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Meie sunrtSkiwagi laskis sakslaste
asupaika DÄüna jõe piirkonnas Fried
richstadtist all pool õnnelikult.
Strõpa jõe wäerinnal
suurtükkidega tulv
Erserumi piirkonnas jätkame meie
türklaste surnmift.
Sakslased andsid Belgias ja Ar
toiSS sunrtLMdega ägedalt tuld ja
tungisid siis jalawäega mitu korda
Vallale. Aga nad lõõdi peaaegu kõigil
pool tagasi.
Stefani agentnrile teatatakse Ate
et austerlased Skutari ära on
wõtnud.
Prantsuse aeroplauid wiskafid Mo
nastSrrile Ae 200 ja Gewgeli Piirkon
arwata 100 pommi, miS palju
Kindral Townsend teatab K«t-el
Amarast, Tiigrise jSe aarest, et tal
tagawara küllalt on ja et tal uust
WoMnfi ei ole olmed
Egiptuses tormasid inglased SeuuSfi
sjUguyaru leerile kallale, PSletafid
selle Sra ja ajasid waenlafe laiale
Zda fõjmvAi.
Petrogradis, 12. jaan. -- Wägede
Kõrge ülemjuhataja staabilt.
LäSnewLerind.
Meie sumtükiwägi laskis sakslaste asupaiku
Düüua jõe piirkonnas Friedrich stadtist all pool
õnnelikult.
Waenlafe aeroplan Viskas 11. jaanuaril
DwinSki linnale kaks pommi/ üks naeSterahVaS sai surma.
Gmilshniki küla PiirkonnoS, Bogini järwest
Wm pool, tungisid sawlased meie wahiwäele
Male, ldõdi aga tagasi.
GalitsiaS, Strõpa jõe Väerinnal, waheta
teckse suurtüklldeaa wld.
Waenlane Viskab meie asupaikadele õhu
pallide abiga jälle vroklamatsionisid.
Teadete järel, ou ühe Saksa diUiSjoni meestest paljud ära külmanud, mõned
nii raskesti, et neid teenistusest lõpulikult Va
bastada ja koju saata on tulnud.
Kaukafla wSerind.
Ersernmi piirkonnas jatkame meie türNaste
surumist ja võtame alamwäelisi igast külast
piirkonnas oli meil waStase
ratsa- ja jalaväe osadega vnneltkka kottupõrja Mesopotamia sõjaWM.
Londonis, 11. jaan. „WestminSter
Vazette" ütleb Wene vägede võidust kõnele
des: Kahtlemata avaldab see võit sõjatege
vuse kohta MesopotaunaS mõzu, ehk küll need
piirkemnad üksteisest k>oo penikoormat kaugel
on. Kahtlemata saavad türklased tegema, mis
nad võivad, et Ersernmi, oma tugevat kind
lust, päästa. Wenelased on türklased tagasi
Visanud ja lasevad juba selle kindluse forttsid.
Et türklased oma pääkindlust AasiaSj kaotada
ei tohi, fiis võidakse neid sundida oma jõu
dusid MesopotamiaS vähendama.
Lääne sõjmvält
Partsis, 11. jaan. - Õhtune ametlik
sdnum. Belgias, Aseri suu juures, Rieuporti
viirkonnas, andis vaenlane suurtükkidega äge
dalt tuld, kuna ta vähemalt 20 tuhat kuuli
saatis. Esimeste teadete järel, mis tulnud,
katsus Saksa jalavägi kallaletungimisele asuda,
ilma et see tal korda oleks läinud, meie tuli
Pani tema seisma ja ta ei jaksanud kaitsekraa
videst välja tulla. Ainult mõned väikesed
väeosad tulid natuke maad edasiaga ka need
aeti meie tulega otsekohe laiale.
Boestnghe, Hei Sas'i ja Steenstraete piir
konnas anti ka suurtükkidega kaunis tugevasti
tuld. Waenlase väeosad, kes Het Sas i kaa
nalist üle tulla katsusid, löödi meie püssi- ja
kuulipilduja-tulega suurtükiväe toetusel tagasi.
ÄrtoiS'S, Arras'—Lens i teest lääne pool,
pani vaenlane miini Plahvatama ja katsus
fiiS jalaväega kallale tormata, peeti aga meie
püssitule ja käfigranatidega otsekohe kinni.
Niisamati läks tema teine kallaletungimine,
natuke lõuna pool, nurja.
Parists, 12. jaan. Lõunane ametlik
sõmun. Belgias, Nieuporti piirkonnas, keStis
õõsel suurtüki-tulewahetus edasi. Uued teated
kkmitavad, et kallaletungimine, mille vaenlane
eila Aseri suu vastu ette võtnud, meie snurtüki
tulega tagasi on löödud, ja sakslastel korda ei
ole läinud meie vahelt läbi murda. Ainult
ühel kohal on mõned vaenlase salgad meie
kaugel ees olevasse kaitsekraavi tunginud, on
MK aga elava võitluse järel, kus ka käsi
granatisid on tarvitatud, ja kus nad rasiesti
Ülhju on saanud, jälle minema iihmatud.
Artois's on Vaenlase esimene kallaletun
gimine meie seisukohtade Vastu Neuville-St^

VaaStist ida pool täiesti nurja läinud. Ella
wõtsid siin sakslased laialisema kallaletungimise
ette. Selle järel kui nad hulga miinisid plah
watama olid pannud ja ägedat tuld olid an
nud, tormasid nad nurgas, mille ArraS'
Lens'i ja Neuville'i Telus'i tee sünnita
vad, arwata 1500-meetrilisel väerinnal, kal
kale, visati aga meie tulega oma joontele ta
gasi. Kahel kohal, kuS miin meie küttide
kaitsekraavi oli purustanud, võttis vaenlane
augud, mis tekkinud, enese kätte, aga ka neist
võtsime meie suure osa otsekohe tagasi.
Balkant sSjawäli.
RoomaS, 11. jaan. Stefanile teata
takse Atenast, et austerlased Skntari ära on
võtnud.
ParifiS, 11. jaan. Ametlik sõnum
ida wäerinnalt. 32 Prantsuse aeroplani wiska
fid waenlafe Väeleeridele Gewgeli ja Monas
tõrri juures pommisid, wiimasel pool üle 200
pommi.
SalouikiS, 11. jaan. Eila pommitasid
arwata 40 Prantsuse aeroplani tahes salgas
Monstõrri linna ja Gewgeli piirkonda ja
wiskasid 304 kuuli. Mõnel aeroplani! oli ka
suurtükka, mis waenlasele tuld andsid. Vaen
lasele tehti õige palju kahju, terwed leerid
häwitati tal täiesti. Prantsuse õhulaewaStik
wdele anti suurtükkidega ägedalt tuld, aga
nad jõudsid ilma wähema kahjuta tagasi. See
julge sõit wõeti kõige halwema ilmaga ette.
Õhusõitjad lendasid küljetuulega :;30 kilomee
ter ära, mille juures neil lumega kaetud mä
gedest ja mägestiku-ahelatest, mis üle 2000
meetri (6500 jala) kõrged, üle tuli sõita.
Mesovotamia Mawäli.
Londonis, 2. jaan. Mesopotamias
olewate Inglise wägede ülemjuhataja teatab:
9. jaanuaril tehti mõneks tunniks sõjariiStade
rahu, et haawatuid ära tuua ja surnuid maha
matta. Tiigrise wesi on 7 jalga tõusnud,
Kut-el-A«ara jmueS 2Vr jalga, mis wägede
Liikumist maad mõõda takistab. Kindral
Townsend (kes Kut-el-AmaraS) teatab, et tal
tagawara küllalt on ja et tema wäel uusi
wõitlufi ei ole olnud.
Egiptusest.
Londonis, 12. jaan. Sõjategevusest
Egiptuses teatatakse: Kindral Wolleri kolonna
tormas Senussi suguharu leerile kallale, pis
tis ta põlema ja azas vaenlase laiale. Lähe
maid teateid ei ole veel olemas.

Polttika rwgwaatuS.
Prantsusemaalt.
Lyonis, 11. jaan. Montenegro kunin
gas, prints Danilo, prints Peeter ja printsess
Militsa jõudsid siia.
Lyonis, 11. jaan. Montenegro kunin
gat oli vaksalis anwahiwägi ootamas. Kui
rong pärale jõudis, läks departemangu prefekt
kindral d'Amade'i, Lyoni linnapää, sõjakuber
neri, Jtalia pääkonsuli ja Montenegro voli
niku seltsis kuninga vagunisse, et teda vaba
riigi presidendi ja valitsuse nimel tervitada.
Waksalist sõitis kuningas Lyoni linnapää seltsis
võõrastemajasse, kuhu ta elama asub. Wak
sali ees seisid rood jalaväge uing eSkadron
ratsawäge, kes kuningale sõjaväelist au andsid.
Tervel teel tervitas rahvas monarhi elavalt.
Kuningas, kellel Montenegro rahvuslised rii
ded seljas olid, tuli, kuna talle vahetpidamata
au avaldati, kaks korda palkuuile ja tervitas
rahvast. Wõõrastemaja ees seisab auvahi
wägi. Minister Denys Cochin läks võõraste
majasse, et kuningat Prantsuse valitsuse nimel
tervitada. Tema kõneles kuningaga 20 mi
nutit. Kuningas palus prefekti vabariigi pre
sidendile ja valitsusele lahke vastuvõtmise eest
tänu avaldada.
Parisis, 12. jaan. Prantsuse kauban
dustkambrite presidentide kongress, kes majam
dusliste lepingute küsimust, mida ühendatud
maadega Võidaks teha, haru!as, tegi järgmise
otsuse: Kongress arwab, et leping liiduriikide
wahel kõikide tundmustega kokku sünnib, aga
ühtlasi ka, et nüüd ainult majani nslise Võit
luse abinõusid Vaenuliste maade Vastu tarwi
tusele tuleb Võtta. Selle pärast on kongress
otsuseks teinud lepingute küsimust, mis liidurii
kide Vahekorda peawad korraldama, parajal
ajal kõigekülgsele läbiwaatamisele wõtta.
Nootsimaatt.
Stokholmis, 11. jaan. PmlamendiS oli
täna suur päew. Pääle salakommisjoni liik
mete Valimise algasid eelarwe-waielused. Mõ
lemad kojas oli palju immest koos. Esi
meses kojas oli ka aujärjepärija ja teises prints
Bernadotti ja suur osa diplomatilise korpuse
liikmeid. Muist ministrid oli esimeses, muist
teises kojas.
Esimene koda Valis salakommisjoni 4 Va
namoelist ja 2 Vabameelist, teine koda aga 3
sotsialisti ja 2 Vanamoelist. Salakommisjon,
kes õieti ainult seks ajaks asutatud, kui
Norramaa Nootsimaast lahku lõi, peab ühes
Valitsusega Välise politika küsimusi harutama.
Pärast kutsuli ta ainul! iseäralistel kordadel
kokku. Sõja aja! astub ta nüüd esimest korda
kokku.

Päännnister Hammarskjöld seletas pikaS
kõneS, et oma- ega ka Väljamaal tõsist Põhjust
ei ole kahelda, et Rootsi Valitsuse politika tõe
poolest erapooletuse politika on. Mõne ring
konna Poolt avaldatud kahtlus tulla haiglasest
umbusaldusest, wõi sellest, et küllalt aru ei
saadawat, mis ausaks erakondlaseta erapoole
tuseks loetavat.
Teistest erapooletutest maadest kõneledes
ütleS minister, et Rootsimaa nendega, iseära
nis Daam- ja Norramaaga, üheskoos tegev
olla on püüdnud ja sec tal ka korda on läi
nud, sest nende riikide eesmärgid olla ühised.
Nüüdne sõprus ja waenlus ei kestvat iga
vesti. Tulla teised ajad, siis kahetsevat va
hest mõned sõdijad, et nad juhuSUse ning
kahtlase kasu pärast lepinguid ja rahvusvahe
lise õignse nõudmisi olla rikkunud, mida uuen
dada ja mille asemele uusi panna liig hilja
olla.
Minister ütles: Mina ei wõi selle wastu
waielda, et mõnda raskust, iseäranis tööstuse
elus, wöidaks wähendada, kui meie tõepoolest
kirgluseta erapooletusest ka kaubanduse politika
küsimuses Vähem kinni peaksime, aga niisugused
kergendnsed oleksid meile ainult lühikest aega
kasulikud.
Kui esimeses kojas waielusi peeti, seletas
parempooliste juhataja Trüggert, et tema era
kond nüüd niisamati, nagu aasta eest, erapoo
letust kõigi sõdijate wastu soowib.
Wabameelse erakonna juhataja Kvarnzelius
ja endine minister, Vabameelne Peterson kõ
nelesid wankumata kirgluseta erapooletuse
poolt.
Teises kojaS seletas wabameeliSte juhataja
Eden, et erapooletuse politika maale kõige soo
witawam on ja pani rõhku selle pääle, et nii
hästi Valitsus kui ka parempoolne erakond ja
terme maa aktiwisnmsest lahku peawad lõõma,
mis uuel kujul üles on tõusnud, kuna kau
bandusepolitikaS hästi käre ollakse.
Sotsialdemokratide juhataja Brantiug awal
daS kartust, et tulewikuS enam nii selget era
pooletust ei peeta kui seich ja ütleS, et terwe
rahwa sügawatest kihtidest isesge ja õiglase era
pooletuse nõudmine tõuseb.
Parempooliste endine pääminiS
ier Lindmann kiitis erapooletuse politika hääks,
kui ühtlasi Rootsimaa kasusid kaitstakse. Sõ
diwad riigid ei pidawat mõtlema, et Rootsi
maast tarwis ei olla hoolida.
Mõlema koja pahempooliSte erakondade
liikmed arwuStasid Valitsust sellepärast, et ta
läinud aastal ilma parlamendi lubata erapoo
letuse pidamiseks raha on määranud. Ka kõ
neldi kõige tarwilikumate asjade kalliks mine
misest. Kõnelejad olid sellega rahul, et sala
komitee on asutatud.
Stokholmis, 12. jaan. Parlament au
dis eelarwe kommisjoni sttte.
Fordi rahnseltskond jõudis siia. Endiselt
ÜhiSriikide ministrilt Bryan'ilt tuli telegramm,
et tema Stokholmi sõidab.
Seismografid näitasid kella S ja 9 Vahel
hommikul tugewat maawänsemist 2SOO kilo
meetri kaugusel.
Jaapanist.
Totios, 11. jaan. Raske on walitsust
ülemkojaga ühendada ja wäga võimalik on,
et tõsised sekeldused tulewad.
Hiina rewolutsiouärid on SõtshuaniS
Sütshou linna ära wötnud. ÜkS Amerika
sumtükipaat on sinnapoole sõitnud, selle ette
käändega, et wäljamaalasi kaitsta.
Tokios, 12. jaan. Wene saadik sõitis
Kiotosse, et Suurvürsti saata, kes Jaapani
soomuslaevaga Koobest Fuusaniasse sõitis

