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MiS osa linnal ja maal
meie knlturaliseS arenemises

täita on.
!!.

Maa oa, teS inimest kannab. s
Uue-ajalises rahwusmajanduse-teaduseS on

hakatud maa tähendust wõrdlemisi madalalt
hindama. Tähendatakse selle pääle, tuidaS
rahvaste elus wälise kultura ehk ziwilisatsioni
kerkimisega maa kui inimeste ülespidamise allika
tähtsus järjest lMeue^

Seda, mis - mimeM Maa andidest oma
eluülespidamist» ttsetted võiksid tarvitada,
ou kulmrarahwaSte juures Wõrdlemisi vähe.
Enamasti kõik maa tooted tulewad ümber
töötada, enne kui kulturainimene neid võib
tanvitada.

Põllutöö kui saaduste algwalmistaja kao
tab siis selle tagajärjel kulturarahvaSte kestel
järjest rohkem endisest tähtsusest, mida juba
sellest võib näha, et põllutöö kultmamail rah
vusmajanduses wöidlemLsi wäikest osa hakkab
etendama. Nii elatab ennast Znglisemaal
kogu rahwast õieti ainult seitSmeS osa otsekohe
põllutööst.

Kõik muu rahvas leiab enesele ülespida
mist tööstusest, kaubandusest, läbikäimise-talitu
sest j. m. Isegi Saksamaal, mida meel paari
küumewiie aasta eest põllutõö-maakS peeti,
saab õieti ainult 36 rahwast otsekohe põllu
tööst ja karjapidamisest oma eluülespidamist.
Ja koguni Pöhja-Amerika Ühisriikides, keda
Emopa iluiaturul kuni wbmase ajani pääaSja
likult kui pvllutöömaad wiljahindade määrami
sel tunii, haklab oma kaswawa tööstusega
rohkem ja rohkem „ilma töökoja" kuulsust
omandama.

Ometi on see põhjani ekslik uueajalise töös
tuse ja kaubanduse wõimu tõusmise pära st
põllutöö tähendust üksikute maade rahvusma
janduses, kui ka terme inimesesoo eluS mada
lalt hindama hakata. Tuleb silmas pidada, et
tarbeainete algwalmistuS ometi kõigele inimese
eluülespidamisele, kui ümbertöötawatele töõ
harudele otsustamaks aluseks on. Kui oletada,
et põllutöö tõeSti kaoks, siis oleks sellega üht
lasi kõigelt tööstuselt ja kaubanduselt tandem
piud ära wõetnd ja kõik ümbertöötam tegewuS
kaotaks inimese eluS iga tähenduse. Siis
olles tuntaks kõigi kulturamaade rahvusma
janduses üleüldse, kui ka kapitalistlise suur
tööstuse alal iseäralde, et kultura-inimene mitte
sugugi ainult mõnu- ja maitse vahenditest ei
ela, mida tööstus valmistab, maid esimeses
rinnas just neist ainetest, mida algwalmistuS
loob kuigi enamasti kõik need ained kultura
iuimesele tarwituse-kohasekS just ümbertöötawa
tegewuse abil muutuvad. Ei saa ju inimene
igapäevast leidagi, mis uueajaliseS toitluse-
SpetuseS jälle järjest suuremat lugupidamist
Võidab, mitte otsekohe põllutöö valmistatud
teraviljast, ilma et jahmatuse, küpsetamise ja
muu ümbertöötam tegevus juurde aStutt.

Nii ei ole küll mitte neil õiguS, keS põllu
töö ainsaks viljakaks rahvusmajanduse haruks
tahaksid tunnistada, aga mee! vähem on need
Sigel teel, keS põllutööst rahwuSmajanduse
uimel kui mõnest kõrvalise tähtsusega endiselt
ajalt päritud rahva tööharust kõnelewad.

Põllutööle jääb rahwusmajanduses ja
rahvaste elus enne kui pärast otsustav tä
hendus, niikaua kui inimesel mitte korda ei
lähe enesele eluülespidamise-wahendid otsekohe
eluudita-loodusest valmistada, ilma et seks
elundi ise looduse vahetalitust vaja läheks.

Kõige teadmise ja äratundmise järele et ole
seda üleüldse mitte loota. Kõike el u maa

kera pääl on päikse tegujvud ehk
energia kandmas.

Kui see allikas kaoks ehk kinni jääks, kus
tuks ka kõik elu maakeral.

Päikse-tegujõud tungib kiirtes maakera
pääle. Tema jääb aga siin ainult sils pea
tama, kui temal siin sündsaid vastuvõtjaid on.
Mmdu jaguneb tegujSud ilmaruumi laiale,
ilma et tema maakeral uut elu pääseks sigi
tama.

Päikse-tegujõuu waStuwöttewõime on weel.
Meri on õieti suurepäralik päikse-tegujõuu ko
aumiseriist ehk akkumulator, kust tegujõudu
Thomas Cdissoni taolised suurvaimud inimese
kultura teenistusesse kavatsevad seada.

Kuid vesi hoiab päikse-teaujõudu sooja ku
jul ainult vähemal mõõdul ja vähemat aega
Kuni ja annab teda õhu kaudu kergesti ilma
ruumi edasi.

Selle waStu on tcine kvgumise-sissesead
olemas, mis päikse-tegujõudu vastuvõttes te
make niisuguse kuju annab, mis teda suurel
mõõdul kaua aega alal hoidma paneb. See
on tai me-vald.

Taimedel on päiksearmaStajaS rohe
luses iseäralikud elundid ehk organid,

miS päikse-tegujõudu waStu võtavad ja taime
kehaks koondavad.

Sellepärast valitseb ka looduses tung maa
kera pinda võimalikult täiesti roheliste taime
dega katta. Maa kulmra sügav tähtsus põh
jeneb just selle päist, et tuvaeue sihikindlalt

taimewalla rikastamiseks kaasa mõjub, et nii
suguseid taimi edendada, mis päikse-tegujdudu
eluotstarbekohaselt kõige paremini vastu võta
vad.

TaimekehaS seisab päikse-tegujõud tegu
valmilt, kuni ta tegevusele lahti päästetakse.
See võib aastatuhandeid ja miljonid kesta,
kui taimekehad kivinemise teel oma elundluse

kaotavad, nagu seda kivisöes näeme,
mis määramata aegade eest taimedest maa
pinda on kogunenud, et nüüd põlemise teel
tegujõudu tööks edasi anda. Inimese ke
hasse ulatab aga elusünnitaw päikse-tegujõud

elundliSte taimede kaudu toidu ku
jul. taimed võivad tegujõuu, mille nad oma
roheluse elunditega päikselt vastu võinud,
inimese kehasse, kuS ta ennast kõiksugustes
eluavaldustes välistest liikumistest ja tegu
dest kuni salalisemate tunnete ja selgemate
mõteteni ilmutab.

Kaudsel tee! wSib taimedesse kogutud
päikse-tegujõud ka loomariigi kaudu ini
mese kehaSse tungida, kui inimene toiduks

loomi tarwitab, keS taimi MeS päitse
tegujõudu enesesse waStu Võtnud. Oluliselt
ei muuda aga see aSja mitte. Sest loomad
ei ole tegujõudu mitte päikselt otseteed waStu
wõtnud, maid seda ikka alleS taimede

kaudu omandanud.
Nii on siis algusliselt ainus allikas, kust

inimene oma elutegevuse alalhoidmiseks päikse
tegu jõudu võib saada, taime vald, kuna
loomariik ainult kaudseks tegujõuu-allikaks
jääb. olgugi, et inimene loomariigi saadusi
toiduks tarvitades päikse-tegujõudu mitmeti

koguni koondatud kujul ja seega suu
remal mõõdul waStu saab Võtta, siis ei

tule ometi mitte unustada, et ka loomad tegu
jSud i päikselt mitte otseteed ei ole omanda
nud, vaid niisama kui inimenegi ikka taime
walla toidu-kaSvandik on.

Nii on siis selge, et inimene ainuüksi otse
koheses ühenduses taimewallaga ehk rohelise
loodusega elusünnitawat päikse tegujõudu
suudab järjest juurde võlta.

Edasi järgneb aga siit, et inimene oma elu
alalhoidmiseks ja väljaarendamiseks otsekohe
sesse osasaamisesse maaga peab rääma,
keS ju ka rohelisele loodusele kandjaks on.

Inimene on sunnitud ennast karmides klii
ma-oludeS teataval määral loodusest eraldama.
Iseäranis söäl, kuS ka roheline loodus ei saa
sigineda, peaks ju elu ilma kulturalise kaitseta,
nagu seda elumaja pakub, hävinema. Kuid
niisugune loodusest eraldamine on itta ainult
hädaasi ja tohib ainult teatavate piirideni

ulatada, kui ta mitte elu ei pea hävitama ehk
loomulikus arenemises takistama.

Kõigest loodusest ja elundlisest olemisest
käib kindla alustoena mõte läbi, et kõik elu ja
loodus ainuüksi otsekoheses ühenduses maaga
kui elu ainelise kandjaga wöib keSta ja

a»emda.
Inimese ja tema elu kohta maksab üleül

dine alnStõde, et tema oma eluga ainuüksi
otsekoheses osasaamises - rohelise loo

dusega ja sigitava maa mullaga
wõib olla ja kaSwada.

Kui tõsisemalt selle üle järele hakatakse
mõtlema, kuidas inimene elusünniwwat päikse
tegujõudu ainuüksi maamullal sigineva rohelise
looduse kaudu saab omandada, siis saadakse
järjest selgemini ja selg ui i aru, et see mitte
tühine kõnekään ei ole, me kinnitame, et
inimene kõige oma elu ja olemisega õieti alleS
otsekoheses osasaamises maaga ja rohelise
loodusega wõib püsida ja areneda.

Jääb see põhjusmõte kui alustõde maksma,
siis on sellel rahvaste kulturaelu ja arenemise
sihtide kohta põhjapanev tähendus.

Otsekohesed sõnad.

Politsei uuendamise eelnõu on nüüd
juba riigivolikogusse antud. Eelnvuule on
sisemiste osjade minister seletusekirja juurde
lisanud, mis oma otsekohesuse poolest midagi
enam soovida et jäta. Selles seletusekirjaS on
muu seas öeldud:

,Kui praegune eelarwe politseiametnikkudelt
Võimaluse wõtab iseai poolkehwalt oma palgaga
lübisaada ja neile sellega Võimalust annab
kombe läbi peaaegu pühaks saanud õigust kõik
suguste pühademigituSte ja muude annetuste
ja maksude vastuvõtmiseks tarvitada, siis ei
wii Väiksed palgalisandused politseiametnikkudele
neid mitte sellest nõiutud ringist Välja, kus
Võitluses olemise eest seadusewastaseid abi
nõuusid tarvitatakse, abinõuusid, mille hinda
mise juures mitte see tähtis ei ole, mida vastu
Võetakse, waid asjaolu, et tarwiduS raha-
Väljapressimise järele olemas on.

Ainult siis. kui igal politseiametnikul nn
palju palka on, et ta muretalt elada wõib ja
ta mitte smmitud ei ole omale salajaid sisse
tuleku hallikaid muretsema, alles siis wöib
politsei tegevust õigele teele jnbtida, ainult
siis on ülemusel kõloliue õiguS igasuguse alt
käemaksuvõtmise waStu arm uta lt Välja
astuda.

Teiselt poolt ei Või aga aSjaolu, uus kellegile
saladHekS ei ole, mitte kahe silma vahele

jätta, et paljud politseiametnikud mitte ainult
vmretalt ei ela, maid et nad täitsa jõukal
järjel on. Sellest on näha, et praegusel ajal
elanikud ise, sagedasti õige rohkel määral
neid miljonid maksawad, mis politsei

eelarwes puuduwad. Sellepärast on tarwilik
seda palgalisa seaduslikul teel korraldada ja
elanikka jäädawalt sarnastest sunduslikkudest
maksudest wabastoda, nõnda nagu nad uue
kohtuseadusega kohtunikkude rahawäljapreSsimi
sest wabastatud on."

Need on tõeSti otsekohesed sõnad. Niigi
sisemise politika ja riigi politsei ülemjuht tun
nistab siin awalikult, et politsei altkäe maksu
võtab, et see peaaegu nende „PirhakS õiguseks"
on saanud, et see .kellegile saladuseks ei ole".
Tõepoolest, see ei ole ka kellegile saladuseks
olnud, see on üks neist paisetest olnud, mis
riigi orgamZmusl juba vauast ajast pääle
halwanud on. Kuid kahtlema peab, kaS ainult
palgakõrgendamine seda pahet jäädawalt hävi
tada suudab. Eelnõuus lubatud palgalisanduS
ci ole ei tea kui suur, osa politseiametnikku
saab ainult mõnisada rubla aaStaS palka
juurde, vagu näit. päälinnade paSsi-büroo
ametnikud. Pääle selle wõetatse uue eelnõuu
järele politseiametnikkudelt terwiShoiu-jäleUual
muS linnades, avalikkude majade järele wal
wamine ja m. ära. Ja ka see ei ole saladus,
et see .tegevus" seni ka omal musil sissetuleku
hallikaks oli. karta on, et elanikud selle
.kahju" siis mõnel teisel teel oma taskutest
katavad. Ka annab uus eelnõu politseiamet
nikkudele õiguse elanikkudele administratiwl.fel
teel wähemaid trahwisid pääle panna, nagu
see kaugema walwusekorra ajal on. Kuna aga
eelnõu elanikkudele õiguse annab politsei
korralduste wastu kohtus kaebmst tõsta, paljud
aga häämeelega kohut käia ei taha, maid oma
asja parem .maitselt ära õiendavad", siis oa
armata, et eelnõr siin omalt poolt politsei
ametnikkude sissetulekut .tõSta" aitab.

