
®aUrnita 
toimetus ja kontor

Suurel turul, raekoja ees nr. 16.
Toimetule telefon nr. 16—94. Postikoti 88.

Kantori telefon nr. 7—24. I

Kirjade adrefs: Pobsjis, .Tallinna '
Teataja". Telegrammi de adrets: !

Teataja.

l

I

I

trükikoda: "$552 «£ '•

Kaasanne:

Selnakalender.

Kuulutuste nonpareille rida maksad 20
kop., lehe eesotfas 6? kop. Väljaspool
kodumaad kuulutuste küljel 80 kop.,
lehe ees 2 rbl. £aupäea>al poole kallimad.

Tellida wSid alati, kuid nii, et tellimine
ühe kuu «iimale päecoaga lõpeb; stoa
liku kuu iga nummer 8 kop., ja kuu
postiraha 40 kop. Kdresfi muutmine
35 kop., ®ana adrefs ehk lelle nummer

tulenad üles anda.

Tall. Tea-aja mahlab 1017.a,
Posiijja. Töliiuletf ära roiiesi

12 kuu peale Rbl. 20. Rbl. 16.
11 . . . 18.50 . 15 
10 . . « 12.— , 13.80

4 . . 15.50 , 12.50
8 . , . 14. . 11 20
7 . . . 12.50 . 0.80
« . . 11— . 8.60
5 , . . 9.25 . 7.20
4 . . 7.50 . S.SO
3 . -.75 . 4.40
2 , m , 4, » 3.
l . . .2.- . 1.50

Väljamaale aastas 23 rbl., pooles aas
tas 12 rbl.

Ükllk nummerl2 kop

Il««b igal Sripäewal. Kirjatöösid, mis alla ülle kirjutuspoogna ja tanviiamata jäänud, alal ei haita. Suuremad kirjatööd saadetakse ainult liit
lagal!, kui lelleks mark kaalas on. Kirjatööde! pead saatja täielik nimi ja adrels all olema.

Nr. 234 (2336) Teisipäewal, 17. (30.) oktobril 1917. a. VIU aastakäik.

Balti merel ja Weue sõjawaljadel seisu

kord muutumata.

Saksa laewaSUk kkihm» saart pommita»»»d. Wirtsu pool
saarelt Saksa wäesalk lahkunud. Waeulaue iatkab merel miinide

wäijawStMist.
SSjawZe esitajad Peterburi kesktäidesaatwaS komitee» fele

tauud, et WSerinnal kindlasti rahutegemist nõutakse.
Saksa-Austria wäed tungiwad Italia sSjawäljal edast ja on

juba 30,000 Wangi ning 300 suurtükki wbtnud
Prantslased ja inglased lääne sSjawäljal edusamme

teinud.

Ajutises wabartigi udukogus WMSaSjade minister Wene
wLlispolitika üle ISue pidanud.

Enamlaste „wäljaast»miue", mis 20. okt. kawatsetud, jääb ära.
Ministeriumikriisis Jtalias.

Tartu ülikool jääb paigale.

Sõda.

Staabi ametlik teadaanne.

Peterburis, 14. Mobrrl.
Põhja wäermd.

13. oktobril kella 9 ajal nähti Heinaste juu
-ves mere! lähenewat Saksa laewastikku, milles
filmune ristlejat ja minipaatisid oli. Kella 10
ajal algas waenwne Heinaste piirkonna pom
mitamist, mis kuni kella 12 kestis, mille järele
Vaenlase XaeVad lõuna-lääne poole sõitsid.

Kell 10, 20 min. tulid Salismünde juures
kaks Saksa ristlejat, woolaswad ja Vähemad
lvewad nähtawale, imillele kella pool 11 ajal
Veel üks dreadnougiht: ja kumme miinipaati li
saks tulid. Kell 10,50 min. algas Vaenlane
11 Versta kauguselt Salismündet pommitama,
mis kuni kella 12 kestis. Selle järele sõitis osa
toon põhjapoole. Salismünde juures seisid
kuui õhtllni umbes kümme Versta kaugusel
kaks ristlejat ja miinipaati.

Riia sihis on maaknulajate tegewus. Meie
Väeosa läks kuni Aunenhofi oelseisnVohtadeni,
Lllid ei puutimd Vaenlasega kokku. Mujal Väe
rinnaosal harilik tulevahetus.
Lääne, löuna-lääitt ja Rumenia wäerindadel

tulema hoius.
Kaukasuse wäerinnal

*r ole olulisi muutusi.
Balti meri.

Soome lahe piirkonnas ei olnud Vaenlasega
kokkupõrkamist.

Waenlase laewastik. milles äls dreadnought,
üks ristleja, kaheksa miinipaati ja kaks Voo
laewa olid, lahtus õhtul VideVlku ajal Kui-
Vastu juurest ja sõitis Kihnte saare juurde,
kus ta saare lõunapoolseid kaldaid pommitas.

Pandi tähele, et sakslased Wirtsu idapoolsel
kaldal traattõkkeid katsusid ehitada, kitid meie
tulega nati Vaenlase töölised laiali.

Mujal Väerinnal tegewust ci olnud.
(Pta)

Peterburis, 15. oktobril.
Kõigil wwcrindadel.

Illuksto piirkonnas oli sakslastega Vennas
iamitic, millest meie poolt mõnikümmend meest
osa Võtsid. Mennastajad aeti meie suurtükkide
tulega laiali.

Sakslaste poolt olid samasugused Vennas
tanlisekatsed KreVo alewiku piirkonnas, Daro-
Va kiila juures, Baranowitshist lõuna-idapool.

Kaukasuse wäerinnal
ei ole olulisi muutusi.

Balti meri.
Soome lahe piirkonnas Võitlusi ei olnud.

Miia lahe kallas tikul seisukord muutumata.
(Pta)

Peterburis, 16. oktobril.
Kõigil wäerindadel

Liitlased Belgias sume eduga peale tungima
hakanud.

Londonis, 14. okt. Apres'i Väerinnal Võt
sid Prantsuse-Jnglife wäed kohalise tähtsusega
sõjalise operatsioni ette ja halwa ilma peale
waatamata nihkusid tuntawalt edasi Vaenla
selt tähtsaid seisukohtastd ära wõtteS. Roulers-
I>pres'i raudteeliinist põhjapool ja Paeriapel
lest põhja-idapool saatsid peaoperatsioni Jng
lise ja Kanada polgud korda ja liitusid peale
suurt lahingut edasi. Mõlemil pool Menini
raudteed kestsid Võitlused terwe päewa läbi,
misjuures meie wäed uuesti edasi liikusid ja
sakslasi wangi wõtsid' Bixfchootest põhjapool
wõtsid prantslased nendele omase wahwusega
tormijooksu ette ja Senaensbeke meega üle
ujutatud koha peale waatamata, kus prants
lastel kaelast saadik wees wli käia, jõudsid
kawatsewd eesmärkidele, liikusid edasi ja wõt
sid üle 800 sakslase wangi ning terwe rea kü
lasid enese kätte.

Pafchendaele lõuna- ja läänepool wõttis
waenlane eila kaks tugewat wastukallaletun
gimist seisukohtadele, mis meie neilt hommikul
ära wõtsime, ette, kuid löödi tagasi, misjuures
waenlane meile mängisid maha jättis. Öösi
kindlustasime endid llma takistamata uutel
seisukohtadel, mis peale Pafchendaelest lõuna
pool uuesti edast tungisime ja 18 kuulipildu
jat saime.

Parists, 14. okt. Pealetungimine Belgias,
mis meie hommikul kella 5 ajal ette Võtsime,
arenes terwe päewa läbi meile täieliku eduga.
Mõlemil pool Apres-Diksmuide raudteed

Võtsime 4 kilomeetri pikkusel Väerinnal ja 2
kilomeetri sügawuses kõik sakslaste seisukohad
ära. Waenlase wisa wastupaneku peale maa
tamata jõudis meie sõjawägede parem tiim
Gutschülsti m metsani, miSzuures waenlane
suuri kaotusi sai ja hulk külasid ja tugewasti
kindlustatud talusid meile jätma pidi.

Londonis, 15. okt. Inglise ametlik teada
anne kinnitab prantslaste edukat pealetungi
mist Bixschooten - Diksmuide raudtee juureS
14. okt., misjuures Inglise Väerinnal eila

hommikul alganud pealetungimisel senini üle
1100 sakslase wangi on langenud. (Pta.)

Italia sSjawäli.

Austria-Saksa wägcde suur wõit.
Kopenhagenis. 13. okt. Correspondenz-

Buveau teatab, et Austria saadikutekogu esimees
teatanud, et Ausiria-Saksa Väed Vtintasel peale
tungimisel Italia Väerinnal 30.000 itallast
Vangi Võtnud ja 300 suurtükki saanud. (Pta)

Austria-Salksa wägede suur uwit. (?)
peale tungimas.

Roomas. 13. okt. Waenlase pealetungimine
meie pahemal tiiwal -kestis terwe öö ja järg
mise Päewa, 12. okt., tugewate jõududega edasi.
Meie taganesime piiriäärsele joonele Auzzest
läänepool, niisama ka puhastasime oma Väge
dest Bainsizza kõrgemaa.

14. okt. Mcmte-Canino ja Jurdie oru üle
mise osa wohel tuli Vaenlane üle Piiri ja püüab
lagendikule peaseda. Väerinnal kaswab

Vaenlase jõupingutus, kuid ta tormijooksud
löödi senini tagasi. (Pta)

Br.fila Saksamaale sõja
fuitlnfatmb.

Londonis. 13. okt. (Pta) Reuteri agentur
teatab, et Brasilia laew „Mas»lao" Hispania
rannas põhja lastud, mille puhul Brasilia Va
bariigi president teatanud, et la-ewa põhjalast
mi sega Saksamaa Brasilia enese wastu sõja
seisukorda pannud.

New-Aorgis. 14. okt. (Pta) Rio-deJaneivost
tel'egrafeerita'kse, et Brasilia parlament otsus
tas Saksamaale sõda kuulutada. Brasilia ühen
datud riikide president kinnitas parlamendi
ühehvalelise otsuse.

Söjawägi nõuab rahu.

Laupäewal oli Peterburi tööliste ja sol
datite nina talupoegade kesktäidesaatwa komi
tee koosolek. kuS Väerinna esitajad üksteise

järele kõnetooli astusid ja igaüks oma wäe
rinna poolt anwd kaaskirja ette lugesid.

Kõik kõnelejad ilma erandita rääkisid, et
sõda neil asjaoludel, mis Väerinnal wa
litsemad, wõimata on jatkata.

„Wäerind elab palawikulisest mõttest rahu
üle. Paljud wäeofad nõuawad rahu, ükskõik
missugust, olgu wõi eraldirahu. Iseäranis
iseloomulikult ütles ükS esitaja:

„Kui jälk rahu peab olema, siis tehke wõi
jälk rahu."

Soldatite masse on nii wäga rahuigatsu
sega täidetud, et tema enese oraanisatsionid
teda enam lähemas tulewikuS seisukohtadel ei
suuda hoida, sest sõjawäelaste hulgad öelda
kategorilikult, et nad külmade tulekul enam
wäerinnale ei jää.

.Rab. Gas."

itttilswahetus.
Bõstritsa sihis Lamuutelu linna piirkonnas

ikatsusid austtialaste salgad ühes ohwitsoridega
meie katewikutele lVennastevmise eesmärgiga la
hened-a, kuid aeti suurtükitulega tagasi.

Balti meri.
Soome lahe piirkonnas Võitlusi ei olnud.

Miinipüüdmifetööd kestasid edasi.
14. oktobri Lö jooksul lahkusid sakslased

Wirtsust. Wirtsu mõis põlewti maha, toidu
tagawarr> rööwiti ära. Mujal Väerinnal sei

sukord muutusteta. (Pta)

Saksa laewu ei ole Põhja lastud.
Wolfi agentur teatab Pta jäiste ametlikult,

ot Wsne merewäe teadaanne. mis kõneleb, et
Inglise Veealuse paadi poolt iiks Saksa liini
laew ja weolaew põhja on lastud, tõeoludele ci
Vasta. Weealuse paadi kallaletungimist mär

s gall Saksa lavVade poolt, kuid ükski Välja las-»
tnd miin ei läinud eesmärki.

Prantsuse söiaivätt.

Belgia ja Prantsuse wäed ühiselt edasi läinud.
Londouis. 15. okt. Belgia ja Prantsuse

wöed' läksid ühiselt edasi ja wõtsid Biffheisanr
piirkonnas Merkenci poolsaare ära. (Pta)
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LaoSt iw tctoirttrinunc.
Keila wallawalitsus on maapäewale järg

mise kirja saatnud:
Keila walla mõisa- ja taluomanikkudelt

rekwireeritakse K. polau ja suurtükiwäe jaoks
kariloomi. 16 oktobriks peab 50 looma mu
retsewd olema, mõni päew hiljem weel 150
looma ja peale selle igal nädalal 5—7 looma.

Rekwireerimist • toimetab K. polgu rek
wisitsioni kommiSjoni esimees Ühes walla esi
kajaga kohaliku walla toitluskomitee esi

mehega. Kuid mõned osad panemad ka ise
seiswalt rekwisttsionisid toime.

Naau kuulda, ei olla aga loomade rekwi
reerimiseks Tallinna kindluse piirkonnast kiud
lusekomandandi poolt luba antud.

Peale loomade rekwireeritakse ka looma
toit ja igale wäeofale on luba anwd ise--

seiswalt rekwisttsionisid toime panna, mis
elanikkude huwidele wäga kahjulik on, sest
niisugustel tingimistel Võidakse kõik ära wõtta,
tuna ju üks Väeosa teada ei wõi, palju teine
on Võtnud. .

Wallüwalitsuse arwateS tuleks rekwisitsion
nimelt ühe komisjoni hoolde anda, kes siis
saadused ise Väeosadele wälja jagaks.

Selles mõttes palubki wallawalitsus, et
maapäew walla huwide kaitsmiseks kõik abi
nõud tarwitufele wõtaks, wastrsel korral on
nälga karta.

Hobused wiljaorasel.
Keilast teatatakse maawalitsusele: Juba

mitu päewa lastakse kohaliku polgu hobuseid
Keila mõisa rukkipõllule sööma. Hobustest on
mõned karnitsas, nii et orase häwitamme wäga
suur on. Pühap. 15. okt. oli põllul näituseks
23 hobust. Hobustel järelwaatajaid juures ei
ole.

Uks jagu sõjawäe hobuseid on jälle kauntS
tihti kohalikul surnuaial. Hauad on ära tal
latud ja sõnikut täis.

Sõjaväed koolimajades.
Keila wallas Lehota ja Klooga Vallakoo

lide ruumid on sõjawägede tarwitada antud.
Sellepärast ei saa koolitöö algada.

Wallawalitsus palub korraldust teha, et
koolide ruumid Vabastataks.

7. oktobril tulid Konstantin von Bremeni
päralt olewasse Solidüdi koha peale, Harku
Vallas, Viis soldatit, kellest kaks sõjariistus
olid. Ruumidesse sisse astudes, laotasid solda
tid kolm korwi laiali ja Viisid mitmesugusid
nõusid ja teisi Väikseid asju kaasa, kuna teine
osa asju sealsamas ära purustati. Ära min
nes lubasid soldatid tagasi tulla.