Wene riigist.
Riigiwottkogu kokkukutsumisest.
„Retsh" kirjutab: Riiginõukogu ringkonda
des kõneldakse, J. L. Goremökin olla öelnud,
et seadusandlisi asutusi enne 5. veebruari
kokku ei kutsuta.
Riigivolikogu president on rahvasaadiku
tele teada aunud, et Inglise valitsus seadus
andliste kodade liikmeid Jnglisemaale võõrsile
kutsub, kus neudele täielik võimalus antakse
kõike seda tööd järele vaadata, mis sääl
riigikaitse alal on tehtud ja tehakse.
Ministrite ametiteekonnalt.
Siseminister A. N. Hvostov, jõudis 12.
jaan. päälinna tagasi. TeedemiuiSter A. F.
Trepow sõitis Olonetsi ja Murmani raudteesid
vaatama. (Pta).
Petrvgradi tõõ-bõrse
pidas »Birsh. Wed." teatel 10. jaan. koos
olekut, kuS president W. J. Steininger börse
siiamaalsest tegevusest aru audis. W. J.
Steininger tähendas, et töö pakkumist Wene
maal kuni viimase ajani keegi ei korraldanud
ja et hiljuti alles üht ja teist selles asjas te
gema on hakatud. Praegused börsed ei suuda
tööliste ega tööandjate nõudmist täita. Mine
val aastal jäi 145.000 töölist teenistusest
ilma. Wabrikud ja tööstuse-ettewõtted aga
kaebavad tööliste puuduse üle ja hakkavad
hiinlasi kohale kutsuma. Sarnase ebaloomu
liku nähtuse kõrvaldamiseks on tingimata tar
vis kogu maad börsete võrguga katta. Petrv
gradi linna tööbörse on alles liukuud vana.
Selle aja jooksul ou vabrikud tema käest

kokku 132.000 töölist nõudnud, ja büro on
70.000 töölisele tööd muretsenud.
Läbirääkimistel võtsid tööliste asemikud
sõjatööstuse keskkomiteest päälinna tööbörse te
gevuse terava arvustuse alla. Nende arva
tes võib börse ainult siis hääde tagajärgedega
tööd teha, kui töölistele õigus antakse vabalt
ametinhisusi asutada ja kui liuna omavalitsus
demokratlisele alusele rajatakse.
Petrogradi ttnnapSS krahw J. J
Tolstoi
lahkub haiguse pärast oma ametist. „Wetsh.
Wr." teatel on ta sellekohase palwekirja jsba
linna-ameti korraldawale jaoskonnale kätte
saatnud. Krahw J. J. Tolstoi jäänud oktobri
kuu! haigeks, käinud Krjukowo sanatoriumis
ja Viimasel ajal ei olla ta haiguse pärast oma
toast Välja saanud.
Petrogradis, 12. jaan. SSja käbi
kannatada saanud elanikkudele abiandmise ko
mitee aupresidendi SuurwürStinna Tatjana
Nikolajewna nimepäewa pühitseti pidulikult.
Jumalateenistuse järel Kaasani pääkirikus
pühitseti iõjapõgenejate registterimise keskbüro
uus maza sisse. Õhtul oli Maria teatris
ooperi ja ballett ettekanded, mis riigilanluga
alati ja lõpetati; puhas sissetulek läheb sõja
võgenejate Hääks. SuurwürSttnna Tabana
Nikolajewna nimepäewa pühitsemise üle on
Pett. agentur ka paljudest tektest linnadest
teateid saanud.
Kõrge nõukogu otsusel, mis Keisri
Proua Aleksandra Feodorowna poolt hääks
liidewd, antakse Romcmowi komiteele 200.000
rbl., et ta oma tegewust saak» jatkata ja sõja
meeste laSte jaoks Varjupaiku ehitada.
Simttttsa asundusest
Mõne toiduaine nappus hak
kab ennast tunda andma. Nn oltd meie uue
aasta saiad hoopis mustad, sest et nad suu
remalt jaolt ainult odra jahust tehti, kuna
peent jahu wäga napilt on. Ka hinnad on
siseriigift sisseweetawate ainete päält tublisti
kerkinud. Uueaasta õnnewalamisel tuli ka
tinapuudus kätte.
Kolmekuninga päewal pani
Karskuse Selts piduõhtu toime. EeS
kawas oli üliõpilase P. Kogermanni kõne:
„ Edenemise aade looduses ja ühiskonnas" ja
paar Väikest näitemängu, miS ettewalmiStuse
puuduse all kannatasid. Näitelawa paremaks
sisseseadeks ei ole meil S aasta jooksul pea
midagi kulutatud.
Odessas, 12. jaan. Et sahkerdamise
wastu Võidelda, piiras politsei börse ümber
ja kjrjutas dokumentide järeüvaatamisel löo
inimese nimed üles.

