kr. *1Ä.

Ukstt lutiiMrr 40 ptum
Toimetas ja tftfifttft Vo«S

maiÄüset et nSuepwdside müümt-

u*L ut. 3.

mtsüÄa tubb

Tedlmife hw^:

Telefoni«. 809.

deS jääimd, MiZ
tbe mmM ei wõi-

lkqa peate poSttaa 7 «. SOp. poStilsA

3 kiat peale m Si „ 60 # „ 19 tf50«

Toimetaja?S«et»mü» 10—13 i-

ToimetuS awatad kella 8-1 tfuttfc
Talitus awatud kella S—S p«l» Piiaat*

letS pidanud seda
dselt makSma. Et
wal, rahakursi wa-

Mrjade adreSe »Waia Aaa^ SaOtaM

)ttes, mimr poolt

Postkast St. 71

wõetud, fcdft töcii*

netatud sõtoufc isq,
matmiseplatsi raa-

Kmttnw«e hinnad, *
ftottpareiOe rea nmo ku»l»ASte klsiel T5
lehe ccSotfaS ja tekSttt S «art.
Kuulutuses tule-oas päe» e«m soowita»«

«««ist lehe taatori» Ut ute

Tarvitamata M«ud lZhem-ck kZ1Nrftthili»ttiltaks« &t% fmmtmb faabetatse tagas?» i akml

margid juurse oa Usatu». Ä3 ikiria». mil alaliZte kirjasaatjate poolt ei tule, jääb thtb.
arwamata. tui «sile tajl»a5»s«iit peale ei ole kirjutatus. Saadeta»itel tirjatSöbel pea

d raha, IV rubla

täielik uimi aorest all olema

ka 40 penni EeSti
Plats maksis sea-

«r. SIS.

k. 40 p. Ka matmt-

st surnuaial, ühteihas, on minul surkantud. Nagu m«

Kesknädalal, 8. ottovril 1919 a.

Ilmuv 6 korva «ädalas.

TULGE täna

Rekwisitstooni hindasid ttha ja «A kohta
tõstetud.

TT531 ■ Tvitrusosatondade esitajate koosolekul

)le um ühegi ametiaha ega muud raha

. . 6. skp. otsustati malitjjuse ettepaneku põh~ ^ , r.* vr/ dasid tõsta. Selle järele maksab walitsus
Afut. Hoans maaseaduse eelnõu 2—13 p. kolmandal lu- edaspwt eluskaalu loomalihast 4Z kunm..

et ma kirjasaatja

Saksa malitsus waswmärgukirja lntlastele ara annuo. ^k rewireertta^te loomade ja wõi hin.

walesõuumi pärast

Ei tee tclna seda

ud teda walebeadete
kohtullüsebe ivastn-

Estoonia" k irj a n dusohtule.

«PmtM
60 m. puudast
Wäärwst
mööda
ja esimese?)
Aeml/et'
wasruwoeruo.
sordi
wõi
naelast
12
marka.
Kartulid looEesti wäerinuat maalnnrnjad tege»«seS. EeSti sõjawLe saatkond sõidab Prantsns- detakse praeguste hindadega saada.

J. Ustal,

g. Helme õpetaja.

PStalowo sihil meie kõwendatud maa- maale tähtsate ülesannetega,
knnlajate salk tiknwõitlnses vaenlase Rekwisitsiooni hindasid liha ja «St kohta

206. — 28. sept. *. o.

all nuriseb keegi, ei
uS alalise meeökonpalju, tui seda mit*

Törwa wabriknst wälja löönud, sõja- tõstetud

Esinewad A. Gailit.

Fp. Tuglas> H. Vt ijnapuu
Odamees1'-

Rahwuswahellne kohus Rarwas.
Et mitmest rahwusest sõjawäelaste ja

Tl

kodanliste elanikkude wahel ette tulewai?
lahendada,
kohus kokkupõrkeid
R«w°S. M
af(|<(ont Narmas
(f . . „Sw.

lwlkw°»Sistd
\amnb-,
»aen.
mnttSwl^uM
I«I«
kaotus
86
snrnnt.
^
Rossii"
teatel rahmuswaheline kohuS asuP^L. Wene wäerinnal tungiwad «alged Waltsmiuisteeriumi . . tatud. Kohtu eesistujaks on Inglise sõ-

anded luibawad. Op»

lastega ei ole mitte
la, sest need kaitseoma ülespidamise

wäed endiselt edasi ja on «angipd pannade 1.S99.519m. 59 p. suuruses jawäe esitaja, liikmeteks Eesti ta Wene

janikkude sügisene ring

reis ,tOdamehe" korraldusel

ning sõjasaaki saanud. kinnitamiseks ette. ohwitserid ning õigusteadlased.
Karlson on Tallinna jõudnud. oodata. Põllu tööministeerium kawatseV wõi st-

Berliini Eesti saatkonna sekretäär F. Snnrem saadetns arstirohtusid Ameerikast Jnhatnskiri põlluharijatele.

Mjl ei £a ^v*jax
seda tõendab.

KoImap3ewaly 8. oktoobril kell pool 8 ohtu
i)Estooiiiaif kontsertsaalis.

Üleriikline üürnikkude kongress tuleb LS. P -Läti saatkond Riias soowt awaldauud, lust wälja kuulutada juhatuskirjade kokku,

-Liidu 4. jaoskonna
ülem (allkiri.)

okt. Tallinnas kokkn. et Walga linn Läti külge liidetaks. seadmises külwikorra, ehituste, maahari-

EtIn•«ad

Põlema kiwi gaaS Tallinna walgnstami- Inglismaa randteestreik: töölised kõik urise Äie. J^uhatuskirjad oleksid määratud
seks.
tingimised mastn wõtund.

►aia A. Wetler.

lhisus ^Waba-Maa^

nende jaoks, kellele maa kätte jagatakse.
Mootoradrad proowiks.

m

II. aaStaläik.

Mzikt Mii: ..Maailma lõpp". Uus awaldamata noweli.
wari".
frteiebert Zualas: y.lnimese
Uus awaldamata noweli.

mise üle walwab ja kus niMSt! sakslastel . WSljamaa «siwjad on põllutööminis.

UltAjllMIlljk MM UWWilut. kui ka ltUlastel ja nendega ühinenud wa- tccrmrirUeLubanud proowiks mootoradra

Utsustekertils
esitajad
oleksid.
(Estur)
• katsed õnnes
saata.
Selle^kui
kättesaamisel
pandakse epso^^^,^ WiSlUipiItl*
wime,
unlle
järele,
99Wabaduss6da ja looming11. Kõne.
Pihkwa
sihil
liginesid
meie
v»y iw « f 11; 11 nguiciw mm utaa- mrtfrtitÄfrtntmÄ tawad, suuremal arwul mootoratre kawat7. okt. Sht.

kuulajad Podlipje ja Krasnaja Repka kü- T^UNÜ WaiAUAiaMUifc |)OlGu)u setakse tellida. (EStur.)

Luuletused uuest „Odamehe" kirjastusel ilmuwast kogust yvTalihar£<aa

kiwi.. aaasiaa.
LaewasSidu
teated.Stetti'
antomatpüsside tule ja käsigranatide
m .....
.... „Torneo"
- - EilaabU
jõudsid
Tallinna

lade juures waenlase kaewikutele ja lõid

Piletite hind i 15 mk.—5 mk* Eelmüük f9Estoonias*'.

b Esmaspäewal,
on samas
iDrtcitfiiu* fpiitrt fpft nwiftiy X/ititiö jööfinMöttc warustad praegusel ,,, ir** , ' , » + y»-»»..»»Eelteate
■ uaiuaoj/uvnui^
■*u*13.
vuokt.
°ui*°wui
1 ° saalis «Odamehe"

l. KSru kõrgema rah«

Põtalowo sihil

lkli? ilmumine söowita».

lõj meie kõwen-i linna põlemast kiwist gaasiga. Põle- Wene xoeeüäe kuninga Igor-Sewerjaanini poeesi-öntu.

2X aKL» f«Vtc JäxeTe Ätt TÄ wtei Matega ja^K-l-wipoeg- segakaubaga K°.

llawalitsut)

ir 0DABBEE8"

S:
ääS
^
^
Wnfll
Draamateatris"
, Reedel,
1919. a. Ö I^S C
S m noftoofltf 4200-4600. CI
su wSrd. J™*24.
««Weoktobrii
jooflli,

Oskar Wilde

fflt (urnilt «l/PTP fnntiis 1 litrmi q honmn. lämmastikku 2,6 piOtf., tema soendamise ... . . _ V
wt Saa,iks iaadi vatti, wanämd üks wõime on ttgi 4k0v kaloriid (kiwisSeg-mS . N°m aurik, mis lmlalaadunoiga Pal.

4 tolli laiad

korras kuulipilduja ja muud warustust.
Mujal muutuseta.

ISb odawalt

i. Metlnits

detälSaTÄ^Ä ®Älf toff Laew 'Äfif Eelmüük esim. etend. awatakse esmasp. 13. okt, teisele etend. 20. okt, s. a

pöhjaMilc arme Kaabi ttadaa»»e.
e»s ?»»»°,«mt ssoo wwriat tatuölükatakse lauljanna haiguse pärast 14. okt. walitsuse asutuste ja üürnikkude eneStt
Tallinnast Odessa
sooja andiS.
peale
edasi. Kontsertbüroo. poolt. 6) Puhtuse ja terwishoiu küsimus
7. okt. hom. Nagu kuuleme, on tuba mitmes tõSS- sõidab Gahlnbäckt kontori poÄt ükS auDraamateater. te selgitamine. 7) Uue üüriseaduse selgv

Mta« I3«

fTTfYV?

Lünga sihil wõtsid meie wäed pea- tuSharuS uued katsed põlewa kiwiga kät- rik 25. oktoobril ja järgmine Lord noTiina kesknädalal Draamateatris SviN lamlnft Mnüla seisukohalt. 8) üör.nkkudletungides waenlase kindlustatud liini mas. Oleks wäga soowitmv, ldtl kau- wembrt lõpul laadungiga.
Lange „Waiksed wad". Reedel, esietendusel ^^^Aerimiue lmnades ja atcwitcs. vj
onra alla ja asuwad Autonowo, Bol. ja banduS ja tööstus ministeerwm kõik
naljamäng S waaimses. »KuidaS meest lileriiklise d«r>nkkude^ keskorganisatswoni
Mal. Wjaschitsõi, Loschnitsõi, Orenetsi kü- enam wähem tähtsamad katsed oma kont\aa5>." Algus kell y«8 õhtul. loomine. 10) Kongvess.l uleskerk.ivate kü.
lade liinil. Zn saadud 3 kuulipildujat, rolli alla wõtaks ja ka katsetega ühenduses
Teatribüroo. stmnste arutamine.
100 wangi kolmest punasest polgust ja olewad kulud kannaks, sest teede otsiminq
Tööerakonna linnawolikogn-

isid

Tallinna teated.

Harju tan. nr. 45

kursantide polgust telefoni warustust ja põlewakiwi ärakasutamiseks laialisemates

jplmld soakt. " piirides on riikttselt esimese järgu täht-

bensiini wa&tisid,

Mujal muutuseta. . - Mw ülesanne. ln.

kkAAAAA
I.

Gesti fõjawäesaatkond Prant>

nowembril f. o. Pärn»

Päcwauudilcd.

Kohtadel, kus üürnikkude seltsist, ega

rühma
Ciorganisatsioonisi ei ole, peawad üürnikud
koosolek on täna kl. y4Q p. lõun. raekojas,
AltzjaNIRftUOC fugtfcnc ife oma eneste httwides walimis: korral,
dama ja saadibuid kongressile saatma. 28a*
ilmumine kõigU rühma liikmetel kohustatud.
Kirjastus «Odamees" on korralda- Saadikuid tuleb järgmise korra järele
Berliini Eesti saatkonna sekretäär
nud kirjanikkude sügist ringreisi, millest walida:
Karlson

* " limiste korra uläärawad koosolijad ise.

Mägede ülemjuhatajale kindral Laidone- jõudis eila Tallinna, kuhu ta nädala A ugust Gai l it, Friedebert Tu- Kohtadest kus kuuni 100 üürikorterit
glas ja Henrik Wisnapuu osa wõ- _ i saadik, kohtadest, kus künni 300 üüri.
rile otsustas päewadeks jääb.
tawad.
Kirjanikud on juba csinennd korterit — 2 saadibut, kohtadest kuS kuun'
Lähemail^ päcwil sõidab Tallinnast walitsus lubada Inglise kuninga poolt Wälisministriabi A. Viivi kõne.
Malgas,
Pärnus, Milj andiS, Paides ja 500 üürikorterit — 3 saadikut, kohtadest,
Soome-^ootst-Londoui kaudu Pariisi soja- annetatud Püha Michaeli ja Georgi ordu
Tulewal
pühapäewal
esineb
hr.
A.
Piip
Nakweres,
astuwad täna ^Estoonias" kus künni 1W0 üürikorterit — 5 saadikus
wäedelegatsioon pollownik Luiki juhatu

susemaale.

atakse.
t üleSanda hara topita

scl, kellel järgmised ülesanded on:

Dollwalitsus*

" Mistd
kanda
sellekohase
Inglise
seaduse
liai
M-Suw?
M
ed^si
ja
ic oö-Vj» i tai - • . « r wälispoliitika üle. Riiga. Il) saadikut ja kus üte 5000 üürikorteri,

. f) .^"^duni Uimale Eesti
^vabaduse
Wälisministeerinmi
2. poolaasta
merefnan
mm
9 - 1919
— Tallinna
Täiesti
ootamata
ristl
ja lipu annetamine.
«*fA*trw»
merekooli
„kombel
c . . . r , r.on
. f,kirjanik.

on

iga täie tuhande pealt 1 saadik.