Palga kõrgendus ja muud eeluvuuS kawat
setud uuendused ei kaota altkäe maksuwötmist
wiStiSti mitte. Elanikkudel puudub ikkagi pää
abinõu ametnikkude omavoli maStu, õi
gused ametuikta vastutusele wõtta ou liiga
piiratud. Ametnikkude wastutusekewõtmise sea
duseeelnõu wõet: küll riigimolikoguS waStu,
luid riigiuõuukogu paiandas seda õige .põh
jalikult" ja andis selle riigivolikogusse Laga-i,
kuS ta praegugi meel puhkab. UuS eelnõu
toob küll .ühtlust" ja seab politsei termelt
kuberneride alla. Aga see ei ütle mee!, et
ametnikka nende tegude eest seaduslikule Vas
tutusele wõtta võib WSHematele wahest pää
sed ligi, kuna aga suuremad ikkagi kättesaama
taks jäävad. 

Ajakirjanduse ülewaade.

Linn ja maa.
Selle päälkirja all avaldab .Päevalehes"

E. W. püksikuid mõtteid". E. W. rõõmusta!)
kõige päält selle üle, et kord jälle tähtsa põh
jusmõtteliku küsimuse selgitamise kallale on
asutud ja soovib. et linna- p maakultura
küsimust Võimalikult asjalikult peaks läbi ha
rutatama, mitt ainult abstraktilisi mõtteid mu
jalt mailt teaduse meestelt ette toodama, wuid
selle küsimuse selgitamiseks tuleks iseäranis ka
meie omapäraseid tegelikka olusid silmas
pidada.

Et linna ja maa küsimust põhjalikult 'val
gustada, tuleks kõige päält selgusele jõuda,
„km palju meie maa oma kõige elulisemate
ja Vähem eluliste nõuete täitmise tarvidusega
linna kanda suudab, missugusel määral
jaksab linn maa tarvidusi täita ise, wääl LuSte
looja 011 a... oma elamist kinni maksta." See kü
simus ei ole kerge selgitada, sest et meie lin
nade elu kõige suuremal mõõdul pääle kodu
maa ka suure riigi oludest ära ripub. „wöue
neilt (linnadelt) nende praegune osa Wenemaa
Väljaveo zvAtalitajatena ja vaadake siis

Päewauudtsed.

Ungari saadikutekogu astus kolmapäe
val kokku. Jseseiswuslased puudusiwad, põh
juSseaduSlased lahkusivad saalist.

Poiucar' ja kuningas Alfons vaheta
fiwad teisipäeval südamlikka lauakõnesid, mis
Parisi lehed rõõmuga waStu ou võtnud.

ItaliaS ou walimisewSitluse ajal mit
«elpool veriseid kokkupõrkamist olnud.

Atenast teatatakse uuesti, ei läbirääkimi
sed Tttrgimaaga kaua saavad kestma.

Serbia vägi on Ale piiri AlbaniaSse läi
nud, et mõnda tähtjast seisukohta ära võtta.

Sedasama on Montenegro vägi teiuud,
kellele aldanlased GuSsinje lähedal kallale on
tunginud.

Jaapanis ei olda laanshikai vaStu
sõbralik.

Mäekaewauduse-Suuetus Astrahani lä
hedal: 5 surnud ja 8 raskesti haavatud.

Kiievi ringkonnakohtus algas Velise prot
sessi harutamine.

veel, kui palju neil iseseisvat „majandus!i t
tähtsust* järele jääb".

„Meie maa produtserib selle vasm otse
kohe majandussist väärtusi, elatab ennast ise...
ja toidad igal pool sinna.

.?,a kui nii.-.cd rotiZjam.-.ü suurt, unud omaga ü-älja
tulcwad sa o m a maad et kurna, snS on sec ai utt
selle kaudu toötmal-k, et ncd maailma -turule
looicid walmiStawad ja mure.sewad: nemad elaivad
siid nõuda ütelda kogu maailma maa tulul. Et aga
nemadki oma maad tõulisel: turnawad, seda Nuiiab
-neile kõige felgemme Prantsusmaa knliurakesttoht
Paris. Prantsuse ühiSel.:- ja majandusleadlased et
salga seda Pausi kurnulva: mõju sugugi, watd otsiwad
abinõusid selle waSlu ja on õige iseloomulik, ct j uft
siln. ülemaailmalise kulturatähtjusega suurlinnas tuacw
lnkumtne on tekkinud, millel hüüdsõnaks ou' tagasi
mc-ase!

Meie litinade kulturalist wSSrtust meie maale ja
rahwale ei wõt esialgul kuigi kõrgeks hinnata. See.
mida tõeSte tulturaks wöiks nimetada, puudub weel
meie linnadel. Nemad nende EeSti osad nimel. 
on alles teiSte rahwaSte kulturadele jürelaimami'e
ajajärgus, nad on alleS laenajad ja ei ole siiamaani
-?e pea midagi loonud. Niisamasugune on lugu ka
uc -de majandustiste wäörtuSte loomisega. Kui sim
uute wüärtuste loomine üleüldse kõne alla tuleb, juS
!rõ:b seda amult töötama rahwa kohla oletada, tuna
meie kodanlased maalt kaasa toodud ka?itU.oc!e ainult
1.-.trcssldkft juurde on kaSwatanud. Sest üü.irahade
jissenõudmist ja mõnda õnnestanud spelulapo-li krunti
dega ning majadega ei wõi ometi ma anduslis«U loo
vrakS tööks pidada.

Et aga meiegi suurematel linnadel juoa see iö gu
häiritaw mõju on, nagu see nätt. Prantsusmaa PÜS
IMiiaS Partnt ennast owcldab, seda on need kullalt
tähele trõtnud panna, kes näii, kas u?õi mere Talli ma
-:! u lähemalt on tahtnud silmitseda, 

EeSti linnadel kui worade loomise
keskkohtadel e» wöi wist kunagi suuremat tähtsust olla,
sest et mete maal suurtööstuse tovreSametd et leidu.. .

Öeldagu mtS tahrs, aga mähe»
mait mete eahwale on maa a!n!ho«du..use mõttes
linnast wõrdlemata tähtsam. Ätnult tugem maa, mis
linnale alatasa värSket werd juurde jatsav saata, wõid
meid wöUluseS olemise eest rahwana wccl mõndagi
aeaa wee pääl hoida. Seepärast on ka ma a kult ura
tõstmine ja olude kõigekülgne parandamine me.le 
nzuSltse olemasolu seisukoijast wõrdlemata tähtsam kai
iinnakultur Ning sellepärast tuletS meil nä t ahma.
ülikoolide käimapaaemtse mõtles kõtge püült maa
pääle mõtelda.

Zetoe aft on mmdugi, kui rahwuSUst olemase le
mist törwaliselS aSjaks peetakse."

Kaubandus ja tööstus.

LwatööStnse seisust Venemaal.

Käesoleval aaStal pühitseb linaasjanduse
komitee, mis maakorralduse ja põllntöu pää
watttsuse juure asutati, oma esimest aasta
päeva. LmaaSjanduse komitee pääüleSanue
ou linatööStuse edendamiseks abinõusid wälja
töötada, selle tööStuseharu igakülgne tundma

>»õppimine Weuemaal ja loomuliku ning otS
! tarbekohase ühenduse loomise Wenemaa lina
i tööötuSlaSte ja Europa linaturgude wahel,
! mis köigesuuremal määral Wene lina tarvitab,
i Nimetatud komitee ühendab kõik linatüöSruse
'piirkondade, semstwode ja maa-kogukondade
-asemikud, lma-t.öStuSlased ja lina-kauplejad,
i Wene liuakauplemise korraldus niihästi
! siseturul kui ka Väljamaal ou praegu Wene
i Valitsuse tähtsam ülesanne, sest et ära on

kui suur tähtsus liuaaSjandusel Wene
maa põllumajanduses ou.

Kesk statiStika-komitee teated, mis 191 S.
aaSta kohta avaldatud, annavad meile wSima

' luse Wenemaa linakaswatuse väärtusest ja täht
susest täit pllti saada, tui ka sellest, tui suurt
osa Wene Üsa ilmaturul etendab,
i Külvwinna suurae kui ta lina saagi rik

utuse poolest seisab Weuemaa Emopa maade
hulgaS esimesel kohal. Seda näitab meile

tjärgmine tabel (»RoSzia" järele);

Et kõigile armsaks saanud paberosside

li KM I k. köKWKk. A KM S l. iportmllldes)

läbimüük ISI 3. a. 50"/<> mõrra tõusnud on, arwas Ottomani Vabrik Võimalikuks, Lma et enesele
selle läbi kahju teeks, nende paberosside Väärtust 15"/<, osa tõsta.

»

KuuluSsgs „posttmsks" tuISV»

SSZZÄSSZ -ÜS

- on enam kui kasulik. saaäetakss ,?osb'mebe" ja selle väljaannetega
väksmalt IS-tuksn6as eksemplans kosumaals, asunsustesss V/ensmaals ja välja,

maale laiale. Tekiraamat ilmub juba oktobri kuu algul ja tuleb paale selle veel müõgil.e
kuulutusi palub kõige kiljem 1. oktobrini ülssansa. islitu».

-ilm

psntkirjase kupongisis ja loosi alla langenus pantknju ostad

ZsliVd <U«F. »«««»»

(Läk«) »dis!u».
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Lina külwi Saak.
AaStad. Pind desfatin. tuh. P

«usttia !911 35,093 1,270
Velgia 1909 14,558 

Ungari 1911 14,200 555
Holland 1911 14,358 441
lirimaa 1911 24,649 720

Jtalia ISll S,O7S 171
Rumeuia 1912 28,585 84

Prantsusemaa 1910 19,862 915
Nootsimaa 1911 1,546 34

Wenemaa 1912 1,419,280 45,807

Neisse arvudesse on mahutatud kogu Wene
maa linasaak, kuid lina tööstuse vääasupaika
dets on aiuult 27 kubermangu, millest mõned
täie õigusega linatööStuse kubermangudeks võib
nimetada. Neis on lina kasvatamine peaaegu
ainuke tööStu», kõik teised tööStuseharud on
põllumajandusest eemale tõrjutud. Kesk statis
tika-komitee teateid mööda oli 27 kubermangus
1912. aastal lina külvatud 1.039.305 deSsa
tiui, mille pkält 32.455.500 puuda lina saadi.
Iseäranis edenenud on liuatööStuS Wjatka
(113.547 dess., saak 3.630.400 p.), Tveri,

Pihkva ja Smolenski kubermangus.
MiS lina tarvitamisesse puutub, siis on

arvuStiku varal kindlaks tehtud, et kõige suu
remal määral Wene lina tarvitavad välja
maa turud. Ainult väike osa Wene lina lä
heb ümbertöötamiseks Wene vabrikuiSse.

Nii on 1912. a. välja veetud 19.333.694
puuda, see on peaaegu kogu 1911. a. linasaak,
(21.941.201 p.) Wene vabrikutes on ümber
töötatud ainult umbeS 4.500.000 puuda.

Tähtsamad Wene lina tarvitajad on:
Jnglisema<b mis 29,9 protsenti kogu välja
veost tarvitab. Siis järgneb Saksamaa 
25,9 protsendiga. Belgia 22,8 pr., Prant
susemaa il pr. ja Austria-Ungart umbeS
8 protsendiga.

Ettetoodud arvud näitavad selgesti, tui
Vähe tasakaalus lina ümbertöötamine üleüldise
lmasaagiga Wenemaal on, peaaegu kogu We
nemaa linasaak läheb ümbertöötamiseks välja
maale. Wenemaa veab odavat tooresainet
Välja ja saab ise väljamaalt, pääaSjalikult
Põhja-Ameiikast, köisi, nööri, kalapüügi võrke,
mi-mesuguseid jämedaid ja peeneid linaseid
riideid jne.

1912. aastal on Venemaalt väljaveetud
linavabrikute töösaadusi 97.000 puuda 625 
rubla eest, aga sisse veetud Wenemaale 920.000
puuda rbl. eest, see on kümme korda

rohkem!
„Nossia" näeb niisuguse ebaloomuliku olu

korra parandamise võimalust esialgu ainult
selles, kui linaiööstuSlased ühinevad ja ühiselt
lina asjanduse tõstmiseks sammusid astuvad.
Hil uti on ,Wene linatööStuse aktsia ühisus"
Moskvas asutatud, millest tähtsamate linaäride
asemikud osa võtavad. Ühisuje eeSmärk on
linaasjandust korraldada, suuri aitasid ehitada
ja mitmesuguseid lina ümbertöötamise vabrikuid
asutada.

Need on esialgsed linatööStuse edendamise
katsed. Linatöbstuse põhjaliku korralduse juures
tuleks Wenemaal aga päärõhku just lina esi
algse ümbertöötamise pääle pauna, mis veel
õige puudulik on ja lina väärtust vähendab

Politika ringwaatuS.
TartuS. septembril 1913.

Giolitti Valimise manifest.
Roomast kirjutatakse: Suure põnewusega
oodati, mis kabineti uue saadikute
kogu ülesannete kohta ütleb. Gio

litti wana wiiS on, sotsialiste wahede
küsi m u st kõige ette panna. Juba siis,

kui Jtalia riigi demokratlist laadi ainult kitsa
mas pöhjusseaduse-politikaS näha oli, oskaS
Gioliiti demokratlist põhjuSmõUeid sotsialpoti-

Pegoud' julgustükk.
ma pää pääl lendasin." Selle

pl altii ja all awaldab oma hulljulge, õhus
ettcwöetud katse läbi kuuisakssaanud lendur
P goud ühes Londoni lehes kirjelduse oma
katsete ja asjaolude üle, miS teta sellele juk
gustükile Viisid.

Mitu kuud tagasi sattus ta apparat ühel
l-.nnul hadaohtliluöse seisukorda, see näis
ümber minewat ja alla sadamat, sai aga
õigcsse seisu tagasi. Neil lühikestel häda
ohtlitkudel silmapilkudel tuli Pegoud'le esimest
korda mõte, et wahest mitte raske ei oleks pää
pääl ja lordijoones allapoole maha lenda.

