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Kommunistw Plhkwa piiril Pihkwa kiwitee lä
hedal meie ptiriwalwuritele kallale tunginud.
Tulewahetusel üks kommunist haawata saanud.
Aonmerents lepingu tegemiseks Eesti ja Ukraina wahel
alganud.
Läbirääkimised Gesti-Uranlsuse kaubalepingu tegemiseks al
gawad 27. oktoobrit.
Ztahaasutuste esitajate läialisem koosolek rahaministeeriumis.
Mtgi majandufendukogus Uärnu-TaMnna kiisaroopalise raud'
tee toetamise kühmust harutatud.
kats Prantsuse sösalaewa tuleb uowembri kes,
kel Tallinna külaskäigule.
FirjauiK Ado Hleinwald nddrameelseks jäänud.
AerMni linnawalimistel sotlialislid lüüa saanud.
Saksamaa wolttsuse tagasiastumise küsimus päe
wakorral.
Ungari wabatahMKud ja riigi mäed Austria mägedele kallale
tunginud.
Ataalia sotsialistide erakond 3. internatsionaalist lahkunud.
Maksim Horki Kelsingisse jõudnud. Ea otsib Euroopas Wene
teaduslikkude käsikirjade kirjastajaid.
AoLfe ei olemat mitte ära tapetud, maid miiõiwat praegu
TaMendis.

Läti walitsuse leping Rooma paawstiga.
Eesti välispoliitika on viimasel aial
õige palju kõneainet annud, muu seaS ka
selle poliitika käsitamine Lätimaa suhtes. Ja
nimelt ou meie poliitikale liig kerget järel
andmist ja plaanita asjaajamist Läti wastu
ette heidetud, millest ka Läti järelandmatus
piiride õiendamisel hoogu sai. Et Läti le
pingute tegemisel ka järele andma walmiK on,
säräe andma isegi meile otse arusaamata
mõõdul, kui tema riiklikud huwid kas tõsi
leS wõi aga ettekujutatud hädaohus on, seda
väitab Läti leping Rooma paawstiga.
Läti walitsuS on paawstiga niisuguse
lepingu teinud, kuS tema oma riikliku ju
weräniteedi tähtsatest osadest loobub ja
paawstile niisuguse wahelesegamise õiguse
Läti sisemistesse asjadesse annab, nagu seda
Rooma kuuna ainult usulise mõju all seis
wal keskajal teostada wõlS.
Lepingu järele saab paatost nimelt õi
guse LetgalliaSse ja ülepea Lätimaale, kuS
rohkesti katoliku uSku elanikka on, omalt
poolt pea- ja abipiiskoppe ametisse panna,
need omalt poolt jälle preestrid ametisse
määrata, ilma et Läti walitsusel seal mi
dagi ütelda oleks, neid kinnitada wõi mitte
kinnitada. Ja need kirikuametnikud, peale
piiskoppide, keS lätlased peawad olema,
wöiwad ka wäljamaalased 'olla, ei tarwitse
mitte Läti alamadki olla. Kuid Läti walit
juS peab neile palka maksma. Nende ki
rikuteenrite õigused käiwad Läti kodanikkude
õigustest weel ettegi, sest Läti walitsusel ei
ole õigust neid isegi kuritegude eest wangi
panna. Kui nad kuritegude eest süüdi
mõistetakse, on neil õiguS oma wangiaega,
mis kohus wast mõistab, kloostris ära
iStuda, s. o. seal lõbusalt mööda saata. Läti
walitsus kohustab ennast katoliiklastele
RiiaS üht kirikut andma, milleks põline
Luteruse Jakobi kirik on määratud, kus ka
Eesti Luteruse usu Riia kogudus enne sõda
oma jumalateenistust pidas. Kõik katoliku
Vaimulikud ordud, nii siis muude seas ka
jesuiidid, kes suuremast osast Euroopa kul
tuu "riikidest on wälja aetud, saawad Lätis
wõimaluse. Lätimaal asu
tatakse Läti walitsuse kulul katoliku usku
waimulik seminaar, kuS keelatud
on Läti keeles filosoo
fiat ja usuõpetust õpetada.
Et keegi riik ära keelda laseb oma piirides
riigikeeles õpetust anda, tohiks moodsates
rahwariikides küll täielik unicum olla. Peale
silosoofia ja usuõpetuse waimulikus seminaa
ris ju suurt midagi õpetada ei ole, wähe
malt mitte midagi tähtjat, mis noori kiriku
teenrid meelsuse ja ilmawaate poolt kaswa
taks. Et paawstil piiskoppide kaudu luba
on waimulikka piiramata arwul ametisse
panna ja nende palgad maksa tulewad, siis
on selle legingu läbt Läti rahwa eelarwe
õigus tuntawalt kitsendatud ja katoliku kirik
teiste usutunniste körwal täiesti eesõigusta
tud seisukohta seatud. Sest Läti asutaw
kogu kawatjeb üldiselt usu ja kiriku lahuta
mist s o. ei taha. Luteruse ja Greeka õige
usu kiriku teenritele mitte riiklikku palka
maksa ja Läti maareform wvtab Luteruse kiriku

maod ära riigile. Miuned miljonid tuleb
Laul selle lepingu põhjal ühekordseks sisse
seadeks katoliku kirikule maksa, ja Läti eel
arwet koormab iga aasta soomustatud kato
liku kiriku kuluarwe, mille kohta rabwaiaa
dikutel midagi ütelda ei ole.
Mis sunnib nüüd Läti wäliS- ja peami
nistrit paawStile niisuguseid kuulmata jä
relandmisi tegema? See on wüga huwi-

taw mitte üksi Lätile, waid ka tema lähe
matele naabritele.
Kahtlemata on siin soow uuesti juure
saadud Lettgalliat jäädawalt Läti külge köita
ja propagandat Poola poolt wõimatuks teha.
Teatawasti sünnitas Lettgallia, kus ka mitte
wähe poolakaid et ela, kuS palju wenelasi
ja ainult wähem osa katoliku usku lätlasi
elab. Poola ja Läti wahel sekeldusi ja nuk
rust. Poolakad kaebasid, et Läti walitsus
poolakaid Letgallias taga kiusab. Poola koole
suluo jne., kuna lätlased jälle Poola kihu
tuStõöd seal arwasid märkawat. Sinna
juure tuli weel Lettgallia nõudmine temale
autonoomiat anda.
Nagu Lätis kaunis suure mõjuga Dr.
Paul Schiemanni häälekandja „Rig. Rund
fchrnr* arwab, näitab Poola wäUspoliilika
kurs sinnapoole kalduwat, et tulewikus
mitte üksi Prantsuse peale toetada, waid li
gidasse lepingusse astuda tu n. wäikese-lii
duga, kelle sekka kõik lõunaslaawlased kuulu
wad, nimelt Tsheho-Slowakkia ja JugoSlaawia. Nendes riikides elab teatawasti
edasi panslawism, Kõik-Slaawi püüded, mille
pesa enne Wenemaal, nüüd Wene emigran
tide mõjul Serbias, Belgradis olewat. Tea
tawasti keelduwad need riigid praegugi weel
Eestit, Lätit ja Leedut tunnistamast, sest et
nemad suurema Slaawi riigi, Wenemaa
ülesehitamisest tema endistes piirides unis
tawad. Kui Poola nüüd nendega ligemasse
lepingusse astub, siis on loomulik, et tema
ka panslawismi mõttele ligemale astub, mis
seda tähendaks, et ta Eesti-Läti iseseiswuse
peale teise silmaga waatama hakkaks ja tol
korral Lettgallia Poola kü ge liitumine päe
wakorrale wõiks kerkida. Riia Saksa leht
ei lähe oma kombinatsioonides muidugi
mitte awalikult niikaugele, kuid kõigest, mis
ta Poola ja wäikese-liidu liginemisest jutus
tab, on niisugused järeldused loomulikud,
iseäranis weel, tui neid kirju meele tule
tame, mis Ewald Amende Genfist selle ma
teeria üle kirjutas, nimelt missuguse tähen
duse tema andis Poola esitaja puudumisele
rahwasteliidu koosolekult, kus Eesti ja Läti
waStuwõtmist rahwasteliitu hääletati.
Osa sellest kartusest näitab ka liikuwale
herrale Meijerowizile kontidesse läinud ole
wat. Ja siit toetuse otsimine katoliku kuuria
poolt.
Meie arust nüewad Läti naabrid siin
asja kurjemas walguses, kui ta tõepoolest
on. Et poolakad Lõik flaamlaste pasunasse
puhkumisele asutsid manas köikslaawlaste
mõttes, s. o. Wenemaa juhtimise all, seda
mõtelda olrks täitsa absurd, sest siis oleks
ka Po. la rse endisel kombel hädaohus, sest
meie toome, kuidas Wene endine walitsus
köikjlaamlasie mõttest aru sai. Suur
wenelased tahtsid kõiki Slaawi suguharusid
enesesse ära sulatada. Balkani flaamlased
ei ole seda Slaawi wennastust eemal olles
nii palju tunda saanud, kui Poola ja
Ukraina, sellepärast wõib see mõte neid
meel waimustada, ehk küll nemadki piiskop
Eulogiuse aega Galiitsias ilmasõja päimil
omale meele wõiksid tuletada, niisama nagu
bulgaarlased seda aega meele tuletawad, kus
Wenemaa neid „mabastas" ja esialgselt sea!
kuraatori osa etenõas.
Meie arwates ei tule Poola liginemist
wäikesele-liidule mitte-waenulikult wastu
wõtta. Kui Poola ühendust katsub luua
wäikese-liiduga, siis meie arwates just sel
leks, et kui kõige tugewam Slaawi rahwa
peres, peale Suur-Wenemaa, wäikest-liitu

Wir« maakonnawitlUsus wajab
Illi W on 6 WW.
kes raamatupidamises täiesti wilunud ja majanduslts
t«S küsimustes kompetent. Palwekirjad elulookirjel
duse ja tunnistuste ärakirjadega senistest teenistus
kohtadest adresseerida Wiru maakonnalitsuse rewis
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jonikommisjon» esimehele A. Eiemannile Jõhwi alewiS.

Wene ttiõju asemel oma mõju alla saada
tahab ja uimelt neid Suur-Wene waimus
tusest arstida.
Wõib olla, on lätlastel, kelle suurem osa.
Kuramaa ja Letlgallia, ajalooliselt kord
Poola alla kuulusid, rohkem põhjust Poola
maud karta. Meie arust on need ohwrid
Rooma kuuriale asjata toodud. Wõib olla,
on seal osakene ka hra Meijerowizi püüd
mistest warjul, iga hinna eest Euroopa
poliikat ajada ja lepinguid sõlmida, mis
kitsast Balti poliitikast üle ulataksid. Kuid
leping Roomaga ei ole igatahes mitte
leping, mis Läti prestiishi wõiks tõsta.
Ta on tükati ka wistiSti kahjulik Läti
sisepoliitikas Kui ka arwama peaks, et
Läti sotsiaaldemokraadid, kes õige elawa
rahwuslise tundega on, selle keskajalise
lepingu Leela-Latwija loomise mõttes alla
neelawad, siis saab see leping tingimata
hõõrumisi tooma Läti sakslaste, juutide ja
wenelaste kestel, kellega lätlased nende arwu
ja mõju poolest sunnitud tõsisemalt rehken
dama, kui meil Eestis oma wähearwuliste
wähemusrahwastega. Ja mitte ainult hõõ
rumisi ei tule wähemusrahwastega, waid
ka Läti oma kiriklusega, teda see katoliku
kiriku eesõigustatud seisukoht sugugi ei
rahulda.
Uuemate teadete järgi ongi juba Läti
ew. Luteruse usu konsistoorium täies koos
seisuS ameti maha pannud, sest et tema
Jakobi kiriku ärawõtmisega Riias ja selle
üleandmisega katoliiklastele sugugi leppida
ei wõi. Ja konsistooriumi tagasiastunud
liigete seas on niisuguseid Läti patrioote,
nagu konsistooriumi wiitsepresident pastor
Dr. Maldou ja president adwokaat sLasdin»
Nii näeme, et Läti wälis- ja sisepolii
tika keerulisem on kui meie oma.
Uht peaksime aga lätlastelt küll õppima:
tähelepanekut rahwa hingeelu wastu.
Mis lätlastele Lettgallia, on meil ligi
kaudu Petserimaa. Et seda uuestiliitunud
piirimaad ka hingeliselt Wana-Eestiga
tuleb setude soonistele kooli ja kiriku asjus,
mis usuõpetusse puutub, tingimata wastu
tulla, nagu ka wastu tulema peab terwe
rahwa meeleolule selles aSjas. A. J.
16. X. 21.
Päewauudised.

18., 19., 20. Ja 21. okt s. a. Kõige parem seninähtud Iõõkpilt!
Paljude, paljude soowlll Paljude, paljude soowil'
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(Ludwig XV. armuke.)
Hiigla ajalooline draama 7 suures osas. Prantsuse kuningakoja hiilgus, uhkus ja kuriteod.
Prantsuse revolutsioon. Bastilli kindluse ärawõtmine ja muud suurepäralised momendid.
Madame Dubarry osas Pola Negi*S, kuningas Ludwig XV osas Emil Jannings (mängis
Dantoni osa), Harry Liedtke ja Reinh. Schünzel.
Pilti saadab pildikohane muusika. Piletite hinnad harilikud.
Esimene Eestimaa Mehaaniline Saapawabrik
..ESTOKING
TALLINNAS,
wajab kohe
wiliadppinud pealsetegijaid
(iuurelõekajaid ja steppi jäid).
Palk hea. Esimeses järjekorras saawad kohti isikud, kes ennemalt saapawabrikutes töötanud
Teatada kirjalikult ehk isiklikult wabriku juhatusele
Tallinnas, Suurel Tartu maanteel nr. 61-s.
W. Tammani ja A. Nulli
•i•
si:

Läbirääkimised Eesti-Prantsufe
kaubalepingu tegemiseks algaWad 27. okt.
27. okt. on Pariisis esimene koosolek
Eesti-Prantsuse kaubalepingu tegemiseks.
Eesti esitajateks on saadik Ä. R. Pusta,
kaubandusministeeriumi tööstuse wanem
inspektor O. Krusenstjern ja kaubandusmi
nisteeriumi nõunik Wiickwitz. (Eta.)
KonwerentS lepingu tegemiseks
EeSti ja Ukraina Vahel alanud.
Mofkwast, 17. okt. Eile algas
konwerents lepingu tegemiseks Eesti ja
Ukraina wahel. Ukraina esitaja on Juri
Mihailowitsh Kotsjubmski; meie poolt saa
dik Mares ja saatkonna nõunik Wellner.
Esimesel koosolekul wõeti kuus lepingu pa
ragrahwi wastu. Järgmine koosolek 19.
oktoobril. Kõik koosolekud peetakse Eesti
saatkonna ruumides. (Eta.)
Migi majandusnõukogu koos
olek.
Eile õhtul ärapeetud riigi majandusnõu
kogu koosolekul oli harutusel sellekohase
alamkommtsjoni otsus Pärnu-Tallinna kit
sarööpalise raudtee kawa
asjus.
Alamkommtsjoni arwates on PärnuTallinna Litsaroopalise raudtee kõige suurem
puudus weo wõimaluse nõrkus. Selle kõr
maldamine oleks kõige odawamini läbivii
dav, kui riigi kitsaroopaliselt raudteelt
weerewat materjali üle antaks, on ju seda
seal rohkel armul. Alamkommisjon et pea
sarnast üleandmist aga enne wõimalikuks,
kui Vahekord selle raudtee ja riigi wahel
täiesti selgitatud ei ole.
Peale weerewa materjali üleandmise
oleks Pärnu-Tallinna kitsaroop.raudteel alam
kommisjoni arwates tarwis krediiti ainult
selle weerewa materjali ja tee põlisehituse
kapital-remondiks. Kallakute ja sihi muut
mist ei leia alamkommisjon tarvilikuks.
Roobaste wahetus peaks ainult osaliselt ja
järk-järgult läbi wiidud saama.
Riigi majundusenõukogu otsustas:
l) Alamkonnmisjoni otsust Wabariigi Valit
susele edasi anda, 2) joomi awaldada, et
Pärnu-Tallinna kit>aroopalise raudtee ja
riigi õigusline wahekord Võimalikult pea
lahendatud saaks; sellest lahendamisest ära
rippumata soowitada, et Wabariigi Walit
sus ajawiitmata Võimaldaks Pärnu-Tallinna

nii

ik

l«tte jagu. lfe õpeaasta jaoks.
Tellimised süüta kirjastuse pealadusse Tarw, Tähe tän. nr. 80, J. Tamman
Restoraan „Bt®f®rni"
Teisipäewal, 18. oktoobril
kontsert-kabaree awamine
suurepärase eeskawaga. Pealinnalastest lugupeetud: lj ftUMSkUt ilUSSitlt, 2) prl. DoHilillA
mustlaste romansid, 3) prl. TOffClli uuemad balett-tantsud, prl. Mars rahwuslised tant
sud, pr. Ohaka Eesti laulud. Conlerancie hrs Lussien.
Eeskawa 2 suures osas. Muusika Keila 1/27 Õhtul. Kontserdi algus kell V >9. Sisseminek
hinnata. Einelaua hinnad harilikud. Direktsioon.
„Wanemuise" einelaud
Aia tän. nr- 4,
soowitab maitsewald lõunasööke, 2 toitu ja kohwi, ä 35 marka. Rikkalik lett. a la carte
igal ajal. 9—12 igaõhtune kontsert suure kunstnikkude hulga poolt.
kitsaroopalisele raudteele saada hädatarwilist
weerewat materjali riigi kitsaroopaliste
raudteede tagavaradest rendi alusel.
Teise küsimusena oli päevakorras kau
bandus- ja tööstusministri ettepanek Narma
hüdro-elektrijaama tehnilise ning finansilise
projekti kokkuseadmise üle lepingu tegemine
Echuckert Werkega*. Et aga
kaubandus- ja tööstusministeeriumi esitaja
koosolekule ei olnud ilmunud, siiS jäi see
küsimus läbi harutamata.
Laewaomanikkude selts oli riigi majan
dusnõukogu poole pööranud soowiawaldu
sega, et seltsile võimaldataks nõukogu töö
dest oma esitaja kaudu osa wõtta. Majan
dusnõukogu kiitis ettepandud soovi heaks.