2) L-mehe uõukogu informeerimine , „nnK,n 'l," sisseastumise eksaamid algawad 13. okt. s. ^õS^^muretteda,^k«

mid.

aeg-

aadressi

3) Sõjaageutuuri sisseseadmine lähe- erre panono.
ma ühenduse loonliseks Eesti ja Prantsus- Toitlusministeeriumj
waa wahel.

raiumiseks MÜfitab t

> e st:
as, Awinurme metS-

4) EestlaSte-sõjawüelaste kogumine, keS 791.650 marga ja

>6,211 nwrfa.
ls. Wastemõisa metS63,ö0ö marka.
1 wõetud metsast:

praea.n wcel Prantsusmaal ou. 6 p. suuruses on walitsuse otsust mööda
Polkowulk Luik jääb Prantsusmaale As. Kogule kiunitamiseks ette pandud.

EesU svjawäelisekS esitajaks.

Admiraal Pitka poolt on saatkonda

Karksi mõisa meil*

nimetatud mitshman H 0 r s t.

2 marka.

(Estur.)

tfaiütfibe kohta auna-

wõib ta näha saad»
platsil nr. S.

et mitmes linnas kirjanikud keskkoolidele jad
Tallinna ametiühisuste nns ajnt. kesk- er.i-loenguid pidid korraldama,

Rhttfirs juhatus^ Kirjanikkude ringreis on esimene sarn p r r % r m t-t i „Sots.--dem" teatel on 1. okt. s. a. aju-, nane ettewõte Eestis. Sermi on küll ol^

soldab kaesolewa nadala lõpul Verllint ^^sse keskjuhatusesse walitud 7 liiget, nt- nnd üksikud kirjanduslikud õhtud nooroma uue amett peale Eevtr saadikuls. mcit Taunebaum, Golts, Wolsel, Kadak, eestlaste ja siurulaste poolt, kuid need

Talliuua üüruiklmdeselts ^üüruik^

AaZiamaalt.

Tartu üUkooUs Lauristein, Weltnmnu ja Leis. Rewisjo- 'õhtud on olnud rohkem juhuslikud, z^äesalgasid esmaspäewal esimesed eestikeelsed ni-kommisjoui Tüürmann, Aloe, Kiige, olewa ringreisi programm on walitum, Streikijad kõik tingimised wastn wõtnu;.
London, 6. oktoobril. (Reuter.) Thomas
ettelngemised.
Nahkur
ja
Annus.
sest
kirjanikud
esinewad
oma
karakteristttllkooli sekretääriks on waMud õigus- Koosolekul pandud hääletamisele ja lislemate töödega. Nii loeb Friedebert teatab: töölised wõtawad pea üleüldiselt

Saksa walitsuse wastumärguteadl. Peeter Osso. wõetud wastu resolutsioon, kns ameti- Tuglas oma uue uowelli ^Inimese tingimised wastu; mõned ei ole nõus streikiri liitlastele.

iawalit8us«

Eesti keele õpctooli heaks on tuntud ühisuste kongressi otsused ametiühisuste wari" ette, mis ta alles neil päewil lõ- giururdjatega ia wabatahtllstega koos

verlün, 4. ott. (STT.) Kindral Nu- põhjan po.ikade" juhataja ooverst Hans

banile nnti Saksa walitsus-e poolt liitlas- Suurem saadetus arstirohtusid Ameerikast
tele adresseeritud märgukiri ära. Märguoodata. leluks jäid. Alma ^stra poolt ettepandud
ktrja-Z seletab ^aksa walitsus, et ta ikka ja
Nagu kuuleme, on Ameerika Punane resolutsioon jäi wähemusesse. tes sõja ja meie kirjanikkude wahel pa- P.sLÄi ASuaZ LZÄka Lät!ma«

komisjon kutsub m
ude, kanditon äride

Mnntns
rongide sõiduplaanis.
kannab ette oma
2® «SSB Ä"'Ä a"S5»Sg
nrmT*» fcpip fruiimrh
~ t karakteristl!NNa
nowellt ,/Kollaue

d ueljapäewal, S. okt.
ta peale trahterimaksv

1920. aaSta peal,
l määr 50.000 mrt.
arwu trahteriasutnSte

?

'ti poolt ära jaotatud»
31.

lt

ei täida ja üle raja püüawad minna, tuld Eesti-Läti piirikommisjon annab awa
awada. Sõjamoona ja warustusaiuete likult teada, et tema „12., 13. ja 14. okloob
zvitmine ou kõige kindlamini ära keela- ril s. a. Eesti-Läti piiri kindlaks

jud. mise otstarbel Walgas ja W

pea A. Uesson

Krudr.il von der Golyi asemele on kind- (eeslinnades) elanikkude
rad von Eberhardt määratud. Saksa wa- toime paneb,

!jaajaja Ht Allik

Sindi

litsnö on Sal'a sõjameestele Wene wäe- Nüüd aga tuleb ^Estur

»d Hflaba •«»" tel
kaigust Tomau

psad-eS teenimise ära keelanud.

ra-lõesnss

jälle m.-rsma pannakse ja loidu- nagu „Waba Maa" teatanud tpuricmn. Tallinna postkontori juhataja
ainete siSsewedaunae ara keelatakse. Ärgu nnsjonr enese teadaanoe järele „W. M" ^
xnaStagu li't!as.d, et sarnase blokeerimise toim.), waid wistiöti liuuawalimiste, eht Estoonia" teater *

aba Maa"

Md üksikuid numbrl4

Joh. Reltenllu

^^^'use küutseleist saadud teatega, et tatud, omawahel kirjade kättesaamiseks ^

Saksa walitsus protesteerib
eenb Foch, ah. rahwakMnnne ^ Malgas pannakie korraldust luna ja mulle sellest acgsaöti Kongressi paewakorv: \) Konareo»
warduZte wastn, et Saksa:|a
blvrceriunne
.«liire ^vaign
juwruic
vl^usrnmiiers,
teatada
bwkeermnne
mitteuuuw
Walga
linna
saatuse otjustaunseks,
teatada awaunne ia
stthatuje
2)'^aadlkiite
,volitusi-walinnne.
löbiwaaiamine.
S) Päeiva- ^UUUtlfrlf

\

mtflfsmajttaenunc sajatuhaudete naiste ja mõ::eks teiseks otstarbeks."
"
Täna, kesknädalal
^Kirsiaed". Nelja-

korra Kinnitamine. 4) Saadikute aruan- Ee-^ii Ajatirjanilkude.'i!)iugu lorralded korteri olude kohta linnades ja alewi- dusel vu auuetauud Tallinna Eesti Põlteö. 5) Arwal-awad wõi:ualused korteri lumeesteseUsi juhatus 300 inarka.

u kooliSp. Somweis

kokkn on tähendatud
marka,

otstarbeks.

ke-Maarjas
innal wõtab „Waba

külge.

Riia lehtede teatel on neil päemil Põhja-Lätimaa
organisatsioonide asemikkude
ka Tallinna in- saatkond Läti
rahwuskogu eestseisule ja
sugu tänasest kir-

|ekS jalamaid kommiSjon, keS tühjenda- põhjenev.

'Mis 9. cLtoobril ^EStooniaS" pidi olema, ühiõellimajade ehitamine, walitsuse, onm-

E. A -ühiugu juhatuS.

»« O » M « »
waS oma päriSmaa kätt», ehk jääb osa sunnil) wäikekodanluse ennenägemata
MajandnSliselt wähe edenenud maa- maaSstaabis suurendamise poolt Ja meie
Mele oleme juba paaril korral selle hä
deS,
nagu seda fenni oli ka meie maa, on kodanlus—missugust järelandmisi on nedaohu peale tähelepanemist juhtinud, miS
olnud
maa, tnI kõige suurem ja pea at- mad teinud? Arutataw põllutööliste seameid ja Lätimaad lõunast Kuramaale ko
nilkcne
ülespidcnmse andja, ka wõtmu- öus! — missugune maksab juba ammu
gunud Väesalkade voolt ähwardab. Keerdallikas.
Igalt
poolt leiame näitusi, et tel- haritud maades. Uüriseadus? See seadus
sõlm, mille avutamise kallal liitlased juba le päralt on olnud
maa, on moodustanud on lõppude lõpuks tehtud talupoegade kapikemat aega tegewuseS on olnud, läheb ka wõimu, olgu. maaomanik
mõisnik, tu- suts, sest kui see seaduS tõepoolest hindaTaSimmB, 8. oktoobril.

iga päewaga keerulisemaks.
Juba fuwel, LandeSwehrt sSja ajal, tff*

ningas, talnpoeg eht riik. Ja ümber-

pole teada, tuid kõik asjaolud lubmvad

oletada, et tema teram otS Balti uute xti*
klde wastu cm sihitud.

Vahetati oma manadega ümber, sest Wckliinil olewat terweid tarwtS.

koosolekul 3. okt. muu seas järgmise ot- Zlidad ja tuurid soriti läbi, kuid raha, su»
suse:
lase sõnade järele rohkem ei saadud, kui
Kõigi kariStuSte peale Vaatamata, mis 75
Riiet ja teisi Väärtasju witsalawiinawalmiStajatele peale pandud, el sid marka.
kaunis
palju
ära. Kui kurjategijad ta-,
ole see ometi soomitud tagajärgi saalust lahkusid, hoiatasid nad pererahwast, et
mutanud, sellepärast leicch nõukogu tarmi- igaüks, kes enne hommikut pea toast wäl-

likuks ette pauna malitsusel enesel piirisaab fttuU pähe.
tusewalmistamist kõige laiemal alusel ja pistab,
Nii
iStus
pere hommikuni toas ja wvi»
täima panna ja seda kõige lähemal ajat,
maldas
sellega
kurjategijatel jäüeta pbselle tõttu saaks salajasele piiritusemalgeneda,
sest
ühtegi
ei ole kätte saadud.
stoon ja ilmasõda kiirustasid mõisnikkude puSti. Sellepärast—ka mõisasüdamed Või- mistamisele tõke tehtud ja hulga wilja
Nagu näha, on Meeri wallaS organ!raiskamine ära hoitud, teiseks saatS mamajandnSlist tagnrpidimineknt, ühes sel- malilwlt tõik taludeks!
seeritud mõrtsukatega tegemist, sest sume
litsus
määratud
summad
piirituse
müü
lega langetades wiimaste poliitilist wSiTaluperemees.
riigi eelarwe katteks, miS nüüdse sa jooksul on ntisugune kuritöö juba rolmaS.
mu. KeS edaspidi maaomanikuks saab»
Toimetuse järelmärkus. Au. gist
Lja.
omandab ka poliitilise mõimu, olgu see name eespool toodud kirjutusele, miS ühe lajase malmistamise juures eraisibute
nüüdne maata meeS — tulewane talu- endise rahwaerakondlase kirjutatud, vuu- käskudesse woolämad. -tsperemees, kodanlise korra juures, ehk riik, mi temaS leiduwate huwitawate mõtete Kaebtused hobuste «Stmise üle Pärnu

Mitte asjata ei tõnebe Poola ajalehed
nõupidamiste st Berliinis la MiitawtS,
millest Koltshati esitajatena osa wõtsid sotsialisttise korra juures.
maakonnas.
pärast, kuigt toimetus kõigiga^ miS cuvalwürst Lieven ja krahw Äeller. Ka mitte
Meie
taluperemees
jääb
ka
edaspidi
datud,
nõus
et
saa
olla.
Pärnu maakonnas ja linnas on mitUma põhjuseta et «õiuud aset leida tut- maaomanikeks. Vähemalt on As. Kogu
jmekordsete
tähtaegade peale Vaatamata,
taw wahejuhtumine polkownik Bermond— sotsiaaldemokraadid ja tööera
tiga, teS onla wäeosadega tõrgub täitmast enanruS
kondlased
otsustanud, et talumaid ei wõõkindral Judeuitshi käskusid. Need on näh- randata riigi
kasukS. Wõõrandatamad
tused, miS wäga iseloomulikud ja palju mõisamaad tcuvatsetatse
anda talude näol
ütlewad.
maata
rahwale
pärandatamaks
tanvitamiTSuseb kahtlus, kaS ei ole teataw kok- setS. Pea pool kogu Eesti pinnast
on jn->
tntõla kõikide nende Wene wäeosade tegeba
praegu
ta
li
up
ida
jäte
käeS.
MaamienwuseS, Koltshakist alates ja lõpetades pol* dust läbi wiies läheb 5—6 aaSta jooksul
kowuik Bennoudtiga? KaS et tõötata siin
suur osa maad talupidajate kätte. Ja
von der Goltzi lahkel kaasabil ja toetusel meel
et
meil
lähemas tulemikuS liig suurt
khtse Snur-Weuemaa ülesehitamise sihis? tööõtuseka
edenemist
ja linnade kasmamist
fta kaS et ole üksikud wahejuhtmmised, na- ette näha ei ole — jääb mähemalt mõneks
gu see näituseks polk. Bermondtiga oli, ajaks majandusline, ja sellega üheõ ka posamane tolmu silmi pildumine, kui Saksa liitiline raskuspunkt maale. Mõisate kaVägede ärakutsumine Kuramaalt, millega dumisega
lähvb loomulikult senni nende
Saksa walitsus kuidagi hakkama ei saa. päralt olnud
majandusline ja poliitiline
Kui see nii on. siis tuleb aegsasti kõige mõim mõisate
— uutele talu
selle hädaohu tagasitõrjumiseks tegclikka pidajatele üte. pärijatele
Praegustele
talupidajajamme aötuda. Kõikide Aaltimere riikide tele tuleb ligi pool osa uusi poliitilisi
taaS— EeSti, Läti, Leedu, Poola, — saatused Võitlejaid juure.
seisamad siin kaalu peal. Ja õui iviimaon, et tulewane rohkearwusel ajal Balti riikide liidust ou kõneldud, lineKindel
maaharijate
kiht saab küllalt nii elusiiS tuleks esimeses jooneS ka Sunr-We- jõuline ja wõimas,
et ta tarbekorral igat
ve hädaohust kõnelda, mis kardeiaw kõiki- seadust (sedap siis maaseadust)
mnuta
õele nimetatud riikidele üksikult, kuid miS sivudab, nagu see tema huwideleniiwastab.
kergesti kõrwaldatam, kui kõik liidu asja- maad endisele malitsejale — Saksa mõisosalised ühist poliitikat ajamad.
Eesti ei taha, et mingisugused wõorad niklile edasi.
Väeosad tema pinnalt enesele talmekor- Sellepärast on talupidajatele täitsa arnterit wõimad püüda. Sedasama ci pcakS saamata meie parempoolsete parteide juhka tahtina meie naabrid. Ja see seisukoht tide äremus praeguse maaseaduse armtadikteerib juba tulemase ühtlase tegemuö- mise puhul, seda euam,et just suurelt osalt
tabupidajate häältega on nii hästi Maatawa, millega wiimitada ülekohus.
liit tui ka Rahivaerakond As. Kogusse pää^

