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rellLSa võid lekte ieast päevast alates kuni iza kuu viimase
päevani, krossi maatmise korral tuled 19 kop. maksta ja vana
adress õles anda. Baawat»-lUUv»d uuindri4 saadad lede talitus
ainult siis maksuta järele, kui nende tellimine 14 päeva
jooksu! pärast numdri Krimmist postile oa pandud. Varvttamata
Jäävad atsikirlad koitakse ainult sevekodase soovi pääle aial.
Uäsikirlad, mis mitte meie alaliste kirjasaatjate poolt ei tule.
Mvad ninna alla arvamata, kui neile iasunöuÄmine pääle
ei ole kirjutatud. 88aam!d Ja kirjeldusi todid 
ainult ksl! Ikat nimetades võtta.

Xaulutuste nonpareille-rida tk kop., leke eesotsas 30 k, väljas
pool kodumaad kuulutuseküljel Aj kop., leke eesotsas 69 kop. Kella
19 e. I ülesantud kuulutused idnuvad võimalikult selsamal päeval.
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1^11; ??n ««dinu a 6 ' : . >----»
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11 . . s . 50 „ ' '

10 . . " - " " ' x'k?"
9..»5.50 » . 4 . 65 .

8 I . . 4 „ 90 . . 4 . 20 .
" - " ! " Ä '

5 I . . S .10 . . 2 .7õ .
4 I . . 2 .50 . . 2 .20 .
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poolikute kuuse numbris 3 kop. tükk ja postimaksvks 10 kop.
Ojamaale 3 konis nSäslas saates 11 rbl.. IZa pSev saates 13 rdl.

Lraläi jumäe maksis: eest aastas 30 kop.
pooles aastas 15 kop.

Lesti pS««siskt.

Nmud L«»tl keluarakvnn» «nimuss

Nr. 10. Neljapüewal» 14. (27.) jaanuaril ISIS. Kr. 10.

Riia piirkonnas, DMna mõlemal
kaldal ja DwinSki kohal on Saksa

aeroplanifid sagedasti lendamas. Üks
zsppslin käis Neshitsa pool.

Keskmise Strõpa wäerinnal andis
wastane meie seisukohtadele suurtükki
dega tugewaSti, aga asjata tuld.

Aemenias saime meie hulga toidu
aineid ja loomi saagiks

Hollandlased tahawad Inglise wee
aluse paadi, mis 6. jaau. Hollandi
põhjarannas iiiwa otsa jaärud, wa

bastada ja kinui wiia.
Prantslased wõtstd ArraS' ja

Le«S*i wahel ühe laotatud koha tagasi.
Kui austerlased LSuna-Moutenegros

Podgoritla ära wõtstd, põrkasid uwu
keuegro ased alöanlaStega kottu ja sai

tuttaw albaulaSte jichataja TSsa Vo
letiuatZ surma.

Ida fõjawäli.

Petroyradis, 13. jaan. Mägede KSrg
Ülemjuhataja staabilt.

LSSne wäerktd
Riia piirkonnas, Düüna mõlemal kaldal

ja Dwiuski kohal o« Saksa aeroplanifid sage
dasti lendamas. Üks Saksa zeppelin sõitis
Aakobstadti poolt Reshitsa poole ja põöris siis
DviuSki kaudu tagasi.

Galitfias, ülemise Strõpa wäerinnal ilmu
sid meie asupaikade kohta ueli waStase õhu
palli, et maad walguStada. Neist läksid kaks
õhus põlema ja andsid maha kukkudes hele
dat walgust, mis pimeStaS.

Keskmise Strõpa wäerinual andis wastane
meie seisukohtadele suurtükkidega tugewaSti,
aga asjata wld.

s««tllsasta Väerind.
Meie wõtsime türklastelt ühe pagarikoja

ja intenduuturi ladusid suure jahu-, leiwa-,
fuhkari-, fissetehtud liha ja loomawilja-taga
waraga ja siis weel mõne loomakarja ära.

Reshitsa inn on raudtee ääres Dwinskist
80 versta põhjaida (Pihkva) ja Jakobstadtist
85 versta ida pool.

Merelt.

Kopenhagenis, 13. jaan. Haagist
telegraferitaffe: Mereministerium teatab: Ing
lise wecaluue paat »E 16" jäi 6. jaanuaril
Schiermonnikoogi saare ja Amelandi saare
Wahel Hollandi rannaweteS liiwa otsa kinni.
Hollandi walitsus pani päästetud laewamehed
kmni. Paadi wabastamiseks tehakse tööd, tema
pannakse siis ka kinni.

Londonis, 12. jaan. Inglise auru
de» „Northmau" lasti Põhja.

Lääne fötawäli

Pnrifts, IS. jaan. Õhtune ametlik
sõnum. Belgias, Boefinghe'st lõunaida pool,
ondiS meie suurtükiwägi ühes Inglise omaga
Waenlase kindlustustele ägedalt tuld ja tegi

neile tõsiselt wiga. Kaks Saksa lendurit
WiSkafid Dun?erque'ile ja selle ümbrusele 15
pmnmi, mis 5 inimest surmasid ja arwata
15 haawafid. Artois'S, Reuville ist ida pool
ja Bag«e'i piirkonnas, kus meie tuli mõned
waenlase batareid waikima st ndis, oli suur
tükiwõitlus wäga elawat laadi. Aisne i jõest
Põhja pool, Craonne'i piirkonnas, ajasime
meie waenlase suure woori laiale ja tegime
Saksa raskete snurtüMde batareile, mis Berrn
au-Bac'i silda püüdis laSta, wiga. Vogesi

dek andsime meie waenlase seisukohtadele õnne-
Ault tuld.

Poeifis, 13. jaan. Lõunane ametlik
stnnm. Artois's anti suurtükkidega wahetpi
oamata tuld. Meie tmnnasime NeuMe i piir
konnas öösel kallale, ja meil läks korda saks
lasi august lvä ja ajada, mille miin päewal
enne oli sünnitanud.