Kodumaalt.
Tallinna linnaPaS J. PaSka
sai teifip. 50 a. vanaks.
Tartumaal Laiuse köstri pojana sündinud,
sai ta hariduse Riia seminaris, tegi küpsuse
eksami Tallinnas Aleksandri gümnafiumis,
õppis õiguseteadust Tartu ülikoolis ja töötas
selle järele Tallinnas lugupeetud adwokadina.
Linnavalitsuse eestlaste kätte minemises
1904. a. etendas J. PoSka tähtsat osa ja oli
esimesed 4 aastat wolikogu juhataja neil
kordadel, kus linnapää seda ei wõi olla (liuna
pääks ei lasknud ta ennast mitte walida).
Järgmistel walimiSLel waliti ta jälle suure
häälteenamusega wolikogusse, aga warSti aSius
ta säält tagasi ja töötas liuna juriskonsuldina
oinavalitsuses tegewalt kaasa; järgnema tel
walimistel aga, 1913. a. algul, waliti ta
linnapääks.
'Tallinna linnapää amet nõuab tööd ja
jöupingutamist ka harilikkude! aegadel. Sest
linnavalitsuse eestlaste kätte minekuga ou see
amet nii demokratiseritud, et elanikkude nõud
mised linnapää waStu suured ja arwustus
tema tegewuse üle teraw ou.
Linnapää PoSka tegewuseft kõneledes ütleb
:
Sõja-aja erakorralised raskused on linna
ametile uusi, ennetundmata ülesandeid juurde
tornid, mis seda rängemad on täita, et
nad ennast üleüldse koha päül otsustad ei lase,
waid eemalseiswatest mõjudest oleuewad, mille
liikumapanemiseks isegi suuremad wõimud jõue
tud on; kuid inimesed, kes kitsikust kannatades
närwiliseks on saanud ja kellel ülevaadet asja
olude üle ei ole, nurisewad muidugi kõige
rohkem selle üle, mis neil kõige ligemal on.
Sellest tuleb, et linnapää a«et just praegusel
ajal ja just Tallinnas kõige wähem meelitawat
pakub. Aga kes asja ligemalt on wõinud
tähele panna, keS näemad, kuidas meie linna
ametis tõõd tehtakse ja missuguste raskustega
siin on wõidelda, kuidas Tallinna linnawalituse
tegewusel teiste omaga wõrreldes siiski
häid tagajärgi on olnud, milleks linnapää J.
Poska asjaajamise ja ametiwõimudega läbi
käimise osawus kõige suurema! mõõdu! kaasa on
aidanud, need ei kahetse praeguse wolikogu
walikut mitte, Waid tunnistawad salgamata, et
on õige mees õigel kohal.
Wõrust. Elu ol u on meilgi sarnane,
uagu igalpool sõjapiirkonna tagusel maal.
Kahtlus ja kartus kõigub lootuse vahel, et
viimaks ometi kõik veel paremuse poole pöör
dub ja meie maakene mitte sõja tallermaaks ei
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saa. Tarbeainete hi« nä ö Hrkiuchd
wahel kuulmata kõrgele, stis jälle aümelpO
mõne kopika wõrra. Kõik sellejärele, kuimW
juurdeweo wõimalust olemas.
Iseäralist olukorda tähele pannes, algasid
mõned ärimehed läinud sügisel rahwast sõna
tõsises Lähenduses übSrima. Nöorijad olid
just meie oma suguwemmd. LambLSK toobist
wõeti üle rubla ja suhkru naelast väält 40 T.
Nende saagihimule pandi piir ja mehi trahwiti.
Pääle rahalise trahwi on nad rahwa stltum
ka kõlbliselt langenud.
Liha põud on meilgi suur. Loovg
liha letdub harwa jp sedagi pead lihunMt
walimata VaStu wõtma. Gealiha eest uju
takse ja maksetakse kuni 33 kop. Mwe seU
kaupa oStrS. Thee- ia maksaworsti
mille hind weel läinud aaSta algul 22 kop.
oli, maksab nüüd 40—45 kop., hapukoore WÄ
80—85 kop., muna paar 12 kop.
Karulast. 9. jaan. lahtus Maajärve
Vallavanem J. SirmaiS ametist.
Oma kuueaastasel tegewusel on ta hästi lugu
pidamist Võitnud. Mobilisatfioni eest sai ta
hiljuti prontS-medali.
Karula Kaagjärwest käsutati kroonu Veo
hobuseid Wvrule saata, 6. jaanuariks; ho
buseid saadeti 40. Kariloomi Võeti
Põllutöökeskseltsi poylt kroonule Koiküla mõisas
101 Vastu. 240 karilooma on Kaagjärwel
weel anda.
S. jaan. oli Kaagjärve volikogu koosole
kul 1916 a. Vallamaksude eelarve
kokkuseadmine; selle juures määrati üliraske
ja hoolsa ametipidamise eest Vanale Vallava
nemale J. Sirmais'ile ja vallakirjutajale H.
Zirk'ule ühekordne palaa lisa 50 rbl.; 25 rbl.
Lubati eraldi kirjutabale kantselei kuludeks,
sellega on eeStulewal aastal 250 r. kantselei
pääle määratud; walla kasakule anti ühekordne
smlga lisa 25 r.; Jakobi kooliõpetaja Sliraha
zume lisati 10 r. Igal meeStehmgel 16—60
a. vanaduseni on 1916. a. maksta Lutheruse
usulistel 540 kop., Gr. õigeusulistel 520 kop.
Walga katoliku koguduse pääle
on noor preeSterZ Pawel Strötshko määra?
wd ja alaliselt Walka asunud. Seni käisid
fiia zumalateeniswst pidama Ma ja Tartu
preestrid. Kohalikkudel keskkoolides on üheS
seega usuõpewse wnnid katoliku uSku õpilaste
zaoks kindla korra järele sisse seatud. Kato
liku kogudus kaSwab aast-aaLtatt, Viima
sel ajal iseäranis raudtee-ametnikkude ia sõja
põgenejate läbi. Kogudusel on oma kirik, mtS
alleS mõne aaSta sest valmis sai.
Sõjaaegne koolitöö waenlase
maal.
Kui wanad igapäev sõjast kõnelevad, sünd
musi harutawad ja hindavad, siis ei või
laste õln ja waswwõtlik hing söjamuljetest
mitte puuwmata jääda.
Iseäraliselt maksab see kooliealiste lasi»
kohta, keL sõjaga ühenduses seisvatest küsimus
test mõõda ei pääse. Ja kui vahest neid otse
koheselt ei taheta harutusele võtta, geografia
SpetunniS tulevad uad siiski kõue alla. Siiski
näib lugu nii olevat, et igal maal sõda kooli
elus isesugust muljet teeb ja igal maal isevii
sil sõda lastele lähedale tuuakse.
Kõige päält huvitab meid muidugi see,
kuidas lvaenlased oma koolilapsi sõja ajal kas
vatavad. Õige kujukalt seletab seda pädago
gikalik näitus „Sõda ja kool", mis kevadel
1915 BerliniS avatud ja millel ka AustriaUugari osakond on. Kõik kooliliigid lasteae
dadest kuni keskkoolideni on siia oma tõid välja
pannud. Näitusest võib järeldada, et saksla
sed isegi koolid teatavas mõttes on mobiliseri
nud. ÜheS saalis näidatavad asjad esitavad
Nike seda, mille abil koolilapsed otsekoheselt
sõja kasiÄ võivad töötada. Siia kuuluvad
laSte poolt valmistatud kingitused sõjameestele
ja haavatutele, päevapildid ja kartogrammid,
«is laSte osavõtmist mitmetes seltskondlikku»
des ettevõtetes, nagu kulla korjamist, vilja
lõikust jne. kujutavad. Teises osakonnas esi
tatakse kõike seda, mis lapsed sõjast tk avad ju
mis uad sõjast mõtlevad. Siin on laste
kirjatööd, sõnumikud, joonistused, päevaraa
matud ja luuletused välja pandud. Edast
tutvustab näitus sellega, mida kooliõpetajad
sõja kasuks teinud ja kuidas nad koolitööd
sõjatarwiduste järele moendanud. Suures
sõjapalawikus on siin mõndagi ülearust ja kah
julikku tööd tehtud, kuid midagi kasulikku on
ikkagi olemas. Mõned kooliõpetajad katsusid
sõja puhul tõlkinud teaduslikka huvisid sel teel
rahuldada, et sõdivate riikide üle ettelugemist
peeti, millest ka lastevanemad osa võtsid.
Loeti referatisid vaenuliste riikide politilise ja
majanduslise elu ja kultura üle, seletati Prant
suse, Inglise ja Wenemaa geografilisi sisal
dusi, Saksamaa ettevalmistusi soja waLtu jne.
Suurt vaimustust sünnitas seesugusel sõjaõhtul
see, kui mõni haavatud kooliõpetaja koju il
mus ja isikluult sõjamuljeid ette kuudis.
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tatud armusid, saame, kui männi soojusewää
Kirjatöödes antakse näituseks teemad: puus söeainet leidub/ Üleüldse on puus söe rohkem kuiwab kui lõhkumata puu, et okaspuu
Sõjaohtud aitasid kooli perekonnale ja lapsi
tuseks 1,0 arwame, järgmise ülevaate erv
kooliõpetajatele lähendada; kuid mitmel pool „Meie suurtükid." „MLkS meie sunnitud olime amet umbes puu raskusest, selle pääle halud ühe suwe jooksul umbes 44—48 prots.
puude Väärtusest: Mänd 1, kask 5,26, lepp
on sündsa pädagogikaliku takti puudusel kah Belgiat ära wõtma." „Miks meie Jnglise waatamata, missugune puu wõi kui suur ta oma raskusest kaotawad, kui nad lõhutud ou,
on. Täiesti kniwaks wõib puud ainult kuumaks kuid lõhkumata ainult 24 prots.) lõhutud 0,95, kuusk 0,89 *). See tähendab, et nälwfe»
maad wihkame." söjalaewade
juks ka marusakslusele ja inimesesoo põlgami
liigid." MitmeS koolis on ärakirjutamise ai ajamise abil teha, kuid niisugusena annab kased lähemad 80—35 prots. kergemaks, lõhku 1 süld kasehalgusid põletiswäärtuse pqolest ntt
ele matti makstud.
Kooliõpetajad, keS sõtta läinud, hoidsid neks keisri käsuandmisi sõjavägedele tarvita näituseks 1 kg. haawapuid niisama palju soo mata ainult umbes 17 prots. Ühe suwe jooksul sama suur on, kui 1,26 sülda mändi, 1^61
sülda leppi ja 1,37 sülda kuusehalgusid. Kui
ühendust kooliaa kirjawahetuse teel alal. Kooli tud ja õigekirjutuse ning grammatika tunnis just kui 1 kg. kaske, mändi wSi mõnda muud wõiwad okaspuuhalud täiesti kuiwada, raskus
süld (7'X 7'X 14"kub. meeH) män
õpetajate sõjakirjasid lugesid lapsed suure Vai otsitakse näitusi sõjaelu alalt. Kahekordse ss puud. Ja ülepää wöib ütelda, et kui puud maheneb sää! juures 30—35 prots. Kased
nihalgusid
näituseks 10 rbl. maksaks, fitS peat
mustusega za kirjutasid üheS koos kooliõpeta tarwitamist harjutatakse lausete abil, nagu: ühewõrra niisked on, siis üheraskused puumää-1 nõuawad kuiwamiseks kaks suwe ja kaotawad
sid
kased
12r.60
k., lepad rbl. 9:50 ja kuch
rad ka soojusewäärtuse poolest ühetaolised on, esimesel suwel 25 prots., teisel umbes 5 prots.
~Oie ITussen Binä nnBers ln Lrus
jatele waStuseid. Mõned koolid olid iseärali
sed
rbl.
3:90
maksma.
Kaskede ja mändide himut
sed päewaraamatud sisse seadnud, kuhu kooli sel voknts äer dslgiscdv !<Snjg jne. 3segi olgu siis küsimus missugusest puuseltsist tahes. endisest raskusest. Toores puus on umbes
mahe
oleks
seega
ainult
2:60 rbl. sülld kohta.
Nähtuste järel teame, et puude niiskus 50 raskuse prots. wett. „Kuiwad" põletispuud
õpetajatest sõjameeste ja Vabatahtlikult sõtta matematika tunnis ei unustata fõjateemasid,
Aga
tegelikult
makstakse
kaskedest 4—5
läinud õpilaste nimed, sõjateod, ülendused ja lastakse teatawate andmete Põhjal igapäised soojusewäärtust wähendab. Kui puud kas too tohiwad seega umbes 20—25 prots. wett
rohkem
kui
soojusewäärtust
silmas pidades õieti
aumärgid üles tähendati za ka langenute ning sõiakulusid wälja arwata, rahvamajanduses red wõi märjad on, siis on nad harilikkude sisaldada.
põhjust
oleks
maksta.
Nüüd
põletispuude puu
Üleüldse peetakse paksuse halgusid suurewäär
haawatute elulood avaldati. Sõjaväljal lan lnwa ja kartuli tagawarasid ja kokkuhoidmise ahjude jaoks peaaegu kõlbmatad. Mida kuiwe
duse
ajajärgul
on
hindade
mahe
küll võrdle
genud kooliõpetajate nimed trükiti iseäralistele tagajärgesid arwudeS silma ette seadida. Geo mad nad on, seda hõlpsamini nad põlewad ja tuslisematekS kui wäikseid. Aga kas paksud ha
mälestuselehtedele ja seati nad mustas leina grasia tunnis joonistatakse sõjakaartisid, füü seda rohkem annawad soojust. Kuiwade ja lud niisama pea kuiwawad lüi wäikesed? Selle misi wäikene olnud. Näituseks makseti sügisel
Tallinnas mändidest 14 rbl. ja kaskedest
ra amis kooliseinale. Nende nimede alla pai sika tunnis tutwustatakse õpilasi traadita tele märgade põletispuude soojusewäärtuse wahe ei küsimise wastamiseks tehti kord Soomes wäi
utati kooliõpetajate auks laSte poolt luuleta grafiga ja joonistamise tunnis tehakse õhulae ole just mitte nn wäga suur kui üleüldse kene katse ülikooli metsaülema Helander'i 16 rbl. süllast, missugune vahekord täitsa
tud laulusid. Koolilapsed pidasid mitmel pool wade ning weealuste paatide modellisid ja arwatakse, kuid Metispuu wäärtust arwusta juhatusel. Mõned suured lagedal kaSwanud õige oli.
Küsimus puude põletiswäärtusest, seega ka
sõjasündmuste kohta päevaraamatuid, millest joonistatakse tsirkliga kaewikute plaanisid üle des tuleb puu niiskuse ja kuiwuse pääle ometi kased raiuti halgudeks. Puud lõhuti pooleks,
simus,
mäherdust puid talwe jooksul peaks
teise
pinusse
laoti
halud
suurte
poolikutena,
märksa tähelepanemist pöörata. Põletispuu
igaüks huwitawamaid kohte teistele tohtis ette malt ja kõrwalt waadateS.
ostma,
on igal juhtumisel väga tähtis. Suur
teise
pinu
jaoks
lõhuti
nimetatud
poolikad
Kuid sellest lõigest näib kooliülemusele wäärtuse määrab seega puu niiskus.
lugeda. Neis ülestähendustes puudutasid lap
tähendus
on algude tuimusel, sest «ärgade
weel
pooleks.
Sama
aja
jooksul
jürikuust
sed kõike seda, mis nad sõja päivil oma ümb weel mähe olewat. Katsutakse koolipoissa, kes
Kuidas kuiwi põletispuid saada? Metsas
puudega
ahju
küttes läheb umbes 50 prots.
teise
aaota
lehekuuni
oli
esimene
pinu
32,05
ruses kuulnud ja näinud. Ajakirjades ilmu 16—18 aasta wanaduseS seisawad, wabal kelm!se halupinnd harilikult nii kuidas juhtub.
soojusest
kaduma,
suur tähendus on ka põletiS
sa
teine
32,12
prots.
raskusest
kaotanud.
Seega
vad sõjapildid lõigati wälja ja kleebiti selle ajal otseteel sõjameesteks ette walmistada. Kõige Parem oleks aga pinnud lagedale kohale
puu
seltsil.
Ja
ahjukütmisewiisi
pääle peaks
jaoks sisseseatud pildikogusse alalhoidmiseks. Pääle nende harjutuste, mis wäerinnal teeni asetada, pikuti hommikust õhtusse, sest siis olid paksud halud samal määral kuiwanud kui
ka
tähelepanemist
pööratama.
Puid ei pea
KÜladeS, mis elavatest läbikäiguteedest kaugel, jale tarwis, lastakse õpilasi weel kangust ära pääsewad tuul ja päikesekiired paremini puid neljaks lõhutud halud!;.
ahju
mitte
püsti
seadma,
maid
risti, pikali.
laSti lapsi koolis sõjatelegramme etteütlemise määrata, maakohtadest kaartisid ja üleswõtteid kmwatama. Pikemad halud wõib kõrgetesse
Üleüldine arwamine on weel, et suurte ka
Siibrid
ja
suupeldid
ei
tohi
mitte
laiali lahte
järele kirjutada ja vanematele koju kätte viia. teha, sildasid ning kindlusi modellerida, kae pinudesse laduda, kuid 14-tollised ja lühemad sehalgnde koor kunvamist takistab, et halud
seista,
waid
nii
kokkulükatult
kui
iganes Või
Selsamal teel said vanemad koduS ka teateid wikuid ning hundiaukusid walmistada ja traat laotagu kõigest näit. 3V2 jala kõrgusteks pinu koore alt alati niiskeks jäämad ja pnuvind
malik,
et
tulegaafld
tugewa
tõmbus»
mõjul
valitsuse korraldustest rahwatoitmise ja tervis aedu neile ümber tõmmata. Saksa nooresoo deks, sest kõrgemad pinud kuknwad kergesti säält pehkima lööb ning oma põletiswaärtust
mitte
silmapilk
korstnast
välja
ei
kihutaks,
hoiu alal. Koolilaste kaudu anti hoogu sõja koolielu tundma õppides tuleb küsimus keele ümber. Kui halud talwel lume pääle laotakse, seega kaotab. Et selle küsimuse kohta ka was
laenupaberite tellimisele, kuldraha ja kuldas pääle, millal nad siis nende tööde jaoks meel sulab kewadel lumi pinu lõunapoolse serwa tust saada, raiuti niihästi lagedal kui laanes waid et neile aega jääks oma ülesannet täita,
jade korjamisele ja õpetati rahvale arusaamist aega leiawad, mis rahu ajal tehakse ja mis alt rutemini ja pinud knkuwad niimoodi kaswanud kaski põletispuudeks. Vs sülla pik s. o. ahju soojenoada. Nüüdsel puunälja aja
sille kohta, mis tähendus toiduainete valjul kultura-elule ette valmistavad. Sõda wõtab hõlpsasti ümber. Sellepärast peab talwel kused hc lud lõhuti pooleks, teise pinusse laoti järgul peab ka seda meeles pidama.
Metsade omanikud! Nüüd talwel on kõige
kokkuhoidmisel on. Näituse tarbeks kokkuseatud õpilastel terme päewa käest. Koolis haruta puid raiudes pinude alt lume hoolega ära koorimata, teise koontud halud. Kooritud
parem
põletispuude raiumise-aeg. Pange tä
aruannete järele otsnStadeS ei ole kool mitte wad nad kõiksugu sõjaküsimusi, wabal ajal wõ kaapima ja põhjaks paar tugewat puud seadma. halud kaotasid sama aja jooksul 32,72 prots.
hele
puude
kuivatamise näpunäiteid! KuiWi
ÄkSneS õpilasi werewäljadega ühenduses hoid tawad nad sõjaharjutustest ja kõiksugu korjan Kahelepoole otstesse löödagu tugewad tei ja koorimata 27,01 prots. raskusest. Lagedal
nud, vaid koolilaste kaudu on ka vanemate duste toimepanekutest osa, valmistavad sõja bad püsti, et pinud maa sulamise ajal laiali kaswanud kaskedel olid wastawad arwud põletispuid tarwitades oleme kokkuhoidlikud
kchta mõju avaldatud. Siin tehti kool hästi meestele kingitusi. Ja seesuguses sõjawinguS ei laguneks. Jälgi ei pea halu pinu kaswawa 32,04 prots. ja 20,84 prots. Wahe oli mõle kallil ajal. Juba nüüd peab tulewa ja eel
tuleva talwe põletisaine pääle mõtlema hak
organiseritud. sõjariigl tööriistaks, mis oma elab kooliõpilane päevast päewa.
puu alla laduma, nn et puu tüwi pinu teise mal korral peaaegu sama, umbes 5 prots., kama. Kivisöe, kokside ja mineralõlidk PÜske
ülesannet kaunis HÄti täitis. See oli küll
Saksamaa sõjanäituse maatajale tulemad otsa toeks jääb.
mis tegelikult arwesse tootmiseks liiga wäikene
kättesaamise tagajärjel kasvab tarwionS Mude
riigile kasulik, kuid hoopis teine küsimus on tahtmata kurwad mõtted. Saksamaa kool on
Kuiwamisele on peaaegu üks kõik, kuidas on. Suurema raskuse kaotuse tasub kaskede järel kahtlemata veel mitmekordseks.
see, kaS sarnased sammud pädaaogikaliselt sei kasarmu eeskojaks muutunud. Pädagogid on
halud pinusse on laotud, kuid tehtud katsete juures pealegi süüteameks suurepäraline toht.
Kuidas aga põlctiSpuid peab raiuma, ilma
sukohalt vaadates alaealistele lastele kasuli ära unustanud, et sõjale ka kord lõpp peab
Kuidas on lugu parwctatud puudega? On et see metsalaastamiseks muutuks, selleüle loo
järel
wõib ometi ütelda, et halud kõige rute
kud on.
tulema ja elu jälle harilikuSse rööpasse kal
mini silS kmwawad, kui nad lõhkilöödud külg parwetamd põletispuude soojuse wäärtus Wäit dame edaspidi vastust anda võivat.
duma. Maailma kulturale tõuseb tõsine häda
Mõ»ed Saksamaa ajalehed katsuwad kooli
alla pidi pinusse on laotud. Pinu katusetsi sem kui teisel ? Siin tuleb tähele panna, et par
laste mobiliseerimist omal wiisil kaitsta. oht sellest sugupõlwest, keS juba koolipingis ja külgedeks laotakse äärmine puukord ometi wetusel puust pääasjalikult mahla wälja imbub