tooriumil sõjariistus kommunisiide salk
meie piiriwalwuri kallale. Kui piiriwalwur
enesele wahisalga appi kutsus, awasid
kommunistid tule, mille peale meie poolt
wastati. Uks kommunist sai haawata. Selle
järele läksid kallaletungijad üle piiri tagan.
Piiril on traataed lõhutud. Sealsamas lä
hikonuas lasti minewal nädalal üle piiri
tulnud salakaubawedaja poolt meie ohwitser
maha. (Eta.)
Selle sündmuse kohta kirjutab meile
meie erakirjasaatja järgmist i
16. okt. õhtul kella 8 ajal on ladoska
wallas Ledishtshe küla juures kimi
tee lähedal 5—6 punamäel aü U: piiri tul
nud ja külas olewate Eesti sõduritega üiii
—ar.
norinud. Meie mehed hakanud endid koon
dama, mis peale punased piiri peale läniud,
Kommunistid Pihkwa Piiril
kus neil traattõkked ära olid lõhutud ia
seal kaewikutest püsse hakanud paugutama.
Pihkwa kiwitee lähedal meie
»Isegi käsigranaate oa wisacud, uulledesl üks
piiriwalwurite kallale tunginud.
ilma taga>ärseta olewat lõhkenud.
Tulevahetusel Lks kommunist haawata wastastikku paugutauusi on punazed mähe
aja pärast ära kadunus uht haawatut kaasa
saanud.
Pets e r i st, 17. okt. Eile õhtul tun wiies. Meie sõdurid .on kuulidest puutu
mata iäänud. Wallinurm.
gis LedMjhe küla piirkonnas mest terri-
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Ajakirjanduseks informatsiooni
desse. Tema reisi eesmärgiks on läbirääki
nimekirjade kokkuseadmiseks walmistab raha
Trükikoda hakkab -valmistama ühiste e
mtsi pidada Ameerika kapitalistide ja tea
tndmine Aiigiüogu tööde asjus.
ii-.niitecdw« sellekohased shabloonid, mis
listele asutus-ell trükitud.
Eilsel Riigikogu juhatuse koosolekul oli dnsmeeSte esitajatega wenekeelsete teadus
nõukogu ja Harju panga kaudu Wõi-nalik, --t ka „U!)iötegemuselehte" sul
urptutele pankadele kätte toimetakse. Teda trükkima hakatakse.
harutusel informatsioonide andmine ajakir likkude käsikirjade kirjastamise asjus, mis
luba 1919. a. saadik trükki andmist oota
*ec& tulewad kokkuseatud nime
jandusele Riigikogu tööde kohta.
MMMM. NieellagU
kirjad rahaministeeriumisse sisse jaata.
Juhatus wöttis sarnase seisukoha, et wat. Warsti jõudwot Helsingisse samal
Salata riDtnaö,
jook-wa kirjawahetuse kohta informatsiooni otstarbel ka akadeemik Õldenburg.
Asowi Doni Panga bilans kokku
Siseriigist.
(Eta.)
andmine wõib sündida ainult Riigikogu ju
seatud.
Wllrika WsMõli.
hatuse liikmete ehk Riigikogu kantselei juha
Zoffe ei olewat mitte ära lape
. Koosolekul teatati ka et rahaministee
AWerila tßüuüriOli,
tasa loa põhjal.
Wastseliina laat
-2J poolt on kokku seatud ja nõukogude
iuö, waid wübiwai praegu
Kommtsjoni töödest aruandmiseks et
walitsusele ara antud Asowi-Doni panga
9tootü küMIOMM
Mihkli laat, mida warcmalt Wastseliina
GaMenöis.
leitud LanvilikukS iseäralist büroo asutada.
vuanS, mille järele meie poolt selle pangas mõisas peeti, oli juba teist sügist 12. okt.
Ajakirjanduse büroo Tallinna Wene esi
Kommisjoni tööde kohta teadete muretse
WlimMT
tema poolt katmata nõudmisi 12 Wastseliina waüamaja juures. Nimetatud
mine jääb ajalehtede oma hooleks. Küll on tuse juures lükkab ümber teate Josse tap
suuruses on. Tartu rahu laat oli udusest ilmast hoolimata õige pere
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MD 6öoii wlinß.
. °inult "e»d nõudmisi Wene pan- lammaste ja sigadega, mida põllumehed
(Eta.)
Saksa leht Balti sakslastest.
vastu Eestis rahuldama, mis Eesti õige tublisti müüa olid toonud. Et fort*
Hiimad odawad.
?oola reewakueerimise kom
??õanttkude poolt üles on seatud. Wälja elajate ostjaid wähe, oli nende hind endiste
Krahw Herm. Keyserling kirjutab «Bal
C. A. Wirkhails.
maalaste nõudnnsi et rahuldata. Sellepä aastatega wõneldes liig odaw, mis meie
tische Blätteris" 6. okt. pealkirja all «Balti
misjoni liige WosKwas ära
ühine et Balti sakslased olewat oma
k-ss
t^?ufatt,a& Wene wõimud nüüd ka iga põllumeeste meeled rusutud olukorda sundis;
TartuS,
Peterburi
tSu.
ur.
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tapetud.
nende keskel arwamise esisele tõi, et
pärane rahwas, kellel Saksamaa sakslastega
WarSsawist, 17. okt. Raadio. Õöl
nistust Andmise juure kodakondsuse tun- ja
loomi enam u-üügi jaoks sarnastel tingi*
midagi ühist ei olewat, waid kes sillaks ja wastu pühapäewa tapeti Poola reewakuee
kultuurikandjaks mitmesuguste rahwaste rimise - kommis soni liige Frvmckewiez
Renkeid ja Wene riigipanga Tallinna mistel kaswatada ei wõi. Lehmadest makseti
250—4000, lammastest 400—900, põrsastest
wahel olewat. Praegusel juhtumisel on see Moskwas oma korteris ära. Poola saat
jaoskonna waraudus kätte saadud.
250—350 marka.
põhja, ida ja lääne wahel. Ja tulewa kond palus saladusliku kuritöö selgitamiseks
Nagu reewakueerimise kommisjoni esitaja
Peale pöllusaaduste oli ligematest linna
paari aastakümne jooksul saawad Balti uurimist alata ning süüdlasi wastutusele
aruandest koosolekul selgus, on korda läinud
dest
ka palju riide- sa naha- kui ka muud
sakslased oma mõju palju suuremalt tunda
fiz>
Weuemaalt tagasi tuua kõigi renteide ja
wõtta. (Eta.)
pudukaupa
laadale toodud. Nii liide kui
laskma, kui nad seda iialgi enne on teinud.
endlse Wene riigipanga Tallinna jaoskonna
naha
hind
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märksa alanenud. .Lahinguid*
Selleks on tarwis Balti sakslaste ühine
Angari wabakahtlikud ja riigi
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WSed Austria wägedele kallale
öeldud, et nende waranduste all on
%
kukkesid
trellide
taha
ei jõudnud toimetada.
elab, sest neil ei olewat üksikute rahwaste
mõeldud raamatud, arhiiwid, osa sisseseadet
tunginud.
—orumets.
lahutamine ülesandeks, waid nii sakslased
a
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Nüüd
awaneb
raamatute
sisulise
läbi
Berliinist, 16. okt. Miinist tea
1
kui nad ka olewat, seista nad rahwuslisest
töötamise kaudu wõimalus selgeks teda, kui Salakaubavedaja ohver Petseri piiril.
tatakse: Ungari salgad püüd
tundest wäljaspool. Nende huwid ei olewat
palju wäärtusi tagasi nõuda tuleb.
päewa eest on Eesti-Wene piiris
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alganud.
wahemehed püüawad nad sõprust rahwaste kuid löödi Austria wäge poolt tagasi. Õhtul
Männik luõrtjuka kuuli läbi oma elu kao»
tungisid
Ungari
wäeosad
Bruck
i
poole.
Ka
seas tõsta, mis ilma nendeta liig terawa
Riigipanga Tallinna jaoskonna tväärt tanud.
teatatakse Ungari mägede edasitungimisest.
wahekorra looks.
Männik oli tuntud kui energiline ja
paberuest,
mis ewakneerimise ajal kassas
(Eta.)
Sama leht toob pikema kirjutuse von
tezuwõimus
mees salakaubawedajate püüd
oli,
on
siiski
juba
wäike
osa
kätte
saadud.
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Inglise liri konwereutsitt.
Rautenseldi sulest: «Balti organisatsioonid".
mises ja selleläbi langeski ta. Männis
—ar.
Kas peawad Balti sakslased oma endisele
Londonist, 18. okt. Raadio. Briti
kuulda saades, et Sababje küla poole umbeS
kodule jäadawalt selja pöörama ja oma ja liri esitajad tulid eile pealelõunat kon
LO-meheline jalakauba.redajate salk liigub,
Toiduainete ja põllutööriistade
wöimeid kodumaalt kaugel ära kulutama? werentsi wiiendale istumisele kokku; otsustati
I
läinud
neid kinni püüdma, kuid ta lähe
hindade wahekord 1913. ja 1921.
Wiimase aasta jooksul on rida organisatsioone kõige tähtsamate küsimuste harutamist. Üle
neö liig julgelt külale, kust sammu õ—6
aastal.
ellu kutsutud, keS olgugi kitsastes raamides, üldiselt arwatakse, et käesolewa nädala jook
kauguselt pauk kõlas. Kuul on Männikul
MM
-Möödaläinud nädalal ärapeetud ühis seljast sisse tunginud ja kõhns peatama jää
selle poole sihiwad, et Saksa rahwuse hu- i sul läbirääkimistel kriitilisest punktist üle
toisid üksmeelselt kokkukõlasse wiia. Nüüd,
c*. öfutuSic esitajate koosolekul tõi nud. Mahakukkudes on ohner weel rewolwrt
saadakse. (Ept.)
, Tarwltajateuhisuste Keskühisuse kau- tühjaks lastnud, kuid mõrtsukat kuulid ei
kus Balti aadel ära on näinud, et wälise
Mitmesugused teated.
abiga wõimata on Eestis ja Lätis enestele
juhatata hr. oiihtig ette huwi tabanud. Juurerutanud sõdur ei ole näi
i
Londonist. 15. okt. Raadio. Ametlikult poolt
tawaid wahekordl põllutööriistade ja toidu nud hämaruse tõttu mõrtsuka peale lasta ja
manu õigusi tagasi wõita, on organisatsioo
teadet, nagu olekS otsustatud iseäralikku
uides kaks juhtmõtet: ühel pool on rüütel- ! eitatakse
amete hindade wahel 1913. ja 1921. aastal. sellepärast sai wiimane põgenema. Paari
mt+s;
Austraalia laewastikku ära kaotada ja temasse kuulu
kond aru osanud saada, et üle endi endiste wad laewu Britt üleüldise laevastiku hulka lugeda.
Muu seas näitas ta, et
tunni järele heitis Männik hinge, kuid
eriõiguste terwe Balti huwisid tuleb püüda.
(Ept.)
1) ühe adra ostmi s e k S läks waia: mõrtsuka nime on ta üles annud, keda ta
Pariisist, 15. okt. Raadio. Uhe Washtvg»
Teiseks soowiwad nad, et nende peale mitte
selgesti ära tunnud. ? rwatakse, et Männik
!913. a. 1921. a.
sõnume järele olewat Jaapan UhiSriikid- wahelt
kui pagulaste peale ei waadataks, waid kui tvni
rukkid 14Va puuda 9 puuda
on maha lastud teise ohwitseri pähe, kellega
sobitust palunud Hiina-laapani tüli lahendamiseks
Endine Greeka mtniSterpresident
oma maa poegade peale. Saksamaal arwa- i Shantungi küsimuse aijiS. (Eta.)
kaeru 18 12 ¥ ™
kadunu ühte nägu ja kellel mõne mehega
WeuizeloS
on
M-lle
Schilizziga
abi
takse, et baltlased on kogust wäljatõugatud
Londonist, Vii okt. Raadio. President Har
olnud
kana katkuda.
Unu
7
leisikat
37.
lelsikat
eivSfe astunud.
põgenejad, kuid baltlased ei usu seda ise ]ding ei luba kongressil Washingtoni konverentsi kest
kartulid 26 wakka 20 wakka
14. skp. saadeti kadunu põrm muusika
vuse
ajal
ühtegi
seaduse-eelnõu
wastu
wõtta,
mis
mitte. Usk enese jõu sisse ja sisemine tung !UhiSriikide suhteid wältsriikidega puudutaksid.
teotd 36 naela 33 naela
saatel ja sõjawäelisie auawaldustega Petse
kabineti etteotsa jääb. On arwata, et üksi
ütleb neile, et nad ikka baltlasteks soowi
pltma
290
toopi
300
toopi
rist ära ja wiidi Tartu, kust ta edasi Wil
(Ept.)
erakonnad lõpuliku seisukoha teõtmise
wad jääda. Ma.)
jandi saadetakse.
Londonist, 17. okt. Raadio. Clery-fur- kud
loomaliha 145 naela 300 naela
seniks
edasi
lükkawad,
kui
ametlik
teada
Somme on esimene kogukond Prantsuse HSwitatud
Maksim Gorki Helsingis. J
.Rewideerimised PeLseri maakonna».
2) Deeringi wiljaniiija
provintsides. kuS ülesehitamise tööga lõpule on jõutud. anne Genfi otsusest kätte on saadud.
ostmiseks läks waia:
Petscri maakonnawalitsust rewideerideS
(Ept)
Ta otsib Euroopas Wen« teaduslikkude
Ajakirjanduse arwamine rah
_ Ra venist, 18. okt. Raadio. Saksa riigipank
on
Petseri
maaülem leidnud, et maakonna
käsikirjade kirjastajaid. < tõstis
a. 1921. a.
kuld 20-margaliSte ostuhinda 540 marga peale.
waöteliidu otsusest.
rukkid
165
puuda
142
puuda
haigemajade
ja jaoskonna arstid on arsti
Heli ingiS, 17. okt. Täna jõudis
(Ept.)
N a u e n i st , 18. okt. Raadio. „Goete
rohte ostnud mitte rohukauplustest, waid
kaeru 206 . 180 .
Rauenist, 13. okt. Raadio. Shotimaa 102
Maksim Gorki oma kirjasaatjaga Helsingi.
sulattsahjust töötavad ainult 15. Terasetööstuse too borg Handelstidning" kirjutab: Prantsus
linu 41 H 25
külameestelt. Mõnest arwest paistab, et
Paarinädalise peatamise järele kawatseb dang
on langenud 30 protsendi peale harilikust too maa kaewawat Mem-Sileesia küsimuses oma
kartulid 300 wakka 300 wakka
rohumünja ei oska oma nimegi arwele alla
Gorki edasi sõita teistesse Euroopa riiki- j
dangus (Ept.)
wägewusele ise hauda. Itaalia patsifistid
kiijUtada. Ka on ostetud rohte endise
wõ'd 412 naela 500 naela
waatawat Ulem-Sileesia küsimuse lahenda
3. Wene haigemaja apteegi juhataja prow.
loomaliha 41 puuda 112 puuda
mise peale eitawalt tähendades, °et uuel or
Malkowi käest.
Wäljamaalt.
3)
ühe
puuda
rukki
teostu
ganismil, mis Versailles i lepingu mõjul
Asi on kiminaal-politsei kätte antud, :keS
sai osta:
loodud, igasugu kogemused puuduwad ja et
Malkowi
juures läbiotsimise toime pani ja
1913. o. 1921. aastal
teda nii mõneski suhtes kokkulangemine äh
Lätimaalt.
suure
hulga
mitmekenjemaid medikamentisid
Poolamaalt.
augustis oktoobris
wardab.
leidis.
Walliuurm.
Läbirääkimised wäljamaa kapitalisti
soola 114 naela 169 naela 194 naela
Poola käsitööliste kongress.
.Westminster awaldab ühe
dega.
PõllutSS
kursused
Saaremaad
petrooleumi 22 „ 21 , 26
WarS s a w i st, 17. »kt. Raadio. Eile tuntud Inglise majandusteadlase kirja, kes
jepasüsi
133
„
144
157
*
Põllutöö
ja
loomakaswatuse
kursused
Läti rahaminister vt. Kalning, kes hil
arwamist awaldab, et rahwasteliidu otsus
korraldab Saaremaa maakonna põllumajan
rauda 22 , 40 37
juti Londoni jõudis, peab Prantsuse, Zng awati Warsawis Ülemaaline käsitööliste Euroopa rahule tõsiselt hädaohtlikuks wõib
kongress. (Eta.)
duse inspektor eeltulema talwe jooksul igas ival
nisupüüli 13 * 16 . 15 #
lise ja Ameerika kapitalistidega läbirääkimisi
saada, seda enam, fet ei Ulem-Sileesia saks
Saksamaalt.
las. Kurjused on kolmepäewalised. Kursuste
wäljamaa kapitali osawõtmise asjaS Läti
suhkrut
8
9
14
,
15
l
lased ega ka sealsed Poola soost elanikud
emissiooni pangast ja tööstusest. Wälja Berliini linnavalimistel sotsialistid rahuldatud pole. Ta nõuab, et siiski tmme
juhatajaks on agr. Teetjow.
_ or.
maalased olla wäga huvitatud rahaministri
lüüa saanud.
Saaremaa turg
pandud rahvahääletuse tagajärgede järele
kavatsustest.
oli kaunis rikkalik. Cix märgata hindade
käidaks. (Ept.)
Berliinist, 17. okt. Berliini linna
WaMjuse tegewujefl.
Soomlaste külaskäigust Riiga.
alanemist. Nukkiwaka hind on 600—650
Berliinist, 16. okt. Taani leht
valimistel anti umbes 842.000 kodanlist ia
Riiast, 16. okt. Raadio. Soome umbes 815.000 sotsialistlikku häält ära. Seega „Politiken" arvustab ierawalt rahvasteliidu
marka. Nisu 900 m. Õuna toop 3—5
parlamendi ja ajakirjanduse esitajate siia on Berliini kogukonna-parlamendis sotsialistlik otsust Ulem-Sileesia jagamise assuS. Leht Ajutine seadrse-eeluõu riigiasutuste m.. pähklid 20- 25 m. toop. Lehmad
jõudmise puhul awaldab Läti ajakirjandus
juhib tähclpanu nende kindluseta olude koosseisude kohta Riigikogusse antud. 2000—3000 m.
enamus kõrwaldatud. (Ept.)
rea juhtkirje, milles külalisi soojalt tervita
Elle antt Riigikogusse üra ajutine sea- Talliuna-Haapfalu rahukogu istumisel
peale, mis valitsevad teistes rahwasteliidu
takse. .Brihwa Seine* kirjutab, et selle
Itaallast.
poolt loodud segarahwuslistes riiklittes ük duse-eelnõu riigiasutuste koosseisude kohta algasid kesknädalal 12. ott. Endine
külaskäiguga algab uus ajajärk Läti-Soome Itaalia sotsialistide erakond 3. inter süstes. Rahvasteliit tegevat Saksamaale
Riigikogu juhatus paneb tänasel Riiai maa" tvinretaja Artur Paulmeister mõisteti
wahekorraS. Lätimaa ei unusta iial, et
kogu
koosolekul ette selle seaduse-eelnõu läbi õigeks tolleaegse maakonnawalitsuse esimehe
austava
ülesande
Poolat
õpetada,
kuidas
natsiouaalist lahkunud.
Soome oli üks esimestest, kes Lätit de jure
vaatamise erikommisjoni asutada, maiaks ja As. Kogu liikme T. Grünthali wastu si
Saksa
maakondadest
palju
kasu
Nagu eilne Berliini raadio teatatab, cmti
tunnistas. Läti rahwas waatab selle külas
arvu 6 võttes. _ZQy
välja pigistada. (Eta.)
hitud kirjatüki asjus.
käigu kui oma põhjapoolse naabri walmis Zwalia sotsialistide kongressi teada, et Jtaa
Pttrisaare pSleuute aitamiseks
lia
sotsialistide
erakond
3.
internatsionaalist
oleku peale süwendada neid sidemeid, mis
Rahaasutuste
esitajate
laia
pan
naki
e pühap., 23. okt., Elwa seltskonna
Uuemad
teated.
on
lahkunud.
Milano
kongressi
käik
on
ühendawad Läti ja Soome rahwast. ,Lat
tegelaste poolt kohalikus kirikus suurem kont
lisem koosolek rahaminis
wijas Kareiwjis" awaldab lootust, et Soome nüldanud, et käremeelsed ollused oma otsus
Ado Reittwald nõdrameelseks laanud. sert toime. Hakatus kell 12 l. Õhtul on
külalised, kelle sihiks on tutwuneda Läti tawa mõju on kaotanud. (Ept.)
teeriumis.
maaga, leiawad siit rahwa, kes nende sõp
LLana Ädo Reinlvald elas Elvas wiim seks samaks otstarbeks tuletõrjujate seltsi
Greekamaalt.
«pankade waartusts Wenemaatt reewa
ruse vääriline. (Ept.)
sed
paar aastat, kus ta tänuliku Eesti poolt majas kiisu eeskamaga piduohm. Kaastegev
kueerimise küfimuS.
Gnnarise walitsnsele usaldust avalda
laseks on Konguta muusikakool.
Leedumaalt.
Laupäeval peeti ära rahaministri kor oma wanapäewadele toetust sai, suurema
tud. Pea- ja WSliSminiSter sõidavad
Asja otstarbe pärast wõib wististi küll
raldusel laialisem rahaasutuste esitajate mureta ja rahulikult. Mineva:;ädala jook rohket osawötmist loota. Meie inimesed ci
Pariisi ja Londoni.
Mälestussammas Leedu vabadussõjas
sul
on
ta
järk-iärgult
oma
waimlise
elujõu
koosolÄ.
langenutele.
Berliinis, 17. okt. Greeka rah.
lapse aru sisse langedes. Juure tolaks õnnetute aitamisel mitte wäs da ega
Harutusel oli kõige pealt pankade päralt kaotanud
Kownost, 17. okt. Etta. Eile awati wuskogu awaldas Gunarise walitsusele pea
toodud
kohal,
arst tunnistas teda nõdra tuzumadeks pealtwaatasateks jääda. K.
olevate väärtuste tagasitoomine Wene meelseks ja andis
Kolvnos mälestussammas Leedu wabaduse aegu ühelhäälel usaldust. Peaminister
nõu vanameest Tartu
TttlekuhM KirepiS.
maalt.
eest langenud kangelastele. Awamisel wii naris ja wälisminister söidawad täna i!o\u
Mekohasisse asutusse viia.
15. skp. hommikul feU 7 põles Kirepi
Wene
pankade
Eestis
olewate
osakondade
bisid ka wälisriikide saadikud. (Eta.)
Nõnda on siis see lugupeetud rauk meile mallaS Teedlas tööliste elumaja, kus kuuS
doni ja Pariisi. (Ept.)
likwideerimife kommisjoni esitaja J. Waabel walmlisilt surnud suurus.
perekonda elas, maani »naha. Põlemise
Rahwasteliidu otsuse ümber
Berliini lehtede teatel antawat Ülem- ja reewakueerimise kommisjoni esitaja To
ajal oli waga palju nõrgemaid ja tugema
Kohtunikkude
nimetused.
informeerisid koosolejaid nende
Ülem-Sileesia kohta.
maid plahnmtusi kuulda, mis alalhoitud
Sileesia lahutatud piirkondade sewakueerimi massow
Riigikohtus
on
nimetanud
Tallinna
tööde üle, mis pankade nää tagasisaa
Teade, et rahwasteliidu otsus Mem-Si seks 1 kuu aega. Inglismaa soowitab, mine asjus ära on tehtud.
linna 4. jaoskonna rahukohtunikuks lisa laskemmerjalist telli? ö. Omaniku kahju
umbes 300.000 n.arka. Põlen id maju aga
seesia kohta üksmeelne oli, leiab kinnitust. nagu Naueni raadio teatas, et piirijoon
Teutawasti andsid pangad, kellel lv äär rahukohtuniku M. Tulmina ja TallinnaSee otsus ei olewat olnud milgi wiisil kindlaks määrataks alles siis, kui Saksa tusi Wenemaal oli, nimekirjad nende wäär Haapsalu 11. (Põhja Saaremaa- ja Muhu oli ainult 4500 marga eest kinnitatud.
rahwasteliidu nõukogus esitatud walitsuste maa ja Poola wahel kaubaleping on tehtud. tuste kohta sisse. Enamlased aga ei tun saare) jaoskonna rahukohtunikuks endise
all tehtud. Saadikute konwerents Prantsusmaa nõudwat aga, et piirijoon otse nistanud neid nimekirju küllaldaseks. See Tallinna linna lepituskoja esimehe .<aan
Ülikool,
Kallismaa. —M.
on ühinenud rahwasteliidu poolt ettepandud kohe ära märgitaks ja alles peale selle läbi. olr suureks takistuseks wäärtuste tagafisaa
rääkimised Saksa, ja Poolamaa wahel mrse juures.
otsusega Ulem-Sileesia küsimuses.
Ülikooli stipendiumid.
. Balfour hoiatab Saksamaad waStu tõr awataks.
Tallinna teated.
Rahaministeerium saatis oma esitajad
UUtooU
kantseleis on awaldarud uliöpst
Nagu
Hawas
teatab,
pöörawat
liitriikide
kulnast, sest sarnane poliitika tähendawat
hiljuti weel kord Wenemaale, kus siis lõpuks
laste nin.ekiri, kellele ülikooli nõukogu on
temale enesetapmist. Balfour on ühtlasi saadikute konwerents Saksa ja Poola wa korda laks wenelastega nii kaugele kokku
aiakir andnse esitajatele seletanud, aet Ülem- kitsuse poolt ettepanekuga määrata oma ieppwa, et nad nüüd tunnistalvad korralik Kaks prantsuse sSjakaewa tuteb stipendiumid määranud ja kes õperahast
tvabastatud on. Teaduskondade särele on:
Sileesia majanduslik korraldus sakslastele wolinikke läbirääkimiseks Ülem - Sileesia kult Peetud äri- ja rahaasutuste raamatuid,
GaMnna kütaskäigute.
Usuteadu.skonnas. nipenõiaatisid 11
wäga soodne olewat. Kõik ettewaatuse abi. majandusliku administratsiooni loomise nnlle põhjal wöimalik wäärtusi tagasi
!lllagu kuuleme, faawad N.—U>. now.
õperahaft waba t.ituid 2; '
asjus.
nõud Saksa tööstuse kaitseks olewat 15. a kind
saada.
Tallinlias külalistena wiibima Prantsuse
õigusteaduskonnas
stipendiaatisid 21,
lustatud. Raudteed, mäekaewaudused, wabri
Neljapäewal tuleb Saksa riigipäew kokku,
sõjalaewad #JJtaicue* ja „Anrre" kapten sperahau wabastaiuid 13;
ou
siis
meie
pankadel
tarwis
kokku
kud jäetawat praegustele omanikkudele. Saksa kus Ulem-Sileesia küsimus harutusele wõe seada nõudmised nende wäärtuste tagasi
Douxami juhatusel. (Eta.)
Arstiteaduskonnas: stipendia uisid 69,
raha jääwat maksma.
takse. Ühenduses Ulem-Stleesia küsimusega
EeSti
ühistegelise trükikoja ftssesead õperahast wabastatnid !9;
s!
nad
oma
raamatute
on oodata Wirthi kabineti lahkumist. Tänane
jõudis ette Tallinna.
£s!?\ ? tvõiwad, kui Wene wõimud
on kõige parem
Londoni raadio teatab oodatawast lahkumi seda
tarwtllkuks peaksid lugema.
Eile
jõudis
Tallinna Eesti ühistegelise
sest jubb kui tõsiasjast. Saksa riigipäewa
= on kõige parem ----Raharmmsteeriumi
ettepanekul
olid
'van
trükikoja
osaühisuse
poolt tellitud trükikoja
saapakreem
srarksioonide-wahelises kommisionis on haru
k-kkulcadmis- töö sissesead. Sissesead on kõige uuema aja nõue
MM BiUtiU ÄM
totud 17. okt. Wirthi kabineti saatust, ise algatus ja labtwiimine pankade
Nõudke igal pool.
nõukogu ja
aramS aaa küsimust, kas Witth ka tulewase Harzu panga kaudu sünniks Wäärtuste tele wastawana tellitud. Tema seatakse
----- diõuäke igal pool. ----üles lelleks ehitatud maiast? Narwa maanteel.
<!fi.