„Ma leidsin ka, et ma ettewaatliku rahu
liku ümberkäimise juures lennumasinale jälle
õige seisu wvisin anda, ja tuima alla jõudsin,
kõnelesin ma sellest kohe Bleriot le, et ma hä.r
meelega niisugust kaiset tahaksin teha. Ma
seletasin talle oma kindlat arwamist, et külma
vereline inimene ennast ShuS täiesti ümber
Võib röörda ja pääga allapoole lennata. Ma
juhtisin tähelpanekut selle pääle, et tuulehood
meid sagedasti peaaegu ümber Wiskawad:
teadmine, et neil VahejuhtumiStel mingisugust
hädaohtu ei ole, km aga ainult lendaja julgust
ei kaota, pidawat kõigile lenduritele wäga
suure tähtsusega olema. Bleriot ütleS:

»Pegoud, ma pean asja järel kaaluma. Te
panete oma elu kaalu pääle ja wastutuS selle
eest on suur, nõnda et ma ilma tõsise järel
mötlemiseta selleks kaasa ei wõi aidata." Paari
päeva pära t ütleS ta mulle, ma wõida katse
tegevust julgeda. Nüüd teatakse, et ma seda
tegin: ma lendasin üles, käänasiu end ümber,
lendasin pää pääl ja seadsin ennast jälle hari
likku seisu tagasi, mille pääle ma ilma wahe
suhtumiiela maha tulin. Kogu see asi ei ole
kuidagi hädaohtlikum tui harilik lendamineai:
tarwis oli ainult seda esimest korda teha. Ma
pean õiglaselt tunnistama, et mul silmapilkugi
hirmu ei olnud; mul oli ka langesirm kaasas,
millega ma juba enne seda katseid olin teinud.
Nii tõusin ma oma ülihää mootoriga lendu,
ja kõik läks kõige paremini. Ma kardan, ma
ei saa küllalt arusaadavalt kirjeldada, mis selle
juures tuntakse, kui pää pää! lennatakse. Kõige
parem wõrdlus on wi t küll, kui pää ees vette
hüpatakse. Kui maa pääl õhuS ringhüpe teh
takse, oldakse muidugi natuke nürwiline, sest
et mitte täiesti lindlalt ei teata, kuidas maha
kukutakse. Wees, niisama ka õhus ei ole kukku-
Aifsk Ojendsst. Wesi kannab meid M niisama I

tilasse viia. Alles tema kaSvataS riiki nii,
et see tarvilikkudes ja loomulikkudes võitlustes
üksteise waStu käivate sotsialiste kasude vahel
täiesti erapooletuks jäi. Ka nüüd on tal pShjumõt
tekS, et riik palgavõitluste vahele vägivallaga
ei tohi segada, vaid ainult kui kasvataja ja
nõuuandja, ja et neid võitlusi sunduslikkude
wahekohtutega ainult siis võidakse lõpetada,
kui jutt maksvate töölepingute tarvitamisest ja
seletamisest on, kuna uute lepingute tegemisel
riik ainult waheltkõneleja osa võib mängida.
Et kabineti uuelt saadikutekogult sotsialse tö ö

liSte-kinnituse laiendust ja parandust
ootab, fee cli juba enne teada.

Tervise kaitse ja laSte ja noorte
eest hoolitsemine on meie aja hariduse üleüldi
sed põhjusmõtted, ja mida enam rahvuSline
südametunnistus JtaltaS on ärganud, seda
tungivamaks lähevad sellekohased nõudmised.
Kui Giolitti siin üksikutest asjadest ei ole kõne
lenud, siis ei tule seda kahetseda: sellest kõnel

dakse muidugi juba. Kooliprog
rammis seisavad keskkooli parandus ja
kooliõpetajate seisukorra va rändamine eeSotsaS;
viimane saadikutekogu on need küsimused kor

raldamata jätnud P õlluma; an -
duse eest lubatakse hoolitseda, ja et nüüd
kõigil meeStel waltmiseSlguS on, siis ei võiks
see lubamine enam tühiseks jääda; see käib
iseäranis lõunamaa põllutööliste küsimuse
kohta, kelle seisukorda ikka on lubatud paran
dada, ilma et seda oleks tehtud; nüüd on nel
eneStel hääleõigus ja võivad nad parlamendi

kohta mõju avaldada MrS kohtu as
jadesse puutub, siis lubatakse nõudmiste
aSjuS kohtupidamist kiirendada. Edasi tahetakse
ametnikkude kelmust, mis kohtupalee ehitamisel
jälle kõikidele silma oa paistnud, vähendada

Walitsuse programm oa uue suure
erakonna programm, kelle

Giolitti on asutanud,
erakonna, kellel ühisusi ega kindlaid piirisid et
ole. une Jtalia ja uute itallaSte erakonna, de
mokratlise rahvusluse erakonna, mtda Giolitti
on äratanud, et temaga vana ajaloolise Jtalia
liig indiwidaalistlist ja rahwuSliselt võimetut
demokratist võtta.

Rahu Türgimaa ja Bulgaeia vahel.
Neli rahu ühe ainukese aasta

jooksul! Lausanne rahulepingule, mis Tripoli
sõja lõpetanud, on kevadel Londoni rahu järg
nenud, kristliku Balkani-ühendnse saagiwõitluse
on Bukaresti rahu lõpetanud, ja 16. (29.)
septembri! oa KonstanttnopoliS Türgimaa ja
Bulgaria kokku leppinud. Üks rahuleping
järgneb teisele, aga mida enam neid tehtakse,

seda vähem wSidakse ra
hu st enese st tSueleda. Wae

walt on nüüd Kuld Sarwe ääreS Balkani tüli
Hüdral üks pää maha löödud, kui talle juba
kaks uut asemele kasvavad, Serbia-Albania
piiril ja Greeka- ja Türgimaa wahel.

Konstantinopoli läbirääkimised, mis 16.
(29.) sept. lõpnud, on võrdlemisi siledalt ja

rahulikult Neid on otse sõbralikult
peetud. Aga selle sõpruse alu

seks ei olnud vastastikune poolehoidmine
Või mõni tänu tundmus, vaid ühine

vihavaen ja tarvidus ühise vaenlase,
Greekamaa waStu ühte hoida. Need kiire
rahutegemise põhjused on praegu tähtsamad
kui rahulepingu sisu. Aga ka see ei ole täht
suseta, et Bulgaria Demotika, Kirt KttiSse ja
rseäraniS Adrianopoli Türgimaale tagasi on
andnud. Adrianopol, see tähendas lauda, kust
Konftantinopolisse, mille järel nii paljude rah
vaste igatsus käib, võidi hüpata. Nüüdse
rahuga on tsaar Ferdmand ütelnud, et ta
keiSri-linna enesele ei taha, või ta on vähe
malt oma ja oma rahva lootuste täitmise
kauaks edasi lükanud. Bulgarlaste vana
mustus on sellele uõuule ohverdatud, suguwen-

õhk nende suurte kiiruste juures, millega lenna
takse. Tundmus sellejuures on imelik. Ma
kinnitan ennast rihmadega oma istekoha külge,
mul on täielik liikumise-wabadus »a täieliku
kindluse tundmus. Esiti, kui lennumasina esi
mene osa ikka kõrgemale ja kõrgemale kerkib,
tundub, nagu liugleksid ratastel järsku seina
mööda üles. Sellejuures ei ole mingisuguseid
tõukeid ja põrutusi: oma juhi sõna kuuldes
pööidub lennuriist tasakesi edasi ja siis oldakse
niikaugel; lennatakse pää pääl. Sellest seisust
on tore Väljamaade alla maa pääle.

ühe Pahega peab siisgi leppima, ja see on
peenike petroleumi sadu, mis mootorist su pääle
wihiseb. Mul on meeles, kuidas ma esimesel
katsel enesele tahtmamlt ütlesin: „Kuule, wana
Pegoud, sa näed wist und, sa ei lenda üleüldse
mitte, sa saad ainult rikkalikumat ja tugeva
malt lõhnawat tolmuwihma kui juukselõikaja
juures." Aga ma wõin seda lendu ülemalt
alla igaühele soowitada, ta on hää kopsudele
ja karastab. Aga lennatagu manade riietega,
sest kui alla jõutakse, on kehakatte seisukord
halvem kui arwatakse. Ja selle eest olid sa
petrolenmile tänu Võlgu."

Asuja.
Ta waatas üles, ta waataS alla,

Ta otsis kodule pinda 
Oli taewaS otsatu, sinine.
Maad nähes asus mure tal rinda:
Nõmm üksik, täis kiwa ja kadakaid,
Wast kodumaa wiimane rada 
Siin wöita tal waewa ja Viletsust
Oli olemas mitugi sada?

Kuid nooruse Värskus waimuStaS,
Tööhimu tal kaswataS rammu:
Pea kadusid kiwid ja kadakad, 
Nõmm üksik on haritud ammu. 
Nüüd pojapoeg halja adraga
Ajab Vagusid kohedaS mullaS.
KaS tuleb tal meelde asuja
KeS ammugi magab ju mullas?

R. Kamsen

Unistus ja tõsidus.

MinneS wälja maailma elukooli
Ma ihkasin Pikrilt laenata nooli
Ja südame põhja nooltega titti
Tuletähtedel, millalgi minemata rikki:
Pea pühaks taewas ja kodumaa leeS,
Ma ehteks kui halastaw Samaria mees!

dasid keS türklaste ikke weel roh
kem wihatud serblaste ja greeklaste ikke wastu
wahetama on pidanud, teist korda ja lõpulikult
wabaStada.

Selle wastu ei ole vaielda, et A d ri a
nopol Tü r g imaale suurt

silmapiltlist võitu tä
hendab. Tema on cma sõjas kastaiud

ja Londonis ära lubatud Europa maadest osa
tagasi saanud, mtS wäikene wõib olla, aga
oma ajalooliste mälestuste, strategilise seisu
korra ja riigi Mlinna läheduse pärast tähtjas
on. Türgi miniStecium, valitsev Komitee
erakond, sõjavägi, kelle tuli ja kärsitu iseseis
wus valitsevad riigttnehed kaasa on kiskunud,
pearoad tundma, et 16. (29.) septembri rahu
suur politiline wõit on, mis nende teo täiesti
on õigeks tunniStgiuch.

Politiline ja mitte sõjaväeline wõit!
Lääne-Traakia tagafrwõtmine ei olnud suur
saatega, waid oU paltaS süjawSeline manö
wer. mis rahuloldavalt näib läinud olewat,
aga õigust ei või anda eneseteadwuseks, mrda
nüüd AdrianopoliS ja osalt ka Skambulis on
märgara. Türklased ei ole muud teinud, kui
iseseiswa otsuse terwe Europa nõuu waStu
ruttu täimud. RaSte ei olnud see neil, selle
järel kui Vallani ühendus koost laiale oli läi
nud ja Bulgaria löödud ja kõigilt poolt üm
berpiiratud oli, ja sellepärast et Wenemaa
nõrk oli ja vahest ka ise weel Konstantinopoli
kunagi kätte saamal loodab. Mitte sellepärast
ei ole Türzimaa osa Traakiat Adrianopoliga
tagasi saanud, et ta sõjawägi iseäranis tubli
on olnud, waid ainult sellepärast, et ta kõiki
politilisi tegurist õieti on hinnanud.

Türgimaa on oma tahtmise läbi viinud,
aga tema sõbrad, kes teda Adrianopolisse mi
nemast on hoiatanud, ei ole talle halba nõuu
andnud Nende armumine on, et see Tür

gi maale õnnistust ei too, kui ta osa
kaotatud maadest EuropaS tagasi saab. Tür
gimaa ei ole nii võimetu, kui paljud ta lüüa
saamise järel, läinud aasta lõpul, arwasiwad.
TahatS la köite oma jõudu oma Aasia maa
del tarwitada, nende kaitsmiseks ja edendami
seks, siis Võidaks itta weel uskuda, et tal tu

levikku on. Aga zõudude killusta
mine, millele teda Konstantinopoli rahu
sunnib, wapustab seda ustu raskeSti. Lääne
pool Konstantinopoli tuleb kallid kindlusi ja
suurt sõjaväge pidada, ja Türgimaa juhtiwad
mehed peawad Europat palju rohlem si mas
pidama kui Aasiat, türklaste Vaesuses olewat
waaamaad.

Aga nüüd on teised Konstantinopoli rahu
lepingu tagajärjed ja tagajärgede võimalused
lähemal. Londoni rahu oli ainult leping uue
piiri kohta. Bulgarta ja Türgimaa vahel ei
jäänud ka see maksma, vaid nüüdne, sep
tembri kuu leping muutis teda. Nüüd pea

vad ka veel tei s e d B allani riigid
Konftanttnopoliga lõpulikult rahu tegema.
Suur hulk tähtsaid küsimusi nõuab alles kor
raldamist. MtS'Serbiasse ja MontenegroSse
puutub, kelle piirid Türgi omadega enam kottu
ei puutu, siis ei «e see raskusi. Nemad ei
taha GreekamaaH -keS nende lepingu-osalme
on, rahu läve ette-üksi jättü, muidu wöiksi
wad nad Türgtmaaga juba ammugi kottu lep
pinud olla.

Nüüdne küsimus on, tunaS Greeka
maa Türgtmaaga ühendusele

wõib jõuda. Küsimus on, kui otsekoheselt
nüüd KonsLaminopoKs weel kokku leppida ta
hetakse. Greekamaal kardetakse juba,

bulgarlased ja türklased olla valmis 
maalt ja Serbtalt terwet wSidusaaki jälle ära
võtma: Makedoniat, Salonikl, Kavalat ja
Egeji saari. Ja serblased ürlewad, terve al
banlaSte wastuhakkamine olla ainult selle sõja
plaani täitmise alguS; Greekamaa lepingu
osalisele tahetumat seega põhjas tööd anda.

Et tuld mulle toonud raksuvad rangad.
Ega nooli paksumad pilvede pangad;
Oma ääsile tegin ma üles tule
Ja torkasin tuttuja südame sule:
Ennast salgama igaüks rahwalcht.
Uueks kodumaal sundida ülem siht!