Selsamal pöewal kell 12 öösel tulid solda
tid, 10415 inimest, tagasi ja asusid Bremeni ma
jahoidja Paul Niinepuu korterisse, kus ligi 20
kasti lahti murdes palju nõusid, pesu ja muud
kraami ära Viisid.

Teater.

„Estonia".
Krahw Aleksei Tolstoi ajalooline draama

„loan Hirmsa surm", mis aastate eest wa
nas „Estonias" mängul oli ja täiesti sünd
musena rahwa poolt wastu wõeti sest

toote peakujuks on Wenemaa ajaloost hm
tud isemeelne hirmuwalitseja tsaar Joan IV
Wassiljewitfh oma ümbruskonnaga, tuleb
nüüd täna, teisipäewal, uuesti mängule.

Niisama nagu Joan Hirmsa ajalugu täht
samatele maalt- ja raidkunstnikkudele küllalt
tunstiwäärilist loomifeainet on suutnud anda,
on ka krahw Aleksei Tolstoi seda oma aja
loolise draamatrilogia „Joan Hirmsa surm",

.Tsaar Feodor" ja „Tsaar Boris" jaoks
leidnud, mis kuulub kirjandustiste suurteoste
hulka.

„Joan Hirmsa surm'a" peaasjalikuks
heaks omaduseks on. et näidend kõigile aru
faadaw ja mõtte poolest midagi arusaamataks
ei jää, ühtlasi näitlejale suuri hingeelulisi
Ülesandeid pakkudes.

Etenduse algus, mis äripäewadel pool
seitse on „Joan Hirmsa surma puhul k. 6.

Teatri büroo.

16. oktobri pühitsemine.

Juba hommikul kella 9 ajal hakkas Uuele
turule paiga lähedusesse, kus 12 aasta eest
kohutaw weretöö toime pandi, mitmest linna
äärest inimesi kokku koauma.

Laskmifepaigale oli tammepuust monu'
ment sellekohase punase pealkirjaga üles sea
tud. Linna aednik talitas oma abilistega

ilustamisetöõde kallal.
Turule oli kolm, neli punase riidega üle

tõmmatud ja punaste lippudega ehitud kõne
lawa üles seatud.

Kella kümneks hakkasid rongikäigud lip
vude ja plakatitega kohale ilmuma. Rongi
käikudest wõtsid osa maapäew, töölised, koha
liwd sõjawäelased ja kodanikud. Mälestuse
märgile asetati hulk pärgasid ja elawaid

lillesid.
Kõnelawadelt kõnelesid maa päewa esitajad,

paljud tööliste ja mitmesuguste parteide ning
organisatfionide esitajad.
„ Linnawolikogu esitajate Wõölmanni ja

Ümariku poolt pandi tore pärg langenute
mälestusesambale. Ühtlasi pööras linnaameti
esimees Wöölmann kõnega ..seltsimeeste ja
kodanikkude" poole, milles ülewaadet 12
aasta eest toimepandud weretöö kohta tegi,
mille järele muusik leinamarssi mängis. Üle
üldse olid leinaplatsil mitu muusikakoori ning
„Marseillaise", „Jnternatsionali" ja „Leina
marsi" helid kajasid Vahetpidamata.

Mälestusesamba eest mööda minnes liikus
rongikäik pikkamisi läbi Jaani uulitsa Rahu
mäe poole.

Malestusepühast wõttiS osa peaaegu terwe
Tallinn. Ainult Vihmane sügiseilm takistas
pisut pühalikku meeleolu.

Leedumaa iseseiSwa rifgtna
rahukonwerentfil.

Stockholiims, 11. okt. (Pta.) Endise duuma
saadiku juhatusel ärapeetud Leedu konwerents,
millest ka sakslaste käes olewawst Leedu maadest
saadikud osa Võtsid, Võttis resolutsioni Vastu,

We«e wabariigl

Koosolek 13. oktobnk.
(Järg.)

Bogdauowi kõne.
Riigikaitsekomisjoni nimel teatab Bogda

now, et komisjon, walitsuse aruannet ära
kuulates, leiab, et ewakueerimise küsimus wäga
keeruline on, mis enam tähelepanekut nõuab.
Kõneleja tähendab, et praegusel istumisel peab
Vabariigi nõukogu ainult ühe politilise küsi
muse läbi arutama, nimelt küsimuse walitsuse
ja walitsusliste asutuste ewakueerimise tarwi
likkuse ja Võimaluse kohta Peterburist, sest
sellepärast tehtakse Peterburis walitsuse wastu
sihikindlat kihutustööd ja süüdistatakse walit
sust kawatfustes, mis tal mitte ei ole. Selle
pärast teeb Bogdanow nõukogule ettepaneku
selle küsimuse kohta otsus teha ja wastu wõtta,
mis tõendaks, et Valitsus Võtab kõik abinõud
Peterburi kaitsmiseks tarwitufele ja jääb
Peterburi nii kauaks, kuni pealinna otsekohene
sõjaline hädaoht ähwardab, niisama ka tõendas
nõukogu otsus seda, et walitsuS kawatfeb asu
tawat kogu Peterburi kokku kutsuda. Walitsus
peab sellekohase teadaandmisega rahwa poole
pöörama. (Kiiduawaldused.)

Kutleri kõue.

Tööstuslaste nimel palub Kutler ewaku
eerimise ja tühjendamise wahel wahet teha.
Peterburi tühjendamise wastu ei ole keegi,
mis aga ewatueerimisesse puutub, siis on
asjaolud juba teistfugufemad. Tõõstuslaste
rühm leiab, et kas ewakueerimist laialises
mõttes üleüldse Võimalik on läbi wiia, sest
nagu kogemused Warssawi ewakueerimisest
näitawad, wõiwad ewakueeritud Vabrikud
uues kohas ainult Ist? ehk 2 aasta pärast
täielikult tõüd algada, kuna aga riigikaitseks
ei ole see mitte ükskõik. Mis walitsuSliste
asutuste ewakueerimisesse puutud, siis ka
nende tööjõud langeb. Sellepärast arwab
Kutler, et Peterburi tuleb kõigest jõust kaitsta.
(Kiiduawaldused).

Tsherewanini kõue.
Tsherewanin awaldab ühendatud Vähem

laste rühma nimel täielikku rahulolemise tund
must, et eVaLueerimi.se kui ettewaatuse abinõu
peale Vaadatakse, Valitsus pealinnast sedamaid
ära sõitma ei hakka ja asutawat 'kogu Peterburi
kokku kutsuda kaVatsetakse. Seda tähele pannes,
et cwakueerimine laialiste pealinna tööliste
hulkade seisukorda puutub, peab Valitsus riigi
kaitse komisjonile täielise eelnõu ette panema,
mil Viisil tööliste seisukorda kindlustatakse.

Polkrowlski fõue.
Pokrowski teatab s.-vewolutsionärlbe rühma

nimel, et rühma ewakussrimise asjas tehtud
otsusega täiesti rahul on. Tarwis on ainult
Peterburi majanduslise ewaikueerimise plaan
Valmis teha., fui seda sõja-aja tingimised nõua
wad.

milles Leedu maa iseseiSVus tarwilikuks tunnis
tatakse. ühtlosi peab Leedlmma iseseisVana rii
gina tulewasest rahukonVerentsist osa Võtma.
Peale selle lubatakse refoiutsionis Leedu Vali
tud rahwnskogu Witnas toetada, kui see Leedu
rahwa üleüldist tahtmisi teostada püüab.

Sccbunicu on walmis Saksamaaga ühenbu
sesse astuma.

Leedil kouworonts aValdas Stockholmis Lee
du rahwusfogu resolutsioni, mis see oina istu
misbel Wilnas 18. maist kuni 22. sept. iva st u
toöttis. Saksa sõjawäewötmud keelasid omal
ajal selle, resolutsiom aivaldauiise ära. Adeso
lutsionis tähendatakse, .et Leedu.maa Vabaks ede
neiniseks on tarwis, et ta etnograsilistel alus
tel ifeseiswaks eemo krai li seks riigiks saaks. Tu
leivase waba Laediuuaa pühsiisseaduste ja tema
Vahekorra äranlääranrseks teiste naabririikidega
tuleb Wilnas asutum kogu demokra tiisel iva li
misesüstemll kokku kutsikõa. Kui Saksamaa
Veel onne sõja lõppu tõotuse annab, et ta Lee
durnaa huVisid tirlei vasel rahu konverentsil
kaitsma saab, siis, aru saades, et Leeduniaa hu-
Vrd läänes kindlamat kaitset leiawad kui idas,
on Leedumaa Vaünis neseiswana riiaina Sak
samaaga ühendusesse astuma.

ajutine Nõukogu.

Kercnski teine köne.

Peaminister Kerenski seletab, et Valitsus
plaani wälja töötab, kudas ewatueeritawate ette-
Võtete töölisi kindlustada. Selle plaani kannab
ajutine Valitsus ühel ajutise nõukogu loosole
kul ette.

Edasi kõneleb peaminister mis
ühes osas asakirjanduses eloakneeri mise kosta
lngnwad, sa juhib tähelepanekut selle peale, ot
kaks aännift poolt „Rabotshi Putj" (enam
laste leht) ja „Nowaia Nuss" (wastmewolut
sioniline uulitsaleht) selles tegewuies ühte
teed kiimaad ja kokku pnutuwad. Et Valitsus
põgeneb, see on mõlema tiiwa hüüdsõna, nii
sama ka see, et Valitsus tahtnxrt pealinna stA-T
lastele ära müüa.

Kuid nende õiguste sa põhsimmõiete kaits
mine, mis rahtvas Võitluses tfariftüfc korraga
igaühele kinkinud, on tinti aut, tui tänase päcnxx
raskused, sellepärast seisame meie sellel iciinfo
hai, ct sõna- ja trükiwabadust tuleb kaitseda, ja
ootame, et awalik arwaminc oma põlastusega
sunnib neid ajalehti kaduma, mis sõnamabaduse
katte all rüüstamist edendamad ja rahwahulka
sid jnltitnu-lt eksitada püüawad. Kas seda toitu
parourpoolse Või pahempoolse ..soustiga" lauale
kantakse, on walitstisele ükskõik. (Tormiline,
lkanakestew kätrplagin parema! pool sa keskel.)

Koosolek 16. okt.
Ajutise nõukogu koosolek awatakse kell 11

50 min. Awkfentjew awab koosoleku, annab
aga siis juhatuse Peshehonowi kätte. Päewa
korral on

riigikaitse seisukorra küsimus.
mille üle ajutine Valitsus seletust andis.

Muralewitshi kõue.
Töötawate haritlaste nõukogu esitaja Mu

ralewitsh leiab, et selles seisukorras, mis rii
gis walitseb, mingisugustest riigikaitse plaa

nidest juttugi ci wõi olla. Et riik uuesti
Võiks enese jalule ajada, on waja hädalda
mise asemel tõesõna öelda. Sellepärast on
waja nõudma, hakata, et jõud Võimu alla
heidaks. Kõneleja tunnistab, et praegu riigis
teegi kellegi sõna ei kuule. Sellepärast ütleb
rahwas ajutisele Valitsusele: „Wõta mõek ja
mine wõitle Vaenlasega! See ei tähenda ai
nult sõjamõeka, maid ka õige kohtumõistmise
mõeka".

Wojewodmi kõue.

Talupoeg maaomanik Wojewodin tuletab
meelde, et hädaoht, mis riiki ähwardab, iga
suguseid parteitülisid lõpetama ja isamaa
peastmifeks ühinema kutsub. Kõiki neid, kes
ühinemist tanZtawad. tuleb äraandjateks tem
beldada. Kõneleja arwamise järele on ka
Lenin nende seas. Neid on tarwis oma

keskelt wälja heita.
(Järgneb.)

Afupuhastuse-PSHa puhul ei
ilmu homme leht Talitus.

Kill MUMM M

== gisti nanganoiin 
Kontor awatud Juhatuse kõnetunnid

kekla !S H>—3p. lõun. - kella 12—2 p.
ostab: müüb:

SZõgikariulLd Soome silku
5678 suuremal arwul. Juhatu?.



TalurchVliliitude üimmt

Otma kogu Vslimistel.

Selleks, et talurahVal Võimalus oleks oma
kasusid kaitsta, ja küsimusi, millel põlluharija
rahwa tehta eluliu-e tälstsus, igakülgselt läbi
arutada, selleks asutati läinud suwel Valda
desse ja maakondadesse nõndanimetatud talu
rahwaliidnd.

Liidu komiteed ja jaoskonnad pidid taln
rahwa parlamendtts saama, kus wallakodam
kuid mitte üksinda neid küsimusi ci oruta, mil
tel kohaline tähtsus, waid ka laiema uteteVusega
tüsimnsr, mis meie maa ja rahwaga ning tema
fulcVtkuga ühenduses.

Need komiteed ja jaoskonnad pidid ka järel
walVajaks olema selle üle, kudas meie 'kubcr
mangu- ja maakondade-nõukogud töotawad.
Nende kaudu pidi maapäew ja maakonnauõu
kogub teada saama rahwa tahtmist ja soowisib.

Ei Või kiita, nagu oleksid talurahwaliidud
oma ülesannet eeskujulikult täitnud. Paljudes
Valdades ci smidehtdki liidukomiteed elule kut
suda; mittnes Vallas jäi liidu komitee jälle ai
nult paberile. On Valdasid, kus komitee peate
asutamise-koosvteku' rohkem koosotekuid ei olegi
pidanud. Arusaadaw, et sarnastest korraldus
test midagi kasu ei ole ja et nad niihästi koha
peal kui eemal mingit mõju ei suuda awak
dada.

On aga ka komiteesid, mis jõudumööda on
püüdnud tegetvust aValdada. Kui see tegewus
Vahest mi Viljakas pole olnud, kui esialgu loo
deti, siis on see Vabandaw erakordsete oludega
ja jõudude puudusega.

Sest meie elame ju praegu- ififa aegu üle, kus
maa meestest lagedaks tehtud. Nooremad jõud,
ustwcdajad ja ergutajad on suuremalt osalt isa
maa kaitseks püssi alla Viidud.

Kuid kõige selle juures ci saa talurahwalii
iiide tähtsust eitada. Olgugi, et liidukomiteed
siin Või seal ehk suikunud' on, hea tahtmise ja
asjatundliku juhtimise juures suudaVad nad
siiski õige palju kasulikku korda saata.

Just nüüd on aeg kätte jõudnud, kus kõik
Wallakomiteed agaramat tegewust pealvvd
awaldama hakkama. Need liidukomiteed, mis
tänini suikunud, peawad uut jõudu wõtma.
Ja Valdades, kits komiteed alles asutamata, tu
lewad' need Viibimata elule kutsuda.

Miks seda just nüüd tarwis on?
Wastust selle peale annab meile praegune

org ise. Kogu suur Wene riik Valmistab asu
tawa logu Valimiste wastu, ja ka meie ei tohi
tuimaks poaltwaotajaLs jääda. Sest meil tu
leb a sutaVlilt kogult Vahest rohte ni nõuda, kui
seda sisemistel kubennougudel Vaja nõuda ongi.

Kes peab aga m eie saadi kütete, keda' meie
asutawasse kogusse läki tarne, selgeks tegema,
mida nad seal meile nõudma peawad? Kes üt
leb neile, mida meie rahwas tahab ja igatseb?
Wõi saadame sinna Jüri ehk Jääni ja. ütleme,
et küll nad ise teadvad, mida nad meie maale
nõuawad. 