Kas peaksid taluperemehed
mõisate jagamist toetama?

peats häält tegema» lubati maha fefta.
Tapetul kisti nüüd saapad jalast ära ja

Kõik kastid ja kapid lõhuti lah.^ ning
teha, aga malmis ei saanud. Saksa wa- otsiti läbi, aga et raha kuStittti ei leitus
litsus laskis selle tee 4 sülda laiaks teha, siis sunnitt pererahwast juhatama, kuS ra.
vii et lust seal peal sõita on. M. L. ha peitub. Et poissmees pereinehe raha
de kaSwamise mõneks ajaks seisma paneb, Tart» »arustus«Sukogu ja riigi wiina- keegi ei teadnud juhatada, sai mõnigi
nagu parempoolsed armawad, hoiab see
mõrtsukate kannust tunda. WiimakS, kui
«onopool.
(miS tulemaste wute talude ehitamise juntoas kõik kohad läbi olid nuhitud, andsid
Tartu linnmvalitsuse waruStus-osa- nad sulasele laterna tulega kätte ning suureS iseäranis tähtis) ehituse majaolude
kallinemise eest maal ja suurendab sellega konna juures olew nõukogu tegi oma disid näitama, duS talu warauduS peitub

— maa omanduse kaotamisega —
hendasime otsekohe, et osa, mis von der pöördult
sündigu
kaotuS
poliitilistel ehk majauduSÄoltz üheS üksikute Põhja korpuse mägede
listel
põhjustel
—
on malitsew klass taotuhlidega mängib, EeStile enam tui tardetanud
ka
poliitilise
wõtmu.
tarvaks möib saada. Kahtlemata tuled
Eesti
rahmas.
teS
30 aastat tagasi oma jällegi talupidaja mõju.
meil kindlalt tatsuda enesele selgeks teha suures enamuses olid põllutöölised,
Ja miks tMnvad rahwaerakondlased ja
hakkas
aSjaolu: missugune on ülesanne, miS seda mööda majandnslist ja poliitilist
maaliltlased
üle kuuesaja 800 tiinullst
mõiKuramaal asuioad Sal»» sa Weue «äe» nru omandama, kui osa rahwast maaoma- mõist alles jätta?
Mõisnikka niisugune
osad enesele on M«D seadnud.
»sivurineelsus"
mneti
et lepita. MõisasüniktudetS
sai.
Riisana
seda
mööda
kuiWiimaste päewade seeö on sellesse kü- daS mõisnikud majanduSltslel põhjuStek damete ja meel 300 tiinnliste
allesjätmine
muSse wähe selgust tulnud. Poola allikad olid sunnikud osa maid ära müüma taw- Saksa nröisnikbudcle olekS meie
poolt potõendamad, et kindral v. d. kõige la- poegadele, ja suurema osa ära pantima liitiline lapsikus. Ja tut meil teised
riithemaS ühenduses olla Vene tmperialiS- pankadele, hakkas ta mõisnikkude poliitt- luse iseseiSwuse attribuiudid puuduwad,
ttdega, ta ot temal tjegt mwgisugune te- line mõim langema. llwõ. aaSta remolut- siiS ei hoia need kuussada mõisat meid ka

ping Saksa walitsuse luaitimal nõuSolemisel Koltshakiga olla tehtud. Lepingu sisu

Ardu külni S8 werSta ära. Kose 3HSH
jaama lähedalt metsast ei pääsenud kakS
koormat mastaStiku teine-teisest mööda.
Tee oli kõigest 8 jalga lai. Wene walitsuS
laskis seda teed 203 aastat parandada ja

seuud. Gt mõisate jagamisel just talupidajad niihästi majauduslist kui ka poliitilist mõju juure saamad — miS mõiks pa
rempoolsetel erakondadel selle wastu ol-

Maaküsimus AKutamaS Kogus hakkab la? Sotsiaaldemokraadid on enesesalgamist
lõpulikule otsustamisele jõudma. Lähem praeguse maaseaduse lübimiimisel üleS
tulemit pea»b «aitama, kas saab Eesti rah- näidanud, kes hääletawad leht küll olude

Kodumaalt.
Meie maanteed.
Maanteed kipuwad mägise roopllsekS
ja auklisekS minema, osalt sellepärast, et

mis hobuste mobilisatsiooniks mälja kuulubatud, ikka weel üle poole hobustest kot-

ku toomata. Ja nendegi hobuste kohta,

mis ärawõetud, tuuldlib pabju taebtusi, et
siin õiglaselt ei ole talitatud,—maesemate

ja ühehobnse omanikkude käest loomad ära
mõetud, mitme hobuste omanikkudel need

tööjõudu teede parandamiseks mähe jat- aga alles jäetud.
kub? osalt hoolimatuse pärast.
Nüüd on hobuste sõjamSkke Võtmise
I^äituseks mõned kohad: Tallinnast peakommisjon otsuseks teinud Pärnn maaRaudtalu maanteed minna 17 wersta, konna ja linna hobuste mõtinist hoolsa rePõdwa lörtsi juure tegi Wene walitsus midverimise alla mõtta, milleks selletohajõe peale wee-paifu ja uue silla, mis poo- ne kommisjon käesolema nädala lõpul
leti jäi. Seal on umbes 200 sülda maan- Pärnu sõidab. Kommisjoni liikmeteks on
teed selget peenikest liima, mis enam tui peakomnnsjoni esimees G. Linkmist, rittsülla siigamusest maantee peal on. Pori- meiSter Hansen ja looma terwisholu peasel ajal tävb manker üle rattarummu lii- walitsuse juhataja A. Arras. -oi.
ma seeS, kuidagi miisi koormaga läbi et
RöõVMõrtsnkatõõ Nõos.
saa. Miks ei täideta seda tohia kmiiSega,
ega prügitata ära?
8. oktoobri õhtul kella 7 ajal ilmusid
Teiseks: Paidest tehti sõja ajal inuS tee kolm tundmata söduririiebeS isikut Pruuli
üle WahaStu kabeli tunni Lelle-Hiekõn- talusse (Meeri Töramere külas), ning pa
nu kiriLnni mälja. Paari aasta eest sai lusid enestele süüa anda. Nende palmele
see tee malmis, aga nüüd ou ta tükati sü- tuli peremees. Jaan Tamm waSW. Kui
gamaid roopaid ja aukusid täis. Puu- kõhud täis söödud, küsisid mõõrad, palju
sillad on maanteest järsku kõrgemad, nii neil maksta tuleb. Nõuti kaks marka kõhnet silla peale minnes üles et paase ja alla läte eest. Nüüd hakkasid mõõrad isekeSminnes mankri telg katki põrub. MõneS kiS rääkima ja nõudsid üksteiselt peenikohas on uued teed slvurte kimidega prü- kest raha, aga et kellegil seda ei olnud, siiS
gitud, aga enne et panda sinna kruusi pea- andis tiks neist sajamargalise peremehele
le ega paraudata, kui juba suured augud kätte ninjj palnS ära mal>etada. Paha aifeeS, et läbi ei pääse. Ainult Nakmere ja mamata mõttis see raha wastu ning läkS
Haljala kiriku tvahelisel teel, Weltsi kooli- temaga taha tuppa. Aga enne, kui ta sealt
maja lähedal, pannakse iga aasta õhukene tagasi sai tulla, astus üks wõõraS talle
sinna järele.
kord kvllusi prügitud tee peate.
Saksa malitstus, ehk ta kull lühikest aeKohe kõlaS kaks pauku ja läbilastud
ga siin oli, pani suurt rõhku teede paran- peast ning rinnust, langes peremees jurdamise peale. Näituseks: Tartu maan- nult maha.
teed hakkas Saksa malitsuS Tallinnast
Rewowriga ähwardateS, aeti teised pepeale parandama, parandas ja tegi kuuni reliikmed ühte toanurka ja igaühte, teS

ffarwa elu.

Sõdurite «atnSkoha S«»iSta«i»O.
Pühapäewal, õ. oktoobril õnnistati Wlru sõjawäelastele matuse koht, nõndantmetatud Simersti Peetri koguduse surnuaia kõrmale, künni Naroowa söekallikule.
Matusepaiga õnnistust toimetas söj»
mäe õpetaja, nüüdne piiskop J. Kukk.
Laulmas oli ^Wõitleja" segakoor
nitsa juhatusel, kuna 4 rahwamäe muustkatoor Knude juhatusel kaasa mängis.
Sooje sõnu ütlesid ja pärgi pandi 5akmudele: Eesti seltsi pooli Liaarna, linnamalitsuse poolt Astrem, „Wõrtleja" pooli
A. Schulbach, ^UHiStöö" poolt õp. Stetnfeldt j. t.
Et surnuaed wäga sündsa koha peal on,
kõrgel Narooma kaldal, kust tee NanvaJõesuhn läbi miib, siis oleks soomitaw,
kni selle surnuaia peale nähtawaln, aj

looline mälestusmärk Kalemipoiast ja

Sortsist üles pandaks. -rf.

Põhja-LäLue armee
päewakäskudeS nr. 48 ja 49 öeldakse: Et

tohi ette tulla, et armee ralnva omandnst

ivõtab, riisiwb, omandab? ei to!n midagi ära
lõhkuda, ära hämitada, see kõik o»i keelatud

ja saab waljnsti seaduse järele trahwiwd.
Sõjawägede ülemad peamad igas aSjaS
ja igalpool oma käsualnstele eesmärgiks
olema, neid juhatades, õpetades, noonrides.
NendcS kohtades, kuS wSimaw on sõja-

mäe ülematele, kui ka teistele ^raamet-

nikkudele ja tsimiil teenistuses oleirateke
isikutele kroonu korterisi a,.da, seal peav
korteri eest raha ,nak',etama. milleks iga
isikule, kes Eesti Wabariizp piirides korterit peab, saab 200 ur. Iqak tiiU korteri

raha maksetud. rs.

