TaMnna

toimetus ja kontor

Kaasanne:

Saarel laral, raekoja ees nr. 16.

Setukal e&dcr.

toimetule telefon nr. 16—94. Posfikatt 88.

Kontori telefon nr. 7—24.
Kirjade adrefs: Peesjn, .Tallinna
teataja". Telegrammide adrefs:
Paseob, Teataja.

Te utu j d

Itsmd ige! SriPSe»sl.
Nr. 199 (2301).

Mässu uurimine tegevas sõjaväes.
Lõuna-lääne wäerinna komissar JordanSki
pööras wäekomissaride ning wäerinna komi
teede poole telegrammiga, milles ette pannakse
et Kornilowi mässu peategelaste kinnivõtmise
tagajärjel enam waja et ole uusi kinmwõt
nnsi ette wõtta. Tuleb ainult eeluurimist toi
me panna mässu asjuS, mida kindralid De
nikin, Markow ja teised lõuna-lääne wäerin
nal organiseerisid.
Iseäralisesse uurimisekomisjoni nimetati
JordanSki poolt liikmeteks: peasõjaprokurõr pol
kownik Frank, alampolkownik Schestoperow,
lipnik Udaltsow, soldat Lõwenberg ja komis
sari abiline Kostitsõn. Peaaegu kõik tinniwõe
tud on komisjoni poolt üle kuulatud. Pta.
Waenlase wennastamise katsed.
Tegewast tamest. 2. sept. (Pta) Lõuna
lääne väerinnal püüab waenlane mitmes kohas
meie vägedega vennastamist toime pannq, kuid
iga 'kord aetakse nende salgad, kes meie kaevi
kutele selle eesmärgiga lähenevad, laiali. Jar
molinetfi sihis häwitasid meie wäeosad kolm
waenlase kaitseehitust ära. Kamenöts-Podolsks
sihis harilik tulewahetus.

leke ees 2 rbl. Laupäeva! paale kallimad.

Tellida võib alasi kuid nii, et tellimine
ühe kuu viimata päevaga föpeb; Poo
liku kuu iga nummer 8 kop., ja kuu
postiraha 40 kop. Adresli muutmine
35 kop* vana adrefs ehk talle nummer
Ükflk nummer 12 kop.
trükikoda: '
tulevad üles anda.
Klrjatdtitid, mv alla ühe hirjutuspoogna ja tarvitamata jääajad, alal ci hoita. Suuremad kirjatääd saadetakse ainult Ms
tagaft, kui lelleks mark kaafas an. Kirjatöödel pead faatja täielik nimi ja adrds all olema.
Teisipäeval, 5. <18.) septembril 1917. a.

Desjilmditegvmiue SoolmeS.
Nagu ei kr teatasime, ütles endine sisemmis
ter Avksentjev kesktäidesaatwa- Lamitee koosale
Lehekandjat
kul, walitsusel olla kindlad teated, et sakslased
naisterahvalt ehk poifikeft
Soome «mää tcchawad wüge saata.
kohe tarvis 5. Tarto maan
Pühapäeval, teatab ..Wetfh. Wremja", la
teele ja (elle ümbruskonda.
gunenud Peterburis kuulujutud liali, et Saksa
vaed Soome rannas juba olla maale tulnud.
Tulla lelle lehe kontori.
Selle mõjul tekkinud pealinnas suur ärevus.
Kuid- muidugi oli see tühi jutt. Peasiaab
ei toa niisugusest sündmusest midagi ega wõi
nud seda ka juhtuda, sest nii ootamatalt et saa
suurt ja rasket operatsioni, nagu seda vägede
Sõda.
maalesaabmine on, läbi viia. Enne peavad
merel weel suured wõttlused tulema, Saksa lae
vastik peab Wene Balti mere laewastiku pea
Ametlikud teated.
aegu ära hävitama, alles siis võib desfcmdite
Lääue wäeriud.
gemise peale mõtelda.
Nagu aga mersministerimms teatakse, ei
Riia sihis eelwägede wõitlused. Meie
ole
Balti merel viimase 4 päeva jooksul min
eelwäe osad panewad igal pool wastu ja on
gisuguseid
suuremaid võitlusi olnud.
mõneS kohas edasi nihkunud. Meie wõtsime
Kapsalist lõuna-ida pool Koiwa jõe pahem
Sm»red «uendvsed sSjawSeS,
poolsel kaldal surnuaia ära, niisama ka Sa
denseni mõisa Sisfegali alewikust lõuna pool.
Sõjaminister Werhowski on jutuajamises
Lida sihis wõttis salkkond meie partisani öelnud, et walitsus tarwiliseks peab niisugust
sid kordaläinud kallaletungimise lääne pool ohwitseride koosseisu organiseerida, millel aut*
Sabilki küla olewate waenlase kaewikute rttet oleks. SelleS aSjaS wõiwad sõjamäe sfi*
wastu ette. Mujal wäerinnal tulewahetus. gamsatstomd abi anda. Lähemal ajal on sõja
wäes juuri uuendust organiseerimise mõtteS
Rumeuia ja Kaukasuse wäermdadel
oodata. Need uuendused peawad tugema re
ei ole midagi olulist juhtunud. (Pta.)
wolutfiomlise sõjamäe looma. Pta.
Kindral Aleksejew ülemjuhatajaks hakannd.
Tegewast sõjaväest, 3. sept. Kõigile sõja
wäeosadele wäerinnal kui ka seljataga saadeti
järgmine telegramm: 1. sept. jõudsin Mohi
lewi ja wõtsin mägede ülemjuhatuse staabi
ülema kohuSte täitmise enese peale. Mägede
ülemjuhataja nimel käsin kõiki minu käskusid,
miS mägede ülemjuhataja nimel antud, täita.
TeenistuseasjuS tuleb minu poole pöõrda.
Kindral Aleksejew.
Alekfejew fõjawäljastaabis.
Minskis. 1. sept. Alvksejew wõttis sõjawäl
jastaabi juhatamise enese kätte. Lõuna-lääne
wäerinna komissar ShdonÄm, rewolutfionilise
komitee ja luurmnisekomisjoni liikmed sõitsid
Orschast Mohilewi. Sõjawäljastaabi juurde
saadetud sõjawäed jääwad Mohilewi alla kuni
täielise rahustamiseni. (Pta)

Kuulutuste nonparciltc rida maklab 20
kop., leke cesotfas 60 kop. väljaspool
kodumaad kuulutuste küljel 80 kop.,

Prantsuse sSjawatt.
SuurtükiwõitluS.
Partsis, 31. aug.Waheldawsuuttükiwõtt
lus Belgias Nordsch ootest lääne pool, Aisne'i
põhjapoolsel wäerinnal ja Maast mõlemil kal
lastel, kus meie suuttükkide wastutuli waen
lase batareid mitmes kohas waikima sundis.
1. sept. Champagne'is suurtükiwõitlus.
Maasi paremal kaldal läks waenlasel korda
meie eelseisukohtadele tungida. WõitluS kes
tab edasi. (Pta.)
1. sept. Peale tunnilist ägedat suurtükituld
läks waenlasel korda Büilocourfist ida pool
meie kaewikutesse tungida, kust ta peale wihast
wõitlust wä-lja löödi, surnuid ja wangisid maha
jättes. Täna hommikul awasid sakslased ägeda
suurtükitule meie wäerinna- peale. Waenlase
wihafed pealetnugimised kõik tagasi löödud.
(Pta)
Sakslaste vihased tormijooksud tagasi löödud.
ParisiS, 4. sept. Öösel oli äge suurtüki
wõitlus, iseäranis Froidmont'i talu ümbruses.
Peale ägedat suurtükitule ettewalmistust tun
?siS waenlane meie seisukohtade peale Craõnt'ist
ääne pool. Mõnedel waenlase salkadel läks
korda meie ettenihkunud kaewikutesse murda,
kuid peale wihast wõitlust wisati nad tagasi.
Oma wäerinna seadsime täiesti jälle korda.
Waenlase äkiline pealetungimine Wogesides
Ühe meie seisukoha peale löödi tagasi. Pta.
Jtalia sSjawäli.
Jtallased 400 soldatit ja 17 ohvitseri vangi
võtnud.
RoomaS, 4. sept. Kiire pealetummifega
Bainsizza kõrgemaal läksime meie lõuna-ida
sihis edasi, miSjuureS 17 ohwitseri ja 400 sol
datit wangi wõtsime ja mitu kuulipildujat sõja
saagiks saime.
Merelt.

Prantsuse wahilaew hukka saanud.
Pari s i s, 3. sept. Wahilaew „leanne
Lääne väerinna ülemjuhataja päewakäst.
d'Arc" põrkaS kaubalaewaga 25. augusti ööl
Minskis. 2. sept. Lääne wäerinna ülem kokku ja läks põhja. Komandör ja üks madrus
juhataja Walujew on järgmise päewakäsu
said hukka. Pta.
annud. Ähwardawatel päewadel, mis Wene
maal praegu üle elada on, ei uinu waenlane.
Riia all saadud wõidust joowastanud, tahab
KSISiISÄ »W Ml.
ta nagu teateid saadud, meie peale tungida
ja Dwinskisse ja Minskisse läbi murda. Iga
üks teab. et kui fee wastasel korda läheb, siis
MohileviS
Wenemaa kadunud on. Ühes sellega HSwine
wad ka wabadufe anded, mis rewolutsioni on piiramiseseisukord 2. septembril ära kao
tatud. (Pta.)
läbi kätte saadud. Edasi põõrdakse üleskutses
Metfiku
diwisjoui seletus.
sõjameeste poole, et nad rahu alal hoiaksid ja
sisemiste küsimuste otsustamise Ajutise Walit
Hulga kaukaslaste allkirjadega on üles
suse hoolde jätaksid. (Pta.)
kutse awaldatud, milles metsim diwisjoni
kohta käiwad kuulujutud ümber lükatakse.
Liitlased edasi läisud.
Üleskutses öeldakse, et Kaukasuse mäemeeste
Tegewast sõjamäest, 30. aua. Suur
tükid avaldasid elawat tegewust Monastõri diwisjon juba rewolutsioni algusest peale rewo
läheduses, järwede ümbruses. Ochridu järwe lutsioni juhtmõtted omaks wõttis. nimelt isa
lääne kaldal jõudsiwad meie wäed kuni Mu maad wälise waenlase eest kaitsta ja Ajutise
mulistuni. Kümme kilomeetrit Mumulistust Walitsuse kui kõrgema rewolutfionilise wõimu
põjalääne pool kõrgustikku .1704" juures sai sõna kuulda. Selle juhtmõtte järele täib diwis
jon ka tulewikus. (Pta.)
me waenlafelt sõjasaagiks kaks mäesuurtütti
ja kolm kuulipildujat ja pealeselle 160 wangi. KerenSki telegramm Balti mere laevastikule.
Pta.
Helsingis 3. sept. (Pta). Saadi järgmine
ülemjuhwja
Kerenski telegramm: Nõuan
Liitlased 378 wangi ja sõjamoona saanud.
wiibimata
nende
häbistawate wägiwallategude
1. sept. MonaStõrist põja pool Pogra
lõpetamist,
mis
enese
kohust ja südametunnis
ditza ümbruses fuurtükiwõitlused. Meie sõja
tust
unustanud
komandod
korda faadawad
wäed kindlustawad oma seisukohti selles ümb
ruseS. Wangi wõtsime 378 soldatit ja 4 oh ennast sellega wabandades, et nad isamaa ja
witseri. Sõjasaagina langes meie kätte 4 mäe wabadufe peastmise mõtteS tõõtawad. Tegeli
suurtükki, 8 kuulipildujat. 1000 (?) püssi. 600 kult HSwttawad nad aga täielikult laewaSttku
'asti laskemoona ja kaurnke hultsõjamaterjali. lahinguwõimsust waenlase ees ning on selle
tagajärjel isamaa äraandjad. Mõrtsukate ja
Pta.

Tail. Teataja maklab 1017. a.
Postiga. Talitu leti ära viiest
12 kuu peale Rbl. 20. Rbl. tv
N . , . 18.50 . 15
10 . , , 17. , 13.80
9 . . . 15.50 . 12.50
«... 14- . 11.20
7 . , . 12.50 , 9.80
«... 11- . 8.50
S , . 9.25 . 7.20
4 . m , 7.50 . 5.80
3 . 5.75 . 4.40
2 » » » 4. • 3.
1 ... 2 . 1.50
Wäljamaal* aastas 23 rbl., pooles aas*
tas 12 rbl.