See seisukoht oleks Võimatu Vildak. Meie
oleme nelja riigiwolikogusse Mehi saatnud, ilma
rt meil Võimalus oleks olnud neile juhtnööri
sid kaasa anda, mis need saadikud riigiwotitko
gus tegema peaksid. Ja tagajärg oli, et meie
saadikud oma Valijate ees Vastutust ei ttm
mt,d, sest Valijad ei olnud neile ju Valimiste?
öelnud, mis nad õieti- tahawad. Talitati oma

pead. Uima et küsimist oleks üles sea
tudki, kas see tahma enamuse soowidega kokku
kõlas Või niitte.

Nüüd on ajad muutunud. NvhVal on lvõi
eualns kodus koha pea! iga küsimust läbi aru
kada ja oma asemÄkndele asutawasse kogusse
kindlaid juhtnöörisid kaasa anda. Selleks ei ole
iakisttisi. Waja ainult endid korraldada, liitu
desse ja komiteedesse astuda, kus praeguse sei
sukorm kui ka tulewiku kawatsnste kohta Võib
seisukohta Võtta.

Talunahiväliit peab nüüd otsusele jõudma,
mis nõuab inele põlluharija rahwas Wene riM
asutewalt kogult. Kas seda, et eraomandus
saaiks ära kaotatud ja talud wõerandatud ning
hingemaa Viisil siiludeks tükeldatud, mida aas
ta aasta järele jaotatakse ja ümber niõedetakse.
Wöi seda, et kõik maa ilma tasuta rahtoa oman
duseks tunnistatakse, mida kogukondlisel korral
duset ühiselt haritakse ja ühiselt saaki jagatakse.
Eh? jälle seda-, et eraomandus endist Viisi jääb,
kuna seal kõrwat ka põline rent õigustatud on.

Kui talnrcvhwas oma liitude kaudu nende
küsinntste kohta otsusele jõudnud, siis teab ta
ka, kellele ta asntawa kogu Valimistel oma hea
led annab.

Walimistel tuleb meie talnrahtval neid era
kondasid toetada', kelle programm talu rahwa hu
widete kõige rohkem Vastab ja. kes meie maa
tarwitamise süstemis mitte liig järskuste kat
seid tegema ei rutta.

Wiimasel tawrahwvliidu komitee esitajate
koosolekul, Tallinnas, 'tunnistati Eesti radikal
denwkratlise erakonna poolt ülesseatud põhjus
sooned maakorralduse küsimuse kohta õigeks ja
wastuwõetaivaks. Nimelt, et maoküsimust Ees
timaa kohta ärgu hakaku mitte Wene riigi asu
taw kogu otsustama, waid selle otsustamine an
tegu meie oma, s. o. Eesti asutama kogu kätte.
Wõerastel ärgu olgu asja, kudas meie onm
maid 'harida ja kasutada tahame, seda otsustame
ise oma kodus. Ja meie esitajad asutewgs ko
gus Peawad nõudma, et selle mi tähtsa- ja põh
japanewa küsimuse otsustamine meie enda kätte
antakse.

Taiuvahwaliidu komiteed Valdades peaksid
igal pool sellelesamale seisukohale asuma. On
nad kord maaküsimuses kindla seisukoha Võtnud,
siis ei ole raske neil ka otsusele jõuda, missuguse
politilise parteiga ühes meie põlluharijal rah-
Vat wleb Valimistele minna.

Sellepärast asugu liid-ukomitoed nüüd aga
ralt tööle. Aeg lõpeb otsa. Igatahes peab
enne, kui walimisesedelisid minnakse ära and
ma, selge olema, missuguse nimekirja eest
healetada maksab. Iseenesest ei jõuta mitte sel
tele otsusele, kui mitte aegsasti üheskoos selle
üle aru ei peeta ega selgust ei nõutaia. Kuid
asutaw kogu on liig tähtis selleks, et tema loa
limistele tippiste silmadega ei minda.

Robert Berendsen.

Markused.

„Ko-daülane! . . ."
Nimetus, täis põlgtust. Kes ei ole teda

nüüdse rewolntsiom ajal enese kohta kuuluud?
Palju on wabritanta ja suurte äride pidajaid,
keda tõesti kodanlasteks Võib nimetada? Nen»-
dele on seda nimetusi kõige Vähem näkku Visa
tnd. Kodanlased on praegu arstid, adwokadid,
kooliõpetajad, pisilese majatese omanikud, puh
tas riides töölised ja isegi madrus, kes püksi
sääri saabaste peal kannab, soldati silmis. On
inimesel watemaa maad, siis on ta kodanlane,
<m tal .kapsaaed rendil kodanlane, peab ta
oma hobusega Voorimehe ameti-t kodanlane.

Kujutame ette. mis on niisuguse wcmte ta
gajärjed.

Kaswab uus palm inimesi, kes praegu Väik
sed alles on. Nemad kuuleVad, kudas sõrm
„kodanlane" rusuVa põlgtusega öeldakse. Nad
Vaatawad seda, kelle kohta seda öeldakse. Nad
Peawad siis järeldama, et kui sa ei taha ala
tuks kodanlaseks saada, siis ära õpi, ära ole
kokkuhoidlik, ära püüa puhtasti riides käia, ära
Pese nägu ega käsa puhtaks, ära kammi pead,
ära pühi nina.

Tõesti, teisiti ei Või järeldada.
Käid koolis ja õpid, siis ei tule sinust ju

muud kui neetud kodanlane; oled sa kokkuhoid
lik, siis muretsed Või rendid omale tüki maad
Või maja, ja jällegi oled neetud kodanlaste hul
gas; käid sa aga püksisääred saabaste peal ja
uinarätik taskus, siis on selged tundemärgid
olemas, et sul täielikud kodanlase kalduwused
on. Mis sa muidu niisugune peenike poiss Või
preili tahad olla?

HuVitaV onl Tallinnas kümne Või kahe
kümne aasta pärast näha, kui need inimesed
kõik suureks kaswawad, kes nüüd õpiVad ümb
ruskonna Vaadete järele kodanlast maailma
teotuseks pidama ja tema Vastandid tahawad

olla. Missugune Tallinn siis õieti Välja
näeb, kui siin ühtegi kodanlast enam ei ole?
Uulitsatel käiwad inimesed edasi tagasi, seltsi
majades tantsitakse, elektritramVai kihutab
Kadrioru poole ja merekaldal on jalutajad, aga
mitte ühte kodanlast kusagil. Seda aega te
haks näha.

Räägitakse, et omal ajal, kui endine keiser
Nikolai II esimest korda Tallinnas käis, siis ta
küsis, kui bluusedes inimesi uulitsatel ei näi
nud: „Miks siin töölisi ei ole?"

Kuningale Paistis siis, -et terVc Tallinn ai
nult kodanlastest kihiseb.

Ega niisugune iseenese petmine Tallinnas
nii raske et olegi. Tallinnas armastatakse ju
üleüldse kodanlaste moodi Välja näha. See
sooV oli seni koguni nii külgehakkaw, et isegi
need, kes Koplisse tulles oma Välimuse peate
suurt tehku ei pannud, Tallinnas Varsti riiete
poolest kodanlasteks muutusid. Kahtlemata
Võetakse nad nüüd Wenomaal, kui nad tagasi
läheVad, kui „burshuid" wastu. Muidugi, see
ei puutu meisse, aga kodantesteta Tallinna,
seda tahaks näha.

Kuningat nimetades tuli midagi meelde.
Räägitakse, et Amerikas suure 'õhinaga Ni

kostu II piita ostetaVat.
Mispärast neid ostetakse?
Ameriklased imestawat, et sse nrees Wene

maad suutis Valitseda, ja- pealegi hulk aastaid,
kuna teised targemad sellega kudagi hakkama
ei saa.

Mis ameriklastel Viga .nalja teha?

Kõige huVttawa»ur teade, mis Vnmiase nädala
jooksul tuli, on see, et kolm Valda Pihkwa mail
otsuseks on teinud Jumalat kui Vana, korra te
gelast boikoteerida.

Ei usu. et Pihkva mees selle otsuse täitmi
sega korda saab. Eks neid mehi ole nähtub.

K. K.

sdoosolek 13. .ottobril.
(Järg.)

Päwst Läänemaa rüüstamise asja Voetakse
maanõukogu ja maawalitsuse eelarwe arutusele.
Anmndjaks on rahaasjanduse-osakonna juha tai
ja, kes alguses lühikese nlewaate terwest 
Vest annab, mis kuni 1. jaanuarini 1918. a.
2.1 W.020 rbl. 6 kop. peale kokkukõlasse seatud
ja juhib tähelepanemist selle peale, et lvaeValt
Võimalik on pmegusel koosolekul terwet eel
arVet üksikasjaliselt läbi arutada, Võidaks ai
nult üleüldisi märkusi ja näpunäiteid maawa
litsusite summade Wrwitamise kohta anda, -mil
lega ka nõus ollakse.

Asutakse üksikute osakondade juhatajate se
letuste kuulmnisite sellekohaste eelar-Ve-osade
kohta. Kõige pealt Võetakse ette haridusi-osa
konna eelarwe, mille järele nim. osakonna Väl
jaminekud käesoleVa aasta lõpuni 51.325 rbl.
oleksid. Enamlasid ja endine esimees Wallner
nõuawad -eelarwesse kõigi Eestimaal töötawade
kooliõpetajate Palkasid üles Võtta, alannnääraks
150 rbl. kuus määrata. Neile seletatakse, et
Võimata on maawglitsusel kõigi kooliõp. palkade
maksmist oma peale Võtta, mis miljonisid- Väl
ja teoks, kuna aga maawatitsusil sellekohaseid
sissetulekuid ei ole. Maapäew Võib ainult nii
suguseid otsuste teha, mille täitmiseks tal abi
nõusid ei puudu (Põld). Niisama Võidaks ka
teiste osakondade piirkonnas teeni watele amet
nikkudele,nagu näit. Vallasekretär., linnaametite
liikur, jne maalrnlitsusi kulul palkasid' nõuda.
(Seljamaa). Eelarwe aruandja tähendab, et
mõlemad onrawalitsuskonnad kooliütespidmnl
ses teatud mõõdul aulouomsite on ja sellekoha
seid wäljam-inolmd ise peawad kandma. Enam
lased ja teised äärmised pahempoolsed sotsialis
tid seisawad kangekaelselt oma nõudnrise jmr
res. Nad.-denr. Reintannn tähendab, et kooliõp.
palga alamniäär 150 rbl. wastu ei ole keegi
Vaielnud, sest ka- see palk ei ole praegusel kallil
ajal sugugi suur, kuid et niaawalitsus kõigi
Eestimaal lövtawate kooliõpetajate põlgamaks
urise oina peale Võtaks ja juba 1. sept. s. a.,
uagir seda hr. Wallneri ettepanek nõuab, seda
küll ei saa Vastu. Võtta; onne peaksime kõik

Eestimaa koolid oma kätte saama ja maawatit
suse koolideks tunnistama, mis aga. Veel tege
mata. Võetakse wastu keskrühmade ja parem
poolsete Healtega ettepanek, ainuke Võimalik
praegusel ajal:

Maanõukogu' kohustab haridufe-osakonda
kõige lähemal ajal eelnõu wülja töötada ja pal
gaolude korraldamiseks ja abinõude* leidmiseks',
kudas rahVakooliöp. palga- alammäär kuni 150
rbl. kuus kindlustada. Ühes sellega leiab maa?-
nõukogu tatVilikuks, et meie omawalitsused
jn'ba tänawu öpeaasta algul oma kooliõp. palga
nim. määrani tõsteks."

Niisama Võetakse Vastu ka hr. Birki täien
dus eola-r-Vele, summasid määrata asutuste loo
miseks, kus lasteaedade ja> lastemänguplatside
juhatajaid -ette Valmistataks.

Wõekakse ka eelarwe teised osad wastu ja
Volitatakse tuaawaliisust nim. eelarwe piirides
Väljaminekuid teh<r, kuua eelarVete lõpulik ja
üksikasjaline läbiVaatemitw järgmiseks istu
misejärgukN jäetakse.

Jõutakse Veel sellekohase tmrimisekomisjoui
artianue Kurista 18. juuli tapmisewo üle ära
kuulate, kuna seisukohawõtnüue asja kohta järg
miseks koosolekuks edasi lükatakse, niis ajaks ko
misjon sellekohase resolutsioni Välja töötaks.
Resolutsioni Väljatöötamiseks lvalitakse komis
jouile Veel juurde adw. Joakson ja Strand
mann.

Koosolek lõpeb kella 12 ajal öösel. —nn

Waljomaa ajakir';andvs ja

Wcne demokratis rahatwgt

mifed.

Saksa,naa ajakkirj andus.
Saksa poolametlik ltealekandja „Nõrddentsche

Allgemeine Zeitnng" Võtab tööliste ja sõjamäe
laste nõukogu poolt Väljatöötatud juhatuskir
jas ülesseatud rahutingimiste kohta sõna ja ta
hendab, et rahutingimiste kohta ülesseatud ka>
Va pikha-stVerd Wene oma on. Kuigi seal mõ
ned punktid Saksamaa hnwidega kokku ei lähe,
siiski on- need teises Vaimus, kui Asguith'! ja
Lloyd George'! Viimased kõned. Wene demokra
tia rahuttngimisies on seesama leplik Vorm,
mis» riigipäewa kõnedes paawsti rahumärgu
kirja puhul aset leidis. Leht arwäb, et juha.-
tnskiri peegeldab Wene rahVa> onaumse rahu
püüdeid ja loodab, et see Wene ametliku diplo
mvtia ja liitlaste peate mna mõju saab awal
dama.

„Wiener Fremdenbtett" nimetab juhatus
kirja suureks sammuks edasi. Nende ettepane
kirte peatähtsus seisab selles, et neis utopialis
test sõjaeesmä-rkidest la?htt öeldakse. Igatahes
hakkas Wenemaa niisuguses toonis kõnelema,
mis Võimaluse annab Vastamiseks. Kuid, tä
hendab leht, Wene rahuprogrammil on ainult
siis keskriikide jaoks Väärtust, kui ta eneses nii
wõrd küllalt jõudu leiab, et temaga ka Pausis,
Londonis ja Roomas rehkendatakse.

Inglise ajakirjandus.
Ptn. „Pall-Mall-GaHette" kirjutab, et töö

liste ja fõjawäelaste nõukogu poolt ülesseatud
rahu-tingimised tõendaVad, et Wene denwkra
tia tõeoludest arusaanrisewöime täiesti kaotanud
on. Ta elab miskisuguses sõnaderiigis, mille
ta? ise oma mõttekujuttistega on loonud. Aeg
oleks juba aunnrugi Wene demokrattal mitte
teostatawatest utopialistest unistustest lahti
ütelda ja enam tõeoludega rehkendama hakata'.
Juba see asjaolu, et Pveisimaa nüüd juba Pe
terburi wärawatest sisse tlmgib, annaks küllalt
põhjust arwata, et kõige ägedam sõjawastane
arusaamisele peaks tulema.

„Daily News" leiab, et tööliste ja sõjawae
laste teadaanne sõjaeesmärkide kohta huwitaw
dokument on- ja arwab, et tuleb aeg, kus see do
kitute nt õige tõsise tähtsuse omandab, kuid prae-
M, kus liitlased Veel lõpulikult söjaeesmärkide
kohta kindlale otsusele ei ole jõudnud, ei ole ka
sel dokumendil suuremat tähtsust, ülesseatud
põhjusmõtted on huwitaVad ja selles mõttes
Võib ta õige tee juhiks saada.