Nad leiawad, et kaSwatuSteaduS sõja mõjul ka mõõka täristab. Ja kui kahjulikult peab see lõhutud pool wäljapidi, sest selkombel teZub ja sedagi ainult wä,esel mõõdul ) puuaine,
Missugustel juhtumistet tvane
olu poolest tähtsalt on muutunud. Koolid ei õpilase närwide ja hingeelu kohta mõjuma, tihe sein ja katuS, mis wihma pinu sisse ei mis halgude pöleuswüärtuse määrab, jääb
mal ajal mõisnikud wallakohut
olewat enam need kloostrid, milles lapsi kin km tema kõige suurema tähelepanemisega sõja lase walguda. Kõige alumine kord laotakse muutumata. Kui parwetatud puud hästi
elule andub. Saksamaa ajakirjandus efitab
tarwitastd.
niste uste taga eluwõõrast raamatutarkust täis
aga koor allapidi, et niiskus maast halgude! kuiwada saawad ja kewadel ei lähe selleks
hirmu
ja
ehmatusega
tõeasja,
et
koolilaste
kes
Oli aeg, kuS mõisnik talupojale kõik oli,
topiti. Kooltd olewat nüüd edulisteks asutus
sisse ei sääseks imbuma. Selkombel laotult rohkem kui mõned nädalad aega, kui halud
õiguse
mõistja ja teenistuse andja ... Kõik
teks saanud ja õppinud lastele käeSolewa aja kel kuritegude arm wäga suureks kaswanud.
ühelt poolt olewat selle nähtuse põhjuseks on pinu tlhe, wihmawesi ei pääse sisse walguma hoolsasti on laotud siis ei ole parwetatud
sündis,
nii kui mõisnik soowis. Kui meie
läbielamist ja elewust edasi andma. Kool
ja halud jääwad kauemini walgeks. Suwe puud oma põletiswäärtuseft põrmugi kaotanud,
olewat mõistnud noortsugu olewiku sündmuste asjaolu, et hulk lapsi ilma kaswatajateta jää jooksul kuivawad halud umbes 30—40"/ o too l Kas eri puuseltside põletiswaärtuse! suur rahwale esiteks UnnupriiuS anti, jäi kohtuasi
nud, teiselt poolt wõib kindlasti ütelda, et
iseteadlikkudeks osawõtjateks teha.
rest raskusest kergemaks. Wajumise jaoks lao wahe on? ühesuguse niiskuse juures ripub ikkagi mõisniku kätte ja kohtumõistmise koht oli
mõisas, kuS kõik suuremad süüd tallis
Edulise kaSwatuSteaduse aated leiowat prae sõjawing, milles koolilapsed.wiibiwad, neid tagu igasse pinusse mmbeS 2—3 tolli kõrgune halgude soojusewaärtus halgude raskusest.
vägivalla tegudele juhtinud. Ei ole neil
peksupingi
pääl ära lepitati. Pärast seati juba
guses koolis ikka rohkem waStukaja. Nüüd
Et halgusid mitte kaalu, waid kubikmõõdu järel
ülemõõt iga kõrgufesülla kohta.
enam
lugupidamist
ega
austust
isiku
ja
inim
mallakohtud
sisse, ihunuhtlus keelati ära, ainult
ymretsetawat rohkem kui kunagi enne laste
Raudtee ja weeteede ääres, kus puud wäl müüakse, on loomulik, et 1 süld raskemat seltsi
waimuareunemise eest ja antawat neile mahti liku wäärtuse wastu, mis just tõsise kultura jawumist ootawad,' peab halupinude wahele puud wäärtuslisem vn kui 1 süld kergemat kohtule jäi weel õigus witsadega karistada.
loowat jõdu harjutada, waimuandeid awal tundemärk peaks olema. Kõik see aitab ka niipalju runmi jätma, et tuul lahedalt läbi wõib seltsi. Puuda raskus on wäga mitmesugune, Mõnel mõisnikul oli peks nii sisse juurdunud,
düda, oma mõtteid ja tundeid üles tähendada. seda metsikust seletada, mida sakslased sõjas puhuda ja puid kuiwatada. Ümberkukkumise on wõimata armusid ette tuua, mis täitsa Läpi et ta arwas talnpoeg ei saawat muidu oma
awaldawad- Kn.
Seda tunnistawat näitusele wäljapandud kir
ärahoidmiseks laotakse pinud ikka kaks körwuti, päälsed oleksid. Harilikudest põletispuudest on ülekohtust aru, kui peab temale seda arusaamist
jatööd ja joonistused. Neis ilmuwat rohkem
nii et nad kõrgema! teineteist tcetawad ja kõige raslem lask, sellejärel mänd, lepp ja wilsaga õpetama. Alamal on protokollid ma
laSte initsiatiw ja isiklikkus kui koolitöödes
mõlemile pooltele jäetagu waheruum.
kõige wiimaks kuusk. Lepa ja kuuse raskusel nast wallakohtu protokolli raamatust sõna-sõnalt
Põletispuud
ja
«ende
soojuseendisel rahu ajal.
Kui põletispuid suwel raiutakse, fiiS kmwa ci ole suurt wahet. Wõime umbkaudu ütelda, toodud, mis näitawad, missugustel juhtumistel
WSSrtus.
Saksamaa koolitöö andub praegusel ajal
wad nad kõige rutemini sel kombel, et puud et paar suwe kuiwanud paksud põletispuud mõisnikud wallakohtu poote pöörsid ja miSsu
gusl trahwi nad süüaluStele nõudsid. Need
täiesti imperialismusele. Ta kaSwatab lugu
maha raiutakse ja okstega, lehtedega maha kaaluwad:
Mis nüüdsel ajal tarwiS tähele
protokollid on ka kõik, mis mõisaga kohtukäi,
pidamist ja elawat huwi laewastiku ja sõja
lamama jäetakse. Suwe jooksu! aurab lehtede
kased 1 kubikmeeter 480 kz.
panna.
mises ette on tulnud. Ka peegeloawad nad
Emil Vesterinen.
wäe waStu, õpetab riigitegelasi austama ja
kaudu palju wett ära ja alleS sügisel lõhutagu
mannid 1 „ 380 „
mõisnikkude waateid wallakohtu pääle, nimelt
Erakorraliste olude sunnil on põletispuude puud halgudeks. Nõnda kuiwawad puud nii
tekitab noortes päädeS iseenesega rahulolemist
lepad 1 „ 360 „
missugusel juhtumisel neile wallakohut tar
ning ülbet arwamist, et Saksa rahwaS teistest hinnad tänawu märksa kerkinud ja samal põh palju, et neid juba järgmisel talwel hädakorral
kuused 1 „ 340 „
wis oli.
kõigist ette jõudnud. Strahburi professor jusel on päälegi raSke puid tarwilisel määral põletispuudena wõib tarwitada. Muidu pea
kännud 1 „ 200 „
U. mõisa pärris Herra Baron St. teggi
Ziegler on otse sõja pädagogika süstemi üleS kätte saada, olgugi, et käre pakane õues sooja wad wähemalt kasehalud kaks talwe kuiwama,
oksad 1 „ 150 „
seadnud, mis nõuab, et terwe koolitöö tuleb tuba nõudma sunnib. Sellepärast on meil enne kui nad rahuloldawalt kuiwalS on saa
Teadus on selgitanud, kui palju soojust Tõnno W—ga, kewlvade 1866 aaSta pääle
praeguse aja sündmustega ühendusesse serd l rohkem kui kunagi enne Põhjust eri põletis nud. Teisel suwei on kuiwamine aga õiae annab l kg. absolutkuiwa puud. Kui niiskuse lenistuKse lauba. Barvn lubbaS temmale
« soowitab, et iga õpetund lapsest sakslast puude soojusewäärtuse pääle tähelepanemist wühene.
määr ja puude raskus ka tuntud on, wõib iggas kuus 2 wakka rukkid ja wak Odrad.
lpswatakS. Isegi usuõpetuse tunmS ei suudeta pöörata.
Lisaks juhime weel selle pääle tähelepane puude soojusewüärtuse Välja arwata. Niisku Ägga Baron aiab tedda enne aastat ommast
Puu soojusewäärtuS ripub sellest, kui palju mist, et lõhutud puu sama aja jooksul poole seks 20 prots. oletades ja raskuseks celnime- '.emstussest ärra. Tülli on neel seeläbbi tul
stda ära unustada.
nud : Baron sõitis 2 sel Aprillil kotto Wälja
selle sündmuse wastu ka wäliselt awaldada Nüüd sunnitakse neid waikima. Saksamaa ette kui wäike, tundeline olemus, mis malmis ;a Tõnno, temma herjameeS, ei mitte kutsar,
Ahe inglase sõjapäewaraa
soowisid, ühinesid uulitsale kogunud inimeste tahtmine peab olema kogu Europa tahtmine
on kaasa tundma selle suure inimese hulga pannud se hobbuse ette ja kui Herra ärra
matust.
salgaga.
Üks
neist
kisendas,
selle
juures
tele
tema
üksi
peab
ilmapolitikat
tegema
..
.
tundmusi ja awaldusi, mis nii tundelised on,
sõitnud, ei olla mitte üttelnud, et peab
John Harare Me. Langhlin.
grammi oma pea kohal keerutades: ,Es ist wõimupolitikat. sest temal on kõige suurem närwilised ja diststplineritud, ja siiski nii wä tedda ootma. Sellegi pSrrast ou Tõnno tedda
IV.
Krieg! Hurra! Sõda on! Hurra! Elagu
sõjawäeline jõud. Ainult mõõk annab õiguse. risewad selle distsiplini all. . . Rahwahulk, peale ehha kustumisse ootnud, aga herra
BerliniA, rongist Välja tulles, panin ma sõda!" Ja ennast oma seltsiliste õlgadele KaS peaks Europa sellele wastu hakkama?...
keS suures linnas ikka kirju on, on Berlinis on kel 1 hommikust ööd koddo sõitnud s
oma reisitaSku hoiule ja olin Varsti ühel Ber upitades, kinnitas ta walge lehe ajalehe kioski Siis on see tema õnnetusi Hunetus neile,
ehk wähem silmapaistew oma Väljakujunenud ni kaua ei olle se herjainees mitte teadnud
lini uulitsal.
seinale, õige nähtawale kohale. Just sel sil kes tahawad tee kinni panna Saksa mõõgale tüüpuste, iseloomude poolest, nagu nad esime odata.
Ma lähen Friedrichi uulitsa raudtee silla mapilgul nägin ma üht linnawahti, keS ini
Saksamaa hiigla raudrufikale! .. . Esimene, sel Pilgul silma paistawad ParisiS, ehk Lon
Esmaspäewa louneni on Tõnno temma
alt, mille pääl rongid liiguwad, läbi, ja wae meste hulgale ligines. Ma uskusin, et ta tuli
kes selle wastu tõrkuma hakkab, seda Võide donis, ehk jälle näituseks Moskwas. Sest Vä tööl olnud, siis on ta tedda wäggise ärrH
walt olen ma mõm sada sammu edasi läinud, seda inimeste hulka laiali ajama ehk waigis takse ... Ja kõik need, kes wastu hakata
lise moe distsiplin täitsa Saksa moe oma, aianud omma töölt. Ja kaks meest Herra
> kui üks inimeste salk, mis ühte Vaksali ligidatama. Sest Wenemaal elades olen ma
püüawad need wõidetakse ja purustatakse mis puutub riietesse, habemesse. Vurrudesse, lässo peale, on se Aprilli ku mona temma
I fele põikuulitsale kogunud, minu tähelepanemist sellega harjunud, et politsei asemik inimesi, üks-teise järel. Nii peab Saksamaa alal
awaldab ennast siin palju ühtlasemalt kui mu täest mõisa winud, sesamma hobbusega, kellega
i äratab. Ma arwan, et need reisijad on, nag» keS kuidagi Viisi tähelepanemist äratawad, kaS
hoidma oma eesõigustatud seisukoha selle jal. Ja see distsipiin ei awalda rn ast siin temma weskilt on tulnud. Sedda hobbust
' neid ikka Vaksali ligiduses leidub ... Ma otsekohe laiali ajab, ehk neid politsei-jaoskonda
maakera jpäikese all. BiSmarck, see Saksamaa mitte ainult inimeje Välimuses, naio tema on olli te-nuia 20 koppiko eest omma kätte palka
lähen edasi, ja mõne sammu järel näen ma Viib, kuS nad seletusi andma peawad. Kuid Jumal, kas ta ei ole mitte sakslaste weres, ja
n iha inimese ülemalpidamises, tema liigutustes, nud. Ka sedda rahha nõuab Tõnno herra
jällegi immeSte salka, kelle hulgast mõned aru saadeS, milles asi seisis, jättis Berlini,
kas ei kõnele ta sääl mitte peremehena? Tema kõnnakus, sõnades, kuni hingelise isiku awal käest kätte. Tõnno W.—l on weel Baroui
Valget lehte, mille pääl mõned read suurte muidu nii wali linnawaht inimesed rahule, ta politika, mis lõi wõimu, kas ei ole ses mitte dusewiisini kõikide nende üksikute inimeste juu
tähtedega trükitud, loewad. Samal ajal jook näis oma isaliku naeratusega noortsugu koguni juba 50 aastat Saksamaa politika? Saksamaa res. Iga sammu juures, mida astuda Berlini käest 5 rubla rahha ja 2 wakka rukkid ja 1
wak Odrad palka sada.
sewah uulitsal poisikesed, keS rahwale samasu
nagu julgustawat. Heledas kuldkiiwris, suure mõõk, kas ei ole see mitte ainuke wõim, uulitsa asfaldil, tundub inimesele, kes on ela
Selle asja pärrast kaebas temma herjamees
guseid Valgeid lehta pakuwad, karjudes: .Extra ratsawäe mõõgaga, hästi kõhukas, näis see
mis ennast Saksamaa wägede kaudu ilmutama nud Parisis ehk Londonis, tahtmata see suur koggukonna kohtusse, aga et herra mitte ni
vlati!" Ma arwan, et neis lehtedes jutt on linnawaht ise teatawa ürituse mõju all olewat.
saab? . . . Kõik need mõtted, kas ei olnud Vahe, mis on Preisi päälinna elanikkude ja alwaks ei teinud, et kirja õlleks saatnud asja
Wenemaa sündmustest, millest juba Vagunis Tema lühikesed ja üritatud liigutused, mõned nad, kuigi segaselt, kokkuwõetult selles ühes
eespool nimetatud linnade omade Vahel. Igal selletuseks, waid hopis wägga rummalaSte se
kõneldi, ja oStan ka enesele lehe. Kuid Wene üksikud sõnav, mida ta selle järsu ja lõikawa lauses, mis Berlini linnawahi suust tuli! . . .
suurel linnal, keskkohal, on oma iseloomu, oma kohto kohta räkinud, sepärast ei woinud se koh
maa kohta ei leia ma sääl midagi. Ja lehe
Kuid mul ei olnud aega oma mõtetele an kohalik märw, oma tüüpused, oma harjumused. hus middagi moiSta. Keik se aSsi jääb KeiserliNo
häälega, mis berlinlaStele omane. Ütles, lasksid
sisu, mis ainult ühest paarirealisest lausest koos
mulle paista, et ta elawalt kaasa tundis neile duda, ma olin liig kaasa kistud kõigist neist Siin kannab kõik, mis mu silma puutub, kihelkonna kohto holeks.
seisab, on järgmine:
äärmistele tundmustele, kokkusurutud soowidele, äritawatest tundmustest, mis minu ümber suur täitsa Saksa iseloomu, ja kõik ütleb mulle, et
7. april 1867. Allkirjad.
on Austria nõudmised tagasi lü mis rahwahulkasid sel ajal Saksamaal erutasid. linn laotas. Ma olin üheS neist suurtest ma ei ole ei naeratawatel, nõiduwatel Seine
P. mõisas olli Mart K. mõisa teomehhsktz
kanud, ja Austria on temale selle tõttu täna Ta läks ära, näoga, nagu oleks temal mõne päälinna uulitsatest, mis on nagu elaw tuik kallastel, ei iseloomuliste! Londoni uulitsatel,
olnud
ja Mardi päwast uut aaStat temma
sõda tuulutanud".
kolmanda inimesega asju õiendada, ja hüüdis soon kehas, ja nägin enese ees kihawat, murd kuS minewik nii elawalt kõneleb, kus ehituste
hakkanud.
Agga pärrast liisto wõtmist on ta
Ei ole ju nüüd, kuS see kõigile teada, su ainult: „Jch habe schon die Hosen voll von wat elu ühel kõige elawamul linna platsil. kiwid kannawad enestes aastasadade ajalugu,
ommast
tenistussest
ärra läinud ja ei olle
gugi enam tarwiS tõendama hakata, et selle diesen Geschichten!" (Mul on juba püksid Sääl on ehitused, mis mulle nii tuttawad!
ei suure Wenemaa südames Moskwa
ennam
taggasi
tulnud.
Seda andis P. mõisa
telegrammi sisu asjade tõelikule käigule ei täis neist asjust). (Ma olen juba tüdinenud Sääl Hotel de Russie, mille esine juba elektri uulitsatel, kirikute kuldkuplite Varjus, waid
pürris
herra
Baron
v.
U.-S.
wallakohtuSse
Vastanud. Sest, nagu teada, tuli Serbia sellest). Need sahwtised sõnad äratasid minuS tuledes särama hakkab, siis teised wõõrastema ühtlastel, otsetel ja Valgetel linna uulitsatel,
üles.
Mart
K.
sai
kohtusse
kutsutud,
ja tun»
Austriale ja tema nõudmistele, nii palju kui teatawat imeSlust, isegi Preisi linnawahi wähe jad, siis suured restoranid, mille elektrilam mis kannawad Saksa distsiplini märki: kõik
nistas:
Et
temma
mele
sisse
seda
ei
oleks
tul
Võimalik, VaStu, ta Võttis waStu kõik, mis peenetundelisel huultel. Ma oleks siiski ära bid kaugele wiskawad oma sinikat walgust . . . majad on siin famatõrgused, pea ikka ühesugu
VasLuVõetaw oli. Ta oli enesele ainult luba nägemiste Põhjal teadma pidanud, et Plato Siis uulitsad, kus lähemad ja tulewad sadan sed, ehitused ja mälestusesambad on siin õige nud, et temma Herra tenistussest õlleks laht»
nud selle wastu tõrkuda, et Austria agendid keele ilusamad õied mitte Spree kallastel ei ded ja tuhanded inimesed, kes ruttawad oma ja kangejoonelised, nad awaldawad wastupane lönud. Agga Junkur on tedda kohhe tetke
Serbia pinnal tegewuses oleks. See on ju õitse. Need sõnad näitasid mulle aga siiski tööle ehk oma lõbudele; kuid kõik ruttawad, wat jõudu ja wõimu, kõnniteed on bääs kor pääw tõle aianud, pärrast liisko wotmist.
on üttelnud: Tallitaja ei käskinud
selge, et rahwal, keS oma õiguseid tunneb ja õige kujukal Viisil Balkani küsimust Berlini neile kõigile on maksew, ehk weel enam kui ras ja Väiklaselt puhtad, uulitsad eestujMul!
muid
enne
mitte tõle minna, kui mehhed
oma iseseiSwust alal hoida tahab, rohkem jä seaduse esitaja waimlisest seisukohast. Sest kui inglastele „tims is moncy" aeg on raha . . . . asjalteritud, siin Valitseb eeskujulik toro,
lumas
paigcl
on. Selleparraft on Junkur
ja siin selles suures Preisi linnas ei ole ! kaupluste Vaateaknad ou ehitud korralikult,
rele anda Võimatu on, kui Serbia seda tegi. ma õieti aru saanud olin, siis olid need „diese
iögttudruku
käskinud
temma leiba eest ära
Sest Viimase Austria nõudmise VastuVõtmine Geschichten" linnawahile Balkani olud, mis ruumi sihita jalutajatele, jalutajatele, keda puhtalt ja igawalt, kõik see awaldab hästi
wõua,
niis
ludruk
ka
teinud. Mart on siis
oleks tähendanud enese täielist allaandmist julgesid wastu hakata ka Saksamaa, kui Aust juba Suure Friedrichi isa siin kahesaja aasta ja targasti orgatmeritud clu ja selle linna ela
vsitttkrule
ütelnud:
Teie
lajksi?:e mo leiba ärra
Austriale. See oleks famati olnud Bosnia ja ria lepinguosalise wõimule. Ja mul oli se! eest kepilöökidega koju saatis, kui ta neid nikkude juures ootad tahtmata kõige Väiklase
HerZegowina küsimuse lõpulik äraotsustamine. silmapilgul tundmus, et see seaduse-esitaja lü leidis uulitsatel hulkumas .. . Ainukesed ja mat korraarmastust, arusaamist ja oskust kõige wotta. nüüd wvtke ka mo hoocte-riistad wasto
Ma liginen inimeStesalgale kõnniteel. Kaks hike, paljuütlew lause, oli kogu rahwa asjast lutajad, keda siin leida wõib, on wäljama..la kohta, mis elu Välistesse ja aineliötesse külge
wasto wõinun.
ehk kolm meest lugesid sääl poolwaljult ,Extra arusaamise awalduS: arwepidamise päew oli sed, siinse elu Vaatlejad, rändajad linnud, desse puutub. Kõndijate hulgas ou mundrid sedda asza ou ka Mart K. Herrale rökinud,
blatti", ja teised, kes nende ümber seisid ja wiimaks ligidale jõudnud. Saksamaa oli küllalt kahe raudteerongi Vahelised, nagu mina. Ma ja iseäranis sõjawäeliste mundrid walusewad ka herra « olle ,uremar sest wälja teinud.
neile üle õla püüdsid Vaadata, et parem lehe ära kannatama pidanud päälekäimisi ja Vastu segan ennast kõigi nende kõndijate hulka, ma
b kiu la uuulbnza ou liuna läinud,
Järgneb.
sisu näha, Vaidlesid ja seletasid elawalt tele hakkamist nende Väikeste antigermanistliste Slaawi kõnnin nendega üht teed ja ma olen kaasaas
junkru käest leilia pallunnd; agga
grammi tähtsust. Mõned noored, umbes kahe- riikide poolt Balkanil. Saksamaa oli küllalt tud Voolust, sellest waikiwast ja ühtlasi nii
Rmne-aastased mehed, ks oma osawõtlikkust tugew, et neid nüüd oma mõõgaga purustada. elawalt liikumast Voolust; ma tulen enesele
n Mad I. i-ft l.l^
itpj> O.SS, kuusl O.SÄ.