wägiwallatarwttajate häbistavad wasturewo
Kasakad pShja poole saadetud.
lutsionilised teod lafuwad mahapesemata
Peterburist, 2. sept. (Pta.) Sõjaministe
märkidena kogu Balti laewastiku komandude
riumi
politiline walitsuskond sai teada, et N.
peal. Ootan wiibimata teadaandmist korra
kasakate
ja N. Doni kasakate diwisjonid selle
täielise jalaleseadmise üle.
tagajärjel, et Soomemaal selguseta olukord
Kerenski üleskutse.
valitseb ja et Balti mere kaldal sõjaline tege
vus võimalik põhja poole on saadetud.
Peterburis, 4. fept. Kindral Kornilowi
mäSsupäewadel tekkisid Kornilowi wastu
Kiudral Kaledtui WSlsaastumlne.
Võitlemiseks linnades, külades ja raudtee
P ens as, 8. sept. Kindral Kaledini
jaamades niihästi wäe seljataga kui ka tege
Väljaastumise
pärast on linn fõjaseisukorda
wa sõjawäe piirkonnas kodanikkude eneste
kuulutawd.
algatusel rewolutsioni peastmise ja kaitsmise
MoskwaS, 2. sept. Ajutine rewolut
komiteed, mis ühes walitsuse organidega. kes
sioniline
komitee ütleb kasakatele awaldatud
wabadufe asjale truuks jäid, wõimu keskkoh
üleskutses.
Kasakad, jääge seisma, ärge
tadeks said. Need komiteed oskasid rewolut
algage
wennatapmise
sõda! Kindral Kaledin
sioni wõiwsid mässajate eest kaitsta ja wa
tahtis
ühes
Kornilowiga
sõjariistus kätt Aju
litsufe Võimule olulist abi anda, et raskest
tife
Walitsuse
ja
rahwa
tahtmise
wastu üles
kriifisest rahulikult ja ilma werewalamata
tõsta
ja
kutsusid
soldatid
pettes
sõjawäed
üle saada. Nüüd, kus mässajad alla on an
Peterburi
peate.
Teada
saades,
et
Kornilowil
nud, kinni wõetud ja kohtu alla anwd ja
nõu
on
rahwa
tahtmise
wastu
minna,
ei tei
walitsuse organid kriisise läbi tugewamaks
nud
sõjawäed,
nende
seaS
ka
kasakad,
Korni
on saanud, on need eesmärgid, mis rewolut
lowi
tahtmist.
Kindral
Kaledin
ei
taha
wa
sioni peastmise komtteedel olid, kätte saadud.
Terwe rahwa nimel tunnistades, et need komi litsuse alla heita. Ta tahab teie keskele, kes
teed iseäranis kasu on toonud, kutsub Aju teie kindlasti rahwa ja rewolutsioni poolt
tine Walitsus nüüd kõiki kodanikka harilikkude olete, wennatapmise sõda tuua. Meie ei usu,
elutingimiste juurde tagasi pöörama ja et teie tema üleskutse järele lähete. Meie
iga wõimu organi tegewuses seaduslikku korda teame, teie olete meiega, soldatite, tööliste,
jalale seadima. Kõigi mässust ofawõtmises talupoegadega, kõige rahwaga. Teie wõtate
süüdlaste wastuwselewõtmine on terwe Kindral Kaledini kinni ja lähete ühes rewo
Wene wabariigi piirides sellekohaste kohw lutsionilise rahwaga õla õla wastas.
(Pta.)
wõimude peale pandud, kelle kätte kõik asjad
tulewad anda, mis mässu aSjuS juba on tek Kalevini wastuhakkamise likwideerimine.
kinud wõi edaspidi wõiwad tekkida. Oma
Kasakate vägede esitajate koosolek.
wolilist tegewust enam ei tohi olla. Ajutine
NowotsherkaSkis, 3. sept. Awati sõja
WalitsuS wõitteb selle kui omawoli wastu, wäeringi koosolek. Peale 400 isiku on osa
mis vabariigile kahju teeb. Ainult siiS, kui wõtma ilmunud. Päewakorras on muu seas
kõikide wõimude ja kõikide kodanikkude õigu
ka Kornilowi asi. Pta.
sed ja kohused waljustt on piiridesse pandud,
Kaledin ameti käest ära anuud.
kindlustab rewolutsioniline kord Wenemaa
Peterburis. 4. sept. Ajutine Walitsus
wabariiklist korda.
on kindral Kaledini käest telegrammi saanud,
Peaminister ja kõrgem ülemjuhataja.
milles Kaledin teatab, et ta sõjamäe hetmani
(Pta.) A. KerenSki.
ameti on käest ära annud. Pta.
Kaledilli vastuhakkamise uurimine.
20 ohvitseri kinni tpSewd.
Peterburis,
3. fept. Ajutise Walitsuse
Komisjon, kes Peterburist" Mohilewi sõitis
koosolekul
otsustati
kindral Kaledini asjas esi
Kornilowi mässu-asja uurima, on oma töö
alAset
uurimist
ette
wõtta ja uurimine sõja
dega algust teinud. Ühe Päewa jooksul wõeti
wäe
ja
meremäe
peaprokuröri
Schablowski
terwelt 20 ohwitseri kiuni, kelle juurest laialine
hoolde
anda.
NowotsherkaSki
kohtupalati
pro
materjal leiti, mis nende osawõtmist mässust
kurörile
on
ette
kirjutatud
kindral
Kaledini
tõendab. Kinniwõetute seaS on ka 'kindral Kis
kohtuakt peakorterisse saata, kuhu Kaledin tun
-ljoikow.
nistust andma ilmub. Pta.
Kindral Klembowski.
Peterburis, 3. sept. Erakorraline uurimise
komisjon, mis Pihkvas komissari abi Woi
Stockholmi konwerentsist.
tinski juhatusel töötab, tuli kindral Klem
bowski asjas otsusele, et kindral Klem
Stockholmis. 4. sept. Stockholmi konve
bowski mässu päewadel täiesti tegewuseta rentsi kokkukutsumise organi satswn i-komiwe
seisis, oma wõimu ei awaldanud ja tmu ei avaldas manifesti, milles seletatakse, et kon
olnud. Siiski ei ole põhjust kinnitada, et ta werentsi kokkukutsumise kavatsust mitte ei ole
mäsfuplaanidesse oli pühendatud ja aru saades maha jäetud ja ka ei jäetagi. Konwerents tu
neid toetas. Sellepärast ei ole komisjon l-eb kokku niipea kui passide küsimus otsustatud
kindral Klembowskit kinni wõtnud. Asi saa saab.
detakse kõrgema ülemjuhataja kätte otsusta
Manifest kutsub Prantsusmaa, Jtalia, Suurmiseks. (Pta.)
Britannia ja ithisriikrde töölisi üles selleks kaa
Uurimine.
sa aitama, et konverents peatsemalt wõiks kokku
Peterburis, 4. sept. Peaminister Kerenski tulla, tunnistab, et konverentsi mõte ikka süga
sõitis peakorterisse. Erakorralise uurimise wamale töölistehulkade teadwusesse tungib.
komisjoni esinieeS annab kaks korda päewas Edasi kiidetakse manifestis Wene seltsimehi
Kerenskile Kornilowi asja uurimisekäigust töölisi ja talupoegi, keda üles kutsutakse rewo
teateid.
lutfionilise Wenemaa kaitseks ühinema.
Kõik kinniwõetud mehed peetakse kolme
Manifestis awaldatäkfe lootust, et Austria
kordse wahi all ühes Mohilewi wõeraste ja Saksa sotsialistid oma parteikohust täidavad
majas, mis üksikwangistuse tarwis on sisse ja wälja astuwad kavatsuste wastu, milledel
seatud. Peawahiks on Georgi pataljon.
on eesmärgiks Saksamaad Wene wasturewolm
. Wa.)
sionilise liikumise osaliseks teha.
Koruilowi telegrammid.
Lõpuks on öeldud, et konverents peab awa
Moskwas, 4. sept. Kohtupalati prokurör ma uue ajajärgu võitluses imperialismuse
andis tolm kindral Kornilowi telegrammi wastu. Töölisteklass tahab ära hoida uute
ajakirjanduses avaldamiseks. Telegrammid kokkupõrgete ja majandusliste sõdade wõima
on telegrasi peal kinni peetud. Äiad olid luse ja püüda selle poole, et tüliasjad wahekoh
43 linnale, raudteede komiteedele ja nelja tus õiendataks, sõjawäed kaotataks ja demokcat
lik Europa loodaks.
ajalehe toimetusele saadetud. (Pta.)
Organiseeritud proletariadi ühiseks märgil
Ohwitseride tapmine Wiiburis.
sõnaks jääwat praegu „Stockholm". (Pta)
Helsingis, 3. sept. Wiiburilehe „Karjala"
Moeleawaldus Stockholmis.
teate järele on omakohtu ajal 22 ohwitseri
Stockholmis.
4. sept. Pandi meeleavaldus
ära tapetud ja umbes 60 ohwitseri teadmata
toime
nõudmise
toetamiseks,
et väline politika
kuhu kadunud.
demokratia
konttolli
alla
antaks.
Sündmuste uurimiseks on komisjon asu
Osa wõttis 6000 inimest. Kõnelejana as
tawd.
tus muu seas Brantmg üles. (Pta)
Ohwitseride atesteerimine Tamperes.
Tamperest tulnud teadete järele on seal
2b ohwitseri kinni pandud. (Pta.)
Ajutises Watttsufes.
Söjawäljastaadi uuendamine.
Koalitsionilise ministeriumi kokkusea-dimise
Minski st, 4. sept. Saadud teadete jä asjus on tööl. ja sold. nõukogu järele annud,
rele on kogu sõjawäljastaab kõige kõrgematest aga sel tingimisel, et tööstuse esitajaid rohkem
kuni alamate teenijateni uuendatud. Praegu kutsutaks kui muid liikumata varandusega rüh
töötab staab täiesti uuendatud kokkuseades.
made esitajaid.
Pw.
Nõukogu nõuab, et ulrrimisekomisjon asuta-Seisukord Soomemaal.
taks, millest kõigi domokratliste olluste esitajad
Helsingist, 3. sept. LaewaStikus ja maa osa töötaksid. Komisjoni ülesandeks jääks sel
mäe osades on harilik elu jälle jalale seatud, gitada, missugused ollused Kornilowi mässust
mis Kornilowi mässukatsega ühenduses röö osa võtsid. Selle läbi tahab nõukogu selgusele
bastest wälja läks. Rahustawad teated tule jõuda, kas riigiwolikogu ja kadetid asjasse ei
wad ka teistest Soomemaa linnadest, kus Wene ole segatud. Kui selgub, et kadetid Kornilowi
wäed asuwad. Saadi ülema peajuhataja tele mässusse ei puutu, siis ei ole nõukogu selle
gramm, kus allkirjade wõtmist Ajutisele Wa vastu, kui kadetid kabinetti kutsutakse.
Tööl. ja sold. nõukogu arvab, et direttorium
litsusele truuduse asjas lubamataks tunnista
takse, sest Ajutine Walitsus usub kogu Balti' varsti peaks ära kaotatama. Ajutine Walitsus
mere laewastiku truudusesse. Pta.
tahab kabineti enne 12. sept. kokku seadida, kui

VIII aastakäik.
demokrati iste organisatsionide konwerents kok
ku tuleb.
Komverentsist kutsutakse peale 1000 tegelast
•oja wõwia. Nõukogus arwatakse, et konwerents
koalitswnrlife Ajutise Walitsuse poolt on ja nii
sugust luua soowltab.
Kuulujutud, nagu läheks Ajutine Walitsus
Moskwasse, tunnistatakse waleks. Ajutine Wa
litsus läheb ainult siis Peterburist ära, kui see
ewakueennnse parast tarwilik on.
Asutav Kogu tahetakse määratud ajal kokku
kutsuda.
Enamlaste väljaastumist Ajutine Walitsus
ei karda. Kui enamlased mässu tõstaksid, siis
purustawks mäss sõjariistus jõuga maha.
Tööliste kinnitamine tööpuuduse
wastn.
Peterburis, 2. septembril (Pta). Töõmi
nistri abilise Kolokolnikowi juhatusel oli mi
nisteriumi iseäralise komitee koosolek, 5uS
feadufe-eelnõu tööliste kinnitamise asjas töö
puuduse wastu arutusele tuli.
Pikemaid waielust tekitas tööpuuduse
wastu kinnitamise põhjuskapitali küsimus.
Tööliste esitajad teatasid, et nad selle wastu
ei waidle, kui kinnitusemakS tööliste peale
pannakse, kuid see ei tohi üle poole protsendi
tööpalgast tõusta, kuna seadufe.eelnõu järele
töölistel 2 protsenti tuleks maksta. Peale
selle tuleks töölistel maksta ainult sõja kest
wuse ajal ja esimesed kolm kuud peale sõja
lõppu.
Teater.
„Estonia".
Esietendusena tuleb täna õhtu nmngule, tal
wise hooaja kirjanik Ed. Wilde nel
jawaatusline draanra „Side".
Tüki mrljöks on wcrlitud, meie weel l>arja
kalik prtmi-tiwne, ebasolidne ärielu, täis wäik
lust, nahkjat kasukraapimift.
Tegewirstiku kandew ja sidilw põhi-idee aga
on ühiseluline: ta kujutab Hans Jlweses seda
eraomanduse- ja päranduse-fanatismuse, seda
haigluseni utatawat üliegoismust, mis elus kok
ku hagetud ja hunikusse ttchjaiud wara üle
haua endale ja ainult endale tahaks
hoida muidugi pärija kaudu, kes liha ja
weri pärandaja lihast ja oleks ka siis,
kui pänwa lapse ja pärandawa isa wahel kõige
wähem.rtki hingelist ühendust ei ole, kui nad
seesmiselt teineteisele wõhiwõerad ja otse wae
nulikud on. Draama- ideelist tuuma wõiks
järgnewzsse wornwlisse fokkit wõtta: Mitte
were, waid antandr.ie side hoiab perekonna koos.
See täiesti realsele alusele ehitatud draa
ma, wõiks üleüldiselt, rl-ma erakondliste wahen
diteta, lahket ja rohket osawõtmist leida.
Teatri büroo.
Wiimased teated.
g. ülevenemaalisele demokratlisele upida
inisete, mis 12. sept. Peterburis kokku tuleb,
kutsutakse ka Tallinna ttnnaomawalitsust enese
esitaja kaudu osa võtma. Saadikute valimine
tuleb linnavolikogu koosolekul 8. septembril
päevakorrale.
bh. Kindluse 7 lverstalisest piirkonnast ela
nikkude väljasaatmise tähtaja pikendust palub
Tallinna maakonna miilitsaülem sel põhjusel,
et sellekohane päewakäsk temale niivõrd hilja
kätte oit jõudnud, et tarviliste eeltöödega selles
asjas määratud tähtajaks wõimata on lõpule
jõuda.
bh. Haapsalu ja Paide evakueerimine. Eila
tirli Dwinski wäeringkomra ülemalt telegrasi
teel käsk wiibimata Haapsalu ja Paide ewakuee
rimist ette võtta.
Rna Uue-Saksaimaa pealinn.
Nagu „Wetsh. Wr." kuuleb, olewat Wilhelm
Riia Uue-Saksamaa pealinnaks kuulmanud.
OrWniseeritud demokratis kvnwercnts.
Tööliste ja soldat, nõukogude kesttäidesaatev
komitee on otsuseks teinud 12. sept. Peterburis
ülevenemaalist domokratliste orgauisalswuide
konverentsi ära pidada. Konverentsist osa roõt
uta kutsutakse tööl., sold. ja talup. nõnJF.. ühis
tegewul. ettevõtete, ametiühis., töösmse ja kau
banduse liidu, posti ja telegrasi. kooliõvet<>.jate,
linnade ja semstwo liidu teenijate, sõjatööstuse
kaurileede, rohuwadlasle. arstide, ajakirjaudu
se, adwokatide, insheneride, semstwo, rahwusUste riid made ja talurahwaliidu esitajad.
(Pta.)
Wiis tormijooksu tagasi loodud.
Tegevast sõjamäest. 3. sept. Fokschanõ ümb
ruses võttis vaenlane hommiku vara WeneRumenia seisukohtade peole viis tormijooksu
-ette, suis meie kaitsetulega tagasi löödi. Muul
wäerinnal suurtüki tulevahetus. (Pw)
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ificiti MmiiL
Paberirahast Wenemaal puudust praegu ei
ole, aga paberiraha ei ost riigi rikkus, waid
on toaefits wõlg.
Riigi tõsised rikkused on: looduseanded, töö
jõud ja uute asjade loomiseks tarwiliste. asja
de tagawara.
Tööjõudu on Wenemaal ta 170->miljonilist
rcrhwahulga kujul tüll, kuigi see jõud oskamata
on. Ka loodttsenkkusi on olemas, ehk need suu
remalt osalt küll nii head ei ole kui wäljamaa
omad. Wenemaa' wõlks oma maast lühikest
aja jooksul ust 100 miljoni dessatini wilja kas
toata urn panna. Metsa on siin mitusada mil
joni dessatini. Lõuna pool kastoawad puuwill,
wiinamarjad ja kallis tubak. Maa sees on
naftat, sütt ja rauda. Kõike seda on, aga! We
nemaa on siiski waene riik ja just sellepärast,
et tal ei ost kapitali, mis uinuwaid rikkusi üles
äratada suudaks. Kapiialiprludus on otse ko
hutato. Toome siin „Utro R." järele mõned
arwud, mis seda tõendatoad:
Wenemaa on peaasjalikult põlluharija maa,
aga- tal puuduwad põllutööriistad wõi need on
armetud. Keststatistika komitee aruande jä
rele oli 1910. a. kündmist riistadest 48% toilet
std arksahad. Ainult 52% olid raudadrad.
Äketest oli 25 protsenti puuäkked puupulkadega,
7(y*Jo puuäkked raudpulkadega ja uuema aja
abinõusid- maa kohetoakstegc-miseks -oli ainult
5%. Niisamasugune lugu oli ka da-wv! inwen
tariga. Alles 1912. a. oli 31%% talumajapida
mistest hoopis ilma hobuseta, 32% oli üks ho
bune, 22% 2 hobust ja ainult 14%% oli kolm
hobust wõi Ka rammutanlisekapital
ei olnud suur. Põllurammu jätkus ainult 15%
külwipinna tarwis. Kunstsõnnikut tarwitati
hoopis wähe. 1907. a. tarwitati kunstsõnnikut
100 dessattni maa kohta Wenemaal 48 naela,
Inglismaal 2.794 naela, Prantsusmaal 3.267
naela, Saksamiaal 5.469 naela ja Belgias 8.911
naela.
Maaparandamiseks tarwitatud kapital oli
haruldaselt pisikene. Sel ajal, kui kõigis riiki
des, kus põllumajandus rahtoamajandusts tõ
sisemat osa mängib, suured kapitalid maapinna
pauÄndamiseks ära tarwitatakse, on Wenemaal
18 aasta jooksul kuni 1916. a. 1. jaanuarini riik
lisest maaparandusekapitalist ainult 11 Ij2
miljoni rubla laenu antud, see on wähem kui
20 kop. dessattni kohta..
Niisuglllto kapitalipuudus on rahtoci! sisso
tilstku peale kõige raskemal wiisil mõjunud.
Ehk Wene põllumees ka tööd on teinud ja maa
pind wilja kannab, on wiljasaäk Wenemaal
läbisti haruldane wäike.
5 aasta jooksul 190b—1909 on dessattni
pealt läbisti saadud Wenentaal 44 puuda ruk
kid, 53 puuda nisu; Prantsusmaal 74 puuda
rukkid, 101 puuda nisu; Saksamaal 111 puuda
rukkid, 133 puuda nisu; Belgias 144 puuda
rukkid, 156 puuda nisu.
Niifantiai nagu põllumajanduses on ka töös
tusts ja kaubanduses kapital wäike. Aklsiaiihi
süste obligatsiomkapital Wenemaa tööstuses ja
kaubanduses oli 1910.a. ainult 3% miljardi rub
la suur. Rahaministril oli õigus Moskwa kong
ressil öelda, et üksainus Anrerika rahamees
wõib kõik Wenemaa wabrikud oma westiwsku
pvNna. Kudas kapitalipuudus tööstuses rahwa
sissetuleku peale on mõjunud, näitawad järg
mistd arwud, mis sütekaewamise ja- rauatege
mise kohta käiwad.
Sütesaak 1910. a. 1000 elan. kohta oli: Wene
maal 156 tonni; Prantsusmaal 970 tonni; BeiMas 3.232 tonni; Saksamaal 3.425 tonni; Ing
lismaal 5.970 tonni.
Rauamulla saak:
Wenemaal tonni; Prantsusmaal 370
tonni; Saksamaal 442 tonni; Belgias 750 tonni.
Raudteede sisse on Wenemaal toõrdlemisi
suur kapital pandud, aga kui arwata, kui palju
100 ruutkilomeetri peale raudteed tuleb, siis saa
me järgmised arwud:
Wenemaal 1, Prantsusmaal 9, Saksamaal
il, Inglismaal 12 ja Belgias 29.
Kapitalipuudus jätab töölise ilma tehnika
ülesleiduste abita. Selle asemel, et masinaid
tartvitada ja tööd wiljarikkaks teha, tuleb keha
lift jõudu tarwitada . Tagajärg on see, et sisse
tulek wäikseks jääb, nagu seda järgmised ar
wud näitawad:
Sissetulek iga elan. kohta rublades: Wene
maal 8, Prantsusmaal 31, Saksantaal 37, Jng
l ismaal 49.
Kapitalipunduse tagajärg on, et meil kol
me sõja-aasta jooksul kõik tagawarad otsas on.
Sõja järel tuleb Wenemaal suuri wõlaprot
senta maksta. Neis tingimistes seisab peas
mine kapitalis. Nagu selle puudus seisukorra
raskeks teeb, nii wõib ta rohkus seda parandada,
iseäranis niisugusel maal, nagu Wenemaa on.
Wenemaal ei ole põldu peaaegu rammuta
tudki ja teda haritt kõige armetumate riista
dega. Nämmutamise- ja inwentarikapitali na
tuke suurendada, see wõib wiljasaagi kahekord
seks teha. Lääne-Europas, kus maad ammugi
masinatega haritakse ja kunstsõnnikuga rammu
tatakse, ei ole see wõimalik. Seal wõib ainult
suur kapital wiljasaaki weidi tõsta.
Tööstuses on lugu misama. Sellepärast sei
sab Venemaa tulewiku küsimus suurelt osalt
selles, kudas siin rahaasjanduse politikat juhi
takse. nii et Wenemaa, ühes ka meie kodumaa,
põllumajapidamises, tööstuses ja kaubanduses
tõusuajale wastu wõiks minna, kui kord sõda
lõpeb.