.Mormng Post" arwab. et tööliste ja sõja-
Väelaste nõukogul ei ole õigust Wenemaa ni
mel kõneleda, sest et tal ei ole rahwaesitaVuse
iseloomu. Nõukogu poolt ülesseatud rahutin
gimised ja Saksamaa huwide kohaselt kokku sea
ttld.

TaMnna furmapatalzon

Yluhumaat.

Wõitlustest osawötjad jutustawad surmapa
taljoni tegelvusest MulMmaal.

Kohe esimese kutse peale läks smnrapataljon
Muhumaale 1. okt. Muhumaale tulek sündis!
sel ajal, kui soldatid panikatiselt saare pealt ma
põgenesid, püssisid mm sisse kaewates ehk muidu
ma peites. Põgenejad soldatid lootsid eneste
lätte auru- ja transportlaewad, et kiiremini
nmnner maale peaseda. See igaloene wiletS, loo
makarjaks muu-tunud immestesalk julges Veel
suvmapataljoni meeste üle, kes kibedamal silma
pilgul saarele tulid, naerda ja neid ..lollideks"
ninwteda. Peale saarele asumist anti pataljon
niie kohe käsk madrustele appi tanmii kaitsma
minna.

Ateenlane tungis ilma Vahetpidamata talil
mi peale, kuid surmiapõlga-jad lõid iormijook
snd tagasi ja wõtsid omalt poolt Vastutorimijook
susid ette, millega waenlas-e jumes segadusi siin
uttesid. Tammi suudeti kolm päetat kaitsta,
nrisjuunes pataljoni patarei ohwitser Parmna
nowi juhatusel Vaenlase iminipaadile, silise tam
mi pommitas, wntawatd Vigastusi tegi, mi et
see patarei laskepiiritt ära ruttas. Pataljonile
anti käsk uutele seisukohtadele taganeda. Käsk
Võeti Vastumeelselt Vastu. Pataljon Vastas:
meie oleme otsustanud surra ja mitte sakslast
saarele lasta. Kui aga selgus, et sakslased ongi
juba saarel ja meie soldatid endid alla anna
taud, kuna aga laewastik rabinast eemale läinud,
asus pataljon täielikus korras näidatud seisu
kohtadele Koosalt polguga kõrwuti. See polk
oli ennast allaandmiseks wakmis seadnud, ootas
Vaenlast, Valged lipud iilewal. Peale selle soo-

Vitasid- ka Pataljoni, sedasama teha. Et kutsu
mata nõuandjatest lahti saada», Võett nuudid
tarwituselc. Peagi ilmusid rattamehed, kes na
gtr oma kodus ringi sõitsid. Wiie-knue sakslase
juurde jooksid 30—50 soldatit ja pakkusid endid
rutem wangi Võtte. Saksa rattmnehed. endid
tõesti kindlal jalal tundes, laususid põlatu sega;

...Kannatege, terd ei ole Veel teie käes!"
Püssid Viskasid nad juba ammu minema' ra

kandsid Valgeid lippusid. Sel ajal jõtvdsid ran
da meie transportlmnrad. et osa sõjawänegi ära
peaste. Pataljoni jaoks saadeti miinitrans
port „Temosfen". Midagi 'koledat sündis nüüd.
Metsalisteks läinud soldatid jkoejellesid loomal
hirmus transpordi ümber nagu kärpfed. Sur
ma pataljoni komauder, teise järgu kapten
Schischko, ütles pataljoni nimel transpordi tar-
Viwmisest ära, kogus ülejäänud mehed kokku ja
teates:

„Kes ei taha alla anda, tulgu minuga sure
ma."

Sakslased lähenesid, algas Võitlus artvu
poolest hulga sutrrema Vaenlasega. Pataljon ei
kaitsnud ainult mitte, waid käis lauldes' ja
„Elagu Vaba Wenemaa'l" hüüdes mitu korda
tormi jooksul ja langes Viimase meheni, kuid ai
te ei andnud. 20 meest peasis juhtumisi ära. nii
et endistega kokku, kes hamvatutena ennem
mannermaale toodi, 800 mehest 188 järele jm
Kõik ülejäänud pandi georgirtstisaamiseks ette,
aga Schio-Walischwili kahe risti saamiseks pa
teljoni lõpu. peastmise eest.

Peterburi teedel.

Selle tagajärjel, et Saaremaa, 
ja- Hiiumaa sakslaste kätte langesid, on Vene
lased Riia lahest täiesti Välja surutud ja nende
seisukord õige raskeks muutunud. Peterburi on
hädaohus.

See ei ole enam kellegi uudis, kuid' siiski
kordawad Wene lehed- seda ikka uuesti ja uuesti,
nagu lootes, et ehk rahwas ja sõja mägi ometi
Viimaks kohkub, kui hädaohu suurust näetoad.

Palju kuiwemalt ja rahulikunratt hindaVad
sündmusi Saksa lehed. Nii tähendab „Pftmu
Tageblatt", et Saaremaa änUvV-tmin-e esimesel
joonel ainult taktikaline edusamm on, sest see
saar ähwardanud seniajani Saksa pahemat iii
ba, mille julgeolek nüüd kindlustatud olla.

See. on muidugi Väga õige. Saarestikku
oma Võimu alla saades Võitvad sakslased nüüd
päris mureta olla:, et neil põhjapoolt mingisu
guseid „ootamatusi" karta et ole. Kuid siiski
ei ole nende Võit mitte ainult taktikaline, Vaid
ka strategiline.

Nimetatud Saksa? lehes, tähendatakse peale
selle Veel, et Saksa kaitseliin saarte omanda
mise tagajärjel mitmesaja. Versta- mõrra

on lühenenud. Jälle õige. Kuid ühtlasi
on sakslased ka oma mereopcratsiouide piir

konda märksalt laiendanud. Praegu <i
wõr sakslased oma opowtsionisid Muhu

Väina seisukohtadelt mitte ainult Tallinna ja
Peterburi peale juhtida, waid neil on tvõima
lik ka AhVenamaa saarte peale tungida, ct sealt
siis p isi tasakesi Soome rannale nihkuda.

Läheks soe neil korda, siis oleks, arwab üks
Wene sõjaasjatundja, Wene laewastik Soome
lahes nagu kotts kinni.

Nii siis on sakslastele saarte omandamise
tagajärjel laiad wäljaVaated aVanenud nii
hästi Tallinna ja Peterburi kui ka Soomemaa
randade poole.

Riia laht on Vaenlasele praegu atvatud.
Sinna wõiwa-d Bremeni ja Hamburgi kauba
laewad kartmaialt sisse sõita ja Väed kusagil
Saaremöak Või Hiiu saarel .maale saata-, kust
tväejuhatus nad siis parajal juhtumisel man
nevmaale saata Võib— Riia Väerinna seljalaha
ja Tallinna alla. Igatahes ou arwata, et Vii
mane praehu kõige enam Hindenburgi tähele-

äratab, sest Tallinn on Svoinw lahe
lukk, mis murda tuleb, kui Peterburile mere
poolt järsku? hoopi tahetakse anda.

Wastsstks T. Ikrme feletusklk.

Tallinna Teatajas" nr. 229 tahab T. Jü
rine teist korda seletada, et Jürwa umakonna
nõukogu Kirna Valla äratükeldamisega raskes-

makswate seaduste Vastu eksinud ja näitab
nimelt „Wenemaa seadilstekogu II jao paragr.
18. lisa par. 2 märkuse jne. jne." peale, mille
dest järeldada tuleb, et Valdasid ilma neruV
nöusolelniseta ja ilma Volikogu otsuseta liita ei
tohttivat, ning tähendab, et see seadus ei
olewatVc c i m u ir ctu d. Selle juures ei

jäta ta ka unud isiklikult Puutumata.
Et ajalehes ruumi asjata polennka tarwis

mitte raisata, tähendan ainult nõnda palju, et
minu Vastuses T. Jürinele selge sõnaga utel
dud oli, et umaHöunanõilkogu Valdade Piiride
uuenduse kawaga just wallaelaniklude poole
pööras, ja et Kirna Valla elanikikd selle wastu
pole hädaldanud. Et kõigi elanikkude poolt Va
litud saadikud selgemini rahwa soowi awalda-
Vad fui tallitaja ja kirjutaja, kelledel, nagu ju
ba ennemalt näitasin, tvalla iseseiswuiega isikli
sed huwid ühenduses on, niisama ka wana tsen
susline Volikogu see on demokratline leidus,
mille wasttr muult need Prolesteeriwad. k.'llede
le Vtiua kord Väga õiglane ja armas.

Ja mille Vastu siis T. Jürine protesteerib?
Kas selle Vastu, et tema poolt näidatud seaduse

§§ V eel muudetud pole. Või selle mi
iii, et maakonna nõukogu Valdade piiride
muutmise kawaga -mitte Vanade Valla Volikog
ude. waid kõige Valla elanikkude paole

Crjtmescl juhtumisel peaks T. Jürinele tui
Vanade ja Vististi ka uute seaduste tundjal
teada otenm, et seaduste kuAutamine, mida edc
neV elu mpihg jätnud vn, mitte maakonna nõu
kogu wõ im ii konda ei käi.

Kui aga T. Jürine selle Vastu hädaldab,
ci nraakonna nõukogu mitte eelnimetatud oma
dustega VallaVolikoaii Vaid terwe Valla elanik
kude arVamist tarVitas, siis on siin käega katsu
taV, et Protesteerijas Vainr istub, kes iga Va
bama 'korralduse kallake kipub ja selleks ka. koli
kambrist seadusi Välja toob, mis küll surnud,
kuid surnute nimekirjas registreerimata.

Et Wenernon seadustekogus Väga palju §§
Vevl mahakustutmnata on, siis Võiks ju te Ni-

kolbi II troonilt tõute-mise, ajul. Valitsuse loo
mise ja teiste rewolutsioni läbi saadud Vaba
duste wastu kohtutes taebtust tõste, kui mõni
tsaariaegne asutus sel lats Vvlittrja? aunaks ja
protsessiks mõni sada rubla ohVerdaks.

Isiklikult uäägutades räägib T. Jürine mi
nu huwidest, nagu koerteks need' ainult rma-
Valitsuse tegelaste wõttuu- ja 
ümber, kuid unustab ära, et mina oma Vastu
ses otstarbekohasusest, rahwa nõusolein-tsest ja
õiglastest koormatest kõnetesiu, kuna mõhmifitst»
nutte just T. Jürine oma lipule kirjutes ning
sellele nüüdki Vann seaduse §§ toeks seab.

Kn ei huVita mind mitte see. kellele need
900 rubla, mis T. Jürine Kirna Valla peasimite
hinnast maha lubab jätta, saawad. kuid näeksin
Heameelega, kui T. Jürine seda hinnaalandust
Kirna Vallale mitte ci teeks, maid selle eest ter
we roa Vann seaduse W, mida tegelik olu üle elaw
n,rd. maha protsessiks, siis oleks' minul ennast
sellel alal Vähem täiendada, ning T. Junne*
nende kaitsmisega Viihrnr maeta*.

Edasi pean tähendama, et mina T. Jürinelk
mitte terwitnetekõuesid atoartete omowalitsute
asutustele ei ootennd. Vaid asjatundjat juhatust
ja õiglast nõu. Kolikambrist seaduste Välja
tubuikuinc ning tsoarmegsete kohtute appikar
juminc iääb Juuda teoks, kui see ka mitte mu
sn-ga waid trükimustaga sünnib.

Lõpuks tarwitab T. Jürine tveel isesugust
eht demckgvailist Võtet seletades, et tsaa-rraegne
tsinsusline tvallanwlikogn. telle õigusi temo
kaitseb, õige ornawalitsute esitus olla, kelle Vas
tu demokratilstv-l alustel Valitut* maakomm
nõnkogu, kelle teguwiisi kaitseks mina sõna
wotsin, paljas ametuiMidc kari on! Kas' selle
tõenduseks kolikambris te teaduse §§ on?

Sõnajalg.
Paides, 12. ott. IM7.

Kodumaalt.

Wiljandist. 11. ott. 1917. Zeppalini tutes
füir sünnitas meie linuas päriselt panika: pat
jnd inimesed jootsid langrVatest pommidest ko
hutatnd, teadmata kuhu poote. See ja uiuud
järgmised ööd saadeti mööda linna ligidal loäl
sade! rõukude all. Prrngu cn- ärewus tatm
nud: pite-rnalt mäletamad sedir sakste ..knltura
tööd" muidugi need, teltedel omaksed siirnnõ ebk
Vigastatud, ehk jälle Varandus häwitettud. Linn
on ööseti, pime.

K auple :-u i i c a 1 a l urn! ii st b Vaikus. Heri
likuk aja! kaubeldi sügisel suurelt Intastomucte ja
linadega: tänaVu on üht kui teist koguni tvähe.
Kmrnis palju ostett maalt aga kartulid üles,
linuaelanikkudete tagaVÄ-raks. siis oga ko Tal
linna. Soome ja- Petettmri saabmistiks. Puuda
hind oli esiti 190 tep., pärast kuni 375 kop.
Praegu oti soe äri Väite kv põllmuched' üxiixib
fort uit te eest saadud „Kercnsft raha"-

Turule tuuakse peaasja!ilnit aiawilja ja -te
dulinde. Kapsapnnd. nnS ükAvohe juba 0 rbl.
maksis, maksab nüüd Vae! 150—200 kop. Kana

maltsad 2—4 rbl., ani kuni 15 rbl. Õige
odawad on elus. sööttnato põrsad. 
Vanuseid põrsaid nriiimkse 10—12 rbl. eest.
Selle eest on aga sealiha tellis: terwe sea Viisi
ostes makstakse uaelast 170—200 kop. LeiVti
jahust ei ole seati puudu cinud, seda antakse
tshrkkidega. Kuid leiVaiiipstkacnitehäõa töo
tab päewakorrale tõusta: puid ei ote selleks saa
da kasepuu süld arssmapuud, matsad 50
rbl. ümber. SõjaVäele lov-madeVõtmist jätka--
takso Vaheaja järele uueSli meie linnas.

S-pec.

- Petroleum i p u u> d u s ja selle
tagoiärjel pimedus on linnas suur. Hib

iuii saime toitlusfomti.ee tembu 1 naela petro
leumi perekonna kohta. Uulitsate! on nüüd õh
tuti ja ööseti pime tui kotis. Korra kaitseks
lahvad omakaitte patrullid linnas. Wärjooksi
kuid püütakse palju kiuni. Linnawäe ülem an
dis sundusliku mään tst, mis ornatvolilise ter
teritesse sissetungimise Valjusti, ära te elab.
Süüdlast öhwardab raske karistus, mis 8 aas
tase sunnitööni ulatad. Wargnsi on palju, ise
ära uis Väikse n-.a id. Marasta takse fõbfc, mis

ette. juhtub. Wiljandlaue.
Wvru teated. Mi s sa a b tütar f a & t c

gü-mna \ i u m i st? Wõrust lahkusid -mitmed
kroonuasutuied. Ncude seas otets pidanud te
uaisgümnastum olema. Et aga gümnasiu-m ai
nuit Väitest teetust ttoonult saab, siis ei omi und
kohaline seltstoud sellega kudagi leppida, et 'koo
ti sl ilma jääb. Lastewanemate kogu astus kok
ku ja otsustas igapidi sõdida, et boolist ilma ei
jitetats. Saadeti linnapea Freymann üllimnte
juurde samuie astuma, et kooli rVakueerimise
täsk tabast weotaW. Nüüd on linnapea sõidM
tagasi, ja te oli seisukord au kindel. Ewaikueeri
miscst ei ole enam juttugi. Kool jääb lõpulikult
paika. Isegi nendele õpejõududele, kes lahku
nud on, tehakse ettepanek lviibimata tagasi tul
!a, V'astesel korra-! kavtewad nad ühe. osa cmast

palgast. „W. Teate"

Asundustest.