Küllalt kulumnd ma kirjutes suleteri;
Ainult halvale ajavaim on peri.
Nagu pitser peal tegudel omakasu.
Nagu testament: töö eest mnelist tasul
Kus mu vaev ? Kuhu ilusad thad jääad?
Wlst Päevade! kirdaja poole käänd!

M. J. Eisen.

Seda ja teist.

Kuidas arablaste naised oma mehi tas
watawad.

Jtalia vhwitser, kes MurzukiS olnud, ju
tustab, mitte ilma imestuseta, iseäralisest wõi
muabinõust, mida naised sääl tarwitawad, kui
meeS neid haawab wõi lööb. Niipea kui
naisteaahwaS ennast naise ehk ema auus haa
watud tunneb olewat, ruttab ta she hi korteri
ette ja karjatab sääl iseloomulikult. Kohe rut
tawad kõik naised ja neiud sinna kokku ja kohe
kuulutatakse „tsharmalsa" wälja. See ei ole
muud midagi kui streik: kõik naised pane
mad oma koduse tegewuse maha ja ei liiguta

enam Haavamise raskuse järele
Wõib streik 4 kuni 5 päewa ja ööni kesta.
Ja ta lõpeb harilikult wahemehe (marabuS)
sobitamisel, keS siis süüdlasele trahvi määrab:
ta peab haamatud naisele kingitust tegema,
häStilõhnawaid õlisid ja wõid. Neid isi

kuid, keS niisugusel korral vahemeheks heida
vad, nimetatakse »Uet Eu Nau" ja nad leia
vad naiste juures tänulikku auusrust.

Kilbaranõel teeb mõnikord ka imet.
»TSgl. Korresp." jutustab Jsartalist Pul

lahi lähedusest järgmise lookese: Uulitsa ääreS
iStuS sant. Üle silma kandis ta rohelist warju,
rinna pääl rippus tal paberist silt, mille pääl
„Mõlemast silmast pime!" NaislerahwaS tuli
teed mööda. Ta nägi santi ja jäi ta ees

seisma. Kotikesest wõttis ta raha, kummardas
sandi üle, et talle raha kübarasse wimta. kui
sant Sktr kõrwale pööras ja ehmatadrs hüüdis
„AH Sa taewane Jumal! Pange ometi 
Oma kübarauõelaga oleks Te mulle silmad
Wälja pistn d kohmetult jäi neiu sandite

otsa w,.-u , . is siis oma raha ja läks
edasi.

Ühelgi ei ole nüüd enam julgust Balkni
poolsaarel midagi võimatuks kuulutada. Et
Konstantinopoli rahu terav otS tõepoolest
Greekamaa ja Serbia waStu käib, on vististi
õige. Aga loomulikum oleks küll, kui nüüd
Valtani riigid natuke puhkaksiwad, et uue
wönluse tarwis jõudu koguda. MiS wõöraS
tele parem oleks, kas fee, et kolmandat Val
lani sõda mitu aastat ette valmistatakse, või
see, et ta otsekohe algab, seda on raske ütelda.
Aga wSSraSte nöuu ei küsitagi. Wiimane
aasta on näidanud, et Balkan Europalt luba
ega vöuu ei palu.

Zeitung".)

Wene riigist.
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Linna omavalitsuste asemikkude kongressi

järelkaja.
Nagu teada, ei võtnud kongressi juhataja

Djakow wiimasel koosolekul A. Gutshkowi re
solutsioni mitte hääletamise alla. Sarnase te
guwiisi waStu on suur osa kongressi liikmeid
protesti sisse andnud, mis nüüd „NetshiS"
awaldatud. 5. sa kongressi liikmeid avaldab
oma täielikku nõusolemist A. Gutshkowi reso
lutsionkga, ühtlasi ka sügavat kahetsust, et kõik
katsed üksikute liikmete poolt kongressi tööd sin
napoole juhtida, kuS sarnasele ettepanekule
kindlat alust luua oleks võidud, sihilikult nurja
aeti, mille tõttu kongress ainult üksikuid oma
waliisusesse puutuwaid küsimusi harutada wõiS.
Osa kongressi liikmeid on arwamises, et kong
ress oma ülesande ainult siis oleks täitnud,
kui Gutshkowi poolt ettekantud resolutsion juba
kongressi tööde algul waStu oleks Võetud ja
edaspidistele töödele aluseks pandud. Ainult
siis oleks wõimalit olnud selle korralageduse
pääpõhjuste üle selgusele jõuda, mis praegusel
ajal tõik Wenemaa linnad läbi elavad.

Beilise protsess.
Eile algaS Kiievi ringkonnakohtus juudi

Veilise prmseSsi harutamine, keda ristiusku
poi »kese Justshinski tapmises 12. märtsil 1911
j uudistatakse. Protsessi pääraSkuS langeb
nüüd selle pääle, taS tarwitawad juudid oma
usuliste kommete täitmise juures kristlaste verd,
või mitte. Kuna „tõsiwenelased" ja juudi
vastased selle kindlaks tõeasjaks loewad, mis
ka praegusel ajal ette tulewat, vaatavad teised
sarnase arwamise kui keskaja ebausu jätise
pääle Selle tahe aaSta jooksul, mil eeluuri
mine kestnud, on niihäs i Wene kui väljamaa
silmapaistvamad jõuud kulturalisel põllul nii
suguse pöörase süüdistuse waStu, millel 20.
aastasajas enam ruumi ei tohiks olla, oma
protestidega ägedasti üles aStunud. Nüüd on
pea terwe haritud ilma tähelepanemine Kiiewi
poole pöördud, kuS selle üle otsust tehtakse.
kas ja kuipalju sarnasel ebausu arvamisel
nõndanimetatud ritual-tapmiSte kohta põhja
all on.

Nagu telegrammid räägivad, algaS eile
kohtmStumme kell Juhatab VoLdõrew,

teisteks kohtuliikmetekS on Wigura, Jurtevitsh
ja vürst Shewahow. Süüdistajaks on Pe
terburi kohtupalati prokuröri abi Wipper. Ta
petud Justshinski ema eest aStuwad kodanliste
nõudjatena üleS Moskva adwotadid Shmakow,
Durassow ja riigivolikogu liige SamõSlowski.
Beilist kaitsevad Gruseuberg, Karabtshewski,
Sarudnöj ja Grlgorovitsh-Barski. Istumisest
võtavad palju kohtuametnikka osa. Pärast
harilikku vorminõuete täitmist teatab esimees,
et 219-st tunnistajast 4 kohtu ette ei ole
ilmunud, «ende hulgas Wõgranov, Mistshuk
ja Misle. Asjatundjatest puudub tolm, nende
hulgas professorid Taranuhin ja Sikorski,
viimane palub, et teda haiguse pärast kodus
üle kuulataks. Süüdistaja näeb Wõgranowi
puudumises meelega eemalehoidmist kohtuistu
misest ja nõuab, et Wõgranov tingimata kohtu
ette toodaks, sest et ta tunnistused õ!ge tähtsad
on. Pääle selle avaldab ta imeStust, et en
dist kriminaP olitsei ülemat Mistshuti kätte ei
leita, milleks mõjuvaid abinõuusid tarvitusele
tuleks võtta. Shmakow on prokuröriga nõuuS.
Karabtshewski leiab tarvilikuks kohtuistumi.t
otsekohe edasi lükata, kui mi tähtsat tunnista
jat, nagu Wõgranov seda on, võimalik ei ole
kohtu ees üle kuulata. Ka Grusenberg nõuab,
et Wõgranov tingimata kohtu ette toodaks,
sest palja tunnistajaid hakkavad edaspidi tema
tõenduste pääle oma ütelusi põhjendama;
niisama tuleks ka Miile kohtu eite tuua ja
terve rida teisi tähtsaid tunnistajaid, tuna
Slkorskit kodus üle kuulata võiks. Prokurör
nõuab, et süüdistuse asi harutusele võetaks,
häda korral vöid Wõgranowi, Mistshuki ja
Sikorski tunnistusi kohtus ette kanda; sedasama
nõuab ta SamõSlowski. Kahetunnilise nõuu
pidamise järele teeb kohuS otsuseks asja edasi
harutada, Mistshuti ja pros. Sikorski tunnis
tusi tähtsaks lugeda, Wõgranowi tunnistust
aga mitte tähtsaks; ei loe tarvilikuks Wõgra
nowi kohtu «lte tuua ja määrab temale puu
dumise eest 100 r. trahvi. Walitakse loosi
läbi 12 vannutatud meest, nimelt 7 talupoega,
2 wäikekodanittu ja 3 ametnikku, kõik Sige
usulised, nende vanemaks valitakse kuberman
gusekretäc Melnikow. Prokuröri soovil võe
takse kõigepäält tunnistajate wannutamine ka
sile, süüdistuse alt kaotakse järgmisel istumi
sel ette.

Rooma-tatolMaStele
keelatakse jumalateenistuse pidamine õigeusu
kombe järele Weneriigi piirides ära, nagu
nüüd lõpulikult otsuseks olla tehtud. Põhjuseks
olla see, et sarnased katoliklaste kirikud, kus
jumalateenistusi Ida kombe järele Wene kiri
kuteeks peetakse, õigeusu koguduste liikmeid
eksiteele wõiwad saata ja neid arwamisele
wiia, nagu oleks siin õigeusu kirikuga tegemist.
See keeld käib pääasjalikult uniatlaste kohta
kes usmoabaduse mani estist saadik õigeusust
katoliku-uSku astunud nende arw ulatawat
500 tuhande pääle —ja nüüd ladinakeelse
jumalateenistusega rahul ei ole. Siiamaani
oli Weuemaal ainult kolm katoliku preestrit
(kõik endised Wene preestrid), kes Ida kombe
jirele jumalateenistust pidasid - nüüd on neil
kast autud ladina keelt ära õppida.

Wene rahwa ühisus ja re oolutsionärid.
Wene rahwa ühisus Od ssas on „NeW"

t.atel hiljuti oma koosolekul otsusele jõudnud,

et Wene riik praega uue reaolutsioni lävel
seisad. Sarnaseks arvamiseks andwat muude
hulgas Põhjust Wladikaukasuse raudteeõnnetus
la kongressid, mis ala asa toime pannakse. Kui

telegrammi uskuda, siis on ühisuse
koosolek otsuseks teinud tugewa kaitsemise
wastu ennast ette valmistada, ja tui tarvis
peaks tulema, ,Päi tlipäewa toime panna.
Pahempoolse ajakirjanduse ülepiiri miueka
wastu pidawat otsekohe mõjuvate ablnõaudega
välja aStuma. Lõpuks võetud resolutsio»
wastu, milles valitsusele soowi avaldatakse
lahtusulisi teravalt silmas pidada, ja selle
pääle tähendatakse, et juudid oma matmitte
juures kristlaste verd tarvitavad.

Peterburist. Sügisene ülevaade.
Hooaeg on alanud. Sagedased seltside koosole
kud, mõnel pühapäeval lögani mitu koosolekut
korraga, räägivad kõige selgemini, et suine
seisak mõõdaS ja kibe tõõ tegevusele kutsub.

Algavad jaoskondade koosolekud. CA»
löödakse pind õõtsuma. Siit liiguvad laiued
harju kõrgemale tõSteS keskseltsi poole, kus nad
oktobri eht novembri kuu pääkooSoletul kottu
pvrgateS kõrgema punktini tõusevad. Siit
pääle algab langemise järk, et järgmisel aaSml
jälle tõuSta. Nõnda on see Peterburi EeSti
HariduseseltsiS ikka olnud. Siin löödi lahin
guid ametikohtade Pärast ja siit pidi EeStt
asunduse tuiksoont otsima, kui see küsimus te
dagi huvitas. Rüüd aga ou siin nähtavasti
pöörak sündinud. Jaoskondade koosolekud,
kuS esimesi valimisi toimetatakse, räägivad
selles aSjaS väga iseloomulist teelt. WiieS
zaoSkoud pidi valimisi kordama, sest et keegi
liikmetest ei soovinud esimehe ametit waStu
võtta. Pika läbirääkimiste järele saadi järg
misel koosolekul raskest Wfimusest üle. Kr
mujal võib sedasama meeleolu märgata. Ke
vadel toonitas .Peterb. Teat.", et hariduse
küsimuses liia vähe elavust tundub. Need
nähtused räägivad, et huvitus hariduse vaStu
laugemas on. Meie sammume käsikäes selle
kurva uähtusega, mis kodumaa! maad ou
võtnud, mis kaastöötajatelt usku oma töõ
sisse ähvardab riisuda, mille järeldusena ede
nemise käiguS seisakut on märgata. Ja juba
praegu võime oletada, et tulevane Hariduse
seltsi pää ooSolet iseäralist elevust ei sünnita.
Meie võime veel samm edasi astuda võime

kinnitada, et tsentrum üleüldse (ma
mõtlen siin selle liigi pääle. mis meie asundu
ses tooni annab) on endiselt paigalt nihkunud

ja praegu uut kohta on valimaS, mis
vähtavaSli tõigi märkide järel meie rahaasu

tuste poole kaldub.
Meie rahaasutused oa waStuwaidlemata

hääde tagajärgedega töötanud. Ega siis muidu
Laenu- ja Hoiu uhisuS niisugust küsimust, kui
Peterburis majamuretsemise küsimus, päewa
korrale julgenud iõsta. Ja et see kavatsus
juba ligemas tulevikus teoks tehtakse, selle üle
et matsa kahelda, sest ainult mõne kolmanda
järgu tähtsusega peensuse tõttu lükati küsimuse
lõpulik otsustamine edasi. üheks tähtsamaks
päevaküsimuseks, mis praegu meeli köidab,
on tulemused õpe.aja walimised (korraga
kahed). Et küsimus alleS wärSke ja hiljuti
päevakorrale tõsteti, siis pole ka weel midagi
kindlaks kujuneda jõudnud. Nõnda palja
wüib aga aimata, mida ka enam vähem ühi
selt loodetakse, et uued õpetajad jõudude keh
vas päälinna EeSti haritlaste kogukescS vil

jakaks teguriks tõuseks. P-.