w.».

3

IS. ÜNT.

zvaStusseks sanud, minnul põlle sinnoga teg seal natuke Vaielnud, ei lugeja ega koolimaia aktsiaühisuste aruanded selgest: näitavad. määratud ja alles oma wäeosadest praeguse aastatel esile, kuna ta pärast seda mitu korda
Necd vabrikud teevad tööd, valmistavad pa sõja ajal teenistusest haiguse pärast vabasta päewakorral oli.
emist, minne agga omma teed, ja ei olle kohta kedagi santi rääkinud.
Kuid igakord ei leidnud see küsimuA ühel
annud.
Ja seepärast jäid naesed kohtu poolt ilma berit, klaasi, vortsellani, puukaupasid, hõbedat, tud ehk vuhkusele lastud on.
Tarwltajate
ühisuse
üleüldine
koosolek
ehk
teisel põhjusel lõpulikku otsustamist ja ta
waipasid
jne.
Kaupade
tagavarad,
mida
WallakohhnS ei woinud middagi Mart trahwita, et kooliwõörmünder seda oli kuulnud,
on,
nagu
teada,
täna
õhtu.
Päevakorral
on
väljaveo
seismajäägi
pärast
Saksamaale
ko
lükati
määramata aja pääle edasi.
K.—le trahwiks moiSta, sest ta olli ka Herrale mis naad wäljaS rääkinud.
ühisuse'tegewuse
alustamine,
Valimised
ja
mit
Iseäranis
sooja mastukõla leidis fee küsi
gutud, on määratu suured: üks Prantsuse
25. aprill !S3O. Allkirjad.
sedda teada annud, ja ta olli ligai S näddalat
Viktor.
mesugused
läbirääkimised.
Katsugu
kõik
seks
mus riigivolikogus. 205 riigivolikogu liitUe
arwustikuteadlane hindab neid 20 miljardi
We omma leiba muretsenud. HooSte ja töö
marga pääle. Niipea, kui diplomadid oma nüüd kaasa aidata, et see praegusel ajal nii poolt sisse antud seaduse-eelnõu oligi nõukogu
nõud ollid wasto woetud, leib eest ärra risutud,
pitsatid rahulepingule alla wajutawad, tõstab ülitarvilik ühisus tarwilise hooga ja jõuga harutamise pääaSjakS.
ta ei woinud enam tenistuseSse haßata ilma
Saksa kaubalaewastik tema ei ole hävi käima saaks.
Mõned ajalehed on teate toonud, nagu
Jlmaturg pärast sõda.
kauba tegHematta.
Koosolek
on
Wallikraawi
uuk.
16
ja
algab
harutaks
nõukogu üleüldse Saksa Äiwõium
tatud,
waid
oma
sadamatesse
kinni
sulutud
Aa Hmdrik K. Olli Herraga kauba teinud
Wene ministrite nõukogu otsustas iseäralist
kell
V
2
9
õ.
waStu
wõitlemise
küsimust.
lipud
masti
ja
laenetab
terwe
ilma
turud
ja Piddi P. mõisa Tallipoifiks jäma ja herra ministrite nõupidamist ette wõtta, kuidas kau
Miina
Hermanni
helitöö
„Kalew
ja
See
teade
ei
ole õige. Nõukogu ülesan
waheajal
igal
pool
otsa
lõppenud
kaupadega
olli lemmale 30 rubla hõbbedat aastas palgaks banduse-tööstuse elu pärast sõja lõppu jälle
Linda"
deks on ainult Baltimaa mõisnikkude eesõi
üle.
Poole
aasta
jooksul
ajab
Saksamaa
lubbanud.
harilikkudesse rööbaSteSse wiia. Seda küsimust
Et kaup temma poolt kindlaks oli arwatud,
ei ole wara üles wõtta, sest mujal pool nõnda liitlaStelt ja erapooletutelt maadelt nii tuleb hulga aja järele jälle Tartus „Wane guste ärakaotamise kohta seisukohta wõtta."
Nagu tänane telegramm teatab, on nõukogu
tunnistab see, et ta on üks näddal tenistusses töötatakse selles asjas õige agarasti. Inglise suguse tööstuse-sõjatasu kokku, mis tema pooled muises" etendusele ja uimelt 16. jaanuari
õhtul.
Sellel
muusikalisel
luulelool
on
juba
oma
otsuse soomitawaS mõttes teinud.
sõjakulud
ära
maksab."
olnud. Mõnni päew P?ale näddala, on Hendrik alamkojas teatas riigimees Runciman arupäri
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Kui Hindrik kohtu ees sai küSsitud, miks- peab. Ei ole ühtegi ministeriumi jaoskonda,
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Pärrast ta sedda teinud, waStaS temma: EL keS pääle jookSwa töö mitte hoolega aru ei
(Tombach).
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Senati seletus.
raga kauba teinud ja ei mitte temmaga. Agga korrale wõiwad kerkida. Sääl juures seletas
Senat on seletanud, et liikumata varane
et K. sedda aSja mitte herrale ei räkinud ja Runciman, et kui kõik küsimused, mille üle pade wäljaweo preemiad. Saksamaa annab pinna eest", „Orjapõlw", .Priiuse köitmine".
wägga sureliSse Wisiga omma teniStuSse ministeriumiS salajastel koosolekutel aru pee neid oma wabrikutele suurel mõõdul, millega Ehk küll tekst sugugi tihedamalt ümarguseks duse rentnikul mitte õigust ei ole ilma waraku
kaubast lahti loi, moiStiS kohhuS temmale 20 takse, ainult päälkirjade järele üle lugeda, riigi poolt kõrged sisseweo - tollid, mis teised kunstitööks kokku ei ole liidetud, waid kaunis duse omaniku volituseta varanduse õiguseta
hopiwitso.
siis need päälkirjad üksi juba 2 trükipoognat riigid Saksa kaupade sisseweo pääle panemad, nairvseid-patriotilisi, meeleolulisi-ajalooltsi kir hindamise wastu kaebtust tõsta, mis liikumata
tasa tehtakse. Need preemiad lähemad riigile jeldusi pakub, on need viis pilti siiski.tänuli varanduse pääle pandava maksu määramiseks
31. märts 1860 5 r Allkirjad.
täidaksid.
Wähe aeglasemalt töötawad prantslased. küll esiotsa kulukaks, aga tasutakse pärast, kui kuks aineks heliloojale, kuS ta oma võimist ette on võetud. (Pta).
A. pärris herra, keS ka P. mõisa wallitseb,
kaubad turu wõidawad. Teme abinõu on sa õige mitmekülgselt näidata wõib.
Ajapikendust saanud tööliste koha
olli Jaan K. töö poisiks aaSta peale kaubelnud; Aga mõjuw ajaleht „Temps" kihutas Valitsust
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mõistis Jaan K.—le selle salaja ära minne sust selle asjaga rutata. Kõik liitlased peaksid abinõu tarwitusele wõtta. KolmaS abinõu nii omane on ja Miina Hermanni koorilaulu
ajapikendust
saanud
teeniStuse-ealiSte
tööliste
misse eest 20 hopi Vitso ihho nuyhtlust. Herra sääljumcs ühtlaselt tegewad olema, et neid
Saksamaa pärast sõda ka kaubanduse- ja töös oleks tihe tolliühendus liitlaste maade mahel. dele lugupeetud koha meie kontsertide eeska üleminekul teise tõöstuse-asutusesse ajapikenduse
tahtis, et ta 30 hopi pidi sama.
Peab meeles pidama: Saksa wägew mili waS on muretsenud. Eelseisvast helitööst on maksmajäämine ainult sel tingimisel wõimalik
tuse sõjas ei Võidaks.
s. august 1871 Allkirjad.
tarismus
on Saksa suure tööstuse ja kaubav ka wöitlusekoor „Wiimse vere tilgani" ise on, kui selle asutuse poolt, kust tööline lahkus
Saksamaa Valmistada ennast selleks suu
A. mõisa pärris Herra Baron von U.-St.
duse
saadus.
Seda sõjakust wõib ainult siis üraldi meie suurtel kontsertidel ja laulupidudel lahkumise kohta kirjalikku nõusolemist aval
andis valla kohtusse, et mõisa kaks tvõpoissi resti ette ja temal ei olewat tulewases kauban jäädawalt murda, kui tööstus ja kauplemine, ette kantud.
datakse ja kui asutuse poolt, kuhu tööline läheb,
Juhhan P. ja Jürri P. omma üllemeelse ja duse- ja tööstuse Võistluses mitte pahad Või maa hää käekäik on murtud.
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Nagu ajakirjanduse-büro teatab, on elu
„Saksamaa on 40 aastat sõja waStu Val
innimesed mahha tallanud »oi hm hankude
litöö oratoriumi nime wõib kauda, või mitte. kalliduse suurenemisega ka tarwitajate-ühisuSte
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sõjas
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sisse wallanud, ja neuda Jummala armo andi
See vaidlus oli asjata. Helilooja ei ole ise arv märksa kasvanud. Uute tarvitajate ühi
pilkades teotanud ja omma suurt rummalust kuisugune määratu kasu sellest Saksa keisrile
ilmaski
oma tööd nii nimetada tahtnud ja suste hulgas on kõige rohkem maaühisusi, kel
Tartu ülikooli theologia fakul
Messe näitnud. Ka ollid nemmad: Juhhan oli, et tema walitsuS kõlk nii kawaktndlalt oli
teab
muidugi
ise kõige paremini, et temal mitte aga kahjuks suuremaid kapitalisid käepärast
tedi ärakaotamine.
s 5. karja naest sõimanud ja lönud ja Jürri ette Valmistanud. Liitlastele tuli sõda oota
oratoriumi
kindlat
ülesehitust ei ole. Ta on ei ole.
Sellest on ammu juba kõneldud, aga siia
P. kvögitüdrukud karwuStanud. Juhan ütleb mata pääle: selle oma saamatuse eest maksa
teda lihtsalt „laululooks Eesti minevikust"
„Felli»«r Anzeiger"
kärjanaene on tedda sure puga lönud, kui ta wad uad nüüd kallist hinda. Sedasama peab maale on see Wene rahmßlaste ammune nimetanud ja sellena ette kandnud.
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Via, agga Jürri P. tunmStab et ta on kögi» samaa Valmistab ennast selle waStu palawiku kui asjale tegelikult lähemale astuti, leiti, kui net Miina Hermann ise juhatab, kes omal
tüdrukud karwuStanud, kui ta on üttelnud; sarnase kiirusega. Saksamaa teeb hoogsalt keeruline asi selle sakultedi ärakaotamine ja uue ajal Tartus temperamentlise laulujuhatajana
selle kallal tööd, et kindlat tolliühmdust Sak iseseiSwa ew.-luteriusu seminari või akademia
ma võin sulle ette tua mis ma tahhan.
UuMsöjaMMtil
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Austria-Ungari, Bulgaria ja Türgimaa asutamine on.
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25 hopi witso ja Jürri P-le 1b hopi, õppe Vahel elusse kutsuda. Sellel silmapilgul, kui
Wõitlus Düünä kindlustamise pärast.
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Wiimastel päewadel hakkasid sakslased
TarwiS on liitlastel rutata, et nad Vähemalt teadet mitte ,Now. Wremja" wõi mõni teine mann Tartu rahvaraamatukogu seltsi hääks
20. august 1871. Allkirjad.
rahu asjas oma kardetawatest Vaenlastest taha sellelaadiline ajaleht ei too, kelle juures soow määranud kaunis otstarve, mis juba isegi iseäralise kiirusega mõnes Dwiuski wõitluserinna
A. mõisa pärriS herra Baron O. von ei jää.
kohas Düüna pahemat kallast kindlustama.
mõtte isaks on, nagu öeldakse. Seekord toob kontserti soovitab.
U.-i herra andis Mit N. asja valla kohto
Teater.
Just jõe ääreS hakkasid sakslased kaitsekraawistd
EL ole tarvis mingisugust roosilist mõtte teate vabameelne leht „Den" ja kaunis kindlal
ette. Herra olli tedda kelauud, et ta ei pea kujutust. Tarvis on majandus liselt jämedast
Täna õhtu näeme „Wanemuises" jällegi kaewama, wallisid üles ehitama ja traattõkkeld
kujul, iga omapoolse ligema seletuseta. Wene
mitte ommale Mõisa metsa ma pealt põllo otsekohesest alusest välja minna: rahulepingu
„Kassijahti",
mis alati rohket poolehoidmist äleS seadma. Meie suurtükivägi on eneses
maad teggema, agga Mik ei ole sedda keeldu allakirjutamise silmapilgul on Saksamaa ma lehe teade käib järgmise lt:
on leidnud.
ülesandeks teinud kaldal mitte mingisuguseid
Hariduse ja siseministri, kokkuleppimisel kao
mitte kuulanud, waid on ikka teinud ja pea janduslike seisukord kaugelt parem kui liitlaste
Tartu
tähetornist.
kindlustamise töösid teha laSta. Meie oleme
tatakse Tartu ülikooli usutAHlse osakond ära.
legi mõisa seiso metsast roikad ette raiunud. oma. Miks mi?
ülikooli
varanduste
Nishni-Nowgorodi
ewa
waenlase kaldale tuld andma hakanud, ja wiis
Harivuseministerium leiab, et sellel õpfasutu
Kui Metsavaht sedda ärra keeldud asja (pollo
Lihtsalt selle pärast, et Saksamaa töös sel kindlast! ärapiiratud usntmmlstuse-laadi kuerimisel viidi tähetornist.mitmesuguseid töö mastel päewadel ei saa waStased suurtükitule
ieggemist) herrale teada andis, Pöris Mik põllo tuse jõud sellei silmapilgul endisega wõrreldeS line iseloom on ja ainult vaikese osa riigi riistu ja apparate kaasa. Ühtlast ewakueriti ulatuse piirkonnast enam wälja. Sakslastel
teggemifi omma pealt ärra ja tunnistas kohto suurendatud on, liitlaste jõud aga wähendatud.
tähetorni juures asuvast maavärisemist? tä on wõimatu töösid teha. Esialgu katsusid nad
ees ja ka Herrale, et ta on omma Õele tei Ei tohi unustada, et terwe Belgia sakslaste elanikkude (luterlaste) tarviduste jaoks on helepaneku-punktist ka seiSmograf Novgorodi,
kiire töötamisega tagajärgi kätte saada. Nad
määratud. Tartu usuteaduskonna asemele
nud, keS lesk on. Odde, ehk see lest ei olle käeS on. Isegi sellel korral, kui nad fäält
nii
et
siin
nädala
algul
juhtunud
suure
maa
saatsid seks otstarbeks soldatitest asiaoSkajaid,
awatakse ew.-luteriusu jumalasõna akademia
mitte enne küSsimaS käinud maad tehha, ja saaksid wälja kihutatud, läheb aastaid tarwiS,
Petrogradis wõi aga mõnes suuremas lõuna värisemise kohta mingid tähelepanekuid ei saa nõndanimetatud inseneri - bataljonisid wälja,
Herra ei ole temmale parreminne lubbanud, et Belgia tööstust jälle wanaSse korda seadida.
dud teha.
aga määratu suurte kaotuste ja kõige selle
poolses linnas.
kui Mikule, sedda maad on arwata üks killi Selle eest juba hoolitsewad Saksa rekwisitsioni
Tarbeainete toimekonnast.
purustamise pärast, mis üles oli ehitatud, on
AkademiaS
ei
sünni