mnsilma ette hõljub kallima knju. Sõja- sa all maatz. Siin on jälle söömine, joo- line, keek ise kiire arenemise järgsns. Keele hendan ainult niipalju, ct tanvitajale
Mehe meelde tulewad mälestused, kuidas mine ja tants lahti.
äraõppimine mütab aega, tarivitama tuli tundub sõuastik meie olude kohta ia esi
ta kodus armsama pool käles kus nad
Õhtul, tui midemik, märkav terane teda aga otse hakata. Oli maja käsiraama- mese trükina õige korra li t raamat oleSügise tulekul.
ikahekcsi tulemikuplaane arutasid, endid silm kohe midagi mõõrast. Siin tulemad tut, mis tegeliku töö juures hädast üle mat. tlksikud eksitalsed ja puudused on
Tuut hulub ja keerutab riismeil
nii õnnelrkludcna wndeS. Nüüd wiiblb preilikesed wastu, kellel näod kangesti aitaks.
möödapimsematad.
Ja sosistab metsateel...
ta kodust kaugel mõõral pinnal, külma ja roosad ja öhetawad, mõnel ka kahivataSeesuguse käsiraamatuna ilmus müü
Mulle on silma puutunud järgmised:
Ja painutab türssa — neid wiimselZ^
wihma all, turbe, mõtteid mõlgutades. nlid-malged, silmaalused mustjas-sinijed gile E. Siirj. Seltsi „Eesti keele õigekirjuWiga on: botaanika taiiueriik pro
Mis nurulel jäi> niitmata meel.^.
tnse sõnaraamat", ajal, mil tarividus selle taimetoidus („sloora" on taimeriik). CõImelik, södur.t süda ou mures. Millest ja juuksed sasis.
KuS on see tõik nniStaw ilu,
Möödaminnes waatamad nad igale- raamatu järele oli kõige leramam. Selle- nal „rahil" on meel kolmas tähendnS —
see tuleb?
vnö nurmedel helisem naer?
Miks kahtleb ta sõnade juureS, mtS ühele nii läbitungimalt ja palumalt otsa pärast müüdigi esimene trükk kiirelt läbi. nääre, Drüse. EbajärjelindlnS paistab
Ah, tadum on surelit elu,
Zkallim temale lahkudes kõrma ivsistas? ja silmadest mõib lugeda järgmist: ^Muf
Oli kimlda, et järgmist trükki nii pea järgmistest mõrdlnstest: blnuS ja
Tal' osakS on turbtus ja waew!
See
jääb
saladuseks.
Murepilw
kerkib
loota
ei ole: Kirjanduse Selts kamatseta pross, fosfaat ja woSwor, meon
igam,
oleu
üksi,
lähme
täna
õhtul
*
keele fikseerimise otstarbel 'sõnastiku pi- lankoolia ja pfüholoogia (kaS
sõduri otsaesisele: ta tunneb eunast pete- meile!" 9
Aga lilleke, üksi miks peitud
tud olemat, ta kujutab omale ette, nagu
Nüüd on ka ÜSna noori ja ilusaid tema läbitöötamise alla mõtta, et raama- mitte «.psühholoogia"?) Ei ole soowitaw,
Siin lageda wäljade pääl?
tust siis stereotüup-mäljaaune malmiöta- et ühes kohas antakse sõnale üks, teiscS
poleks tal tedagi, keda rinnale tõmmata, neiukesi näha, kellel »igam" on.
Kas õed sind maha on jätnud,
Neiud, uoored ja manad! lellel ou pu- da. Nüüd ilmus aga ajalehtedes märkus, kohas teine bnjn, ilma et see nähtus seleja hüüda: .Armsam, ma oleu tagasi!"
KaS kadund on lindude hääl?
Sõdur tcab, et kaugel armsamast nii has südametunnistus, kellel on an meel et raamat marsti trükki läheb, — seega tust leiaks. Näidus: dessätiin ja deSSu pääkest nii Väsinult noruS
järel, keS ei ole seda weel ära ohwerda- on stereotüüp-mäljaande mõte nähtamasti s a t t i n. — r u l l" asemel mõiks küll
paljud truudust murrawad.
Ja warrekest murtult mikS näen?.
Kaugel põõsaste wahel on wäike tuli nud, asutage selts ja hakake selle elupahe kõmoale heidetud. Seda wõib ainult heaks' „rnll" olla, — nii räägib rahma enamnS»
Stiug üksinda rännates orus
waha tehtud, mõued sõdurid joomad seal wastn mõitlema, misake mälja endi hul- kiita. Meie keel areneb praegu nii kiirelt, „teate^ asemel ^teaater", nagu häälMa kurwcmaks mõtetes jäänt...
sooja kohmi. 3!ende näod tundumad nii gast sarnased neiud, kes «.naise" soole et mõtteta on stereotünp-wäljaandega dakse. .
♦
tõsised: on ülesandeks tehtud maakuula- hädiks! Meie, nooredmehed, kaitseme Ees keelt aastateks fikseerida. Iga uus trükk
Mida aga tarwitaja soowib, see on, el
Tuul hulub ja keerutab riismeid^
Misele minna, mis lits kardetamamatest ti piirisid pealetnngiwa waenlase eest oma otgn parandatud Väljaanne, mis keele avus trükk täielikum saaks. KäesolewaS
ya sal)istab metsateel...
ettemõtetest sõjas. Tuleb sagedasti kokku- elu ohmriks tuueS. Teil, neiud, et
ära määrab täesolema arenemisjärgu puuduwad õige paljud sagedasti-tar:ottaJa painutab lõrssa — neid wiimseld^
põrkamist, mis tihti surmaga lõpemad. mitte sarnaseid raskusi õladel: tehte ilus loh ta.
tamad sõnad. Olen märgand mnu seaS
Dtina kurwematS muutub mu meell..
Kuid
sellegipärast
mindakse,
teistwiisi
kord
meie
kodus,
et
meie
tagasi
tulles
Nõudmine
uue
trüki
järele
on
nii
järgtniöte sõnade puu dumist: a r r e t e eEd. Ward.
leiame eest ausad Eesti neiud. Ärge elage suur, et selle wäljaandanisega sugugi wii- rtma (meil tarmitatakse harilikult „aresei ole sõjapidamine mõiuialik.
Kaugel silmapiiril kerkib lenmnnasin nii, et meil tagasitulles ei ole kohta, kuhu mitada ei tohiks. Nimetatud sõnastik ei teerima", baastS (baas), dünamo,
üles, rutates maenlase seisukohtasid luu- wõiksime tulla ja hõisata: »9lrmsäd Eesti ole mitte ainnlt õigelirjuduse, maid ka õi- saasiS (faas), grammofon lsõiraSSögistWrcd lojllwliljal.
rama. Metsanurga taga ilmub suitsu- neind, nülid oleme jälle kodus tele juureS gekeelsuse käsiraamat. Ta ei näita mitte tiknS leidub wähem-tarmttataw ^fonoRaSke sõjaelu õhutab sõdurite hinge? pilm, see on meie soomuSrong, üks tubli ja teeme teid õnnelikuks!" Sirge jookSke ainult sõnade õigekirjiutamist, waid ka graaf"), heksel (häksel?), hektaar,
mõtteid ja soowisid, m!S meil rahulise elu asi sõjameeste arwateS. Kui lahing algab igale hulgusele sülle ja ärge usaldage nende muutmist. Waremalt ilmunud Jõ- kaos (kaaos?), ka r bool (karbol),
juureS tähelcpancmatad ehk kergelt tun- ja mõne minuti pärast soomuSrong näh- mitte iga nooremehe tõotnst. Ärge mõel- geweri ^Käänamise ja pööramise tabelid" kriisis (kriis), militsionäär, setawad. Sõjamäljal aga loomad need tawale tuleb, siis asub julguS uuesti hin- ge, et ma seda sellepärast litlen, nagu olid puudulikud, sõnade otsimine oli raS- paraator, tshekk, wärb (verbum).
mõtted meeleolu, esile tuues soowe, mida ge, ja mehed wõitlemad wahwalt peale- oleksin petetud — mina olen õnnelik, seda ke. Selle tõttu leidis raamat mähe tarmi- Need on sõnad, mille õigekirjutuses alawaja tähele panna neil, kellel sõjameeste tnngiwa waenlasega. Praegugi pmnuri- teadke kõik. Aga et ka teised wõiksid õn tajaid. Kõne all ol<wa sõnastiku tarmita- tasa eksitakse ja kahemahel ollakse. Täietab meie soomuSrong waenlase seisukohti. nelikuks saada, sellepärast kirjutan teile mise teeb aga hõlpsaks ja arusaadamaks likbnse mõtteS wõiksid sõnaStikuS olla ka
kaitse all koduS soe ja lahe elada.
sõna lõpuosade (ja nende muutmise) tä- niiwgused sõnad, nagu: kultiwaator, kul«
Keegi sõdur kirjutab meile tulelUnilt: Nüüd lähemad soomusrongi sõdurid tead- need read meeldetuletuseks.
Waadake, eks tunne teie ka siiS, et pe- hestikuline tabel. Arwan, et sellest tabelist tiweerima, remont, sektsioon, me — meie
^Wihma sajab peaaegu iga päew. Tuul mata tulewikule wastu) nende nägudek
on külm ja labilõikaw, terwe looduS sei- wõib märgata lootust, õnnelikult tagasi tetud olete,kui kewadene päike mõne näda- on sõnade õiget muutmist rohkem õpitud, ja te — teie (tuleks ära seletada, kunaS
kõigist senni ilumnud EeSti gramma- *me, te" ja kunaS »nreie, teie" tarlvitada)
sab hall-tusaselt pilweS. Wahest harwa tulla. Ja knigi nendest mõni peaks lange lase ilu järele pilwe taha peitub ja kül- kui
tikatest
kokku.
ma
wihma
ning
lumelörtsi
sadama
Hatma,
—
teised
saamad
teda
mäletama,
teaRaamatus leidub ka sõnu, miS peaksiS
piStab päike oma pea pilwede wahelt läbi
deS,
et
see
Üks
oma
Verd
on
Valanud
Raamat,
nagu käeSolew sõnaötik, Võiv ära jääma (näit. ^ftraönik").
kab,
kõiki
looduse
ilu
surmates
ja
pilka,
ja waatab alla maa peale, kus nii palju
täielik saada aiwult kollektiiw-teosena.
piinarikast talwe kaasa tuueS.
Tungiwalt tarwilik olekS täiendadch
segadust. Päikese näl,u ep ole enam nii waba EeSti eest.
Kahjuks
toomad
wäeliini
seljatagused
Sellepärast
paluwad
ka
sõnastiku
toimeMõtelge
neiud,
siiS
on
ka
meie
südasõnade
kokkukirjutamise määrusi, — sellel
armas, kui paar kuud tagasi: nüüd maatajad
raamatu
kohta
parandusi
ja
täienmeteS
niisugune
aeg,
ku!
kaotame
meie
elupildid
kibedust
hingesse.
Iseäranis
alal
malitseb
meil täielik korralagedus,
tab ta külma pilguga ja osawõtmatalt nadusi
teha.
See
oleks
kõige
asjalikum
praeilusad
ja
wooruslised
neiud!"
A.
K-a,
meie
pealinnas,
Tallinnas.
Siin
sõidaüleüldiselt
oleks
soowltaw, ct sõnastiku
gu tahakS öelda: tehke korda, siis tulen
gu,
kus
raamatu
uuS
trükk
walmistusel.
mad
^autod"
ja
^muramad"
järjest
ühest
teine
trükk
weel
rohkem
praegn-tarwitama tagasi, teie olete mind ära tülitanud
Ma
ei
ole
keeleteadlane,
olen
lihtne
kohast
teise
lõbnhimuliSte
meeSte
ja
„pfitamale
kirjakeelele
läheneks
kui esimene
ja ma jätan teid nüüd saatuse hoolekS.
saamatu tavwitaja. Ja tarwitaja seisnko- trükk. Tähtsam asi, mille poolest käesolew
Õigekirjutuse.' sõnastik
See külm ja mõõrastaw maade mõjub kabega." Su wcl, kui päike soojasti paiShalt pean ütlema, et raamatuga täiesti mäljaanne nüüdisaja kirjakeelest erines
ka sSdnr)te nncleolu peale, ju?t tui olckS tis, ja õhtud pehmed tundusid, siis lõbntnemad selles süüdi, et asjad kõik segami- sesid nad ammu tuntud kohtades, knS on praegusel ajal küll kõige tauvilikuÄ rahul wõbb olla fpaljudele oli see otse on wõõrakeeliste nominatilm-lõppudt
päästerõngaks!). Sõnastik annab mastn- alalhoidmine: materialismuS, tehuiüuS^
muusika saatel ^samogouni" jõid ja ise raamat.
ni läinud.
EeSti
keele
õiguste
järsk
laienemine
se slmremale osale ortograafia ja etümo- tüüpus jne. (küll aga .tees", ^fraaS"»,
niisugust
kära
tegid,
et
üle
muusika
^torMärjaS sinelis, knmmargile püSfl nanäitas,
kui
Viletsalt
me
oma
emakeelt
neti"
tõlaS.
Neil
herradel
ja
preilide!
ei
loogia küsimustele. Keel on tabatud sar- Praegu tirjutasvad duba ajalehcdki, teS oa
jale toetades, seisab noor Eesti sõdur raSnasena,
nagu see on kirjameeste enamiku keele alal ikka olnud alalhoidlikud: matetunneme.
Kuid
õigusteta
muulaSte-keele
tule
wist
uneSki-ette.
missugused
joogid
keteS mõteteS ja waatab hoolikalt kauguriigikeeleks
muutnUue
seadis
ühtlasi
meil
siin
maitseda
ja
kui
armaS
«umusita"
poolt
tunnistatud.
Raamat ei ole sugugi rialism, tehnik, tüüp.
sesse, et Vaenlane ootamatalt meie mägenõudmise
seda
teelt
Vähegi
-korralikult
nii
konsermatiiwne,
nagu oleks seesugusiin
kõlab.
Haridusministeerium peatS õlgekirDttt
dele peale ei saakS tulla. Sõduri mõtted
osata.
Nüüd.
kuS
ilmad
Vihmased,
asumad
sest
ametlikust
Väljaandest
oodata
wõttnse
sõnastiku ilmumisest »oöga huuVituS
wiibiwad kodus oma wanemate ja tallima
Keele
äraõppimine
et
ole
aga
kerge.
nmd,
ta
on
mõneS
asjas
uuenduSmeellõbutsejad
linnadeS
suurtesse
saalidesse
olema.
Tema kohuseks on ta^wiliSte atne<
juures. WaimnS näeb ta, kuidaS wanad
EeSti
grammatika
on
Võrdlemist
keeruelektritulede
walgele,
tuS
nende
silmad
sima,
telefoonima).
—
Võhikuna
ei
taha
liSte
Võimaluste
AWretse«t« mc txUÕ
inimesed ttõ juur-s endid wa.'n:awad, et
jemgi
lui
malitsew
kirjakeel
(näit.
adreSnii
ilnSti
tirgawad^
nagu
wanwSAl
pöSma
teoveetUisi
küsimust
pmchutada.
Täkirjastamiseks. -wa.
kuidagi majapidamist joones hoida. Wat-

Sügise tulekul.

.Uilt

Kt.

Asutaw Kogu.

bati maha ftitto.
apad talast im ta

a ümbe», sest (3**

»rwiS.

Itafhttafc erlnäf# 2—13 x. istmM laseaiset vasttlvStkÄ.

d lõhuti labtt vwH
kuSttltki ei leitv^
j-uhatama, taB r»
eS peremehe raha

^ ...

id nuhitud, andsid

8 S. Selle seaduse §§ 5—8 Sra tähew»
datud
ja kohuStuSte enuetahtt
tehtud korralduste kaotuse kohta. wahel. M,tnle,ugused katfcasutnsed jne. datuö. MlS inmeutaariSse puutub, snZ aegse lepingute
lõpetamise eest tarbekorral tasu»
Seda silmas pidades, et see seaduse-eek- . seletan kohe, miS mahe on sellel, «-if i « maasaasate saab elawat ja eluta tnwentacvi mõisa«õu ühenduses meie wälisivaluuta küsi- riigi omauduS on ja, tui nad kohta. See snndlS jällegi "alamal tfuSte majapidamistelt. Ka selgus rlngreisul, maksmise ja selle tasu suuruse määrauck

atinAtd^ ja hkpoteegktiste nSu-dmiSte aS- s^Mtiste omanikkude kätte jätmise weteriuäärarstid, põllutöökoolid, seltsid, Kuid mina arwan, et see karwS on liial-

tfut pea toast wäl-

vmfega ja rahaministeeriumil wõimalit omanikkudele alles jäetakse, nagu seda et paljudel mõisasulaStel, kelles enne mielekS onmlt poolt eelnõu kohta parandust rahwaeratond kawatseb. Wahe on nimelt 5^ama,ärama^^^^ dagi ei olnud, nüüd juba mõudagi maja.
teha,
otsustatakse eelnõu U h 24 6 mastil j^6mu,e: 1> meie wotame woimaluse ara pidamises tarwisminewaid aSju on
t»MuriSjo»i anda kõ»klugu siltiiniseid lepinguid edaspidi te- wa prdid täitum teatelehed, kus õige tapi- omandatud. MõneS kohaS on .isegi ligi

l>ähe.

