Sainaks tahtazaks peaivad tõiC gilded
imuisteeriumile teada andma tstlute uimed
|U eluko-ad, kes iv õlitatud ou netd :ou rau
Päewauudised.
dust mimeteeliu:nilc üle anoma. i>Vuu)
Poot«-Leev« konflikt.
Wars s a w i st, 19. sept. <Raadio>
„Havas" teatab Pariisist; lliahwasteli'.du
nõukogu mitteai»ettiknl istumisel humtau
Poola seletust Pvola-LeÄNI pttrt konflikti
asjus. Istumise t wõtsiö o,a Poola esitaja
Paderemski ja deedu esitaja Waldeniaras.
nnensi ettepanekul andsid asja kohta sele
tujt Padercw-ti ja stende

Rarwa karanttin.
Narwa karantiini lo -ta o - mii me sel
ajal ajalehtedes kaeblusi tõstet M, nagu wa
litjeks seal täieline korralagedus, toüpioamat
halb ülema ja ümberkäimine oplantisega
järsk ja zäme.
Et asjasse selgust tuna ;a pähseltdainara
kaebtust lunber lükata, knts»ls siseminister
ettetoodud põhjendused rääk,id üksteise waotu. ajakirjanikka oma juure, kus sijenu.nftri
abi, kes karantiini olukorda peal järele
(Vta)
lvaatamas käis, farantiiui seisukorra kohta
Poola-Leedu lSbirääktmistest.
umbes järgulise pildi andis.
Narma karantiin, mis kolme majasse
Warssawist, 20. sept. Raadio.
Poola rahusaatkonua esiinees, kes leedulas paigas' ..d on ja kuni 1200 inimest wastu
tega laoicääkimiji laks pidaina, sõudis täna wüua ,u .oab, on kapt. Wahcr i hoolikal
Warssawi tagasi. Läbirääkimised on pooleli tegeio.isel uii|6auacle jöuonno oma puhtusega,
et teda igal ajal mõne tetze
jäänud.
karantiiniga loörrelda müib. Nääkimata
Enamlased LS« ja Leedu rahu.
praegusest 'Narmas olemast rahwusu ah.lrse r
lepiagud rattsitseeriuud.
sa Taksa sä.a"oan,,iü
wahetatnd
saamad
mis a -uue
Moskwast teatatakse raadio teel: Ule
tpettemaälmc kesttäidesaatetv komitee on kiu ja ohwilseride näpunäidete järele ko.ralZa»
tiUonui) Moskwas allakirjutatud Weue-Leedu tud on.
Terwes Narma karantiinis uaiitse-5
ja Riias Wene-Läti rahulepingud. Wälis
koulmissarile on Ülesandeks tehtud seda piinlik puhtus, peamao toad
tlde poolt, kes nendes tubades elama.', pes
Leedu ja Lä& twtlitjusteU ttada anda.
tud saama, niisama ka kocldorid. koodid
Latt saadlt Take-Jauestn
on laudaoest ehitatud, kuid mitmes kohas
jutul.
on ka rand-wedrumoodid tarwitusel. t)!ii
Rumeenia wMsmir.istee
pea kui vptant karantiini sattunud, peab
wõttis EislebeniS Läti Itaalia saadiku Dr. tema oma aszad ja raha ära andma, miUe
Wolien jutule ja palus teda Läti tvalilsu maelu temale, wasmw tshekk autaljc, siis
sele teatada, et Rumeenia Soome saadikule saab te ira oma maöratst ja padja