Balkani fSjawäli.

Kopenhagenis, 12. jaan. Auftria-
Ungari p äkorter teatab, et Podgoritsa wõt
«ise ajal montenegrolaste ja albanlaste Va
hel veriue kokkupõrkamme on olnud, mis al
banlaöte juhatajal Jssa Boletinats'il ja tema
pojal elu on maksnud.

Türgi Maalt.
Bukarestis, 12. jaan. Ustawad sõ

numid Konstantinopolist teataVad, et sinna
iga päew Saksa jalawäe-osasid jõuab,
seletatakse seega, et türklaste! enestel uusi mä
gesid ei ole, mispärast Türgimaa walitsewad
ringkonnad Saksamaalt abi 'peawad paluma.
Kmk Võõrastemajad ou Sa isa ohwitserisid,

Vabri ka nt isid ja teadusemehi täis.
Ehk kull Türgi walitsusekohad inglaste ning

Gallipoli poolsaarelt pi
duli.u.t pühitsenud, tuleb säält ometi weel
iga päeto t)aa»oatuid. Türgimaa amalik ar
wamine loodab, et Türgimaa Europaga

kokku wõ,b lepplda, kes teda aastasadasid on

toetanud, loeb aga Wenemaa Türgimaale ise
äranis kardetavaks, liiatigi kuna Kaukasia
poolt iga päewaga järjest tõsisemaid sõnumid
türklaste lüüasaamisest Kaukasia Väerinnal tu
leb. Türgi walitsuS ei ole neid sõnumid

marjata jaksanud ja nemad on tugevat äre
wust sünnitanud.

Wiimased sõjapäewad.
Detsembri-tuu lõpp ja jaanuari-tau esimene

kolmandik on ArmeniaS ja Balkani poolsaare
läänepoolses osas suurte muutustega aeg olnud.
Selle wastu on mujal laS waiksus valitsenud.
Või ometi ainult võitlusi peetud, mis peaaegu
midagi ei ole muutnud.

Wene lüäuewüennna põhjapoolses osas ei
ole õieti mitte midagi sündinud, mis tähele
panemist wõiks äratada. Nimetamisewäärt
oleks vahest ainult, et Fnednchstadtist all ja
üleval pool nagu natuke elavamaks on läinud
ja siin paiguti ka suurtükkidega tugevamini tuld
vahetama on hakatud.

Wolõnias, Galitsias ja BukowinaS on
üksikuid võitlusi peetud, mis muudatust ei
ole toonud. Nii katsus vastane 7. ja 8. jaan.
TshartoriiSkist põhja pool olevat mäge meie
käest ära võtta, ilma et see tal korda oleks
läinud. Galitsias tegi vaenlane keskmise
Strõpa wäerinnal 6. ja 8. jaan. nõrku edasi
tuleku-katseid, mis meie ilma vaevata tagasi
lõime. Alumise Strõpa ja Dnestri ääres tor
masime meie 8. jaan. paiguti kallale ja võtsime
ühe küla ära. Järgmistel päevadel vahetati
siin ainult suurtükkidega tuld. Bessarabia 
Bukowina piiri ääres, Rarantshe piirkonnas.
Võtsime meie 6. jaanuaril ühe vaenlase seisu?
koha-osa ära ja lõime viis ägedat vastu

kallaletungimist vastase määratu suure kahjuga
tagasi. 8. jaan. pani vaenlane sessamas
piirkonnas meie kaitsekraavide juures neli miini
plahvatama, mille järel siin äge võitlus

miini-aukude pärast algas; kuida see on lõpnud,
selle kohta puuduvad sõnumid.

Nüüd pöörame sõjaväljade poole, millel
läinud nädalite tähtsamad sündmused on sündi
nud. See on kõige päält Kaukasia sõjaväli,
kus meie arvata 30. detsembrist saadik enam
kui 100 versta pikkusel Väerinna! tüki maad
edasi oleme tunginud ja Erserumi kindluse
lähedale oleme jõudnud.

Kaukasia väerinnal, mis nüüd arwata 1200
versta sikk on, kuna ta Musta mere rannast,
Arhawe linna jnurest, kuni Kesk-Persiani,
Kummi linna juurde, ulatab, ja millel arvata
pool tosinat üksteisest peaaegu täiesti lahus
seisvat osa, tuleb suuremaid võitlust ainult
harva, ;a ka siis ainult paiguti ette. Enne
viimaseid sündmusi on siin 14 söjakuu jooksul
ainult neli niisuguste võitluste järku olnud.

Esimene neist oli otsekohe sõjakuulutuse
järel, 1914. a. oktobri-kuul. Meie Mäed

tungisid siis maad kuulates piiri äärest üle 50
Versta edasi ja võtsid pääle muu Kõprisöi
seisukoha ära, mis poolel teel piiri ja Erse

rumi vahel on ja Passini ning Erserumi
orgu minevaid teesid valitseb. Siin lõid

nad mitu Vaenlase wastukallaletungimist ta
gasi, tulid siit aga ometi ära, kui nad nägid,
et vastasel selles piirkonnas õige tugevaid
Vägesid oli.

Teine suurem operatsion oli 1914. a. lõ
pul ja 1915. a. esimestel päevadel. Siis

tungis Türgi vägi Enwer-pasha juhatusel meie
paremast tiivast mõõda, Karsi poole, pidi aga
üliägedate võitluste järel Ardagam, Sarõka
mõshi ja Kara-Urgani juures, kus ta oma
meestest arwata poole kaotas, ruttu taganema
ja jäi mitmeks kuuks wõimetuks.