Kikuni toas ja wvi»

õgijatel jäljeta põole kätte saadud,
eri wallaS organ!-

cwx »r * * * ha. Sarnaseid lepinguid on praegu tuba pealsed maasaata teated eudrse tegewuse pyyx maatükkidest iuba ebituSteaa waruS^öenwforTft plmktwa tuleb küllalt tehtud, tuid mõisate riigi kätte ja iuwentaari, ütleme ameti sa warandu- ta^d. Plaanide tükeldamise juureS on
^Utujele. mõtmisega, kaob ühtlasi ka see wõimaluS? Ie kohta kogutud. Eraldi toimetati teade- katsutud nii seada, et need ehitused igaMaaseaduse eelnõu kolmandal *?,cie ^oamc mt luetsad täielise toutrol- Vaas.wmi,eks sõdurite seaS. üks ise maa peale jääksid. Lõpuks on tar^ * —ir t li alla wõtta. Sellega wõime meie metsa- ?õik need soowiawal-dused on registreeri- wiS ehituSmaterjaali anda. Eeunikaua,
lUgeMltel. sid plaanikindlalt kasutama hakata? L) lud..üksikute mõisate kaupa, nii et teatama kui nüüd ehitusekawa läbi wiiakse, on
cv oi - awaneb meile tilieline planeerimise wõi- Z^õlsa titteldamise tmzreS meit selgesti täieline wõimalus olemas endistes mõi«ruandta J. ZimmermanM mälus. Praegu on mett tihti suurte raS- ***da on, missugused soowid kellegil selle sa hoonetes elutseda. Praegu ongi iuba
kustega wõidelda planeerimise juures, ?õ^.kohta o». SiiS on wcel mitmelt nii, et kuS mõisad

tegemist, sest suwe
iritöö tuba kolmaS.

Lja.

elu.
ha õ»niStO«i»O.

obril õnnistati Witufekoht, nõndan^

>

oli zlaarna, linn»
^Wõrtleja" pooli
poolt õp. Stein-

tusele n maa wõõ.-alldamine il- kindlustust wõib omamkule ainnkt siis

iindsa koha peal vn,
f 11 ft tee NarwaS olekS svowitaw,
*rf.

i armee

ja 49 öeldakse: Ei
ee ralziva omandust
ci to!>i midagi ära
see foif on keelatud
se j«nese trabwitnd.

\xawab igas aSjaS
luötele eeSmärgikD
õpetades, noomiwSim«rw on sõja-

tciLtelv craameti^tuseS olcwateke
si anda, seal pcaiv
'taina, milleks iga
rtitsi piirides korigt» kuu korteri-

teimis, otsekohe nende majapidamise wõidab sellega ja oman>dab teatawad luA talumaad mõisamaadega segi on. Vääral ühele eht teisele laenu usaldada

n. et tanvitajake
olude kotita ja esirröltf raamat ole
ja puudused on

tutnnud järgmised:
tailu?riik pro

on taimeriilj. Eõvlmas tähendus —
nsekindluS paistab

st: b lülils ja

et see nähtuS sele-

asemel wõiks küll
iib rahwa enamnS»

ater", nagu häälsoowib, see on, et

aaks. KäesolewaS

sagedasti-tarwitamärgand muu seaS

8 11. Elama inwentaari eest tas»

määramisel Võetakse alusetS. ISl^. a. tW
ruhind.

8 12. Eluta inwentaari alnShinnakB

Võetakse selleaegne inwenkaarihind, kui
asi omandatud. Kui inmentacr wananenud, siiS arwatakfe tema hiinlast Vasta»
Vananemise protsent maha.
8 13. Jnmentaari hindamist toimeta-?
wad kommiSjonid, keS koos seiwwad: ajl
põllutööministeerinmi esitajast, ku' efimv»
hest, b) maakonnawalitsnse esitajast, ja clj
wallanõukogu esitajast. Hkudaunfe juurtz

Võib omanik enese esitaja saata. Peatt
selle wöiwad kommiSjon ja hinnatawal
inwentaari omanikud e/spertisid juur4
kutsuda.

8 IL Wõõrandatawa majanduse hitv»

Mttnjifa „6štooii^".
II.

HanS von Schnlmauni klawerikantsert.
Kontsertide sinvine waheaeg kaswataõ
mmlfikasõprades nälja hea muusika järe«»

le nii suureks, et nad uue hooaja algust
ära et jõua oodata. Esimest kontserti oo*
detakse bui esimest pääsukest kcwadel, joj
kui see päew kätte jõuab, siis rutatakse
kontserdile esimest näljakustutust saama^

sagedasti seat juiures wahet tegemata^

m t s seal saada on.

Klaiveri muusikaarmastajatele oli sas

masekS esimeseks pääsukeseks algama! hoo-

ajal pianist Hans vou Schulmanni kontx
sert esmaspäewa õhtul »Estoouia" kont^
sertsaalis.
H. v. Schnlmann on alles noor pianist^
bttid oma kantseröiga näitas ta. et ta jubol
niind seisab kõrgemal harililkutest „hea*

m .. . on Siaus kaebtust tõsta, kui ta.'Seb.et te. MSlWSNM.

dnmist: arreteeharilikult „areS-

aö), d ü n a m o,
moson t sõnaStarwitataw ^sono-

mmÄÄkaupa, et saajad lõpulikult ära määrab,

ksel?j, hektaar,
bool (karbol),

itsionäär, sewärb tverbum)

õigekirjutltsoS alaoahel ollakse. TäiesõnaõtikuS olla ka
kultiwaator, kub
sioon, me — meie

nna Fantasia" alateS ja J. Struassi moISrgul; S> tükeldamine, fclle põhijooned Sra tähendatud, peabe selle raiooui-metsa» Juwe»taari kaS«atami«. takse.
!<r vüljnandmise tingimised; S) abi neile ülemate asupaigad, osalt ka isikud walmiS hoolekande all olewateS m?lsa« paragrahvid KZ 8—M) derni walsiga MTuhat ja üks öö" lõpetades

4

olid esitatud kõik klawerimuusika kuntN'<
uutele aiutiiStele, niihästi agronoomilt- waadatui. Nii wõib avwata, et minis- tcs on asla nõuda korraldatud. «» kõik "lamad jckrgmiselt:
gad
— Schmwa»», Mendelsohn, Chopin ta
ne. kui ka ,!«njand,»SU»e ja 4) maaresor- teerium loodab, et kui maaseadus mast» wäürtusline inwentaar alleS koitud laaks li. WSSraadatawa »ar««»»sez» <te«da»
Liht.
mt rahaline külg. jaab wõetud, töösse astuda wõib, ja ilma jtt suureneks. Selle» mõttes on mõisa- tud -i»»sc» ja k»h»öt»scd.
meistrite ettekannetel ei oks.
w!a«d, kaf»t»mise «ttfld. wiiwttuseta metsad oma all» wotob. malitsejatele kohuseks tehtud karjasid sua- Z ». Lõik wõõrandatawa waraudusega hraNende
Schnlmann
kaugeltki ühe tugewune.
Mi»>'k<,dul- I. S tunnistab tf kSkk ,l!fl met>»itlematcle oa iiitgnnocfj reTi&aöa, teiseks ob kõik mõisate karjad tihendatud õigused ja eesõigused lähemad Kui ta Libti Tarantella
Venega e 9fapo*
cSÜMmöiwd w lirikumäad Nkel boobil metsa rai»mi,cks ka«a walja W»- kontrolli alla p-udud ja suMk-ria märki-«se.nistelt omauikkudelt Eesti Wabariigi- lis näitas, et Lisiti iehnikalisi
raskntt te-

L om-uduicks^^ .un!!?-.a.äkle! Selle '? -\l^ätte*°u '^V wttdud ja kontrollraamatud sis. le üle kohust»^ aga allpool K ära
on wakplduS lutt sellepärast et meik x ^ n>oetud. se seatud, niipalju kui see Võimalik 9U tähendatud maaral.
et meie icaePfnlt eV klluda Wõõrandatawad maad kahe«ad stsek^e tfiitvtb. § 4. Wõõrandatawa maa osade kohka

ma jaoks just kui ei ole olemas ja et selle

programmilise teose tõlgitsemine selle
wärwilvahendite ja kontrastide iräljen-

mdiia'd ü^e N'öita ühe! lwobil ja teisekS walitsemije alla. MiS inwentaari Väljaandmisesse puu- tehtud kre poste erim ata mllügilepiugitd damine tema wõime kõrgem lnlg on, siiS
>t riik ,i suuda neid pidada, kontroleeriöa! Mõisad aga prepareeritakse nende pi- wb, siis lähemad tõik wähemad tööriistad tunnistatakse makö-wusetnkS, kui nemad

näitaS ta ka, ct Ehopini iln: tema emala
Naia^uM^Me pöhjusmõttte järele on dajate headuse ja tubliduse järele, see on üksikutele maasaajateks müügile. Müü- tehtud peale 12. juulil 1917. a. ilma sea- enam wähem Võõras on, nii et )koklnrno
milia uie lcn&emh'* ja teist majanduölisi kõige paremad mõisa rentnikud, kus ma- gile lähemad ka wähema VäärtuSlised dusliku treposteerimise loata.
ettekanne, mille helid chopiniõtide ette>^l!,u teaaiäral oodata. Ku? wõtam» 815., japidamine mitte Zväga halwas seisukor- mitte-tõuloomad, kuna kallimad suguloo- § 6. Kõik wõõrandatawa «raa peale kandel
daamide silmi pisaraid kisuwat, hra
" * .. . — ^ 1^ tXa^fta /tfT«*a ttrifrtmrt frt-mrttfpH maft fifvpftifttcf*» ilfj» Aiiink 4<»TviMh* 0^ rendilepingnd,
b^
metsa
uiug
Schnlmantti
knnlajad külmaks jättis, otVaranduste kasutamise lepingttd
gngi, et ettekaude teliuiUne küiO laitma»
PõllntüöminiSteeriu- tu oli.
Hra Cchnlmsnm udrgemakS killjekS oy
neid lepinguid ««endata.
,dataw^t maed koorma- aga nii kui pe-i kõikide pianiõkide j^aret
Walt! — polisoonia. tõevdsS zetgeDtt Me*»
Väljaanne^ delSsoni suuga teemade nõrk esile

matswuse.

.tees*, .fraaS^,

ajalehcdki, teS ott
Ualhoidlttud: maie»
peatt õigceirjlttch

etjemtaO mt trüõ

ne lahendatakse sellekohases eriseadused

Järgmine samm on maade hindamine, duseks selle seaduse jõusse astumise pae- tehnika kui ka peene käsitluSwiisi pooless
Kes Wawad maad? umst peale ja waötutawad nende eest pi- mis eeldada lubab, et temast töntserUama*
dajad, kui ilma Volitusteta wõõraste asK»kdaS laheks mõisate tegelik
pailaps saab.
Maa Väljajagamise juureS peetakse jnöe ajajad l„negotiornm gestoreS" Balti de Schulmannil
ülewõtmine?
pundnb kull see kolosNiipea, kui maaseadus wälsa tuututa- seda silmas, et eestkätt maad need saawad, Eraseadus §§ 442:1—4-4G3) kuuni waran- saalne jõud oktaawides, mkö Joosep Hoss-»
pöSKtSöministri Pooli kõn<
takse, siiS sünnib kõigis mõisates täielik kes teda tõesti hariwad. Põllutöömiuis- duse põllutööministeeriumile üle aild- manni mängus nii waldaw, ja see maSKartused «aavesormi kohta.
inventuur. Selle kokkuseatud inwentuu- teeriumi esitaja walwab selle järele, et
miseni. 9
filwsus ning tüsedus bassides, mida 3lu*
Poolt hääletawad tööerakondlased fa binsteini
Kuidas maareformi läbi wiic^ felke ri põhj>al seatakse ka üleandmise akt kok- eestkätt sõdurite huwid kaitstud oleksid ja
mängus lmvi möirgcunisega nw«
iimber on tõik need Vakelused esimesel ja ku. Wastutus kogu selle inwentuurt eest et maatahtjate õigust ei rikutaks. Kui sot.-demokraadid, wastu osa parempool- reidi, kuid need oktaawid, millega Lchul"
t^iscl lugemisel keerkenud. Selle maare- ^^b peale ülervõtmist riigi peale. On maasoowijad endid on üles andnud, siis seid, knna teine osa erapooletuks jääb.
mann meid esmaspäewal wõõrnstas,tõ«tt
sõrmi läbiwiimise kohta on öeldud, et see Lawatsus endisele mõisaomaltMudele seatakse nende nimekirjad kokku ja pan- . dasid, et tema tüsedad käed (ja käed on tak
lt^ga radttaalne ,et suurte raSkuStega te- 0ta maad rendile. vakse awalikusse kohta kaheks nädalaks MjajxgKjijf ttlNSIt tMtltt B0OI tõesti fiuired!) suudawad sortissimot an<
örttttÄilntch mrtf* Edüo. üles, et neid koniioteerida. Igal ühel ^
gemist on, millest meie mitte jagu ei saa.
da, mida harma kuuleb meie ^Estoouka^
Kardetakse, et maareformi nii kiire hooga
kontsertsaal ja mille peale mõiwad kade^ .
Ilma waielnõteta wõe-tatse maStu pa- dad olla kõik meie pianistid.
(£b< wiia ei suudeta. £it loomultt, tui Metsad lahcwad otiekuhe ma SiguS rikutud on. Lõpuks läheb ni>
aka. Nende metsad kasutami- maakonnawalitsuste juureS ole- ragrahwid 3.-9. Järgmise paragrahmi
meie tahalne maaseadust õieti hinnata, nmltti»^:
rohkem kui oktaawid malöaS t«
se
asiuS
on
meil tea ud töö ara tehtud. |t)aK pgj,«tSS osakondade kütte, keS sUS (§ 10) juures teeb rahms. A. Uid op uu maKuid
ftis peame tedu kõigis tema detailides ette
mängus wirtuoosne tehnika ja pehmtf
(rahwaer.) ettepaneku seda rahaasjanduse toon passashides. T<ugeVamaks küljeks tenägema.
kommisjoni
anda, kes maa eest maksetawa ma mängus tundubki olewat passash £
Maareformi teostamise neli teed.
iga ülem-metsawal-itseja alla umbeS 7—20 Metsad i* sooheiuamaad,
tasumäära
wälja
töötaks. Ettepanek lüMaaresormi tegeliku läbiwiimise knu tuhat tiiuu uretsa tuleb. Metsaülemate ^igi omanduseks jääwad ja tükelda- katakse tagasi. K 14 juureS paneb rahwas. poriö, nii kui ta seda tõendas Lihtt Tarcutt
tellas.
reS wõtlsime uieie uclja momenti tähele alla ja nende korralduses on jällegi met- enaumakkumile " i""'" rr'\"
Kontserdi eeSkama oli miimekestve.
pnana: 1) maade ja inwentaari ülewõt» sawahid. Nende raioonide kawad on ju^a rendile. ' Par
Beethoveni
klaSfikalisest sonaatest ^Qnast
nrine ja Sra kasutamine ülemineku aja- wälja töötatud, isegi metsaülemate kohad """ ui teel' wälja Läita, mis ka wastu wSe-