Soomemaalt.

Helsingist. Esimene.üleriikline
professor* on .Russk. Slowo* arvates

K. Arabashin, teda Soome ülikooli kantsler,
endine senator Martow asjatundjate otsuse
waStu Helsingi ülikooli Wene kirjanduse
professoriks on nimetanud. R. Slo.ro järele
olewat K. Arabashin täitsa tundmata suurus
Wene teaduses, .Birsh. Wedom.* abnoimetaja,
kelle nimi Wene teaduSlislesse ajakirjadesse
ainult pärast tema professoriks nimetamist
juhtunud.

Kingitus. L. Carpelan on omas testa
mendis üle 30 tuh. marga hariduSlistekS ots
tarveteks kmliuud.

Kodumaalt.

Räpinast. Neil päiwil jõudis Prant
suse maalt kohalik kihelkonna-kooliõpetaja

Madis Reisenbuk koju, kes juba teist
sume sääl Prantsuse keelt õppimas oli. M.
Reisenbuk on esiteks kodukooliõpetaja-, pärast
aza ülemkooliõpetaja-eksami Prantsuse kceleS
Besan eS ülikooli juureS ära teinud ja mõtleb
nüüd keskkoolis ametisse hakata. Tema, kui
väsimata seltsitegelase ja uuemates wooludeS
eeSsammuja lahkumine ei ole meile räpiulaS
tele sugugi armaS, sest ta oli pääle selle tubli
koolimees ja kasvatusteadlane. Kuid selle
pääle vaatamata jõudu noorele edasirühkijale
uuel tööpõllul.

Räpina seltside ühtne maja.
mida juba siin pool ,koduks* kutsume, jõuab

pea katuse alla. Materjali puudusega
on ehitajatel võidelda, niisama tükib raha
puudus kinga pigistama. Maja saab toreda
väljanägemisega ja on meie kihelkonnas kiri
kute kõrval suurem ja kallim ehitus.

KarSkuseselts „Wõha « du" paned
1. okt., pühapäeval Wõübsu seltsimajas suu

rema rahwakooSoleku toime, kuS kõ
nelejateks õpetaja O. Schulze ja Tartust A.
Tõllassepp on kutsutud. Iseäranis tohiks esi
mene kõneleja kuulajaid huvitada, sest tema
kõneaineks on Räpina kihelkonna alkoholi tar
vitamine ja selle tagajärjed. Meie õpetaja
O. Schulze on pikemat aega seda küsimust uu
rinud. Niisama ei ole A. Tõllassepp hu.oitu
seta kõneleja, sest tema viimane ülesastumine
Jaanipäeval Wõõbsus annab praegugi weel
vett joojate veskitele jahvatada.

MajanduSline elu. Kapitali
tarvitatakse Laenu- ja Hoin-ühisusest õige
ohtrasti ja selle tagajärjel tõusevad uued hoo
ned taludes, ajakohased ehitused, iseäranis kar
jalaudad, sest käpina on suuremalt jaolt juba
karja pääle üle läinud. Lina ei anna enam
suuremat sissetulekut, seemned söödetakse pal
judeS taludes karjale, sest piimana toob ta
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ikka maa 2r. puudast sisse, tuua muidu
puuda hiud 1 r. 20 k. on.

Isegi mõisad ostavad linaseemneid karja
toidu» kokku ja matsawad kaupmeestele kuni
140 kop. puuda eest. Ainult Kahkwa ja

Meeksi wallaS oa Veel suured linawäliad, mis
talule suuremat sissetulekut aunawad, sest lina
teotused on siin hääd ja liua hind seni kõige
parem olnud. Isegi Opotschka linad ei ole

«ii tallid seni olnud kui Kahkwa linad.
Juurewilja loomadele tehti sel aaStal palju
rohkem maha kui ennem, kuid kuiwa kevade
ja halwa seemne pärast künti mitmes talus
pooled põllud üleS. Harimise riista» Võeti
mitmel pool Planet Junior tarvitusele. Teis
test uutest põlluharimise riistadest Võeti esime
sel korral reaSkülwimasin katsumise alla. Kõi
gis taludes lõigati wili juba masinatega.
Näha on, nagu hakataks siinpool ta hobuse
kasvatuse päüle enam rõhku panema, kuid
ühteai sihti pole, kobatakse uagu pimedas.

Selle asemel au karjapidamine edasi läi
nud. Angleri pidajad on Viimasel ajal kaht

' lema löönud, sest uende lehmade piim ei taha
i naljalt üle 3, 4 prots. raSwa anda, tuna maa-

karja lehmil 3, 5—5 prots. raSwa ou. Isegi
seda tuleb ette, et endised kanged anglerite
kasvatajad ei julge piimaÜbisuSte lkkmeks
hakata, piima lahjuse pärast, ja katsuvad oma
viima toobiwiisi erainimeStele ära anda ja
feega neil elu sees katsuda hoida.

Oleks veel nimetada, et paar nooremat
põllumeest seemnekasvatusega õnne latsusiwad,
NiS ka ueudel hüSti korda lä». Aiapidamise
päüle pannakse vähe rõhku.

Põllusaak ost tänavu kestmine. RuMsaak
HLä 9—14 seemet, palju kaer kesk

mise B—l 2 seWej, oder ka hää ja raSke,
oma 10 seemet, Mk WiU. kanuataS põua all.
Kuiwa sügise tõttu edeneb wiljapekSmine jövd
-saSti, kartulid juba enamal jaol ÜleS võetud.
Põllumehe suurem rahasaat ou muidugi pii
mast.

TööliSteküsimuS läheb iga aaSta
teravamaks ja palgad, pääle kooliõpetajate
palkade, tõusevad kiiresti.

Suurem osa talutööliStest hakkavad köiksu
guSteks meistrite». Osalt on aidanud ka see
töörahvast vähendada, et taluperemehed väga
Visalt maad popsidele tare aseme» andsiwad
Ka nüüdgt hävitavad mitmed veel popsikoh
asid.

Rahvahariduse seisukord ou siin
hää, kuid, nagu mujal, nii ka siin enam »kan

« gema" soo juures. Ainult viimasel ajal ou
tütarlaste hariduse pääle rohkem rõhku haka
tud panema.

Hakatakse enam majapidamise hariduse pääle
rõhku panema, ou noori inimest majapidamise
toolides õppimas, isegi esimeue majapidamise
instruktor on Räpina laps. Taluperemeeste
hulgas on iga teine kolmas peremees suurema
haridusega. Meie taluperemeeste auu» peab
ütlema, et nad tööd ei põlga. Peremees on
ikka siin tööl kõige eeS. Meil ei ole siin »töö

ee st võtjaid" palgalisi, nagu Viljandi
pool. Ja sugugi uudis pole, kui peremeeste
vojad, kes ülikoolides õpivad, suve vaheajal
svnnikukoorma ehk vilast taga kõnnivad, mehed
tui tammed tugevad.

Z. novembril hakkab silu tõrge» rahva
kool käima (endine linnakool). Räpina anuab
sellele koolile õige suure abiraha, ligi 6000 r.
ühekordselt ja 200 r. iga aaSta. Kroonu poolt

antakse koolile üle 7100 r. iga aasta,
muu seas 300 r. käsitöö õpetamise jao».
Arvati küll mõnel pool, et emakeelne kõrgem
tool oleks parem olnud avada, mille vaStu
ka Räpina mehed ise ei vaidle, kuid meie
mehed ei ta>m suuremat koormat enese selga
Võtta. Emakeelne progümnaswm ole» räpin
lastelt, kellele oma seltsimaja ehituSgi muret
teeb, kõige suuremat jõupingutust nõudnud,
mida Räpina mitte kanda ei ole» jõudnud ja
nii sai meile kõrgem rahvakool. —rg.

Mihklist. Õpetaja valimine
läheb tühjaks. Wõlla mõisa rentnik

Juhanson, kelle käest konvendi juhataja G.
Peterson hääle ära võttis, sest et hääl Balti
kroonumaade ametniku v. Sieyersi pärast olevat,
on Balti kroonumaade ülema USpenski käest tele
grammi saanud, kuS öeldakse, et hääl itkagilohan
nsoi päralt on. Nagu kuuleme, olla hra Johanson
konventi juhataja toimetuse vastu kaebtuse
tõstnud, konvendi kõigi valimistega tühjaks
tunnistada, ehk aga tema hääl valla saadikute
häälte juurde arvata. Mõlemal juhtumisel
oleks mõisnikkude kandidat Luther vähemuses.

Wiljandist. Mihkli laadale, 24. sept. oli
kariloomi küllalt toodud, ometi ei või laata
paksu» nimetada. Ostmine oli elava võitu.
Nuumale ostetavad pullid korjati pea ära,
matieti 70—100 rbl. tükist. Nuumatud pul
lidest maksti elukaaluga 9—lo kop. Lehmad,
mis häüd ja puhast tõugu, 100—120 r. Pa
remad 70—100 r. ja vanad ja viletsad 40
kuni 70 r. Mullikad 50—60 rbl. Hobuste

laat oli väike, suurem osa müüjaid ja vahe
tajaid mustlased. Tööhobuseid oli vähe saada
ja nõuti 150 kuni 200 r. Nooremaid ja pa
remaid hobuseid õige vähe. Hinuad 200 kuni
L5O rbl. Tänavustest warsadest uõuti ja
ia maksti 40—80 r. Müüa oli ueid vähe.

Avinurme meeSte puunõud olid kõrges hinnas.
Toobrist, mis aaSta kümne eest 50—60 kop.
Uõuti, maksti nüüd 140—150 kop. Pange

paar 85—95 kop. Wanuid 1 Nurmikud
60—80 kop. Venelased Peipsi äärest müüsid
sibulaid, mis 5 kop. toop ja sigurid, mis 6 kop.
uael maksid. Turul puutus igasuguseid kauba
müütajaid silma. Tatarlased põlvili turu ki
vide pääle laialilaotatud riide virnade juu
res tegiwad nähtavalt hääd äri. Joobnuid

paistis igalpool ümber liikumas. h.

Tartu teated.
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ühisuste tegelastele.

ühistegewuse Büroo kawatseb oktobri-kuu
keskel TartuS 5—6-p ä e lva li st kur

sust laenu- ja hoiu-ühisuSte
tegelastele toime panna.

Ettelugemiste kawa järg
mine:

1) Ühistegelise laetml«?ald«lie ülesanded

a tähtsus. ühistegeliste laenuasuwSte tÄÜ-s
msed. Normal-pShjuSkirjad. Wüikelaenuj
eaduS.

2) Laenu- ja how-ükisuSte watttsuse orga
nid, nende ülesanded ;a kohused. Juhatus,
nõukogu, pääkooSolek, rewiSzoni-toimetond,
lurator.

S) Laenu- ja hoiu-ühisuSte operatstonid:
P ass i w -operatstonid:

Taliwsekapitalid: osa-, põhjus-, tagavara- ja
erikapitalid. Hoiusummad. Laenud.

s. Aktiv-operatsionid:
a) Laenu liikidest üleüldse: real- ja isitlik
laen, elamise ja walmiStuse laeu, laenud asu
tamise- ja talitusekapitalidekS. d) Kreditide
avamine, teadete kogumine ja kontrollerimine;
laenude otstarbekohase tarwitamise järele wal
wamine. Laenude kindluSWS: istNik vaStu
tuS, käemehed, obligatsiouid, väärtpaberid,
mitmesugused pandid. Laenude sissenõud
mine.

Laenu- ja Hoiu-ühisuSte
raamatupidamine ja asja

ajamine.
L. ja h. ühisuste raamatupidamisest üle

üldse. KaSsaraamat, Uikmete-raamat, hoiu
summade-raamat. Kuu- ja aastaaruannete
kokkuseadmine ja rewiderimine. Wõlalirjad,
arweraamatukesed ja teised asjaajamisesse puu
tuvad dokumendid, nende korraldamine ja
alalhoidmine.

Ettelugejateks kutsutakse meie laenuasuwSte
tuttavamad tegelased.

EttelugemiSte koha ja alguse üle antakse
kõikidele laenu- ja hoiu-ühisuStele hiljem lähe
malt teada. Seui palutakse aga ühisust, keS
oma tegelast kursustele mõtlevad saata, sellest
Ühistegevuse Büroole kuni 10. oktobriui Tal
linna WaStaSt. Kred. ühisuse ruumides, kirja
likult teatada. Kursustest osavõtmine on ühi
sustel, keS Büroo ülevalpidamiseks toetus
raha maksavad, tasuta, teistel oa selle eest
10 rlll. makSta.

Tartu ltuuawallmlSte Uhkaeg
o« Liiwimaa kubermauguleheS välja kuuluta
tud. Linnavolinikkude valimine isi4.—l9lB.

a. püäle võetakse S. veebruaril ISI 4
ette.

Ülikoolist.
Röömuaa peab seda otsust tervitama, mis

Ülikooli valitsus raamatukogu direktori prof.
W. E. Grabari ettepaneku! teinud on.

See on käsk ülikooli eksetutorile Doome vare
meid põletispuude virnadest, mis varemetesse
möödaläinud suvel ilmusid, vabastada, sest et
põletis-puude hoidmine varemetes raamatu
kogule tulekahjulisest küljest hädaohtlikuks on
tunnistatud.

Kõigekõrgemalt poolt ou luba antud
hariduseminiSteriumi õpetatud komitee summa
dest 751>0 rubla Tarm ülikooli sisemise hai
guste kliiniku ühe osa ülespidamise võlgade
tasuks ajutiseks laeuata.

Teater.
»K a s s i j a h i l* onuii palju tõm

bejõud», et eilasel etendusel saal väljamüüdud
oli ja seisuplatsisid veel juurde lisati.