Kolmandat korda peeti tõsiseid võitlusi
1915. aaSta juuli-kuul. Kui meie väed vas
tase Wauni järve ümbruses tüki maad tagasi
olid surunud, lõi see kartma, et meie Erserumi
kindlust lõuna poolt ähvardama Võiksime
hakata ja Võttis Wanni järvest põhjalääne

pool, Mushi Hnkss-Kala Mergemiri
joonelt, suure edasitungimise ette. Ta püüdis
meie Wanni järve äänstest vägedest põhja
poolt mõõda tulla. Meie Väed taganesid
ruttu Alashkerdi ja Kara-Missa orgu, aga kui
Türgi korpus neile sinna järele tuli, läks üks
meie väeosa selle pahemast tiivast mööda,
Mergemiri mäeteele ja ähvardas seda vaen
lase korpust teistest täiesti lahutada. Siis
taganesid türklased ruttn, kuni nad jälle Hnõss-

Kala Mushi Bitlise joonele jõudsid.
Neljas suurem operatsion algas 1915. a.

nowembri-kuul, seekord kaugel lõunaidas,
Persias. Siin pidime meie ülipikki teesid ära
käima, et maad väesalgakestest puhastada, kes
sakslaste ja türklaste kihutusel meie wastu
waenlust olid alanud. 25. novembril lõime
meie waSmse Sultarr-Bulagi juures (Teherani
ja Hamadani wahel) ja 9. detsembril Tehera
nis! lõunalääue pool. 2. detsembril võisime
meis Hamadani linna ära, 8. dets. Kummi,
31. dets. Kengoweri (Hamadani ning Kerman
shchi wahel) ja 6. jaan. Sultan-Abadi (Hama
dani ning Ispuhcmi wahel).

Wiics tähtsam ettevõte Kaukasia sõjaväljal
on nüüd meie edasitungimine joonelt, mis
Tortumi järve ümbrusest Shanani jõe piir
konnani (Melasgerdist Põhja pool) ulatab,
Erserumi poole. SekZ oli nüüd paras aeg,
sest türklased olid Erserumi ümbrusest osa Väge
ära Bagdadi poole, inglaste waStu, ja natuke

küll ka Persia piiri SSrde (Soudsh-Bulagi ja
Hanekeai ümbrusesse), meie waSW, saatnud.
Nii Võisime meie edasijõudmise pääle kindlad
olla, mis siis ka õigeks jäi.

Meie sundisime türklased nende hästi kind
lustatud seisukohtade joonelt lahkuma, wõtflme
5. jaanuaril tugewa Kõpriköi seisukoha ja selle
järel kl Hassan-Kala linna ära, mis Erserumi
südamest ainult 32 werSta ja tema sortidest
ainult 20 wersta kaugel on, ajasime Vaenlast
kuni nende fortideni taga ja tegime talle rasket
kahju. 6. jaanuaril üksi oli tema surnute ja
Vangide arw 1500 meest, 7. jaanuaril wõtsime
meie weel üle 1000 mehe wangi ja 8. jaan.
700 meest. Türklased katsusid meie wäe pare
mast tiiwast mööda tulla, kuna nad ranna
piirkonnas meid suruda püüdsid, löödi aga
suure kahjuga tagasi (6. jaan.) Niisama

wSitlesime meie Wanm järwe pool ja PersiaS
sellel ajal õnnelikult.

Wõit, mille meie nüüd Erserumi pool
saanud, Võiks mitmel pool mõjuda, kõige
päält PersiaS ja MesopotamiaS. Waenlane
on nüüd näinud, et ta wäge Erserumi ümb
rusest Persia piiri äärde ja Bagdadi pooke
ära ei wõi saata, meie tegewus Kermanshahi

ning Sultan-Madi mail ja inglaste oma
Kut-el-Amara ümbruses peab nüüd kergemaks
minema.

Mis inglaste tegewuseSse Kut-el-Amara
Piirkonnas puutub, siis näib seda pääle hal
bade ilmade weel wäe wähefuS takistawat.
Kindral Elmer, keS Kutis ümber piiratud kind
ral Townsendet wabaStama läinud, ei ole
oma ülesande täitmisega Veel lõpule jõudnud.
31. detsembril lõi tema türklased, kes Kutist
allapoole olid tunginud, 2. jaanuaril Võttis
tema nende stisuksha Waddi juures, 9. jaa
nuaril joudts ta Essini lähedale, mis Kutist
lversta 10 ida pool on, za 9. jaan. Võideldi
siin Wakeldawa õnnega, mille juures mõlemad
pooled r askesti kahju said. Inglased asusid
seisukohale, mi» türklaste omast werst maad

eema! Kindral TownSend on teotanud,
et tal tatzawara küllalt on ja et tal uusi Võit
lusi ei ole olnud.

Niis on nüüd seisukord Kaukafia ja Meso
potamia Väerinnal. Võimatu ei ole, et siin
Legewus tulewikuS weel palju suureneb ja
Aasia sõjawäli õige tähtsaks läheb. Ei käi
liitlaste käsi Saloniki ümbruses hästi, ei jaksa

nad Balkani poolsaarel Budapesti Kon
stantinopoli teed sulguda, siis Võidakse ar
wata, et nad waStase lõunaida poole tungi
misele kuskil Aasias, näituseks Alekiandrette sa
dama ja Perfia piiri Vahel, tammi ette hakta
wad ehitama, ja siis Võitvad neil maadel
weel kõige suuremad Võitlused tulla.

Pääle Kaukasia sõjawälja on tähtsaid muu
tusi weel Balkani svjawäljal olnud. Siin on
austerlased Montenegro kuningriigi ühes Tse
tinje, Anüwari, Dnltsimo ja Skutari linnaga
ära Võtnud ja seega Adria mere idarannast
uue, tähelepanemisewäärtlise osa oma Võimu
alla saanud.