õpetus
mitte
Saksa
mitto ma. Kohto ees tunnistab Mik mõisa kommisjonid vraegu, kes kõik masinad ja wab
Täna on jälle petroleumi Tartu jõudnud. need katsed kõik tühja läinud. Saksa suurtüki
seiso metsast ei olle temma mitte roikaid aia nkute tööriistad Belgiast ära Saksamaale keeles, nagu nüüdses theologia fakultedis, Müügikorraldusest antakse varsti teada.
wägi omalt poolt wõtab kõik abinõud tarwi
waid Wene keeles. Sunduslikkudeks õpeaine
ette raiunud, waid ühhe vauna aia eest ühhed wiiwad. Ja kui sakslased weel Belgiast sun
Ülelinnaline petroleumi jagamine lõppes tusele, et meie tuleandmist takistada. Waen
teks selles akademias on Wene kirjandus, kir
wannad aia puud sinna ette weddanud.
eila. 3. linnajaost ja eeslinnast käisid pea kõik lane hakkas meie batareidele tuld andma.
nitud on lahkuma, siis wõib enesele Ju
janduse ajalugu ja Wene ajalugu."
Metsavaht ütleb, et neid seal ka peab ollema. mal hoidku! ette kujutada, kuidas Saksa
Aga ka see abinõu ei aidanud. Sakslased
Nii Wene lehe teade. Tema kindlast ku majaperemehed petroleumi! järel.
Sest paistab välja, et Mik on süüdlane, et wihased sõjasapörid Belgia wabrikutega üm
Kroonu algkool.
pidib kaugemat sihti tabama kui meie. Läbi
just hoolimata ci tahaks meie selle mõtte teoks
ta kül püiab sedda asja pörata. Kohus mõis ber käiwad. Sedasama kõik, muidugi natukene
VI. linna algkooli ruumides Jaani uul. lume ja udu oli neil raske tnleandmist juhtida,
tegemise sisse praegusel ajal uskuda. Haridu
tis Mikkule 30 hopi ihhu nuhtlust, agga ta wäiksemal mõõdul wõib Saksa wägede käeS
seministri põhjendus osakonna kaotamise asjus, nr. 15 awati juba enne jõulu (Edinburi) üleüldiselt selgus aga, et sakslaste suurtükitule
pällus ja tahtis veel herra jure minna, ja olewast Poolamaast ütelda, ka Põhja-Prantsu
kroonu algkool, kuhu lapsi igast rahwusest
ÜtleS ei ma ennast peksa situ mitte ei laSse ja semaast. Ei tohi unustada, et sakslaste käes kui see õige on, on wähese loogikaga varus wastu wõetakse, waeseid ilma maksuta; ka andmine asjata oli. Meie peame waenlase
kohtasid Düüna pahemal kaldal meie wuhet
tatud. Uue iseseisva akademia asutamine on
jääb polele.
niisugune tükk Poolamaad on, mida õigusega vististi kaugelt kulukam, kui praeguse Tartu antakse raamatuid neile maksuta. Meie pidamata tule all. Kõneldakse, on et saks
17. sept. 1871. Allkirjad.
üheks suuremaks Wene tööstuse keskkohaks ni ülikooli jumalasõna osakonna võrdlemist väike linnast on lapsi wähe tulnud ja ruumi on lased mõnes kohaS oma harilikka metsikust taf
22 Octobri ku päwal olli Mik jälle walla metati ! Miks maksab üksipäini Lods! Ja sed ülespidamise kulud. Kui ärakaotamise koolis weel palju. Lapsi wõetakse sellel nä witama on hakanud: nad on töödele, mis meie
tohto ees, sest herra ei olnud mitte temma Prantsusemaal? Maa, mis sääl sakslaste põhjuseks see asjalugu on, et see õpeasutuS dalal weel wastu, mille pääle meid laStewa tule all tehakse, wangiwõetud prantslasi ja
kässo ülleaStumist andeks annud ja ta sai käeS, on neli wiiendikku kõigest Prantsuse raua ainult väikese osa nigielanikkude huvisid tee nemate tähelepanemist palutakse juhtida. Lapsi itallasi saatma hakanud.
omma tenitud palga 30 lvitsa hopi kätte.
maast. Selles piirkonnas on 65 prots. kõigist nib, siis ei ole Põhjusi kulusid suurendada. wõetakse wastu kell 3 p. l.
Montenegro aSjuft.
Wildiwabriku awamisekS
Prantsuse
raua - sslatisahjudest. Wõib ainult Tõsine Põhjus selle osakonna ärakaotamise
Paron U. andis wallakohtuSse ülleSse, et
„Retsh" kuuleb Parisist, et Montenegro
Tartus, Maarjamõisa uul. nr. 27, on kuber kuningas mõni aeg Lyonis elab, mille järel ta
KustaS P. Olli Kinotajalle üttelnud: Kurrat, imestada seda suurt korralduse annet, mille läbi asjas on teatavasti alati teine olnud.
Prantsusemaal
wõimalik
on
olnud,
sellele
kao
tulle künna isse," sest kirjotaja olli tedda sandi
See on Saksa mõju kaotamine sellest õpc manguwalitsuse poolt Friedrich Hoppele ja Parisi sõidab. Montenegro ohvitserid, keS ku
tatud
rauasaagile
mujalt
rauda
asemele
leida.
künni pärast nominud, et parreminni piddi
ningannat Lyoni saadavad, tunnistavad teated
asutusest, millega ei venelased ega ka kõige Jaan Hurtile luba antud.
Kingitused sõjameestele.
Et
aga
Prantsuse
metallitööstusel
pärast
sõda
kündma. KuStaS tunnistas agga kohto ees,
arwurikkamad Balti rahvad, eestlased ja lät
rahuläbirääkimiste kohta tühisteks ja kujutavad
Riia posti- ja telegrasi-ringkonna ametni asjade seisukorda järgmiselt: austerlased pöör»
et temma ei olle mitte kurrat tulle künna suur kriisis tulemas on, selle üle ei wõi imes lased rahul ei ole. Et seda mõju kaotada, ei
tada. Saksa wäed wististi nendes piirkonda ole aga tarvis fakulteti ülikoolist lahutada kud on oma keskel 6000 rbl. kokku korjanud sid sõdimist seisma jättes ettepanekuga Monte
isse ütelnud, waid siin ei künna ükski
hooste poiste seast parreminne kui minna" des, kes Saksa Reini maakondade tööstuse- ega ära viia. Teed selle õpeasutnse uuendu ja selle raha eest sõjameestele kingitusi ostnud, negro poole. Montenegrolased olio sõjaridh
Ütles pitk sõnnik ja märg ma, Härjamehhed Wvistlejad on, kiwi kiwi pääle ei jäta.
seks on ammu ja ammu juba ära näidatud, mis 13. jaanuaril poSti-ametnikkude wolinik tade-rahu tegemisega nõus, aga niipea kui na»
Sellest seletusest paistab wastuwaidlemata asutatagu siia ometi Eesti, Läti ja Poola te kude poolt wäerinnale ärajagamiseks kätte kuulda said, et austerlased rahu ette panevad,
Wõiwad siin parreminne künda, agga mitte
Koostega. KohtomeeStele ja kohtoallusele sai wälja, et liitlased tööstuse poolest nõrgenda geliku usuteaduse professurid hääleõigusliste wiiakse.
ja mõned nende tingimised teada said, lükkasih
seadusse ramatust § 461 ette loetud, kui sure tult rahule wastu lähewad.
nad pahameelega kõik ettepanekud tagasi ja
professoritega, siis on Gaksa ainuvalitsus
ÜSna teistsugusel seisukohal on Saksamaa. murtud. Ja ülikool, teaduskond, kes selle
süiallune temma on. Ka kohhuS mõistis Kus
pidasid taganemist Skutari poole paremaks.
Anemüd teated.
tasele 1 rubla hõbbedat trahwi, et saunadega Saksamaa tööStuSlised jõud ei ole sõja all rahva keskel töötab, kelle vaimulisi huvisid
Seisukorrast Albanias.
wallitseja waSto olli hallanud ja kaks poissi mitte nõrgemaks läinud, waid weel kõwenenud. ta teenib, võib oma tööd palju önniStusrikka
eratelegrammide järel tungivad
Baltimaa mõisnikkude eraõi
Kõik
need
wabrikud
ja
töökojad,
kes
sõjatar
N. ja K. said kumbgi 1S hopi witso, et tõ
bulgarlaseo Albaniale lõunapoolses sihis pääle.
malt siin teha, kui kusagil mujal.
guste ärakaotamine tarwiliseks
widusi walmiStawad, on oma sisseseaded kolm,
juhhatajatte sanna ei ole kuulnud.
Jtallased on otsuseks teinud Wallonat ja
Mis Wene keelesse puutub, siis ei oleks ju
neli, kuni kümme korda suurendanud.
21. juuli 1872. Mkkjad.
tunnistatud.
kaitsta. Serblased lahkuvad täieStt Albanias
meil eestlastel, kui meie keele huvid tegelise
Et
need
uued
sisseseaded
sõjakapitali
ja
professuriga kaitstud on, selle vastu midagi.
A. mõisa pärriS herra Baron von U. an
Petrogradi telegrasi talitus toob järgmise et mujal ülejäänud väeosasid korraldada.
sõjakasu
arwel
on
tehtud,
siis
on
nende
sisse
Roomast teatatakse, et Jtalia kuningas päh
Kas
selle
läbi
aga
Saksa
keele
mõju
välja
dis walla kohtusse, et tema sedda mitte ei
tähtsa teate:
seaded
juba
ennast
sõjatööstuse
teenistusest
sõja
minister
Salandraga kaks tundi nõu on pb»
tõrjuda
suudetakse,
see
on
küsitav.
Üliõpilased
salli Kaarel J-il 2 kaSfo last on ju olnud,
KohtumimsteriumiS algasid iseäralise nõu danud, kusjuures otsuseks on tehtud kõiki abi
lõpul
täitsa
ehk
suurelt
osalt
tasa
teinud
ja
wabri
peaksid
kaua
aega
ikkagi
Saksa
keelt
hästi
mis wallale suureks häbbiks ja teotuseks on, et
peab seadusse järrele kohto läbbi trahwitud kute äriseisust juba maha kirjutatud, nii et need tundma, sest et siiamaale terwe L.-usu teadusline kogu harutused Baltimaa rüütlimõisate oma nõusid seks tarvitusele võtta, et austerlaste
sisseseaded enam midagi ei maksa. Wiimane kirjandus selles keeles on kirjutatud. Kui ka nikkude eesõiguste ärakaotamise kohta. Nõu pääletungimist Albaniale seisma pauna.
saama.
asi peab muidugi selle pääle mõjuma, et Saksa ettelugemised riigikeeles läheks, kuluks kaua kogu leidis tarwilise olewat Baltimaa mõisnik
Liitlased Greekamaal.
KohhuS kutsus Kaarel J-i ja Anne R.
tööstus
odawasti
wõib
kaupasid
walmiStada.
„Journal
deS BalcanS" teatab, nagu
aega ja suurt kulu ära, erue kui sellekohased kudele antud wiinapõletamise, õllepruulimise
kohtusse ja kuulas nende häbbematta pimme
TarwiS
ainult
mõtelda,
kui
palju
treipinkisid
Wr.-le"
Bukarestist
telegraseritakse, et praegn
teaduse hallikad Wene keelde saaksid muret
dusse teud järele, kes himmude põllemist täi
ning õlle ja toiduainete müügi õigust ära kao järgmised Greekamaa kohad liitlaste sõjavä
Saksa
metallitööstuse
wabrikud
omale
sõja
ajal
setud.
tes isse ende au ollid kautanud häbbi palgaks
Muidugi tõrjuks kavatsetud muutus keele tada, niisama ka õigust mõisa piirides kõrtja gede käes on: Saloniki, Orfana, Kavala, siis
saanud nenda risti innimeSse seaduSlikko ello juurde on muretsenud. Need pingid treiwad
päewas
250,000
shrapnelli
walmis.
Kõik
asjus Saksa keele järk järgult enam tagasi. awada ja pidada, alewikka asutada, laatasid Tenedose, Jmbrose, Lemnose, Kreeta, Korfu ja
ja puhta au wasto ollid eksinud, mõistis koh
huS, et Kaarel J. saab 30 hopi witsad za need pingid hakkawad rahu tulekul töötama, See oleks aga igatahes snur ettevõte ja üles ja turupäiwi pidada ning talupoegade maa KaStelorize saar. Greeka valitsusele on uuesti
An R., kui laps aastaseks saab 3 pääwa puu- et liitlastega wiimast hirmust wõitlust ma anne ja küsitav on, kas on p! segusel ajal nii pääl jahil käia. Nõukogu tunnistas tarwili kinnitatud, et need kohad ainult ajutiselt tum
giwatel strategiliStel põhjustel liitlaste kätte on
ris olema. J. terwiS ei kannud mitte ihhu jandusest wõitlust pidada. Siia juurde tuleb palju huvi ja püsidust selleks raskeks ette
seks, et laatade, kõrtside, ja muude sarnaste võetud.
tähendada,
et
Saksamaa
wabrikud,
mis
sõja
võtteks,
et
seda
teoks
teha.
nuhtlust, sest temmal käiwad sõled kubbemeS,
tarwidusi walmiStawad, oma muud alalist WLeosacest wabaStatud aTamwllelkste asutuste arvamise õigus üleriikliste määruste
Serbia WSgede juhataja Putnik
mis ta kohto meestele näitis, ja maksis trahwi
tööd mitte ei ole seisma jätnud, mida nende
põhjal
korraldatud
oleks.
surnud?
järelwaatuS
3 Rubla walla laekasse. Bulgaria lched teatavad, et Serbia vä
algas täna.
23. juuni 1573. Allkirjad, z
lttemaltähendatud nõukogu otSlarwe ja sih
Nagu arwata wõib, oli lugeja nendest,
Täna pidid need wäeülema juure ilmuma, tide kohta on nõukogu esimees kohtuministri gede juhataja Putnik Korsu saarel Srg oa
Herra Baron von S. herra käSso peal
keda mõisad 1870. aastatel oma walda rahwast pöö
kes
3. linnajaost on, homme Peawad ilmuma
aias tallitaja Krõõt K. ja An N. kohtusse,' rama tellisid. Nad lugenud talu tubades, koolimaja
abi A. N. Werjowkin „Birsh. Wed." kirja surnud. Serbia saatkonnal Bukarestis ei ov
selle kohta kuni laupäevani teateid olnud.
et nemad on koolimaja juures kära tõstnud,? des ja tihti käinud ka mõisa herra ise nende lugemist 1. linnajaost, reedel 2. linnajaost ja alewikust saatjale järgmist seletanud:
laupäewal
16.
jaan.
päält
kuulamas.
Uhes
mõisaS
Harjumaal
awaldannd
mis herale oli kaebatud, et weel olid seda
„ Baltimaa mõisnikkude eesõiguste ärakaota
Väljaandja eaaä. jar. Z. Tõnisson
Need, kes wäeteenistuse kommisjonides on mise küsimus, mis käesolewa sõja ajal iseäranis
inimest naernud, keS lugenud.*) See kaebtuS lugejad niisugust mõju, et ööseti kõiksugu asju mõisa
WaStutaw toimetaja H. Neba»^.
ei olnud mitte aga tõSsi, kooliwöörmünder õue pääle kogunud, Ws aastate jooksul mõisast oli wabastatud, ei yle seekord mitte ette kutsutud, terawaks on läinud, ei ole enam uus. Esimest
»n seal olnud, naesed on oma asjade pärast- varastatud. Pöõranüd vargad toonud asjad tagasi. waid need, kes kommisjonideK wäeteenistuseLse korda tekkis ta möödaläinud aaStasaia 60.
aasa»» IStS.
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Lila lõuna kell lakkus siit ilmast pika raske kannatuse järele
meis armas emaks ja vanaemaks S 0 aasta 10 kuu vanaduses
I!