Asutawa Kogu wali
miseseaduse nõukogu.
2. septembril lõpetas nõukogu oma tööd.
Wiimastl koosolekul olid läbiwaatamisel juha
tustiri walmmse asjus ja' saadikute arwu Ära.
määramine. Juhatusttri wõeti lõpulikult waZ
tu, kuna edaspidised teMwad küsimused üleriik
lise toalinrist-komisjoni kätte lähew^d.

ehk sõjawäe walitsust kudagi muuta.
Aga kõigis neis asjus, mis poorne sisemisesse
elusse puutuwad, jätab nimetatud seaduses kõik
need õigused ja otsustamisewõim-u, mis enne
wöimuses olid. Soome rahtva Eduskonnale.
Kas käib see õigust wastu, seltsilised?
Soome töölisteklassi tulewikust on see de
mokratline wabaduse põhjitsseadits paratamata
wajadus, mida ei Soonte ci ka Wene bürokra
tia ega kapitalism ei saaks kangutada ega ära
lõpetada.
Wene seltsilised, otsustage nüüd oma süda
mettmnistttse järel. Wene rahwa õnnele ja
tulewikule kudagi hädaohtlik, peitub selles We
nomaale
wähentatki kardetawat? Meie poolt on
3. Rekwisitsionid.
stefitgitne
ortoomtne toõimata. Sellesarnast
16. Maanõukogu ja Maawalitsus katsub
kartust
toõilvad
ainult Wene imperialismi ah
oincrtoalitsuse-asutuste ja ühiskondlikkude kor
ned
hinged
ja
nende
poolt pimestatud clemcn
raldustega ühiselt samme astuda, et üleüldised
did.
rekwisitstonid häwit-awat laadi ei kannaks ja
Praegune peaminister Kerenski lubas Soo
rekwireeritud asjade eest wiibima-ta õiglane ta
memaale
warsti peate rewokutsioni, kui ta al
su wälja» makstaks.
les kohtuminister oli, suuremaid stsamisi waba
4. Tuleliinil.
dufi anda, kui mis praegune seadus eneses sisal
17. Waenlast wägede lähenemisel ei tohi
dab. Praegune tööminister Skobelew ja N.
mitte pead kaotada, waid peab arusaamisega
Tfheidse olid sügisel 1915. a., kui meie partei
ennast tarwiliselt tttte eest hoidma. Waja tule
usaldusmehed nendega nõu pidasid, merega ühes
liinilt ja suurematelt wäeliikumiste-teedelt aju
arwamises, et kui wabadteseaeg tuleb, on
tiselt ühes loomadega kõrwale minna, külade
me asjade üle otsustamine Soome Eduskonna
ja perekondade kaupa koos hoides, metsade ja
kätte jätta. Kas on nomad nüüd oma arwa
soode taha-.
tuist muutnud? Mõni aeg enne ülewenemaaSelleks kõigeks tuleb juba enne aegsastt ühi
Ii st tööliste ja soldattte saadikute nõukogude
selt aru pidada ja plaan kokku seada ning tar
kongressi ilmusid- seltsimehed Tsheidse, Awtsent
wilistd ettewalmistustd toime panna.
jew, Dan ja Lieber meie juurde ettepanekuga,
18. Warjule minnes tulewad kaasa wõtta
et hoolimata sellest kongressi otsusest meie see
ainult kõige tarwilikumad riided., tööriistad (kir
sugust seabtlst mitte ei- peaks tegema. Aga siis
toes, saag, labidas), toidu- ja keeduriistad ning
oli meie Eduskond selle seaduse juba teises lu
toidutagawara, iseäranis kuitoatatud leib. Wa
gemises wasttl tootnud, nii et seaduslikult mitte
randusthoidmistks jäägu mõni wanem' imme
enam wõimalik ei olnud muutusi teha. Ja tuis
ne koju.
otstarbel siis oleks muutusi pidanud tegema,
Tungiwalt soowitaw on, et igal elukohal koo
seda need seltsilised meile ka selgeks teha ei wõi
nud; ka seda mitte, mistarwis seda seadust
Eeltööd kirjutuslaua taga ja koosoleku bas oleks', -kuhu ajutistlt warjule wõiks minna.
19. Kui waenlast toäed peaksid meie maale
Soome Eduskonna õigusetunde wastu Asuti
saailis on lõppenud. Algab loomulik walimise
tulema,
siis hoitagu rahu alal ja niipea, kui sõ
eelne elewus laialiste rahwahulkade keskel.
sele Walits. kinnitamiseks ette pidi pandama,
Maja, et meie rähwas walimiste õigest täht jaline tuletegewus lubab, asutagu oma- kodukol
nii et Ajut. Walitsus seda oleks heaks kiittr ehk
susest aru saab, ja kõige tõsidusega ning elawu dele tagasi.
ka, nagu arwa ta oli, tagasi lükata wõinud,
Km praegused seaduslikud omawalitsuse-asu
sega temast osa Wõwb. Sest Asu-tawa Kogu
Oli ju ka ülewenemaalise t. ja s. s.n. kongressi
töö, kui sõjakäik siin joont läbi ei tõmba-, peab tused sõjawõinmde määruste järele sunnitud on
otsuses Ajut. Weilitsilsett nõutud, et ta Soome
põhjapanewaks saama meie rahwa hiie toast! e maalt lahkuma, siis astugu need onmtoa-liisust
Eduskonnale need õigused „tunnistaks". Ja
seda tunnistamist Ajut. Wailitsuse poolt soowis
arenemisele. Sellepärast peab ta Asuta toasse asuttlste liikmed, kes nmale jääwad , osutt seks
Kogusse saatma tõesti omad paremad ja ka osa maaesituseks kokku, et rahwa-le sõja-olude ras
ka Soome Eduskond ise oma adressis, mis ta
wamad pojad, kes tema kasudest õieti aru saa 'kustes nõu ja juhatusega' abiks olla.
peale seaduse wastuwõtm. Ajut. Walits. saatis.
21. Kõik seltsid, amettühisustd, rahwaasuw
tvad ja neid wõittuses kindlasti kaitsta nwis
Selle peale waatas aga Ajut. Walitsus otse
sed jne. jäägu wõimalikult oma asupaika ja jat
tawad.
ootamata wiisil Eduskonna laialisaatmise käsu
Sest ainult sarnasel korral on meil Lootust kaku oma tegetoust olukohasett.
ga. Teie peate tunnistama, Wene seltsilised, et
omale meie omas asjades täielist otsustamise
sel kombel sündinud politikine seisukord, mis
wõvmalust kätte saada, föderatiwlist riigikorda
ainult hirmsa sõja segaduste koorma all niisu
domokvatlises Wene wabariigis maiksma panna,
guseks on saanud, hädaohtlik ja keeruline on.
Märkused.
maad ja wabadust kõigile muretseda.
Soome töölisteklassi polittline esitus on õigu
Eradotstnt H. Piip.
Uue linnawolikogu esimesel koosolekul lõi
sewastase wiigiwalla hädaohtu sattunud. Ja
enamlane hr. Jcmson enesele rindu ja
teie, Wene töölisteklassi põlitilist klassiwõit
tänas Jnimalat, et nemad, s. o. enamlased, mitte
luse fronti ähwardab see hädaoht, et teie osalt
niisugused
ei
ole,
nagu
needstmttsed
kodanlased.
Wene kodanlusega käsikäes, otsekohe ehk kaudselt
MatW Vaenlase pealetulek»
Kodanlased otsiwad Eesti keele maksmapane
oma rahtvus-põhjusntõbete surwet ja waenu
kuks linnowolikogus «seadusliku alust", enam
toetama hakkate. Meid- mõlemaid- Soome
Soome sotlialdemokratlise partei ava
puhul.
lased' aga wilistawad selle Peale ja wiiwad kee
ja Wene sotsialistlist töölisteliikumist ähwardab
lik kiri Wene sotiialisttiotele
leküsimuse jalamaid läbi, olgu seadus, missu
aga, ühine lüidaoht: nimelt soe, et me, kuna me
1. Praeguse silmapilgu ülesanded.
gune tahes.
teineteise seadtlfi enam ei .mõista, ka rahttms
parteidele.
1. Iga perekond muretsegu omale pikemaks
See oli ilus liigutus.
toahelife ühisttmde teedel üksteise keelt enam ei
ajaks toi'duta.gawarai, toitluskomiteede poolt
Aga kui linnandunikkude walimine tuli, siis
mõista. Ja see on kõige kardetawaim hädaoht
(„Työmiehe" järel)
määratawate tarwitusnormide järele.
wiistd Janson ja Eo. ühes teiste sotsialistidega
Meie Eduskonna*) sd. riihm on Wsne sotsia praeguses fämpits seisukohas. 2. Toitluskomisted peawad perekondadele neli umbkeelset wenÄast linnaametisse.
Uskuge, seltsilised, et meie teid kõigest wäest
listlistele parteidele järgmise awaliktt kirja saat
koduste tagawarade muretsemisel kõige jõuga
Mispärast?
kuni
lõpuni mõista tahame. Meie stame wäga
nud:
abiks olema. Kõik tänawu-aastane toilt tuleb
Wist ikka sellepärast ,et wolikogu sotsialistli
hästi
aru, et teie Wene kapitalistide ja teiste
Wene seltsimehed!
Wiibimaw cvrwesse wõtta, ja Wiljavman. tar sel enamusel üheksat Eestt meest ei ole, kes nen
kurnajate
klasside poolt raskeid hoovisid saate,
Tore teate, et Wene Ajuttne Walitsus onta
witusest Aejääw osa wiljatarwitajatest kinnas de enestegi arwates linnaametisse kõlbaksid.
kui
teie
tingimata
Soome rahwa enesemäära
manifestiM Soome Eduskonda laiali on käs
ning maal ühtlaselt müügiteel ära jagada, senist
Teisiti seda seletada, ei saa. Sest õigus oli
mise-õiguse
eest
seisate.
Meie saame ka sellest
tarwitamise-normi wiljasaagi kohaselt wähen wenelcvstel kui niisugustel linnaametis ainult kinu-d minna, mis Soome Eduskonna õiguse
aru,
et
teie
suurelt
osalt
Soome
rahwa õiguste
tunde järele mitte seaduslik ei ole. Teie teate
dada. Wili, iseäranis rukist pekstagu wõima kahe koha peale.
eest
põhjusmõttelikult
wälja
astudes
karta wõi
ka seda, et Wene ametnikkude poolt ähwarda
likult pea ära.
Muidugi tegelikult ei ole sellel suurt wahet,
te,
sellega
kodanlisi
elementisid
enestest
eemale
3. Iga perekond hoolitsegu, et tema toidu kas kaks Wõi neli. Tähtjas on peaasjalikult see, takse meie EdusVonna wastu 29. augustil, s. o. tõugata, kellega teil rewolutsioni wõitude kind*
tagawara kõikide wõimaluste wastu kindlusta et need neli herrat sõnagi kohaliku rahwa ena tema järgmisel täisistumise päewal, sõjawäe lustantise pärast käsikäes käimine soowitaw wõib
wõimu tarwitada». tud oleks.
muse keelt ei oska.
Meie küsime, seltsilised, kas tunnistate teie olla. Mõistame ka sedagi, et Wene rewolutsioni
4. Kõik wähendagu oma igapäewast toidu
Seda ei ole meie linnas, 5—6 toitmast kuud
wõit tagurliste wõimude üle ka Soome rahwa
osa wiimafe wõimaluseni, et tagawara wõima wälja arwatud, toeel ette tulnrtd, ja sellepärast seesuguse wägiwallapolitika heaks?
Teie wast kõik ei tunne küllalt hästi Soo hädaohtu niisuguse snrtve wõimalustest tuntatikult kaua ulataks. Leiwa-le lisatagu kartulid, on meil küll õigus ütelda, et paljntõotajad ma
Walt wabastada wõib, nagu ane tsaari wägi
odrvjahu jne. juurde. Soola, petroleumi, suhk rusotsiälistid meid selle poolest on tagasi me polittlisi õigust, et õieti aru saada,, kudas
Soome õigust raskesti rikutakse. Wast on mõ tralla all ke.lnnatasiine. Aga kas see, seltsilised,
ru, wõi ja muude raswaainete tarwitamisöl ol wiinud.
>ei oleks ka juba tagurluse wõit, kui nüüd tsaari
dagu wõimalikult koõkuhoidlik.
Enne ei tarwitsenud linna päriselanikud nel teie fc;st teistsugune õigustest arusaamine wõinm alt wabaks saanud Wene wõim Soome
5. Iga perekond muretsegu, peale wilja, oma wcvlitud ametnikkudega, kellele nad palka kui meil. Jätame selle puutumata, sest kõnes
demokratia wastu wägiwalda tarwitcks, nõnda
jahu, liha \n hariliku toiduste, wvel asetoitude maksawad, tõlgi läbi kõnelda, nüüd aga pea olew asi on peasisu poolest polittlist ja mitte