Iseäranis tähtsaks loetakse, et Kattaro sa
damast lõunaida pool olev Lowtsheni mägi
nende kätte ou langenud. Niikaua kui see
kõrge mägi Austria vastaste käes oli, ei ol
nud Kattaro sadam Päris kindel. Mere poolt
ei võidud talle hästi kallale tungida, sest ta
seisab kiira-käära käiva ja tugevasti kindlus
tatud lahe viimases sopis, arvata 20 werSta
rannast, aga küll võidi teda Lowtsheni mäelt
laSta, kui sekS raskeid suurtükita käepärast oli.
Kahjuks ei olnud neid siin olemas, sest Mon
tenegro, keS selle mäe omanik, ei jõudnud
talle kõike seda, mida seisukoha tugevamaks
tegemiseks tarvis läheb, muretseda, ja tema
kaasvõitlejad olid teda ainult puudulikult
aidanud. Nüüd, kus see mägi Austria käeS,
ei ole Kattarol ta maa poolt enam midagi
karta ja muutub ka kindluseks, mida raske on
võtta, muutub ta Adria mere Gibraltariks,
nagu inglased ütlevad.

Montenegrolased on selle looduse poolest
hää seisukoha detsembri-kuu lõpul õige kergesti
kaotanud, vist esimese tormijooksu järel, mille
austerlased ta vastu ette võtnud, selle järel
km nad talle Kattarost mõne päeva õige tuge
vasti tuld olid annud. Et kuningas Nikolai
otsekohe selle järel vaenlasega allaandmise ja
rahu pärast läbirääkimisi algas, siis awaloasid
paljud kahtlust, kas ta Lowtsheni üleüldse on
tahtnud tõsiselt kaista. Aga vististi on see
kahtlus põhjendamata: Nõrk Montenegro
vägi, kellel kõik puudus, ei võinud tugeva
vastase tõsisele kallaletungimisele kaua vastu
panna.

See rahuläbirääkimiste lugu, mis liitlasi
sügavasti kurvastanud, ei ole veel päris

selge, aga nii palju on kindel, et üleüldisest
allaandmisest ega rahust aSja ei ole saanud:
Kuningas Nikolai on läbirääkimised katki jät
nud, ja osa Montenegro väge on ära lõuna
poole taganenud. Liidunikide avalikul arva
misel on aga jälle kord Põhjust ,neele tule
tada, kui tarvilik sõja ühel nõul pidamine
oleks.

Jtalia on suurriik, kes seni kõige rohkem
oma rada käinud, ja just tema on Monte

negro langemisest kõige rohkem kahju saanud.
Sest Adria mere idarand ähwardab nüüd ära

Vaenlase kätte miuua. Aattarod tahtsid Kal
lased Võtta, aga nüüd läheb neil Duratso ja
Wallona kaitsmine raskeks.

Poltttta rwgwaatttS.

Pvmtsusemaatt.
Parisis, 13. jaan. Saadikutekogu koos

olek. Pääminister Briand ütles tsensuri kohta
käiwa arupärimise pääle waStates: Wõimatu
olla sündmata ajalehekirju wäerinnale ja kaitse
kraawidesse laSta, k«S soldatitel kchased täita
olla. Walitsus olla ajakirjanduse järelwaamse
sõja algusel ajakirjanduse ühisuste nõusolemisel
sisie seadnud ja 13 kuu joolsul olla kätte saa
dud, et rahwa keskel erutatud olekut märgata
ei olla. Tema rahulik meel olla Vaenlasele
arusaamata. Rüüd panevat enestele kõik
ohwrid pääle, kui võidu aeg tulewat, siis
hakkawat jälle Vabaduse põhjusmõte maksma.

Saadikutekogu terwitas Briandi sõuu ela
ma lt ja otsuStaS ajakirjanduse seaduseplaani
kommisjoni kätte anda.

Punase Risti rahwuswahelise komitee presi
dent Ador, kes Parisis Viibib, ütles .Isur

nal'i* kaastöölisele, et Prantsuse-Saksa lepingu
põhjal kõige päätt 100 tiisikusehaiget, kes
Vangis on, HelwetsiaSse terwist parandama
saadetaffe.

Saglifemaatt.
Londonis, 12. jaan. ülemkoda Võttis

parlamendi-seaduse (mis Valimised edasi lük
kab) kolmandal ja wäeteeuistuse-seadsse teisel
lugemisel wasw.

Sttnamaatt.
Pekinis, 19. jaan. Jüuuani Võimude

telegramm Väljamaa saadikutele awaldati.
Selles seletatakse, et nemad lepingud ning
laenud, mis Tsin'i Valitsejasugu ja Vabariik
teinud, maksmaks tuunistawad, aga mitte ka
neid lepinguid, mis uus keiSriValitsuS teeb.
Edast lubatakse wäljamaalaSte elu ja Varan
dust kaitsta ja öeldakse, et kõik, mis Juanshi
kai Valitsusele saadetakse, sõja-kontrabandiks
loetakse ja ära Võetakse. Väljamaalased aga,
keS keiSrnvalitsust aitawad ja Vabariiklast ta
kiStawad, tunnistatakse Vaenlasteks.

Teadete järel, mis tulnud, on rewolutsio
närid Binlunsjan'i ära Võtnud ja lähe

mad Datunfu poole. Walitsusewõimud palu-
WÄ» abt.

Mongoliast.
UrgaS, 11. jaan. Wene, Hiina ja Mvv

gokka saadikute telegrafi-konwereuts, keS 1915.
aasta 25. mai lepingu Põhjal need tingimised
pidi kindlaks määrama, millega Wälise auto
nomilise Mongolia maad «öõda miuew Kal

gani Urga Kjahta telegraf Mongolia
n?alitsuse omanduseks peab minema, lõpetas
oma töö. Enam kui kahekuuse konwerentsi Löö
järel kirjutati lepingule alla, mille põhjal te
legraf Wälise Mongolia lõunapiirist kuni Wene

Mongolia piirini. Põhjas, 25. mai le
pingult saadik Mongolia walitsuse omanduseks
loetakse.