V ) i 1 J <v, ü e S

Ms t* •u.-t;:,' h ."ll Uh tjn Mõctökfc, sest ' kokku, et protesteerida iseseiSwa sotsialisti
peale : ia>:nltauuse pannakse terme moodi Dr. Löwensteini wastu, kes mõlema sotsia
pesl» [u u odi kott puhastamiseks desinsekt- listlise erakonna poolt kasmatus-departe
mangu ülema koha peale kandideerib. Koi
tuppa.
'Toidu üle et wõi ka mitte kaemata, et gile koosolekutele olid iseseiswad ette jõud
ta aga enamasti ühetaoline on, siis on aru nud, kelle meeleawalduskoosolekud Lvwen
saadum, et selle rahaga 20 marka stcttti kasuks mõni päew warem wäewöi
päewas, mis optantide! maksa tuleb, resto muga olid lõpetatud. Mitmes kohas oli
meriseid lvkkupõrtcid, mis kaitsepolitsei wa
raani toitusid walmistada küll ei jõuta.
Mis waluuta wahetamisesse, puutub, hclejegamise taru>ilikuks tegid. Ärewus
siis uahctatakse teda rahaministeeriumi lvcusieini kandidatuuri pärast on meel suu
poolt ettekirjutatud kursi järele, ja süüdis remals läinud: kooliõpetajad keskmistest
tused, nagu oleks ta liig madal ja karantiini kihtidest ühwardamad streigiga, knna sotsia
walitsus \ selle tõttu kuritahttisi sihtisid taga listid mastuabiuöusid tarmitusele lubawad
ajaks, on põhjendamatud; arnsaadaw, et wölta. Uks sotsialist ütles rahwakoosvlekul,
rahaministeeriumi wätiswaluuta kurs ma et kui õpetajad faetgi wälja kuulutawad,
datam ou kui Allru uulitsa oma, kuid joo siis paneb proletariaat oma diktatuuri
wida, et Wiru kursiga raha karantiinis wa maks? na.
Eilsed sündmused tulewad riigipäewal
hetatakS, on cbalohaue.
Staglr sijcmintslri abt seletusest nahn, ja Briti maapäewal harutusele ill.ta.)
ei ole need süüdistusid, mis ajalehtedes il
Inglismaalt.
musid, iintic õiged, maid s.tn, nagu näha,
on suudiSlujcd ilma et süüdis
Inglise walttsnse seisukoht sSekasVa
tagucl aimdust oleks olnud üleüldisest Eu
sale streigi asjus.
roep.i karantiini korrast.
Londonist teatatakse: Sõekaewajate
lleotc selle taebatakse weel keelu üle, streigist teatab Inglise ajakirjandus, ct ma»
r.n# Übifininift keelab karantiinisvlejale ja litsus ei tagane vinast praegusest poliitikast.
iiiu.i re.onnr wahel kas tirjatikult ehk suu
Inglise ŠeMneti nõupidamine.
sõnaliselt, vill meie Narma karantiin ka po
teatab, cl illloyd George ja
lntiiine karantiin on, siis on arujaadaw, kabineti liikmete wahel vlemot olnud nõupi
et niisugune keeld maksma peab, muidu daniine Inglise sisemise seisukorra üle.
ivöiks kõiksugu mittejoomitawad nähtuses Peaminister waatas läbi mõnede miuistee
iimjlks tuua.
riumite poott wälja töötatud prejettid,
Ka sõjaministri poolt on karantiin üle kuidas oleks wöimalik üleüldise streigi kor
waadatud, fes ta täiesti rahule jäi seol ral ühendust alles hoida ja mitte tatb-slada
malistewa korraga ja karantiini korraldajale tarwilikka läbikäimisi. Ettepanek-it parla
omas päewaustus li? tust atvaldas.
mendi kokkukutsumise kohta ei hanitatud.
Illiimascl ajal on optantide hulk suu Parlament tuleb alles !9. okt. kokku.
renenud, nii et peale miimase eshelont pä
ralejõudmtst eelolejaid, kes waeivalt üks
nädal karantiinis miibida jõudpd, wabas
Uuemad teated.
tada tuli, et jürgnewatele optantidele ruumi
anda. Et niisugust nähtust ära hoida, ka
natsetakse raudtee ääre, kuhu Wencmaalt ÕpetoS algus kaubalaewa mehaa»ritnte
tulnud optantide rongid seisma jaamad,
koolis.
barakki ehitada, mille ehitusega juba alga
Kaubalaewa mehaanikute koolis Tal
takje a mis 300 tuhat marka maksma linna tehnikumi juures ölgab õpetus 1. ok
läheb.
tocbr.l. Õpekorra on ara trukitud Tallinna
Enne pidid optandid oma asju ja tet.uikusui prvgramlnide juures. Nooli põhi
kompsnsid tükk maad tassima, et Tuutuna ki.t ilmub cefci Tchiitcü Teliji ojiUuja
poole sõitma rongi peale panno, uüitd aga nr. 15. ja edaspidi eratrnkts. lil. stirgu
jeauilse roirgid teineteise kouoa, nii et üle mehaanikute kursus kestab 2 talive (4 se
tassiniine palju kergem on. Tihti tuli op mestrit), 11. järgu mehaanikuile 1 talu»
toutu cl ka ruuiiiipundusel mitnied ööd ma (2 seni estrit). Õpetus on õhtuti kl. 6—iO.
guniö mõõda sama, mis snwisel ajal suurt Tbastuwõuuisets on algharidus uõuetato
raslns. ei sünnitanud, nüüd aga, kus ilmad lil. järau kursustcle, kuna u. järgu kursu
pimedamaks ja külmemaks ou läinud, ehi sele isikuid wastu nöctatje, tollel ist. järgu
rataste wagunitesje ahjus d sisse, niisama mehaanikute kool on lõpetatud. Õpilaste
antakse ka küünlawalgusr jeuits, kui.i barak wastuivõtmiue on iga paem Tallinna tehni
walnus jaab, kuhu »is optattdid õrmajale kumi juures. TircKoci kõuetuumd kella
minita möiwad.
5—6 p. l. Opemaks õu 300 marka talwe
palju kaeõtusi on tulnud ka pika li j e
pealt. (Cta.)
asjaajamise üle sijemiuisteertumie, eriti juu
Margimaksust.
optantide palirekirjade labtwaatü.urje juhies.
Pöllutöömiutstceriunt saab iga puew
Selle süüdistuse jelgitujels teatab sijeini hulga palwcktrzu, millele uöuetatva sumina
nistri a'ei, et palwektljad, mis Wenemaalt juuruses kempelmarke ei ole juure lisatud.
font: Tl opteerimije kommisjvuidest luleu ad, Margimaksu jarelenõudtltiue walluwaltlsuSle
otsekohe laiali linnadesse sa maldadesse jaa ja palitsti kaudu on kul-.taw asja wii.ritus
dciul e, kus wastanad linna- ja wullawa ja asjata padcri, posti ning waema kulu.
litsuseo palivckirjad läbi maalamad ja sti>
„piiigt TeatUjUt" nr. 141/142 j. a.
ema risuse teemad, kas on joomitaw wöi Väljakuulutatud tempelmaksu seaduse järele
mine teatud optanti u aale lasta. Peale peab reiupelmarkistd olema
sede. tui siscniini-ieeriutn mustuse saanud, iiittic piule wasmg nvuiakje, kahekümne (2õ>)
kinuitub ta seda, wahest tvallamalitjusc vt. marga eest.
susi ai tõesse wöttes, ivahest ka mitte, Sl> i
seadust rõhutades, palub põllu
niitir pikalist asjaajamist niäigata on, sits tniLmiui.teeiium, et iga pulwctirja saatja
ripub see täiesti lmua ivastaioate vrgamuoi jaa tungiwalt meeles peaks. Aastasel
ja v,\i unvalttjuste asjaajamise kiiruselt ära. le.ral ei wustula põlluLöötmnistecrium mii:
Niipiu tui siseiuj- isleert.uu masinse faanuo, iuiluse eejt, aja. paberi ja waemakulu peale
saaõrtakse ta kohe rivermiuulle fonti, uj tcc
selle. ' iEla.)
uiaijc trmmisiouidele, kus arwutaivasti
ühing.
miugm seljakuid enam ette tulla ei wöi.
Mvödaluiu .> opeoastal uotus Talliti
!l)kagu siäest kõigist näha, on ajaleiMes nas koiku rtiigtotil' aötaji Ijuwuatub i|i£uiö
mõ' roe tarantiuus olejale seost suudlsuut. iu /.ara aluse „T a 1 l i un a g- ito| o u tõstmtstega faiautiiut seisukorra kohta tai
fll i|e t c ühingule".
esli teisest seisukohast walja mindud, kui see
i£bal[otüütoUib põhikiri saadeti Taltuma
olema peaks. Ci wüt arwaka, et karantim rahukogusje i cyiitrccrtniiielž ja alustati o se
mõni wurjupaik ja restoraau o>, waid ta kohe tegeliku tood. Pecti ura 7 fia*»
ou ikkagi karalttttn, kus iga iuimeue puh raldawat koosolekut ja L tcaöuöUtiu
tüse ja korra eest ise hooli:sema rc.u . •:t taugut.
n.it.c mustuse sisse ära uppuda, ja ei pea
i. juunil k. «abt. registreeris Talimuamitte e.u.ap sundida laskma
rahukogu uhingu põhlrirja, nulle järele
waid ise puhastuma, niisama ei mvi ka omale ühingu tegewus käesolewai hooajal palju laie
teenisal p.nua nõuda. 2a seda suuremat mul ulatugi wüib Katkuda. 24. sep t. k.
distsipliini ja korda on temas et ta ka po u. ke l i 6 oht u t s uu %a 11 in u a
luiiline karantiin on.
tütarlaste omer t st ovli r u u
Peame meeles, et meie Eestis oleme,
mides ühingu peakoosolek,
aga nmtc kusagil Wenemaal. W. P.
kuhu kõiki liikmeid ja liik
meks astuba foowijaid il
nt tt b a palutakse.
Kirjandusest.
Päewakorcas on peale tartvilikkude
EsSti teele ivolitirjanduse alal
organisatilooni küsimuste weel eesiulewa
on tertsil Tartu uaisgünrnaastumi op. A. hooaja icgcwuje juhtnööride ülesjeadntitte
Raud i puult ktrsanduslooline lugemik kör ja alalise luhamje walimine.
gcmmele algkoolidele ja keskkooli alamatele
n%. Ühing" tahab enda
klassidrne. Lugemik saab kahejaoline ja on ümber koondada kõiki neid, keda filosoojia
kokkukõlas uute ühtluskooli Eesti keele ka ja plajooftlijed teadused eriUjelt humitmvad
wadega.
ju kes tlende arendamiseks iEeStis kaasuge
. -aamot sisaldab läbimindawate kirsa ivad sootvttvad olla. Ühingu liikmeks asm
nikrubc elulugusid ja kuivades ettenähtud ouje õ guS oa igal mitte alla iö aastat
toid, kao teruelt ehk luheudtistega. I. jagu ivaunsel Eesti vabariigi kodanikul, ja ka
ilmub eht juba jõuluks, Cui icuCtulud lu wäljamaalaötel. Liiktttemaks lO marka,
ba wad.
eluaegsetel liikmele! wl) mK.
Oma ülesnnttele teostamiseks tahab
&a ott jamalt autorilt kawatsusel kir
janduslooline lugemik wöõrakeeljetele kelk »hi»g sidetneid sõlmida kõigi stse- ja wõlja
koolt', .ie.
maa ühingutega, kellel.aualoogilljed üles,
attded on.

Wäljamaalt.
Lätimaalt.
x;Af£'f niii?oli warandus kätte saadud.
tirjutab: plaatina ja
N'o'st- ' kogud, mis st:ila pvlitehnikumiewa
i G stivclc tadiuna läknd, ou nüüd
i i üles leitud za sealt Niiga toodud.
£<v.:toodud plaatina jaraadium wäürtus
uliiitn chouiteni.
Satfamaalt.
T crised tiskivmised Berliinis.
.» u e u i st, 20. sept. stiaadio. Saksa
rabnui lased, Saksa rahwaerakond ja tsent
*«» i ku sustd eile Berliinis rahwakoosolekuid

Balti Saksa wSttsPropagandast.
Balti Saksa wätispropagauda on uue
wõtte wälja mõelnud. Teatawasti tembel
dati ueude poolt alati eestlasi enamlasteks.
Nüüd ilmas Göteborg Haudelstid mugis
Balti sakslaste poolt pikk kiri, kus eestlasi
selle wabameelse lehe lugejatele seega maha
katsutakse teha, et neid zärjekindlait „tagur
lasteks" tiituetatalfe. .. _
Tuhat tänu!
Minu bO. sünnipäewa puhul ligemalt
ja kaugemalt kirjalikult, telegraasi sa tele
foni kaudu uit rohkelt awaldatud önnesoowide
geale oleks mul raske kirjalikult wastata.
staiuit sellepärast kõiki sõpru, tuttawaid ja
rneelespidajaid minu südamlikku
tä n u sel teel waS t u w S tta. Oma