nagu
rvägl-waUa rüütlid seda soowitoad? Ja kas
juridilist laadi.
tagawara: kuiwatagu ja tehku sisse puu- ning wad nad seda.
ei
oleks
just see Wene tagurluse suurem wõit,
Möödaminnes olgu meeldetuletawd, et tust
aiatoilja, kapsaid, karjaku ja kuiwatagu seeni.
Ms see on? Kas rewolutsioni Wõit?
kui
ta
sotsialistide
ridadest hulga enese poole
6. Üleswõetud kartulid tulewad' maa-alus
Aga niisamasugune on lugu ka linnaelamk gi Soome Eduskonna wähenms Wene Ajutise saaks, kes ühes temaga Soome wastast suruma
tesst koobastesse mitmesse kohta warjust panna. kude-wenelastega. Ka- neil tuleb nüüd mõni Walitsuse käsku seaduslikuks peab ja arwab, et sepolitikat heaks kiidaks?
7. Tapmiseks ja müügile määratud loomad kord tõlgi abi wrwitada, sest nagu kuulda ,olla iellel õigus olla. Soome Eduskonda laiali saata,
Et 'mitte nõnda ei sünniks, et mitte Soome
tulewad wõimalikult suure Ithatagawara' mu uute llinnanõunikkude seas üks, kes Wene keelt siis ei ole ometi ka Soome kõige tagurlisema
ja
Wene
tttgurlus rõemustada ei saaks, nagu
vetsemiseLs aegsasti ära tappa. Omalejäetud ei oska. Kah troost. Teame ameti, et oleme teski parteides mitte ühtainust meest, kes jul hoiaks keegi üleilmlise sotstalistlise parteide lii
liha tuleb sisse soolata, ära suitsetada, ehk kui nüüd peaaegu ühewäärilised „walitsewa" rvh gefs Wene sõjawõintu tarwitamist SoomeEdus
konna wastu innuks kui täiesti seadusewastas getest nende poole, sellepärast, seltsimehed,
watada, et teda wõimalik oleks pikemat aega waga.
pöörame selle kirjaga teie poole.
ackal hoida. Loomi tuleb rohkemal arwul, kui
Kõige selle suri-muri tagajärg on see, et as teks wäewõimu tarwitamiseks Soome rahwa
Meie soowi-me ainult teie arwannst kuulda,
Wastu nimetada.
harilikult, warafel sügisel tappa.
jaajamise keeleks linnaametis Wene keel saab.
palume,
et teie seda awalikult ütleksite. Meie
Kewadel, kui meie praegune Eduskond kok
8. Kus kalu saada, seal püütagu neid taga„Sotsialdemvkm't" ütleb, see olla kodanlaste
ei
soowi
mitte,
et teie midagi meie õiguse kaid
Warccks soolata, suitsetada ehk kuiwatada. Toit süü miks nab omaltpoolt lmnanõunikkude ku tuli, kinnitas kindralkuberner Wene Ajutise seks peaksite tegema. Meie ei astu ka mitte teie
Walitsuse nimel:
luskomiteed kandku selle eest hoolt, et silku ei kandidatisid ei nimetanud.
„Waba Wene rahwa poolt ei ole soomlastel ega Ajut. Walitsuse wahest segadusi sünnitama,
suitsetatult ega wärskelt maalt wälja ei wee
Selle juures veab kahtlema. Oleks kodan
mis mitte meie asi ei ole. Meie ei kutsu teid
taks. waid teda kohaliku raihwa- tarwituseks! sis lased linnanõunikkude walimistest osa wõtta sestsaadik, enam mingit wabad-use kitsendusi
ka mitte iiles Ajut. Walitsuse wastu oma mõju
se soolataks.
wõinud, nad oleksid, wõib olla, kõige rohkem karta, kuna ta ju nüüd tunneb ja teab, et waba atvaldanta, nii et see mitte rahwuslisest kihlttu
9. Loomatoidu tagawarade eest kantagu kaks meest läbi wiinud. Järjelikult oleksid kaks dus on kõigi rahwuste õigus, õnn ja Ml."
Nüüd aga, fdtfi.iicd, on sellele ilusale luba seteebe ei astuks. Kui mõned teie seast leiawad,
hoolt. Põhk pandagu wäljadel mitmesse kohta wenelasi ikkagi walitud. Mis oleks aga selle
dusele raske hoop meie Eduskonna wastu an et neil ififlifitlt sel ehk teisel witsil nõu andes
hunikutesse.
läbi muutunud linnaameti keele küsimuses?
wõimalik on, sel sihil midagi teha, siis on see
2. Julgeolek.
Miks kodanlised rühmad nõunikkude wa tud, ja teie teate, mil põhjusel. Põhjus on see, teie asi, ja m\tW meie.
10. Julgeoleku ja wamnduse kaitseks loo limistest üleüldse osa ei Wõinud, seda ma ei tea, et Eduskond mitte Ajutise Walitsuse ettepane
Kõigewäbem kutstmne aga wenelasi nagu ka
dagu waldades kindel korraldus. Waldades tu sest -ma- ei ole neile südamesse waadanud'. Iga kut heaks ei kiitnud, mille järel Soonte kindral somnlasi seltsilisi üles. Soome Eduskonna
leb wahikord sisse seada, ööwahid Wälja panna tahes pean linnapea küsimust, mis walimistest kuberneril ja Soome senatil õigus pidi olema kaitseks Ajut.Walt ts. wasttl sõjariistu kätte wõt
ja kodanline kaitsewägi asutada, et hulguste ja loobumise põhjuseks olla ette toodud, ainult et mõnda Soome, asja otsustada, waid Eduskond ma. Sellest on Wene kodanlises ajakirjanduses
rööwlite wastu ühiselt wälja» astuda. Oma tekäändeks. Päris Põhjus pidi kahtlemata tõ muutis selle ettepaneku Soome enesemäära jtitttl olnud, nagu oleksime meie Helsingis toit*
mise-õigusega ja Wene rewolutsionilise domo
wahekine märgrtandmine tuleb sisse seada lõkka stsem olema.
bitoak Wene sõjawäge selles mõttes üles kihuta
löömise, kellahelistamise teel jne.
Selleks seda pidada, et meie „wereimejad" kratia nõudmistega kokkukõlasse jäädes sea m,d. Aga- see wäide on ainult prowokatorline
Märkus: Walgussignalisid ei tohi tarwi sotsialistidega kui niisugust, üleüldse külg kül duseks.
Teie toote, seltsilised, et Eduskond seda sea ebatõde. Me ütlenre awaliktllt ja otse wastu
tada, et sõjawägede poolt salakuulamises kaht je körwal töötada ei taha, oleks pentsik, sest nii
pidi: kui Ajutine Walitsus tõesti Eduskonna
lustamiseks mitte põhjust anda.
sugustest „eelarwamistest" peaks meil juba ole dust tehes kõige kaugemas ulatuses Wenemaa ba-ialiajamiseks ja tema töö takistamiseks sõja
11. Warandus tuleb wõimalikult pea wal ma üle jõutud ja, nagu maapäewal näeme, o n tööliste ja soldattte saadikute nõukogu kongressi wae wõiinu tarwitaks mida me weel ci tea
otsust silmas pidas. Soonte Eduskond läks sel
la- ehk linnaomawatitsufe esitajate juuresole ka üle jõutud.
' ega usu hoiatame me köitt, niihästi wenelasi
kul ära hinnata; selle kohta tulewad protokollid
Tõenäolisem näib aga küll see olewat, et lest seisukohast wälja, et Soomemaa politiliselt kui soomlast, kes meie õigtlse tõsised sõbrad on.
teha.
kodanlased meie enamlastega kui niisugus iseseisew peab olema, ja seda seisukohta, ütles ka Ärge tõstke kätt selle toägiwalla toastu? See
Märkus: Hindamise kohta awaldab Maa tega (kellega' kohalikud sots.-rewolutstonärid te tähendatud ülewenemaaline kongress kaitswat,
oleks meeletu tegu ja soowitaw ainult tagurlik
walitsus lähemad juhatu skirjad-.
gMkkudes küsimustes wäga sagedasti ühte ainult juurde lisades, et küsimuse otsustamine tele rusmnisepolitika sõpradele, Soome töölis
Wene
riigi
Asutawa
Kogu
kätte
tulla
anda.
12. Kui liikuwa waranduse ja wäävtasjade pilli puhuwad ja -kellel sellepärast mitmesugus
tele aga ainult kahjuks. Just nagu me eneste
kaitsmiseks neid sõjategewuse liginemisel peide te tähtsate küsimuste otsustamiseks ülekaal kind Wälispolitika asjad jättis Eduskond uue sea
wastu
kawatsetud tvägiwalla wastu protesteeriduse
järel
Wene
wõimu
hooleks,
nagu
senini.
takse, siis peidetagu need wähomalt kahe inimese lustawd oleks olnud), ühes ikkes wedäda,
me,
peame
ka eneste kohuseks teiste pooilt järsult
Nõndasama
jättis
ta
Wene
asjaks
Soomes
sõ
teadmisel ja tulekindlasse kohta. Paberiraha „ühes püütud ja- ühes poodud" ei tahtnud
selle
wasw
astuda, et keegi sooiltlane ega wette
jawäge
pidada
ja
maad
kaitsta,
ega
wõinud
peitmisel maa sisse oldagu ettewaatlik, et raha saada.
.
lane-seltsiline
ägeda waimustuse tungil selles
enesele
mitte
õigust,
Soome
sõjawäe
seadusi
Mks?
hukka, ei saaks.
asjas
wägiwalla
wõi werevhwriks ei Angeks.
13. Kohalikud oMawiakitsuse-asutustd hoolit
Selle! peale annawad Wastuse meie enetnt
Meie
asi
on
nõnda
õige ja seisab nõnda
segu selle eest, et sõjategevuse pealetulekul alko- laste senine tegewus jg takttka. Km sellH
*) MaaMvwa, .Tall, Teed." toim.
womchill rahwa Poolchoidurise põhjal, et m

Samuti määvatt ka kindlaks saadikute arw
igast kubermangust. Nagu toada, oli enne ar
toatud, ot E-estinmalt Asutawasst Kogtlsst ai
nttlt 5 saadikut läheb. Nüüd määras nõukogu
minu seletuse ja ettepaneku peale seda crtrnt
ühe wörra suurendada, nõndai et Eesttntaalt
Asutawasst Kogusse 6 saadikut waltda tuleb.
Üleüldse on statistikalistd andmed meie
arwu kohta siin õige ptutdulistd. Juba toorem
tuli mul stlle warstu wälja astuda», et nad- meil
u. n. «1916. a. põllumajanduslist ülelugennst"
aluseks ei toõtaks, mille järele kogu Eestimaal
ainult 943.607 elanikku olnud, peast sõjawäe,
waid enam õige arwu 1.195.000 juurde peatama
jääks, millega nõus oldi.
Samal koosolekul antt minu ja rahwuste
asemikkude eestwõttel 15 liikme poolt allakir
jutatud isearwamine ära, mille järele sõja
seljataga olewad toäed (s. o. kogu Eestimaal)
ühes wäerinnaga waligu, aga mitte ühes rah
waga, nagu seda. augustikuus 9 'healega teisiti
otsustati. Et sarnane sõjawäe eraldi walimine
ka sõjaväelaste huwidest wastab, on loota, et
isearwamine täitmist leiab.
Sellega on siis nõukogu tööd labi. Algab
komisjoni töö. Komisjon asutas rahwuste as
jus ist alamkonttsjoni, kuhu üksikute rahwuste
asentitttd kuuluwad. Alantkomisjoni asi on
hoolitseda, et toadmiseseadusest ja seletuskirjast
igas keeles õige ametlik tõlge oleks, mis lähe
mate pöewade sees wälja antakse. Seadust 1.
jao Eestt wäljaanne, P. Ruubeli ja minu tõl
kes, peab 15.000 eksemplaris juba 15. sep
tämbriks ilmuma.
Siin alles näeb, kui kirju Wenemaa koos
seis whwuslisest küljest on. Isegi Arabia kee
les tuleb tõlge walnnstada (Kaukasuse mäe
rahwaste tarwis). Kirgislased trükiwad oma
wäljaaunet 50.000 eksemplaris jne.

holiliste jookide ja piirituse tagawarad aegsas
ti kõ>rwaldataks.
14. Omawalitsuse-asutused peawad waheMeheks olema sõjawägede ja rahwa wahel.
Kohtade peal asutatagu onmwalitsust-asu
tuste osawõttel hindamise-alamkonnsjonid, kes
sõjawägede poolt elaniktildele tehtlld warandus
lised kahjud ära hindaks.
15. Taganewatele wägedele peab sõbrali
kult toastu tul-ema. On soowitaw ,et elanikud
ühisel jõul toitluspunktid asutaks, kus wõima
lik oleks taganewatele Mägedele tarbekorral mõ
nesugust toidust anda.