Jaapanist.
TokioS, 12. jaan. Ülemkojas päriti

aurulaeva „Jassaka-maru" pvhjalastmise pä
rast Wahe meres aru. Wäliste aLmde minis
ter vastas, et Jaapani valitsus Washingtoni
walitsuse kaudu Saksamaale ja Austria-Unga
rile protesti on saatnud, kus seisab, et Jaapan
enesele õiguse jätab ümberkäimise-wiisi Saksa ja
Austria sõjavangidega ja vabade alamatega,
keS Jaapmlis elavad, muuta, kui Niisuguseid
asju tulevikus veel ette tuleb.

Tokios, 12. jaan. Alamkojas anti aru
pärimist selle kohta ära, mis valitsus selle
vastu mõtleb kha, et Wenemaa keedu- ja
puuviljale tolli pääle paneb ja kalapüüdmije
viisi jaapanlaste kasude vastaselt muudav.
Arupärijad küsivad, ka» valitsusel «õu on
nõuda, et Jaapani kalatvöStusemeeste õigusi
Kauge Ida vetes kalapüügi-lepingute uuesti
läbivaatamise ajal laiendataks.

Tokios, IS. jaau. Jaapan andis Hiina
maale kolmandat korda nõu keiSrivalitsuse
uuendamist edasi lükata.

Ahisritkidest.
Washingtonis, 13. jaan. Kunlu järel

on Landsiag eila Wilsoni nõusolemisel Saksa
maa wiimase ettepaneku Põhja

lajkmise tüli õiendamise asjas tagasi lükanud,
selle pärast et see ettepanek ainult osalt rahul
oldaw olla. Läbirääkimisi peetakse homme edasi.

Wene riigist.

Siseministri A. N. H>' ostowi jutul.
Tihtipääle wõtab siseminister A. N. Hwos

tow ajalehe kaastöölisi jutule ja annab nen
dele oma arwamistest ja waadetest seletust,
millest näha wõib, et ta oma rahulikku meele

olu nii hõlpsasti rikkuda ei lase. Hiljuti
Moskwas kaicZ on ta ,N. Slowo" kaastööli
sele järgmist öelnud:

„Moskwasse tulin ma sellepärast, et töö
liste meeleolu üle siin selgusele jõuda ja näha
saada, mil määral nende poolt 9. jaan. üles
astumisi on oodata. Meie körwu ulatasid
mitmesugused kuulujutud ja teated, nagu loo
detav Berlinis, et töölised 9. jaan. midagi
ette wõtawad, ja seda nimelt Moskwas. Selle
pärast tahtsin ma sel päewal MoskwaS olla,

et tüöllste korral näha saada
mis Keti nende liikumisele põhjust annab ja
mil määral Berlin sellest osa Võtab." (Nagu
Petr. azentmi telegrammist näha saime, läks
s. jaanuarikuu päev Moskwas ttiesti rahuli
kult mööda).

Paari Vaba päeVa kasulikult tarvitades
käis minister Orelli ja Tuula kubermangus.
,Ma käPn OrelL knbermcmguS oma kodukrei
fis Jeletsis, et «endega, beS mind riigiwoliko
gusse walisid, ühendust mitte kaotada, waid
neude arvamisi kuulda saada. Ma tahtsin
mõne küsimuse üle elukalliduse, küttematerjali
puuduse ja weoolude alal selgusele jõuda.
Tuula kubermangus, kus ma aasta kümne eest
asekuberner oliu, tahtsin järele Vaadata, mis
sugust mõju uued nähtused, uagn sõjapõgenejad
ja sõjavangid, rahva meeleolu pääle on aval
danud.

Saatkonda maha jättes sõitsin ma üksi ühe
mõisnikuga edasi. Talupojad ei teaduud, kes
ma olen. Nagu ma näha ja kuulda sain,

ootawad talupojad, mil Valitsus selleks mi»
dagi ette Võtab, et sõjapõgenejad tööd hakkak
sid tegema. Nemad leiavad, et see raha, mis
sõjapõgeuqate hääks kulutatakse. Võõras raha
ei ole. Mulle oli fee nähtus täitsa uudiseks,
millega rehkendada tuleb. Elanikud ar»awad,
et neil õigus on selle järele walwata, kui

das valitsus sõjapõgeuejate küsimust kor
raldab.

Raha on maal küllalt, tühiste asjade pääle
seda ei raisata. Ostetakse shokoladi ja joo
dakse teed tingimata suhkruga. Raha kuluta
takse ehitustööde pääle. Millalgi pole nii

suure hooga majasid ehitatud kui nüüd. Mee
leolu ou rõõmus, hoolimata raSkuStest, mis
maaelanikud tarbeainete kätteweo puuduse pä
rast tunda saatvad. Wenemaa seeS on tunda,
et sääl terme süda tuksub. Sagedamini tuleks
sääl käia, et see rõõmus ja julge meeleolu
külge hakkaks. Cäält võib tugewat alus

müüri leida jutuvestmise jaoks kkmaelanikkudega,
kelle meeleolust see teive ja rõõmus Weuemaa
vaevalt aru saab. Wöidu kättesaamise üle ei
ole mingit kahtlust. Oodatakse, et stiS uus,
parem elu tuleb, mis aga sedasama teed mõõda
käib. Elanikkude klasside wahel valitseb sõb

ralik ja hää wahekord. Tuleb kahetsust
tunda, et seda PetrogradiS, Moskvas ega
teistes suuremates lumadeS näha ei saa^.

Küsimise pääle, millal riigivolikogu kokku
aStub, vastanud A. R. Hvostov: » Arvan,

et jaanuari lõpul. Wähemalt olin ma Petro
gradift ära sõites selles arvamises." Lõpuks
on ta tähendanud, et kongresside kokkukutsumi
sele, kui need üksikult koosolekuid tahavad
pidada, takistusi ei tehta. Kuid mitme kong
ressi kokkuastumine ühes ja sellessamas linnas
korraga ei ole euam asjaliku töö tegemine,
vaid politika, ja seda ei või lubada.

Wene vabameelsed lehed teevad nii mõ
negi pillava täheuduse siseministri seletuse
kohta ja leiavad tema vaated liig pääliskaud
sed olevat.