sõprade i« üätumatc "vaelt rikkalikult anue
tatud ilujalt itücöc km hei (edu Uinu amalbuft
firjuiade* tuletan rõõmuga meele vabariigi
Wallisuse liitute ja afuuüete õtmejoonnfib
kahetsedes, et mu neid ainult puudulikult
ära teenida olen suutnud. Teiste parteide
Äfutawa Kopti rühmade ja nel.de lugupee
tud liigete öunesootoid lasksid n.ind mööda
minnes tuuba, et lahütminewate klassi
huwide iile ometi luidagi siduwat hõljub:
inimsus... inimsus, mis ükskord malit
sema peab pääsema, üks lord, kui klassi
wahed ära on mõidetud. .. Neidsamu
tundeid äratasid minus ka kodanliste aja
lehtede heotal.tüsed meeletuletused. Lkahju.,
et need koktttkSla-hclid ainult nii arukordselt
kõlawad! Igatahes uu-gi,.d need Helid
minule armsalt sübamesje ja sünnitap.d
mulle head meelt. äänau tuhat kord nende
kõigiti hecuahtlisle awolduste eest!
Tallmuas, 29.. jept. 1929. .
M. M a x t u a.
Rahwamajandus.
Kiila»»! «ZZstus-ft
käiakiroi tööstuse alused, mis kauban
dus- ja tõbstusmlni-teerinmi mäeasjanduse
walitsujes on wäljä tõotatud ja Vabani >i
Vali.suse poolt 15. sep:. s. a. ki.uutatud:
1) Lubakiri autokse ühe roe osta mere
rauna ehk 19 tiinu suuruse mao.-ala peole,
kui ettemöttes mitte Ülo 39 toöiije töötuma
ei saa. Piirkonda wõib waetaumlt suuren
dada klii wõ imalus ehk ta ruudus on jeal
piteniat aega lõod teha ia suuremal määral.
2) Lubokilja mükswuse aeg jääb tga
kord luiutvtccriurni määvata.
3) ÜMuimaalue aastane wiljakns, mille
järele riit ioju wõtab, on 3Uüü kiwi eht
39 999 mrk.
4) iüibcttvsa mi [ut»& riik 15 protf. wal
missaaduslest ftaufo lähemasse raudteejaama

ehk sadamasse ja temal saad õigus
W prvts. walmis saad ustest waltnistuse hin
naga ara e. la.
Ai üxC u 6 . si igil on sttiU£> saaduste
asemel nci>/ L '.'.nhinda raha.'
nõuda.

5) Maapinna ioaldajatega lepib tööstur
pinnu tavtuitamifc üle kokka.
6) Maksude d:- Oamise ialstajad on
L ang. |ü l. nomcmder, kai ainult sunel
töötatakse. Väbi aasta töötamise suures oa
n aksu-tähtan; i. apr. ja 1. oktoober.
7) töösturitega kinnitatakse
kaubandus- ia töösti-sniiuisteeriuuii poolt.
(Ela.)

stetj«paewat,

lased ka seda waprat ja sihikindlal loits'
tähele pannud, millega teie oma iseseisvale
riigile juuri olete kindlustanud. 'Nagu
noiöfepi mõjul on Tallinn ja Taüu rah
wuslise märwi omandanud, ja ärganud rah
wusline ja riikliue tunue põdrad ta kogu
maal oma mulda ülespoole, tõstes eestide
eneseusaldust ja usku oma tulemiks sisse.
KSige sette Üle tuntakse seal poorne
lahe põhja pool kõige õiglasemat rõõmu.
Eeol tuntakse sügawalt, et mis teie tvõit ou,
see on ühtlasi wõiduks meie ühisele hõimu
puule. Kui te Seome poolt wahetewahel
ka külma, mitte-sõl ralikktt tooni tunda saate,
siis teadke, et see ainult raske ütelda, raske
ütlemata jätta selle ringkonna poolt wõi
mõjul sünnib, kellele ..ii soomlus kui ka
eestlus niisama mostumeelne on. Ärgem
laskem niisugustel mötteawaldustel meie
sõbralikku .vahekorda l lmeudada. Hoidkem
jee alati nii jot, nagu jec ka meie kokku
puutumiste pidulikkudel silmapilkudel oiu
Viimaks lubage teid tänada selle suure
lahkuse eest, mis meile siin igal pool osaks
on saanud. Praegu tunneme me ise tõeks
need sõnad, mis teie ülikooli Soome pro
fessorite käest oleme kuulnud: ei ole kuskil
ilmas kohta, kus soomlasega nii suure lu
gupiöamijega ümber käiakse nagu siin. Aia
loodan ainult, ü teie scoafaina Soomes
tuuba saaksite. Viit laua, kui jee weunas
armastus püsib, saad ta ka meie mõlemate
riiklust Üürnikku äraütlematu mõõdul kind
lustama, sell üksmeelsuses seisab jõud. Sel
lele üksmeelsusele, uur herrad, kolmekordne
elagu!

Tartu teated.
ÄvZMohtadest.
Keskkoolide alguks Tartu walgunud
kooliõpilased on korterite suhtes juba enam
wähem rahustatud, olgu kas perekondade
j uure ajudes eht oina ette ruumi leides.
Et linnaelanukudc toiduainete küsimus
praegusel ajal iseäranis murel sünnitab, siis
oli paljude püüa maalt tulewaid korüllapsi
oma juure korlc.r saada. .Korteri tasuks
nõuti muidugi toiduaineid, muu seas ise
äranis Icimajahu, talweruude saoks aga ka
põietispnid. Kes jeues suhtes lorteripak
kujale nõudmisele suutis wastu tulla, wüiS
korterit riklalikus roalikus leida. Sest kor
tcrite nnüjaüürijate hulgas leidud nüüd
mast neidri, kes enne iialgi pole kostilapsi
pidanud.