KarSkuseseltst „KarSkufe Ühenduse^
uute liikmete ülesandmist võtavad waSW
asutajad: preili Dr. J. Sild, »PoStimehe"

toimetuses kella S—V»2 ja hra H. Lattberg,
EeSti tütarlaste kooks Tiigi uul. 74 t. lv—l.
AwamisekooSolek ou pühap. 29. sept. t. S p. l.

MajandusteaduSlisel kSueõhtul Noorte
meeste SeltfiS

reedel, 27. sept. kõneleb üliõp. J. Parklal
aine üle .ühiselu ja utopis

tide õpetused." Ta peatab lühidalt
kapttalistltse majanduse rusuva mSju juures
ja seletab waStumSjust, mis see majanduse
kord inimese mõistuses elule kutsus ja ühis
elu paleuStest, mis walitsewale seisukorrale
waStu seati (A. Smich, MaltuS, S. Simon,
Fourib j. t ).

Lasteaia Seltst lotteri - allegrlt.
mis 15. sept. .WanemuiseS" toime pandi, Võib
kõigiti häSti kordaläinuks nimetada.

Sissetulekud oli järgmised:
piletid 133 rbl., lilled 57 rbl. 80 kop.,

pupe 57 rbl. 73 kop., õnnekorw 30 rbl. 8 kop.,
loosid 1310 rbl. 28 k., korjamise lehed 377 r.
vi k., einelaud 67 rbl. ist.; kokku 2633 rbl.
74 kop.

W ä l j a m i n e k u d olid.

muusika 40 rbl., margid 37 rbl. 58 kop.,
trükikulud 54 rbl. 6 kop., saali üür 25 rbl.,
miimesug. wäiksed väljaminekud 9 rbl. 25 k.,
lotteri rüngad 5 rbl. 46 kop., asju lotterikS
oStetvd 17 rbl. eest, töölistele 12 rbl. 80 k.,
teenijatele 1 rbl. 50 k.: kokku 203 rbl. 35 k.
Jääb järele puhast kasu 1830 rbl. 39 kop.

Palju tänu kõikidele, kes seda ilusat summa
lahkeSti koguda aitasid, nagu korjajad ja anne
tajad. Iseäranis sooja tänu kõigile neile äri
omaaikkudele, teS lotterikS rikkalikult audeid
saatsid. Ka tänu voortele neidudele ja üli
õpilastele nende usiua abi eest lotteri korral
duse juure», niisama olgu ka küit kaaskodani
kud, kes lahkes i lotterist osawõtsid, tänatud.

Kõiki neid, keS veel mine oma korjanduse
lehti ära toonud ei ole, palutakse seda võima
likult pea teha, olguai tühjalt.

LaSteaia Seltsi eestseisus.
T. PuutSõlLSte AmetiühisuS

on oma senisest korterist. Mäe uul. nr. 1,
Pihkwa uulitsasse nr. 12 kolinud. UuS

korter on ruumikas ja sündsam. ÄhisuS mak
sab selle eest 150 r. aaStaS üüri.

Kohalik õigusteaduskonna üliõpilaste
selts

annab teada, et ajalehtede teade, nagu annaks
tähendatud seltS uut Sigusteadlist ajakirja

Wälja, mitte
õige ei ole. Seltsil ei olla tähendatud aja
kirjaga midagi tegemist.

Maksuta õigusteadlist nõu
antakse Õigusteaduskonna üliõpilaste seltsis
Soola uul. nr. 6, sissekäik hoowist, igapäew,
kroonu-, kiriku- ja nädalapühad juurde arwa
tud i/21—p. l. Nõuküsijatele kergendu

seks on tõlk palgatud.

Esimest lund.
hakkad täna ketta kahe Ämber Tartus taunis
ange tuulega sadama.

Streigi ajal mujale sõitnud tisleri
töölistest

on mitmed nüüd Tartu tagasi pööranud.
Tagafitulejad seletavad, et kuigi mujal, näi
tuseks Peterburis, palgaolud paremad on,
iiski elamine sääl sedavõrd kallim on, et
!ohavahetusest loodetavat tulu ei saa.

Õpejöndude wahetuS.
Kooliõpetaja W. Tamman, keS enne

innakoolis lauluõpetajaks oli, on nüüd koha
likus Kaubanduse-teaduse edendamise seltsi kom
mertS-kooliS sellesama õpetuse andjaks. Tema
asemel on linnakoolis lauluõpetajaks käesole
vast SpeaaStast pääle vabakunstnik J. Avik.

Kaplani kauawabrik.
mis auauSti-kuul osalt maha põleS, hakkas
neil päivil uueSti töötama. Tartus on praegu
7 lauavabritut.

Admintstratiwsel teel karistatus
on netl päiwü Ltiwimaa tubecneri poolt teegi Johan
Suits 50 rublaga, eht maksujõuetusel 3>asd. arrestiga
Trahwtmise põhjuseks on ilnia lubata püssi kandmine.

Mijowastuseä.

tus oa V. 7udw. õpetus üks» muusik»
õpewsegs. ttlnck 50 kop. 3»»ä» r»»

motkpl.
U. V. on «lie» õlge voor töõ

Ll ilmu.
ed. l.»agv» puuä- »Xuku k»6us* on n!-

m! 6 j» mitto luulotuseõ.
ki. K. »k'ili<l* ju »l.»ul jsß

v» 6 vtljs. Lsimsas ilm»»ogno uuäisklmu kuku
poolo dIM6 le»<l»v»6, tskos ilm» pZkjeaäussts võiõe

v»»t»so s?l»ukok»lt. 'polsoä i!muv»6.

Uuemad teated.

Wallawanem A. Niggul

vn 24. skp. Wiljaudi arreStimajaS oma karis
tuseaega istuma hakanud. 16. stp. saadeti
sis. asjade ministrile kuberneri ja tommissari
tegewuse waStu kaebtu». 20. skp. saatis H.
Niggol telegrasi teel sisemiste asjade ministrile
palme, et karistuse täitmine seni edasi lükataks,
kui asi kõrgemates walitsuse-asutuSteS läbi on
waadatud. WaSrust ei ole seni weel saadud
ja utt pidi H. Niggol 24. stp. oma kariSmse

aega 7 päewa arreSti ära iStuma
hakkama.

Wäikelaenuasutuste tegewuse kohta
Liiwtmaal

toob,Dsimt. Ülewaate. Selle jä
rele oli terweS kubermangus läinud aastal
136 wäikelaenu-asutust 60,199 liikmega. Ühi
suste üleüldi.te bilanS osi 45,108,392 rbl.,
seega 7,857,259 rbl. eelmise aasta omast
suurem. Tagawara-kapitaki üleüldine summa
oli 665,500 rbl., puhaskasu 924,168 rbl.
Oma tegewuse lõpetasid 2 ühisust, keS kokku
690 rbl kahju said. Üleüldiselt oli ttäike

laeuu-asutuSte seisukord Liiwimaal wäga hää.
Raudtee-ametuiktude palga körgen

damtue.
üleüldise palgakõrgenduse tagajärjel, mis

raudteedel 1. sept. s. a: maksma hakkas, on
teedemiuiSteriumi poolt ka raudtee masi
nistide patta suurendatud, nimelt ü. järgu
masinistide palka 430 tchl. päält 540 rbl.
pääle aastas. II!, järgu masinistide p. 450
rbl. päält 460 rbl. pääle ja abide palka I.
järgus 348 rbl. päält 390 rbl. pääle ja 11.
järgus 310 rbl. päält 330 rbl. pääle.

Riigipanga poolt
antakse teada, et mõisnikkude põllu

pangä ö-protsendilised wõidu
laenupaberid, mille wiimase kupongi
tähtaeg kätte on jõudnud, uute wastu
ümber wahetada tulewad. Neid wäärt

paberid Köetakse riigipanga osakondades ja
renteideS 2. okt. alates ümberwahetami
seks vaStu, kuS juureS paberi omanikule nime
line kontramark waStu antakse. Väärtpaberiga
üheS tuleb sellekohane teadaandmine
»ie) paberite numbri ja seria nimetusega sisse
anda, paberi enese pääle aga omaniku nime
kirjutada. Uusi paberid hakatakse Peterburis
15. nowembrist pääle wälja andma. Neile
ümberwahetajatele, keS wanad paberid 6 kuu
jooksul sisse on andnud, saadetakse uued
riigipanga kulul kätte.

Ajalehtede eeltsensur NarwaS maksmas.
Narma politseimeister nõudnud juba mine

ma! nädalal trükikoja omanikult T. 
dorsilt, et .Narma Kiire" lehenumbrid, mis
trükimasinast läbi on lastud, kohe politseisse
wiidaks.. Hra Franzdorf saatnudgi lehe sõna
kuulelikult eeltsensuri... Antud käsk lehest
.Vladivostoki tööorjad" wälja jätta.

.Narma Kiir".

Kõhntõbe waStu võitlemiseks
AwinurmeS ja Mustwee ümbruses,

mis sääl elanikkude seaS juba pikemat aega
möllab, on maakonna ülemuse poolt arStiabi
kommiSjon Lohusoosse saadetud, et haiguse suu
remale laialelagunemisele piirisid panna.

Tõbi on palju ohwrid nõudnud.
Koha mnutnS.

Riia ringkonnakohtu prokuröri abi r. n.
P. A. Feoorow nimetatakse »R. W."

teatel Ahtõrski rahukogu esimeheks.
Lahti põllutöökooli

on järgmised eestlased vaStu Võetud:
Georg Peetson, Hendrik Tamm, J. Lossmann,

Martin Mihkel Soomauu ja Otto
Raud.

Telegrammid.

Peterburi telegrafi-tatttuselt.

Ukrainlased Austria riigipäeval.
WieniS, 25. sept. Et walimiseõi

guse-parandusest GalitsiaS asja ei ole saanud
ja Ukraina ülikooli asutamisega wiiwitatakse,
siis tegi riigipäewa Ukraina klub otsuseks

walitsuse wastu wõit l u st pi
dada.

Ungari saadik! ? 'st.
Budapestis, 2õ. jept. Saadiku

tekogu koosolekud algasiwad. Ise
seisvuse erakonna ja katoliku rahvaerakonna
liikmed ei võta neist osa. PõhjuSseaduSlise
erakonna liikmed tulivad Andrashi juhatusel
saali. Kui päevakorda harutati, seletas And
rashi, mispärast tema erakond parlamendi
tööst osa ei wöi wötta. Niipea kui TiSsa
üleS tõusis, et kõneleda, lahkus Pvh -

juSseaduse-erakond saali st.

Poincars wõörsilkäik HiSpaniaS.
Madridis, 25. sept. Kuningas ja

kuninganna andsiwad eila õhtul Poincare
auukS pidusöögi. Kuningas ja president pi -

dasiwadsääl südamlikka laua
kõnesid.

Madridis, 25. sept. HiSpania
kuningas ja Poincar6 sõitstwad Toledosse.

Partsis, 25. sept. Ajakirjan
dus arvab, et Madridis peetud lauakõned
Prantsuse rahva tuvdmuste kohased on, keS
HiSpaniale majanduslikelt ja politilisett ligine
mist rõõmuga tervitab.

Malimisewõttlus Jtalias.
RoomaS, 25. sept. Sitsiltast, ToS

kanast, skampaniast ja Apuliast tuleb sõnumid,
et valimiste pärast veriseid kokku

põrkamist on olnud. Giolitti audis pre
fektidele käsu revolvri kandmist walimije
võuluse ajal mitte lubada.

Greeka- ja Türgimaa.
Ate « aS, 25. sept. Ministrite

nvuutogu harutab Türgi waStu
ettepanekuid, mis juba korraldatutt

loetud küsimustes veel muudatusi nõuavad ja
ka kirikumõisate ja Greekamaa ülemvalitsuse

õigusi puudutavad. Läbirääkimised
saavad arvatavasti kaua

kestma, sellepärast et Otomani saadikutel
kuigi suurt voli ei ole, ja kõige kohta Kon
ftautinopoli otsust järel tuleb pärida.

Sofias, 25. sept. Serbia sõnumid
ei ole õiged, et Bulgaria oma väe söjajalale
seab.

Serbia ja Albania.
USkübiS, 25. sept. PriSreni mi

newa Serbia wäe ja albanlaSte wahel on
Ljuumas mõni «erine kokkupõrkamine olnud.

Albaulased saiwad eila Wra
uishta juures täiesti lüüa.

Peaaegu te r w e L juu ma ou nüüd
albanlaSte st puhas. Serbia

wügi läks üle piiri AlbauiaSse,
et strategilisi seisukohtaüd enese kätte wõtta ja
piiri albanlaSte kallaletungimise waStu lindlaks
teha.

Belgradis, 25. sept. Saadi
kutekogu iseäraline koosolekute-järk algas.
Reedel harutatakse Prahowo sadama ehitamise
ettepanekut.

Montenegro ja Albania.
TsetinjeS, 25. sept. Albanlased

tungisid Gussinje lähedal Montenegro wäele
kallale. Täna uuendati wõitlust. Monte

negrolased lõid albanlased tagasi, ajasid
nad üle piiri ja wõtsid Djatowitsa

ümbruses mõne strategilise punkti
ära. Neist laid 2 meest surma ja 6 haa

wata.
Anarhia AlbaniaS.

WieniS, 25. sept. AlbanlaSte juha
taja Nogga ütleb .Alb. Korr—iS", et Alba
niaS ajutist valitsust tõepoolest olema» ei ole,
ja Jsmail Kemal-bei maad üksi valitseb. See
andvat kõiksuguseid ettemõtte-lubafid, mida
tarwis ei olla ja mida Albania ialgi seadus
likuks ei wõiwat tunnistada.

MiS Jaapanis luanshikai valitsusest
arvatakse.

TokioS, 25. sept. Ajakirjandus on
luanshikai walimise tagasihoidlikult wastu
wõtuud. .Tsaka Simbun" kirjutab: luan

shikai ei sea Hiinamaal korda ja
lu le, tema kiirendab ainult tema langemist.
Wäljamaa laenud, mis Juanshikaile ta oma

seisukorra kinnitamiseks abinõuufid ou andnud
viivad Hiinamaa nii kaugele, et ta elite ma,
jaudusliselt ja Pärast ka politiliselt ära ja»
gatakse.