s s ä t i i n ja deS-

est zoöga huuwituõ
on taewUiSte a»ne<

maa eest tasumaksmise ja waStawal ko«
ral tasu suuruse kui ka ilma tasuta «SA«
rndatawate maaliikide tindlaks-määramk<

ŠlitoU
«illtd
s-l»M«iWnim
S
^
MlifcMj! teostada?

Ei ole soowitaw,
sõnale tiks, teises

nmninatiiw-lõppudk
aliömuS, tchuikuS»

eest «akfetaw tas».

i 10. § 1. tähendatud wõõrandataM

mille peale w.iimane ka wastab. waõse mõisasse asuma jääksid. Mid osa- je ristikiwid paigale. taar lähemad üle (5esti Wabariigi oman- de st" pianistidest nii hati oma hiilgawiZ

woöwor, meholoogia skaS

lt praegu-tarwitanekS tui esimenz
poolest käesolew
kirjakeelest erines

III. Wõõrandatawa maa ja inwenta«t

damise kommisjont otsuste üle wõib edast
hindamise eeskirjade rikkumisö
märtimksel wõib maatükka wahetada nii, käiwad rahaliste operatsioonide hulka maa kaebada
korral
ymdamise
pcalonnaiSjonile, keSf
<t tükeldamata jääksid sood ja muud nii- eest tasua-ndmiue. Kõik need rahalised koos seisab: kohtuministrist,
põllutöömi-»
sugused maatükid, mida riik ise ära kasu operatsioonid on kawatsetud maapanga nistrist, riigikontrollist ja kahest
mabarik'
tada soowib. Planeerimise tunreS wõe- hooleks koondada. Kui maa riigi oman- gi walitsuse poolt nimetatud esitatast.
takse arwele esimeses joones ühiskoudli- dnsets läheb, siis on kawatsetud, et tuleb
Koosolek lõpeb kell 8.30 min.
sed tarmitused. Talnde rajamisel on põh- riigi hooleks tasu jätta, rugi laenuteel
seda
summat
kokku
wõtta.
Mis
puutub
jnsmõtteks, et talud iseseiswad ja elujõuTööerakonna As. Kogu rühma koosolek
lised oleksid, talude suurus kõigub kesk- riigi laenu tasumisesse, siiS oleksid selle
misekt wõtteS 10—50 tiinu wahel. Hari allikad rent, mida maade eest saadakse, on täna kell 12 lõun. Toompeal. Kõik lü&
liku talu suurus kõigub 20 tiinu ümber, metsade sissetulekud, lõpuks sissetulek nved on kohustatud ilmuma.
Töökaitse-kommisjoniS
Kus talu 50 tiinu suur on, seal on iga- ehituste müügist, sest põllutüöministeetaheS armesfe wõetud ka kõlbmata maa, riumil on kawatsus need ehitused, mis wõeti eila esimesel lugemisel riigi sa omM
nagu sood sa rabad. Mets jääb riigi üksikute maatükkide peal on, et neid mitte rralitsuse osutuste teenistuse seadus ivaS^
omanduseks, kuna seal, kus wäga wäikescd rendile ei anta, maid maasaajatele ära tu. Enne teist lugemist söödetakse celnõi^

jooneshoiinnisetS, mis nüüd negotsioo
pipi ^
rum g-stores edasi peawad ajama. OlekS waartufed. SelleS mõttes on !uba eel»5ifote tSkeldamiiu. NN oleta üleüldistes joonte» see kabnwitaw teada, las ueed kawatsused juba ^õid tchtud. Kuid seal juureS tuleb ka
Tükeldamisega hakatakse wisetsamak ma, mida tegelikult läbi wiia mõeldakse,
on tõesti arweSse wõetud ja kaS on walit- polntlNsi tingimist silmas pidada, nimelt, järsej olewatest mõisatest peale, — saa- Selle peale wõtawad sõna J. TõnissuS warutzNld kõige pealt selle § wastn- ^ mõisad mitte neile rendile ei jäatS. keS detakse maamõõtja wälja kõiki soowi- son (rahwaer.) ja J. U l u o t S smaaliit.),
nõ7n?i'e kohra. Enne kui meil selgust sclle riigiwastasett talitawad.
awaldusi temale kaasa andes. Maamõõtja keS mõlemad ministeeriumi kawatsusi arkohta er ole, on meil raSke niisugust kaa- Knidas mõisad ära jagada?
waatab teiwe selle majapidamise natnu- wustawad. Esimene leiab, et mõisu üht!u«t otsust teha. Nahwaerakouna nimel Mõisate kasutamises riigi käeS v« ras üle ja kõigi sovTviawalduste iseäral- süste kätte andes EcSti riik kui mitte just
seleran, et sclle järele kui meie poolt ette- mitmesugused maapidamise tliüpused witl- dusi silmaS pidadeS, teeb tükeldufe plaani pankrotti ei saä, siis wähemalt tugewaSti
kantud parandused § 1. juures tagasi lii- ja kujunenud. Ministeerium asub prae- Valmis. Kui tal piirijooned juba ära- kõrwetada seab, teine jälle, et minister
kati, mele 8 2. hääletamisest mitte osa et gu sellel seisukohal, et wõimaUkukt wähe märgitud on, kutsub ta kohaliku planeeri- oleks p-.danud deklareerima, et see maasaa wõtta, tui pole põllutööministeeriumi mõisaid riigi käes pidada, sellepärast, et misekommisjoni kokku. See rewideerib seadus poolik on.
IM u Qr^ ' *
sfl-etust ära kuulanud, kas on tal kamad, mitte kontrolliaparaati raskekS teha. Kar
Pool ja M. Martmooreformt te-Swda? . jamõisad lül°.d°w-j- kohe awaldused
ära. Msja osa
^ £Öi£ !uW°l na Põllutööminister
li.-d.), liikkawad lühileõte kõnedega
iieäraldused.
Järgmiseks saab sõna põllutöõminlster mõisaid antakse ülemineku ajajärgul osaEdasi läheb plaan tehnika peaVatttsusse asjalikult mõlemate süüdistused tagasi.
Pool, keS bigi V/4, tundi kõneleb. Nah- ühingutele.
Selle peale wõetakse paragrahw teine
ja sealt planeerimise kmnmisjom, kes selle
waerakonnast ja maaliidust pannakse koh- Reod'osaühisused seisaksid kooS isiku- lõpulikult läbi waatab, kaebtused ja soo- järgmisel kujul mastu:
iade pealt kõnelejale järjest küsimust ette, test, maatahljatest, kes lõpulikult teata- wiawakdused wastu wõtab ja siis pcnlnak- § 2. L?õõrandatawad maad ja inwen-

rs.

a?v, et sõnastitn

ne lahendatakse sellekohases eriseaduses.

ma takistusem mõikS sündida, näituseks anda, kui meie neile tnwentaari täieliku
mcm para:l>us.^õttde täbiwiimiue, siiS tav Väärtuse Välja maksame. Kui meie rahwittku ta»U«<i(t muretsemine, et masapi- waeratonna pvhjusuwtete järele taUtmne.
dan»isi jls'e seada, ka ülewõetnd majapi- sus maksame ikkagi alla turuhinna. Mõida»ri,e joonesboidinise tulude -lanvis. saomanikul ei ole selleks mingisugust hu?üiiüõ tahuufte 8 2. järele kõiki maid kor- wi, et inwentaari soetada, wõ.i alal hoida,
w^a üle wõlta. Ol^ks huwitaw kuulda, kui ta teab, et see L künni 4 aasta pärast
mtSjngused kavatsused on riigil selle koh- riigi omakS tunnistatakse. Meil on
ta, kaS mi ülepee tawatsnst ou? KuidaS praegu kawatsuS nüüdsel wõõraudamtse
on näitnselS krediidi küsimusega? Meie momendil ära fikseerida togu inmentaari
kuulsime, et iUsilutele mõisatele on an- hulk, siiS, kui see mõi sa omaniku käest ära
tud krediiti, et nende majapid<imist joon-eS mõetakse. Meie wõtame mõisad üle ja
hoida. Kut kõik mnjapidamised riigi kätte anname nad omanikkudele edasi rendile, nvetsatükid on nad ära jaotatakse. Talu- müüakse. Teine liik rahalisest operatwSetakse, siis im kahtlemata maga suuri sest selle seaduse põhjal on Võimalus seda de rajamisel püütakse silmas pidada, et sioonist oleks inwentaari muretsemiseks üksikutele ministeerumidele seisukohi
wõtnnseks. P. T.
summasib waja nõude ülewõetDd mõisate teha. Meie wõime niisuguseid lepinguid takud Võimalikult ühte tükki tuleksid, ja üleüldse ehituste peale laenuandmine.^
et näituseks rentnik on koHuStatud
suure. £iti nüüd maaseaduse eelnõu Uha,
teatud arwu loomi turule saatma. Siis Mõisate tükeldamise juures suuri raStusi Panga agentideks oleksid ühistegelised
arnwmwe ruttu jünvib, siiS on juba õige wõib meel. rentnikule ette panna, ez ta pole, raskusi on meil eeS aga Saaremaa asutused, keö koha peal wäga hästi neid
Ut.h«kefe aja pärast Valitsusel krediiti teatama hulga sugulöomi peakS. Niit Petserimaa maa-mõisate jaotamisel, isikuid tunnewad ja teawad, kui suurel

näbtawam, ajaKatewipojast ja

lik korralagedus.

saa meie torwilikul wtisil planeerida, kult koos, kuid kui meie üksikute mõisate
Maareformi rahaline külg.
Lui meie seda aga teha tahame, siis tule- maasoonchate nimekirja wõtame, siis näeJ. Tõnissoni kõne.
wad mõlemad mõisad mSöralwada. Mõi me, et meil waatahtlaid rohkem ou, kui See on kahtlemata üks tähtsamatest kümeie maad anda suudame. Need oleksid simuSteft. Mis rahalistesse operatsiooniNahwaerakoud tegi omalt poolt ette- sate rendile andmisel saame meie juba eeltööd» mis tükeldamise asjuS on ieh- desse puutub üleüldse, siiS wõib neid 2
paneku $ l. arutusel. WabarUgi Walit- teatau?ad tingimijed nende mnauitkudele tud. Kõige esiteks tükeldatakfe wäliaand-» liik! jagada. Ühelt poolt on maade tasusuS o» selle seaduse särele öiguSbatud ette pauna. Lõpuks on kõige tähtsam just misel ainult niisugused uraad, mis ilma mine, ja selleks krediidi muretsemine,
suormaapidamift wSSrandaöa ehk odafi inwcntaari kindtustamine. Äahwaera- snnremate parandusteta kõlbulikud on, Maade tasu hulka kuuluwad mõisnikkude
enda uoile, kes seda elulisemalt tarwita- konna poolt on tähendatud, et kui meie tuna kõik need maad, miS suuremaid pa- krediitktrjade maljaostmine ja põllupanga
wad. Selle ladi mi see ara tähendatud, mõisad nende päviSoumuitkudele alleS randust nõuawad see on karjamaad, wõlgade tajumine. Rahalist wätjaminetut
kuidas walitsnS maareformi teostadeK tätame, siis loome meie sellega teatawal
maa ztlai kätte wõteb. selle iunreS ott wa. mõõdul kindluSt»se, et inMentaar mitte heinamaad, sood jne. — need jääivad csi- katab tasn, mille eest üksikud mõisad mõõ
lrtsusct wõunaltk kõiki abinõusid tanvi- ^ra ei hawitata. Mina näen, et neidsamu teks riigimaade tagawaraks. Wiride rändamisele lähemad. Nagu tähendasin,

ja.

tri koguduse furitu»
i rooma jõetallikule.

olekS tälenöadch
määrus!, — sellel

kõik seaduse määrused, kohuStused ta U*

«W»l»
tai». kes-aj- ^nt. wal..l.,se» jne. ÄSige iähtsa.nad liigid ?? "t riÄetTUbtt telrl Ä pingud, mis wõõrandatawa maa riigiSt«
VeaduS Saksa jqa»õi»»de «ott «aksn- «ahe m nUfatt riigi kLtte «Stmkse oleksid kvol.wlajad, poStiasulused, arstid, ehitustega majapidamift waruStada mist, tarwitamist ehk jagaurist takistamas

il ab pererahvast, et

3 seletada, kunaS
, teie* tarwitada)
sõnu, mis peaksid
tSnit").