Sellejuures ei saa tähendamata jätta,
et paljud lapsed niisugustesse kohtadesse
torte.i on sattunud, kus nad mitte üksi õp
Siseriigist.
ptmiseS takistatud, waid kus nendel ka kõlb
tijest külast midagi head loota pole. Ha
ntiknlt ei kuula paljud laste wanemad lul
Tulekahju NõplnaK.
lalt särele, tui siinnis see ehk teine kosti
Õöjel kella tvastu 21. sept
halkad äiäplua paberiwodnkuK Madamile taht on, kuhu nad ama lapse panemad, ja
l)üüd!ao. Tuli oli rräbrikn päralt olemas zeuest tetioki tihti halbrus, mida pärast ki
ühijtT aida- ja tafiivuuimbeclaht; pääsenud ocdujt ltch.nstd.! tuleb.
Paliud juinear-vulised kes
ja ähioardaö u.guiküiümend jrmimu eema!
fciiumt malrikut kui?a teisi ligiöalolewaT korteri Ut -iujes ise ühetoalises korteris on
hoonrid. O.uucks jõudsid Wõõbju tni.tõt nnnitud elama, w- enese suure neel iosti
ju,cil õigel ajal kohase ja panid itmttse Uut: lapsi meiuni), vuusrnitcuö, et sarnastes
i-luües õppimine lakist Und on ja terwls
tõi nr ( :'.e edapliikuintseie piiri.
ttiia üksikud inasinaosad j", osalt paberiwal . oidliue lr.lg palju zoowida jätad. Osalt mõrd
uur tarn ise uiütcrjali, lnn.nz loo.uadrst üt picuaft wiatiiit tali seletada paljude talu
nu/nusiga üca põles sa l.obune sedawörd tn p-dajm?. ttnüdatud „toktuhoidmizega", kes
lehrrnmü sai, et ta mrgunsiü päeuntt maha .-aa lapsi et übta pauna sinna, kus nendel
damijcU' nuum, bnagamijds õhku ja õp
laeti.
fcuCc Lävi \upy-,'o ?'..hnt armatn'" pirni,ek.' mc-i maiusi, tus mõistlik jävtUonUue
iõü.C;oo utoiga ümber. Wara. duuit ii::- .ui ta uaauae, mu»a nendel Itana elus,
.pjaiuuis i.crt aiad rarmis
nitaiuö (ic: tl v'ioljöu.V -nv.
a.N) cd.
QC*n« Ust w»n'!gim«laK.
Püütakse sarnaseid tohk üles otpda.
Uue >sa«<iiitiiHa ütenui ametisse asi::*
innu
odau.uüttiui saaks lait korteri mahu
misi-pa on patameeü ameUiõ.-uOi' |a tc.U! tada jn
ju .-talje sestejuures tõik multd k.Ujed
IQSV |cao kuulda, sest et uus inetu S. liigu
lahele
paneuiaLa,
mtäe all laps kannatama
fecü .mgu kirmega raiub. Ajutuseese \\*\l
icab
pahas
korterts
ja mis warem ehk hil
auuocs tundub, nagu olekZ Vioiücuna taga,
ze.ll
ennast
kahjulikkudes
tagajärgedes tunda
ti.u c:.:e puuakse pJ£«nc keelt '.ääuda, tqi Q uitab.
cL illem riigikeelt kitiluit ci oska.
Ko ltwalitsliseb peaksid siin endisel ees
ivcuc malufujc aeg, tui eestlane, tee
iu.ul
särctlvaatltje eUe morma, et näha, mis
pihasri riigiteelt rääkiv, kusagile kohta lä.s
juguste?
riugimiSles uks eUfc teine nendele
saama, siis uimetali teda „beSgramotuõi" ja
nluuu
õpilane
korteris elab. Sel teel zön
jaadeti uksest mäl.a, uuüd aga wöetakse
takse
nende
põhjuste
juure, millest tihti liu
tteticlaji, kes tulijaga lihtsat asja et fau
gitud on noorsoo kõlbline Lötwus ja saama
õiendatud, ametisse, ktma sõjamäest waban
uud ohtvitserid ja sõdurid iltna ameuta tus õppimises ning ebasiiuuÖmijes.
P. T.
ringi 10. gimad ja kurdatvad, et teenistust et
KiMdi-sakS.
|aa. &eg oleks Zoha atibmis.el rohket»
„Riigi Tea tinas" awaldatud määruse
rõhku panna nende reale, kes sida
pShsal on kõik küüdid maksulised. Tasu
tud on saama —ts.
makstakse kündi eest järgmise taksi järelet
hobusemehele lga hobuse ;u wersta pealt 3
Soome külalise laAaköne.
mk., tastu; te teen ec;t 4 mk. hobuse ja
Awmoame siin. Soome aisu polüttla; iversta pealt ui g jalamchele 2 utk. wersta
tegelase Dl. p. '0« Kos L e'n hu v i pSa r'ealt.
Ühe hobuse kohta tuled lugeda speale
loji) joojalt tu.uud kõue, mis la Soome
põllumeeste kütudkäigl! puhul ühisel löuna küüdimehe): söldumäöials 2 inimest käsi
pakklö.ga, m.Üe raskus iile kahe puuda ei
laual 20. skp. pidas.
aeemiaäiat? 25 puuva raskusi, ehk
Eesli wemmd! iile tuhande aasta au
jisida puid.
sellest mööda, kui meie teed lahtu läksid.
laat.
Teie jäite siia Soomelahe lõuna kaldale,
Täna ärapee'u-0 Sluarjapäewa laat oli
tuua meie esiisad üle lal e Sealne punetasid.
Äähemall kolmsada tutiuesepultDe ott sest kaunis perekas Si-ostloomi ja sigu oli roh
saadik hauda waiijeimd. Raske oli saatus kel ammi müügile toodud. Hinnad öeloi
meie esiisadel Soomes, tuid meel raskemal obawamcib alc\uat, Ui Jaani laadal olnud.
saatust kandsid teie esiisad fiiu eestide luaal. Htunad koicusid lehmade juures 5—7 tuhande v lende pilkade aastasadade jooksul nais margani: paremate piimalehmade eest küsiti'
juba, nagu oleksid tvemmd teine teise ära lO.UUü marga üntbe,. Häid pullisid mull .
unustanud, luid nõuda näis ainult. Su gil oli wuye, lieu.de eest twuli 6090 luarga
guluse teadmine säilis ometigi ühest sugu ümber, paremini söödemte eest aga 10—-rS
pülwcst telje. Ja helded jumalad ei 01-ito tuhatü.c mau.,aui. Elusalt n aUaga luudes;
8 marku uuel. oele.buri täuaw, silaolasc
seda asjata sündida lasknud. Ajaloo cls
tän. iuni Su.e oli loomi täis.
tardeks on ilmsesti see, et meil Soome sugu
Vnia hovusetuegn pmllud, siis oli te m
rahu astel käsi käes tuleb käia ajaloolisi
ülesandeid läites. Algus, olgugi wäike ja 9, paiki' . eiv müügil w.ihe, loodeti «ga, e.
wähenõudlit, tehti reaalsele lähenemisele sü lella li 'aal suur sr.tb. .v)ttid hoüusei' oli
gisel 1918. ja tallvel 1919. Siis sai lvähe näha. Whp.omao toöyobused maiad
i soomlastel osaks rõõm teie langenud meele 11—12 tuhal, r.rukurkmtud toa md l. -ad
olu walmustama ilmuda teie wõitluse ajaloo olid 500 a' marga ee,t saavamas, head noo
lise waenlase— wenelaste wastu, wöitluses, red hobused, lakud 05--55 tuhande, >m:p:c»
mitte te pärast poole üksinda, oma jõuga 45 tuhoaDc maiga eest.
hiigawale lõpule wiisite niisugusel wiisil, uu iie
Riideturg mi i.eära-stZ wi im tr .l lo nv
üle ka kõige suuremad rahwad oleksid wõinud j viibe poolest rikas, .p.innao :..0 :.a.
uhked olla.
küünar. Kleidirtiõe hu«7a 200 -na .pz " iy ,
Imetlewa rõõmuga oleme meie foom- 1 küünar. Ett-nnait jant s; a a Vvmsva

viie Vii-u ;.k • .'.. c. ; \ u.;-,y.
toonu et pea,
Puuuüud?ga olid .i ii•;u">• -e mrhcd ka
Umrel arutul laubale tlmuuun. .uu olid
Qmnab ftürecb. ,«Q rauta: ud tal i tnuuuE;
no oli növa. >Jietibc hind ol> !4 15» tu,
Hat marka.

Saawinõuild. peaasjalikult kuuese, oli
muugu Jtm.neft Xatiu tehasest \a ka WalS?iV ™n- tl^Q(at peaks lOiUimiie Euju
peale rohkem tahku pandama
Praegu im meie peredes' ptrrjelaan-as
zadesi suur puudus, nüitt.sers taldrikutest,
mis a>a zookjul puruuennd, sa kui neid üle.
üldse kusagilt saada ou, siis on nende kün
nad kuulmata kõrged. Meie jawtuõude te
hased peaksid nüüd iseäranis ka taldrikuid
walmistama hakkama; kuid kuju poolest alga
nad küü sarnased, et neid tihkaks igal juh
tumisel ka rvöõraste elte lauale panna.
Äuju waljawalikus km Kr ornamentlikns
ilunõudes pööratagu meie kunstnikkude, eriti
preili Suits i poole. Siin tööwäli, kuS
palju teha oleks, kuna oftsaid ei puuduks.
Mis üleüldisesse laada korraldusesse
puutub, siis peab tähendama, et siin meie
turuülewaatajad ja politseikordnikud küll
selle eest peaksid hoolitsema, et maalt tulnud
inimesed oma wankrid ikka nii asetaks, et
jalakäijad mankrite ja loomade wahelt lndi
pääseksid. Selle poolest jättis iseäranis tihe
puunöude-turg palju joon-ida üle.
A. Rielanderi l. Eesti Kõrgem
stkatoot.
Muusikakoolile 011 lõpulikult teatanud,
et nõus on õpejõnks tulema laulu-õpe
tasa ooperilaulja hr. Walther 5? a t \ dj«
ui aun, kes ligemalt päewil Äalja-uaell
Tartu sõuab, nõnda samuti ka wiiuli-õpe:
ta,a hr. Ka r l Zi-u m erli.
Et mainitud õpetajad wähe peamad
olude sunnil wiibima, siis wöimad uued
õpilased eiid meel nende juure üles audu.
. Peale selle on õpezõuks iutsutud IL\*
weri-klaSsi prl. Margarethe Treu l o ->
(prof. llemba õpilane) \a mv alud kvutiadaesi
fagotti sa muud orkettn-piliide klassid.
Uusi õpilasi ivõetalse ua-itu iga
kella 11—12 e. l. ja 4—6 p. I tavii Laut
seleis, Uus-Kastani uut. m. 62.
Saani koguduse liikmete 'Ne'?!dLss
koosoleku kohta
palutakse meid teatada, et je>. piihap., 26.
sept. s. a., „Äürgermusse" suw. simlis le./
'Sli'i ära peetakse, (ii praks ianvilift arw '
liikmeid mitte selleks ajaks kuu tulema
siis peetakse teine koosolek Lell 4 aru, mis
liikmete aviöu peale waatamata otsuse wõ:
muline on. Päewakocral on wali.u sed
Sisse minnes tulewad 1920. a.
kwiitungid ette näidata.
Kuritegewus.
18. septembril on Jaan Wilbe.gi,
2)? ossi lvõöraStemajas kuld briljnm-sõnnus
IUO.OVO marga wäärtujes ära warastatud.
Kriminaal-polttsei on waraste jälgil.
20. septembril tabati knminaal-poluset
poolt tagaot>ita v EI l a Lise >. t ?
di m andus. Wnmane oli augustikuust
saudik Selma No.oan nime all elauuo JJ
vinna Raamoti juures, Kanowa tän. 49
krt. 2, marju leidnud. Wiimaje ju.iteo ?le
on juurdlus alu tatud.