Riigi eelarwe lLhematel aastatel
Kindlast hallikast on „Birfh. teada

saanud, et walitsusewSi»u kõrgemad esitajad
riigi rahaasjade ja nende tinguniste üle, mille
alla riigi majapidamine nüüd «SnekS ajaks on

sattunud, neil päiwil erawiisil nõu on pi
danud.

Nõupidamise koosolekul on tähendatud, et
riigiwõla ja selle protsentide tasumine lähemas
tulewikus wähemalt 1500 milj. rbl. aaStaS
nõuab. Paiuktteks sõjameestele ja nende pere
kondadele läheb umbeS 200 milj. rbl. aaSWS,
ja teiste kulude katmiseks, mis sõjapidamisega
ühenduses seisawad, wähemalt 150—200 milj.
rbl. Selle juures on riigi eelarwe suurest

sissetuleku summast ilma jäänud, mis siiamaani
kroonu wllnamüügist saadi. Neil tingimistel
on waewalt wõimalik riigi eelarweid ilma
puudujäägita uute maksude sisseseadmise waral
üksi tasakaalu seada. Tahetakse seda siiski
igal tingimisel teha, siis ei jää muud üle, kui
peab riigi raha wäljaandmisega nii kokkuhoid
lik oldama kui tvähegi wõimalik, ja igasugused
tööd hariduse tõstmise alal, mis suuremaid
summasid nõuawad, kõik kõrwale heidetama.

Koosoleku enamus leidis, et riigi kasude
pärast seda teed mööda mitte ei wõi sammuma
hakata, waid siin on tarwis teisi teesid otsida,
mis sellesamale sihile wnkfid. Kõigeväält tu
leb, lähemate aastate jooksul wähemalt, siia
maalsetest püüetest lahkuda iga hinna eest,
maksku mis maksab, riigi eelarmet ilma puu
dujäägita tasakaalu seada. Selle asemel peab
püüdma kõigi abinõudega riigi maianduslist
seisukorda tõsta. Rahwas peab jõukaks saama,
siis suudab ta ka rohkem maksusid maksta,
mille läbi riigikassa sissetulekud tõu'ewad.
Niigi eelarme puudujäägi katmise pärast tuleb
küll laenusid teha, muud abinõu ei leidu. Kui
aga riigi wõü.koorma tõusmisega ühtlasi ka

maa rikkus rahma jõukus ettc.oõiete
tagajärjel kaSwad, esimesest ettegi jõudes, siis
ei ole karta, et need laenud raLkeid tagajärgi
toowad.

Koosolek leidis, et rahwa jõud maksu
koorma kandmiseks sugugi nii kõrgel ei seisa,
et ta wõimalust annaks kõiki riigikassa kulusid
Praeguste maksude tõstmise ja uute sissesead
mise waral katta. Sellepärast on tingimavz



tarvis wõimalikult laialdaste kulturalist laadi
algatuste teele astuda, et riigi majanduslist
elu jõudumööda edendada. Ühtlasi oleks soo
witaw nii mõneski majapidamise harus mono
poli maksma panna, mis ühtlast rahwa sündi
katide küüsist päästaks. Selle juures ei tuleks
mitte saaduste Valmistamist monopoliserida,

< mis kulukaid ja keerulisi eeltöösid nõuaks, vaid
, saaduste müümist. Sarnased monopolid tooksid
riigikassale väikse kulu juures kaunis suuri
sissetulekuid.

Nõupidamine majanduslisa polttita Ae.
Kavatsus, majanduSlise politika põhjali

kuks selgitamiseks ja töökama kokkuseadmiseks
iseäralist nõupidamist asutada, on »R« Wed."
teatel neil päiwil hääkskiitmist leidnud. Ma
janduslike politika töökama seab valitsus üheS

asutustega kokku, niipea kui sõda
Wõidurikkalt lõpule on wiidud.

Presidendi juhatusel, kes Kõigekõrgemalt
. poolt ametisse nimetatakse, wõtawad sellest
kommisjonist osa seadusandliSte asutuste liik
med, miniSteriumide kõrgemad esitajad, täht
samad tegelased põllumajanduse alal ja teadu
semehed. Nõupidamise tõöpõllu ja võimu
piiride lähemaks äramääramiseks aStuwad
jaanuari teisel poolel ministrid P. L. Bark,
A. N. Naumow, G. D. Sasonow, Würft W.
N. Shahowskoi ja riigikontrollör P. A. Hari
tonow iseäraliseks kommisjoniks kokku, mille
töösid ministrite nõukogu president J. L. Go
remõkin juhatab.

Wiburianlase wabastamwe kohtu
otsuse tagajärgedest.

zßetshi" teatel on 10. zaan. luba antud
efimest riigivolikogu liiget P. A. Safonowit
lKostroma kub.), kes omalajal Wiiburi üles
mtse pärast Petrogradi kohttüoja poolt süüdi
mõisteti, kõigist seaduslikkudest tagajärgedest,
Ais kobtu-otsuS temale toonud, vabastada.

D. A. Sasonow wõttiS praegusest sõjast Pu
nase Risti wolinikuna osa. Armuandmise läbi

/on ta nüüd La kaotatud valimiseõigused tagasi
ssaanud.

PSMnna sõitmise kitsendus.
i „Den'i" kuulmist mööda tahetakse walitsuse
ringkondades väljastpoolt inimestele päälinna
sõitmist kitsendada. Selle küsimuse läbikaalu
miseks ja tarwilikkude määruste kokkuseadmiseks
astub iseäraline nõupidamise koosolek kokku.
ASja mõeldakse nõnda korraldada, et ainult
nendele luba antakse päälinna sõita, kellel seda
hädasti tarwis on.