Mr. 241.

TetfipSeWal, 18. (5.) oktvobttt 1921.

filosoofia teadusk.: ftipend. 9, õper.
wabast. 2;
Mat.-looduSteadusk.: siipend. 20, õper.
wabast. 3;
Loomaarstieeadusk.: stipend. l, õper.
nabast. 3:
Pöllumajandusteadusk.: stipend. 19,
õper. wabast. 4.
Stipendiumide suurus on 12.000 kuni
4000 marka ja stipendiumid on määratud
kuni 1. jaan. 1922. a. Kõik ülikooli stipen
dioodid on õperahaft wabastatud eo ipso.
Prof. E. VleSfingi
esiloeng on neljapäewal, 20. oktoobril s. a.
kell 1 p. ülikooli aula saalis aine üle:
u. Allgemeindiagnose".
Tartu teated.

hea tahtmise juures hõlpsasti wõib üle
Kõned, koosolekud ja pidud.
saada, tõendad see asjaolu, et koosolesad
Eesli ArsPde Sellst ksoSolek
omal: poolt armetalamad summad üles inar
skp. kell 9 ülikooli naistekliinikus. Eeokawas:
kisid, mis suba üle 200.000 marga wülja on 19.
1) Kiru-gia hospttal kliiniku haigete demonstrat
teeb. Wististi järgnewad sellele eeskujule sioon, Dr. Poool, Dr. Prima, Dr. Rvseufeld.
2) Arstiteaduslise kuulirja küsi.nus.
teisedki kodanikud, kellel tõsisest kunstitööst
3) Kongressi ja näituie torraldamine.
arusaamine ja lugupidamine ei puudu.
4) Seltsi abiesimehe ja näituse kommisjoni kirja
Tema peale ei tule mitte ainult kui totnictaja
walimtue.
meie nägusama kiriku altariehte peale waa
5) Jookswad asjad.
data, maid kui kunstitööd silmas pidada,
mis meie kogu kodumaa kunstnikkude teoste
Teaater ja muusika.
seas tähtsa koha omab. Nii siis küllalt
tähtis, et tema tellimise wõimalust ka laie
teauter.
mas ringkonnas meeles peetakse. —t.
RahwaetenduS„Waaenluises"
homme,
Karskuspüha 12. now. s. a. koolides 19. okt. ScllekS on walitud Ludwig Thvmas
3-waa»
lubatud.
tusltne pilkewstmäng reaatrttükk, mis tõe
Haridusministeerium teatab maakonna poolest rohkesti lodu ia nalja pakub. Etenduse algus
kell 8 õhtul, mida meeles pidada tuleb. Ettekande
ja linnakooliwalitsustele ja riigikoolide ju on
ajal saali ei pääse. PSäsetähtede hind 25 marka.
hatajaile, et Eesti karskusseltside kesktoimkond

3

Postimees

..Vanemuise' talitus.