Teaater ja muusika.
Wanemuife teaater
Täna öt tui mängitakse S häntam->?a
delburgi lõb.s lustmäng u ulus
nain e".
Homme lil. finfooniö kontsert.
Juhatab J. Simm.
25. sept. näitleja J. Petlai näi
telawalije tegewuse 10-a. suudeti puhul
operett „G e i s ch a^.

Esmasp., 27. septembril talwise hooaja
esimene perekonna-õhtu.
»Wanemuise" talitus.
Homse slnfoonla toatserdi
eeskawas on Wene anderikka helilooja Ka«
linnikowi huwitaw sinsoonia nr. l ig-inoll),
mis esimest korda ettekandele tuleb. Srlis
tina esineb J. Golomanu LbiruiatvsU 0»
wiiuli kontserdiga.
Poola sõja-teadaanne.
|V|W WW

Poola peast ad teatab 21. septembril:
Meie »väed waldaud kogu Sputshi-jõe ioone.
Edast wotsime Wõshgorodski ja Krsheme
iletsi. Sanial ajal tungis meie ratsawägi
Horäni soe liinile ning okkupeeris Ojtrowi,
Bakini ja Derasno. Pripetist põhja poole
Prujauõ plirkonuas saime mangi sa
27 kuulipildujat. 1 Jae.ilase peaktuugtmu
sed Hrõllski sa Lihvjeltje peale vn wenselt
lagast loodud. vaenlane sättis meie källe 533 wangi,
9 kiluli'lidujat. Okkupeeristme Älepastjhe,
walta uiug saime 726 lvangi. Enam põhja
poole wvtume Nomöiorowi ning
jäime mänge.
Neeiuan.i fronti! on uued cuamlasle
2ioen mäed.
VceimUijcb tungind Sirsellsowilso cJcmt
i«uvcs mitu korda meie uahipmriuude k?! l,\k. 19. septembri jooksul po u>ü,tatveöu
j.l ullnii.j i;|t Uteie sciju-oijü l>'!«::''e |ä.me
es. i!ecbu patrull, t\-s luu;? luni.
-,-roori a!ewi;.i, o i u')e:n'?. \e >
laseb Ci.!öUotama>- u:ni seis tobu. .-••• r-'

Wastlitaw trl- -t E ? 3aäji ?.
ja

Trükitud £<vvu£»

• .*?«!, 23. (ifl.) septembril 1920
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Ostan looma, hobuse, wafika ja lamba

pühapüewa-.- 20. sept>.;::bri!, L. R. Soomusrong
nc 3 korraldusel
tooreid nähku

i

g£
5? kL

= ja Vahetan kõige parematel tingimistel hästi pargitud walmis nahkade wastn. ---------Soowitan suurel ja Väiksel arwul talla, pinsoli, pastla, wasika, lamba ja sheremet nahka, heast
juhtnahast weesaapa pealseid ja kõrges headuses oma töötoas Valmistatud hobuseriistu.
Ostan rangi puid ja lookasid igasugusel armul.
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S>'ooü taubniicc.vxinab 3. täiendatud ivf>ft
Hmd 7r> tttatfa.

£'(l jaanii, Üaulub itai-j* eyk lastekvonle. H. :IQ uu

vrifrtJ, aiaiugu. vtnd iO uurta.

&r;*sUep. iVif-liit, tlvsSti faelc jõiuuaamat, raamatute

EnMy j-irft book.
i;'o.ioKf>.i«i;su:i, pvo< xpi'Cxo«

Rahakanplus Glüek ja Maiste

Alzus kell 8 õhtul.

Miiiiiu no Hoituü <»p i v>rpa(]>iiu.
ü'm; :u., Tapu»' Z!v.l!»<?:>, mGOibUOff u.»F»»»v.

Kaubahoow 14. -- Telefon 15.

E. K. Ü.

OLLO

kirjastus

•*

Tartus.

Kun'. ei-.ciuahjücistüt e tööde lõpuni (dekoreerimtue foStüömid,

iluStni jae.) l upt. programm kahest jaost toos 1) näitelaval'

töö «**
BCkkiMtlMd

? uäitelinol 23., 24. jr 25. sept.

Sunr kontsert

Maakonna politseiilem tarwilab

(fapraauo)

twiittl)

Nä'tc!k.!rl iVfüi.ic futilui piti täidetud kõiksuguse tehnilise, kunsti»
lr e ja .ood» e >!llsk. Osa mõtawad sajadtubanded inimesed, mets»
100 : ;> mc. Uili ruiü-ob fel er Neero ajalugu otsast lõpuni. Neere
jupi*
f
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Hoor
sügiseseks istutamiseks soowitab

d mereL tiiiiuesed iuiiakje risti, Põletatakse tuleriitadel,

AIA-XM „ ERIKA"

Jaani täu. nr. 10.

Wlllandl mauileeli Suurturg nr. 3*

fee IP P?
*N

Kalamehe tän. nr. 51,
wõtab wastu tooreid nähku parkimiseks, ostab ja wahefab
pargitute wastu ja müüb wa.mis (ka krooni) nähku.

U
li

' kiusatakse taga, Äooma liuna Põlemine ja Neero ots.
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Mö & 1

S

liy Ü W 3. m Sl
m U-öK t

fe-š keua ostab, ou t-viot-s kabe
inimese juure SJabuuufc täu 1

M ES'

aoowitab
ED. FRHDRÜH —~ ülla tiin. nr. 2.

i 81
Ahja wald tarwitab oma Pedaspää alg

cskatus Äi:nkt kcil öhtui. KaSsa awatud kell 4. Kontserdi algu»
punkt kell '/2 S öykul.

koolile

rIUP.

HartduSmin. alla kuuluw inst
ruktor M. TeemuSkt
ItS hästi keeta oskab ja kellel tun
nistused on, on tarvis Tiigi tän.

iüoimiiMle

kursused

ja Wene leole

KMll- io sllOgigiiN
!. sordi

wormijmd

a,id.>..'i«p !>l p"ew N. st1/* - P/i, Aia tft i. nr. 34.

. i'

iii%6xr.\ I. ;{i j-.n« es,ueötele Üleüldistele ja era pidu

Taga!, aral (ingli e. Ameerika, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hispaania,
kreeka, .vndia j ;e. kui ka eccfc loodud tantsukunsti uudised. Km

lcns tundja Balti riikides ia Wenemaal, on mul

Btdittü ja Bariil- tantsukunsti ülikooli ja akadeemia kui ta Ne»«
BvAi t r.usnku» uiilknde ühiinse liikmena tvõimaUk tõigi maade tant

Mõtte!iii-,b kel.a 10 -1 ia 4—4.
Avnau

nistused, o» tarvis väiksesse

>» -

metsa

Tallinn, Wene tkn. nr. S, tele?*»» 3-27,
11-00. TelegraH adress i kudkolk

üürida:

on tarvis Tiigi tän. nr. '<'4.

Palk mrk. luni, ailb eraldi.

Linnapea lallttrt)
Eekretär Pitrisild.

marga sest müüa.

Kangro la Kg. fonlor.

masin,
4 hod. jõuline, täiesti korras, on

•» • •

kole 25.000 m. eeft Tartus müüa.

(kõigis wttlMideS). iuanutamijek
presstiniseks ja käärimiseks, mastil

Kangro ia So. fonlor.
Juhtumisi odawaSti müüa

twisilla nurga juureS, A.

Tublid
9

Kroonuaia tän. 70, kantori».

~Slfll M

leiawa - codc kohe

luööblt toole kauemaks azak»
wõta. ceiiõtie. Tsaivda s. |, t. tböd. ÄZulgas, Rita tän. nr. 4.

sõna . Apteek' all.

mmmmmmmmmmmmuwmmmrnm
r tifci i • umkla h rndustogu ees Üudtna wallamajas on püliap..

20. j. a te 2 pjlewal «üdina walla PataSte ja Kõrend
d'.'jr tiüa ko-.''.«i>e :e:-'e

IMIÄ Mfitfv.
Äai»Mr<nf:-«f v-lnnt-e ilmuda tarw.liste tunnistustega. Vallamaja

o>: il «{"-'t®. NooliwalitsuS.