põhjal oletusi tcha mest uue ttnnawatttsust jUH
tiwa erakonna tulewase tegewuse siis et
wõi lootused mitte kõige roosilisemad olla.
Ei maksa ka esimesel joonel kõneleda asja
tundmisest. Meistrid ei ole kunagi taewast luk
kunud ja püssirohu ülesleidmist -ei oleks ka pu
haskodanliselt linnaaiitetilt oodatu wõtdud.
Waid esimesel joonel tuleb küsida, kas
enamlastel hea-d tahtmist saab ostma linna
asju nii ajada, nagu see kogu linna päewahu
toide ja tulewiku seisukohalt soowitaw oleks.
Selle juures tuleb tõsiselt kahelda.
Kõigepealt on karta, et nad esimesele par
gast asttawad ühe klassi' huwid. teiseks on
karta, et nad sedagi klassi paremini ei teeni, kui
mõistuloos karrr oma peremeest. _ Et soe senini
nii on olnud, selle kohta ei tarwitse tunnistusi
otsima minna kodanlisteft lehtedest, kõige ker
gema waewaga leiame neid auwritetlisest „Sot
staldemokradist."
On see aga senini nii olnud, ttls on siis ta
gatised, et tulewikus teisiti saab ostnra?
Wõi, loodab hr. Martna, et korda oleks läi
nud tiirc-mehi suurema asjatundmist ja elu
küpsusega- wvol hoida. Õndsad on need, kes ei
näe ja siiski ustrwad.
Kodanlased ei näe ja ei usu sellep. ka- mitte.
Sest selleks peaks jällegi wõima eeldada, et
meil olgugi lapsikute, aga igal juhtumisel
ometi teatud korralikkuse piirides tegutstwate
meestega tegemist on, kes jalamaid järele an
nawad, kui sa nad- iknberliiffmmta argumenti
dega oled' nurka surunud.
Aga seda ei ole. Ja jällegi wõib selles just
Hr. Martna tunnistajaks kutsuda: tema» wate
lus hr. Pöögelmanniga karakteriseeris kiire
mehi sellest küljest toäga- selgesti ja tema leht
oli see, kes neile nimeks andis: wõltskaardi
mängijad:
Kui ta peale stlle siiski Weel wõimalikuks
peab nende herradega ühes lmias istuda ja
ühes töötada, lootes, et sellest midagi Head
wälja tuleb, siis au temake.
Ma oleksin heameelega näinud, et ka kodan
laste esitajad jstdastma oleksid teinud. Nad
oleksid wõinud minna! ja olla senikaua kuni wõi
maiik. See 01-oks ilus katse olnud tuld ja wett
lepitada. Aga meie Hermd- kodanlased on tege
likir elu mehed, kes kõige ikusa peale, millel
Mõtet ei oie, käega lööwad. Sellepärast jäid
nad eemale, jäid, nagu öeldakse, „ootawa>le sei
sukohale."
Niisuguses „oowwas seisukohas" on, õige
küll, natuke palju ettewaawst ja kainust ja na
tuke wähe rewolutsionilist «tormi ja tungi".
Kuid kellel wõiks südant olla neid toitma»»
stid peate pooleaastase rewolutsionilist piller
kaari tamise toeel nõuda meie äraneetud ko
danluselt?
Minul küll mitte.
P. 0.
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le wõitu kõlbluse ja. morali mõjul oodata' wõime,
ajaloolise edenemise sisemise jõu tõukel, nnda>
püssiti-kud kinni pidada ei suuda.
Meie ei oota teilt siis. Vene seltsilised,
muud, kui et teie Soonte Eduskonna wastu
kowatsetud wäewõinm tarwitamise puhul ema
likult otua põlglikku wastuolemist toonitaksite.
Kui teie arwamine selle wastu tõesti põlgtust
äratata on, siis ütelge seda nõnda selgesti, et
keegi selle üle kahewahele ei wõi jääda! Jai
ütelge seda õige pea, et teie waikimist mitte
wägiwalla heakskiitniiseks ei wõidaks pidada.
Kui teie endid ahwardawa wägiwalla wais
tutustest tahti ütlete, siis tulgu mis iganes tu
leb, igatahes on wõidetud Vene ja Soome töö
listeliikumise waheline kokkukõla ja ühistunne,
milles sobimise nõupidamisteks põhja leidub.
Ühistundeliku! meelel wõib kumbki man töölis
tektass oma klassiwõitkust wõidelda, ilnta et
kumbki maa tagurlus sellest röemu wõiks tun
da. Ja üleilmliste! sotsialistide 'kongressidel
oleks wõimalus omawahelisi tüliküsimusi õien
dada, mis ju nüüdsetel rahtvuswiha rõemuaas
tatel nii hirmus suureks ja rohkearvuliseks
on kaswanud.
Helsingis, 24. augustil 1917.
Soome Eduskonna sotsialdemokratltne rühm.
„Vabadns."
Wenemaatt.
Peterburist.
Mi hail Aleksandrowitsh Peterburis,
Nagu Wene lehtedele tõendatakse, toodud
endine suurwürst Mihail Aleksandrowitsh, keda
toatawasti Gatshinas koduses arestis peeti,
wahi all Peterburi. Endise suurwürsti pere
kõnd jäi Gatshinasse wahi olla.
Peterburi uue linnatöölikogu koosolekul,
mis 1. septembril ära peeti, 'woliti linnapeaks
senine linnapea G. Schreider (s.-r.). Linnawoli
kogu koosolekute juhatajaks woliti A. Jssojew
ning linnawolikogn presidimni: J. Mittshik
(s.-r.), L. Bosunow (k.d.) ja Miljutin (enaml.).
Teadete kogumiue sõjariistade üle Peterburis'
Peterburi fõjakindralkuberner andis suu
dusliku määruse, mille järele kõik Peterburi
kodanikud mitte hiljem kui 20. septembriks
oma käes olewate sõjariistade üle teateid pea
wad andma. Pta.
Kõrgemad õpeasutused kinni.
Peterburist, 4. sept. Ajutine Walitsus
otsustas Peterburi ja Moskwa kõrgemates õpe
asutustes tegewust kuni jõuluni seisma panna.
Erand tehakse ainult mõnede tehniliste õpe
asutuste kohta. Pta.
Punane kaardiwagi.
Peaministri poolt lubati linna-äärtal töö
liste seast iseäralist rahwamiilitsat osutada, ke
da ka punaseks kaardiwäeks kutsutakse. Kaardi
wägi peab nüüd hoolsalt harjutusi, üleüldse
on rewolutsioni kaitsemiseks 35 tuhat töölist
endid organiseerinud. Kogu see tööliste hulk
on pataljonidesse jaotatud, igas pataljonis
1000 inimest. Õpetamiseks on eriinstauktorid
palgatud. Kõigile punase kaardiwäelastale on
kolnwliinilised püssid antud, ainult mõnedel
üksikutel on ratsawäelaste karobinerid.
Et Kornibowi mässukatse lõpetatud on, siis
wõeti punase kaardiwäe edasiolemise küsimus
päewakorrale ving niõne päewa eest otsustas
alamraionide komissaride koosolek rahwa-mii
libsat wõi punast kaardiwäge laicuXi saata, ning
ainult riigikaitseks töötawate wabrikute ja ts
haste kaitseks tarwilikul arwnl sõjariistus sal
kasid alale jätta.
Moflwast.
Ohwitseride ühisus kinni pandud.
Moskvas. 2. sept. (Pta) Moskva ringkonna
sõjawägede juhataja käsul pandi üleweminaMse
maa- ja merewäe ohwitseride ühisuse Mostwa
osakond ja sõjaliiga kinni.
KinniwSinnifed.
Mofkwas. 2. sept. (Pta) Täna wõeti kõman
dandiwalitsuse käsul endine mustasajalise ühi
suse „Kahepeaga Kotkas" liige, doktor Garde
nin, kinni, kes hiljuti Moskvast ära oli põge
nenud.

Suhomlinowite protsess.
S. sept.
Tänased tunnistajad, endised Suhomlino
wite teenijad, rääkisid perekonnaelust ja tä
hendasid, et Suhomlmowa ei seganud ennast
mehe asjadesse, sest et enamalt wäljamaal
elaS. Kui sõda hakkas, awaS ta sõjaministe
riumi juures ladu ja selle juures laialdast
heatahtlikkust awaldades, tõmbas ta palju
heldeid annetajaid enese juurde. Wiimasena
muiatakse Suhomlmowa ema üle. Ta seletab,
et ta õiget usku on, sugulased on wainmli
kust seisusest ja et tütar 19-aastaselt Buto
witshile mehele läks. Abielu ei olnud õnne
lik. Butowitfh ei olnud normalne inimene
ja ei tahtnud lahutust lubada. Kui lahutus
oli, ei saanud ta kudagi selle mõttega leppi
da, alati kiusas oma endist naist igasugu
ähwardujekirjadega. Kui Suhomlinowile me
hele läinud, elanud tema tütar hädise ter
wise pärast Lige sagedasti wäljamaal. Peale
ema tunnistust annab Suhomlinowa ise sele
tust, tähendades, et kõik need jutud, nagu
oleks ta wäljamaal suurewiisiliselt elanud,
on ilma põhjata. Ta elanud tõesti palju
aastaid wäljamaal, kuid niisugustes suwituS
kohtades, üls walju kord sisse seatud oli ja
kuS miskisugusid raharaiskamisi ei wõinud
olla. Seletust annab raamatupidaja-ekspert
kindlaks tehes, et Suhomlinowil olnud tee-niStuse lõpul 400.000 rbl. pankades, missu
aune summa iga-aastaSteft järjesti kaswawa
test pankapanemistest tekkis. Nii wiis Suhom
linow 1914. a. 200.000 rbl. korraga panka.
Ekspert tõendab, et ofa summadest vörsemän
aust kaswis, kust aga terwed summad tulid,
seda ei saa ta selgeks teha. Awaldatakse terwe

rida dokumentisid. Süüdistus- ja kaitsekõned
algawad arwatawasti teisipäewal.
Peterburis, 12. sept. (Pta). Täna kestis
kaitsetunnistazate ülekuulamine edasi, keda
mõnesuguste faktide ümberlükkamiseks kohtusse
oli kutsutud. Midagi huwitawat ilmsile ei
tulnud.
Selle järele loetakse Suhomlinowi kirja
wahetuS Makarowiga ette, mis rewolutsionilise
liikumise uurimisesse sõjamäes puutub. Su
honilinow stiowib, et uurimise etteotsa Mjasso
jedow saaks ja kirjutab siseministrile Makaro
wile, et wiimane uurimisematerjali otseteed
sõjaministeriumi saadaks, ilma politseideparte
mangu saatmata. Makarow ei ole sellega
nõus.
Ülemprokuröri nõudmise peale kuulatakse
Aeminiftri abiline Bjeletski weel kord üle, kes
ülemprokuröri sellekohase küsimuse peale sele
tab, et üks posti- ja telegrafiwalitsuse kõrge
matest ametnikkudest Kriwosh musta kabineti
ülema abiliseks on olnud ning kirjade läbi
waatamist on juhatanud.
Esialgul seati kirjade läbiwaatamine ai
nult siseministeriumis sisse, siis aga laiendati
seda ka sõja- ja keisrikoja ministeriumite
peale. Sõja algul laiendas Kriwosh enese
tegewust ka sõjawälja peale. Kuid nagu pä
rast selgus, oli Kriwosh Austria-Ungari poolt
selleks palgatud.
Kaitsejate nõudmise peale kuulatakse en
dine kindralstaabi ülem kindral Shilinski
uuesti üle. Kaitsejate küsimise peale, kas te
male antud Ümbriku sees tõesti leping Prant
susmaaga sees on olnud, wastab tunnistaja,
et seal andmed wastuluuramise büroost ja
läbiwaadatud kirjad feeS olnud. Mjasfojedow
on seda ümbrikut tema kätte andes tähenda
nud, et sõjaminister ou teda wolitanud
enam tähtsamate dokumentide waSwluura
mise üle wastuwõtmifeks. Kindral Shilinski
pole sellega nõus olnud. Kui ta sellest
sõjaministrile teada oli annud. oli ka wii
mane temaga ühte nõusse jäänud. Kui Shi
linski kuulda oli saanud, missuguse kirja Ma
karow Mjassojedowile oli kiigutanud, oli ta
wiimasele kindralstaapi tulemise ära keelanud.
Uhe wannutatud kaasistuja sellekohase küsi
muse peale teatab tunnistaja, et ta kindlasti
kaotamise asjas eitawal seisukohal on asunud.
Edasi seletab weel kindral Shilinski, et ta
käesolewat sõda kauakestvaks on pidanud
ning mõttes on ta ka aruande sõjamäe sõja
life jõu köwendamise kohta kokku seadnud.
Kuulutatakse waheaeg järgmise päewani.
Kohalikud teated.

lutsivn wastu, mis llinnawolikogu koosolekul
30. augustil enamlaste sra>ktsiom poolt ette
pandi ja wastu wõeti. Resolutsion soowitab
nimelt ewakueerimise-tööde seismajätmist.
Töölised sõjariistu. Tallinna tööl. ja sõja
wüelaste saadikute nõukogu otsustas oma koos
olekul 30. augustil, nagu „N. T." teatab, or
ganiseeritud 'töölistest wõitlussalkasid -korral
dada wasturewolutsioniga wõitlemiseks. Selle
otsuse täidesaatmine jääb ühendatud täide
saatwa komitee hooleks. Edasi otsustati kõiki
nõukogu liikmeid sõjariistu panita.

raldada õpekäiku lähemasse linna ümbrusesse,
et näitlikult tutvustada kuulajaid loomastiku
ga, taimestikuga ja maapinna iseäroldnskega.
Keemiast tuleks aga korraldada suur hulk üpris
huwitawaid katseid.
Büroo on awatud kella 6 peale õhtuti Eesti
pangamajas, suurest trepist Wene teatri poolt
sisse tulles pahemat kätt insh. Jpsbergi ja Ross
manni kontoriruumides, lilesandmistega tu
leks kõigil, kes soowiwad osa wõtta, kohe rutata.
J. R.

A. Rukkileiwa puudus. Eila oli linnas
tunda rukkileiwa puudust. Ei olnud teda tar
bb. Kaebtus Nõmme miilitsaülema peale. wilisel mõedul saada turult ega ka poodidest.
Nõmme heoikorralduse-seltsi esimees Volkmann
oli kubernlangu-komissarile Nõmwe miilitsa
Tallinna Kaupmeeste Seltsi poolt tuleta
ülema Vaga peale kaobanud>, et see ühtelugu takse meelde, et mitmesuguste utaksude. nagu
seltsimaja ruumisid omawoliliselt, ilma isikute sissetuleku-, tööstuse-, protsendi- jne. maksude
käest, kellele ruumid edasi üüritud, luba küsi maksmise tähtajad kätte on jõudnud. Mõnede
mata, koosolekute toimepanemiseks tarwitawat, nende maksude kohta ajalehtedes ilmunud sele
ja palus teda sel põhjusel wõimupiiridest üle tused on aga niiwörd segased, et mitmedki nen
astumise pärast wastutusele wõtta. Et aga dest aru ei saa. Et selles asjas wastu tulla,
miilitsaülemat ruumide tarwitamise luba koh palkas Tallinna Kaupmeeste Selts õigustead
ta rentnikkudelt kirjalikud tõendused ette olid lase, kes maksude asjas seltsiliikmetele nõu ja
siis otsustas kuberMangu-komissar juhatust annab. Büroo asub Viru uul. nr. 18
Volkmanni kaebtust tähelepanemata jätta ning ja on a-watud igal kesknädalal ja laupäewal k.
asja ära lõpetadat
6—7 õhtul.
Uued kooliõpetajad. Uuteks kooliõpetajateks
Tallinna algkoolidesse on weel walitud: hr.
Uniwer Pärnust, hr. loon Paidest, hr. Utso
Kolgast ja Kahu Eesti asundustest, esimesed
kolm kõik 9-asse, wiimane 5-asse algkooli. Ühek
sas algkool asub nüüd Harju uulitsa suus, par.
Maydelli majas, kuna selle kooli päris maja
Vabriku uul. ajutiselt kroonu kätte on wõetud.
bb. Tiisikuschaigete sanatoriumi ehitamiseks
maad lubatud. Siseministeriumist m nende
päewade sees Tallinna linnawolikogn otsus 18.
jaanuarist 1917 kinnitatult tagasi jõudnud,
mille järele linnade-liidu Tallinna osakonnale
tiisikusehaigeie sanatorimni ehitamiseks Koit
järwe mõisast 156 dessatini maad hinnata tar
witada antakse.
A, Tõbede ttmrjivmine. Meie linnas tuleb
praegusel ajal palju juhtumisi ette, et 'kardeta
waid külgehakkawaid tõbesid warjata püütakse.
Tihti saab tevwishoidline ülewaatus niisugus
test tõbisteft alles naabri kor torite elanikkude
ülesandmise peale teada. Niisugune hoolima
tus torwishoiu asjus on hädaohtlik, iseäranis
praegusel ajal, kus linnas kõhutõbi (disenterii)
päew-päewalt ikka laiemale laguneb. Iseenese
ja kaasinimeste kasu nõuab, et külgehakkawaid
tõbesid mitte ei tohi warjata.