Moslwa AUodl
pühitses 11. jaan. oma 161. aastapäeva, mis
päeval ka aruanne ülikooli tegevuse kohta
möödaläinud vpeaaStal ilmus. „Retshi" teatel
wõib sellest aruandest näha, et Moskva üli
koolil mineval õpeaaStal 25 auliiget, 114 pro
fessorit ja dotsenti ning 228 eradotsenti oli.
Õpetoolide hulgast olid 15 ilma vpejõududeta.
Ettevalmistamiseks professori ametile oli üli
kooli jume jäetud 128 õpetlast ja väljamaale
haridust täiendama saadetud 2 õpetlast, üli
õpilast oli 11.184, vabakuulajaid 74, aptekri

abilisi 543. Uusi üliõpilasi võeti vastu
4-950. Üliõpilaste arv oli 2.055 suurem

kui eelmisel õpeaaStal. Fakultetide järel oli
kasvandikkude hulgas arstiteadlasi 2524, loo
dusteadlasi 1829 ajaloo-keeleteadlasi 1606,
matematika-süüsika teadlasi 1594 ja õigustead
lasi 1171. Abirahadeks anti üliõpilastele

185.000 rbl.
Petrogradts, 13. jaan. Ministrite

nõukogu määras ühekordseks toetuseks vaimu
likkudele maakohtades, mis sõja läbi kõige roh
kem kahju saanud, 100.000 rbl.

Soome pääpiiskopp Sergei juhatusel
hakati kiriku-konsiliumi kokkukutsumise jaoks
uuesti eeltöösid tegema. Muude hulgas tuleb
vaimuliku kohtu uuendamise küsimus haruta
misele.

Suurwürstinna Tatjana Nikolajewua
.abiandmise komitee seadiK oma eelarve jaanu
jgri kuu kohw 4.300.000 rbl. suuruses tasa
ilaalu.

MoflwaS, is. jaan. Õhtul kogusid
üliõpilased rohkel armul Skobelewi ausamba
ümber kokku ja panid sääl isamaalise meele
avalduse toime.

Kodumaalt.

Harju-Jaanist. Õpetaja A. KüsSneri
eestvõttel ja endise Kehra mõisa omaniku prl.
M. von Ulrichi ainelisel toetusel seati endise

monopolipoe ruumides kihelkonna hai
gemaja alaliste vooditega sisse. Haige

maja õnnistamine oli 10 skp.Hnida Jõelehtme
õp. Tomberg toimetas. Woodite arm on

2—5. Haigemaja edaspidine ülespidamine
sünnib vabatahtlikkude annete läbi. Arstiks
on Kuusalu kihelkonna arst Fr. Jakobson, kes
igal kesknädalal haigemajas käib. Haigete ra
vitsemine haigemajas o« halaStaja-õe hooleks,
keS juba ennem kihelkonnas asub. Kahjuks ei
ole kihelkond seni veel enesele arSti saanud,
olgugi et maakassa poolt ainelist toetust ole
vat loota: päätakistusekS on sündsa korteri

leidmine. —nn.
Malgast. 11. jaan. oli meil täiendav

hobuStewõtmine kroonule. Eelmisel
võtmisel 2. jaan. ei ole tarvilikku arvu kätte
saadud; kõlbulikka hobuseid on vähe jäänud
;a valik raske.

Linna on palju võõraid voo
ri me h L ewakueritud kohtadest asunud. Tee
nistus on sim neil kestmiselt õige hää, sest
liikumine on elav, ainult loomatoidu muret
semine teeb raskust.

Tallinnast. Kindluse komandandi poolt on
rukkijahu ja leiwa hinnad nüüd järgmiselt kindlaks
määratud: harilik rukkijahu 1 r. S 2 k puud, rukki
leib, IV naela, 44 kop. ja naela wiisi 4«/ e kop. nael.

Uued suhkrubinuad kuulutati teisip.
wälja. Kaupmeestel maksab waguni wjifi osteS nülib:
pääsuhkur 8 r. 80 k. puud, saetud ja lohutud suhkur
Sld kop. Sott wiisi: pääsuhkur 690 kop. puud, sae
tud ja lõhutud suhkur 925 kop. puud; kotiwiist koju
saates 5 kop. kallim. Naela ehk puuda wiisi
oSteS on hinnad: pääsuhkur kop. nael ehk 940
kop. puud, saetud ja lõhutud suhkur aga 24Vs kop.
nael ehk 930 kop. puud. Peenikese suhkru hind on
endiseks jäetud: waguni wiisi 635 kop. puud, koti
wiisi 695 kop. puud ja koju saates 7 r. puud, naela
ehk puuda wiisi aga 18Vs kop. nael ja 7 rbl. 40
kop. puud.

Nii peawad nüüd kaupmehed, kellel peenikest suh»
kurt weel olemaS oli, seda aga wtimaStel päewadel
kellegile et müünud, waid hindade kerkimist ootasid,
oma tagavara Magi waua hinnaga ära andma.

Metsakasvatuse ja hoiu

nõuandmtsetöö korralda

mine Eestis.

Metsa kasvatamine nõuab
palju kindlat tahtmist ja ar
mastust, sest külvi ja lõikuse
waheaeg on pikk".

RikaS on see maa, kel rohkesti on looum
likka sissetulekuhallikaid, nagu mineral ja me
tallkaewandufl, rammusaid põllumaid ja hästi
hoitud metsi. Iseäranis põhjamaiS on metsad
alati jõukust loonud. Kahju ainult, et metsa
dega mitmeti liig valjult on ümber käidud, nii
et laiad alad hoopis puudeta seisavad, maale
suureks majanduSlisekS kahjuks. Wiimaseil ae
gil on ometi hakatud nägema, et metsade hä
vitamine rahvale ja maale igatepidi õnnetust
toob. Sellepärast on juba kõigis mais haka
tud mitte ainult seaduseandlisel teel, vaid ka
tegeliku nõuandmiSte abil eraisikute metsama
jandust edendama ja toetab tihti ka riik seda
nõuandmiseteaewust rohkete abirahadega.