kawatseb kõigis Eesti Wabariigi koolides
LlliSpttaSte segakoori harjutu»
12. ja 13. nowembril s. a. karskuspüha ou lolrnapäewal. !9. okt., kell 9 õhtul, ülikool
Liuna elektri abtjaam awatud.
korraldada, mille eeskawas oleks: karskus aulas. Endiseid ja uusi lauljaid xallltakse rchk.i
Linnawalitsusel oli omal ajal mitu ka tunnid koolides, kõnekoosolekud, karsk>:ssisu arwul ilmuda, kaasa wõttes M. Saare ./.'luiUeisiliun»
watsust selle kohta, kuidas rahuldada kõiki lise eeskawaga pidud ja karskusjutlused ki mend laulu segakoorile". Meestekoori harjutu
sed igal teisipäcwal ja reedel kell 9 õhtul. E. U. S.
elektriwoolu tarwitajaid, kelledel jaama rikutes.
ruumides, Viljandi tän. nr. 1.
liigkoormamise pärast äraöelda tuli. Mõeldi
Karskuse kesktoimkonna sellekohase palwe
laiendada linna jaama, lepingut teha Uli puhul lubab haridusministeerium laupae
lasse ehitatama eraettewõtjate jaamaga eht wal, 12. now. s. a. igas Wabariigi koolis
Wiimased teated.
sisse seadida abijaama. Esimest kaks ka kars kustu nde pidada.
watsust tuli mitmesugusel põhjusel kõrwale
karskus tundide andmise juures tarwi
jätta, ning teostada wiimast.
Arstirohtude jagamine, mis
lise materjali saadab kesktoimkond omalt
Neil pennil jõuti abijaama sisseseadimi poolt kõigile koolidele aegsasti kätte, kui
kingitud Inglise seltfi
jega Tiigi t. nsuwas auruweskis lõpule ja wõimalik, kohalikkude kooliwalitsuste kaudu.
lapfi" poolt.
eile andis jaam esimest korda noolu linna
Pws.,).
Eile
waliti
terwishoiu
peawalitsuse poolt
wõrku.
ärapeetud
koosolekul
segakommisjon,
mis
Abijaam on warustatud 100 h. jõulise Usupuhastuse paewa lubatakse kooli
Inglise
seltsi
„Hoia
lapsi"
poolt
annetatud
deS pühitseda.
lokomobiiliga, kuna dünamod 150—160
arstirohud üra sogama peab. Arstirohtude
amperi annawad. Wool juhitakse peaasjaWastawate korralduste tegemiseks tea wäärtus ou 500 naelsterlingi. Arstirohtusid
Ukult ülemise linnajao juhedesse, et tõsta tab haridusministeeriumi maakonna- ja lin antakse Vg Tallinna linnale ja %, mis
selle osa puudulikku walgustust.
nakooliwalitsustele ning riigikoolide juhata
Abijaama awamisega on ühtlasi ka 588 jaile, et Ew.-Lutheruso usu kirikuis pühitse umbes Va milj. Emk. wäärtuses, üleüldiselt
rarwitajal luba antud walgustust sisse sea tarnal usupuhastamise päewal 31. oktoobri! Eesti peale ära jagatakse.
Segakom misjonist wõtawad osa esitajad:
dida. Tahtjaid on veel 400, keda ka rahul s. a. võib koolides Ew.-Lutheruse usulisi
töö- ja hoolekandeministeeriumi, terwishoiu
dada loodetakse.
õpetajaid ja õpilasi koolitööst wabastada.
peawalitsuse. Eesti Punase Risti, Eesti
Mis puutub peajaama laiendamisse, siis
Pius.
Lastekaitse
ühingu ja Inglise seltsist „Hoia
kawatsetakse seda wõimalikult ruttu läbi
Teise diviisi ülema kõnetunnid.
lapsi". Arstirohud on pea kõik siia jõudnud
viia. Seks otstarbeks on juba walmis
2. diwiisi ülem kindral-majvr Põdd er ja jagamine algab lähemal ajal. —ar.
waadatud 325 h, jõuline lokomobiil, millega
wõtab
eraisikuid ameJüstes ja isiklisteS as
ühes ka dünamo on.
Stfigi abi Plirifaare tuleõnne
Lepingu tegemise asjus Ulila jaamaga jades jutule diwiisi staabis. Jaani tän. nr.
tuse läbi kannatanutele.
6 <3. korral), iga teisipäeval, neljapäewal
on asutud äraootawale seisukohale.
Eile
saatis too- ja hoolekandeministee
ja laupäeval kella 13—14.
Moskva tööstuspanga Tartu jjaoS
rium Tartu maakonnawalitsuse kätte 50
Professor L. Pussepa loengud.
konna keeside avamine.
tuhat marka tuleõnnetuse läbi
Professor
L. Pussep on neli tähtsat kannatanutele abiandmise korraldamise esialg
13. oktoobril s. a. awas pankade likwi
deerimise kommisjoni esitaja J. Waabel awalikku loengut ja hinge" üle wälja sete kulude katmiseks.
tunnistajate juuresolekul Moskwa tööstus kuulutanud ja osa neist juba pidanud. Kuul KostiWeMga saadetud rayalumma
panga Tartu jaoskonna med feesid, mille dub aga, et osawõtmine neist soowida üle
sunrendalud.
omanikud ennast kõigi üleskutsete peale jätab, kui ka sissetulek neist heategewaks
otstarbeks
määratud.
Tallinna?,
kus
prof.
vcagu
,kuuleme
kõrgendatakse 15. now.
vaatamata seni üles ei olnud annud.
Teatawasti müüdi eelnimetatud panga Pussep ka loenguid pidanud, olewat osa- alates postils heliga saatmise summad 50
palju suurem. Kust tuleb Tartus tuhande margani. Siiamaani wöis posti
sissesead Tartus juba aprillikuus ära.
kasin
osavõtmine?
Põhjuseks tuleb loen tshekiga ainult 5 tuhat marka saata.
Ostja nõudis oma kätte ka seni ülesand
gute
pidamise
kohta
nimetada: loenguid
mata seesisid.
peetakse
kell
5—7
Maarsamõisa
wäljal klii Inglise selili ~K»ia lapsi" kwgitus.
Üleüldse awati 25 seefi, nendest oli 19
nikus.
Mitmelt
poolt
kuuldub
kurtmisi
koha üle.
Täna saadetakse töö- sa hoolekandemi
tükki täiesti tühjad, kuna 6 sees tähtsuseta
Kella
5
ajal
wõib
neel
hästi
Maarjamõisa
msteeriumist
Tarta maakonnawalitsuse
väärtusi leidus. Leitud väärtused on ühes
lahtivõtmise aktiga EeSti panka hoiule antud. wäljale minna, aga kaheksandamal tunnil poolt asutatud kommissont kätte Piirisaare
sealt pimedas porisel ajal linna tagasi tuleõnnetuse läbi kannatada saanud wälja
—ar.
tulla, selleks leidub wähedel tahtmist. Taga jagamiseks suurem kogu kingitusi, mis Jng
Tartu rentei põhjalikku revideerimist järg see, et loengutele ei minda. Sellepä lije seltsi „Hoia lapsi" poolt saadetud. Ni
toimetati mööda läinud näbali jooksul riigi rast kuuldub sagedasti soowi, loenguid pee melt raswa 5 kasti seepi 2 kasti,
kontrolli rahaosakonna peakontrolööri ja tagu linnas mingisuguses ruumis; siis oleks puljoni 2 kasti, kakaod 2 kasti, riisi
riigikassa peawalitsuse ülema abi juhatusel. igal soovijal woimalus loengutest osa pudingut 2 kasti ja piiina 20 kasti.
Newideerimise ajal oli renteiS Eesti raha wõtta.
Iga kast kaalub umbes 2 puuda. Peale
saja miljoni ümber ja sama palju wälis
selle riideid 10 palli, umbeS 480 lapse
rahas, kassawekslites ja m. täiesti Annetused Piirisaare tulevunetutete. larwis.
raamatukaupluse kaudu on
wilunud 5—6 kontrolööril kulus kõige selle
Aarw maaKounawaMsuse
ülelugemiseks 7 kümmne—kaheteistkümmne annetanud: Hra P. Lohuaru 100 m., M.
Al.
50
m.,
Ai.
K.
100
m.,
hra
T.
Kriisa
palwe
2 milj. marga saamise asjus Piiri
tunnilist tööpäema. Kassa ja kõik wäärtu
sed leiti raamatutega kokkukõlas olewat, 200 m., hra Lachmann 250 m , prl. S. jöorc tuleõnnetuse läbi kannatanutele, jõudis
kuna arwepidamist eeskujulikuks tunnistati. Wändra 50 m., pr. E. Epro 200 m. Eesti alles täna walitsusele kätte.
Käsitöö Seltsi teelaua juures kokkupandud:
„WaueM»tse" loterii allegri
M. Matto 100 m., W. Weltmann 100 nt.,
on esialgse kokkuwõtte järele üle paarisaja J. Jwask 100 m., J. Posti 200 m.
tuhande marga sisse toonud.
Kokku 1450 marka.
M. L. Roela Palume sõnumite saatultst jatkata.
„Wanemmse* eestseisus awaldab siin
K. K. Tallinnas. Et meie Teie poolt tähenda
Haigused Tartu maakonnas.
kohal kõikidele wäsimata tegelastele, lahketele
tud a-raliktu kirja ei awaldamd, ei ole meil põhjust
annetajatele ja osawõtjatele oma s ü d a m
Möödaläinud nädalal tuli Tartu maa ka nüüo mtnisleerinmi se elun ära trükkida.
Kurna talu idajad. Meil ci ole põhnrft
tikku tänul
konnas 11 haigeksjäämise juh umist ette, mehes"
hakata kaitsma .Kaja* seisukohti. Algkooli
nimelt: Kurgutõbe 2, merist kõhutõbe 1, seaduse asjus ei lähe meie seisukoht Teie omast palju
Tartu Pauluse kirikule tellitakse
leetrid 1, sarlaki 1, silmahaigust 5 ja kõhu lahku. Seletus ei ilmu.
prof. Adamsonilt marmorist
P. P. R—s. Teie tahate tuleval fuwel jalgsi
tõbe (Dysus abtominalis) 1.
ehk jalgrattal reisi ümver maailma ette wõtta ja
altarikuju.
Werine kõhutõbi tuleb maakonnaarsti nõuate
meilt seks otstarbeks mitmesuguseid kasultkka
Ilagu lugejatel waremate teadete järele tõenduse järele maakonnas likwideerituts näpunäiteid. Anname ainukese ja !>ige asjnkohasema
tuttaw, on prof. A. Adamsonil suurem lugeda, sest wiimane kõhutõbe haigete barakk näpunätte siin otsekohe: Jätke see reis tege
nl a t a j
Kristuse kuju õiguse pärast kolmekujuline pandi 15. skp. Kokoras kinni.
K. K. Woldis. Äirjcltat. t> asjaS pöördagu kohtugrupp teoksil, mis kohaliku Pauluse ko
Võimude poole.
Korterikriis ja üÄrissadus.
guduse eestseisus oma kiriku altari jaoks
A. K. Nosla.. Teil ei vle usaldust meile oma
tellinud.
Kahtlen:ata on korteükriisi körwaldanise nime ül:s anda kuidas võib meil usaldus olla
Esialgse läbirääkimise järele pidi tähen küsimus üheks põnewamaks ja tähtsamaks Teie ilma nimeta sicjr ära trükkida V Rändab paberi
datud kuju gipsist malmistatama. Kuid päemaküsimuseks. Korterite puudus ei anna korwi.L üvalind. 2«t)fntpcebi kaswatuS on oma täht
nüüd, kus kunstnikul kuju jaoks tarwis ennast tunda mitte ainult meil, maid nii sufe lahanud ja sellega ei saa meie minetatud artillile
sama suur, ehk kogunisti meel suurem on ruumi luknda.
minema tooresmaterjali praeguse hinna
nii gipsi kui marmori kohta ligemad Sa Lääne-Euroopas, kus korterikriisi põhja
teated olenlas, on küsimus meel kord haru j liknmaks uurimiseks ja korterite puuduse
Berliini börse teated.
kusele wõetud, missugusest materjalist kõnes kõrmaldamiseks on mitmesugused organisat
17. oktoobri!.
olew kunstitöö tuleks walmistada. Ühtlasi sioonid loodud. Nende orgarisatsiovnide
Naelsterling 704.iir->, dollar 184.81, Hollandi gnl
tuli ka seda juhust silmas pidada, et prof. poolt on korterikriisi lasenda-niseks mitme
Adamson miimasel ajal ka paar teist telli suguseid ettepanekuid tehtud. Missugused den 5 -194.10, Prantsuse fran: Safia marka.
(Ept).
mist mannorikujude peale on saanud, mis need ettepanekud on ja kas on loota, ct
Londoni
börse
teated.
pärast ta siis juba ühel hoobil Itaalia nende teostamine tõesti suudab korterite
17. oktoobril.
marmori-murdu sõidaks. 2lii jaguneks reis puuduse kõrmaldamiseks tuntawalt kaasa
Naelsterling New-N orgis Montrealis
mitme peale ära ja üksikute kunstitööde mõjuda, sellest kõneldakse homme õhtu E. 4.29, DariisiS
54.12*2, Lrliöfesis 5,4.8262, Roomas
hind on hästi odawam, kui siis kui kunstnik Rahwaerakonna koosolekul NaSseltsis.
58, 20.70, A-n 'eriamiS Z 1.33, Mad
nende iga üksiku pärast peaks eraldi wälja
Korterikriisiga on ühenduses üüri ridi- 2->.2.'i,'s. 6.Nitnis 747V2, Miinis
maale sõitma, kus nad koha peal jämedas seadus. Praegu on üüriseadus Niigi 7400, Kopen!?aane.üs —, stvkhotinis 16,92*/.',
joones malmis raiutakse.
kogus harutusel, nii et ta tulemaks nädalaks KriSti-tuias 30.77* 2, Ateenas 91, Rtos 7iõ/10, BuenosAmcesis >ö. (Ept.)
Pühap., 9. okt., mil pros. Adamson asja juba malmis saab. Missugune see uus
Rostst börse teated
pärast suusõnaliselt oli läbirääkima ilmunud, üüriseadus peajoontes on, selle kohta antakse
17. oktoobril.
wveti küsimus nõukogu ees harutusele. Eile samal koosolekul seletust.
Riigipank
noteeris
täna: dollar 4.37, nael»
'Nende küsimuste laialise uimsuse ast
õhtul oli eestseisuse ligemast tutwuskonnast
sterling
lo.Oi.
(raksa
riigimark 2.75, Pariift
peaksid
homme
kõik
E.
Rahwaer
konna'
liik
paarkümmend koguduscliiget selles asjas
frank 51.1 ü, Hcüsseli frank 31.50, Hollandi
omakord kokku astunud.
med kokku tulema, et wabalt omawahel uen guldeit 147.—. Daani kroon 33.2.3, Norra
kroon 54.25, Soome mark 6.70 Rootsi krooni.
(süpftft walmistatawa kuju hind on des küsimustes mõtteid wahetadu.
(Ept.)
Koosolek on 19. okt. Naisseltst runmi
ümmarguselt rehkendades 300.000 Emk.
Riia
börfe
teated.
sama kuju marmorist walnnstatuna 1 miljon des ja algab Lell 7. Koosoleku eel wõe
17. oktoo-ril.
Emt, Liudade wahe on just selleväraü nii takse lsikmemaksu wastu.
Naelsterling
1370,
dollar - 855. , Prantsuse
of fendfam#l '«lil
Tütarlaps kadunud
frank 25.75, Rootsi kroon 32.25, ('korra kroon —,
Pühapäewal e. l. läks kodust wälja Daam kroon 68, Tshebo-Slowakkia kroon
».! ÄÄ" "°'b>°misi m-dawt hiuda
Aiarta
Hirsch, 13. a. tv., ja ei ole tänini Ulem-Ida rubla —. Saksa riigimark 2.31,
k»> s-da sakt, arioesse wõttcS, et marmori
Soome mark 5.41, Eesti mark 0.32, Poola
koju
tulnud.
tujul kui timžiUüõl palju suurem Iväärtus
mark - 0.10, Kuld frank LÜti rubla.
Tütarlapsel oli seljas rohekas-l.all pa
(Ept.)
on kut gtpstl, otsustas cilne koosolek IN ar
litu ja peas kodukoetud riidest willane sinine
soowitada" koguduse eestseisusele müts.
Wastutaw toimetaja St E. Sööt.
Kes
teda
näinud
ehk
kus
ta
wiibib,
Wäljaandja Zaan Tõnisson
-leifefS tähtsaks punktiks harutusel oli
rahauõutamlje küsimus. Et aga sellestki palutakse teatada Ladumise t. nr. 20, kr. 2.
j Trükitud .Postimehe" trükikojas, Tartus.

Hästi põletatuid
UIMW
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MIZ-!l!sWhW'OZj
Iza päew kella 9—ll ja s—£
NüiitU loit» nt» 23, krt. i
on saada „ Erika" kiwilööwis. Ostukoht „Erika41 Tõnis
soni wennaste seemnekauplus, Suurturg 2 ja ..Erikal".

Dl. L DoDiiii

Ml lo miin!

Ma- ia aMnL
Kella 10—11 ja 4—6.

wõetakse wastu kordaseadimiseks ja tembeldami
seks. Sealsamas on ka lukksepa Apipoisfi
tarwis. Lille tän. nr. 17, kaalude töökoda
Kraff, Pihu.
Kogu mitmesuguseid pruugitud elektri kroonlühtrid, lampifid4
kuplid jne.

99 09 Ufik*

Kagasii U II tail i
ca —j oo tC

Di. nä MU
MstAIM.
Wallikraawi t. 9, kl. 12—1 ja 3—4

Ämmaproua
W-UW
Tartu juudiseltsi eesiseisuselt. Näha kolmapäevast peale majaisa herra

J. Blumbergi juure», Petrogradi tän. nr. 19.

Peterburi tSa. 1?. MS.

Walja üürida

Ämmaproua

kesklinnas turu ääres mitmesugused wabakssaawad

A.«MS

ruumid.
sündsad ärile kui ka tööstuse ettewõttele. Järele küsida
Poe tän. nr. 2.

Tartus, Raatuse tSu. 14, k.4
limmaemzna
A. Eller
Cäbc tän. 7a, II 3* 5

kes soowiwad ära õppida kleidi- pesu-, lasteriiete ja wateerimise

tööd, wviwad endid kiles anda Peterburi tän. 17, krt. 5, kol
mandal korral. Sealsamas antakse kunstkäsitöö tunde. Maalt
tulejad ivõiwad sealsamas korterit leida.

MM

Põllumehed

z. Aw-WM

tarwitage juhtumist I

Pepleri tän. nr. Iv (wastu
Maarja
kirikut) kella 9—i
Müüa heas korras olew ö-e hobuse jõuline rehepeksu garnituur
ja 4—6.
ja sindlt masin. Lähemaid teateid Uus-KaStant tän.
nr. 18, krt. 3.

Hpetust
AIM
on tarwiS Kauba t&n. me. 3,
istmeile"

restoraani

SiDuUiDunu

NW ifl Utoli
wõtawad ajastu:

Paides kaubatarwi
Paides 2eesment'i
raamatukauplus.

mUüa toota wiisi Mäe täiv. nt.

raamatupidamises,
kaub. rehkenduses ja teiste»

ning leskkoolt õpeaineteS aunad
kaub -tead. üliõpilane, end. lektor
kaub. kursustel. Kalamehe täa.

nr. 16, tst 1-a (läbi hoowt)
Rääkida 11. I—3.

Naisüliõppur annab

13, 12. __

Ingli; keele

sMMllM.

Ka kojukäimtsega. Rääkida kella

Müüa wähetarwitatud roheline

plüüfh

ja pildid.
Mana tän. nr. 7, k. 2. Räha

tunde.
2-5 p. l. Kesk tän. 24. 8.
Saksa, Prantsuse ja Wene keeü

kl. 2—3.

tunde

Pagaritele müüa heaS korraS

OO

tainalõikamise

annab wiiunud naisõpetaja.
Päewa tän. nr 1, krt 2.

masin.

Prantsuse, Inglise, Saksa, Wene
keeles ja matemaatikas ning teiS«

teS õpeaineteS antakse
Pikk täu. 53, krt. 4,
Tiigi t&n, 31, kri. 3, kl. 2—2.
tunde

%
on tarwis waiksesse perekonda.
Tulla kella 3 -4 Tiigi t. 78, k. 10.
Vanemat

köögitüdrukut,
kes hästi keeta oskab, tunnistus

müüa
faaligarnituur, lõuna- :a kvhwi
ferwtise, söögitoa sisseseadeid,
klawert nootisid, peeglid ja muid

Kl, nOnopONWHHOMJ H.TH Kl

krt. 2.

MBS

Viisakat, puhtuse armastajat

tar.matakse kohe söögimajasse

Kauoa tän. nr. lk.

lil MM

asju. 1

tega, on tarwis. Suurturg 10,

irubnt

ja lvakmiStatakse ruttu ja kormUkult eksamite wastu. Wladimirt
tän. nr 14, krt 6, kodu» kl. 4—6.

juhtumist odawasti müüa Karlowa

peuenKj AO 5 jrfcTT». Aam

cTporoe nocüHTaHie, corjaraa
BI OTitBA-h. PeAanuia .>• 13.
Kellel on müüa wäheldane

tän. 20, Miim.

pianiino?

NaiSteraywa modern

talwepalitu.
täiesti uuS ja heast materjalist,

Teatada Küütri tän. 8-a, juuks»
öricse.

on juhtumisi müüa. Tolstoi
tän. 3, k. 3.

IMM

Luur
tgii lipp"
IUUIIIS
odawasti müüa. Walltkraawi t. 9.

tarwitatakse Küttide Kodu. Tulla

Kmüpanit tän. nr. 5 hoowts,
kella "0.

Müüa

ostab suurel arwul wilditõöstuJ

Tartus. Riia t. ur. 1.
' MM

on tulnud Pepleri tän. nr.

woodid, lapsewanker ja lapse kooli teenija.
mänguasjad. Kloostri tän. nr. I.
15 skp. on leitud

Müüa

Osa iv

kmgsepatööline
leiab tööd säaresaapa töö tarwiS
Puka alewis. Teadust saab Suur

turul nr. 10, Westa.

teilt
on tarwis Aleksandri täit. nr. f>,
SmolenSky.

Tarwitatakje õppinud

nais

hea tiiwklawer, gitarr. pateson,
päemapildi aparaat w,v>owiB"
doppel-anastigmat 13 18, söögi
""Rutuliselt ja odawaSsi

Kätte wvib saada toitmise, tall
müüa
tamise ja kuulutuse kulude tafut
wastkatlaid mitmesuguses suu nnsega Tartu raudteejaama»»
ruses. pangede tuahutuS 2f.—150
elumaja nr. 47, krt 1
pangeni, ja wähetarwttaiud niidu
mastu.Herkules'. .siesk t. nr.o —O.

Müüakse raamatud:

„PiiMCKoe upano" upvij'. 15ep.

.ihhcr. Jhhr. JtepHÖypra, lie.
penoA üpoij), ( oKO.ioßeßaro ja

üraiõidukS. Järele küsida Aia t
nr- <>'*. krt. 1.% kella " —s,

E. Nikolajewa.

»0 lififlfl

tiJiTq —8 wabel.

isikutullnisLufega Elisabeth Rebast

uu leitud. Kuulutuse ku
~li<Topi« I'NMCKaro npaea", nimega
lude eest mõib kätte saada Ka»npo p. XBOrxoßa. Üksikult 1000
tani tän. nr. 46, krt. 2.
marka tükk. Aadress: Tallmn.
Toompuiestee nr. 17-a, krt. 4.
17 okt kadus tapamaja lähedale
Soowitakse osta wäileu

kes keeta oskab, nõid kohe üks»
teenija koha leida Lai tän. 31, 2,

]\ms

toa garnituur, willast riiet ja
muud s>*eft tän. i —O.

fIIHM
isikmuuniStmoga Karl Tohwre
nimel, ja Tartus elamise tunni»-

tus Jakob Koosapoegi nimele.

elik fflUDiült tornisa.
Lig tingtnused slt. ..Äri" all.

Ausa' leidjat palutakse tunnist»
sed ja paberid ära tuua Uus täa.
nr. lv. poodi. Raha jääb leidjal».

„Wanemnise" teaater«
Kolmap., 18. okt, kel. 8 õ.
Rahwaetendus:
Hõimus
Ludwig Thomas pilke-lust
mftng 3 w.
Pääsetäht 25 marka.

M-

Korralduse Selts „Kariowa".
Neljapäewal, 20, oktoobril punkt kel! 0 õhtul
kontsert.
Juhatab SiMtttl.
Eeskawas Griegi, Sibeliuse, Läte, Simmi, Haucri,
Isenmanni j. t. helitööd.
SoUstid: K- PSKU, H. UHIMMU, f. Ptftai iKontserdile jSrgneb ball.

Majapidamise- ja keeda
kursus

Eesti Kütisettfi

«õlem soost kalkadele ja pere

erakorraline

naistele algab 3. vow. ja
ja ilustamist, kookide garneeri
«ist. pidulaua katmist, läiletriiki
«tst, õuna- ja marjawemide wal
«iStaunst. koduliudude- ja karja

Paewakord:
1. Koosoleku juhatata ja kirjatoimetaja walimine.
2. Uue jahi ja kodukorra kinnitamine.
3. Uute liikmete waStuwõtmine.
4. Läbirääkimised.
Kui soowitaw arw seltsi liikmeid kokku ei tule peetakse liikmete
arwu peale waatamata teine kooSolek tund aega hiljem ära (w. põhik.
par. 22). Päevakorra tähtsuse pärast soowitaw, et lõtk seUfiliikmed

-ilmuksid. Kutsetähti koju ei saadeta. Juhatus.
Alt» Ml Milliste MiMfe Sellil
erakorraline

SU saada igast wänvi- ja rohu

Kehaliste harjutuste tähtsus.

Loenguid selgitatakse tabelitega, piltidega, udupiltidega ja wõimalikul korral katsete
abil loomadel.

Suurem saadetus

maiad

Inglise ja teistest wabrikutest
palitujaüttkonnariiet

rutuliselt müüa. Ostja saab
korteri. Lähemalt Riia tän. 87.

Häid kuiwi

kohale jõudnud ja soowitame mõõduka hinnaga
Tschernow, Luksep ja Ko
Tartus, Kaubahoowis nr. 6-7, teles. 156.
Raadi malle Marama algkooli

peakoosolek

Mif,

mõjul. Waimlise töö terwishoid. Noorusea tervishoid, toitlus, õppimine. Päevane ja õlne töö.