üiins«:ou,vT j;: irao

Uil«
taowitab mõõduk, U titaga P. ep. Söögiturg nr. I. tvastn juudt
voodi.

aat Tai tn yanqa lähefa't Tau
g ll'i It iepfOöi faatum Teatad?
"jJtdi ieeii:".!)

kus ka feeta tuõib, liita; lastel»

fira anda. tün. nr. »4.

P. Heudrikson.

krt. ii.

tän., srortuiia tän. ja Peterburi
tän. Küsida Karlowa tän. nr. 26,

Oslmlüd

Liik W mkk

iti juhatab kahele ovitsenij.ile
hea uactt>ata;n eest ~ - .v--io.tUf<

&

Kiima käest.

Müüa wana
kddgiga, >t:õübl-ga eht lii?®.

iiiwlilawer

' y& .

Saapatõõstus

Wõ. takse tellimisi uasw igasuguste saabaste
peale, flummi- ja kõiksugu parandustõõde tegemine.
Töö kiire ja korrati'. Hinnad Võimalikult
mõõdukad
Sealsamas ostetakse Andmiseks kõlbmawid kalasse.
Tähele patuta kollane saabas.

nende k ilje leiuarii !c? auta b taist'
poolt, keda tci ipaewal en c 13n>

Jakobson ja Ka

tlles anda Kauhahooiv t.r. li.

on tauvis tubakatbösse. Tulla ja wiiul. Äana tän. lö. krt. l>.
Raadi niötsa, maeeshi.

oStctakse suuremal arrvul Ver
iieri kohallmajaS, Jaani töu. 7.

Ühes pommidega soowltab
CD. FRIEDRICH Riia tin. nr. 2.

tiidruliut

osiim suurel ja wätksel mõõdul

jr maksan kõrget hinda, 'ga
ptlom
R-tülli titu U, puuwilza
fetie*.
f

Kahele koolilapsele

tüdrukut

tuba

ja keskealist

pereemandat.

kõigis õpeaineteS annab silunud

Teatada Suurturg nr. 1, krt. 7, kooiiõpetaja Tiigi täu. V krt. I.

kl. V—t ja p. l. kl 4—d.

Kalda Illit, nr, S, kontor.

2 koolilast

nr. 63. !i korral, hoocviS.

maja

krt. b.

?karcbesi koo'. Wäljama.u õppi
nud. R. Leesmet, 5t e k t.iiu l 3 a,
kõnelda kella 3 —4.

Minu

4/' li- B ft> N™j
• j **

81n
j|3ll
lihal
J lil

suurema aiaga soowtn oSta.

der Geschichte u. der russtschen Spracbe. Gesuche sind zu rtchten qn Teat. flt. .Ostja- all.
Direktor H. ÄantentuS.
Iga seltsi

leiawad korteri Fvrtuua tän. 1»

leiab koha maale mõisasse. Kaupa
tehakse 25>. sept. Peterburi tän.

"Iseseisvat "

Vaikest

teS majapidamist ja karjataliiust

tunneb, tarvitatakse niaale Jt
innda Pihkva tän. nr. tl), voodi. alaawawad 24. scpjerbcii. H.
MM!S sllkpMW
Tittar - R. (Nciwtngi muusika
kooli lõpetanud Meltsiive-Zki t.
fuurteS kui ka wSikeste» jagudeS
il
nr. ! 2.
nietfa maharaiumiseks ostab

Fr. Kangro panga kontor.
Suurturg nr. 12, kolmandal korral, telefon 37, ostab ja müüb Märkel Makarow Tallinnas.
Narma maantee nr. 27.
Wene, Saksa. Soome. Rootsi, Daani,
Head
Inglise» Ameerika ja teist rahasid
ning
kuld ja hõbe raha.

ära anda. BeSki Uiu. 23, fct •

~ tünnaiT

IlUi

Off. an J. Ufwansky Leveefabrih Fijcherstr. nr. Sl.

Lehrer

ftAkSärv"

SL

3—4 Simm. mit. eleetr. BeleuchtungSaulage gegen gute Bediagungen.

Hehelstmsse. Konvikt.
Es wird gesucht etn

ümber rnaheiada 3-loal. waiitu.
Tälstwere tftn. nr. 4, krt. 2.

Maale tarvis

Dstm kodu sa wüisamaa

Dorvater Deutsche Mittelschule.

korteri

fÄv
otsSmissS

on tarisis Kalda tan. Id. krt. 4.

kl. «-7.

Hunu

Clu ntuttlttfe põrast soyVia
oma õ teatise

Tun>nstui-tega

-« Tähe ea». 62. --------------

mm

määrct 2-romenadi tän. nr. l,

apteegi

jksrraski lkuduselaanest (Krvvtuse mõisa juure?) Tartu. Kärge
weohind. Teateid Kuduses ehk Tartus. Suurt arg nr. 9, li. korral.

J. D. Re<tk,

«;a. Peterburi tän. nr. IX

krt. \ kodus 10-12, 2—f>.

meekiadlat naliamciäret ja waukri

Kuu tän. Meloni tän.. «.ahe

-li., v, . .. Vii. ju VJH. klassis on weel mõni wada koht ja wõetakse
nei '* kluSudeSse weel uusi õpilasi (poiss- ja tütarlapsi) waStu
üle - anda kooli kantseleis, Riia tän. nr ?2t-a, Paulttse kiriku kõr
<ral, -ga' Lrtpäewal, kella 10— 12 kuni 1. oktoobrini, l. oktoobril
kell d lumm. atgaiunb wastuwõtmife eksamid. Koolijuhatus.

keelte? a;;nab »vilunud »iaisüpe«

Tlt. ..beaal' all.

head tsilindri õli, s.ndlinaelu,

Sitsirätikuid

Linnawalitsus.

Ältu fommertöMi

Tunda

1

Näha iga päew kella 10—2.

Maa

müüa suurema! ja wähemal arwul, mitiues mustris
sa suuruses. Suur Balesna tän. nr. 17, k. 6,
Tallinnas.

Prantsuse jn Saksa keelt. Äung»
tän. nr. tr, M'. S^attcv,

heas korra» kuulfa ~Torped o"

jalgratas.

Tr ui s

saota slt. A. F ?. all.

r abrifu wabajooksuga

wõ inise kontor s'liwt tän. nr.
ja Tuurturul, Oaurfvnt ritdekaup-

-- ÜMIME3

Suurturg nr. 8.

Isikuid, kellel vilumnS ja huvi
kella 12—!.

ehk eraasutusesse. Pakkumised

õpetan

WeHepeKsu

Võtan wastu kangaid

ou, palutakse pöörda hra !l
Söött poole, toim.

(Vuchbatter) otsib teeuictuft riigi»

Suurturg nr. 8.

1

Petjeri linnawalitsuS tarwita!'. kohe

sekretäri.

Kitunud

lii. ütmajaoS paljude korterite ja
wiirtsiplie ruumidega oa 60.000

> plauiu.ot, Türgi diärütti, trünwo
Äirjastuse ettevõte tarvitab
l peegüi ehk t?.tst suuremat ja raa
matü rüült.. Pakkumised pa'.uk. iseseisvat ärilist
••9
saata ,võõrastemaja Hamburg,
tuba nr. 2.

a\
«Ullll

Oa tüo. I, krt.
L. ,'iona?»Siti'ui.

MMi

s GoowitaKse
----------- ostab ekspordi Jaoks

IH IM
dwdlls U. 9-il kn 2-4.

Majs

kohe sit. „H. 8/ all

RUD. KOU

El SicUcarte, Bc iti .u Moon, Tripoli-Trapola, ssox-Trot, Kri-Kri jne.

m 13V 14. ja 15. oktoobril uue kalendri järele.

18. sJiraoaiQi

kauplus.

Müüa Uirs

s€'sel öüü) ÜkSkõik, uitSsuzuS?- perekonda. Tähtvere lln. nr. 5,
iWimtZtega. ASjade mtitenffu» krt. 2, teisel korral.
wife «st wastutatakso. Teatada

ia walmis metsamai ariali

Tanksukunstt ülemõpetaja HoltUor.

Suurtvrz nr. S, totyi* ja ivärwt

uheft kahe suure terawiiliga i«

ja lrllmoo la suur

mmmm

i !ür; U uudiseid d?'z: esimese i käest karwapeait õpetada. Sõre

dad p»d»»n dijed: Slingan, Grand-gltssadetipp, Petulante,

ja ivõtan ha?qeid waslu ühes tun
tud Peterburi hambaarsti b~'xa

MKftleenizat,
sellele, kes annab liitrile klaweri
uahapaberiga. Hind IO.OOu mrk.
(ssowimw pianiino), dtiwaul (ehk kes keeta vSkab ja kel head tun
Pakkum. fU all.