Oudawa Eesti asunduste koolid peawad iveek
kõige Vähemalt käesotewu õpeaaSta omal jõuD
läbi ajama, „wanawiist kolonistidelt palga
raasukest nuruma, lõdisedes ja pool nälgides",
nagil Saaretsa kooliõpetaja tabawatt kirjutas.
KooliiitettunekS on Oudowa kreisi koolide nõu
kogu, tos kooliõpetajad amotisse kinnitab, keda
asunduse rahwas ette paneb. Palgaleping on
asunikkude- ja kooliõpete iateVvheline kokkulepe.
Õpekawa. just lncie asunduste koolidele on- se
uini n eel Välja töötamata. Juhtnööriks olgu
kodumaa kooli õp elajate kongresside õpekawa.

Oudowa kreisi seiustmowaiitsuse üheks alati
seksiliikmeks on kooliõpetaja Jah. Kahk (sest
lane), tes ka meie Oudowa kreisi Eesti koolide
autouom-gruve esitaja senini on.

Venemaalt.

Peterburi enamllvstr „wAjaastu>mLne" jääb ma.
Tööliste jö soldatite saadikute ning talw

poe'gade saaÄikulte koskõmliteede ühtsel koosole
kut wöett pikkade fcbielwgte Mvete, kuÄ eatuni»

«11 intt a Teataja" Rr. 234.2.



laste wõimalik'ku wäljaastmnist arutati. Dani
poolt ettepandud resolutsion wastu. mis wälja
aNnmisi luba-ntataks tunnistab ning pealinna
töölisi, soldatid ja elanikku üles kutsub rahu
alal boidma jv kõike jõudu riigi jv. rewolutsioni
kvitsiks tarwitniele wõtma.

Ma)
Mõskma sõitmine takistatud.

Kuulutati iseäraline määrus wälja, mille
järele 17. oktobri st peale Mõskma ja tem a ale*
wikkudess? ainult sellekohaste tunnistuste ette
näitamisel wõib sõita.

Ma)
Pommiplahvatus Odessas.

Keegi tundmata isik wiskos Peeter Suure
unlUfaf mõisnikkude wõerastemaja lähedal
pctmimi, kusjuures wõerastemaja aknaklaasid
purunesid. Wõerastemajas elas mnu seas Ru
flnenia insheuer Salmi. Teisi wigastusi ja ohw
rid ei ole. Asjas on uurimine käsile Mõetnd.

(Pia)

Soldatite weretöõd Läänemaal.

bh. 4. oktobri! peale köuuat tapsid , . . Tal
linna r aun Mrv hti dc -br i gvdi soldatid Patsalu
'Mõisa-vmanikn parun Eduard Maydcli oma
mõisas eira. Selsamal ajal tapeti soldatite poolt

Illuste mõisas par. M. õed Soiie ja Nelli
Maydelid ja Tundu «mõisas sealne mrstacma>*
ui? von Reummkamps ära.

Tapmise järele tulid korraga kasakad uayta
wale, kes üinberkandseid mõisasid rüüstanw hak
kasid.

Rüüstamine kestwat Patsalu», Illuste. Tundu
ja Watla mõisates praegugi edasi.

RõSwimiSte ja riiäStamiste
Ärahoidmiseks.

Riia wäerinna kogomete järele tuleb karta,
et kui Safja mäed peale hvkkawad tungima ehk
meil mererannas maole tu leivad, siis Wene
Mõsadest suur põgenemine algab, misjuures
ütksikud põgrnowate meeste salgad raima kal
lal wägimvlda knwitamad, Marand'uft roöwi
wab ja maad riiüstvwad. Hädaohtu saab e.i
nult sel teel wäl)endada, et rahwas mitte ai
nult omakaitset mägiwalla wastu ei korralda,
wvid ühtlasi saks kaasa aitab, et sõjamehed' suu
rematel taaan«amise-*tcedel kergesti bädaliku
maid toiduaineid leiaksid, nii et nemad mitte
sunnitud ei oloks nälja kihutusel teedelt kõr
waile kalduma, kusjuures nemad hõlpsasti hoo
limata ollm*trcli taiwitawad.

Selles mõttes otsustas Põhja-Bcüti ckeskko
mitce Mmnnsid astuda, et Pärnu- ja Wiljandi-.
kui ka Tartu- ja Wõrumaal tähtsamatel läbi
käimise-toedel toite-pnnktid elule tõusek
sid, kirst Mägede taganemise Puhul põgenewad
sõjvinvehed süüa ja sooia toed Mõiksid mabai

Nendest toitekohtadest Mõiksid ka kobalikird
elanikud, kes sõjategewuse «eest kodumaa ida
poolislesse maakondadesse liiguksid, toel tarwi
'itku kehakinnitust leida.

Ühtlasi kawatses aga Põhja-Balti komitee
uõjudv, et tähtsamatele läbikäigu-kohtadele
Eesti pälludest wal we salgad määrataks,
kes mitte ainult toitekohti, waid ka terwet iim
berlaudist maad ja rahwast Mägiwalla ja riisu
miste wastu kaitseksid.

Minewal nädalal saatis Põhja-Balti kesk
fcmtlec juhatus oma erakordse woliniku Pär
aumaale, et seal kohaliku maakonna-lomiteega
wäljatöötatud kawa järele to i t ep u n k t is id
malmis seada. Pärnumaa talupidajad on as
jast kohe elamusega kinni hakanud ja lubanud
toitepunktide jaoks omalt poolt söögiaiueid mu
retseda.

Peale selle klstutatakse Põhja-Balti Pärnu
iraakonnakomitee summad toitepunktide sisse
seade peale.

Pärnust sõitis keskkomitee asomrk Wiljandi,
kus ka kolxtlikud seltskonnategelased juba oma
kawvtsusi olid loonud ja nüüd asjast agaralt
kinni hakkasid.

Nõnda on siis juba tihe toitepunktidc Work
Pärnu ja Wiljandi maakonna jaoks kindlusta
tud, mis Tartu maakonna piiri põhjapool Jõ
gewemi ja lõunapool Pikasillani ulatab.

Tartumavl on toitepunklide korraldamine
tttewa.lmistusel. ..Post."

Tallinna linnawolikogu

koosolek

16. oktobril, õhtul.
Koosoleku algus.

Nagu päeMasel pidulikul koosolekul
kindlais määrati, pidi õhtul asjalik koosolek
bell 5 algama, kuid Mölin ikud ilmuwad pikka
misi raekotta, nii et alles kell kolmweerand 6
kmorum 34 mölinikku täis on ja juhataja
zsimik, ümarik, koosolskut Mvada kawatseb.
Seal tuleb enamlastel korraga -meelde, et iva ja
on fraktsioni koosolek toime panna ja kõik enani
lvsid kaowvd üksteise järele kõrwalruuimi nõu
pidamisele.

Wahcpeal kogub wvlinvkka ikka rohkeni
saali. Nöuetow kmorum on ammit toos. Koos
olekute juhataja ümarik kõlistab paar korda,
kuid koosolekut vwvda on wõimata, puudub
linnaamet ja tema käes olewad ettepanekud.
Saadetakse käskjalg enamlaste järele ja alles
siis. fui teist korda järele minnakse, ilmuwad
enamlased saali jv koosolek tuunistatatse awa
tuks.

Päewatorras on
ühendatud koosoleku küsimus,

ittis Tallinna tööl. ja soid. saadikute nöukogit

ja töölistewvmemad tramwaistreigi likwideeri
misi küsimusi arutamiseks toime rturewad ja
millest ka 'innam-olikogu palutakse osi -wõtta.

Läbirääkimistel selgud, et linnaametil sil
siZ asjas mingit ettepanekut ei ole, Nxiid koos
olek ainult selleks erakorralisibt kokku on kut
sulud, et wolinikkttde arwamisi kuulda si siisi
otsusi teha.

Mitnted kõnelejad Wilms si teised pa
remalt tiiwalt, miÄania ta s.-rid keskrinnalt,
awaldvwad imestust sirnasc linnaameti tegc
wuse üle ning läbiräÄiuristel wairtdakse poa
asjalikult küsimuse juures, kas koosolekut pi
dada wõi mitte.

Lõpuks teeb s.-r. Wvssitsh etteparroku, et
linnaamet ühe eana. liikme tähendatud koosole
kule saadaks, kuna Pöögelnmnn soowitab, et
linnawolikogu in eorxorv si tramwaikomisjon
koosolekust osi wõtaksid.

Healetamisil wõetatse Wvssitshi ettepanek
wasitk

Selle järele loetakse orkestrantideliidn Tal
linna osakonna poolt siadetud

protestikiri
ette, milles linnaameti tegewrrsi kohta protesti
awaldatakse, ci fee lõbnstusi-asnturte tegewust
16, okwbri! pole takistanud ja miimifi orkest
rantidel 16. oktobrt pi chitsim ise wõi maiusi ära
lvõtnud, kuna aga kõik toisid äri- ja tööstuse
ettewetlcd kinni olnud.

Otsustatakse kirsi peale wästamine linna
ameti hooleks jätta.

Arupärimine petroleumi nsjus.
Lw. Birk pärib linnaametilt aru, kudas oin

liigu petroleumi ga, kuna linnas hukk korterid
praegu pimeduses on ja teadmata on, millal
pctroleuuri saab.

Ln. Wöölmann seletab sille peale, et linna
ameril wöinmta on olnud selles asjas -midagi
ette wõtta, sest witluskonntee ei ole weel Anna
kätke wõetud jne. Tema, Wöölmann, on silles
asjas isiklikult Tallinnas ja Peterburis toillns
ministeriumis sammusid astunud, kuid senini
x l osi siil ci werl tagajärgi olnud.

Lw. Wilms tuletab enamlastele -meelde
nende walimisi-eelseid lubadusi Malgetest kor
kirilest jne. ja imestab, kudas walitud «mehed
nii kiiresti mesi lubadusi unustawvb, mis peale
ln. Wöölimann ägedas kõnes süüd linnaameti
pealt ära katsub ajada'.

LM. Kullerkupp annab oru praegusest prtro
siu mi seisukorrast ja. awaldab arwa mist, et lä
hemosi päewade sees ehk natuke petrosiwmit
saab, mille tagajärjel ivöimalik on lubatud
sirwidusist täita.

Sellega lõppes koosolek.

IS. okt. pühitsemine.

Liuuutvolikogu koosoleku
awaö kella 10 hommikul linnawolikogn juha
taia. abiline ltmkrik ja paneb ette 12 aasta eest
langenule mälestust püstitõtrs-misega austada.
Selle järele teatab juhataja, et tänase Vovs
olielu pvewakorwprlnAiks on linnamm-ti ette
panek

16. ttftcbrit iga-aastakeks kohalikuks laina
pühaks tunnistada.

Sõna antaikse ln. Jansouike, kes teatab, et
enamlaste srrcktsion pärwakorta täiendada soo
wib. Nimelt tahab Tallinna! töölistewänemate
keskkomitee soldatite ja tööliste saadikute nõu
kogu ja Tallinna linnawotikogu ühise-koosoleku
17. oktobri! toime paima Tallinna hoburaudtee
teenijate streigi asjus ning linnawolikogul tu
leks kohe selles küsimuses seisukoht wõtta*.

Sellele ettepanekule wa-idleb J. Wilms 
tn, seletades!, et praegusel koosolekul kohane ei
ole sarnaseid küsimusi päewakorta wõtta, waid
selleks kutsutagu teine koosolek, kas wõi õhtu
poole kokku.

Ka KeSküll wvidlcb enamlaste ettepanekule
wastu.

Heoketamisel on ainult onamlas-ed üksi ette
panektt poolt ja nii on see läbi kukkunud. Ot
sustatakse selle küsimuse arutamiseks kell 5 uus
koosolek kokku kutsuda.

Selle järele asutakse päewakorras olewa
punkti aruwiinisele.

Ln. Martna seletab lühikeses kokktrwõttes
1905. aasta 16. oktobri sündmusi, mille järele
linnawvlikogu 16. okwbri iga-aastaseks kohali
kuks leinapühaks tunnistab, Pöögellnanni poolt
tehtud juurdelisandusega, et sellel päewal Va kõik
ametlikud asutused enese tegewuse seisma jä
taksid.

Selle peale paneb Martna ette ühiselt tu
rule laskmisepaigale minna ja seal rahwaga

ühes seda püha mille järele koos
olek lõpetatuks tunnistatakse. —b.

Mis Peterburi leht Tallinna
kohta kirjutab.

Petrlmri bulMarileht „PetVogmdski Liswk"
kirjutab 14. oktobri nmnbris Tallinna kohta
järgimist:

..Waenlasi Aeppelimde kartusel on linn oh
tiitel pime. Siis ätkawad kuriiwolised isikud.
Mööda ulitsaid hulguwad soldatitesalga-d, keda
rüüstajad siadawad. Sagedasti ikutsutaksi pä
ris awvtiknlt uulitsatel üles kauplusi rüüstama,
sest et kodanlased -meelega endi wa ra n dust ei
peas ta-, Maid neid sakslaste kütite tahawad anda.

Palju kaupliisi, peaasjalikult riidekauba
ärisid on juba rüüstatud. Uulitsatel kauple
wad soldatid riisutlid asjadega. Paljud kaup
liised on oma tegewusi täiesti lõpetanud, sest
soldatid nõua wad, -et imd kauba Väga od-a-irv
hmna eest ära müüks. Paljiid kaupmehed' ma»?-
samad isesugust maksu krimminalwõimude esita
sitele, et sirmsiel teel rüüstamistest peaseda.

Selle Peate Waa tarnata, et wiinaladud am
mu juba riiüstawd on, kasmab sieurnne linnas
kolesumesti. Juuakse mitte ainult denatmati,
irvid ka puhast piiritust ja konjakit. Linna,
mööda käiwad tundmata isikud ja müüwvd kon
jakit wäga odawa hinnaga. Joobnud salkade
korratust on wõimvta kirjeldada. Aitab juba
sellestki, kui nimetada, et wiianaste päewade
jooksul' militjatol palju naisterahwaid ära M

wägiStatud jv üks manamees ära tapetud, kes
meeletuid soldatid takistada püüdis.

Teatatakse juhtumisest, et mõne ptsiwa eest
soldatite poolt õigeusu kirik ära rüüstati. Püha
kujudelt wõeti ilustused maha ja kiriku-riistad
wiidi ära.

Tähendatakse ka selle peale, et wiiniasie. PÜe
wade jooksul madruste ja soldatite tva-hekord
märksalt terawamals on läinud, nii et mnde

isigi sõjariistus kokkupõrkeid on olnud.
Mõlemad süüdistawat ühtteist isamaa äraand
mises. Zep peli uisid ei olewat Tallinnas weel
nähtud."

Ja. seda kõike olewat nimetatud lehe kirja
saatjale söjapõgenejad, kes Tallinnast Peterburi
on jõttdnud, kõnelenud.

Meie teada asjad Tallinnas uii Šansid weet
ei ole.

Kohtunikkude „wahstamine".