Tallinna tehaste nõukogu
üleüldisel koosolekul 2. septembril asutati ise
äraline komisjon, kes sel juhtumisel, kui Tal
linnas töö seisma jääb, tööliste ümberpaigu
tamise küsimust arutama hakkab. Segakomis
jonis on: tööl. ja sõjawäel. saadikute nõukogu
töösektstoni, ametiühisuste keskbüroo, tööliste
wanemate keskkomitee ja tehaste nõukogu töö
sektsioni liikmed. Peale selle limiawolikogu ja
kubermangu maanõukogu töõsektsioni esitajad.
Esimene segakomisjoni koosolek on 5. sept. kell
5 õhtul Suure Karja uul. nr. 18. Palutakse
kõiki liikmeid ilmuda.

Kinematograsicienduste wähendatmine. Sõja
tööstuse komitee tegi läinud laupäewal otsu
seks, et kinematograsid ainM kolin korda nä
dalas reedel, laupäewal ja pühapäewal
etendusi wõiwad anda. Selle otsuse tegemise
põhjuseks on küttematerjali-puudus.

A. Ajapikendus wäekohuslistele raudteetee
nijatele. Edeli raudteede walitsus on telegrasi
teel «kõigile raudteeülematele teada annud, et
raudteeteenistuses' olewatele 1917. aasta nek
rutitele antud ajapikendused 1. juunil s. a. otsa
lõppesid. Edaspidist ajapikendust tähendatud
isikutele tuleb nõutada 1917. aasta 31. märtsi
seaduse alusel kohalikkude ajapikenduste komi
teede kaudu.

bb. Reisijate-kontroll Balti raudteejaamas
ära kaotatud. Reisijate-kontroll, mida mereWäelatsed Balti raudteejaamas mitu päewa toi
metasid, laotati eita jälle ära.

Eesti Sõjaw!. ülomkomitce asub nüüd Väike
Pärnu maanteel nr. 19-a, Mruspeki majas.

Arewüs raugenud. Ärewus, mis siin Riia
langemise järele nähtawale tuli, on nüüd rau
genud. Rahakättenõudjaid hoiukassades ei ole
enam kuigi palju; Balti raudteejaamas pole
bK. Nahakauba üleskirjutamine Eestimaal ärasõitmise juures enam suuremat tungi ega
on tehnilistel põhjustel edasi lükatad. Üles rüselemist.
kirjutamine pidi teatawasti reedel algama.
Uus Muusikaselts. Asutatud on Tallinnas
bb. Wabatahtlise ewakuevriimise korralda uus muusika- ja näitetnänguselts „Lyra".
mise Tallinnas, wõtab, nagu kuuleme, linnade
liidu kohcilik komitee oma peole.
Walwus Balti waksalis. Tööl. ja sõjaw.
nõukogu poolt sisseseatud korrawalwus Balti
bh. Tallinna maakonna wäeteienistnse-ko waksalis waltab kella 2 päewal kuni kella 10
misjon astub uue sellekohase seaduse Põhjal õhtul. Walwus peab muu seas ka seda silmas,
juba lähemal ajall uuendatud koosseisus kokku. et kaugesõidu-rongide mineku eel keegi eraisi
Uue seaduse järele on komisjoni esimeheks ko kutest piletikassa ruumi ei tohi ilmuda, mui
halik maakonna-komissar, tema asemikuks maa dugi sel otstarbel, et keegi altkäewiisil enesele
konna sõjawäeülem ehk selle esitaja oihwitser, sõidupiletit ei saa nõutada. Jaamaesisele pea
liikmeteks maakoninäl-nõukogu esimees ja' üks seb ainult peale esimese kella helistamist. Rei
liige ning kohaliku liuna-omawalitsuse esitaja sijad, kes ennemalt jaamaesisele tunginud, pea
ja kaks arsti üks komisjoni esimehe poolt wad sealt enne kella helistamist lahkuma. On
kohalikkude kodataiste arstide seast kutsutud ja wälja pandud kuulutus, et sõitjad' kõigist kor
teine maa- wõi merewäe ülemuse poolt nimeta rawaistastest nähtustest!, mis jaamaülemuse
tud sõjawäearst. Arstidel on komisjonis otsus poolt peaks lubatama, walwepidajotele teataksid.
taw healeõigus. Komisjoni alaliseks liikmeks Walwepidajatel on alati märgiks walge Pael
nõuaudwa healega on maakonna miili-tsaülem. pahema waruka ümber.

bh. Ametnikkude perekondadele tehtakse Tal
linnast lahkumine wõimalikuks. Nagu kuuleme,
on Tallinnas asuwate walitsuse-asutuste amet
takkudele teada antud, et nad oma perekonnad
ühes bagashiga juba nüüd Sise-Venemaa ku
Vabrikute ja tehaste ewakneorimise küsimus bermangudesse wöiwad saata. Piletid selleks
oli 30. aug. „N. T." teatel kohalikus t. ja s. s. saatvad nad kohe kätte, kuna sõidurahad alles
nõukogus arutusel, kus 76 healegg, 57 wastu asutuste endi ewakueerimise korral wälja mak
setakse .
olekul järgmine resolutsion wastu wõeti:
Tallinna rakmi wabrikute ewakueerimine
on kohalikule rahwale kõige suuremaks sõja
Rahwaülikooli loodusteaduse osakonna lek
hädaks, mida sõjaaja peale waadates kellegi! torite koosolekul laupäewal, 2. septembril, jao
wõimalik ei ole -kõrwale hoida. Plaanikindel tati terwe kursuse õpematerjal lektorite Wahel
ewakueerimine, mis Ajutise Valitsuse käsul järMniselt: insh. W. Waher, D. Rootsmann ja
ette wõetakse, puudutab kogu Venemaab ja tema P. Kogermann füüsika, J. Annusson ja P.
töölisteklassi elulisi huwisid ja sellepärast pea Kogermann anvrganiline keemia, Aljak
wad kõik kohalikud töölised ewakueorimisele ja organiline keemia, D. Rootsmann astrono
mia, J. Piiper maateadus (geologia), J.
tema ettewalmistcmiisele kaasa aitama. Te
haste nõupidamine peab tööministeriumilk Leht ma nn taiMeteadus, J. Piiper ja Vei
nõudma, et kõik abinõud- nende tööliste ümber dermann loomateadus. Arstiteadusest loek
mahutamiseks, nii palju km nad selleks soowi sid: Dr. B. Vahtrik inimese anawmia, Vei
on awaildanud, teistesse tööstuse-raionidesse dermann süsiologia, Dr. M. Püümann
tarwitusele wõetaks.
terwishoid.
Peale nmde ettelugemiste tuleks weel rida
Teine resolutsion, mis ewakueerimisetööde
ettekandeid üksikutelt loodusteaduslistelt ala
seismapanekut nõuab, lükati tagasi.
Tehaste nõupidamise aruandest selgus, et delt, milledest esialgu tuleks Aes tähendada:
uue kujunenud politil'.se seisukorra puhul lae- loodusfilosofia J. Piiper ja P. Kogermann,
Wastikuülemalt järele tuleb küsida, kas nonde üksikud peatükid biologtaft J. Piiper ja Vei
ettewõtete ewakueerimist weel edasi jätkata, kus dermann, loodusteaduse ajalugu J. Annus
selleks tööd juba- käsil on. Niisama soowitakse son ja J. Piiper, siis weel antropologiast ja
järel küsida, kuhu neid töölisi saata, kes ewaku maadeteadusest.
Esimesel nädalal algasid ettelugemised süü
emtawateft ettewõtetest lahti on lastud.
Enamlaste partei Tallinna osakonna koos sikast, keemiast ja astrmAmiast. Aine lähem
olekul wõeti ewakueerimise asjas seesaana ves-o- äramääramine nädala lõpul. Kawatseta-kse kor-

Kiri toimetusele
Wäga austatud „ Tallinna Teataja" toi
metus.
Palun järgmisele õiendusele Teie leheS
ruumi lubada:
„Tallinna Teatajas" nr. 197 (2299) sei
sab sõnum „Põllutööliste rahutus Saue wal
las Nahola mõisas", mis mitte tõega kokku
ei käi. Nimetatud mõisa walitseja ja põllu
tööliste wahel ei ole mingisugust mõtete
lahkuminekut ette tulnud, waid see oli tõö
liste ja hiljuti ametisse astunud kubja wahel.
Töölised panid minule 29. augustil nõudmise
ette, et kubjas wiibimata ametist kõrwalda
taks; wastasel korral ähwardasid nad töö
seisma panna. Põhjuseks olla toores ümber
käimine töölistega. Kui palju fee põhjendatud
on, näitab muidugi maakonna maakomitee
uurimine selles asjas.
Tööseisakut ei ole olnud, sest et kubjas
ametist seniks tagasi astus.
Rahola mõisa walitseja
A. Lilienberg.

Maawalitsuse teated.

Maawalitsuse ter w i s h o i u - o sa
Saunapäewade wähendalmise asjus olgu kouna sekretäriks on senine Tallinna lin*
eilasele teatele juurde lisatud, et Müüriwahe na terwishoiu-büroo asjaajaja. A. Puskar kut
uul. asnw Falkonbergi saun endiselt kõigil sau sutud.
napöewil arvatud on. Eilane teade käis ainult
alewis olewate saunade kohta.
Kõigile macvterWi s hoi u-o rst i
del e, kes seni rüütelkonna teenistuses seisid,
Tallinna Wabatahtliste Tuletõrjujate Seltsi on maawalitsuse poolt ette pandud endiste/
aurujaoskond pühitses laupäewal, 2. skp., oma tingimistel ametisse edasi jääda.
35-aastast kestwusepäewa. Jaoskonna liikmed
olid kõik kokku tulnud pritsima-ja kuuri, kus
Maawalitsuse ha.riduse-osakon
tema esimene anrnprits seisab. Auwäärt „Ma
na
sekretäriks
tuleb real kooli kooliõpetaijv
tilde", nagu 'seda aurupritsi hüütakse, oli
W.
Tiedemann
Samarast
.
lillede, wanikute ja lipukestega kaunistatud ja
seisis jälle noore ja wärskena oma kaaswõitle
Peale selle on maawalitsuse teenistusesse
jäte ees. Õhtueine ajal, mis jaoskond siinsa
weel
astunud: senine linnanõunik insh. A. 1 les
imas pidas, tuletati ka ..Matilde" teenust
son
teedetoimekonna
juhatajaks, ja K. Saral
meelde ja ka neid õnnetusi, mis temaga ta tee
veterinär-toimekonna
juhatajaks.
nistuseajal juhtunud.
Peale selle oli jaoskonnal perekonna-õhtu
Seli walla peremeeste-kogu Pärnumvvlt pa
pritsimaja saalis. Soowinie jaoskonnale head
lub
maawalitsust selleks samimusid astuda, et
kordaminekut tema tagajärjerikkas tegewuses
wiibimata
5õ ikawa l i ku d orjused', nagu
weel palju palju aastaid.
posti-, kihelkonna- ja kirikuteede korrashoid
Tallinna wabatahtliste tuletõrjujate sügisene mine, kirikuõpetajatele ja. hobuse-postijaama
peaproow oli pühapäewal, 3. stp., Wene turul. Kõik dele puude wedamiue jne., ja sundusline
k ü ü dikohustils ära kaotataks. Kõigi
jaoskonnad olid wäljas, ja harjuitiised olid wäga
.mitmekesised. Iseäranis kärmed olid weega kustu nimetatud' teede korrashoidmine peaks maa
tamise abinõude tarwitamisel 3. ja 7. jaoskond. lasja kulul sündima.
Harjutuste lõpul jagas esimees A. Birk seltsi eest
„M aawali t s u s e T eata j at" katvat
seisude nimel liikmetele nende kauaaegse teenimise
märkisid wälja ja pidas selle juures sooja terwüus seb nil.xiwalitsus lähemal ajal tvälja andmai l)a
kõne wabatahtliste ennastsalgawat tööd kodulinna -kata. Sellekohase projekti wäl ja töötamine on
kasuks toonitades, mille järele komandopeamees hr. kolmeliiknrelise koniisjoni hooleks antud. Peale
Tofelmann paradi wastu wöttis ja korraliku töö selle mõeldakse maalralitsuse juurde raama
tukogu ühes lugemiselauaga! asu
eest tänas.
Märgid sa-id järgmised liikmed: 50-aastase tee tada,.
nistuse eest Armsen August ja Luks Oskar;
Ü l ewen e«m aa li sele ma apara n
40-aastase teenistuse eest Krumets Hans; 35aastase teenistuse eest Mickwits Chistosor; Schä du s e-k ongre s s i l e söidawad maawalitsuse
ser Tõnis, Ellmann August, Smirnow Wassüi ja esitajana- pöllutöö-osakonna juhataja. Tr. J.
Tederciw Robert; 30-aastase teenistuse eest Tei Raamot ja tehnika-toimetvnna juhataja insh.
mann Aleksander, Kutsar Wilhelm, Katsnarnn F. Peterson. Kongress peetakse septembrikuu
Franz, Lindemann Johannes, Freiberg Leopold ja teisel poolel Peterburis ära.
Stokmcrr Karl, 25-aastase teenistuse eest Frei
Jõhwi walla täiskogu on otsuseks teinud
mut Johannes, Wentso Georg, Brett Johannes,
Jõh
w i a le w i era l d a mi st walla alt
Wershbitski Theodor, Weiss Julius, Lepisto Joh.,
Nurk Joh., Mihelson Paul, Auning Konst., Salme nõuda ja palub selle otsuse teostamiseks maa
Johannes, Filatow Aleksander ja Granberg Hans; walitsuselt toetust. Jõhwi alew, millel praegu
20-aastase teenistuse eest Shifhko Aleksander, peale 2000 elaniku, tuleks eraldamise korral ise
Weigard Tõnis, Lutter Emil, Walgenbach Johan seistvaks oiiiawalitsusliseks üksuseks tunnis
nes, Morosow Sergei, Graf Heinrich, Rand Richard tada.
ja Jakobson Fevdinand; 15-aastase teenistuse eest
Virinniaa nõukogu teatab maawalitsusele,
Hansen Friedrich, Friedemann Eduard, Reemann
Karl, Mikk Georg, Weinberg Hans, Mavtonson et seal mitinied m i n i s t e>r i u m i- j a w a l i t
suse poolt ülewalpeetawad alg
Konrad, Kross Jaan, Baumann Julius, Lindemann
Aleksander, Tannenberg Johannes, Sorgus Pse koolid eelolewal õpeaastal kinni ähwar
ter ja 10-aastase teenistuse eest Jngland Karl, daw a d jääda, sest et kohalik rahwakoolide
Limberg Mihkel, Troipel August, Bachmann Paul, inspektor Sobolew paljudes koolides kooliõpe
Einhorn Leopold, Kuhlberg Johannes, Weanik Gus taijate-kohad wabaks on jätnud, seletades, et
taw, Kiismann Rudolf, Sarrew Hans, Nuu Johan tema kooliõpetajate ainetissekutsumiseks enam
mingisuguseid sammusid ei astu. Kuna aga
nes ja Palm Johannes.
Märgi pidi saama ka Gerassimow Aleksei, kes nõukogul jälle õigus puudub kooliõpetajaid
15 aastat tanniste liikmekohusi täitnud ja alati ametisse kinnitada, siis palub nõukogu maa
tulekahjudel wäiljas olnud, nüüd aga paari päewa walitsust koolide kinnijäämise wõinvaluse ära
eest ära suri. 7. jaoskond, kelle liige ta oli, wiis hoidmiseks wiibimata otsustawad abinõud tar
temale ühes seltsi esimehe ja komando peamehega witusele wõtta.
märgi puusärgi juurde kätte.
Virumaa nõukogu on otsustanud maa
Praegustel aegadel ja oludel tuleb iseäranis alla
konna
miilitsat wiibimata oma juhatase
kriipsutada seda kohusetruudust, mis wabatahtlised
Ma
wõtta,
ja palub sol puhul maawalitsust
tuletõrjujad üles nmtawad. —d—
koi? miilitsa ülevalpidamiseks määratud kre
Raisõiguslaste-liiga liikmeid, kes linnawalimis didid temale üle anda.
tel nimekirju nr. 4 poolt ei healetanud ja keda liiga
Uue postiweo-korralduse wälja
wäljahe iide tuks tunnistas, palub osa lväljccheidetu
test teisipäewal, 5. sept., kell 7 õhtul «Lootuse" saali töötamiseks on imaawalitsus kõik Harju-kokku tulla.
maa. Virumaa, Järwamaa ja Läänemaa posti
jaamade pidajad 13. septembriks Toompea
Ranna elanikkudele. 26. augustil läks ühes lae lossi kokku kutsunud. Koosolekul, millest 'kg
wa ..Wiimsiga" Wormifi saare juures laewamees nim. maakondade nõukogude esitajad osa wõta
Artur Rehfeld põhja-. Märgid: 17-aastane, suure wad, tuleb muu seas ka uus kõrgendatud posti*
kaswuga, merenvehemärk käe peal, kooti bluus seljas. weotaris, mille jaamapidajad juba 1. augustist
Kui wvsi surnukeha kaldale toob, palutakse teatada peale oma algatusel maksma- panid, kõne alla.
Tallinna, S. Amerika uul. nr. 41, krt. 3. Teada
Rüütelkonna ja iEubettittltongu
andmise waelva ja kulud tasutakse ausasti ära.
walitsuse asjaajamise ja toaran>duste ülewõtmisega jõutakse arwata
Õiendus. Eilases juhtkirjas ..Tallinnas, 4. sep
tembril", on lause ..See asjaolu on demokratliste wasti juba lähemail päewil lõpule.
organi satsionide usaldust kogu kodanluse wastu
Vallanõukogude walimised
suurendanud"; sõna ..usalduse" asemel peal „u.sal
damatus" olema.
teadete järele, mis maawalitsusele tulnud, üle
Eestimaa wõrdlemisi hästi korda läinud. Ette
Tallinna linna kaelakohtu miilitsaosakonnas on wõtmcvta jäänud on Walimised ainult mõnesl
kaks meesterahwa kuldsõrmust, mis Tallinnas Wene üksikus wallas, muu seas Waiknas Läänemaal,
turul kahtlaste isikute käest ära wõeti. Omanikku kus kõhutõbe pärast igasugused kokkutulekud
otsitakse.
ära on keelatud.
Kätteandmata kirjad. Tallinna postkontorisse
F öderakiws e riigi korra poole
hoidwate rahwuste kongressile
jäid augustikuu jooksul järgmised saadetused seisma:
81 saadetust, millel adressid puudusid ja 1108 saade sõidowad Eesti r nmapäewa esitajatena K.
tust, mille saajaid üles ei leitud.
Ast, J. Kärner, J. Tõnisson, H. Piip ja O.
Strcmdmann; wiimane wäljaspoolt maapäewa
Kätteandmata telegrammid. Tartust Tutile, radikalsotsialistide esitajana. Et Eestimaata
Kohilast Meistrite ame-tiuhisusele, Tamperest
kongressil üleüldse kümme kohta on lubatud,
Wahrenite, Ncrvwast Sisamile, Wosust Tom siis wali takse tähtsamate Eesti seltskondliste
bergile, Witebskist Sisselmannile, Rakwerest
organisatsi on ide poolt Moel wiis esitajat
Aamannile. Kailtukusowkast Liineile.
tesfite.