Pääsetähed eelmüügil raamatukaupluses, loengute päevadel närvi
kliinikus. Pääsetähtede arv on piiratud. Pääsetähed üksikloengutel: 1. rida 200 m.,
2., 3. rida 150 marka, 4. Ja 5. rida 100 mk. teised read 50 marka.

peakoosolek

VtkuM Heitoionn,

susteemi peale. Närwisüsteemi wßsimine ja puhkus. Peaaju wereringwoolu mõju waimlise töö peale.
Waimlise löö ärarippuwus tõust, soost, kliimast, aastaajast, hingelisest seisukorrast, affektist. Alko
tee,\,k,ohwi' J* suguliste momentide mõju. Waimlise töö muutumine mitmesuguste haiguste

Kõnet illustreeritakse udupiltidega Spitzbergenist.

peetakse Sra 30. oktoobrU s. a. kell 11 homm.

HMtM

Hing ia ihu. LP.*.""S "SÄ
Kolmas loeng 20. oktoobril s. a. k. 5-7 p. I. Sigu: Waimlise töö mõju närwi

- 50% puhtast sissetulekust läheb Piirlsaare tuleõnnetute aitamiseks.

Korter ja kost saadawal. TartuS,
Kalda täu. 17.

Ht

Suurem saadetus

aine öie: nSplftzbergem klwlsöe Ja ISäliuguaftlkkude maa**.

kstSwatust ning antakse palju teisi
majapidamises tarwilikka juhatusi.

aUOBWIBD

20. oktoobril 1921.
Tartu Ülikooli Närwikliin. auditooriumis
(Maarjamõisa wäljal)
professor L. Pussep'a
3. populaar teaduslik loeng aine Oles

-Peale prof. Pussep'a loengut kõneleb kl. ?—Va9 Ülikooli botaanika öpetoolt adjuutor E. Lundstr ö-h m

Õpetatakse toitude walmistamist

Kursuse andja R« Sower.

Nr. 241

POSTIMEES
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koha peal metsas müüa.

UtoMntfoWnio ,sianto'
Tartvs, Rüütli täri* nr. 5.
Kõnetraat 214.

22. oktoobril 1921. a. kell 8 õhtul

kauplusest. 468 seltjiruumideS, Wene täu. nr. 3. Märkus: Kui kella 3 tarwilik
arw liikmeid ei ilmu. sttiS peetakse järgmine kooSolek kell S õhtul
BBBBBiBBB
selsamal päewal ära. Jsillikka kutseid koju ei saadeta. Juhatas.

Öösel wastu 1. okt. on Wõru

11. õpetaja

mim» «aine
Mim

Kaubamaja
müüa Raawse tän. nr. 23. I 1.

T

Hapu
Raatuse täu. nr. 6. kõuetr. ZBZ.

IL Sri

KuMus KllliMrg nr. I Ärtus.

Tartus, Promenadi 2.
Inglismaalt jõudsid kohale moodsad
li

Laetva walla
OO O >O

Korter,

on müüa. Näha Riia tän. 107,

k. 14.
Suuremaid

on müüa Weeriku tän. nr. 1.

teatab sellega, et kõik, kes endid linna tleftri
jaamas 15. juunist kuni 15. oktoobrini f. a.
elektri-roalgustuse saamiseks üles andsid, wõirvad
tarvitatud aknad klaasidega, suu
elektri sisseseade tegemiseks luba saada, kui roas
red lillepotid ja leiwaanum.
tawa kautsjoni jaama kontoris sisse maksawad,
Fortuuna t. 2S.
Saksamaa (Schäfer) hundttöugu kus ka lubatud lampide arm saab teatatud. Ilma
koera
sellekohase loata on uute elektri sisseseadete, nii
kutlikafd
sama ka üksikute lampide juure installeerimine
keelatud.
Müüa

Kübarad on kuulsamast Inglise
wabrikust ja wäga kerged.

S-toaline, on üürile anda. TõüS
tuse tän. 3, krt. 2.

Kaks kena
tuba
on Laewa wallamaja», nõukogu ees, 2!. oktoobrU IS2S. a. kell 1 p. L

müüakse 20. okt. kl. 1-4. Tähe

saad see now alustuseks, keS Kutseõigufega sekretärid wõiwad walimisele tulla. KauguS walla
viisaka sisseseade ära oStab. majast: Tartusse 32 ja Woldt jaama 18 werSta.

tän. 69, krt. 5.

WallawalitsuS.

Pakk. slt. sõna all .Nowember*.

talwepatttu.

(elegant) meesterahwa

elupaarile Pakkumised saata sõna

Mööblita" all slt.

sealsamas müüa meesterahva

riistu

„Ertta« aiaäri
Aed Tarw Vaksalist wersta.

tani tän. nr. 54-a, hoovis,

n

sõstra ja tikerperi põõsaid, wäga
heades sortides sügiseseks iswtami
— seks soowitab

mööblita

kesk linna, on tarwiS laSteta abi

Müüa uus kasepuust kappidega

laud

on wälja üürida Lootuse tän.
nr. 2-a, krt. 4.

Aida tän. nr. 1-a, krt. 3, kella
5—7 p. l.

Kõige paremad
Metsa

lõunad

Goowiawaldused 20 mk. tempel.n. makfetult tulewad saata

oksjonid
on ära anda Jakobi tän. 21, 1.
Suur, walge

laubaga ära anda ehk äriosanikku

tarwis. Järele küsida Holmt t.
nr. 26, teemajast.

lihHW!

Kondttprei
„Werner"

kütte, talitamise ja elektri wal
gustuiega, on üürile anda Wab

riku tän. krt. 15.

müüdud:
Peegel, diiwan, toalctt, woodi ja

Enampakkumise teel müüakse paljaksraiumiseks:
Ahja telliskiwitehase juures müüakse
1. 11. nowembril 1921. a. Räpina wallamajas. hästt põletatud
Räpina metskonnast 29,06 tiinu, 39 tükis, hinnatud
2.802.183 marka.
2. 11. now. Kaarli wallamajas, Õisu metskonnast
5,19 tiinu, 33 tükis, hinnatud 437.429 marka.
3. 12. now. Abja wallamajas, Karksi metskonnast
46,32 tiinu, 32 tükis, hinnatud 3.157.111 marka.
4. 11. now. 'Tartu maak., Kärewere metsaülema
kantseleis, Kärewere metskonnast 12,22 tiinu, 31 tükis,
hinnatud 673.253 marka.
5. 15. now. Soontaga wallamajas, Kärewere
metskonnast 13,83 tiinu, 27 tükis, Hinnatud 1.053.139

ksll nlüüa Kalamehe lehk Laat
sarett) tsv. 7.

meeSterahwa riided, lauad, toolid,

-raamaturiiulid, kapp, padjad,
raud woodi, tekid, pefulaud ja

muid aSju. Kalamehe tän. 9,
txt. 3, kella sVa—7.

Stnil
on müüa Wladimiri tän. nr. 24.

teateid müügile tulewate metsatukkide
kohta um.awad kohalikud metsaülemad. Ostu tingimisi
wöib ka näha saada metsade peawalitsuse kantseleis Tal
linnad, Toomkiriku pl. nr. 3.

Tarwitatakse

OdawaSti

99 99

osanikkufid

mitmesuguseid sõnaraamatuid,

Walmistan
gramme. laulatussõrmuse!!» jne. ParanduStööd tehakse korralikult.

kvrterit

Ostan

asjad koha peal üle tulemad maadata

3. ringkonna walilfeja
Selfaktori wndjat
tarmitab willamabrik Mülas, Kabala jaama laudn
Wirumaal. Isiklikult tulla kohe eht teatada kir»
jalikult ühes nõuetawa palga tingimistega kuni
2v. skp. Omanik.

suurema kapitaliga lina, takuketramise ja kudu
mise roabriku asutamiseks Tartu. Ruumid ja
plats on olemas. Kirjalikud pakkumised ühes
kapitali suurusega sisse anda s!t. ~Linamabrik" all.
V

Rukkijahu,

noote ja tiiwklawcr. Aana tän.
nr. 7, kaupluses.

**»*«»»»»»

ProSse mõisa tuule mootor. Saare ja Luua mõisale aiciulrentaand,
Wisusli mõisa puutööriistad, Luua-Kaar?pere mõisatewaheliue elektri
wa'gusiuse sissesead ühes dünamoga, teate Kaarepere mõisaA
kõiksugu põlluiööriiSlu ja masinaid. Teistes mõLateS seijew mwen
taar oksjoni päewaks Kaarepere mõisa toodud ei saa. nii et osijiuel

muua

Metsade peawalitsuS.

©aion I—Z-tM

Vaatamata. Aadr.: Fortuuna t.
nr. 24, krt. 2.

Pihtwa tän. roe. 22.
Wähetarwitatud iontsert-

Sekretäri k. t. A. Lusman.

toodud hõbedast ja kullast paberoSsitooje, käekotte, teelusikaid, mono

alumisele korrale, üüri peale

WSikssLd kartulid ja kapsaid.

Maato»ma kooliwalitsuse juhataja, 3. SSSdvv»

Eoowttan shokolaadi-kompwekka,
täidewd parema likööriga.

\ loleiii lai

teel alandatud hindadega järgmine

naakonna kooliwalitsusele ühes teadetega hariduse kohta ja- lühikese
Moottrjeldusega.

Koor neiu palub laenata 8000 marka.
luarka edasiõppimiseks. Teatada
Ligemaid

A. sõna..Rutt" all.

23. oktoobril s. a. kell 10 h. saab Kaarepere mõisas enanipctt nnife

WM MMM tsolMitlus maisil:

2) Tagawaraöpetajaid.

Ml ii

F^ood

Teadaanne.

kõigi õpeainete tannis ja

buri koka juhatusel

nr. 65. krt. 1.

Linna elektrijaama juhatus.

1) Õpetajaid kesk- ja algkoolidele

Tartus/

25 marka, on „PariiS" kohwima
jaS, Suurturg nr. 7, kahe Peter

elektri Valgustusega, era sisse
käiguga, on wäija üürida Aia t.

17. ott. 1921.

kirjutus

liia ii

mööbliga tuba,

J. MM lS MU

müüakse odawaSti. Küsida KaS

3—5 toa ja köögiga, ilma
korterit,

Hinnad odäwad ja ruwlik tellimiste
täitmine suurel ja wäikfel armul.

kapsaid

JluS kolmetoaline köögi tarwtt.

oa wahetada ühe toa wasttu.
Test. fIL „Pliidiga tuba" all.

Gaafilambi suM ja päid ning kõiksugu
seid teist majapidamise asju.

Läpse

toa waraStatud.
Varast ja tema elukohta palu»
teatada A. KurwitS'ale TartuS,
VeltfiweSki tän. nr. 36, krt. 2.

Korter

emaleeritud keedupotle, kastrulle, pange,
teekatlaid, kohwi- ja teekannuüd.
AtmnUnium keedupotte, kastrulle, kohwi
kannusid, kohwiserwiise, tee- ja
supilusikaid.
Saksamaa ja Kusnetsowi portselaan ja
fajaans kohwitassisid, kohasiserwii
sifid, taldrekuid, kruusisid, rohu
pudelid ja irrinaatorid.
Klaaskaupa: tee-, õlle- ja napsiklaasi
sid, suhkru- ja wõitoosisid, salati
ja sahwttkausse.
Raud- ja plekk-kaupa: triikmasinaid,
wõimasinaid, lauanuge ja kahmlid,
tasku- ja habemenuge, praadipanne,
köõgiworme, kirjakaste, priimuseid
„Zris", tormilaternaid.
Petrooleumi laua-, seina-, lae- ja köögi
lamp?, elektri laua- ja La-lampe
ja armatuure.
Elektripirnisid „Wotan" ja „Osram"
ja kõiksugust elektrimaterjali.
Taskulampe, nende pirne ja patareid.

wanker
walimine on Raadi Vallamajas neljap., 27. ott.
1921 a. kell 12 päewal. Kandidaatisid tarwi
liste tunnistustega palutakse ilmuda isiklikult.
Wallawalitsus.

maak., Wanast külast,

kõiksugust kaupa wäljamaall
pärale jõudnud, nagu:

Ameerika Püüli, Ameerika manuat, titsi
ja MK kolomaal-kaupajid iooaoitab
Tartu Ametn. Kooperstisis. Suurturg

müüa suurte perekonnakorten
tega, kaupluseruumidega ja w.lja

puuaiaga. Lähema: Aallikraaui
tän. nr. 2. kr:, i, 11. korral.

Uuestt saanud raištu wi!L libusid, M
naegte* ja :ueeöterahwa >'ügi'e- ;u tattiic - '.r(\'c-oht>,

sukle, sokke )cr !oo"usuööxe

£. Goldberg, Küüni tSu. ur. 6»
hüsti rautatud, paremast

kõrge hinna eest suuremaid brtlsante, plaatinat ja kulda.

kALnau wwcuseS ja arwN müüakse mõõduka hwnaga kaubainaias

«nldsepvmeiStr- S. Berg - Prvmenadi tän. 9, $««*»«.

D. Mirwitz ja Pojad, Raatuw täu. m. 6.

materjalist on wmmalitult oda

wasti müüa. Sõbra läu nr.
45° a (sepa juured

end. Stolsexi an.

* -. svoi.rtie jõudnud häid suuri sa väikse kald
tefutb obaroa hinuaga.