Tallinna linnawolikogn koosolekul 12. of
tobril Mõeti muu seas 28 heasiga 26 h. wastu
(poolt Hoasitasid enamlasid) otsus wastu, et lin
na poolt loa li tv waid kohtunikku, kui nad koha
sed ci ole, igal ajal ametist wõib tagandada. Lu
batagu nurlle, kui isikule, kes kohtutega tegemist
teeb, selles assis seisukohta wõttv! ja järeldusi
teha. Üsimalnimetatud otsusi tegelik külg sei
fab selles, et walijad (praegusel korra! linna-
Avvlikogu) wõiwad waliiawa kohtuniku wiibi
mata, kui nad selleks põhjust leiawah, ametist ta
gandada. Harilikult ou niisugune kord maks
mas, et ivalitawaid kohtunMa enne nende Ma
tim isi-aja lõppu, mis lvõib olla 5, 4, 3 ehk wä
he-m aastaid (meie kohtunikud waliti ainult
kahe ja poole kuu peale), mitte tagandada ei
wõi, olgu siis niisugusel korral, kui kohtunik
ameti-asjus ehk muu süüteo pärast isi kohin
alla ou antud. Seda nimetatakse kohtuniku

wahetaumlttrMs. mis sib
leks peab kaasa aitama, et kohtunikud' kõrwaliste
mõjude alla ei langeks. Linnawolikogu praegrrse
otsusi järesi wõib aga neid igal ajal sellest
ametist tagandada', kui linnawolikogu setteks
põhjust lemb.

Wöga suur osa kaebtusialusiid, ja nimelt wäi
keste Marguste toimepanijad, kes oma süüd üles
ei tunnista, on kõige rohkem ärttatud, kui nen
de üsi süüdistaw otsus tehtakse. .Harilikrrlt leia-
Wad nad ikka kahtuotsusi wõltsi ösiwat, kus
..mitte kõiki asjaolusid arwess? Mõttes (K. K.
S. § 119.)," nad süüdlasiks on 'Mõistetud. Mõ
nikord on nende sü ii tunnistasite poolt koguni
selgekstegemata, mõnikord annawad nende was

tn tunnistusi walctunnistajad nende Mi
hamehed ja mõnedel juhtumistel lähewad wii
imasid isigi nii kaugele, et nende korteritesse wa
vastatud asju loobiwad, ehk neid koguni nen
dele tasku pistawad. .Kohtuni? aga mõistab
neid, nnndugi kiusu pärast, süüdlaseks.

Parenr lugu ei ole ka nõudmiseasjadega.
Nõudja koolitab hulga tunnistajaid wälja, iga
üks neist kõneleb mõnusasti, nagu ilulugesi
uäitrtawnl si et kohtuniku peale mõju awaldadvi,
lisab ta oma tunnistusele juurde, -et see kõik
selge tõsi on, aga ülekohtune kohtunik mõis
tab nõudmise tühjaks.

Kui nimetatud isikud juhtutvad mõjuwa era
konna möjuwad liikmed olema, siis astrUvad
nvd wvrsti sammusid, et kohtuniUu kõrwvl
dada.

Need nähtused on harilikkudest oludest wõe
«tud. Meie olud on palju keerulisemad. Meil ou
praegu kohtu-asjaajajaid, kes tegelased on nen
des asutustes ja nendes anretkondades, kes ot
sekohe kohtun ikka Wali-wvd' ja see olukord ei wii
wita kuigi kaua oma lmõjuawaldusega.

Ülemalnimetatud wolikogu otsus tehti kõi
gist kahehealelise ena,mrtsega ja seegi oli wõi
malik ainult selle tõttu, et ..Üürniku" ja linna
ga- Nokis olewate parteide poolt walitud Moll
nikud, nagu adwoikadid Strandwann, Wilms ja
teised puudusid.

M. Umsson.

PSewauudised.

Tartu ülikool jääb kohale!
Ülikooli rektor sai „Post." -teatel hariduse

mimsteriumist järgnrife telegrammi:
Põhja Mä-erinna peajuhataja märkusi tähele

Pannes, et ülikoolil ühtegi hädaohtu- karta ei
ole, ei wõi mina mingisugust ewakuatsioni lu
bada. Ewakuatstoin peab ainult asjaoludest
olenema, mida sellekohased wõimud ära hinda
wad. Nende wõimnde tõenduste järele ei ole
hirmuks mingisugust Põhjust.

Minister S a l a s k i n.

bb. Miilits ei tohi ennast tuletõrjnjate-iile
mate korraldusesse segada. Sifvministerimni
seletuse järele on 'miilitsale waljustb ära keelatud
-tulekahjude juures ennast tlvlotõrjujate-ülemtlse
korraldustesse segada.

Mjassijsibowi! asja uuesti läbitvaatarninie.
Peasõsikohtns tuleb lähemal ajal polk. Msisso
sedowi protsess uuesti läbiwaatamisile. Nagu
teada, mõisteti mõned isikud selles protsessis
surma ja otsus saadeti täide. Teised' saadeti
simni tööle ja asuma. Uus seadus annab süüd
laseks mõistetutele ja nende perekondadele õi
guse asja uuesti läbiwaatamist nõuda, kui asi
enne rewolutsioni sösikohtus oli otsustatud.
Seda õigust on nüüd süüdlasiks mõistetud isi
knte sugulased tarwitanud ja kohtule uusi luu
nistusi ette pannud.

Ailuuestecritud politikawangide wäeteenis
tuse kohustus. Isikud, kellel õigus on ajapi
kendust wõi wäeteenistuse kohustusest lhoopP
wabaks saada, peawad sellest oma elukoha järele
kohalisele sõjawäeülemale teatama ja talle selle
kohased tunnistused ette panema. Sõjamäe
ülem- saadab teate ringFomiafiohin prokuröri
«kätte, kes ajapikenduse Mvi wabastamise asjus
otsuse teeb ja tunnistused sõjawäeiileinv kätte
tagasi saadab.

Soldatite iilendamiiue ohwitseriks seisma
pandud. Peterburi sõjawäoringkonna ülom
teatab sõjaministri sellekohase käsu põhjal, et

soldatite ülondamine ohmitsenseisusi esimesissi
astmesse rrtvolutsioni pvewil ülesnäidatud ise
äraliku tubliduse eest seisma on Pvnditd, sest wa
litsns on autud lubvdrtsid juba täitnud ja odas-
Pidine ohwitseriksülendamirte sünnib selleko
haste üleüldiste seaduste Põhjal. (Pta.)

bb. Sindi kaleWNvabrikn ewwkueerimisega,
mis wahepeal seisma pandi, on sõjawäewõimu
!si käsul uuesti algust tehtud.

hb. Wallawalitsuste rewidccrimine Järwa
ntaal. Praegu on Järlvvmaal ivallawalitsuSsi
asjaajainise rcwideorimine käsil, mida kohalik
umakonnv-komissar ühes 111aafonnuwalitsusi esi
tajaga toimetab.

bh. Miilits palub ennast „waheltkauplcja"
ametist wabastada. Nagu Wõru nuilitsiiilem
kubernmngukomissarisi tvatab, katsutakse wii
masel ajal Wõrmuaalt õige suurel Hulgal mit
mesugusiid toiduaineid Irxüja wedada, mis aga
suuremalt osalt miilitsa poolt kinni peetakse.
Kubermangu toitluskoimitee otsusi Põhjal an
taksi ärawõetud toiduained maakonna toitlus
komiteele edasi, kes aga ainult hinna, millega
nad kohalikkudele elanikkudele edasi litsimad
müüa, kindlaks määrab, kuna müümine isi
miilitsa hooleks peab jääma. Nii kistakse aga
miilits oina otsikohestest ametikohuste täitmi
sest furifegettnife mwstu wõitlemisi alal täiesti
eemale, ja sellepärast palub ka Wõru- miilitsa
iiläm krtbemtaugU" ftmüs sari selleks samnursid
astuda, et miilits .Mrheltkaupleja-aumtist" Iva
bastataks ja ärawõetud toiduained mitte miilit
sawaiitsustessi, Maid harilikkudessi kauplustes
si müügile antaks.

Reisijaterongide wähendamiue. Et raudtee
drte kütteainete muretsemine praegusel ajal
suurte raskustega on ühendtüud, tunnistas ise
äraline raudteeliikumise uõuprtauiine soowita
rnaks plaani wälja töötada, kudas reisijateron
gide- ja kaubarongide liikuuust raudteedel oleks
wõi ma lii wähendada.

|PW)

E. Sarnit f.
Wastsdiiita kaubatarwitajate-ühisuse ärijuht,

tähtis seltskonnategelane ja osaw kõnemees, E.
Sarnit on esmaspäewal, 9. okt., Wastseliiuast
soldatite seltsis autoga, äriasjus Pihkwa sõites
teel Irboska lähedal autowobili alla tukkunud
ja seal silmapilkse siluma saanud. Sarniiti surm
on Wvstsetiina seltskonnale üliraskeks löögiks.

..Post."

Asutawa kogu üle.

Kandidatide mmrTrjade asjus.
Ü loweneuiaalme walinriste-büroo umäras,

et sel suhtumisel, kui enne 19. oktobrit kandidvt
nõus ei ole enese kvndidaturi ülesseadmisega,
tõmmatakse see ka-ndidat nimekirjast -rna-hr. ku
na nimekiri ise, tui seal teisi takistusi ei ole,
wälja kuulutatakse.

Maawalitsuse teated.

Leewi wvlla elanikud on maawalitsuse poole
palwega pööranud, rt sealse lvallamaja- juurest
Rumma urõisa kohal Wõru postiteele wäljmnr
new tee kihelkonna-teede sekka üles wõclakö ja
maakassa kistut korda sea-taks. Selle asemel tu
leks tihclkonnartee Puka mõisa sissesõit, mis
mvisaomanikule ainult wiljawro toeks rehe
juurde on, ia Koosa mõisa kandimeeste juurte
mincw tee, mida keegi ei tarwita, kinni panna.

Keeru postijaamapidaja palub maawalitsust
hobuste armu jaamas kaiheteistkümne pealt
knueteistkümne Peale tõsta, sest et Praeguse arlou
juures inimesed päewade toi isi hobusid
peawad ootama ja sellega korralik liiLmuine
rängasti takistatud on.

Kubermangu-komissar on korralduse teinud,
et Tallinna, Rapla, Rakwere, Paide, Haapsalu
ja Lihula arestimajad lviibimatn maawalitsuse
alla üle antaks.

Samati antakse ka kõik miilitsa, ülenxrlpida
iniseks määratud krcdidid maalvalitsnsele üle.

—bh.

Mitmesugused teated

Ameriklased on malmis söjategcwust wäerinnal
algama.

Sõjaminister Backer awaldas New-Vorgis
päeivakäsn, nnlles teatab, peale kolme luul ist
õpetamist on Amerifa sõjamäed Prantsuse \mt
rinna l kohaliselt kui ka lva i mli selt wõi tl u seks
täiesti ette Malmistatnd. Ühisriikide näed on
Malmis pealetungimist algamm, nüsjuures ka
liitlased ei jää sel aastal arwataMasti talwekor
teritesse puhkama.

Ranabctonift laew.
Norramaal on hiljuti lartv Mette lastud, mil

le sarnast fiiaajam meel ilmas pole olnud, sest
ta mi rauabetonist ehitatud.

Rauabetonist laeirvde hea külg on fee, et
nende ehitamine wäga kiiresti läheb. Esimene
laew, 200 tonni suur, ehitati 3 nädalaga wal
mis, kuid tulemi kus on loota, et sillaks ainult
poolteist nädalat ära kulub.

Norramaal kawntsitaksi suur hulk 200-,500-
ja 1000-tonnilisi rauabetonist laoivu ehitada,
mis praegusel ajal, kus igvpäew patju laewu
hukka saab, wevhäda märtsalt kergitaks. Esi-
Ulese niisuguse laewa ehitas keegi iushener Alf
sen.

Kodusõjn tundemärgid.
Lõunapool kipub kodusõda tõsiselt lahti mi

nema. Wvne lehtede teatel hakkasid joobnud sol
datid Tereki maakonnas pärismaalaste käest
sõjariistu ära wõtmct. Ühe pärismaalase lask
sid soldatid maha. Järgmisel päewal ilmus
paartuhat pärismaalast korratuste kohale.
Nõuti, et mägiwallatarwitasid soldatid kinni
wõetaks ja kohtu kätte antaks.

Baku kubermangus on Va Meriseid kokkupöv-

kamift karta. Soldatid kiskusid 14 muhamed
last tükkideks. Rahwas nõudis, et rewolutsio
niiinp sõjakohus sealsamas kokku seata'ks,mis so-l
datite üle kohut mõistaks.

Muhcmredlased on otsustanud 10 päcwa oo
data. Kui siis soldatid ei tiahwita, siis mõetafsi
tegewusewabaduS.
Saksa-maa alamate kapitalid Wmc rikas läücwad

wabaduselacint ostmiseks.
Waenuliste riikide alamate warandusta

kaitsja komissar Palmer teatas New-?sirgis. et
Saksimaa alamate kapitalid, mis üleüldiselt 200
miljoni dollarit on. lähewad ühisriilidcs -vaba
dnsilaenu ostmiseks.

Poola leegiouid ei sõdi Weuemaa lvastn.
Saadud teadete järele on Austria poolt kok

kuseatud Poola leegionid endid Wcnernaa was
tu sõdimisest lahti ütelnud. Kõneldakse, et poo*
laka id isigi kuulipildujate tulega wu ii i talil posi
olnud wälsiastumisele sundida.

Nendesamade teadete järele nälgi wal Ga
litsia elanilud, sest sakslased olewat kõik wilsi
ära wõtnud.

Liiguwvd jutud, et ühes Austria wä eri nn ai
osis 25 tuhat soldatit-anstrtaiast mässima ou

hakanud. (Pta)

Kohalikud teated.

Tallinna ewakurcrrininr. „Dwigatcu" rvab
riku uktsiaühisuse juhatus on peaminiürtt ja
kaubviMlsi- ja lööstujemuustrit palunud-, töö
liste peale «mõju awvidada, et need wabritnt
«ocrLueertma hakiks, teatav „Ten". Tööliste
aNvaauise järele oielixit Taklimms plaani kindel
emakaeni mine wõi mata, scst et töölisi tööpuu
dus ähwartab jv toe ewakueeriinisiks labane ei
osi. ..Twigvteli" seltsi juhatus oma poolt tea
tab, et tema -waStutusi kõigi kahjude eest, mis
ewaku-eeri:uise seisak sirob, walitsusi peole pa
neb.

Ärge minge peale kella 10 nukitsa!?. Narma
maanled tuli nüüdsaina hale õnnetuS ette.
Öösine patrull andis hiilguste peale tuld. aga
kangelejMlsew kuul tabas* sueiuuwalt tunduusta
naisterahwast. Ni^isuguted õnnetused wõirnad
korduda, kui elanikud tomandvndi keeldu peale
kella 10 õhtul mitte uulitsal käia, tähele ei pane.
Patrullidel on praegu teisljuguste padrunite
pii udusel ainult kangele'askwad laengud tarwi
kusel. Selleparast ärge unuge peale kella 10
uulitsale.