4

Nr. 19*

„Talii»«aTeatajaõ

Kongress, mis ULvaina kesikoaada poolt Zok antud niisuguSl korral, kui sõjavägede moona
ku kutsutud, algab 8. Ssttambril Kiievis.
tagavarad otsa peaksid lõppema, selles ringkon
0
nas, kus nad asuvad, tarbeaineid elanikkudelt
sunniviisil ära võtta. Rekvireerimine sünnib
Maavalitsuse administratiw
osakond, mis siiamaale Toompea lossis asus, walla-toitlusõomitee esitajate juuresolekut.
viidi eila uutesse ruumidesse Kooli uul. nr. 4,
üle.
bh . Sõjaväe tarbeks wõetawa Heina määra
alandada palub ka Uue-Wänd-ra vald Pärnu
Külgehakkavate haiguste was
maal, nimelt kolme puuda pealt ühe puuda
tu wõitlemiseks saadeti maavalitsuse ter peale dessatini kohta. Samasugust palvet aval
vishoiu-osakonna poolt arstiteadus üliõpilane danud on varemalt ka Kaisma ja Lelle wal
Wirbu-rg lisaku kihelkonda. Wirumaal.
lad Pärnumaal. KuberMangu-komissar on kõik
need palved kubermangu-toitluskomiteele läbi
Kubermongu-havgemaja, end. prii
vaatamiseks edasi annud.
hospidali, ülevalpidamise küsimus sün
nitab maawalitsusete, kelle kätte ta hiljuti üle
bh. Näljatont Knresaare linya ähvardamas.
läks, rohkesti peavalu. Haigemaja ülevalpi Nagu Kuretaave linnapea Eestimaa kuber
damiseks määratud kredit on paari nädala pä mangu-komissarile teatab, on praegu KureSa
rast otsas, uusi aga pole vähemalt lähemas res jahil, soola ja Petroleum: tagavarad täitsa
t'.levikus kusagilt loota. Nii ei jääks enam otsas. Knresaare looduslise seisukoha taga
muud ute kui haigemaja kinni panna ehk jälle järjel jääb linn sootuks ilma tarbeaineteta,
iroodite arvu viimse võimaluseni vähendada. kui korda ei lähe neid kõige hiljem oktobri-kuuks
Et see aga kogu linnale terwishoidlisest küljest tarvilisel hulgal talveks valmis muretseda.
praegusel silmapilgul õige hädaohtlik oleks, siis Niisugune seisukord tooks kahtlemata nälja
pööras maavalitsus Peeter Suure mevekind mässud kaasa, millest harilikill viisil ka solda
luse komandandi poote palvega, et see omapoolt tid osa võtaksid ja mis muidugi linnaomava
haigemaja, kus ka rohkesti kmdlusetöölisi ravit litsuse vastu oleksid sihitud. Ometi on linna
susel on, ülevalpidamiseks käesoleva aasta nel valitsus tarbeainete muretsemiseks kõik, mis
ja lõpukuu tarvis 97.000 rbl. krediti lubaks.
võimalik, ära teinud, kuid siiski ei ole seisukor
ras vähematki paranemist loota.
Järvamaa nõukogu oli otsuseks teinud Kir
üksinda' linnale endale ilma maakonnata
na valda ära kaotada ning kolme valla peale
läheks eelseisvaks talveks tarbeaineid järg
ära jagada, nimelt Kirna ja Paata mõisad, misel määral tarvis: rukkijahu 24.300 puuda,
Pärnnvülja ja Mõnnaku külad Mäo valla kiil nisujahu 14.400 p., tangu 4500 p., soola 5000 p.,
ge, Wissovere, Kirita ja Pala külad ja Tedre suhkrut 2650 p. ja petroleumi 1800 puuda.
mõis Wäätsa valla, ja Epneri küla Alliku Maakonna elanikkudele läheks neid tarbeaineid
valla külge liita.
umbes kümne võrra rohkem tarvis.
Selle otsusega ei ole aga Wissovere küla
Linnapea' palub kubermangu-komissari as
elanikud rahul, nagu maavalitsusele saadetud
jaloost viibimata Ajutisele Walitsusele teatada
kirjast näha, milles otsuse tühjakstunnistamist
ja abi muretseda. Linnavalitsus vabastab
palutakse. Oma palvet põhjendavad nad järg enese igasugusest vastutusest korratuste ja
rniselt: Seaduse järele võib mõnda valda ai
vägivallategude eest, mida näljane rahva
unlt niisugusel korral ära kaotada, 1) kui selles
hulk korda võib saata.
vallas alla kahesaja hinge elab; 2) kui valla
nõukogu (-volikogu) asutamine seal võimata
bh. Maakonna toitlus- ja sõjameeste pere
on sel põhjusel, et vallas tarviline arv heale
õiguslisi liikmeid puudub ja 3) kui vald ennast kondade hoolekandmise-koimiteed maak.-nõukogu
üleval pidada ei jõua. Kirna valla ärakaota kätte. Tartu maakonna nõukogu tegi oma vii
miSks puuduvad need põhjused aga täiesti: masel koosolekul 'maakonnavalitsusele ülesan
vallas elab üle 1200 inimese, kellest umbes 600 deks viibimata sammusid astuda selleks, et maa
peale kahekümne aasta vanad on, ja rahalise konna toitluskomitee maak.- valitsuse juhatuse
kitftkuSga ci ole vallal seniajani veel kordagi alla antaks ühes kõigi toina tarvis määratud
tegemist olnud, ega ole seda ka lähemas tulewi kreditidega. Samuti otsustati ka selleks sam
musid teha, et sõjameeste perekondade hoole
kus karta. bh.
kandmise komitee ühes kõigi kreditidega viibi
mata maak.-valiisusele üle antaks, sest et sea
Paewauudised.
duse järele sõjameeste perekondadele abiandmise
asi kohaliku omavalitsus ülesanne on.
dd. Maamaksude õiendamine kredit-ühisuse
kaudu. Wirumaa nõukogu on korralduse tei
bh. Narwa ja Paide vahelise wana posti
nud, et kõik maamaksud, mis 1. septembrist ala tee sillutamine võetavat, nagu kuuleme, kõige
tes Eesti maavalitsusele lähevad. Rakvere lähemal ajal käsile. Sillutamise-töödeks on liiw
vastastikuse kredit-ühisuse laudu ära tulevad ja kivid osalt juba kohale muretsetud.
õiendada.
dii. Kroonuhaigete ülewalpidamifeks haige
dd. Tarbeainete rekvireerimine elanikku majades on 136 kop. päevas haige kohta mää
delt sõjaväe tarbeks. Wäejuhatusele on õigus ratud. Matusekuludeks võib 16 rbl. 7 kop. ja
teater.
MM

Teifipaemal, 5. sept. s. a.
Talwise hooaja awakõigis Tpeaiuetes annab gümnaflumi
MiNe. 529»
8. U. õpilane. Suurel Amerika uul.
Eduard Mlde 4-waatuslwe draama
nr. IS, krt. 4.
„Side".
Algus Hell 8 õhtul.
Kesknädalal, e. sept. s. a.
iSlws iiWW.
AlguS kell 8 Shtul.
MWUMI
Teifipäemal, 5. sept. s. a.
saab etendatud
Suur grandioS etendus.
Üsna uu» programm.
Wiimaue wSerusetendus
Eene soolo-tlouni Troflmowt.
WSerusetendit» HiwatrupeSchun
te schen. Wit«a»e wSerus
etendus Inglise ekstsentrikud
jalgratastel Pristou-Rai. 5253

Teater-mtulatSr

risti walmistamise ning ülesseadmise peale 173
kop. tarvitada. Arstirohud käivad eraldi tasu
alla; vangide jaoks -on Slleks 3 kop. päeva koh
ta määratud.
bh. Paide maakonna Hindalmise-komisjoni
liikmeteks on valitud Rakwere-Paide rahukogu
poolt vahi,kohtunik Jsjumov, maakonnavalit
suse p. J. Kr-eideberg ja* J. Sõnajalg, ja
linnavalitsus Poolt linnanõunikud A. Eg
lon ja P. Johanson.
bh. Hobusepostiweo-tarifi kõrgendaimine
Lõuna-Eestimaal. Postijaamade pidajad Lõu
na-Eostimaak on 1. cutg. alates veotasu jarguii
selt kõrgendatud: Eraisikute vedaniise eest võe
takse 20 kop. versta ja hobuse pealt; kui ära
sõidetud maa alla kümne versta, võetakse täie
kümne Versta hind. Kui sõitjatele järele tuleb
sõita, võetakse hobuse ja versta pealt 10 kop.
Ootamise eest võetakse 2 rbl. tunnis. Nahk
vaiba eest tuleb 50 kop. sõidu pealt maksta.
bh. JuhLentali ühendamist Narwa linnaga
on Winrmaa nõukogu ka omaltpoolt otsustanud
toetada, kuid ainult Sl tingimisel, et Narva
Eestimaa külge liidetaks. ÜhesJuhkentaliga
arvataks ka teised ümberkaudsed maad, nagu
Kreenholm, Kadastiku, Paemurru jne., Narva
külge.
Wene rubla kurssi kohutav langemine wal
jamaal. Rahaminiswriumissc on õige halvad
teated selle üle tulnud, et viimased Wenemaa
sündmused on meie rubla kurssi väljamaa bör
sedel kohutavalt langetanud. Läinud teisipäe
vast algades on Wene rubla kurss Londonis
niivõrd langenud, et juba 37 rbl. 50 kop. ühe
naelsterlingi eest niakseti. Rubla kurss langes
ka Nev-Norgis, kus 100 rbl. eest 13 dollarit ja
50 tsenti 17 dollari asemel anti. Iseäranis
madalalt hinnatakse Wene rubla kurssi Parist
börse!. Stockholmis antakse Wene 100 rbl. eest
36 krooni 192 krooni aSmel. Schveitsis makse
takse 100 rbl. eest ainult 65 Schveitsi franki.
2. sept. saadud teated on juba vähe rõernus
tavamad kurssi paranemise mõttes. Nii mak
seti 32 rbl. naelsterlingi eest Londonis ja NevNorgis anti 100 rbl. eest juba 14 dollarit ja 50
tsenti.
dd. Rekvireeritud ja vigastatud laevad
rahvale. Pärnu nmakonna-nõukogu otsustas
oma viimasel koosolekul valitsuse poole pal
vega pöörata, et Pärnu sadamas seisvad rekViroeritud ja vigastatud laevad, kui sõjatarvi
dusteks kõlbmatud, rahvale rannasöidu korral
damiseks ära müüdaks.