Nr. 241. TelsipSewal, w. <s.) oktoobril l§2li
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ojal ehitatud pimedatest ning madalatest sõja lõppu jäi rveel 1500 töölist järele, ühes ebatõeliSte seletustega, mis märksa
lodudest hakati töökodasid looma, missugused wiiinase streigi järele kahanes see arw 900 praeguste asutuste tööd koormad.
kuni tänini on püsinud. - Maailm aj oja peale ja nüüd töötab siin ainult 550
Ajalehe kuulutuste küljel leidub järjest
)aglts«-Baltt laewaehttuse ja mehaa«ttise attfiafettsi esitajate seletused.
ojal
fat Tallinna laewast.ku pea-tvetus töölise ümber. Peale selle on weel 172 puht-ärilist laadi kuulutusi, nulle aadress
tebas
Jnglts-Balti
loewaehituse
ja
mehaanv
.Kirjutasitne laupäevases lehes WenepunktikS, ning selle tagajärjel tõusis löö kuupolgalist töölist sa 220 ametnikku. LLii mitte ärides maid erakorterites. Neid kõiki
Balti laewatehase rentimise loost Inglise- lisele aktfiasettsile 3 aastaks rendile. Rendi
nõudmine weel —
mane on karakt:rline, kuid ftletataw töö ei jõua muidugi meie maksuasutujed rewi
maks
on
esimesel
aastal
i
2
miljoni,
teisel
Balti loewaehituse ja mehaanilise aktsia
Sadama
tehased
on
meil
ainukene
laewa
kodade rohke armuga sa sellega, e: arnet deerida ja neilt äritlmnistusi nõuda. Siin
seltsile ja Tallinna-Haapsalu rahukogu otsu aasta! 18 miljoni \a kolmandal aastal 24 remvnteerimise erstehas, kus muu hulgas nikkude nimekirjas ka meistrid üles on oleks kõigi ärimeeste ja tööstuste ettewot
miljoni marka. Rentijad on kohustatud
sest rendi lepingut kinnitamata jätta.
ainukesed ujmoab dokid, mis laewa wõiwad wõetud.
jat' kohus käsi asjale külge paima ja nii
Et asja mitmekülgsemalt walgustada, tehases töötama panema esimesel aastal weeft wäljo tõsta parandamiseks.
Töödest,
mis
praegu
käsil,
on
kõige
sugustele
iräärnähuistele ivõiinalikult ruttu
toome tüna mõnesugused andmed selle renti vähemalt 1000, teisel IöOO ja kolmandal
suurem
laewade
parandamine.
Palsu
tööd
Ujuwaid
dvkkisid
on
neli,
nende
kandejõud
lõpp
teha.
miseloo kohta seletuste põhjal, mis ülemal aasta! 2000 töölist.
ka merepõhjast «väljatoodud laewa
Tuleks ka tulewikus piinlikku kontrolli
Tebase parandused toimetab rentija. üksikult 1200, 1600, 2000 ja 3000 tonni. tehakse
nimetatlid aktsiaseltsi Tallinna osakonna
mootorite
parandamise kallal. Uks mootor, pidada iga lubamata teguwiisi lvaStu äri
Sellejuures
saab
koht
wiimast
dokki
ühen
Amortisatsiooni
kapitaliks
peab
ta
igaaesta
juhatuse poolt selleks eriti kokkukutsutud aja
dada, nii et laewa kuni 5000 tonnini üles 200-hobuse jõuline, mis tehastes parandatud, lisel alal.
lehtede esitajatele anti, kus ka meie toime wähemalt 23 miljoni marka maksma, tõsta wõib. Käesolewal aastal tuligi juhus, töötab jõuandsana sealsamas tehases kõige
Selles ettewõttes wöime jülgesti
millest tehaste üleandmise korral seltsile
tuse liige oli.
kus
üht
Ameerika
laewa,
mille
raskus
paremate
tagajärgedega.
Tulewikus
kawat
e:
ka
Walitsus meid tvetanw saab. On su
Rende seletuste järele on JngUse-Balti kui omanikule üks kolmandik tagasi maksmata 4.200 tonni, parandada tuli.
setakse tema kütmiseks meie põlewkiwist saa meel määratu arw asju, mis paremuse
laevaehituse ja mehaaniline aktsiaselts jääb. Enne rendilepingu allakirjutanust
Kõige suurema doki pikkus on 100 meet dud naftat tarlvitama hakata. Tehaste ju poole peaksid saama juhitud. Kõiki siin üles
(Anglosßaltie Shipbuilding & Engineering. pide aktsiaselts 50 protsenti oma põhikapi rit ja laius 30 meetrit.
hatuse arwates wõiks mõnigi riiklik asutus, lugeda ml aga wöimata ja mõtteta. Nad
Eompany Limited) asutatud Londonis 20. talist, mis 100 miljoni Eesti marga peale
Dokkides
kihab
praegu
elaw
töö.
Peale
näit. Ellamas ja Iõõpras ajutatawad elektri tarmitawad mitmekülgset ja põhjalikku läbi»
mail 1920. aaStal. Aktsiaseltsi seljataga sei Eestis üles oli antud, Cesti panka sisse muu on seal parandusel merepõhjast üles jaamad, siit omale sõumasinaid saada sa kaalumist ja selgitust. Juba see, mis ette
lad Royal Bank os Scotland Londonil maksma (see on nüüd tehtud). Terwe tõstetud jäälõhkuja „Hektor", kuna wiimase need wäljamaalt tellimata jätta.
toodud, näitab, kui tarwilik on kõigi meie
Põhikapitali on aktsiaseltsil 250.000 nael rendiaja kestvusel jääb hooldajate kogu te tormi ajal wigastadasaanud Inglise aurik
ärimeeste ja tööstus te»ettewõt jäte ühinemine
Tulen.iklt
kawatsustena
peabki
tehaste
sterlingi. Seltsi juhatuses Londonis on 7 haSte peremeheks. Hooldajate kogu kätte „Pasco" järjekorda ootab.
juhatus silmas peale laewade parandamise ja koostöötamine.
isikut, kellest üks kindral-leimant Laido jääb ka tehastes olew tooresmaterjal, mida
1920. a. jooksul on sadama tehastes
üleüldise ühinemise ja koostöötamije mütaktsiaselts ainult puhta raha eest ostuteel 171 kauba- ja sõjalaewa parandusel olnud, peaasjalikult mootorite ehitamise juure asuda,
ner on.
peale selle suuremal wiisil autosid paran Les ilmugu wõimalikult kõik meie ärimehed
(turuhindadga)
omandada
wõib.
Toorest
Eesti riigijeaduste järele oli tarwiS
nendest 45 dokis (kõige suurem oli 4000- dada ja wähemaid aSju, nagu igasuguseid ja tööstuste-ettewötjad koosolekule, mis
EeStiS tegewuse alustamiseks siin kindel materjali, mida aktsiaselts omandanud, ei tooniline Eesti aurik „Kajai"). Käesolewa poltisid, needisid j. m., suurel arwul wal 20. oktoobril s. a. kell 4 p. l. Kaubanduse
tohi
ta
edasi
müüa
sel
juhtumisel,
km
esitus luua, mis ka 15. weebruaril 1921. a.
aacta esimese poolaasta sees on 131 mistada.
ja Tööstuse Seltsi ruumldes, Suurelturul
sündis. Siinse esituse juhatuses pidi vähe müüdava materjali wäärtus üle 50.000 laewa parandusel olnud, nendest 30 dokis.
Tahaksime
loota,
et
see
snur
warandus,
nr.
17, ära petta ise.
matt üks Eesti Wabaritgt kodanik olema. marga tõuseb. On väärtus suurem, siis
On aStutud sammusid selleks, et wälja mis meie riigil sadamatehaste näol käes on,
Kaubanduse ja Tööstuse Selts»
peab
ta
hooldajatelt
edasimüümise
loa
mu
Sellel põhjusel on üheks direktoriks hra
maa laewaomanikud meie dokkide wõimiseft mitte kiratsema ei jää, waid tema kõrgemale
juhatus.
Wvldemar Päts kutsutud. Siinse esituse retsema.
järjele
tõstmisel:
kõige
energilisemalt
asuselge
pildi
saaksid.
Et
nad
selle
wastu
mitte
Eeltoodud lepingu kinnitamise juures on
juhatajaks direktoriks on Fraucis Jacob
Lakse. —ar.
huwituseta ei ole, nmtawad mitmed wastu
de Ramer, ja kolmandaks direktoriks Joseph kaubandus-tööstuSminiSter Wabariigi Wa sed ja järelpärimised, mis sealtpoolt saadud.
Wäljamaalt.
Jelix Harwood. Kogu aktsiaseltsi kapital kitsuse nimel lubanud, et Walitsus neid
Sadama
tehaste
all
vn
maapinda
ter
summasid, mis Wene walitsus omal ajal welt 57 tuhat mutsülda. Kogu selle pinna Änglis-LSii kaubaleping teostamisel.
on inglaste oma.
Kaubalepingu tegemine Inglismaa ja
Weuemaalt.
tehasele
avansina andis, enne tehaselt nõudma
Aktsiaselts olewat omandanud kellgi
peale on laiali pillatud peale kontori, wahtide
Owtsharowi käest Wene-Batti laevatehaste ei hakka, kui selgeks ei ole tehtud need sum ja teiste abiruumide 22 töökoda, niinelt: Läti wahel hakkab tõelikmnat kuju wõtma. Surrogaatide walmiStami»» Tfaritföui
aktsiatest 77358 tükki (rahuaegne nominaal mad, mis Wene-Balti tehasel Wene walit mudeli, voolamise, sepa, wasesepa, kalalde, Nagu Läti lehed kuulewad, peetakse praegu
'kubermangus.
wäärtus 100 kuld rubla aktsia pealt). Aktsiate susett saada oli. Jnglise-Balti laevaehituse mehaanika, instrumentide, treimise, elektro era miilil läbirääkimisi, mille järele kõige
Moj
k
w
a
ft, 14. okt. Raadio. Tja
kogusumma ulatas teatavasti 150 tuhandeni. ja mehaaniline aktsiaselts seletab niinelt, tehnika, suurtüki, laewaehitamise sa parun lähemas tulewikus ametlised nõupidamised ritsõni kubermangus on hulgawiisiline sur
Selle tõttu loeb Jnglise-Balti loewaehituse et Wene-Balti tehas olewat Wene valitsusele damise, monteerimise, raadiotelegraafi, op algawad.
walmiStainine käsil. Lenini kreisis
Läti walitsusele ettepandud lepingu kawa rogaatide
ja mehaaniline aktsiaselts ennast Wene-Batti annud laewu, sõjamoona j. m. mis tehases tiku, autoporandamise, Slimootorite, puu
on juba kõik sood ittes kaewatud. Juurte
laewatehase suurema osa õigustatud omani valmistatud, vähemalt 46 miljoni kuld sepa, puusagude, paatide, purjede, takelaasl-i läheb enam üksikasjalisema wäljatoötamise otsimisele ntinnakse klimued werstad eemale.
poolest Inglis-Eesti kaubalepingust lahku.
kutt ja kui sarnane on huvitatud tehase rubla väärtuses, ilma et selle eest tasu ja nlaalri töökojad.
Werhne-Ahtuba külas on juurte korjamisega
Linade müümisega hadas
uuesti jalule seadmisest. Praeguses peaaegu vastu olekS saanud.
igapäew 5000 inimest ametis. Mõned lä
Tõsi,
suuremalt
jaolt
on
need
töökojad
Jnglise-Balti laevaehituse ja mehcani
on Läti walitsus juba rohkem, kui aasta. hemad kaugele steppi, korjawad lupja, gipsi
tööta seismises ähvardavat tehast oga suu
lise aktsiaseltsi esitajad vendasid saadud tele ilma plauita Üles ehitatud, kitsaste ustega, 2iagu selgub, on Llietal and Chemical pank, ja kriiti selleks, et surrogaat-lerba walmis
red kahjud.
Aktsiaselts on veebruarikuust s. a. saadik grammide põhjal, et nendet jõudu Wene-Balti ilma tarwiliöte mehaaniliste tõstcabi nõudeta, kes wahelttalitajaua wälja astus, rahapuu tada. Ustj-Medweditski kreisis müüakse
energiast sammusid aStuma hakanud selleks, tehast täiel jõul ja heade tagajärgedega kuid nad ivöimaldawad üheskoos kõik Lar duse wöi mõne teise põhjuse pärast 240.000 tammetõrusid 70.000 rubla puud. Lenini
et oma omaniku õigusi Wene-Batti tehase töötama panna, peale muu ka see asjaolu wilised laewade paranduse tööd koha peal puuda linu Londonis Llotd pangale edasi kreisis müüakse leiba, mis walmistatud
kohta maksma panna. See ei ole tol aga kindlustab, et ilmakuulus Wickers aktsia ära teha.
pantinud, awansina suuremat summat wälja
Pealegi asub siin meie kõige suurem suur* wottes. Selle läbi lasti müügile soodne rohujuurtest, kartulite ja kõrwitia segust,
õnnestanud. Eesti Wabariigi Walitsus seltsiga lepingusse on astunud ja sellele töö
-500 rubla nael. Rohu juured maksawad
andis Wene-Balti laewatehase, kui Wene tamiseks masinaid ja tooresmaterjali annab, tüki-töökoda, mis meie wabadnssõsas rväga silmapilk mööda minna, uus suurt kahju
kuni 75.000 rubla puud. (Eta.)
tühtift
osa
maugis.
Siin
on
praegu
kõige
toi. Weel praegu on linad müümata.
riigi endise omanduse, mis Tartu rahu ühtlasi muretseb Wickers ka töö tellimisi
lepingu põhjal Eesti riigi omanduseks sai, Wene-Balti tehasele. Juba käesoleva nä laialisem autode paradamise töökoda, kus Eoome taubaudusbilanS septembris.
Mos k w a st, 14. okt. Raadio. ArS
hooldajate kogu kätte. Oli ju Wene riik dala jooksul oodatakse Wickers i esitajat Tal rohkel arwul Walitsuse ja sõjamäe autosid
H e ! si n g i st, 15. okt. Raadio. Soome tide tunnistuse järele on Tsaritsöm laste
parandatakse)
tehased
on
muu
seas
ostnud
Wene-Balti laewatehasele mitmesuguste linna jõudvat.
kaubandusministeeriumi esialgsete kokkuwö
Tehase rendile andmise leping, millest omale 22 wana autot, mida nad korda seawad. tete järele kujuneb Soome wäliskaubandus warjupatkades olemast 2721 lapsest ainult
awanfidena wohemalt 56 miljoni kuld rubla
annud (nii palju on seni suudetud käes eelpool kõnelesime, on aktsiaseltsi esitajate ja Siin asub ainukesena Eestis raadio-telegraasi septembris järgmiselt: wäljaroedu 530 miljoni 700 terwed. Tatari wabariigts nälgib üle
tehase hoolekogu vahel tehtud ning mõle jaamade sisseseadete ehituse töökoda. Ta on ja stsseivedu 3/5 miljoni Soonte marka. miljoni lapse. Ameerika abiandmise komitee
olewate dokumentide põhjal selgeks teha).
oma tita kuni 200.000 last. Riigi
Et Jnglise-Balti loewaehituse ja mehaa mate poolt alla kirjutatud. Kaubandus juba üle poole tosina sisseseadeid laewadele Seega wäljawedu sissemeost sunrcm 155 wõtab
hoolekandele
rvõetakse umbes 70.000 last,
walmistanud,
miS
wäljamaa
omadest
märksa
tööstusminister
tinnitaS
selle.
Hooldajad
nilisel attsiaseltsil esialgul wõimalik ei olnud
miljoni Soome marga wõrra. lMa.)
odawamad tukewad.
kuna
1
milso.r
lapsi ilma hoolekandeta jääb.
omanikuna Wene-Balti laewatehasesse asuda, lugesid aga tarvilikuks, ct lepingu kinnita
Nii
ei
ole
fadanrntehaSte
tähtsust
meie
50.000
last
saadetakse
wiljarikka matesse ku
siis oli ta nõuS tehast esialgul rendile wõt misc kohta lõpuliku otsuse rahukogu andma
bermangudcsse. (Eta.)
Meie ärielu nõuab
ma, lootes rendiaja kestvusel omaniku õigusi peab ja panid sellepärast Tallinna-Haapsalu majanduslises elus mitte wõimalik wäikstna
hinnata.
Passt' ja witsumi«atsud.
rahukogule ette.
küllalt tõendada.
Et ta aga praegu siiski oma õitseaja
tuuwtust.
EelmiseS
..Postimehes"
kõnelesime
juba
„Iswe«tija" li. okt. toob nõukogu wa22. juunil s. o. andis Wabariigi Walit
ei vle, selleks tuleb mitmesug iseid
sus § 12-a põhjal määruse wälza, mille sellest, et rahukogu lepingu kinnitamata jättis. järgus
Mem wäikeses linnad liigub iga päew Utjuje dekreedi, mis uued pae-ii- ja miisu
põhiusi otsida.
Aktsiasettsi
esitajad
kaebavad
kuulda
järele hoole alla wõetud aktsiaseltside waran
kaunis
arwurikaS seltskond ärimehi, kes mimaksud kindlaks määrab. Wäljamaale
Kõige pealt peaks tüll wabriku sissesead
duSte rentimine mitte rahukogu, vaid ainult vasti riigikohtusse edasi, mille järele või
ühest
iirist
teise käies oma kaupasid paku söitwad nõukogu Wenemaa kodanikud mak
kaubandus-tööstuse ministri kinnitamist nõuab. malik on, et rendilepingu kinnitamine uuesti kapitaalselt uuendatud saama. Tehaste prae wad, mis nad teadmata ja lubamata wiisil salvad oma lväljamaa passi eest .>OO.OOO
guse tegelise juhatuse arwates peaksid tehased
rubla ja korduma wiisumi eelt 100.000
Selle määruse põhjal sõlmitigi hooldajatega rahukogule otsustada antakse ühes täienda
ka sellest liig suurest Walitsuse ilma tollita sisse on osanud tuua.
rendileping, mille kaubanduS-tööstuse minis vate kindlamate andmetega Jnglis-Balti wabanema
Kannis kena kogu on ta igasuguste naa ruöla. Wäljamaalastelt Weueinaalt wälja
laevaehituse ja mehaanilise aktsia seltsi asutuste järelwalwest, nagu see praegu kade, wöi ja wilja ülesozijaid.
moalc söitniiseks wõi transiittviisumi ceft
ter 27. aug. kinnitas.
maksew on. Selleläbi omaks ta litkuwnst
kohta. —ar.
Lepingu järele antakse Wene-Balti
Mõned nendest panamad tõendada, nagu wõetakse ! >O.OOO rubla. Wiislnnimaks We
. oma ettewõtetes.
oleksid nad mõne ärimehe käsul wäljas, kuid '-'.emaa!oda>ükkudele ning iväljamaalastele
Suureks takistuseks töö arenemisele ole wõib julgesti öelda, et kaugelt suurem osa sissesõiduks Wenemaale vn 15 kuldrubla
wat La see asjaolu, et tehaste saatus iucet nendest töötab täiesti omaette, ilma iga suuruses kindlaks määratud, Need maksud
Rahwamajandus.
kindlasti otsustamata on. Ei olewat seegi suguse patendita.
ei käi dizuvmaatliste passide wäljaaudmisc
kindel, kas tehased nende senisele kohale
Riisugused etteivõtsiid ei maksa mitte ja wiseenunse, lni ka nöilkognde asutuste
masega 640 meetri pikkuse, graniidist emta jääwad. On asumisel teine tehas Walitsuse pennigi ärimaksu, tulumaksust ei ole kõnel poolt, komandeeritud isikute passide ning
Ringreis Tallinna tehastes.
tud Laanaliga. 1905. a. oli siin 20 toolist cestwõttel, milles pea ilma erandita need dagi. Ta annab omas teadaaude-lehes jut sõjapögenejate sõsawangide ja teiste kodu
kolmes töökojakeses töötamas.
Sada«a tehased.
samad töökojad olema saaksid, mis sadama gesti seletuse, et temal õnneks ei ole läinud maale saadetawate isikute pasnde kohta.
(Eta.)
Eile jätkasid ajakirjanikud oma ringreisi
Ajajooksul, kui Wene sõjalaewastik tihe tehastes juba olemas. Igasuguste märgu kohta leida, ehk ta elab sellest, mis ta
Tallinna tehastes. Selkorral waadoti sa matt Tallinna reidile ilmuma hakkas, hak kirjade peale waatamata ei suudelawat sel oma isiklikkude asjade müügist saab ja kurdab,
kttunituSsettfid
dama tehaseid, mis praegu teatawasti kau- kas ka tehas suurenema. 1910. a. lipul lele arusaamisele jõuda, et valitsusel kaht et ta ikka ja ikka waesemaks jääb.
Mvj k w a st, 14. okt. Raadio. Rah
VauduS-tööStusministeeriumi järelwalwe all leidis juba Tallinna sadamas aset miini paralleel-tehast asutada mõttetu oleks
Kui siis niisugust inimest kuidagi jule akommissaride nõukogu dekreediga korra!riigi tehastena töötawad.
Tööliste arw maheneb tehastes. Ilma takse sundida äritunnistust lunastama erk barakse terwes nõukogude wabariigis riikli.
laewasttk, kes kohale talwekorterisst jäi.
Codama tehased ou osutatud 1900. a. Nii suurenesid töönSudmised, ning selega sõja ajal töötas situ kuni 2500 töölist. tulumaksu kas urni kõige alamal määral seo kinnitusseltsid eramajandune kinnitamt
Daubasadama läheduses sa ühendatud wii- ühes ka töökodade ning tööliste arw. Peetri 1918. aastal oli neid 1800, peale wabadus- määratakse, järgneb sellele walju protest seks tille, rahe, loomakatku ja muude önne«
Weel Wene-Balti laewatehase rentimisest.

Huwitaw peatükk Eesti minevikust.
Johann Georg Eisen von Schwartzenberg.
(Torma-Lohufoo õpetaja t 746—1775).
A. Jürgenstein
«Järg).

waheu »nõueft mööda n.iuewat, mõnikord mitte terwet pübitsttud
vblaati ei andwat, maid selle kuni neljaks tüliks murdwat. On
ka paar kaebtust, et õpetaja mitte ei tulnud surijale haigele jumala
armu andma, wõi aga tulemisel hiljaks jäänud, kuid kaebajad isegi
ütlewad, et see läbipäästmata teede ajal olnud. Õpetaja annab
iga pealekaebamise wastu pikad kirjalikud seletused protokolli näol
oma teguwitsi wabanduseks, millega ka ost lõpetatud.
Aastal l 775 läheb J. G. Eisen kiriku teadete järele Peter
burli elama, kuhu ta kasureb. Temal olid, nagu nägime, Peter,
buriga alalised ühendused. Tema kaks poega teenis ohwitstridena
suurtük,n-aes. Eisen ei olnud Tormast lahkudes wist enam maene
mees. Et ta äri oskas teha, paistab juba sellest wälja, et ta ütleb
mõtuseid ise 12 top. eest ostnud, .20—50 ja enama eest müünud
vlewat. Peterburi ülesostjad käinud ta oina ütelust järele siin
sarnaseid toiduaineid ostmas. Op. Eisen on ka ist sagedasti Peter
buri sõitnud, sest kirikukatsumise protokollis kaewatakje tema peale
ka, et ta sagedate Peterburi sõitude tagajärjel mitte alati kiriku
teenistust ei pidamat. Oma wastusts seletab Eisen: tal vlewat 4 last
Peterburis, sellepärast pidawat ta seal tihedamini käima. Ta sead
wat asja aga itta nõnda sisse, et ta ainult ühe püha ära vlewat.
Äui ta Pcierburki lahtwat sõita, siis waliwat ta alati püha, kus tal
Lohusoos teenistust rulewat pidada. Sealt fõitwat ta kohe peale
jumalateenistusi minema ja vlewat kahe nädala pärast tagasi. Peale
selle umretjewat ta alati selle eest, et puuduma! pühal keegi naabri
üpetaia kirikts on.
rae '\?r!not kmkuraamatute pärastised teated ütlewad, et J.
surnud.