^^ Põllnteadnso laialilaotami?«kS. See

Ja omawalUsvse gjntuSte heatS jääz«ch
«vd tjaa,ldm ise Sse ta revdktiugimisteSse, jääkS maakonna walitjudte korraldada. maksma,' reaalkohuStttsed seijuSttSte aZWi
avja» «ltöld luurel mSS- Öma faittniMattnm tVn. 2* tuSte, kirikute ja eraisikute heakS kasW

tu» «aui. PcaUkuuU>w- ruum o5 kc domine . peale selle olets we-t lühi. mlnncsugnfed riigi aiutnse». m-°k°odad- mannfv mÄ' f n«ärSft

Varandus peitub
läbi, tuid raha, suem et saadud, kai
isi Väärtasju nrife
tui kurjategijad to

l kaasa mängis,
a pärgi pandi 5ak-

mu* fn*.rx rr .# kawatseb

J« kaiU>nndils. ja tSilStuSmin. sim teatawal mõõdul järt-iiirgulise ta- kondliSte maatanvltaj.ite hulka köiw-d m, 0n täliend?tud ^a ocifimifl(iifrt 11; kaotatakse ära sa tunnistatakse tühjakI

ega kätte ning s<un>

leja" segakoor Qh>
rahwawäe mm»si<

mltmekugnsel sil» on ka sclle»
ReiS kõiki

?biaab«lne as»«!kk»dek«.
Nsed fcmUnftdll fö J189 - 1206 M#
tmlnidtatakse
lõppenuks.
Vee abi oleks niihäSti agronooviNftW,
|
7.
WöSraaöatawcht
ma«A kosrmawaI
fui mairtttdufcthte. PSSutbSmtnibteTrwM
reaalk»hub!tt»ed
{{
1^97-1U21
seals.) rUgs
Igasugust agronoomllist sõian»-

•a^otefa -«ab c6iejlm«e« L. Dle[l I«IuI on pSlluIöömtniskrillm ette 8ra bul tehtud. 6r»fl toimetati tahc» järgu»: .biandm s. 1°!rald?m?^ft maal^ takse Sra.
&0J-»
mitu «wntrf. T-gassa»»miftga fnoW meie I. Habt kogumine käib kSikj.igu illiiS. raldamllt tööd/^
8 8. Müügi ja tagamise keelud, kagaff»
MI-istrlteK wfi&fnm# koosolekul: põl- "«» S"d ktiljcd. mida nittt» r-hwa- kim»U»te asutuste ja organisatsioonide olek» 8 l to°cft* ü^lli)u,e* oStu-õiguS (8 1613 seals.j ja sugukonna s«
fcIMmlniJtct Pool. hariöiiSmtntSter erakond ikeSraol» toonitab. Mcil sunnib kohta, kc» maad soowlwad fnada. UHI». 'Kulda, malandusim «ni
deikommiSõigused (8 2522 ta türgm. seals.X

taba, sai mõnigi
tda. WiimatS, M

..ust toimetas sõj»
niskop J. Kukk.

SssSolet
7. skttobril.
M wSlmakuss

f»H tf (PJf rtf fffogi

diükidtett» VäikemaapidamiSie koomtne.
tükeldaminv

frMMiitcIt um&nlttuDtl* öjun- mine:u amzargni, ice »»» ««» »yn«»46 Vwm.

A'M.?es!k"^ ^^st im wkto, wtep-. k«-» UmU«rifl j. j«8«»ta rt MUU; »| «St-

ne }a markeerimine K^id mi* brSl

I»A fetfef -lKiieS

Nr. »A».

4Mt
m M selle taknS ta selle lõpus — ev^ afutlMe^ wabaks kastmise korral rael
«Kkttmtb tak» Mchet: — Dptlaseb ja
.RaattS 9+tm<\ tee hiiles«vate yttaawidega halwemakS minemise karwseks pSMst Spetajad, te» kOolktarwttuSte wüSgts teandis ja mille põhjal tlmuS meie eilane gemad, ei saa ajapuudusel edutaU kooNMttmewArr» ikr».
. KotAmBcwee pe«b tSendama, et see teade, n-agu et lastaks ncchta niipea waba- tööd jätkata? meie kaupmehed aga et suuda
»lt he^tö MlsatS sissejuhatus mlUtgtle.
tkna duntmva kahjuta enda taSLule lstct)
kett t!g«»«fe tontstrttof hooajale. Ela»
wötStelda wanemate tmntceedega, ?eS Del

D»ad mtS tonrsertandtle

tohtearviiitff publitiMti pwU osakS said,

Jttftuli SulrttasiH i?fwL ComeB.

teel Tallinna nii tui mi waikist kauple-

Tallinna raamatukaupmeeste

mist SõneStaivad."

Edasi tuuakse ette Saksa, Prantsuse,
Inglise jne. nürid, tuS igat pool sarnane
kauplemine koottrunnrides keelatud olla.
Huwitawa dokumendi juhbustn letdma, ja
keS kaupmeeste h»uvidele n»assorides lähemasse minewikku pnutuwaid tu õpetajad,
töötada,
kohtulikku waStudust kauda
paberid. See on Tallinna raamatu, ja tlr- tsick)
jutiusmaterjaali kaupmeeste J. Haase,
^Chk meil tüll midagi pole wanemate
M. Btekt, Kordes e jo Scheuki, Strõhmi,
komiteede
kiidutväärt tegewuse waStu,
Wassernmnni, M. Tolst ja A. Lintfowi
pabume
ainult
ichte: komiteedele meele
allkirju tandem kiri Rita õpetonna ktlraatuletada
haridusministeertlunt
ringkirja,
torllc S. Prutshenkole 1W6. a. süstisel.
^Wastolus haridluSminiStvertumi ktr- miS keelaivad igasugust kauplemist koolijadega, mis õpetajatele ja õpilastele iga- ruumides." LS^US awaldakse lootust, et
suguse ostu ja müügi kootiruulnidcS kee- palwe kuraatori poolt tähelpauemtst
lab, on lWS. aaStast algades n»ähe-haa- leiab. Lisatakse meel tzuure, et samasisuline
wal rsite Tallituta (itiua koolides, hiljem palwe ka haridusministrile saadetud.
Palwe saatis kuraator Tallinna keskaga ka klasstlistes gümnaasiumites laialdased raamatu* ja kirjutusmaterjalide- koolidele seletuseandmiseks. Selgus, et
ladud te tiinud. Õperaamaduid slvurema- wanemate komiteed olid hakanud tarwltatest pealwna kirjutusäridest tellides saa- ma õpetajate wastastikuse abiandmise
wad wanemate komiteed teatama hinna- seltsi kaasabi õpeabinõude tellimisel, sest
alanduse. Kuna laduvuumideks koolide- et see äri kaupa odawcnnalt muretses kui
ruume tarwitatakse, mis komiteedele min- teised, ja ainuke Äri Tallinnas oli, keS
git kulu ei tekita, wõiwad nad ka raama- õpilastele hinnaalandust andis, mis muiS
tuid odmvamalt müiiia kui seda kaupmehed Wene linnades juba tok ajal moodiks olteewad, kellel ladu ja teenijate kulu kõr- nud. Eraldi leidis aga Nikolai gümnaawal ka patendi- ja muud maksud kanda. stumi wanemate komitee kaupmeeste pal-

stjakliik.

Aa>da«d«s ja tööstus.
Meel k»r> n«hamo«opoott ärakaotamisest.

Nahatolmetsttd töötaS Ma kauemat

^ega eelnõu j imreS, kuidas siseturul nahaga kauplemist wabakS lasta.
Takistust sünnitab wabakS laskmise

Iuutes
peaaSjaMult
see, et
nahast
meil
uur puudu»
on ja sõjamäe
nahaga
waruSlautiuc selle läbi wcel palju raskemaks
vVuutuks.

Rahapuudust leiti wöiinalikukS kõrwal-

bada ainult selle läbi. bui meile naljas-

poolt, iseäranis lallanccht-a, wõimalik oleks
fisse wedada.

Ministeeriumite , mhellne wäliSkau.

Handil,e nõukogu olewat kuuldawasti waKitsusele nahamüügi wabaks laskmise eel-

nõu kinnitamiseks ette pannud, mis ka

ffinntwst leidnud.

Nõnda wõime loota, et naha puuduse
HõvwaldamtsekS wõimaluS on deitud, mis
plleö mõne päewa eest sellekohastes ameti-

suguseid tööriistu. Marie Pohlmannilt

tutiusele wötta.

Terme kirfawahetnS lõpeb kuraatori rahakott üheS istktttunniStuSlega,' linna

tärgtnise resoUttsioonisa? ^TähelepanneS
Aleks«:tdri ja Stikolai Bmnaastumite di-rekrori ja Mt«rrlaSte altmnaastumt pedago^tka nõukogul esimehe orfusetd protest!
vühje.ldamatusest, ia NlmasptdadeS vald
tagajäligl, urtS faaiourallud wanemase !omtteed, tehwematele õpilastele kaupa aõiteS seaktttSlikul abusel töötamast ladust, ja
miS ka kaebajaid kaupmehi lõpeks on suttdinud õpilastele 10 prots. hinnaalandust

kinematograftst K. Karja tän. ttkS aparaa-

di objektuw 500 m. wäiirtuseS,' Eduard

Reemannilt, S. Pärnu maan.t. nr.

Mirme sissesõiduhoowtft kasukaS 600 m.
wäärtuses,' Wallem Jablokowilt pesu 109
m. wäärtuseS: Kinni on Võetud sadamas
Aleksander Rüütel, keS laewa wäljalaadimise juures 6 suupilli oli waraStanud.
-rr-

Protokollid tehtud.

tegemv — tähelepaneinata jätta.

g. okt. tehti protokoll lihunik Artme
Pole ju mueti kooliwalitsuS kohustatud
Teichmauni
üle, keS loomade jätiseid makõigi Tallinna raamatukaupmeeste taskujahoowi
peal,
Wladimiri tiin. nr. 26, loo
huivtde eest hoolitsema. Niisama ei maksa
pis
ja
kuurides
loomanahku korratuS cleta Nikolai gümnaasiumi wanemate komi-

Eesti teater «Estonia".

tee ueude isikute wasdu kohtulikku kaeb- kuS hoidis.
Niisama on protokoll tehtud Jüri Stetust tõsta.
Sellega lõppeski see suurewiisiliseli panowi üle, kes walethsekiga liuttapoest

1

algadud sõjakäik wanemate komiteede petrooletmti tahtis wälja wötta. -rrwaStu.
Miilitsa terwiShoiu osakonna ülewaaMön^d kabek. allakirjulu^ö seletasid taja poolt on järgmised protokollid tehtud:
aga hibjem, et nenrad kirja sisu ei tund- Liisa Tohu peale, keö weega wõltutud
watki. Mrjasaatmise algatajaks olnud lauawõtqa turul kauplcS? Oskar Wain:?»
AmaUe Aru ja Johannes Puugarti peale,
Strõhm. *9*
kes turul alawäärtusllse piimaga kaitple-

Otttietuseb ja kuritööd.

Zõjategtwus
wastu alganud
Nõukogude

läbirääkimiste

std? Hindrek Kösteri üle, kelle kaalud liiga

mustad olid. -rr-

Eesti ?Iärr:Asai *
nub. Meie wäeZ
la selt rida kind!

Wargused.

0. okt. warastati Emeljanilt, Kopli tä-n.
nr. L0-b, twassiputkast sissemurdmise teet

wõtuud. Mujal

WaAtutaw toimetaja A. Wellil.

Kesknädalal, 8. okt. s. a.

„GRAHD - MARI HA".

Kirsiaed.

Geskawa 8., 9., Iv ja 11. oktobril s. a.

Neljapäewal 8. oktobrtt s. a.

. Ringi ümber
armastuse"
Algus koll 7 ühtul*

Kassa on awatud kella 10—I p<
ja kella 5 õhtul.

»♦ •»>»#♦

Draamateater.

APOLLO teate

T ©fllt©!*

Ulgus kell 7 õhtul-

7.
8. 9. Ja 10. okt. s. a. Uus tömbetukk.
Joh* öksl uuS algupäraline teoS ^Kalenn" spordimehe huwitawad juhtumi' imeegterakva jsokz) js kail nsister.

mised Italm rysul. MipSnew nati. WiisirikaS muusika. Oja wötawad kõik kese <neceui»> miivs. Vüers5temaja ^

NSitelinal.

Uus tõmbepili Praegu Amerikast saadud.

' Reedel, 10. oktobril 1V1S a.

Eesti n?äliöm,uistri
roopa ajakirjand
Rahwuöwahol'se P
linik Eestis.
Smtrem salkkond
Eestisse jõudnul

naljahammas Kiwilombi Ints.

Kohutaw drama Amerika peenema seltskonna naiste*

Algu» koll ',.3 ükt»l.

Pärl ehk üks suutäis 20.000 marka.

rahwaste elust 5 suures jaos. Peaosas New-Jorgi
tzuwitmv jant.
Etenduse waheaegadel mängib 1«se klassi orkester Mntud kapellmeistri F. Woleiko
„Pikkitilliu teatri iludus Teda Para>
juhatusel.^ ^ ^

Suur Ameerika naljapilt

Labunski juhatusel ja Tetrogradi „Pallasl< teatr

ooperiprimadonna M-lle Lewitskajay iM-lle Shura

Masloway h-ra Brud-Kwinski9 h-ra Rolini

Wale-Markiis.
Operette ühes waatuses.