ü.» 6., 7. ja 8. septembril.
Kuulsa Ukraina trupe artisti P. J. Re
kalo juhatusel ja uuesti juurde kutsutud

Näite linalt
Esimene kord Tallinna» ennenägemata
draama 7 jao»:

JelOrt",

,tiääa Kell!

Näiwseplatfil.
Welisejewa operett 1 waatuse», tantsu
ja lauluga.'

minu juure» leiate

Puhastwerd Orlowi tõug» S«a.

eri natad Klassi.

must tfikk
ku» teid ette Valmistatakse tulewak»
aastaks igasugu-tüüpusliste kefkkoo
lide I. ja 2. klassi sisseastumiseks, nt ittüüo. Teat. saab Laial uul. nr.
j Vene keele kursuste ruumides, Harju 21. krt. S. J. Wiksne. 5282!
uul. nr. 17, krt. 1, Kriuitzki. 5300
AMM BOlftllll
AttM '<
6-1-tonM
tarwnab linna Teede- ja ehituse ko
misjon. Ilmuda kell VS hom. linna
töShoowi, W. RaunawSraw nr. S.

Uus kool Nissis. Ammugi tundus Nissis
tungivat puudust va llako oli st - kõrge ina algkooli
järele. Mitu korda võeti hoogu niisuguse kooli
avamiseks, kuid kõik püüded jäid tagajärjcwks.
Juba 1905. aastal peeti ülekihelkondlist
koosolekut kooli asutamise otstarbel. Siis arVati kavatsetavat kooli endise Rmmawere
postijaama majas käima panna. Järgnev ra
hutusteaeg katkestas selleaegsed eeltööd. Hil
jem oli ministeriumi-kooli asutamise küsimus
päevakorral. Isegi koolimaja-plats .muretseti
valmis ka muidu nihkus mõte juba teokssaa
mise ligidale, aga jälle leidusid vastased ja asi
jäi katki.
Nüüd ometi kord läheneb püüe eesmärgile.
Peale selle, kui kihelkonna vanema seltsi „Kind
luse" 25-aastasel juubelil, s. a. augustikuu al
gul, mitmelt poolt kooli vajadust tungivalt
meelde, tuletatud, astusid järgneval pühapäe
wal ärksamad Nissi elanikud kooli seltsi asuta
mise otstarbel kokku. Koosolekul otsustati seltsi,
kui ka kooli asutamine jaatavalt.
Kool pannakse ju tänavu kohe karskuse seltsi
majas käima; päris koolimaja ehitamine peab
muidugi edaspidiseks jääma. Kulud sissesea
deks ja kooliõpetajate palkadeks loodetakse kor
jandusest, pidudest ja õporahadest sisse võtta.
Nii peaseb siis Nissi kihelkond nüüd viimati
puudusest, mis teda juba ammugi pigistas, mis
ennast kihelkonna seltsielus ja kulturalises ede
nemises valusalt tunda andis. am.

Saksa lendurid Pärnu' waatanms. Kesk
nädalal, 30. augustil keskpäeva ajal ilmusid
Pärnu kohale kolm Saksa aeroplani ja üks zep
pelin, nendest olid kaks aeroplani ja zeppelin
bh. Wallawolikogude pakme tähelpanemata
õige kõrgel, kuna üks lennumasin madalamalt
käis. Wiimane tuli Wana-Pärnu poolt Ülejõe jäetud. Wõnnu maakonna Werioja ja- Kahkva
linna osa kaudu südalinna kahale ja tegi soal valla ühendatud volikogu palve, et Kahkva

art. kaasteg. kantakse ette:

Laps ed,

Mitu tiiru, pööras Mereküla poole, käis raud
tee ja vaksali kohal, tüli südalinna kohalt jälle
tagasi st* vajus oma rahulikul lendlemisel lö
püks mere poote. Teda lasti linnast kuultpll
dujate ta suurtükitulega, mis aga lennumasinat
mitte ei trehvanud, olgugi et mõned ponnmo
alt vaadates aparadile õige lähedal näisid lõh
kevat. Südalinnast nähti ainult kahte aero
plani. Pommisid keegi Saksa lenduritest er
visanud.
Olin kella 12 ajal parajasti postkontoris.
Läbi tahtiS akna kuuldus kuulipildujate pra
gin. Korraga jookseb keegi naisterahvas post
kontori' ja hüüab hädaldades: „Ruttu välja
Saksa lennumasin otsib postkontorit ja hak
kab pommisid pilduma!" Inimesed jooksid post
kontorist välja. Aeroplan oligi otse postkon
tori-hoone kohal. Kuulipildujate tarinale au
gatasid suure õuekoera kombel suurtükkide pau
gud sekka.
Wana-Pärnu poolt vaatajad näinud Saksa
lendurid peale nende vaattemise-londusid ära
minnes mere kohal lühikeseks ajaks ühinevat,
just kui nõupidamiseks. Selleks tõusnud ma
dalamalt käiv aeroplan ülesse teiste juurde,
kes otse pilvede all olnud. Peale selle valjusid
Saksa luuramisokäigu tegijad mere kohal Audru
ranna Kabriste ja Sarvi külade sihis 'Tõsta
maa poole. Nagu arvata võib, oli nende mi
neku siht Saaremaa. s.

Eelteade: Walmistusel on: „ Vabaduse
õiguse eest*, „Sabaroschide raha-auk",
»Masepa" ja teised. 5291
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Tatari uul. nr. 20, kt. 8.
Eksamite algu» 4. septembril kell 4 p. l.; õpetöö algus 11. septembril
kell 5Va õhtul. 62188

sed täisealistele, .

WWW

Kõnetunnid kella 8-4 p. I Wiru
mäta«ft puiest. ur. 13, krt. 2. 5238
Neljapäeval, 7. sept. kell 9 hom. algab

keedukursus
Haru uul. nr. 30, krt. 4» 5303.

bh. Kooliõpetajate palkadeks Wiljandimaal
on sealne maakonna-nõukogu oma alla kuulu
vates koolides peate prii korteri, kütte ja val
gustuse 100 rbl. kuus määranud, millele iga
viie aasta järele 25 rbl. kuus lisaks tuleb. Koo
iide juhatamise eest makstakse peale selle veel
15 rbl. kuus lisatasu. See palgamäär on ainult
täieliku kutseharidusega kooliõpetajate kohta
maksev, kuna muil juhtumistel palk kohasoo
wijate hariduse ja vilumuse kohaselt kindlaks
määratakse. Kooli teenrite palgaks on 40 rbl.
kuus määratud. Kantseteikuludeks, raamatu
kagu täiendamiseks, õpeabinõude muretsemiseks,
jne. võib iga kool aastas 250 rbl. ära tarvi
tada.
Riigivolikogu liikmete isikupuutumatuse kü
simus. Et mõned riigivolikogu liikmed kinni
on võetud, sellepärast on küsinrus päevakorrale
tulnud, kas neid avesteerida tohiti. Autorrtet
listest allikatest teatatakse, et seaduseandliste ko
gude liikmeid seaduseandlise tegevuse ajaks
aresteorimise vest on kindlustatud. Kui aga
seadusandlik tegevus katkestatud või seismas,
siis on Sisukord hoopis teine. (Pta)
bh. Sindi kalevivabriku evakueerimine.
Nagu kuuleme, ewakueeritakse Sindi kalevi
vabrik kõige lähemal ajal kusagile
maale. Evakueerimise eeltöödega tehakse juba
lähemail päevil algust.
Väljaandjad H. Aut ja Dr. J. Masing.
Wastutaw toimetaja Ed. Hubel.

M. M. Bobrischtshewa-Puschkiua «imelised
mml witt !MNl«W«WtMMtkle.
asut. 5889. a.

IleTporpaAi», JlHTefiHbiü np. Ns 8, reoech. 6-19-68.
Uute keelte uaiskooliõpetajate ettewalmistumwe kesk.
SpeasUtuSte tarbis. 3 juuni 1914 a. seaduse põhjal ja
haridusemini»ttriuu:i korraldusel 5. sept. 1914. a. nr. 41.6LS all,
kursuSte lõpetajad saawad Petrogradi õpekonna kura.
tori käest tunnistused keskkoolis Petja kutse üle, f. o. saa
wad õiguse õpetust anda poeg- ja tütarlaste keskkoo ide kõigis klas
stdes. Kursustel o« kolm jaoskonda: Prantsuse, lug>
lise ja Saksakeele õpetajate jaoks.
Ceslawad hinnata. Õpeaja algus 15. sept. 1917. a.
Kursus'e pidaja: S. M. Bobrischtshewa-Pufchkina.
3973 Pelrsgradi ülikooli professor L. W. Sehtserba.

MMWI!

ühisus

Tallinna poeglaste kaubandusekool ja kauban
dnsttsed õhtn-knrsnsed,
W. Pärnu maant. nr. 19-a.
Spetöö alguS kooltS 15. sept. kell 10 hom. ISrel-eksamid 12. sept.
kell 9 hom. on «eel vabasid kohte vanemas ettewalm. sa 1. kl. Kursus
tel SPetöS algus 15. sept. kell 6p. l. Raamatupidamise kursusele

võetakse wastu ueid, ke» kõrgema algkooli, 4 keskkooli kl. lõpetanud ehk sel

lekohase hariduse saanud. Kursustel õpetatakse: raamatupidamist,
rehtend., kirjavahetust, masinaga kirjutamist, Wene-, Saksa- ja Inglis keelt
ja rehkendust. Avatakse täiendav raamatupidamise kursus neile, te« juba
raamatupidamist õppinud. Kõnetunnid kella 12—1 p.
5286 Inspektor J. Sibver.

M Ssauhifus
JMf Mtotn
Tallinnas, Brokusmael nr 1., omas majas.
Kõnetraat nr. 4—90.
Kirjal, telltm. adress: .Oõmecroenttsa Hta3tib", Peßejib.
Walmistab

veMWM

soooltnhse osta.
Teatada kirjalikult selle lehe toilt. „Weoauto* all. 5298 [

üliM Rlwtmala

Miim Mentr W Mdi
teadustab sellega,

on Ihos nlnso mfifla

tl Wiiitnm «mlimkit uhs

Ülemiste mäel. Hind 6000 rbl. Teatust faab S. Tatarskl uul. 21» a, krt. 2

II mitu

Wene Punase Risti Seltsi SeSttmaa naiSte
rahwa komitee,
Tallinnas. Saial uul. nr. 5 võtab teisipäevas, 6. septembrist
pakkisid söjawaugidele wastu.

igal kesknädalal ja reedel kella 6—7 õhtul. Nõuandmine Kaupmeeste
Seltsi liikmetele mahuta. b 289

müüakse selle lehe kontoris. Z

Tatari uul. nr. 20, Kt. 3.
Eksamite algu» 4. sept. kell 5 õht. Õpetöö algus fl. sept. k. 5Va öht.

Wälke ia Kesktfifisiuse

pärimise, söiduluba, korteri ja ajapi palub teatada kötkl ettewõtjaid, kes ükskõik missuguseid põllutSõriistu sa
kenduse asjus W. Tarw m. nr. 22. 'maswald teha wõiwad. Soowijad wõiwad teatada kuni 8. septembrini s.a.
8284 F. Weltma»».
WSike- ja Kesttõõstuse ühisuse kontoris, Wätke Karja uul. nr. 12.
5252 Juhatus.

laulutunnid.

bh. Maakonna-nõukogu kaedtus
jandi ülem-kirikuwalitsuS peale.
tegi oma vumavt koosole
kiil otsuseks Tallinna ringkonnakohtu adlnr
nistmtiw-osakonda paluda, et Parnu-Wchandt
ülem-ki rikuvalitsufe otsus, luthenusu kihelkon
natoolisid, kui puhasusulisi asju, nõukogule
nutte üle anda, tühjaks tunnistataks ja otjuje
tegijad kohtulikule vastutusele võetaks.

Cmahlafuri)

korterit

kirjutan kõiksugu, ka abielu lahutuse,

MU

bh Metsarekvireerimine Eestimaal. Wälsa
kindluswsta eliitirse-walitsus tavatseb Eesti
maa rnSMost järgmisel arwul «kwnee
rida: Tallinna maak. Saha mõisast IW dessa
tini. Paide maak. Kolu mõisast bess., V
Rakvere itraaf. Edise mõisast 80 bess.,
mõisast 30 dess. ja Pühajõe mois. 40 dessatmi.

Zkursusteiuhataja:

4-tliiüu rcudüul.

WKW Äfc8

Palwekirjasid

bh. Heinaste mermnvestekool Pärnu. Oma
viimasel koosolekul otsustas Pärnu maakonna
nõukogu selleks sammusid astuda, et Heinaste
meremeestekool veel eeloteloaks õpeaastaks
Pärnu üle toodaks ja seal käima pandaks.

OleuMisharidislised itß-kursii

puhtaks pestuid, ostab iga! ajal E.
H-imliß uü
Martina kudumisetõõstus Rüütli
uul.
nr.
Sl,
wasta
Endlat,
Pärnus.
Dr. M. Blumberg
Adr. palutakse üles anda s. l. t. sSna
ffkorteri" all. 5214
(Berni sa Turini ülikooli arstitea
2 hobuse jõuline
duse doktor). Eriala: sisemised ja la»- j
JookfiS Sra
tehaigused. Rünne uul. nr. 18. Kloostri
elektri- „
pühapäewal,
27. aug., koer gordon
uul. nurgal, teles. 18-00. Wastuwöt
setteri tõugu, nimi ..drushok". Wae
mine kella 3—5 p. l. 5295
watasu eest Sra wua Kanariasse
Hambaarft
Pikal uul. nr. 30. WaHamise eest
Võetakse kohtulik. Vastutusele. 5302
s. M. Katz.
nulu
Hammaste rawitsemiue ja plombeeri
MMM
mwe, kuustlilud hambad. WSljatõm
bamine ilma «aluta.
DtVal uul. nr. 37, tel. 16»Z7.
lossitakse osta.
on odawa hinnaga «Siia.
Waswwõtmiue kella 10—1 e. l. ja
Räha kella I—3 p. 1.. Harju
Pakkumised saata selle lehe kontori
4-7 õhtul. 5296
all. 5297
uul. nr. 30, kaupluses. SS4S

elamiselnba aSjuS jne.

vald vilmaS valla kohtu alt ära eraldataks ja
talle omaette voltakohus antaks, on TartuWõru rahukogu poolt Sl Põhjusel tähelpane
mata jäetud, et uue kohtu ülevalpidamine
KaHkwa valla väiksearvulisel maksualuste hui
gal aineliselt üle tõu käiks.

Zkomitee ruumid on avawd teisipäeval, kesknädalal ja nelja
päeval klla 11—2 p. 6301

kõiksugu trükitõöfid, niisama ka
mitmesugusid wärwttõõstd, nagu:
Raamatuid,
Ilu- ja nooditrüki,
Broschürid,
Põhjuskirjad,
Kuukirjad,
Kirjapoognad,
Arwelehed,
Tabelid,
Laululehed,
Kwiitungiraamatuid,
Nime- ja kihlakaartifid
j. n. e., j. n. e., j. n. e.
Puhas ja korralik töö.
Wallawalitsustele j« maakoolidele walmiStatakse ka kirja
lil» tellimise peale järelmaksa teel.

£rtCttu. roamatuköüitt
IMltiM
ja raamatukauplus, Pessashis nr. 9.
T. Mutsu (sissekäik Maike Karja ja Kõnetunnid kella 10—11 ja 6—7 5.
Sauna nui. nurgalt). 3164 W. Posti uu!, nr. 7, krt. 3. 2568
Xiur.tno .Üöivciu trüiiicias, Zaütuujž,