. järele, mis v. Recke ja Napiersky raanwtus lei
imioab, « läinud Q. G Eise»t 1775 mitte kohe Peterburi, waid ta
panil-Tormas, kus temal nühtawasti mõisnikkude waenlus liiale läks,
r . maha, etLeedumaale Terespoli Luteruse usu kogu
~a !äks ka 1776 [inna teele. Kuid Miita
?s.s Ä! sealsesse gümnaasiumi ja
uhel hoobil Kuramaa liertsoai mõisat" w inSuektorips 5a

jäi Miitawi ja ütles Leedu koha ära. sHud Mitawis püsis ta
ainult ühe aasta. B. Recke ja Älapiersky teadete järele läks ta sealt
sellepärast ära, et Kura hertsog kõige sellega, mis ta tema mõisates
ja aedades ette wõttis, mitte rahul ei olnud. Wististi. kiusasid teda
siin jällegi taga tema wanad waenlased mõisnikud, pärisorjade pere
mehed, sest oma mõtteid propageeris Eisen muidugi ka hertsogi
juures edasi. Mütawist tulnud Eisen jälle tagasi üiimimaalc ja
läinud siit Peterburi, et seal Liimimaa kiudralsuperintendendi kohta
saada, miS tolkorral wabaks sai. Seda kohta ei saanud la (wis
tisti rüütelkonna mitte ja läks siis nleinwalitsejaks
krahw Tsernitshewi Zaropoltsi tnõisa Mõskma ligidale, kus ta
15. mecbruarU 1779 ava suri.
Tema kirjatöödest nimetab ülemaltähendatud v. lliecke ja
Rapiersky kirjatööde lekskou:
Die Kunst, alte Küihenkräuter und Wurzeln trockneu und
in Kartuse gn verpacken; um dadnrch ein neues
auzuzeigeu. Schlosi Oberpahlen 1772. l-iunst kõiki köögitaimi
kuiwatada ja kartusse pakkida) sellega saawutatakse uus toiduaine).
Trükitud Põltsamaal 1772. 24 Ihk.
Die 2 lattecuimpsung erleiästert und f iemlt den Mutteru selüft
übertragen, illiga 1774. stKaitseröngete panemine kergendatud wiisil
ja seega emade eneste hooleks autud. Riias 1774). See ruamat
ilmus la Wene keeles.
Tas Ehristenthmn nad) der gesunden Bernunst und der siiöd.
Riga 1777. 160 lhk. (tliistiusk terwe mõistuse ja piibli järele).
Der Philanirop, eine periedische 1. Stüek. (Phi
laudrvp, ajakiri) Riias 1777.
Oas tätige Christenthum in Retraä)tuugen sür ledermaun.
Mitan 1777. (Tegew ristiusk, waatluses igaühe jaoks).
Veschreibung der Leibeigenschaft, wie solche in Livland über die
Bauren eingesühret ist. (Kirjeldus pärisorjusest, nagu see Liiwi
maal talupoegade peale on pandud). See kirjatöö ilmus, nagu
tähendatud, Mülleri Wene ajaloo 9. andes.
Sits kirjad kaüserõugete üle Hamburgi, ja St.-Petersb.
; '>eit. la Wene Waba ökonoomia seltsi ajakirjas. Riia Saksa lehes
.Bom Senkraum in hölzernen Gebäuden" 1763, Schlegeli kirja
töödes kirjeldus, kuidas lume all mädanenud rukkipõllu aukusid
jälle kasivama panna, siis Põltsamaal 1773 trükitud õpetus wilja
puude ümberistutamisest, märkused Peipsi kalapüüdmise ja turba
tarwitamise kohta wiinapõletamise juures raamatus Lief- und Kur
ländische Abhandl. von der Landwirthschast.
Lõpuks on ta weel Eesti keeles .Kärneri raamatu" kirjutanud,
mis aoa mstt- lrükki vole Kesti keeles at* J. G. Eisen

v. Schtrarpenõergi kui esimesi pärisorjuse wastu wõitlejat juba
ennem u .siaümtb. M. Lipp oma kultuur-ajalooliõtes kirjades ja
Nn J. 'üj€u on oma nimekaimule pühendanud artikli 1899. a.
„Isamaa kalendri" sabas pealkirja all „llnustatud isamaalase
mälestuses". Eisen on näitamast! suurema osa oma materjalist
saanud Eisen v. Schwartzenbergi kirjatööst pärisorjuse üle Mülleri
Wene ajaloos ja i>. Recke ja Napierskmsi. Tema kirjeldab ka pike
inalt mõisnikkude waeuu Torma õpetaja wastu ja nende katseid
teda naeruwääriliseks teha. Kui aga Nt. J. Eisen wäidab, et
mõisnikud teda ei kartnud, maid ainult tema mõtete üte naersid,
mille teostamist nao mi.te wõimalikuks ei pidanud, siis ei ole see
wististi mitte üsna õige. M. J. Eisen arivab, et nad teda sellep.
pole kartnud, et Torma õpetajat mitte niisugust seljatuge tolkorral
pole olnud liti pärastisel Torma köstril E. Oi. Jakobsonil, siis on
see ka waewalt oige, sen nagu meie nägime, olid õp. J. G. Eisenil
iväga tugewad toed, uimelt wägewad Äene walitsejad ise ja nende
suurnikud, nagu <vrigori Erlow, Tshernitshew s. t. Mõisnikud
kartnd ;eoa mistisLi iväga, aga ei julgenud tema kallale asuda
wist tn. . .ägewate toetajate pärast. vkeil jäi üle ainult intriig ja
tema mõtete naerukstegemnle, mida uad ka ohtralt on tarwitanud.
Tema pojapoeg, nuimanc Eisen v. Zchwaryenberg ou Wene
maal surnud alles 1910. jalawae kindrali aus. See pojapoeg
asutas onia wauaisa inälestufeks Torma kihelkonnakooli juure
ivaesemate kooliõpilaste jaoks abiraha, milles aastas 60 rbl. wälja
jagati. Enamlaste aegu vn abiraha muidugi ära jäänud. Peale
sette kinkinud see pojapoeg Torma kirikule weel höbekarika oma
wanaisa mälestuseks mitte põhjaks suur kuldauraha on *).
Igatahes näitab abiraha koolile ja algupärane höbekarika
põhi, et wanaisa kultuuriline malm, mis ta esiwanematelt wälja
maalt kaasa toonud, ka poegades edasi on "elanud.
(Eopp.)

Õiend u. s. illipet-öiäpet l. olen märkuses major Alev. o.
Titmari kohta tähendanud, et tema iiosenplänteri sees
EeSti rahivalaule awaldanud. See on eksitus. Laulude awaldaja
oli Woldemar Karl Iriedrich v. Titmar, J. W. Januseni ristiisa,
kellel suured kirjandus- sa teadusmehe talduwused olid.
*) See kuldauraha o« wist seesama, mis Saksa Sohaumvurg-Lmpe kcahw
WUHelm Torn«a õpetaja aukS lüüa oli lasknud. Mgu Gadedufth l« tema järele