Kartuli tärklist
kõrgemat headuses mfllb liikmetele wabrlkubiDDap

120 marka puuda
TalllnnaSy Virawirawa puiesteel nr. 13.

•WfHH» tHimm

Näitclawale seadnud A> Labunski.

wälja
Itnuwiisi? Teatada s, 1. t. .Klawer*

W. Krinitsky
Raamatupidamise klass. .Mitmed õpe-

alned ja keeled. KuÜasepa tänaw
läbiriiäkida ke;la 5—7 Chlul.

Soov?i!aks2 osja

Muusika juht h-ra R. Komarow.
>

]

kaupluses
on suurel ja waik«
sel arwul saada:

walget juhkurt, kristall.
kristall saharini eht kristall ja tablet,
head wana jcltsi wärnitsat,

v>8rwi igat seltsi parem, wabr.,
masina ja koorelahutaja öli,
creolin, lysol, wääwelt.
head seebikiwi, terpentini,
muSta raua lakki, wee» ja peenenaha määret,
saapa harjad ja saapa lakki,
mitmesugused seebid,

loomapulbrid Eestimaa"
puhastatud ja pesusoodat,

Sõidan

head suitsu paberid,
kirjaümbrikud, postpaberit,
rohelist |eepf, pesilsine, silmakiwi,
kübara must. ExpeÜer (Capcicin),

ga päew mängiwad 2 muusikakoori. Söjawäe muu- wäliamaale. Wõtan asjaajamist oma peale. Kaupmees. Panga somoiwsed'
eht Hiina teed 30 m. n. 7 m. 50 p. l/tn.
sikakoor äripäewadel k. 4 ja piihapäewadel k. 2 peale Rääkida kella 5—ö telef 7—27. Kirjalikult: Postkast 122.
kiluwürtsi, vipar, wiirts, toorberi,

Etenduste hakatus kell 5 õhtul.

Tallinna Merekooli sisseastumise

eksamid

algawad 18. okt. s. a. kell 3 p. l. poisslaste gümn. ruumides, S. Kloostri tLn.
peenemat 2 milltmcftri jämedust raud nr. 16, iupetu£ algab sealsamas 15. okt.
traati see on umbeS tiujcipa sukcwarda
KooZ ijuhataja W. R u S s o w,
jõmebur), suurel ?hk tuciffel möödul,

3(stuln!us.

Maksetakse head hulda. Kellel mulla on,

koö 1'zidal chk «hk ka teistes lin-

nadeS, palu'.atsc te.ü.tda stiusvnal ehk
firjnluult uljtlaii ijiubu juurde lisades.

Kaks haritudy kirjandusliste kogemus
tega noortmeest otsiwad wastawat

teenistust

lehed, sasran, cardemoni,
pabcrossikeslad, huisid,
äadikapiiritus W'/g.
kirjutussuled, sulepcad, pliisid,

liii

Tallinna Tolli «valitsus.

Saata .Wnl;a Maa" kontori sõna
„Üürija* all

Sügise ja talwe palitud,
«aidier. h ja mccSter. riideid, naister.
|a meeter, niburaid. saapaid ja kingi,
Japld, Jlauvd, kirjutuslauad ja
irjutuSlmia toolid, har. toolid, käsitööd
ja pesu, harmoniumid ja klaivcrid, wask

«'õud ja pannid jne. teemasinad ja

Kuulutas.

JtSru «valla kõrgema rahwakooli peale on tarwiS

õpetajat,

kohwlkann.ud jne. müüd hinua-väärili seminari ehk keskkooli haridusega.
selt „Kanaria" Pikk tän. 30.
Walimine saab olema 12. oktobril s. a. kell 4 p. l. KZru kõrgema rah»
wakoolimajaS Lauri walsali juures, Wallanõukogu eeS Isiklik ilnuimine soowitaw.

Wallawalitsu8|

Teadaanne.
on 5Uäa!Innas

«l?;5ei;eade^a ja inwentaariga Küsida

Tallinnas, Wiru tän nr. 15. Internatsional—-Bar. J, Sankowsky.

Sünrn linna kooliwalitsuS teatab sellega, et 1. nowembril s. a. Pärnu
me klassiline

meremeezte Kool avatake/
Isikud, keS kooli siSseseaStuda soowiwad, wõiwad ennast ÜleSanda herra kaptm

Ä. Kleinile Pärnus, Rüütli uul. nr. 47.
PärnuS, 4. oktobril 1SI9. a. Nr. 3197.

PSrnu linna kooliwalitsus*

on müüa Uus Kalamaja tän. nr. 21,
krt. 3 ja '-3, krt 1.

Keüsl o.i kortsr
tonga iira anda (wöin ka esiti
kassüilriliseks minna). Soowitajale

Kirjanikkude ringreis

"Odamehe-- korralduse!.

Tallinnas kolmapäewal, 8. oktooaril k. pool 8 õhtui
b<?a waewatasu. Teatada Simmi kon„Estonia" kontsertsaalis. Esinewad

Suhkurt,
rosinaid,

wastuse^a.

sepiku Jaha,

WtMjllhatlljll I
8. okt

P i h k w a sihil

Joonel t-ulcwahet!

Waeul ute pommita

tee ja kohri^

jaama ja meie kae
j-inionnas.

kannusid

Pvtalowa si

Wabal müügil s

luurajate sal^a
Mõisast ja Untina l
kindlustuvi^jt iralj,

Suhkurt,
Kakaod, (Hollandi)
manna,
nisujahu,

paanikas, surnuid j<

tes. On wõetud w«
Mujal waUue.

«viigimarja,

L. ol<

kõõgisoola,

Põ ta l ow o sihil 1

iaoasoola (Inglit)
jõustu,

tee piirtcuuaö. ^on
Wägede iciiutolue.

löhekala,
silmukala,
sibulaid,

Pi i) k ii <i

harw juurtül' -ui?
kokkupõrked.

Mujal waikue.

tubakat, (wäljamaa)

sigaretid, ( )

arm

sokid, (t&güs)
pipart,
wIHsi,

7. ok

P i h kwa sihil

Masoweri küla ji

loorberi lehti
ja kanseii.

polku ära. Saadud

wäljasoiduks Tallinnast» Senini ajakirja

Wäike-Maarjas

Luuga sihil ivc
loki küla peale tur
gafi löödud. *U<J

kaastöölisena tegewad Pakkurn. slt. sõna „Hardius" aü.

zveel kindlaks tehtu
ftu on Schldutschkon
ära wõetud.

Kartulid

üle Kilbi Kaarmal ootab „Waba Maa"
tellimisi waStu kooliöp. Lan»nAv»',

ivaeülase maaluulaj
na kü.w —Dolgi jõi
tas :vaenlane meie

vvtad „Waba Maa* tellimisi vastu
• vallakirjutaja K. Lilwer.
postkontoris müüb üksikuid numbri ^

Jfarwa«3o:suus

koguski küüsid
ostad suuremal arwul
Eesti tarwitajate ühisuste keskuhisus,
Tallinnas, Wiruwärawa puiesteel nr. 15.

Nõukogude W
rahuläbiriiiik

F. Saarmann*

Järwa-Jaanil

Eesti-Läti-Lcedu
peale 4. oktoobrist
Mis läbirääkimise
näeks nõukogude B
parema meelega oiu

wõtab „Waba Maa" tellimisi waSt
-ooliöpetaja Jm Saar.

Koloweres

wõtab ,,Waba M aa" teiiimisi „
wastu ja mliiib üksikuid numbrid >wotab „Waba Maa
Joh. Reitsnik. K. Tiigonberg.

tellimist waStu

ptb ka Tartuga,
arwates Tallinn
Kuid koha parast <

KäeSolewal aaStit nowembrikuul awatakse Wõru linnaS

põilutöökool

Wenemaa waielusi

urust teha. Paneb c

läbirääkimisi 12. ok>

Opetu? keStab koolis ? aa?tat.
Kooli ülesandeks on tegeltkuv«le põllumeestele kutseharidust anda, kui ka mitme»
iucjuStde pöllumajandusliskclc ametitele (meierid, kontroll-aSslstendid, karjara»
witsejad jne > ettewalmiStada.

Märgskiri Cäät

hltati

Wastu wõetakse mecLie- kui ka naisterahvad 16 a. wanadusest paale
keö kihelkonna», mimsteeriumi kooli lõpetaund ehk waStawa hariduse omandanud
Pääie selle awatakse wee! Wöru linnaS

Ölemr saanud
suurema saadetuse kõiksugu
ja meeste-

naiste

Saapaid

ja soowitame ausdatud tarwitajatele

„Estonia" majas nr. 12,
saapakauplus.
msam

'2 Apejöudu

TkWtud ralltnm «?*« lÄlMrerrtW ttükiMM.

du järgmise selet

Mvalikule arwamis
^Üks jagu ajaki
eltawalt Balti riiki
Wenemaaga rahnlc
da, miö arwataivas
lik arwamine asja:
for:neeritnd et ole.
Wene nõukogud

Õpetus talwekooliS keStab 5^'z kuud.
Wastu wõetakse meeStc- kui naistercidw.nd 16 a. wanadusest päale, keS wabaA
emateclcs lugeda ja kirjutada oskawad. Opemaks mölemiS koolis saab wördlemisi odaw olema. Kehwcmad õpilased w^bastakse matsust.
ÜleSandmisi ja joowiawalVusi kooli astumiseks wõetakse waStu kirjalikult ja
suusönal Wöru mackonnalvalitiuse postumajanduse os^konuaS.
ÜlcSandmijega palutakse culaia'

kut wastu wõttes

Wõru maakonnwalitsuse

nened põhjusmotet
koirn-erents Printsi
luues heaks kiitis,
werewalamise asem
õigused kindlustada
wõitles.
Kallaletungita o

põllumajanduse osakond.
Piirsalu wald Läänemaal tarwitab oma 7-me kl.
kõrgema rahwakooli peale

2 õpejöudu.
Kooliwalitsus.

O. PRIDR1CHSON.

Eesti Wabardig
läkitas 7. oktoobril

põllutöö talwekool

Walimine Piirsalu wallamajas hariduskogu ees 19. ok
s. a. kell 12 päewal.
August Gailitp Friedebert Tuglasja Lehtse rahwakoolile ja I õpetajat Tapajrahwakoolile tobrilKoolimaja
ja wallamaja Risti jaamast 5 wersta.
on tarwis. Lehtse koolile soowitaw üks meesõpetaja.
Henrik Wisnapuu.
Annan alandlik, teada,
Kandidaate
ühes
dokumentidega palutakse walimisele
et mina oma iiri Pika! tän nr. 30, Piletite hinnad 15 mk. kuni 5 mk. Eelmüük „Esto- Walimised on Lehtses 17. oktobril kell 2 päewal.
ilmuda ehk kirjalikult sisse saata.
.Kanana* neljapäewal, 9 okt. awan nias
yiOdamees<c.
Kooliwalitsus.
(tn< W. Tartu m. nr. 6, .K. M." all

Prantsuse aumä
Kõrgem nõvkczu ei

soowitab raamatu psali:

kaupasid on saada^

oksjoni teel määdud

konfiskeeritud kaubad ja nimelt: sigaretid, tubak, pa
Taru b on riidekapp, söögilaud, puh berossid, sigarid, tuletikud, tee, saapad, riie (puuwilvet, kirjutuslaud. Tiirgi diiwan ehk lane jv poolsiidi) wälisriided, niit, petroleum, riis, kon
sohwa, ' woodi ja mõned toolid.
Maksetakse kuuwiisi head tasu. Pakk. denseeritud piim, suits, liha ja muud.

Mitmele Eesti

tinti ja tindi pulber ja palju teisi

Tallinna Tollivalitsus teatab, et Tolliw^litsuse looma toiduks miiub odawalt WirumaaJ Slilds
Tallmua S^.una uul. nr. n:. H, frt. 1. ruumides, sadamas, saawad kesknädalal 22. oktobril
kartuli ladu Wana Sadama tZn. nr. Il.jwa&nfus iwtab »waba wsaa" ta
I> Lepp.
s.
a.
kell
10
hommiku
Sealsamas ostetakse tühje kotta. 'mtft ,X5öötu Auflus4 Tomasson'
Üksik meest soowib puhtasse korteri
«SÄÄÄ 1 »»»« »

»Ait"
taldrsküid,
kruusisid.

seina pappi, riiet ja lõnga,

Eesti tarwitajate ühisuste keskuhisus,

Kooperatiiw
Wiru tän. 4Teles. 790

Il

seepi (sept. koo eest),
laua wöid,
savist pottisid,

SSuu seaS: tuntud autor-kupletist P* Narson ja

JCuidas meest saab ja h-ra G. Glebowi kaastcgewusel kantakse ette
Lustmäng 3 waatuseS.

Eesti poiss italias. Rakweres
Diwertissement.

■««rai Näilelawala ««s—m
toad" Operetti trupe Petrogradi teatrite näitleja h-ra

Sven Lange näitemäng 3 waat

,?eaUsl' tub« nr. 2, kella 6—7.

paremad ^Apollo" näitlejad.

Kesknädalal, 8. okt. 1919 8.

I

S.'r. 320.

M »»W il J lü.i .»m: *~*U

mtp&-n?2F-1-'-»1''

„Waikscõ

«eftrw» coefe k»ht°> feamnMl* lauseid 9600 warka rcha äta; Lttsa Hollmanni ha
ja palu» tochtulttnle wat. bemeajamise SriS walewõtme abil mitme-

Znaa. Balti riigid '

nülid nõukog-ndewa!
Märtidest lahti ütlel!

«>

ti riikide iscseiõwu
riikidel aga mingit
piirisid laiendada
itaft segada, siis ei
tatnijU põhjust sõja
Kette enamline tot
Zt.Bi.uZ õuta lubaw