Tantsukunst kool Suurelturu! nr. 9.

ja plastika kursusele,
alg-n utele ja .«tele, mõian waStu (uut 30. feptrmbriut
igi fclia i.: -I ja i, Suurrtiurul «r. 9. Õpetan
Pid!. p a-Jtti-l ja pantomtimilni käntsusid ja plastikat.

flotloffia tSn. nt. %. kt. Z

Õli.

tarvitab ..Nesorm", Jt,:i tri kän. 5.

Grasst eragümuaastum.

tants* - kursustele

(llau t-üuc

tfilinDti

algab TartuS 4. oktoobril ja keö.
s tab neli nädalat. Õpetatakse iga ott tarvis hea pol a eest. <ea
; susMte scöltde ja kookide wal- laba kirjalikult Ttütnitd, Gri

Walimine on teisipäewal, 28. fepl., kell 2 l. a.
üleuibi t n-ajapida i ist, gori täit. nr. 5. J. Oha.
Sjiiumoo.futirt iu<i õp. : >sa ja kceltc kursuste juhataja Peterburis.
Vallamajas hariduskogu ees. Mõlemast soost i aiatööd jne. Üles anda Puiestee
te.o c |
Mca-1 -rtajab teatud ja wiluaud õpejõud.
! täin nr. !!5> krt. ' < Peetri kiriku
kohasoowijaid
palutakse
ühes
tarwilikkude
doku
j
lahedalt.
nl,raj utele. keskaste» IH. ülemaste.
lipi
lusiruktor Marie Teemus!
fiiiuu:; 2 c.as at. Öpetn? 0.10.ab oktoobril. Üle»- mentidega walinüsele ilmuda. Kooli Valitsus.
mi

.tLiiri

MOOmlsed

nr. 27, krt. !. Tulla kt. 3- 6.
Mupotl

im

õpetajat.
Ä. Sest.

!X

*8

c~ r.ss '>õii.l>uu

on tarvis Žftijg täu. 67, krt. 4.
NaiS-üilõpilane otsib

ja raamatßkaVplnS
taubago. elau andi olemis
pst?
2aa!sl,

SZ

ke» kauemat aega on töötanud
raamatupidaja mstru'to tua ja

, tittarlapS, wõiõ korteri >.r koStt

kõige kooperaitimi töödega tuita v
on, s owib kohast teenistust. Paf*

tõu. itf- 9, kvt. >

soovitakse osta Salamche tüu. kätte ja valgustusega. Patkum. kumised palun saata Jaama täu.
iMtaEÜr
flt .RaiS-tiltõpUane S. T." all. jj nr, .tv. krt. L.

saada, rvautuslus Pood'/
808

Oi

4

"Nr. -342.

POSTfMEES

; i . 2. augustil s. a. lahkus Wenemaal taudi ohwriua male armas kaasarõlUaia 4

.* i i

&i

1M

r s—?v'

ž :•' 1 »

Oskar Loos.1

4 ~c .JT

~.A >
Ä

Sf

Siisawas leinas Eesti üliõpilaste Selts «Põhjala

4j

b <:.

Taud! ohvriks lange* 10./23. nov. 1919. troul kohuste täit
mise! Wenemaal Novgorodi kub. Aleksandri kolonü kõster-kooliSpetaja

• ItWWU*
Ml* la finWsalrt.
San»rt»rg nr* 7, liri. i

hoita)

Cftftü linna kOCÜtPälifttt* teatab, et SpetõS kõikides linna algkoolides
27. septembril kell S homm. algab.
Uute Õpilaste si3sskirjutamine, kui ka wastuwõtmise ja järeleksamid algavad
varem, 23. septembril.
Asutava Kogu poolt väljakuulutatud sundusliku koolikohustuse maksmapa*
sünd. 10. sept. 1856 a.
neku määruse põhjal on KÕIK !Ss!t VäRtUSd KõhUSlatttd omi lapsi 9—15
(wastu veetakse ka nooremaid, kui selleks laste wanemate poolt soovi on avaldatud)
Sügawas leinas palvetame lana oma kaMma sünnipäeva*.
vastavasse avaikku rahvakooli, mis lapse elukohale kõige lähedamal, saatma.
Kvp»aa»a. lapsed» ttpselap» ja kasulapsed.
Kes kooliskäimisest kõrvale hoiavad ehk omi lapsi õigel ajal koolt ei saada,
langevad karistuse alla seaduses ettenähtud korras.
Kooliwahtsuse poolt on avatud koolisunduslistele lastele 9—15 a. vanaduses
15 avalikku maksuta linna algkooli:
1.l inna aigkool (6-klassiline), ainult tütarlastele, asukoht Kroonuaia täru
nr. 7 a, Juhataja J. Korits.
nwamemukii« tbjmtui
2. algkool (5-klassi'ine), poisslastele, Tolstoi tän. nr. 4, koolijuhataja
Naija*, 23. sept. keli 8 s
Mihkel Koch.
3. algkool (6-k).}, poisslastele. Peterburi tän. 78, juhataja E. SteHiherg.
Lahkunud armast kaasõpilast
4. algkool (4-kl.), poissi., jaani tän 14, juhataja J. Neumann.
5. algkool (4-kl.), tütarlastele, Karlova tän. 21, juhataja K. Linnamägi.
J
6. algkool (4-kl.), tütarlastele, Peterburi tän. 93, juhataja j. Kuusik.
V:*i
7. algkool (4-kl.), tütar!.. Lodja tän. 19-a. juhataja M. Aidnik.
8. algkool (4-kl.), poissi.. Aia tän. 38-a, juhataja M. Kainik.
Schößttß-KadeUMHgl lustmlag.
9. algkool (5-kl.), tütarlastele, Kevade tän. 5. juhataja T. Tamm.
10. algkool (4-kl.), tütarlastele, Peetri tän. 29-b, juhataja j. Jänes.
Laup., 25. Npt k«H 8 8.
11. algkool (7-kl. j, tütar!., Puiestee tän. 68, juhataja Fr. Raudsepp.
LW
TcrdinanC Pettäi
12. algkool (3-kI.), poiss- ja tütar!., Jaama tän. 22, juhataja J. Antik.
H
13. algkool (4-kl.), Wene äpekeelega, Wene rahvusest lastele, Fortune tän.
(täitel, ftgetme
leiitab & C 6. T-4 mass.
nr. 20, juhataja P. Sirotkin.
U
10 a. juubeli pubul
14. algkool (4-kl.), Saksa õpekeelega, Saksa rahvusest lastele. Asukoht
M.
Ühiselumajas, Doome mäel, juhataja A. Gcebel.
- J-A iv»*» k jv*.u[u«.,>A4
15. algkool (7-kl.), poisslastele, Riia tän. 109, Juhataja M. Okas.
26. Edasiharimise koo), Õhtupoole, täiskasvanutele mõlemist soost, Jaani
iiitu fjartäuscsellsi
tän. nr. 14, juhataja D. Koppel*
8. sept. 1920 a.
Tartu linna koolivalitsus.
Nr. 2908.
Operett
3
wut.
Sidney
sonesi
KAMWWW^
tr*.
musike.
m
vi»?} NB Etiekande sa! ei
fialüiä*Sife"pai;lL;li
1a ŠL. >': £ Cw
Metsa.
Wan«^jf>:»e>
cJifr»4:. vpc.az 4. oktoobril s* a.
Reedel, 24 s«,o\, ; eit 8 ».
npttu • !c stab 4. okt. 1920 kuni maini 1921.
' •' * v
a re:/i, lnq'ice ja Saksa keelt, raamatupidamist,
Kl.
nn rehkendust ja kirjawahetust, õiguiteadust,
.j: r;i tar/, minruograaii ja shapirograafi tõid.
Samal ajal algab ka eriti
laudu,
kontsert.
sMÄWk. kursused.
"c rij .võetakse wastu äripäewade! kl, 5—7 p. 1.
t ui. 6. Kursuste juhataja.

-o'l'

. im f /

juhatab J. Simm.
SoUst J. GOLDMANN (wllul).

Jiiprid,

Eeskawaa: Kalnnlkow «iD.

kv 3, Kell» 2—S. _
sWO.
Seatsamms «tetwkse ka WUimeift
wastm jm parmldatalsa wau« saa

Wõimleniise

paid odawasti jp «ttm. Tttze
ttm. 70, hoo»».

liikmetele Ja wSSraatele WÖfalt*

alu saalis, lakal tüaawal. on
nalsterahwastele

ttiiiüa
tarwitatmd kavpisid, kummutid,
sohwasid, lampisid ja teist asju
Mastrnai tän. üv-b. piiritusladu
«amUrnt.

meesteralmastele

-99 99^
moobel

ja 2 fttutt peeglit Tähetän.
NR. 88, trt. 6.