18. rktobril kauplused kiuni. 18. okloluil 
usupuhastamise 4uo-aastase! iuubelipaewal on
kõigis Ew.-Lutl?eri usu kirikutes Pldujuumlatee
mstused ja sellepärast palub Tallinna .Kaup
meeste Seltsi juhatus, et kõik Tallinna kaup
mehed tähendatud päewet enese ärid imema läbi
finni peatsi d'.

bb. Balti raudtcicjaninn prasemisc lubasid
arstakse aimstt miilitsajaostoudo.dest

ja kirrdlusestaabist wälja-, mille aga kubermangu
fciuisiari juurest, nagu esialgul teatatud.

Lubatähed peawad tiugiiuiata Tallinna kiud
lttSiatud pitrtonua üheudatiid sõjakeauitoe all-
Virjo kandma.

Tallinna Eest! Laenu- ja Hoiltiiliisuse Pea»
koosolekust, mis pühapärtval ..Lootuses" ära
peeti, wõtsid üle. saja liikme osa. Otsustati se
nine laenu- ja hoiuühisuse tegewil-s lõpetada ja
ühisus Eesti Wastaslitusets KreditaihijusetS
Tallinnas ümber muuta, mille põhusil!ja raha
minister 17. augustil s. a. kinuitanud. ühi
sus algab oma tegewusl, kui 50 isikut endid liik
meteks on üles andnud.

Patrullide mõju. Peale selle, kui Tall innas
öösised patrullid sisse seati, pole siin enam ai
nnstki uva-gust ette tulnud. Keegi roppjulge
waras, kes patrullidest boolmuatg möödaläinud
ööl saagile läks. tabati too pealt kinni. Et nreie
patrullid wvlwsad on. näitab inuit seas juhtu
mine, et kui keegi ülemus öösel patrullide lugu
tähe! panema läks. la tunni paari jooksul korda
Mmfümauend kinni Peeti, enne kui ta oma ring
käigu lõpetas.

Lambiõli puudus ja tööta olek. Mida tühe
mats lähewad päewad, seda tunlawcanaks muu
tub lambiõli puudus. Lapsed ei saa* õppida, wa
nemad inimesed töötada. Wäikesed kütümlde
tagawvrad on lõppemas, pealegi täib nõrk tüün
la maigus silmade ivale. Jilka terawamats ta
hab küssinns: kndvs saaks linnartonitkudale pet
troleumi? Õnnelikud need ininresvd, kella lulx>
des nüüd elekter on.

Aga, nagu uÄtawatest allikatest kuulda, po
legi Tallinn nii ilma petrolemmta. kui peal'-
naha paistab. Wee! inöödaläinud nädalal tuli
siia prtrolewm korraga* tenuelt 15 tsisterni.
Ühes kohalikus suuremas kaupluses ei sala tagi,
rt nendel Meel üsna tuur peetroleumitagatoa ra
müügil on. kuid petroleumi ei anta sealt mitte
nende tshekkidega, mis wiimati lm-naelaniktu
dcle wälja jagati, waid nõutakse hoopis uusi
tshekka, uns linna witluskomitee peab wälja
andma. Lähed aga suma witluskomi teesse
tshokka liisima, siis wõelakkfe sind nõnda kõrgid
ja lühikeste sõnadega wastu, et sul täiesti am
iaaumtafs jääb, mil põhjusel harilikud linna
elanikud ilma Petroleumita peawad olema. Lin
naisad. kui tahate, et nie peaiue õppima ja tööd
«tegema, siis andke meile lambiõli! r.

bh. Wäljasaatmised. Tallinna merekindluse ss
mandandr poolt on kindlusi-piirkennast wälja
saadetud: ilma tööta ja korterita ringihulkumise
pärast Auedte Mardi t. Reisner ja Iman

Gustawi poeg Palgi; alkoholuiste jookide müü
uiise pärast Tallinna maak. Loitse nxrllv lii

ge Kristjan Juhani p. Erlat ja uuk.
nr. 22 eltttsew Maria Kumn; ilma lubata kind
lnsi-piirkondv tuleku, p. Tallinna nvaaf. Rae
walla l. Boris Luikina-urn kes peale selle moel
üheks kuuks aresti mõistetud.

50 rublaga ehk maksujõuetuse korral ühenü
daiisi arestiga traliwitud on kindlusekoman
dändi poolt autode omanikud Benvhard Must,
Aleks. Mordwinow' ja Tõnis Kesti ila.
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tarwis

Luiscniali, Wittenhost uul. ja ümbn:Skendo.

Tulla selle lehe kontori.



UuS komandant. Kui tähtsamat päeva
sündinust kohalikus elus tuleb nimetada, et
kmdluse?oman>dant admiral Leskow amettst
on kõrvaldatud ja tema asemele kindral Js
kNestjew nimetatud, kes enne sõda Jvango
rodi kindluse staabi ülemaks oli. Admiral Les
kovi tagandamine tuli järsku. Nagu „Tõõl.
ja Sõjaw. NSUk. Tvat." teatab, tulnud uue ko
mandandi nimetus kohalikule tööl. ja sõjaw.
nõukogule täiesti ootamata, sest et komandant
Leskowi vahekord demokratiaga täiestt hea ol
nud. Et Tallinna ühel ajal kam. Leskowi ta
gandamifega kaks polku ratjawäge korratuste
mahasurumiseks saadetud, tekkis siin arwami
ne, nagu seisaks konmndandi vahetus korratuste
küsimusega ühendusis. Tekkis isegi jutt: koh.
tööl. ja sõjav. saadikute nõukogu olevat uue
komandandi nimetamist palunud. Et aga nii
sugust palvet pole avaldatud, ega Tallinnas
l: korratust pole olnud, siis saatis eelpool tä
h .idatud nõükogu põhja väerinna 
tajale telegrammi, et komandant Leskov pai
gale jäetaks ja ühtlasi pööras nõukogu täide
saatva komitee esimees Avsaragov samases as
jas väerinna ülemjuhataja Tsheremissowi Poole
teSefoniteel. Jutuajamisest silgus, et kõman
dant Leskow mitte rahutuste asja pärast pole
tagandatud, vaid ot taheti komandandiks isi
kut nimetada, kes maifamaa kindluste kaitse
mise asja tunneb, kuna Leskow meremees on.
Nüüd aga ähvardab vaenlane kindlust maa
poolt. Kui korratuste mahasurumiseks Tal
linnas väge tarvis ei ole, kutsutaksi saadetud
ratsapolgud tagasi, kui nad mõned päevad Tal
linnas pnhkanud. Wäennna ülemjuhatajal
pole midagi sille vastu, kui admiral Leskowile
merennnisberwmi poolt koht mereteenistusis
antaksi.

Uus adniiral Jsmestjew on, kui kindral
staabi ohvitser, kõrgema sõjaväelisi hariduse
saanud ja kindluse asja tegelikult ja teoretili
s-t tundma õppinud. Mõte, uut komandanti
»:unckada, tõusnud kohe Peale Saaremaa kao-

Wene-Balti laevatehase evakueerimine on,
nagu „Sots." teatatakse, nüüd tares hoos. Töö
list-e meeleolu on möga rõhutud. Wene-Balti
l-cvewatehase väikelaevade töökojast wiidawat osa
povleliehitatud laevu Peterburi Putilowi vab
riku, kuhu oma tehase töölised tööd jatkama lä
hewad: teine osa laewu läheb Newski loewate
haseSse.

Rahvaülikoolis loevad sel nädalal: 1) ühis
konnateadusi-osakonnas teisipäeval —W. Orav
ja J. Westholm: kesknädalal —Kõstner ja Orav:

neljapäeval Westholm ja Kopwillem: reedel
Köstner ja Kopwillem.
2) Ajalookirjanduse-osakonnas: teisipäeval
Orav ja Tennmann; kesknädalal Senipcr
ja Orav: neljapäeval Semper ja Tenn

mann: reedel Sitska (2 tnndi).
3) L-oodusteaduse-osakonnas: teisipäeval 

Roatsmann ja Annusson: kesknädalal Pii
per ja Annusson: neljapäelval Rootsmann
ja Weidermanu: reedel Piipcr ja Waher.

4) Tehnika-osakonnas: tcksipäeva-l Jps
berg ja Waher: kesknädalal Nipmann ja
Rcker; neljapäeval Jpsberg ja Tellmann:

reedel Nipmann ja Ncker.

Z4r. Toorus, mis nüüd kipub hacklikuks näh
tuseks saama. Jäledat pilti nägid möödakäi
jad esmaspäeva õhtul turu kaalukoja juures:
keegi kaunis viisakas riides naisterahvas oli
'Madruse ja soldati Meelevalla alla jäthrnud, kes
oma ohvrit armetumalt Poksid. Kui madrus
tugeva- hoobiga naisterahva pvkali lõi, kargas
soldat õnnetumale jaluli peale. Naisterahvas
ajas enese Hoigades püsti, kuid sai madruse
käest uue, pikalivinitawa hovbi ja soldatilt jal
gega tallata. Möödakäijad vaatasid jälestu
sega Pealt, kuid vahele minna peksuohwri peast
miseks keegi ck julenud.

Omal ajal kirjutasid Wene lehed rohkesti
türklaste wägivallategudest ja toorusest Arme
nias. Mispoolest on Wenemaa olud- nüüd pa
remad?

bh. „Juudipoed" pandakse kinni. Mhwako
gumiste ning siadusevcrswsil teol omandatud
asjade kauplemise kõrvaldamiseks Wene turul
on kindlusekomandant linna miilitsaülemale
ülesandeks teinud viibimata kõik poed ja kaup
lusid Wene turul kinni panna- ja ühtlasi

selle eest hoolt kanda-, et sedalaadi
rahvakogu in isi mitte üksinda seal, vaid ka
üleüldse terves linna piirkonnas enam -ette ei
tuleks. Selle ülesande läbiviimiseks wõi-b imii
litsaülem ka sõjaväge tarvitada.

Kõvki, kes niisugustest rahvakogumistest osa
võtavad, karistatakse rvlhatrahviga kuni 3000
rublani ehk maksujõuetuse korral vangistusiga
türmis' wõi kindluses kurti kolme kuuni.

bh. Tallinna Rooima-katoliku koguduse uueks
proesttiks on Novgorodi «ksinds Martin Wenz
lav nimetatud, kelle asemele senine Tallinna
preester Peter Krõszvk määrati.

bh. Wõllaualjaks peab küll pidama riiklise
hooleSandmisi ministri palvet kubevmangu-ko
missarile, et Peterburist ewakueeritawatsle

vaestemajadele ja teistele heotegelistele asu
tustele Tallinnas ulualust katsutakse mu-retseda.

NähtalvQÄi on Peterburi korgenuitele herva
dele veel sootuks teadmata , et Saksa väed Tal
latina: õige tõsiselt ähvardavad ja> sellepärast
ka siin igasugusest üleliigsest „prahist", nagu
vaeste majadest jne. lahti püüta kse saada.

et. Ka seltsimajades ei wõi enam peale kella
kümmet õhtu viibida. Kindlusekomandandi
uuema sunduslise määruse põhjal tulevad kõik
Tõbnstusipaigad. seltsimajad jne. kella üheksaks
õhtul kinni panna. Nüüd on aga miilits paa
rist kohalikust seltsimajast ka peale nim. täihwe
ga terve rea isikuid leidnud, kellel isegi luba
puudus peale kella kümmet öht. väljas lnkuda.
Mudugi langevad need isikud komandandi sun
duslise määruse põhjal trahvr alla. 

Telesoni-ühenduse asjus teatab kohalik tele
fonivõrgu ülem, et kindlusekomandandi selleko
hase käsu põhjal telefoniühendus uuesti jalale
seatakse. Sellejumvs pannakse pearõhku sõja
liste ja riigikaitseks töötavate telefonide peale.

Poeueraha asjus palub kohalik postkontori
ülem markideostjaid, et nad vähemate summade
eest markideostmisel võimalikult õige rahaga
ehk vähemate paberimhadega maksaksid, kuna
suurematest paberirahadest tagasiandmine poe
neraha puudusel posttametmkka raskesse seisu
korda seab.

Linnavolikogu koosolek on täna õhtul kella
6 ajal raekoja ruumides. Arutusele tuleb:
I) Linnaameti ettepanek milttsionäride palga»
kõrgendamisi asjus. 2) Linnaameti ettepanek
linna tapamaja puude ostmiseks lisckkvediti maa
raba. 3) Linnaameti ettepanek linna tapamaja
kantseleikuludeks lisakvediti määrata. 4) Lin
naameti ettepanek Heina uul. oleva sõjawäe
arstkise järelwalwamisepunkti veetorude pane
misi aSjuS. 5) Linnaameti ettepanek Eesti
maa kubermangu linnaasjade komisjoni Tal
linna kaubasadama walitsusehoonete hindamise
maksu alla panemisesse puutuwa otsuse edasi
kaebamise asjus. 6) Linnaameti ettepane? vee,
gaasi ja elektri pealt maksukõrgendamise asjus.
7) Linnakassa Mendamisiks 2 ja poole miljoni
lise lasnu küsimus. 8) Tallinna linna toitlus
komitee linnawalitsuse kätte võtmise küsimus.
9) Elukorterite kepttuskoja insttuktsioni kinni
tamine. 10) ühe linnaameti liikme valimine.
II) 120. jaoskonna-waestehoolekcmdja valuni
sed (6. jaoskonda, igasse jaoskonda 20 hoole
kandjat).

Tallinna Eesti sõjaväelaste nõukogu koos
olek on 17. oktobril kell 7 õhtul Brokusmäel
„Kodu" ruumides. Arutusele tulevad tähtsad
küsimused ja sellepärast on kõigi saadikute ilmu
mine tarvilik. Ka palutakse väeosasid, kust
saadikuid ei ole, neid valida.

Puud tulnud. Nagu meile teatatakse, on
linna Mitzkewitshilt suurema hulga puid saa
nud. Tshekkisid võib saada Nunne uul. nr. 7.
küttoosakonnast.

Maapaewa iStuimifed
lõppesid laupäeval. Uuesti astub maapäev
kokku kas novembri lõpul või detsembri algul.

Laupäevasest istumisest homme pikemalt.
bh.

õnnetused sa kurttSSd.

ot> Rõõwimiseb. 7. oktobri õhtul tungisid Hans
TämmoTe Gonsiori uulitsal kaks sõjaväelast ja keegi
eraisik kallale ja rööwisid temalt 35 rbl. raha ning
passi ära.

Suurel Pärnu maanteel rööwisid kolm madrust
Rudolf Raudsepa paljaks.

et. Taskuwarga kinnivõtmine. 18. oktobril
wõeti Wene turul 15-aastane Karl Siiwo kinni, kes
oma käe kellegi Ehrmanni tasku oli ajanud.

et. Mahajäetud rinnalapsed leiti nende päewade
sees Laial uul. nr. 11 koridorist ja Niine uuk. nr. 4;
viimane oli hoolega» wenekeelsete ajalehtede sisse
mähitud.

et. Piiritust leiti Anna Kõrwemanni juurest
Kopli uul. nr. 22-c ja Eduard Antonilt Kopli uul.
nr. 14.

Patrull uulitsalkäijat naisterahvast raskesti
haavanud. Oosil vaStu 14. okt. andis sõjawäe
patrull Beljajeva gümnasiumi kohal Narva maan
teel Tapalt sissesõitnud naisterahva Ekaterina KoS
lowa peale, kes sellekohase hõikamise peale kohe
seisma ei jäänud, püssist tuld, kusjuures üks kuul
teda rinnust tabas.