o. Recke ja Napiersky jutuStawad, sai J. Ersen iseärmlis kuulsaks kodu- ,a
'.väljamaal oma leidusega aiawiljajuuri kutwatada la ekana alal botoa. ««le
kunsti seletuseks kirjntaS ta raamatu, miS mitu kortm trükiti täiendati, iimbtt
pandi Wene, Poola. Rootsi, Hispaania l« Inglise keele. Äene ümberpanek»
audis wälia St.-Pet. Teaduste Akadeemia.
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Wärwilised diagrammid ühisuse ruumide otsuse 19. juulist tühjaks tunnistanud ja
Kaerte hind oli 200- 226 marka pmck.
WSte waStu. Esialgu on kinnitamine waKohtukojast.
seintel
illustreerisid ühisuse hiilgawat edene kohustanud wollawalitsust mõisa herraste
Kapsaid
müüdi
saja
pea
kaupa
ja
nõuti
kuid tehniliste täienduste läbi
mist,
kuigi
esimesel
aaStal
1911
kaupade
Riigikoh!»
200 marka sojast.
maja koolile kasutamiseks üle wõtnm ehk
viimisel tehakse kinnitus sunduslikuks.
administr.-ofak on na awalikul toh
Õieti palju oli õunu laadale toodud sa läbimüük mitte üle kümnetuhande rubla ei wastafel korral uut koolimaja ehitama.
<Cta.)
ulatanud, siis müüs ühisus minewal aaStal
need ei olnud mitte kallid.
tuistangul 19. okt. 1921. a. kell 10homm.
—it.
LSttmaalt.
Tartus, Aia tän. nr. 39, riigikohtu ruumis,
WärSkeid kalu, puustriistu ja peerust juba üle kahekümne miljoni marga eest
Trahwimised.
Rabvaiaadttatelo palka
korwisid oli tublistt näha. Setud ei säe kaupe läbi ja tänawu 9 kuu jooksul on
Tartu linna terwishoiu osakonna ülema on järgmised toimetused harutusele mää
Peaministri Meijerowizt lapivempool puustriistade ja peerust korvide tegemises kaupade läbimüük juba kaugelt üle kolme protokollide põhjal on rahukohtuni kkude poolt ratud :
sete vastuseismisest hoolimata otsustati rüh Avinurme meestest taha. Kuid viina os kümne miljoni marga.
GuStaw Samueli p. Wolme r i ja
2—9. okwobrini s. a. järgmised isikud trah
esitajate koosolekul tormiliseks asut. teti ja joodi palju. Enne kui wiinamüügi
»Endla" seltsile sünnitab teaatri loomine witud.
Aleksander Johani p. H e n n o ch \ kaebtus.
kogu liikmete põhipalta !5.000 rubla peale koht avati, oli .sabas* korraootajaid juba suurt raskust: puuduwad artistid ja näite
Wäljakäigu kohast mustuse mitte-wälja toitlus ministri otsuse peale sunninormi wllja
kuuS tõsta. Peaminister tähendas, et rngt kaugelt üle saja ja niisugune ootajate arv trupi juht ja ka raha. Seniajani on töö
wedamise
ja mustuse linna kanalisatsiooni andmata jätmise pärast määratud karistuse
eelarwes tulevat suur puudujääk, mida raSke oli alati.
asjas.
tanud kohalik näiteühing, kuid kahjuks sel juhtimise Pärast:
kinni katta, sest et maksud juba nii kõrgele
Johan Toomi woliniku wann.-adw.
Laadaliste meeleolu oli lõbus, kuid kor ühingul puudub ka tubli juht. Nii et käes
Amalie
Zimmermann,
Turu
tän.
ur.
kruvitud olevat, et neid kõrgendada enam rarikkumisi ei tulnud ette.
olewal teaatri hooajal oleme jällegi ilma 91, 93, 1090 marka ehk 10 päewa ar
Lauri kaebtus toitlusmin. otsuse peale
võimalik ei ole.
uma sellekohase loata leiwawilja ostmist Pä
Ka kaugemalt, nagu Wõrust, oli kaup teaatrita selle sõna tõsises mõttes. Ealu.
restiga.
TSõta tõSUStele
mehi laadale tulnud kaupa müüma, ja telki
Alawäärtuslise ja kooritud piima müü raft määratud karist, asjas.
Saaremaa ühendus mannermaaga
Woldemar Traubenberai kaebtus
töS umretsemiseks on Läti valitsus lubanud fid oli selleks palju üleS ehitatud.
mise pärast:
sisemin. otsuse peale. a
on õige wilets, sest aurulaew „Jngerman"
—rn—
püllutoõministeeriumile 2.500»0lX) rubla,
Ida Woormann, Ropka wallaft, 750 mk.
ei wasta sugugi reisijate nõuetelt Weel ehk 10 päewa arrestiga.
Erich Oettingeni wolin. w.-adw.
mis sõjakaewikute kinniajamisets ära kasu
PSrn« elu olu.
täbara
maks
wõib
asi
talwel
minna,
kui
üle
tatakje.
Walter
Pezoldi kaebtus. põllutöömin. otsuse
Pämu kui prowintslinn ei saa mille
Gustaw Puusepp, Saadjärwe wallast,
Suure-wäina
ainult
jäälõhkuja
abil
wõi
Loomade hinnad Lätimaal
peale
Kuremaa
mõisa piima-suhkruwabrikn
1200
mk.
ehk
7
päew.
arrestiga.
gagi silmapaistvalt kiidelda. Kuid siiski on
olevat praegusel ajal märksa odavamad kui tähelepanemisewäärt Pärnus majanduse-ühi malik on ühendust wälise maailmaga pidada.
Anna Sõra, Haaslawa wallast, 2000 mk. wõõrandamise asjas.
Tartu linnawalitsuse wolin. wann. adw.
meil. Loomadest nõutavat 3000—6000 sus, kes neil päiwil oma 10-aaStast juubelit Wiimastel aastatel aga ei ole Suures ehk 1 kuu arrestiga.
Karl Grau rewisjoni kaebtus korteri rekwi
rubla. Hobused makSnud ennem 4&000 rbl. pidas. Aastapäevaks olid Pärnu sõitnud wäinaS jäälõhkujat olnud. WalitsuS peaks
Musta piima müümise pärast:
te kallimad, kuua nüüd juba 25 tuhande ühistegevuse liidu esimees hra A. Kask ja tingimata jäätöhAlja muretsemise oma peale
Juhan Matto, Worbuse wal., 100 mk. reerim. asjus.
Jaan Ta t s i wolin. adw. K. Suits u
rubla eest ja te odavamalt kaunis häid tarvitajate ühisuste keskühisuse esitaja hra wõtma.
ehk 1 paew. arrestiga.
rewisj. kaebtus Jaan Tats i süüdistuse as
hobuseid saada. Rukkijahu puud maksnud Nichtig. Esimene kirjeldas ühistegevuse
Tarwitajate Keskühisuse ladu on Kure
Alawäärtuslise wöi müümise pärast:
Ma aja eest Ae 400 rubla. Punast Risti liikumist kümne aasta eest, toonitades, et saares awatud. Selle tõttu on hinnad
Aari Lindegrei, Kawastu wal., 2000 mk., jas apteegis salajases wiinaga kauplemises.
langemas. —O.
poolt viidud üht ja teist kaupa palju Wene- see aeg küll lühikene, kuid kõige tähtsam
Riigi kontroll nõukogu otsuse kinnitamine
ehk 10 päew. arrestiga.
Mgple. Peale selle kui Wenemaale viimine ajajärk meie ühistegevuse elus ja arene
Kuresaare liunawalttsus
Ida Wiljus. Uus tän. 55, 800 mk. ehk sõjaministeeriumilt 4.479.344 m. 5 p. ta
ära keelatud, langenud leiva jahu puud 380 miseS. Hra Kask andis huvitava ülevaate
gasinõudmise asjus Eesti sõjawäe majan
5 päew. arrestiga.
duse ühisusele üleantud raha ja waranduSte
rubla peale. Sealiha nael maksab 30—35 ühistegevuse üle väljamaadel, iseäranis kawatseb esineda Tartus ärapeetawal arst
Wäljawedamise
jltures
mustuse
tünawale
katmisetö.
rubla sa lambaliha nael, drwe lamba viisi allakriipsutadeS Inglismaad, kus sel alal lisel näitusel mitmesuguste eksponaatidega laskmise pärast:
mudajupeluselu alalt. Wäljapaneku korral
Jossel Scheini wol. w.-adw. T. Jü
oSteS, 10 rubla sa vähem. Kaubaturul Riias hiilgavaid tagajärgi saavutatud.
Karl Fuks, Annemõisa tän. 16. 2500
damise o.i oma peale wõtnud linna supelus
rine
toitlusminiSteeriumi korralduse
olevat juba rohkem elavust märgata tui
mk.
ehk
3
nädala
arrestiga.
Juhatuse ettepanekul otsustati keskühi
juhataja prl. A. Aksim, kes lähematel
peale
13 waguni transiitsoola ärawõtmije
seda ennem oli. Ennem, kui puudus laeva sufe poolt ellukutsutud trükikoja osanikuks maja
Karl Fuks, Annemõisa tän. 16, 3000
päewadel Tartu sõidab. Tähtsamate arstide
aSjas.
ühendus, oli kraami sissevedu täiesti väike, hakata, mille uueaegne sisseseade juba Tal ja
omawalitjuste asutuste poole on pööra mk. ehk 3 näd. arrestiga.
kuna nüüd veetee kaudu palju kaupasid sisse linna jõudnud. Peale selle otsustati veel
Palmse wallanõukogu rool. Jüri Kruus
Wiido Paulo, Annemõisa tän. 16, 150
tud
palwega wõimaldada näitusel kuulja
walli rewisjoni kaebtus Miru maakonna
veetakse. K.Estoonia* keskühisuse liikmeks astuda, osa Kuresaare mudaga arstimse demonstreerimist. mk. ehk 1 päew. arrestiga.
Läti valitsus palub abiandmist lastele maksu suurust juhatuse määrata jättes.
Karl Paulo, Paju tän. 4, 150 mk. ehk walitsuse protesti asjas Palmse wallanõu
Selleks otstarbeks on saadetud analüüsi
kogu otsuse peale riigimetsade teetegemise
1 päew. arrestiga.
endises snnenses jatkata _
Kõik kõnelejad tervitasid mainitud ma tegemiseks muda- ja wceproowid.
... Hobuse tarwidusetakeelatud kohale seisma kohustuse asjas.
Riiast, 14. ott. Raadio. Ameerika abi janduse ühisuse ärijuhti hra Jakobsoni, kes
Mihkel P i k k u r i rewisj.-kaebtus tema
Kopsu tSrtS skuresaares,
lätnnse pärast:
andmise organisatsioon, mis 43 tuhat Läti terve oma jõu on pühendanud ühistegevuse
last toidab, tahab seda arwu 32 tuhandeni elule. Tähendatud hra püsivuse ja ette- tuttawam linna joomakoht, ja weel mõni i cns?Žn Masing, Aleksandri tän. 58, maasaajatekirjast kustutamise pärast.
Antsla alewiwolikogu wol. Ferdinand
«ühendada. Kuna see vähendus laste ter Mõtlikkuse tõttu on Pärnu majanduseühisus teine trahter awatakse jälle. Linn kawatseb loüü mk. ehk 7 päew. arrestiga.
Tuwikese
(Tuwikene) rewisj.-kaebtus alewi
.
Aleksander
Kients,
Filosoofi
tim.
10,
400
vise seisukohalt vaadates soovimata on, õnnelikult kõik viletsate ajajärkude kriisid trahterimaksu sissetulekust kõik hariduskulud
tapamaja tarwis maa wõtmise asjas.
mk. ehk 2 päew. arrestiga.
otsuStas Läti valitsus organisatsiooni pea üle elanud.
katta. —o.
Toomas Ado p. PeLers oni wollniku
Haus Piho, Pihkwa täu. 52, 600 mk.
valitsust Londonis paluda, et toidu wälja
w.-adw. Hugo Kuusneri kaebtus maakorral
-ehk 3 päew. arrestiga.
andmist endisele laste arvule satkatakS.
(Ept.)
Jaan Rumm, Mõistku wal., 200 mk. duse peawauts. otsuse peale talukoha Peter
Tartu teated.
soni käest ärawõtmise asjas.
ehk 1 päew. arrestiga.
Johan Kuusiku rew.-kaebtuS Luke
Rahwuslwe ärkamine Mvn
päup"0* peal turutundidel ülesostmise mõisast planeeritud kohtale nr. 55. sa 55.
golooliaS.
.Stavifefe Sõbra" 30-aaltafe kestwnse nitab iseäranis koduse käsitöö tegijatele ja
wälzaandmise aSjas.
kooliõpilastele, kes õhtutel õppima peawad, . Dimitn Motschanow, Pikk tän. 35, 500
mälestuseks
Mongooliast, 30. aug. (Postiga.)
Johan E k b a u mi rew.-kaebtuS Suure»7 . arrestiga.
Mongoova rahwaS, kes lamaismi survel oli laupäeval, 15. skp. Naisseltsis liigetele 1 palju kahju, sest wõimata on seesuguse puu
Kõpu
mõisast planeeritud kohtadele kandi
Käekorwift kauplemise pärast:
duliku walguse juures midagi teha. Et
uinub maal, kus veel viimase ajani kiriklik ja kutsutud võõrastele teeõhtu.
daatide ülesandmise asjas.
,
Lulianne
Gustawus,
Jaama
tän.
75,
Seltsi praegune esimees J. Rosental petrooleumi hind nüüd juba Võrdlemisi
mittemaapealne rahu valitses, hakkab elu
Saaremaa maakounawal. suriskonsulti
andis seltsi tegevusest lühikest ülevaate, pi odaw, on mitmete elektritarwitajate seaS 100 mk. ehk 1 päew. arrestiga.
värke avaldama.
eraadw.
Karl Palki rew.-protell KaarmaHoowi mustuse ja wäljakäigukoha muS
Wähearwulists Mongoolia intelligentsis, kemalt esimese aastakümne tegevuse juures mõte ennem petrooleumi tarwitamife peale luje unna kanalisatsiooni juhtimise pärast: Suure walla endise ministeer.-koo!i har
üle minna, kui sarnast puudulikku walguft
keS Euroopa hariduse osaliseks on saanud, peatades. Sellest teisal pikemalt.
fhhfel Virk, Luua tän. 5, 800 mk. ehk mooniurni asjas.
tarwitada. Uks tarwitaja.
Uks vanemaist karskuse aate eest võitle
on püüdu märgata oma rahva waimlift
Mihkel Jakobi p. Pri m a kaebtus
8 paew. arrestiga. —jt.
Turu Ülewaade.
kui ka majanduslikku seisukorda parandada. jateft, pros. M. J. Eisen arvab, et ehk
maakorrald. peawalitsuse otsuse peale Ka
Mongoolia eluS võib praegu jälgida järg küll osavõtmine leige, on ometi veel ini ; Mihkli laada eelseil päiwil toodi roh
nepi karjamõisa krunt nr. l. pea! kaswawa
Toimetusele saadetud kiri.
mesi, kes sellele ustavaks on jäänud ja kesti tapetud sigu müügile, mille tõttu terwe
rukki ärajagamise asjas.
misi voole:
1) Alalhoidlik vool, kuhu kuuluvad kutsub koosolejaid sooja! sõnul edasi töötama. sea wiisi ostes naela hind 18—25 m. peale
Walga (Paju) wallanõukogu wolinikkude
23' ?l. toimetus.
Isa Pavel Gorshkow, esimese
langes - laada järele on hind jällegi endisele
kirikumeelsed, nõndanimetatud tõsised lama
Kusta
vtusbergi, Anton Nütlase ja Peeter
Teie lehe laup. numbris (239) püüab
iidid (Budda usulised). Nende juured ula Wene karskuskooli asutaja, keS nüüd kars kõrgusele tõusnud. Piimasaaduste juures
Petersoni
rew.-kaebtus Walga wallanõukogu
tavad Tiibetisse, kus Dalai-Lama asub, kus selt side kesktoimekonna poolt palgatud oli nende päewade sees wäikest hinnaalane keegi pikalt ja laialt ülewaadet pakkuda walimise asjas.
nagu endist Euroopa vaimltst voolu ja Petserimaa venelaste keskel karskustööd mi st tunda. Wilzaturg hakkab terawilja Piirisaare tlileõnnetuse üle, toob isegi arwu
tegema, teatab, et tema oma terve jõu saaduste poolest rikkalikumaks muutuma, fid ette, mis pealegi nagu ametlikust allikast
võimukandjate ihad Rooma poole.
tahawad olla, kuid siiski umbkaudsed
Sport.
kuna sealt wiimaste kuude sees peale rukki saadud
2) Radikaalse voolu kandjad, keS vüüa sellele aatele pühendab.
ja
wlldakad
on.
M.
Pärn,
kes
seltsi
tegevusest
algusest
jahu ja kaerte teisi terawlljasaadusi harwa
wad rahvast üleliigse kiriku ja waimlise
Kõige suurema kahjusaajad olid juba
võimu alt lahti kangulada ning suuri hulke peale kuni tema kinnipanemiseni 1914. a. saada oli. Reedel, 14. oktoobril, oli wilja
Marathoni jooks Tollinnas.
oma
hoonete ja inwentaari wäärtuse järele
Euroopa haridust voolu juhtida. Selle hulka osa võtnud, tuletab meeleolu meele, mis turul saadawal tali- kui ka suinisu-püüli ja kahtlemata
Lesch k i n ja Gris ch a - Efimesena jõudis kohale soomlane Tatv
kuuluvad nooremad haritlased, kellel täielik valitsenud seltsi esimesel koosolekul. Seal teisi terawlljasaadusi. Hinnad: Rukkijahu kow i d, mitte aga
Kolehmainen ajaga 2 t. 54 min.
need, beda E. nimetab.
aim on moodsatest Euroopa poliitika, ma olnud tuld, tahtmist, mõnusust. Cfa võt puud 360—380 m., talinisu-püüli puud
Pühap
oli Tallinnas korraldatud.wõistlu
Edasi
räägib
E
mingisugusest
transiit
jandust ning kultuuri elu sihtidest. Noorem nud vanad ja noored, raugad ja lapsed. 640 m., suinisu-püüli puud 540 m., odra punktlst", mida mina Piirisaarel pidanud sed Marathoni jooksus. Osa wõtsid sooni
haritlaste põlv arvab Üheks Mongoolia Inimestel on pisarad filmis olnud. Maarja puud 300 m., herne ja oa puud 340 m., ja mis kogu ladusolewa kaubaga maha põ lased Tatu Kolehmainen (»Kisaweiko" spordi
rahva edu takistuseks praegust mongooli koguduse leerituba on tungil täis olnud; kaera puud 190—210 m. ja kartuli waK, lenud.
seltsist) sa Laksonen (tööliste spordimeest),
keelse kirja. See on osalt ajalooline, mis higi on voolanud, aga keegi et ole ennast üheS arwatud wäikjed punased, 110—150
kes Soome pinna! oma wahel ei wöistle.
Pean
tähendama,
et
minul
Piirisaarel
Mongooli keelt teatud määrani histooriliselt halvasti tunnud. Ta tuletab meele, kuidas marka.
mingisugust „transiitpunkti" ei ole, waid Eestlassest wõtsid osa „Spordi" liikmed
transkribeerib. Noorem intelligents püüab seltsis on tööd tehtud, kuidas seal on karmi käega
Sö vgiturul: wõi nael 58—73 m., kadunud Fedor Grischakowi ruumides Elmar Sinkel sa Hugo Osterode.
Mongooli iselaadilist kirja Ladina tähesti neid välja heidetud, kes seltsi põhikirja waStu kohupiima nael 7—9 m., rõõsapiima toop ainult harilikku poodi kohaliste tarwitajate
Jooksu algus ja lõpp i,Spordi" seltsi
kuga asetada, ning endist kirja kõrvale eksinud. Inimesed on põrganud kokku, isegi 12—13 m., hapukoore toop 90—100 m>, nõuete kohaselt pidasin. Muu kauba hulgas platsil. Jooksu tee Tartu maanteed
head sõbrad, kuid seda asja pärast. Ta muna paar 15—16 m., elus kana 60—150
jätta nagu kirtklist ja ajaloolist jätist.
jäi minul ka sibulaid tulle, aga mitte nii mööda Ocljtje mõisast mööda ja sedasama
See püüd tuletab neid aegu meele, mida soovib, et nooremad asja parema eduga m., elus hani 330 m., tapetud hani 300—425 sugusel määral, kui E. ette toob.
teed tagasi.
m., elus part 80 m., hapukapsa toop B—lo
meie omaS eluS ärkamisajaks nimetame; suudaksid edasi viia.
Jooks algas kell päewal. Kogu oea
Austusega J. Lehmana.
Õnne soovivad seltsile: H. Pet t
m., pähkli ja kanepiseemne toop 30 m.,
poliitiliselt pead see intelligentide sugupõlv
jooksis kõige ees Kolehmainen, tema järel
Hiina kultuurilist kui ka poliitilist ülivõimu üliõpilaste karskusühingu poolt; M. Rei kuremarja toop 15—25 m. ja suttsusilgud
Laksoncu. Tagajijookjul, umbes 8
Teaater ja muusika.
10—12 m. kümme.
vahel põiklema. Nende Jakobsoniks võiks mann Naisseltsi poolt; M. Pärn
Tallinnast, sai pisted kõhtu, milu
.Ugauma" poolt; prof. Dr. J.Berg
Lihaturg: loomaliha nael 5—15 m*
ehk pidada Shamtsaraanowi, kes juba
tagajärjel ta oli sünnitab jooksu lõpetame
Klaverikunstnik prof. Arthur
kümmekond aasta eest Urga Wene mõju man rahvusvahelise karskusbüroo ja lambaliha nael 10—20 m., wasikaliha nael
ja kaasassõitwasse autosse istuma.
15—20 m., sealiha nael 15—50 m. ja terne
aegadelgi oma täit klerikalismi - vastast Rootsi karSlaste poolt.
Lemba kontsert.
Esimesena jõudis kohale Tatu Kolehmai
Prof. Bergman seletad, et tema kusagil sea wiisi sisse ostes 20—30 m. nael, kuna
laadi kui ka julget wastustiju võõrale po
Ruumikas „Wanemuise" saal, kus prof. nen ajaga 2 t. 54 niin. Teisena Elma,
liitilisele mõjule avaldas. Sellel laialdasel teiSte rahvaste juures, keda tema tunneb, tapetud lambad terwe lamba wiisi ostes A. Lemba reedel kontserti andis, oli Sinkel ajaga 3 t. 35 m. ja kolutaalauo
tuhandekilomeetrilisel maal, kus üks käsi ei nii mõjuvat ühislaulu ei ole kuulnud kui 13—15 m. nael maksid.
pealtkuulajaid tungil täis.
Hugo Osterode ajaga 3 t. 35 m.
tea, mis teine teeb, kus raudteed vuuduwad, Soomes ja Eestis, ja küsib, kuidas seda st
Aia- ja puuwiljaturg: wärske
Jooksu tee oli aga lühem kui olümpn
Kahjuks ei seisnud anderikka kunstniku
kus post puudub, ja keda wõõrao naabrid letada. Kas on eestlased nii muusikaandelt kapsapea I—lo m. ja puud 30 m., por mäng seekord mitte igalpool ühe kõrgusel. aadi ?)iarathoni jooksu tee. xUimcti A*
isegi osalt oma segaduste tallermaaks on sed? Ta arvab, et selleks suurelt kaasa on gandi ja peedi matt 12 nt., kaalika tükk Kuna Liszti rapsoodias ja lisapalades, ise wumane 42 kiloni. 200 meetrit, kuna eilne
teinud, seal leiame vaimu, keS juba mõtleb, mõjunud pikk orjapõli, kus rahval muud I—71—7 m., tomati nael 20 m., rõikad s—l01 äranis Schubert-Liszti „Ständchen is" wäl tee ainult 40 kilom. 200 meetrit pikk oli.
teS valvel on, kuigi nende waimu kandjate enescawalduse võimalused puudusid ja kus m. tükk, lillkapsapea 10—45 nn, hernekaunad jendusid Lemba klaweri stiili silmapaistwad
Jooksust vsawötjate jutustuse järele ol'
ta oli nagu sunnitud kunsti poole pöörama 15 m° toop, oakaunad 6 m. toop, õunad,
hulk on pisike. (Eta.)
tee hea. puudustena kaebati
omadused
orkesterlik-hiilgaw
„brio",
õhu
sa laulus eneseavaldusi leidma.
mida sügisesortidest kaunis rohkesti müügil, lik psr!esu nvn lvgsto, elewus ja ilu,
joogi
puuduse üle. Ei olnud autodes mi
H. ;Pett arvab, et meil seni vähe 18—30 m. matt ja 300—500 m. wakk,
tundus teistes töödes, näit. Chopini sonaates ! dagi ühes wöetud. waid juua tnli teeäärse
lauldud ja soovitab seda igal koosolekul teha. sibulaõunteft 750 m. wakk.
ja fantaasias, hoolimata ilusatest, luulelis- i test taludest otsida. Osterode! oli teel teine
Siseriigist.
Soovitakse veel õnne noorsoo karskus
Kalaturg rikkalikum kui minewa kord. test kohtadest, mingi wäsimus, mida kunst- !ting ära kadunud, mis nähtawasti ka tema
ühingu poolt, tuletatakse meele vanu tegelasi Hawi nael maksis 18—20 m., ahwena
nik, nagu paistis, raske, liikumata jõuga jooksu tagajärgede peale mõju awaldamata
ja seltsi liikmeid ja lauldakse neile .elagu". 7—lo m., ihese 18-20 m., latika
Petferi aaStalaat.
wõita katsus. Fantaasias pühkis pedaal ko- <ei jätnud.
Nende ridade kirjutajal oli juhus hra
Wana kalendri järele on Petseris iga Lahkunud liikmeid mälestatakse püstitõus 10—15 m., särje 7 nt., lutsu 10 m., hati kõik kontuurid ja kujud. Elutalt, otse
lõhekala 50 nt. ja angerja 80 tn.
kui lapselik-ükskõikselt läks Chopini walsi ' Sinkeli ja Osterodega pool tundi peale
aaSta 2. oktoobril Wene Mihkli päewal misega.
Õhtut ülendasid ühis- ja soololaul, kla
Heinaturg: ristikheina puud 160 kuni
cis-moll. I
jookju kõnelda, kusjuures noored spordimehed
suurlaat. See laat on Weneusu pühal,
werimäng
ja
deklamatsioon.
Lõpul
mängiti
180
m., aasaheina p. 100—120 m., hädal
Selle eest mängis Lemba Chopini noc üsna rõõmsatena \a ilma wästmust awalda
(Nonposi,) ja kannab usulist laadi.
turni haruldaselt luuleliselt, filigraanselt ja mata oma jooksu muljetest kõnelesid. Ras
Laadapäewal peetakse kloostri kirikutes ju ühiselt ja klaveri ja laulu saatel. Ülenda heina p. 70—80 m. ja kaeraõle p. 50 m.
—el.
gratsiöösilt. Kaunilt oli mängitud Bachi keks minewat jooks umbes 15—16 kilo
malateenistuft ja wõetakse ristikäik ette, mil tud meeleolus lahkusid osavõtjad teeõhtult.
Karlowa elekter.
Ranna valla nõukogn otsnS tühjaks prelude ja suga õrnad kohad, kuna enam meetrit lõpujihist. Tulewat taimis tugew
lest harilikult palju rahwaft osa wõtab.
t«nniSt<övb.
jõulisemates kohtades kõrwalised käigud tung autosse istuda. Raske olewat ka siis
Laadarahwas on kõik enamwähem puhtas
See on asi, mille üle nii palju nurisetud
riides, iseäranis naisterahwad. Setu neiud ja mille üle «urisemiseks põhjused ka kunagi
Käesolewa aasta algul ostis Ranna wahel peateemi lämmatasid ehk warjasid jooks, kui linna tornid juba paistawad.
on päris piduülikondadeS, pikad walged puudunud et ole. Kuna läinud aastatel wallawalitsus kohaliku mõisa herrastemaja oma häältega peafoonistuse. Üleüldse näi „fiblid jalgadega küll, aga linu Ug -ale ei
willased kuued seljas, pikad siidilindid kaunis sagedane nähtus oli, et see elekter oma koolide jaoks ära, mis praegu puudu tasid bassid oma jõudu seal, kus seda tar
näi tulewat", söp,-.
junkstepalmikute otsa seotud j* kaelas pärlid tema tarwitajaid tihti tundide wiisi pime listes ruumides toütawad.
wiski ei olnud, kuid see on osalt ka klaweri sihile liginedes tõusev aga tuju nuusti.
ja kõiksugused rahad ehetena. Päris kenad dusega harjutas, ei ole tänawu sügisel seda
—av.
UuestiwalUud wallanõukogu otsustas süü, riist kannatab mingisuguse sumise
paistawad rahwariietes Setu neiud wälja. üllatust seni ette tulnud. Kuid sellewastu oma juulikuu koosolekul (l! häälega 3 wastu) mise all.
Mrjkwsssus^.
Kuna harilikult Setu meesterahwad käiwad on nüüd ühele osale autaw wool uiiwõrd Ranna mõisa herrastemaja mitte enam koo
Mis Lemba mängult kunagi ei puudu
pastlad jalad, nähti MihMlaadal peaaegu nõrk, et õhtutel tihti kuni kella kümneni lidele wastu wõtta, sest et sette maja ümber nud, isegi kõige õnnetumates kohtades, see
,I'." Walgas 2.e;e ürjuluh isnv.tame lca'
kõigil saapad jalas olewat.
küünla arwule wastawat normaal-wcilguft ehitamine koolide otstarbeks kulu nõuab, oli laulew, ümmargune toon, mis klaweri meelegi ja atnalbame järg m da.
T Fr. N. ja H. Vi. T. Palumr scid ruanu
. aat oli õieti rahwarikas ja ltiku»nine ei saa. Nii tuleb tihti ette, et 16 küünla mis wallal üle jõu käiwat. Sellega muu kuiwa tooni inimese hääle iluni pehmendas,
puudase pärast svnumele Uiu u.'õiu.alitul: lühcdait
elam.
walguse asemel waewalt 4—5 küünla wal tis wallanõukogu oma endise, wahe ajal Lüps, teadlik kontsert - tükkide jaotus ja kottu wõtla.
Voomi ja hobuseid oli laadal wähewõitu; gus on, mis sagedasti wirwendades sil jõusse astunud otsuse.
mii. Sõnum fal;enai'c süsteemist Peruu auas ct
kunstniku individualiteedi täielik ühtesula
lehmadest küsiti 4—5 tuhat ja hobustest made peale halwasti mõjub. Nähtawastl
Selle järele awaldas Tartu maakonna mine mänguriistaga ja temal täidetawate lähe sest ajalehel ei ole fälblin õigust sorida perekaud
listes a?;ades.
10—40 tuhat. Sigu ja lambaid oli ka on woolu rohkeni wälja antud kui selleks walitsuse administratsiooni osakond Ranna teostega.
wühe laadale toodud. Karilooma hinnad jõudu, mida sellest wõib järeldada, et õhtu wallawalitsuse teise otsuse peale kooli ruu
Komposiitorina esines A. Lemba Tocrato
Wastutaw loimetasa K.
on üldiselt õige odawad.
kella 16 paiku elekter lainetama wirwenduse mide asjus protesti. Nagu nüüd kuuleme, e Fugas, ilus, sisukas töö, mis ei kanna
Wäliaandja Jaan
nukki puudast küsiti 300—335 ,nurka, järele jätab ja walgus juba normaalsemaks on Tartu-Wõru 5. jaoskonna rahukohtunik tanud isegi Bachi samanimeliste töödega
niisama kallid olid ka herned.
muutub. Sorooue puudulik walgus jün- lMustwee alewisl täbendat>'d wallanõukogu kõrwutiseadmst.
Trükitud Tartus