Peetri tin. 64, k. 4.
__

1500 mtf., teamolattiul ja «Väike
kirjutuslaud müüa Jaani tärn. 14*
kart. 3.

telsiplewal ja reedel
kella i/L?—10 õhtul.
Oles aada Rüütli tkn. nr. 9, end.

Wekraml iria. Juhatus.

müüa Elisabe.i län lv. krt. 6,
staabi mõifaS
müüakse 24. sept. s. a. kell S homm.
teel

Tar US, 9iilutli täit I'T. N LIT. I.
kõnetunnid kl. W - v ja 3

NNXIKIXXXK

ära. o. ring?. «valitseja.
Müüa meeSter. pare.ii

luüuiüio.
esmasp., 27. sept. kuni 29.
sept. kl. 10—1 ja 3—6 p. I#
W lepi-

on müüa lli vt tän. 63, fd» 1.

kost odavamalt. Peter
duri ttn. ö 4.

kilele

Kurs. ead, juh. K. K-wer.

naister. kuduraid, tleitisid, b!u> si d, põlZt. kamsonid ja sülfe. Peale

sille kõiksugu pndukaupa. Rai ter käetotlind adawalt. Zelli
Kõige austusega

kutsun kõik endise Vana Komm

.Laiusi" «visa

J. Lerch.

müüa Aia ja Pepleri tüu.

nurgal keldri voes* «vastu Meieri
kliiniwt.

Soowitame head

mitiiiffn

Ma WamlmdaÄive

5) Läbirääkimised. Juhatus.

müüa Tiigi tin. 74.

Wenu Lepp, Kaubahoswis ur. 2.

inmnlaar
Sattu MMMIe
AmMl.
erakorraline
WMI

uutele asunikkudele ära. ülejää»

nud inwentaar mst staks« aga
enampakkumise teel. Asunikkudel

tunnistused tarvilikud. Müümine
Kurista mõisas.
l ringkonna «valitseja.

Intelligent perekond otstb 3-4t välist

starterit

peetakse pühapäeval, 28. sept.,

kell ValO homm. Rm.-Kh. Kesk köögiga, foowitaw elektri walgu»
nõukogu ruumides.
sega. Soovitajale waewatasu.

Päevakorra tähtsuse pärast palu»

takse kõiki ttttmeid ilmuda.
JuhatuS.

Lõike pesu, kleidi

ning pealisriiete

MgilamiseMi!
algab 4. oktoobril. Õpetust an

Teatada slt. .A. F. T.' all. 8
"19. skp. jooksis ära Wasula

Wesuwi Raadi ümbrusesse noor
tsane tollaste käppade ja kõhu

hagijas.

takse ka kõigis uävutSõdes. Sao» 1000 «rk. «aennttaju eest. Omale
hoidmise eest möiau wastnknsole.
M, Tühe Sftit. rr. 63,
* fafctattft* SaudahoomiS nr. 14.

riibe jne. peale) ja kõils. fäfitöii.
Mustrid joonistatakse ette. Seal

samaS aulakse Laksu ja Aeu»
keele tunda. Jakobi täu. nr. 4,
frt 3, L. Ehrhardt.
KaduS stittxc heleda peaga

M
Piirituse Kan
guse mõõtja
on müüa Uuetmu tän. nr. 3,
toiudainete kauplus. Termis.

Kes muud:
metsa, palke, puid ja laudu? .
Kes tarwitab:
põllu» ja metsatööstuse «afiuatd
ja tööriistu?

Müüa kõiksugu

Leidjat palutakse tvaewatasn eest

toamööblit:
kummutid, lappisid, Wiiui koolisid

ia plüüh garnituur. Fortuna

tän. nr. 16.

• lill

Teatagu

ära tuua Nüutlt tän., güma.
kantseleisse.

20. sept. on Elwast Tarta

tulema rongi peal Mitua Kaarli
t. Maa

ifitutunnistus
kaduma lainiid. Palun äia taUD

Tööstuse tän. nr. 13. krt. 16,
Maa.

kaub. kontori Wilhelm Gross, Tartu,
Riia tän. nr. 3.
Täielik korras

(eht Inglise Coatsl

tele. Biallikraawi tän. n

paraaduks.

alusega

Palun ära tuua eh? teatada

Mc MS
joonistamise» ja maalimise»
(spets, portselaant paa sitse pMet*

Wankri
telgi

28. skp. mststakfe Kaowa mõisa

peale, töö tehakse rutta ja kervO»

UkuU. ZlßSttt ttq. nr. 1«,
Austusega I. Vdnapua.

I

mised eelnimetatud aSjade peale korralikult ja rutt».

i ringkonna waiitseja

kindlaksmääramine.

Holmi tän. 7, krt. 3.
xxxxxsxxxx
Tellimisi wõeiakfe maita köit

müüa Puiettee tüa. 14.
jubatust. Ku«snslastele totter ja Sovwitau tuntud headuses: weekindl.Ud present »iK««K»»KoKK,

küsimus,

f .o p ::;b frmilo wagun Kohilas.
. Mppisotuntt rilklifes pölewkiwitõös
j.jyaiukes Tallinnas, Wana Wim tSn. ii,
telefonid 10-35 ja 11—62.

AJ| J
j li il!

s«S«

re> ti ära ma!4ma kuni 30. sept.
toimetaja valimine.
2) I! seeria aktsiate väljalaskmise Suremas m.

z

Häwüfcait

naha fcHet 4 -R.

päevakord:

ti kõlbulik kütteks puieza ehk turbagl
s,f.nsi ja õlide ajamiseks, küttepulbriks jahwa
tamiseks jne.

Xmmaemand

Kätze tatt* nr. ttüi, krt* 1

1) Koosoleku juhataja ja kirja oma rendilepinguid uucnbnma ja

3) .Erika' veski rentimine.
1) Juhatuse tegevuse kodukorra

« on

0. Mgi

ffiii
A

Põltsamaa Krediit-Kh. ruumides,

*'•

Xmmaemand

lauakatmist, ISttetriikimist, õuna.
iveint tegemist jne., karjakaSwa et olen oma kaupluse Peterburi tdn. nr. 3 üle antitiib flSAtll iSn*
nr. 13» end. Cji't klaweri-inag. ruumidesse.
tamist ja palju muid majapidam.

2 oktoobril s. a. .kell 5 p. l

X

P. Tamm

Juhtaoüsi müüa fa«^i

mflift *ia 1. 22, f. 4. 0.10-11.

Teatan austatud
•j•

SteittMft' i« IteSa
kursus

peakoosolek

V.. *r\

hambaarst

V V« *

kolmapäewat il. */^9—10 6. ja algav 4. ott. f. c . kestab 4 nflb
pühapüewal k). 12 - Vz2 plawal, Õpetan taltuda «valmistamist ja
ilustamist, toottde oorneettmist,

Aktsta S. .Paata
«rnbemliw

NM

Jõgewal

Rrasiiibu tõttu ««tuliselt

Tallinnas, Wäike-Roosekrantsi tän. 1
Tartus, Riia tän. nr. 1, krt. 2. ------------

harjutused

r *c

M-isUMM
Jza felta '>-11 ja b—7.
*öÄtil tän. nr. Ü 3, krt. 4*

müüa. Lühemat Waleeria tärn.
2-a, krt. I, hoowiS.

ostab s.»s. „Si!wa"

m

IMMM

ÄiSÄR ÜNfi

puid
S. S. „KALEW".

lU.'S7udmist wõetakse wastu kuni 26. septembrini
seminaari kantseleis. Lai tän. 23.

(XXI W

Wanker

i

ecutu osHta»ate Seminaari ju«reS alga'
wad 28. septembril k. 3 p. l.

Kõaet. Ü. 9 iO «. U ja 4—6 p. L

oo taSua Watlikraavf ttm. 4-a,

Raatuse tän. 64, ?sL 1.

toonis Nf I fl-moll, Wieniawakl
Il wtiuli-konisert.

WWW
N ff II

grammofon

rehepeksu-patinir

HSwitan rottifid ja hiirt. L aadaa

ka HänMawat rohta telli nisa
müüa Riia tän. nr. 20.

odawasti inüüa EltvA
Nrameri ma?-».

päSle. A. Heajagin, Petrograd»
»al. ur. 47, Tarta». Liimimaal.