Rewolutsionäride võtt MehikoS.
RewyorgiS, 25. sept. Laredost (Te

hasest) teatatakse: FrautsiSko Stilla, kes põhjus
seaduSlaSte söjawäge juhatab, on waUtsust
wäe HorreouiS löönud, tema suurtükid ära
wõtuud, mehed vangi võtuud ja kindral

Alvaresi, tema staabi ja 12S sol
datit surmanud.

õhulaeva õnnetus ÜhiSriMdes.
New Yorgis, 25. sept. LiucolbeachyS

kukkus üks õhusõttja 40 jala kõrguselt päält
waatajatele pähe. Kaks naeSterahwast said
surma ja kolm meesterahwaft haavata.

Peterburis, 25. sept. RingkouuakohuH
mõistis „Wetsh. Wr.* toimetajale waleteadete
laialilaotamise Pärast walitsuse tegewuse üle
100 rbl. trahwi.

Büroo" tmmistad kuulujutud
waleks, vagu kawatsets Weue valitsus sõjalae
vade ehitamise jaoks Parisis 200 milj. laenu
teha. Praegu ei olla valitsusel laeuutegemb
sekS mingisugust tarvidust, et sõjalaevade ehi
tuse täieliku programmi läbiviimise ega ke
teiste eelolevate väljaminekute pärast.

Põllutöö ja maakorralduse päävalitsus
on eelnõuu välja töötauud, kuidas semstwo
ja seltSkondlisi asuwsi õpetatud pSlluteadlasto
ametiSseseadmises toetada.

Riigipank kavatseb 10 ie. aastani 84
elewatori ehitada 58,800,000 puuda vilja
jaoks, esiotsa Wolga ümbruses ja siis teistes

kubermangudes. - u,
Mere-alamwäeliSte kohta, kes vabataht

likult üleaja teenima jäävad, on kõigekõrge
malt poolt sellekohased määrused kinnitatud.

ühistundel Moskva töölistega kuulu
tati ühepäevane streik välja. Str6-

gist võtavad 9000 töölist osa, Wiiburi ja
Narva piirkonnas.

WladikawkasiS, 25. sept. 30 sõjariis
tus röövlit tungisid kesklinnas Schichmauui
kullasepa-äri kallale. Vastastikusel tuleandmi
sel politseiga sai üks politseinik surma, teine
ühes priStawi abiga haawata. Kurjategijad
röövisid kaupluse ära ja sõitsid minema. Röö
vimise ajaks olid telefoni traadid katki lõi
gatud.

Helsingis, 25. sept. Süüdistuse põh
jal üheõiguslust seaduse waStu eksimise eest
pandi magiftradi liikmed Peholm ja Jurkluud
arreSti.

Urgas, 25. sept. Hutuhta sünnipäeva
puhul võeti Wene kõrgemad ametnikud lossis
pidulikult waStu.

Astrahanis, 25. sept. Linna lähedal
külas OsljantaS kukkus Storoshewi mäe

kaewanduS sisse. Lagi mattis 25 töö
list alla; Välja kaewati 5 surnukeha

ja 8 raskesti haavatut. Kahte
töölist ei ole leitud, kõik teised on pääs
tetud.

OdeSsas, 25. sept. WiieS kolera-
juhtumineon bakteriologilisel uurimisel

kindlaks tehtud.
Moskwas, 25. sept. Streigivad S

tööStuse-asutust 740 töölisega. Tramwai
streik lõpeb ära. Linnapäälik avaldas

üleskutse elanikkudele, uulitsate pääle mitte
kottu koguda. Politseile kirjutatakse ette

uul i t sarahutuste mahasuru
miseks kõiki abinõuusid kuni

sõjariistadeni tarvitusele
võtta.

SK.SS2: postlmsss INI3.

Väljaandja eaaä. Z. TSatSson.
Ajutine wastutaw toimetaja H. Rebane
Tänase numbriga on Bernhard Kel

lermann'i .Tunnel" 201—203 lhk. kaasas.

.Termis" »r. 9 on tellijatel-lugejatel
täna kaasas.

Sellega on meil au üleüldiselt teada anda, et meie

WWiS«MWMMZIiIOU

' mis kõiki põhjuskirja järele lubatud panga asju toimetab.

M«li A W AlWie MIA LIS lIWI wl MMi.

Kassa on awatud igapäew kl. 10—2, wäljaarroatud pühap. ja pühad.

WiljandiS, septembril ISI 3. a. toakilsUö.

«. MMI IIMMS

koriuna uul. ne. s. '

sskss» is Vsns kssls tunniei

»!g»v»ä tgspSev kel!» 3. lS miv. Lktu.
SsUss», VUens- is kesiikeelns KUrUirjs Sp ws

1. vlltvdkll» Uusi õpil»»! võet»>cse kuvl l. oktobrlnl ntidäsU koolto- kut ka ie irkirja
pkkle vastu kool! ksntselels, ?orwn» uul. 6.

Walmis wesiid

päälmise, alumise ja serwijooksuga

igale rehepeksu-ühisusele,

igale jõumasina omanikule,
VninliknN kellel mingi jõumasin waba aega üle jättch-
STMMtluo Hmnattriiü» 7 ?op. margi eest.

N



222. postimees!. ISI».

sw?»r»N, x>»sptzzoe»y syAmrte» X>x»z.eLl. 25-rv ee«?«Sp)i IKS r. LrMpd trtMkojaS Tartus.

Liia, 25. sept. kom. k. Vs6 lakkus siit ilmast raske ksixuse järele
ixavesele rakule aasta vanaduses

Natmme teisipäeval, ». okt. Kavastu Alatskivi surnuaiale.

I.slnsjsci omsi»a«i.

22. »«p! !»kk«, ptk» »»ke
k»tga»« Mol stit m>»«
»nv»« »dtk»»» j»msiv K»IIiO
i,» j» v»o«i>»

Z4»tmtvo velj»p, 26. »«pt.
k 4 p. !. 7art« »»«rj» «v
-»!sle. Dvinsjaä adiks»»»,

lapseÄ j» lastslapseä.

»---- »idkU Ia»S» »1»1 ---»
P>ksp2«v»i. 29. eptsmdrtl

VM »

6ktu.

I »onn»pS»«.
!-u«tMiiog I HffAAvl»»».

2. »»ur»k«.
KomS6i» K

Ä. U»>m»»»»
?stupoj»j»nt 1 v»»tu»»».

»D»K»«U« »»« S»K».

L«m»spl»v»l. 2V. septemdrt!

kauka jumal.

S v«st. (6 pilciis).
X. lvtrderg.

»»l> S Sikk».

Uf»ik - s«oe.
?A»»pi»v»l 29. «eptemdrit ». ».

W IM

Kontsert.

lk»» /, » S»w.
p»»s«t» tecke eelmlZZK ..I»o»tt
»edv- ra»w»tukp!. »o«5v» uu!.

U«»ll L. Xooe»»oo ». Si. R.
k»»tu»s ««!. or. 16. !

NSnso.

27. »«pt. KU 9 Lkta.
Vktselnj» ntopisticke vp«tn»«ä
Ittvelsd »t«6. jur. ?»rkt»Z.

?iik»p. 29. »«pt. k!. 4 p. l.

W

Ixiptai. Seletad etuä. ki»t.
/. 7ork.

Seletad etuö. meä.
). l-eppid.

seis 7 «mu.
kslptua.

(M?W3ega.)
1 IsSpM»» m«s. i<Soe-

I«b prou» dlarts ?ork.
2 kgSpw»» SiuNu?». KS

eeled ,tv 6. klst. 1. lork.
pllKssttds6 5 tc^op.

v,. >q. 0.

darjutu, kowme kelt 9 SKW
Vsvemuteas.

l.aupisv»l 23. eeptvbrtl - ».

perekonna - öktu.

! I-aul, üuluge
»!«e6. epvräiettek. j» ll»!temkog.

ran^s

IM» U»»tl IS»?>«Iu«» I»
Mt»l»i>eki»i«« ?»»».

KLKapäev»!, 29. »eptemdrl! ».».
vm» nmm. Luure Neegri uu!. 62

iävUere 4 v. aeijemäng

Zknus

d»»«m teil » Siu».

PKIIe näitemängu

HäSti kuiwatatud

»

ostab ja maksab kõrget hinda

SMbrlllvse õllMaMk,
TartuS, Emajõe uul. 12—14,
telefon 119.

ühes korteri ja köögiga on
tviUja üürida, Rüüllt uul. 1S
«G«DOVO»»G»WWO»>WOW

Müüakse
pruugitud riideid, wateritud pali
tud sügise palimd, kostümid,
säärikud, padjad, boa muhwed,
talwe mätftd, kasukad ja joped,
kapp ja kast Uueturu uul. 24.

«o r»» oo

Põltsamaa alewit, kõige parema
kauplule koha pääl, üürib pikema
aja pääle wälja Wana-Põltsamaa
mõisa watitsus, ep. 06epna>

6B

Rauapood
on ära müüa omaniku surma
pärast RauaturuS nr. Ib.

Uued Mi dvWed
on odawasti müüa, Wastse-KuuSte
Padari külas ära wedamiseks ehk
tohal kauplemiseks. Kaupa tehakse
WastseSuuSte Oleskt-Seppa taluS,
ehk JurjewtS Riia uul. nr. 69,

kr. S. 68

« Põõd
kõige kraamiga oa kohe ära auda.
Pool wäärtust wõtb wõlgu jääda.
Suusõnal teatust saab lOpdes?.,
rocr«uttue kopsus,

Tuba

Usenn«t

?.

ck

savres 

soovitsme 

!»«6> j» vooai-Ilr»«i6. dv! j» pique
tvkklsiä. tsskvrittisiõ !s

meester. pesu

MvvsÄ vviml. vasvsä.

I»

?«?!«», P«VÄ« uul. Z, KeS. 2, vsBta rscltvi-vovi phyAl.
7est»a svVelLbl suust. publikum., et ms 2S. sept. s. s. vms Oness

ksmdskttlnllcu s«»n !

ttsmmssts vsijs võtmine, srstimivv js piomksrimioe iims vbiuts.
kulä tõõä. ttinnsä srstivsiitsuss poolt kinni

tstuä msäsis tsksl jlrele. Vsstuvõtmiue terve päev, reeästel
vsssemste e D»i»n»D».

VI»>«b«»n»K t>. Lvlomd.
pooäi uui. nr. 2.

OG

MI» uul. nr. 3,

SSV, R-utawä 1?0S. a. «ouateieS t«nu»« pS««.
Arstimine, plomdortmlnv j» vLljatömbßmios llms palute.

Stun»tti»«ljl t»«mdael (kullett. portselßnist). rSMitso
wl»s vesi võot»ksv Ar«tlv»t!tsu»v poolt kivnitatuZ Mrelo-

Wlaseva-ärl

ja tLSKosIa
nai. 1 võLiastem. l.oväovi sl!.

Lovvitan lcikia, Isvlstusv ja moocku

sõrmusel»

J» »«!»> leukei, ei«»kuk«D Is KSdu vk»»«»Iu.
T«Mmi«oä uut» tvväe j» p»ran6us?e pLSZe. Kuläamino j, tiSdv

tamlno. Hinuaä oõavaü.

Uueturu uul. WLtte kaubahoow ur. 20—21 on saada pruugitud

s

pikad ja lühikesed kasukad, joped, weesaapaid ja kammaSstd, fule
patju ja sulgi, nopttutd ja «õppimata. lankel Kaplan.

M. A. Trostnikowi

wäljaantud raamatute ja viltide pääladu Tartu ja ttrybruS
> konna saoks on >

5

.ent>.R.A.

raamatukaupluses, Ntia uul. ur. 4.

j

SawaStu mõisaS, Tartu kreisis on weel häid
- müüdawaid —»-

maakohtest

saada ja püüle teiste kohtade saadad ka müüdud hinda
dega sularaha eh? Põllu pankade läbi, Wtira karjamõisa, metsa
wnlitsuse asukoht ja Sooranna metsavahikoht, nende ümbrUseS
olevate maadega. Ligemat mõisa kontoris.

on üürile anda Riia uul. nr. 2,
hind 4 rbl. kuu. Lüh. t. Küüni
uul. 3. U. kor. püül, kl. I—2. 

Korterid
1 toalised, on üürile anda Kas
tani uul. nr. 89. Lühem. teat.

majahoidja juures. S
Kilingi Nõmm? alewtkuS on

Tamman i pärijate päralt olewad
mitmed häStt sisseseatud

majad

wabatahtlikult müüa. Majad on
kõigeparema kauplemise koha püül.

Lähemaid teateid saab Pärnus
»dw. Wiitacki käest Ata uul. 3,
ja TartuS adwokat Reisik i käest

Peterburi uul. nr. 4. S
Kingsepa surma pärast on

müüa täielikud ttugsepa-töö
riistad ja uuS postmafm Järele
küsida Adawere mõisas üle Bõlt
samaa, Grünwald! käest. 69

WM

lambid, riidewarnad (kohased
seltsidele), taldrekud, klaasid jne.
on müüa Raatuse uul. nr. 16,
seltsimajas, küsida teenri käest.

Kummutid
jne. oa müüa Maarjamõisa uul.
nr. v, tisleri juureS. 78

Odawasti müüa
peaaegu uus tstrkli-asjade kogu
ja Saksa ja Wene keelsed raama
tud Kiwi M. «r. l, krt. 3.

tZogld tuletõrjujata orteetor.

IV»K»lU» k«n s SMu.
plIet! 6: vSõrast. mevztor.

liv. vavitar. 35 tap. Lvltailittm».
tol peretoo«l»6eg» aeltatliltma
taaröl etto?iLjt»mlss! klaoat».

k«»L»el»u«.