Wk kiillenll!»!

sündinud VS>»lkl»auU
Kirstupanek laupäeva õktu kell S. katmine pükapäeval kell 11 e.!.
tallinna uul. 59, klaar)s kiriku surnuaiale.
palume sugulasi ja tuttavaid lakkunud põrmu viimse raku palka
lakkesti saatma tulla.

?»rtu Kesti js itoiu-Ukisus
>>

WM-IllllklllgM

17, IViV. Lkisuse ruumides (Luurelturul 14).
XI. valimiskogu koosolek teistkordne kell 11 e. I. XII. valimiskogu
koosolek kell 3 p. l.
päevakord!
1. Koosoleku avamine ja jukataja valimine.
2, V/olinikkude ja nende asemikkude valimine.
Xl. valimiskogus valivad liikmed, kes Okisusse on astunud 1913. a. märtsist
kuul 1912. a. juulini.
Xli. valimiskogus valivad liikmed, kes Oklsusse on astunud 1912. a. juulist
kuni 1912. a. detsembrini.
Koosolekule pääsed kutsskaardi ja arveraamatu ettenäitamisel. V/alijate nime
kiri »n kõigile näka Vkisuse ruumis. V/olinikkudvkogu määrused on Okisuse
liikmetel saadaval Okisusss. iukatus.
tG»tDU
XÄmopß» val.lZ. sean. doU 90KW
»s»»llakt.

MM W.

A«»aopil»»tol» dtov»»!aoÄuo.

N>f»s»»«VI»s»
Hind 20 kop.
tS. j»so. k«l 9 Lktu
Skktt » P ErnttS: Sirvilauad 18V7—1S1V ipüätütt EeSti waim
PM»» ssGomstenk S»ml«
. ltse kulturi ajaloost). R. KleitSman: WRtlusest külge
St»W?I MMvtt
hakkavate haiguste waStu. J. Tork: Kodusest laStekaSvawseft.
klatam lo aineta
A. Kruus- Ajalosta rahwused Wenemaal. B. Ernits: Sõda,
qjõlooiwo laululagu S joo» ela- rahwuSküflmuS ja rahwuSkuUuralifed püüded. Sirvilaudades
ISV7—INS a. Umunud kirjutuste süStematiline nimekiri.
N»to pUUäoga.
U Xuläaa aeg. U. KüiitUto Loo
Päüladu „PoStimehe" raamatnkaupl.
ttwHKle tuled. w. VSMge koäuül»pNa««« s«l««
MQO «oot. lv. vrjopvlv. V.
?rttus. 258
pvetlia eelmlllld teatri klsäaäega
Vavemuieo Ic»»»«s.
Tarwitatakse
Bõqgr»»m»tH<! 10 kop. tLUc.

Tants«-t«nstt tool.

»«««

Wõtan selle aaSta esimestele

18. jao». päow
jo 3-4> Pet»Ma.
A. SS. Õpetan pidu-, must
ja Plastikat iga pSew.

*Teatti? ixülja
antakse PyS
»d« -tttuschst.
Karjamõisa
ta wefiweske on rentida ehk
mäüa. Ligem. Rita u. 11S, k. /.
Pettogrsdi taise

TaUirma kroom» tSSde pitSle» Töö
on tüki ja päewa wiist. SSU Tallinna on prii.
Teatust saab Tartust Pihkwa uul. nr. 84, kaup
mees Ehrlichi poolt sa Tallinnast, Wase uul.
nr. 13, kirt. 3. Kari»».
nüüd ehk lüripäewaks kohta soo
vib saada, see andku ennast
aegsasti üles „BaltNa" kon
tori, Küüni nul. 2, TartnS.
Kontor on arvatud: S—l e. l. ja
3—S p. I. Kontoril on alati
kõiksugu kohtasid ära anda iga
seltst ametimeestele.

Ferdinand KerSua Võru maak., GuStaw Sild Paide maak.,
2 järgu maakaitsewäelised: Albert Kaup Wõistkust, Johannes
Jakob WakS Pärnu maak., Priidu Rasu Saaremaalt, Juhan WSsu Kinnas Wtljandist, Johannes Orav llue-Wõtdust, Peeter Holland
Tartu maak., GnsnllNAvn. sau. 6a?., 1 xo?2, 16 usu. Uue-Wõidust, Jaan Müürsepp Riidajast, August Hiiop PaMlast.
Jaak MarguSsou Wtljandist, Oskar Laane Viljandist, Johan Mil
JuultuS Reinftld Pärnu maak., Anton Ltbene Waiwarast jan Helmest. I/dAors. axu. 175 udn. sau. sar., 2 xora, 2 sso.
TurwaS Ufast, Mihkel Matsou Pärnumaalt, August Matson
Novgorodist, Lermaun ttss Palmsest, Johau Sepp Pärnumaalt.
176 uix. sau. 6a?.,
SSjawäljale sõites saadawad kodumaale terwifi ja soowiwad
hääd uut aaStat: August SaukaS Rakvere vallast, Eduard Sae
xv?».
waS, Hugo Sepp Rakverest, Karl Treima»» Wäike-Maarjast, Jaan
Maksim ReinSerg, Jaan Usin, Ernst Lrak, August Näpp, Au Sirelpuu Stmunast, Ernst Tombach Eimunast, Willem Sammelberg
gust MitS, Eduard Gräuberg, Jaan Tamderg. ÄanS Kost, HanS Kadrinast, Julius Tauer Nigulast, Hans Eandberg Palmse w. Os
RitS, HanS Tine, Jüri Penjamin, Juhan Tamm, Juhan Reimann, kar SaSmtn Zkudina w , GuStaw ESlan Aaspere w., Jakob Talli
Albert Juudas, Aleksander Raamot, Joosep Malma. Aleksander kaS Roela w.. August Saar Watku w., Alfred Tauum PüSsi w.,
Krcll, Aleksander Petenson, Aleksander Peterson, Willeui Kulpa, Aleksander Rihter ZmaStu w., Eduard Puss Joola w., Aleksauder
Woldemar Juuse, Paul Oppart, Karl Palusson, Jaan Stewderg, Tiilen Pada w., Johannes Seilenthal Porkuni v., Aleksander
63 »x?nnnox. 6x2?., 6 6»?»xvs.
Suurkaew Maria w>, Jakob Tomper Kaarli w., .Eduard Summa
tawet Wihnla w., Jüri SatS Aasperest. Hugo Õis Avanduse w.,
Endiue Pala valla Halliku koovõp. R. Kuusik.
Johan Tombach Palmse w.. August Teuman Põlulast, August Saar
Watru w., Johannes Tomband Watru w., Willem Silbenberg
J. HiIPUS, Ruxonuaa 8, uueona uxauox
Salla w , Martin Luik Waiwarast, Jakob Siim Rakverest ja Karl
Enma Rakverest tervitavad lahkunud; vendi U. P-st. Kahe viima
Richard Värv Vana-KuuStest, August Wirunurm, Joosep se adr.: 3 nckx. sau. var., 4 xora. sousuoouxsq^u
AufS, Kaardiväe grenaderi polgu 13 roodust.
EeSti sõjamehed- sapõrid. Josep Mastug Tarwst, Johannes
Narvast Aleksander Rutoff, Tartust Karl Pakk, Viljandist, Walter Tallinnast. Rudolph ErtitS TudoUnnast. 27. OauoxumS
Sa.?., 3 xora, 3 noo.
Aleksander Johanson, 2 Lan?. chn. snuu., 4 nss.
s xo?a, 1 Rutosf, Johanson, lv xo?». 1 sasoq?..
August Paju ja JuhanneS MetS. Adr.: 1 sau. axv. uusu1 õaraxos.
Eduard Koppel Saadjärvest, 3»o. 6»?.
Hn?oso«»?o uonn», 2 xv?», 3 ssno^xn.
Kaarel Pehk Tartust. Adr.: 154 uin. gususis, Hvxssaorxsffs, 3 uss.
Märt Poogen ja Peeter Mägi Tartust.

on müüa,
Struugi Belaja
waksalis.
MNm VmM»»» k»»N«
« õpetus algasus, wõtanj weel
Klsi õppijaid waStu, õpetust an
nan pesu, kleidi, üliriiete joouis
«seT juurdelõiguseS kõige uue
ma hästi passiva kerge õpewttsi
järele, ja kõigis kunst ja lihtsama
tes käsitöödes. Programm sa tööd

on koolis näha. Hurjewis, Rita
vul. 17. R. Hobeeg. 5?
R«Md
otre ja kaeru oStab Karlowa
auruweski Teles. 359. J. Toom.
»
sakru sopomiS uss.
a!o»s. 4, 5». s,
vrs IL—B s.
Kats koolipoissi
wõiwad weel korteri saada ZoSti
ga ehk ilma. Kitsas u. ü, k. lv.

Domkinos: G. Kütt.
PSidlaS: Willem Ott, Luttkal.
GrastVereS: E. Goldberg, wallakirjutaja.
Haanjas: J. Anso, wallakirjutaja.
KarulaS: A. Pärjel, wallakirjutaja.
Walg»»taS: W. Planken (pood). Juh. Wõlli
(pood).
Põltsamaal: J. Wassari kauplus.
Jõgevalt R. Klaussoni kauplus.
AutSlaS: J. Klasmanni raamawkauplus.
Kärgnl: köster M. Baugus.
SnhumiS: P. Litter.
PukaS: J. Teimanni kauplus.
Wõttkveres: Kaupmees J. Simson, Tee
lahkme pood.
Oh»al: J. Blum, raamawkauplus.
Wöõbsus: apteker A. Ahwen.

poodiruumid
välja. Kas. Raatuse u. 83. k.3;
Eht valged puudli
kutsikad
odavasti müüa. Raatuse u. 22, k. 4.