Naisterahvas toimetati kubermangu-haigema
jasse, kus saadud haav üks kõige raskematest leiti
olevat.

et- Margused. S. oktobril WSttis miilits Ranna
wärawa mäel Eduard Treibergi ja Wladimir Kei
pen-Wavlitshi kinni, kes seal parajasti tshumadcmi
lahti kaagutasid, mille nad järeltehtud kviitungi abil
Baiti raudteejaama bagashiaidast wäilja olid võt
nud.

Nende päewade see? waraslati: Albich Kutt Ust
kanerlst Granidi uul. nr. 5, 468 rbl. raha ja hoiu
kassaraamat 17VV rbl. peale; Mai Kraebilt, ke»
Puuwilja uul. nr. 16, elab, oma tuttawa korteris
Wäike Kompasna uul. nr. 6, 1566 rbl. vaha; James
Raukaselt Tolli uul. nr. 4, aidast kaks kasukat 1160
rbl. tväärtuses.

et- Loena HivaSmusctt W. Amorika uul. nr. 19,
tükk riiet ja tema kaaSüüriselt Liisa Bachilt 260
rbl. raha; Krõet Amissepalt Liiwockaia uul. nr. 16,
pesu; Rau kauplusest Pikal uul. nr. 7, tüR riiet
29 rbl. wäärtuses; Kase uul. nr. kaks kasukat
666 rbl. wäärtuses.

Liba Ia lihaloomade sunduSlised
hinnad Eestimaal.

ToMusministeriumi telegramm
25. 1917. Nr. 257.

Ühenduses vilja kindlate hindade tõstmisega
määran selle telegrammi kätbesaamise kuupäe
wast kuni 1. jaanuarini 1918. a. largnnsid kino
lad hinnad Eestimaa jadks:

Weiste kohta: 8—15-puuda.m 12 rbl. d 0
kop. puud, üle 15 Muda- 10 kop. eluskaalu
puuda- pealt rohkem (nii maksab 16-puudane
wcks 15 rbl. 60 kop. puud, 17-puudane 12 rM,
70 kop. puud): nende weiste liha, 6-puudahs
tc§) (peredes: esimene sort 24 rbl. 70 kop. puud,
teine sort 23 rbl. 50 kop. puud.

Lammaste kohta: kui nende nahk rasv
kcmahaks ei kõlba 10 rbl. eluskaalu puud,
kui kõlbab, siis 10 rbl. 30 kop. puud, lamba
liha 19 rbl. puud.

Nuumsigade kohta: eluskaal 4- kmn b
puudani 22 rbl. puud, 6 kuni 7 p. 24

rbl. puud, 7 kuni 8 p. 26 rbk. Puud, ule 8
puuda 28 rbl. puud: nuumamata sigade Ytnd
igasugu eluskaalu juures 22 rbl. Puud, ta
petud sigade kohta: ilma pea ja jalgadeta 3- kmvr

4-puudani 34 rbl. puud, 4 kuni 5 p. 36
rbl. puud, 5 kuni 6 p. 38 rbl. puud ja ute 6
puuda 40 rbl. puud: tapetud sead ühes pea
ja jalgadega, selnvmeatud kaaludele vaskövast
32 rbl., 34 rbl., 36 rbl., 38 rbl. puud.

Sulatatud, söögiks kõlbulik veise- ja lamba-
Vasm 40 rbl. puud., tehnilisteks otstarbewks
minew —32 rbl. Pirni): sulatatud seapekk. selja
ja külje pealt ja ploomid ning sulatatud sea
rasw 40 rbl. puud., tehnilisteks otstarweteks
rbl. puud.

Toitlusminister Prokopovitsh.

4 oTlitt tt « Teataja" Nr.

Wäljaandjad H. Ant ja Dr. J. Masing.
WaStutatv toimetaja Eb. H«bel.

4i.:ai:;wi> „tlo:*ir;u" rruiiir.M.: V

„Estonia" teater.

Teifipäewal, 17. oktobri! s. a.

.MMOsW".

Algus Hell« õhtul.

lkeskuädalal, iv. oktobril s. a.

Algtts tell V-7 Hhtul. 5703

Tarwit.-ÜHLsuse „Sma"

peakoosolek

on 29. ott. I a. kell 10 e. l. .Esto
nia" teatris.
PUatoatordr

1. Ühisuse tegewus läinud kaheksa
kuu jooksul.

2. Liikumata «arenduse omandamise
küsimus.

3. Ühisuse põhjuskirja uuendamine.
4. Äriteenijate palkade normeerimise

kühmus.
5. Lähema aja tegewuse kavatsused.
6. Mitmesugused läbirääkimised.
Isiklikke kutseid ei faadew. Palutakse
kõiki liikmeid ilmuda, sest koosolek on
põhjuskirja § 32 põhjal kokkutulnud
liikmete arvu peale waatamata ots»»
sewõimuline. Koosolekule peased liige
ainult liikmeraamat» ettenäitamisel.

5706 Juhatus.

Dr. K. Wchtrik,

Narva uni. nr. 10. Teles. 17 44.
Wastuw. 9—lo ja 4—6. 4318

Aambaarst

s. M. Katz.
Hammaste ravitsemine ja plombeeri»
mine. kunstlikud hambad. WLljatSm»

bamine ilma «aluta.
Sital uul. uo. 37, tal. 16.37.astuwõtmine kella 10—1 e. l. ja

4-7 õhtul 5701
W. W. Fiukbeineri

hamdarawitfemife tabiuett,
Rataskaewu uul. nr. 4, kõnetraat
10-14. WaswVõtmlne äripäewadel
kella 10-1 p. ja 5-7 õht. Ainult
lwna õpilastele kella V23—V«5 p. I.
Lai uul. nr. 40. linnaalgkooli hamba»

awbulatortumis. 5798

WMPS

Hammaste ravitsemine, plombeeri»
mine, tuuftlitud hambad ilma
pisteta, väljatõmbamine ilma «aluta.
Wiru uul. nr. 17, Müürivahe uul.
sissekäik. Wastuwõtmtne kella 10—1

7- 5652
Ämmaemand

MRosenfeldt

Kaupmehe uul. nr. 6, aiamajas. SOZB

Abielulahutuse a»j« |
toimetatakse asjatundlik, ja ruttu, I
kirjut, palwekirjafid uekruti ning  
kõigis teistes asjus. S. Roosikrantsi I

uul. nr. 1. R. Ilwes. 5898 J

Palwettrjastd
lirsutan kõiksugu, ka abielulahutuse,
pärimise, sõtduluba, korteri ja ajayi»
tenduke asjus. W. Tartu m. nr. 22.

5K9? S» Wrltmg»»»

MMIN-MI

Wiru uul. nr. 23.
f&tilgete wastuwõtmine 12—3»

õhtiil waStuwõtmist

1 ei oie.

W-llllW

kõrgema algkooli õpekawaga awa°
takse tSiskaswanutele 18. oktobril,
mille kurfisttde üleüldine koosolek
kell 6 õhtul Sra peetakse. Sissekirju
tus on 17. oktobrll kell 6 Shtul, Ae

ne uul. ur. 22. 5707

soowitakse mõtta. Teatada kirjalikult
ühes maksuga. Pikal uul. nr. 64,

ftt. 1, h Oi

Realkooli 5. klasst õpilane tahab
jarelaitamise

tnndisid anda
ehk mõnda muud pealelõunast tööd.
Tuva kella 5—6 p. l. Õuna uul. nr.

v, krt. S. 570®

Otsitakse teenijaid
tunnistustega 111

Talvemantlit», meeste- ja naister. ril
deid jne. müüa. Finkbeinerl büroo,
Rataskaewu uul. nr. 4. Ostan pali
tuid ja riideid, palun aga müüja

adresfi. 5711

AsjeteUja iHtliintt
foowib suurema majahoidja kohta.
Teenri uul. nr. 4, krt. 1. 5710

SM «Mli

W. Amerika uul., 9, krt. 2. 5704

Mfiii mu

lacomtoüt

Suurel Brokusmäel nr. 6, J. Reide'i
töötoas. 5705

Head siirupit
müüakse S. Kompasua uul. nr. 53,

poes. 5696

Oleme saanud:

ä naelu
hobuseraua

ar,-! ItJKOJOI

Kaub.ühisus

HÄPPIerScKo.,

6. Tartu maant., 45, tel. 3-20. 5906

Lampide, priimuste,
petrolenmikõõkide

oaramlvs

w »ende ülfilute jagude müümine
W. Reinthalt juures» Tatarskt uu .

nr. 2. 5731

Müüjannad.
bonned,
wirtinad.

keetjad.
toatüdrukud,

ükfiteeuijad. ««»
pasfijad
leiavad kohe kohtasid

Arhitekt

MMM.

kontori». Kuninga uul., 6.

f itnDMi j

soovitakse o»ta. Teatada kirjal, s. l.
kont. Mitt" all. 5703

Meue kirjandust

nagu kirjatööd: Gleb AspenSki,
A. F. PissemSki, Garschwt ja
teiste omasid soovitab odavalt „Ka
naria" Pikal uul. nr. 30. 5694

Koerapoegi,
Saksam. pokserid 4 kuud, hästi laul
jaid kanarialwdufid 10 rbl. ja kalli
mad, musti puudleid, isaseid metsa
lindusid, kodujäneseid ja toitu kõigi
lindudele soovitab „Sfanfttta" Pikal

uul. nr. 30. 6693

Piauiuo,
Wieni toolid, raamatukapp punasest
puust ja teisi mööblid, 1 paar MUS
tt trapp-püksa lühikesele kasvule
soovitab odavalt ,Kanaria", Pikal

uul. nr. 30. 5695
_ i

Kohale jõudnud I

mr Mm.

S. Tartu maant. nr. 45. 5690

Vaen» demevo

npOflaoTca kpoßan. ci» MaTpacoui»,
2 BOpOJKHUH kopSHHbl, öoobw. JIOX&Hb,

CTOjii, h ctohhki» 3 ynaaoß, am.t
KapKHSU, KHKTH H pas»a« MeflOlb.
Hapßexaa, 84. kb. (hem>aiiiepa. 5688

Puhtaid

kaltsusid

ostetakse

I kohe .Ühiselu" trükikojas, Brokus

WMWMWWWW>M>WWWM
Eesti-wenekeelne

Narva maanteel nr. 26.
W. Kirtkal. isi»

Sair korter

Kadriorvß 5 toa. köögi ja vanni
toaga Lra anda. Küsida kaubamaja

sNifl\ft". 5699

Talliaaa Teise Wastastikufe Talekinuttuse
Seltfi erakorraline peakoosolek

on teisipLewal. 17. oktobri! kell 7 õhtul pritsimaja saalis.
Pllewakondt 1. Eelist tegevuse avamine uue põhjuskirja alusel. 2. Wa
limised. S. Ettepanekud Eesti Liidu ja Tallinna Rahvaülikoolide seltsi liik»
mek» astuda. 4. Küsimus, kudas ennast kindlustada kahjude wasw, mis
sõja ja mässu läbi tekkida võivad. S. Ettepanek hooneid kõrgema väär
tase all kinnitusele võtma hakata. 6. Mitmesugused läbirääkimised. 
See koosolek oa otsusevõimuline feve peale vaatamata, kui palju liikmeid
kokku on tulnud. Arutuse alla tulevate küsimuste tähtsuse parast on

liikmete rohkearvuline ilmumine tungivalt tarviline.
SS66 Juhatus.

Mm ORMinonaiitfefc tttiiütt fcltfi

«olemit mmm

on kesknädalal, 18. oktobrii kell V*6 õhtul, pritsimaja saali».
PLewakoedz 1. Seltsi nõukogu täiendamine. 2. Palkade küsimus. 3. Jooks

wad asjad. 6«71 Juhatus.

Tallinna Sõja- ja Mässukahjude

wastu Kinnituse seltsi

erakorraline peakoosolek

on neljapäeval, 2. novembril 1917. a. kell V-S õhtul, .Lootuse" seltfi saa»
li», Gonsiori uul.

Päewakord: 1. Juhatuse aruanne ja ettepanekud. 2. Küsimused, mis
koosolekul võivad tõusta.

___ 5700 Juhatus.

Ä A. Lepwi 5689

IMMUM lirfiiffl.

  Õpetust antakse: raamatupidam ifeS, kaubaudnfe kirja-
W wahetnfeS, kanbaud. rehkenduses, kontori praktikas,

  kiir- ja tlnkirjutufeS. KirjntnSmafinate klass.
W Vähese eelharidusega istkute tarwis on ettewalmistuse-klas»

W korraldatud.
  IV Programmid ja tingimised hinnata.

 j Pikal uul. nr. TS, !r. 4. WastuwStm. kella 5—7.

18. oktobril 1917. a. kell 3 p. l. on Harju maakonna», Sen i: waL-unojas,
Haridufekogu cci Äõ;;r.u ministcriumikooU 4. ja Euiro külakooli peale

olftiitjfltf DU({'(|lißi!ilooiMflt(

walimine. Palgad kottuleppimifeteel. KandidaLifid palutakse isiklikult il.
muda. Lähem raudteejaam Raafiku. 5670 Wallamalitsus.

Õfirnitsfflt lo 2%-tollDlsl kandilisi

traafnaelu

nr. nr. 12 ja 13 soswitab lodust

Tallinna Eesti Halandase - llblsas.

Gnnre Tartn maanteel nr. 5. 56*0

Rö«dk« igast raamatukauplusest

E. S. S. „Kalewi"

I. Eesti siul kiHis,

1. IV 1917. - 1. IV 1918.
Sisust: Tallwna sa <S».m« spordiseltsid. i.

EÄÄSSÄÄT."?' "*** •^ss'

Hind 80 kop.
spordiseltsidele sa «am-tuluuplustele 20 Tallinn, pMtttast nr. 40

õ E. S. S. „Kalew".

Kesknädalal, 18. oktobril s. a. peetakse kõigis Ew-Luteri «su kirikutes pidu
likku jumalateenistust

usupuhastule-pöha 4VV a. mälestuseks,
sellepärast palub Tallinna Kaupmeeste sekist juhatu» hrrrastd kaup.u»i2>

omanikka,

kl 18. RI. l>. till WW ttnut lita

kinni oleksid.

5692 Tallinna Kaupmeeste Eeltfi juhitut,

ÄUWmmSMWff

(Ammobilpaugu) walitsus annab sellega üleüldiselt teada,
et 21. septembril 1917. aastal Kredit-seitsi s°/o pautkirjade

49tustutomine

(loosimine) etie «Leti ja et sellekohased uumbriteleheb
maksuta wäija antakse iga päew Lriwndidel kella p.

seltst kaesas. Pikal uulitsal nr. 28.
Efimee»: R. Grünbera.

bS4b Sekretär: L. Meder. 

IAW MM MM igasugust ehttusematerjalU
MMM __ klaasi, katusspoppi, «ärmistd,

MMM MM MM puumaterjali sa muud. Zä»
MMM M > MMMM rele küsida Christtani ja Niel-

MM M LM M M feui kontsast, ehitus Bataret
wm kasarmute juure». 5S7ä

soowin kohe osta.

Teatada f. l. tal. all.

(makulatÜri)

ž mlßatec selle lehe tontom

trannnofoniplofesidoState käige suuremas waljawattkuS Kopli uul., 2-a,

liruberg ja Magnus

m«ustü:-2rist. Telef. 17—30.
Tähele paimal Jõudis suurem saadetu» väga Ilusaid muusttaMMäd

platedel kohale. ****

TUBA

omaette sissekä guga ara anda intelligeri meesterahvale. Kopli 4. fti-