M üZvelM jz M illit.

tesnüsto

«nsll»L>I»l»u»E k»ek»r
IWS»> uul. I»N. H».

k?uum!6 ca svswä Srlpteva6al
tl. B—ll Sktul. pLkapßovÄÄs!
tl. 10 -12 ». I. 1» tl. S—ll L.

lugSMZdSllD SvlstSH
VÄja lgal tolmep. tl poola
? tuvi poola 10 Sktul ja pükap.
kl. zi—l2 » l Zzil»»w».

Tarwastu poeglaste kihelkonna kooli pääle walitatse
5. okt. kell 3 p. l. kihelkonna

WD M.

Kohafoowijad andku ennast üles Tarwastu kihelkonnakool! wa
litfusele. Tarwastu kihelkonnakooli walitsus.

Kaseritsa «ald tarwitab kooli pääle

kooliõpetajal.

Walimine on 3. okt. s. a. kell 12 l. wallamajas, wvltkogu ees.
Palk kokkuleppimise järele. Ametiõiauslisi kandidatisid palutakse
ühendatud ajaks kohale ilmuda. Wallamaja S wersta Wöru
raudteejaamast.

UM Ma

ja prügi platsi täitmiseks Fortuna ««l. nr. 6.

Juhtumisel kasulik ostukoht Aia uul. nr. 2, hvowiS, 1 trepp,
-- saab müüdud 

M W U«U Wi

—kõiksugu

kirjutus- ja joonistus-materjali:

heftid, kladed, pliiatsid, suled j.n.e.. pofipaber, ümbrikud, tsirklt
tastid, linealid j.n.e Albumid, pildiraamid jn e. Ka kõiksugu
pudukaupa ja seebid, lõhnaõlid, kosmetika kaup j.n.e. Mükk iga

päew kl. Z-t/,6 p. l.

Laatre wallawalitsus annab sellega teada, et 29 sept. s. «
on kohaliku woUkogu ee» kell 3 p. !.

M WWs W».

i Laatres, 25. sept. 1313. a. 5K 845. WallawalitsuS.

MMMM
o-l tarvis Tartus, Raatuse uul.
nr. 16-a, J. Saag.

Aednikku

ja poisikest ata töösse tarvita
takse ftroonuaeda.

Tütarlapsed,
kes tahavad õmmelust välja õp
pida täielikult ja ka lõtkejoonis
tust, wõilvad endid üleSanda
natharina uul. ae. 2, krt. 4,
E. Nöörmann.

Noored tütarlapsed,
keS naeSterahwa, laStertiete ja
pesu õmblust ära õppida soovi'
wad, võivad endid üles anda
Aida uul. nr. 1-a, krt. 2. Üks
maalt õppija võib still korteri:
saada.

Lapsehoidjat,
kes Wene keelt räägib, otsitakse
(srne uul. 34, krt. 7.

Otsitakse

tüdrukut
Suurturg 7, IV korral. 

Tüdrukut

on tarwis Raatuse uul. »r. 41,
söögimajasse. 

Tüdrukut
kööki ja tuppa on tarwis Pargi
uul. nr. 4, krt. 2.

Pagari potsst
on tarwis Tähe uul. nr. 67.

Korralikku^wanemat

uaesterahwast
on tarwis lapse juurde Lootuse
uul. nr. 2-a tort. 3. 

Tütarlaps,
keS õmmelda oSkab, ja õpilasi
tarvitatakse Tähe uul. 74. hoovis.

Tüdrukut
on tarwis kksiteenijaks Tähe uul.
7!, trt 1. 

löö otzimiseö

Eesti üliõpilane
valmistab jõudsasti Wene keele kõ
nes,kirjas ja mathematikaS Tähe u.
nr. 70, Hambaarsti kr. kella 3—5.

Tunda antakse
ja valmistatakse eksamitele keskk.
sisse astumiseks, aptegi õp., wada
tht. ja t. n. s. Küsida Aleksandri

uul. 24, kr. 10, '4-4. 6
ci-VMttl-k tl. iv. V.

Zspoun JU ep. sus. 1-)-??.
chpsuu

>l?voSÄesci<an z3—4 (rvAi, co
Rvopn) Lnliiik «ozs<kiio or?,

S -6 ve?. 6

NWWWMU

otsib kohta, kaS puhaSwse ehk põ
letuse wabriklt. Soovitused hääd.
Kirjad palun selle lehe talitusesse
„wtinapõletaja alaline* all. 6

u pen. uc> nn.
» znenen. cpen. 

saven. ci-eu. «
nuuxn, (cousnesie)

IlennuxLua» 9. ns Z, or?.
I—z. Onunen!-. 46

Tundisid
ja Prantsuse keeles, järel

aitatn.tundisid teistes keskkool: õpe

asjades antakse Tähe u:l. 53,
tr. 4, I! korra p. KoduS 10 -12,
3—4. 

Odavasti annan

Korralikud, töökad

m

kes metsawahi ametit põhjalikult
ära foowiwad õppida, võetakse
vastu; prii ülespidamine. Õpetuse
eest maksu ei võeta. Soovitatakse
koht. Lldr.: Oberförster W. Berg
mann, Jerwen pr Werro. 7

Tartu leheartell tarwitab
TS «»»

tulla kl.Küütri uul. nr. 3
pääle l.

leiavad kohe teenistust Malgas
Rosenbergi masinavabrikus.

Kainet

töSjuhatajat
tarvitab pagariäri A. Kübar
Raatuse uul. nr. 40.

Wenemaale,
viina sa puhastuse (reetis) va
brikusse tarvitatakse hääde tingi
mustega õpilast. WaSt. 7 kop.
mark. Adr.: kluuen. u. Lpa
ruur. na »oerpe<s. I". K

ja ühte õpilast tarwitab
Laakmann't kivitrükikoda.

leiab kohta
nr. 77.

Zeterburi uul.

Terwe

wiisatas tüdruk,
kes hästi Wene keelt räägib, saab
Äkstteentja koha Uus-KaStani uul.

krt. l. Tetss. «

2 sepaõpipoisfi
tarvitatakse Kastani uul. 57.

Tööpoiss!
on tavwis pagari juurde Ja?obt
uul. nr. 17.

Otsitakse '
lapsetüdrukui,

kes hästi õmmelda oskab ja Saksa
keeli räägit). Järelkllsida Tolstot
uul 10/4 kella <> -9 õhtu.

Ämmaproua

A. Wissmann,

Keiserliku Peterburi WWudtlSpe
tasud, aauad naesterah»a«teli
uõuu ta «di ju paaed tuitfu»
röugäd. Tarwß. Ruuws»

uul. »r. tv. trt. 4.

Reisin ära
23. sept. 3pä,wa yz»le.

Dr. F. Klau.

Kinni

on pühade därast «i»u kauplus
laupäe»al 26. skp.

Ch. N. Klomp»».
2 HSäd «ähepruugitud

pianinoä

on müüa ehk üürida, järele küsida
Weski uul. nr. 28. teles. 186,
B. Sohnwald, tapeti- ja wärwi

Pood Lra anda
elumuutmtse Pärast, säälsamat on
ka ükS piimanõu, toobid, riiul,
poodi-silt ja 2 kaalu müüa. Tea
tust saab Tähe uul. 87, poodist.

Hööwlipinki
soowitakse osta. QleS anda Melt
siweSki uul. nr. 68, krt. 8.

Olen uueSti algannd ja tcen
naertn. ksnkmW.

kleitisid ja pesu. Töö on korra
lik ja hind wõiuialikult

odaw. Lootllse uul. 25, krt. 2,
li. kor. 

MM immee»
otsib korterit ja kosti soorvitatv
Vene perekonda. Adr. ja hind
üleS anda s. l. tal. .Korter" all.

Hääd tõugu
wabarnaid

on müüa Tiigi uul. nr. 13.

Wäike tuba
üürile anda, hoowi majaS Llle?-
sandrt uul. 29, krt. 6. 

Elettri kellad
saawad rutw ja odawa?ti üles
seatud, töö wõetakse wastutusega
wastu. PLljkwa uul. 7v-d, krt. 5,
kl. B—l 2 ja Kroonuaia uul. 21,
krt. 3, kl. 2-6. A. Mütel.

xsssexsßXZMX

Meie wärnitsa
tarwitajatele teatame

et wärntisa hinda

40 kop.

puuda pMt alandanud clc.ne.
H. Lell H P. Zuck,

lina- ja tviljrkontor
Riia uul. nr. 77. teles. 144.

Maja MÄtta
väikse sissemaksuga 11. linna
jao», kaupluse ruumi'6, ja t'usa
wüjapuu-aiaga Lähemat Turu
uul. nr 2?, krt. 2.

Asoli 

soovitad

tMnp!.

Posti p Uil kadunud
2') sept. löuua ajol wäike imes
terahwa käemsku lilla woodriga.
raha sceS ei olu d, kuid omani'
kule wäga tarw'li!kud aSjad, nagu
iseäranis taskuraamatukene a
näpitsprill. Leidja: palutakse et
ta häü taku eest Tähe uul. 6 pr.
v. 

Öösel waStu 20 21. sept. s. a.
varastati Äecri wal. Tõran ere
möldril, munjas raud.ms 7 a.
toana runn-hob"ne stheS riista
dega ja wedruwankriga ära.
Tundem.: hob. latt pahem, p päält
ära vöelud, u nbeS 2 arsh. 
werSs kõrge, pahemal poolsedulga
all walge märk, vanker pool
patent telgedega, seest punase
plüshiga polsterdatud, parempool,
tagumisel rattal kodarad lahti.
Hobuse hind I7or.Wanlri wäärtuS
umbeS 160 r. 60 rbl. maewatasu
sellele, kes wa-nStatud asjad
kätte juhatab. 

Öösel 2t/2?. septembril wa
rajati Awinurn e vallast KiiSsa
külast .

hobune ära.
Märgid: kõrb mära, 0 a. mana,
2 arZs. körgr, paremal pool stlma
ripsmete karwadeS walged kar«
wad, pahemal pool reie tüljeS
arm, must saba. must latt pahe
mal pood keha pääl harwalt seis
vad valged täpid, 160 r. väärt.
KeS selle hobuse Avinurme valda
Rtissa külasse omanikule üleS
annab, nii et kätte saab, saab
25 rbl. vaevatasu.

Andres Kiit.

PMMt kisliitch.
Täna kuni kl. 10 hom. oa pak
kumist järgmiste tuulutuste Pääle

tulnud:
Söögimaja 4 kbrja.
Pudukaup 1 „

I.H- Z ,
A. P. 1 .

Maakoht I „
K. O. I .

1000 ja 2000 1 ,
„Hosti>»tzk" tai.

Viisakas müüjanna,
kes kolmes kohalikus keeles osaw,
leiab kohta. Wõib ka olla noor
neiu, keS enne õppima peab. ÜieS
anda selle lehe tal. .häk koht"
all. Mrjut. Eaksa ehk EeSti keeles
oma nimi, wanadus, adress ja
kas ja kui kaua kusagil mujal
olnud.

Otsitakse """"""
tüdrukut.

kellrl tunnistused on, Üksiteenisaks
Karlowa uul. nr. 25.

Maale msitakse^ahte

toatüdrukut,
teine peab pesu pesema, üles
anda neljapäewa õhtu, ehk reedi
hommiku wara Peierourt wõöraS
temajaS.

Tüdruk

leiab kohta TolStoi uul. nr. 5.
Lapsehoidjas

kes Wene ja Cakja kezlt räägib,
saab ko sia, paik rbl. Aia uul
nr. 48, krt 5. 

Tüdruk
üksiieenijakS wõib ennast üleS
anda. Allec uul. nr. 57 eestuks,
pahemat kätt

Otsi Ukj e "
talitajat,

kes Wene keelt räägib. Aleksandri
uul. 43-a, k.t. 1.

Tarwittatakse --
tüdrukut

Täkp' uul. nr. lvt. 8.
Noored tütarlapsed^

kes soowiwad õmb!ustSöd üheS
kunst-jooniötuse ja kunst-käsitööd
ära Sppida, wvetakse waSW Kauba
uul. nr. 1, jääl wõiwad ka korte
rit saada. Tiolomerkud tuha
tajanna. S.upaklilult O. Rttwik
Kauba uul. nr. 1.

Tüdrukut
o« tarwts Uus-Sawi uul. nr. 4,
tulla kl. 5-8 p. l. 

MM n-iMer.
on tarwis juurde kalaturu
uul. nr. s.

tundistd
kõigis õpeaineteS ja keeltes 
toi uul. 11, kr. 10. 

Zllüll leelt
Z kuu sees rääkima ja annan kla
veril Uttdisid. MakS ü rbl. luu
palun eite maksta. Sääls. leiab
naester. woodi aset. Kiwi uul.
nr. 20, kr. 2, minna hoowift.

il-4 kuuga
õpetan

Saksa ja Wene leelt selgeStr rää
kima ja kirjutama (ainult täis
kasvanud. Pääle selle annan
veel eratundisid teistes gümn.
õpeaSjadeS ja valmistan waStn
tusega keskkoolidesse sisseastumi
seks ette. Adr.: TartuS Kirsas uul
nr. 13, hoowt maja. Kodus kella
10-12 ja S—4.

Ülitoredaid kobukoetud villast
valitu, ültkmna ja kooliõpilaste
worini

riiet

on saada Jaaui kiriku juurrS
Lutsu uul. nr. 16, Tartus. Auu
paNikuU C. Aindt.

Pood

on ära anda, sünnis ajalehe
müümiseks. Lähemat Rüütli uul.
nr. 1, poodist.

1 hobuse voorimehe '
raudtroska

on müüa Karlova uul. nr 76.

Miila? Sla«scrii«l

ja muid riideid suureS wäl
jawalikuA iseäraliste odavate
hindadega soovitab A.
Schuidt Raatuse eeS

Aurulaeva sõit Läuuse
Tartu vahel

lSveb ära
2. oktvbril s. a. Wiimane aui
laew sõidab Länitsest kl. 5.30
hommiku välja.

aurulaewasõido
MM