2 reisikohvrit, söögilaud 6 too
liga, > kirjutuslaua tool on
müüa.
Riia U. 119, k. S, näha?. 11—S.
Soovitakse oSta 4 tervet
tööhobust
ja ühte ratsahohust, soowitaw
musta karva. Pakkum. ütelda
telefoni kaudu nr. 313.
Mi WIW
Mil

JuuliuS Hermann Pukast, PaNl TeraS Keenist, Eduard
Hugo PlakS. 96 sau. 6ai. nouasA»
MmWW
Luik Sootagust, Juhan Laaneman, Aleksander Boogen, Peeter rox. OuuSuxous.
Tatrik ja Herman MaaruS Tarwst. 1
g 5 Rxaonosxoniü svv?xossan xo?».
Johannes Beek. Raonasonan axuin, 264
H W W«i
uouvs, 7 xoia, 4 sss.
A. Erenbera, L. Woitka, A. Unt, J. Laurison, A. Kiwit, J.
Prüttel, H. TõT E. Piir, J. Kera 430. Valga polgu, 4 roodu
Johannes Jokk, Hermann Oja ja HanS Tõnisou Viljandi iM müü». Lähemat R. sNauSsovi
eestlased.
kaupl. Jõgewal. üS
maalt. Adr.: 177 ukn. sau. 6»?., 11 xora» 2 sss.
KlidtvsKtt
O. Mänd Petrogradist, S. TaltS Kiliuaist, J. JlweS, Nar
Ernst Laas ja Theodor Salom Malgast, Johan Viller Rak
vast, D. Jakobson Läälinast, 7 Xx»., 5 Ikann. 6 Vxo> vere kreisist, Hendrik Nikker Pärnuste Eduard GrosSman Tallinnast, soowiks üürida. Pakk. Postimehe
nvsoK »ss., o?A.
OSkar Kiipsar Tartu kreisist. 72 udu. uoovs, 5 xcxr». tal. „llawer" all.
Hobuse sõnnikut
Peeter Siimcm, Widrik Sipp, Jakob Kombe, Aleksander Rosin,
Otto Gellert Wõnnu kihelk. H. Kubu Kärstnast, Aug. Terien
VuStaw Tensig, Prochor Sajantin, 271 KraSnoselski polgu muu Wiljandimaalt, J. Eifenberg Tallinnast, Madis Talist Lääne on kuuS koormat müüa. Tähtwe
sika komando.
»e aul. 7.
maalt. sau. 6«r. 11.-ITs. Ilovuosvnaoo ucuiua,
2 xoia, 15 ossoqi..
Õpetatud
Vernhard Markus Kudinalt, Jaan Weltmann Voldist, Jo
liunukoer
hannes KäSper Paidest, Arnold Reidols Rõngust, Peeter Karu
«VIO
Jaan Teder Helme-Hummulist. l"ox. Ouousuosi., -1
1 rmno
Sangastest Rudols Maran Kirepist, Z»n. 6»?. Hxovõxa saa asrouoõ. uavrexvnas.
on müüa Pärnapuul, nr. Sl.
mvnennro uonn», 4 L. xo?», 5 ssnvA'».
«««W-is, pikast oa mllila
Alexander Peep Milast, kuulipilduja alamohwitser.
Kooliõpetaja M. Ott. 3 dsvgno-I^s»xzsäeniü »»u. 6»?.,
Lro uonus, o?. HvsSvxvsso, Losr. v.
toakeaami.
9 sen. 4 sss.
3 xo?», 4 vssoq^.
Mäe uul. nr. 10, alumisel korr.
Reihard Koger ja Jaan Allik Kavastust. L» ?. Ho?xo?x»s?.
Lipnik August Jürgenson tervitab kodumaalasi. 8 Ou6uxo»iü
Mett
sau. 6»?. H.-I'». llxox6A»msne»»ro nonna, 3 x. 4 nos.
uouus, uouvs. uour. uos?. 39.
müüu Kalamehe uul. nr. SV,
A. Akmaun Võrumaalt. L» nxduvorsz?»»
Peirogradist lahkudes ja sõjaväljale minnes jätame kõiki ju on
krt. 4.
malaga ja soovime hääd ja õnnerikast uut aastat. Daniel Ander
rao.
son Ahjalt, Karl Keerman Tartust, JohanueS WäljaotS Här
A. Grünberg Tartüst, J. Sarap Kambjast. 15
janurmest, Eduard Madilou Waral( Aleksauder Autonov
»ovnn»?o
.llllW l ItM»Tormast.
npnnnnaorn no»ll»enzf na
Joh. RuuS Tartumaalt, S. Pajo Viljandimaalt, A. Allikas,
Mamohwits. H. Latt Wtljandist, jefr. K. Kutman, J. Gei
sry n eanasm na soe
N. Stranssn, M. Siller Pärnumaalt. 172 ud». ssu. 6a?., 11 x. mann, P. Htmmist, M. Juhanson, T. Eultß Pärnust; J. SaSsi
avan. » raxxe
NN?. D 1 LSSvq?..
Tartust, P. Tõldsepp Wbrust, jefr. J. Keil Rakverest, alam nmuaers cupaonn o npnnd
ohwits. A. Rabba Wändrast. llpomssi. xora, 18 vau. 6a nonin ?pzs»a n nannrana
Aleksander Juust Nuustakult, Woldemar Sepp Tartus Teodor rauiouD.
QaSnpn. OSpanmrnen
RuuS Pühajärvest. Rnxou»»» 33. 6 sau. onn.
6»?., 1 xv?» 2 nono^.
Johauues Bruel, Walter Mägi Lohusuust, Joh. JSrail, W.
Walner, H> KantSberg, JuliuS Aru, Witdo HeidekiÄ, Alexander »on npoea. dd 1? (nomno na
SraSnoselSki polgu muusika koori eestlased:
sev. «.).
Nikolai Vihmana, Dawid Vau, August TorS, Hermann We Paju, J. Wildo.
dam. August Küstler, Mihkel Peterson, Burhard Kruuse, Karl Paal,
Leonhard Oja, Karl Autsow. S u4n. SsrnsuAvuUt uomra,
Peeter Siimann, Widrik Lipp, Samuel Ott, August Gahar, KuSta
uouauAa.
Tensing, Jaak KttS, Jakob Kombe, Jakob LauriSson, August TeeS,
Jakob Sitse, August Järn, Dawid Bluuard, Peeter Zinit, Jaan
Jaan Villmann Waua-AntSlast, Karl PavlovitS Val
gast. 65 IloonosoniL Lro Louuuvoisa uonus, 15 xoia.
vappe.
A. Pihlaka».
Peterhofi EeStt sõjamehed: Alfred Trääl, KuStaw RurmiS,
Paul Mitter, Anton SelimetS, Johannes Gilkut, Jakob Ewert,
Rudolf Suumaan, Alfret Sätk, Jaan Vaar, Woldemar Saar, Jo
hannes Simm, Theodor Tihane. AdresS: 3 s»u. nd». 6»?., 11
xv?». 4 nsn. Än?exn

Tarvitatakse
im-ei

KanapSä.. kihelk. kooli
pääle. Ülesanda õp.
Falek iep. öeppo. Ka
napää kirikumõis.

KM Utaa Kill:

KSidawaS kohas üüritakse

suuremas kreisilinnas juhtu
mist
väga odavasti. Lähemat
Jaan
Kadak,
August
Rewtveg,
Eduard
Hugo
Äkkel,
Friedrich Pensa, 1 ?io6u. sorr. mnonn
Woldemar RäSta, Aleksander Tennison, August London, Paul
KIUW jli Ka MM
Mägi. Aleksander Kruuda, Jakob Urberg, Angust Raudfep, Ru
Äendrik Kustavus ja Peeter Aunin Hummulist, 176 u-dn. dolf Uetti, Max Kargaja, Paul MeritS, Johannes Kõrwei, Mar Zurjewis, Suurturg »r. 8.
sau. 6a?., 8 xv?», Hn?sx» M., 2 nssvA^.
tin Kool, Johannes Soonberg, Eduard Wtpper, Peeter Semel,
2 YS«d mööbliga tuba
Johannes Kama, Jaan Kupri, Adalbert Tillison, Karl Hermann. haritud perekonuaS otsivad kohe
August Ränkel Kurista vallast. Adr. 355 ird». ÄnPn.
3s.ii. Lar. il.-I's. uonus I xora,
2 üliõpilast. Pakkum. saata sü.
2 xv?».
15 ssoo^xs.

ausast perekonnast, tarviliku koo
liharidusega, tarvitab kohe lehe
kojukaudjatekS .Postimehe" tali
tus.

kõiges suuruses sa! TSnnoffi
kauplus, Küütri Ml. 3. 25

Kauaaegse kliwiku praktikaga an
nab naesterahwastele nõu ja abi
Tähe uul. nr. 66, krt 3.
Ämmaproua GrosSberg
annab nõu ja abi ja wStab
igal ajal raskejalgseid ja sünni
tajaid lahkesti wastu. Petro
gradi uul. nr. 14, k. 3, teisel kor.
Mi«« käsitöö wanld
algavad 18. jaan.
A. LlStal.
Aleksandri u.7. Firma Kuhlman.

Tervet amme
otsitakse Kroonuaia u. 70, k. S.
Aiapoisid,
keS seda tööd tuunewad, leiavad
kestvat teenistust endises E. Willi

aiaäriS Allee u. TartuS. S

AIjMM,
Tütarlapsi,
kes õmblust ja joonistust soo aastasulaseid tarvitab Üle
vivad õppida, võetakse vaStu nurme mõisa.
Gildi ja Sompani uul. nurgal,
Laatre weSki tarvitab kÄhe
3 korr. Ainson.
täiesti õppinud
Majahoidjat
«Mri;e!li
tarvis Ladumise u. 6.
Koha kuulamise koutor Pepleri kroonu tööde pääle. Zkörge palga
uul. 3,
eest. Kaupa vgema tulla ainult
K teenijad
hüäde tunnistusega wõiwad en pühapäeval, cr.
Juustuwabriku ou
nast üles anda kella 11—4.
pviSfi tarwis.
Mezsawahti
tehtakse Tähtvere mõisa
tarwitaq, keS kroonuteenistusest Kaupa
meiereis.
prii. Kirj. np. I°cpsa,
necrso
Tüdruk,
S Metsaülem PaulmeiSter.
keS Wene keelt oskab, leiab kohta
Tüdrukut
Wabriku uul. nr. 1, krt. IS.
Wanem
on tarvis Sarskusekurat. Raatus'
uul. 19, 2 korr.
naesterahwas
Raadi Kõnno metsa on
keS sovnefid tasuda oSkab andku
OO
enda adresS talitusesse üleS.
"Puuwedajaid
Wara metsast tarvitab Rewholdi
saun. 7 ja 8 rbl. süld, sauna
rwis, 1 rbl. 59 kop. Ülla päi pidaja.
Kuivi tollilisi
Tubli Poisike
männi ja kuuse laudu
maale kohta saada. Läh<
ostetakse Riia u. 32. puusärgi
imat Viaatuse uul. Lo, Kt. 8.
magas, ja maksetakse hääd hinda.

Kooliõpetaja Kergust-Pärnmuaalt A. SasS, Wiljandimaalt J.
Tammesaar. 3. oauavu. utu. Saaanlou», v xv-ra, Zlur. L. on detsembri kuu jooksul liukuud:
2.
Pr. Karneol 1 pr. Raud
sepp
1 kU Põll, taskuräti pr.
Johannes KinnaS Polli w., Aleksauder WSrk Kurchmmst,
Karl Hendrikfon Pärnust, Aug. Helm Rakwe« kr. Fxvua- Grrgiriewfki präänikuid, hraßoe
nwg präänikuid 5 rbl. eest, saia
Avponiü U011S1», 16 xo?a, 1 sssoq^.
1,10 rbl. eest, hra Wüär präänik
kuid 4 rbl. eest, pr. Niggol 2
ülikonda, hra LoSklt präänikuid,
Tundifid
kõigis õpeaiueteS ja Saksa, Prant pr. kallas pruug. riideid, prl.
suse, Inglise keeles, antakse Ja Wärrat pruug. riideid, pr. Woh
la S kleiti, pr. Tammik 1 kl. ja
kobi n. S, k. 3, kodu kl. 2—S.
piperkook, prl. Pk. BosS maius
Annan klaweri õpetust,
asju, Kolontal Kaupl. Ühis. 20
Or/K.
maks kuu wiisi harj. prii. Tähe n. maiusasju, hra OsS 20 a.
rorosnri. x ce6n sa »?. spckn.. u.
81, k. 4, pr. Hel. Luisk.
tvorSti, pr. Schulzeuberg 2 ülik.,
sn 6 » 4 nn. raun., na aurea.
4 p. kmcemarini, 4 p. karuse
tlaweri tuubide
Xn.. Koit. n sai. aoni»sooup. ll pasp., sa KNK. nopu. alyus 12. jaan., wõtan weel uusi marju, wastka liha ja kuiw. õmm,
s lIP.' pouernp. nanoxeu. s õpil. juure. H. Ttdbar, A. pr. O. Schulzeuberg 1 ülik , pr.
roros. s?» uocr. ao aei nn. Griwing i muusikakooli lõpeta kampmann 1 põll, taSkur,.
pr. Kask kleidi riiet, pÄI. Kangus
ep. 2»». klaar» vnip. ?»- MeUsiveSki u. 52.
1 kl., prl. UStal 1 kl., 2
rxmnan 24, »a. 7. 2-4 1.
p. kindaid, pr. Oldermann 1 kl.»
Tundifid
põll, pr. M. Sller 2 kl. ja män
IMMMMb
keeltes ja mathematikaS annab guasju, Pr. Sillaots 2 pr. kl.,
mensera» uonxisrk nopomo üliõpilane ja walmiStab eksamite põll, Ip. saap., 1 p. kaloSsa,
ns6nnpo»»ssxio nosnarx vr. waStu, KaStani u. 71, k. 5. pr. Müller 1 kl., 1 p. sutte. St.
Kõnelda 3
nsreõnrenrnok cessi.
N. 19 juturaam., 2 mänguasja,
Tungiwalt palun mõudasugust hra Weber 100 arsfin. riide «Me
Ho »ocrpe6o»»siio Mpi»eor»
sid. hra Plaks 3p. saapaid, 4
ope«i.sonrenn ero px6nssaro
ttrialittu tööd,
ZrpeAsrsaro 6nnera /k IsyZls. Jaani n. 33, k. 2, fiSsek. hoowist. p. kiuge, 2p. kaloSsa, hra ka
nep 1 õunvwaas, pr. George 1
MM «MMM.
palitu, muhw, müts.
Äliõpilane
anuab tunde,
Heldeid kinkijaid tänad
annab tunde ja aitab järele tõi
Eestseisus.
gis õpeaineteS. Sõnet. 2—4. kodus k. 4p. l. Õnne «.
Liroonuaia u. IS, k. 8. S 21, k. 4.
Laloss
NeZü
Ml! kIMvMM
voorimehe pSäle jäänud. Palu,
algawad 12. jaan. E. Wohlfeil. soowiv kohta laSte juure ehk takse ära anda Matsalt uul. 15,
ütfiteenijakS, räägib natuke Sak krt. 1.
Zaama u. 18. 5
sa keelt, Fortuua u. 42, k. IV.
Must »uhwe
MM MMIW WllZ
Pruuni voodriga on 11 jaan.
Rebase kartva koer
algab 12. jaan. võtan veel õpi kaduma läinud. Palutakse ära voorimehe saani unustatud vak
salist sSiteS kuni Aia u. 44. 5. I.
last waStu, kõnelda I—2, Uus- tuua Peetri u. 40. k. 4.
homm. rongiga Lell SVs. Palutakse
KaStani «. 10. E. Weuder.
Rendile KaagjärweS,
ära tuua.
Walga lähedal Brändini
Tundlstd õ
125 rubla raha
talukoht.
Weae keeles ja muis õpeaineteS Järele küsida WalgaS, Wõru u. on ära kadunud esimesel pühal
annab odawaSti naisüliõpilane nr 2, majaomanikult.
turu pääle. Ausat leidjat palut.
Wladimiri u. 3, k. 1, kl. 2-4.
Kellel on umbeS paarkllmuumd seda ära tuua Liiva uul. 11. UI
Ülenurme mõisa valitseja soo sülda häid
pakkumiste kuulutaja.
vitab tublit
puid müüa
ülem-metsawahti
kohe wälja maksetawa raha eest, Täna kuni kl. 10 hom. on pak
keS kroonuteenistusest vaba ja andku teada Jaama u. 69.
kumisi järgmiste kuulutuste pääle
räägib neli kohalikku keelt. Koht
tuluud?
võib Wenemaal olla. Teadmist
D. F.
4 kirju
Poodiruumid
iep. Nnchn., ülenurme
Korter
keldriga, sisseseadega ehk ilma
mõisa valitsejalt.
Tuba
wälja üürida Wene u. 6.
L. W.
Annan
N
muusika tunde
Korter
1 ..
(klaver.) kodus ja väljaspool
M. S.
i
kodu odava hinnaga. Tulla 3 toa ja köögiga on wälja üüri
J. R.
PaStiuPha^
da. Raatuse uul. 55.
4—S p. l. Aia u, 37, k. S.

uoAsqiew, — IS-oo 1S16 ?. »» TrüÜtud trükikojas Tartus.