Et metsal ka EeSti talupoja majanduses
tähtis osa stjs peaks loomulikult juba

aeg käes olema, kuS üleüldisemat tähelepanemist
metsa korraliku hoiu ja kasvatuse pääle peaks
pöõrdama. Metsakasvatus ja hoid peaks
kõigepäält juba algusest saadik õieti korralda
tud olema, sest tehtud vigade parandamine on

1) Näituseks on nüüdsel ajal põletispuude hinnad
50—100 prots. tõusnud.

raske ja kord walesti tehwd tõõ Võib pika
kaSwu aja jooksul tunduwat kahju teha.

Põllumajanduses on lugu parem, kui sääl
ühel aastal eksitus tehti, siis wõib seda juba
teisel aastal parandada, metsamajanduses ei
ole aga lugu nõnda. Sellepärast on just

metsamajanduse põllul Vaja nõuandwat tööd
teha olgugi, et ainult koduse tarbe jaoks
metsakaSVatamisest juti on nõuandwat tööd
on tarwis niisama nagu põlluharimises ja
karjapidamiseski, muidu ei ole hääd kordami
nekut loota.

Kuidas aga siis peaks Eesti wäikepõllume
hele hakatama metsamajandust õpetama ja kui
das seda nõuandwat tööd korraldama? Esinai
seks tõuseb siin küsimus: kust ja kuidas nõu
andjaid saada. Põllumeesteseltside maahari
mise ja karjakasvatuse instruktoritel on nii
palju tööd ja nii mitu rauda korraga tules,
et nad enam metsamajandust juhtida ei jõua,
pole neil ka mitte tarwilisi eelteadmisi selleks.
Meie teada ei ole Eesti sellesarnast õpeasutust,
kuS metsa-aSjanduse nõuandjaid ette walmis
tatakS. Ja kui Petrogradi metsainstituti mõni
eestlane ka peaks sattuma, siis on sääl õppi
nud herradel arvatavasti nii suured palgatin
gimised, et nad juba sellepärast eemale
jääwad.

Wenemaal on wist küll ka alamaid metsa
koola. Rootsis ja SoomeS on põllumeeste
seltside teenistusesse wöetud metsaasjanduse
tundjaid, kes kaheaastase kursusega metsakooli
on lõpetanud, ja nad on oma ülesanded ja
nende pääle pandud lootused hästi täitnud.

Kuu palgaks arvatakse rbl. 40: ja reisi
kulud. Ka Eesti põllumeeste seltsid peaksid
alguseks sellesarnaseid nõuandjaid palkama.
AlleS hiljem wõiks kõrgema hariduse osalisi
metsa-konsulentisid palgata. Soome ja Daam
põllutöökoolides on palju Eesti noorimehi õppi
mas olnud ja nagu kuulda, hääde tagajärge
dega. Nüüd peaksid ruttu mõned tublid noo
redmehed näituseks Soome 2-üastaseSse metsa
kooli astuma, mis isegi mitte kalliks ei lähe,
sest koolis on õpetiH ja korter maksuta, päewa
kohta antakse 1 mark söögiraha ja aasta kohta
30 mk. riiete raha. Neist meestest saaks siis
Eestimaa ja Põhja-Liiwimaa Põllumeeste
keskseltsid kohaseid nõuandjaid, ja niimoodi
WõtdakS nõuandva tööga kõnede, kursuste,
istutamise- ja külwipäewade kujul pääle hakata.

Raske küsimus on ka see, kuidas.seda nõu
andwat tööd kõige paremini peaks korraldatama.
Taanis, Rootsis ja NorraS on metsahoiu

edendamine selle jaoks asutatud kesk-seltside
hooleks, keS riigi poolt abiraha saavad. Daa
nimaa „Hedeselskap", Norra „Norske skog
selSkap" ja Rootsi „Skogsvardsstyrelses" kor
raldawad igasuguse töö ja jagavad riigilt saa
dud toewssummad nimetatud kesk-seltside all
olewate Väikeste seltside wahel. Arvame
ometi, et iseäraline metsaseltsi asutamine Ees
tisse mitte just õnnelik mõte ei ole, sest uue
seltsi ülevalpidamine tooks mitmesuguseid ku
lusid rahwa kanda, ja selle asja pääle peab
Eesti oludes suurt rõhku panema. Sellepärast
näitab meie meelest parem olewat, kui põllu
meeste-kesk-seltsid ka metsahoiu edendamisetöö
oma eeskawasse Võtaksid. Põllumeeste kesk
seltsidel on juba eestseisused, kes seltside tege
vust üleval peawad. Nüüd peaksid needsamad
kesk-seltsid eneste keskelt iseäralised metsakom-

misjonid valima, kes seltside metsa-asjanduse
edendamise järel walwaksid. Asjale tooks
kasu, kui metsakommisjonil enesel woli oleks
ise tähtsate, tegeliste asjade üle otsust teha.
Suuremad rahaasjad selleasemcl peaks metsa
kommisjon aga seltsi eestseisuse kätte otsustada
andma wähemalt nii kaua, kui valitsuse poolt
iseäralist abiraha metsaasjanduse hääks määra
tud pole.

Et põllumeeste seltsidel juba walmis kor
terid ja ametnikud asjaajajad on, wõiksid wii
mased ka metsa-asjanduse toimetamise oma paale
wõtta ja niimoodi saaks Vähemate kuludega
läbi, sest uusi kulusid toob uus ettewõte ikkagi.
Põllumajaudusline nõuandev löö tarwitab kind
lasti kõige selle wähildase toetusraha ära, mis
seltsid Viimaseil aegil riigi poolt on saanud.
Ja lähemas tulewikus Võib waewalt mingisu
guseid uusi abirahasid loota. Kulude katmi
seks peab raha mujalt nõutama ja „oma-abi"
on ehk kõige kindlam abi. Kohalikud põllu
meeste seltsid wõiksid mingisuguse aastamaksu
keskseltsile maksas näituseks s—lo5—10 rbl. iga 50
lsikme kohta ja metsakommisjoni iga-aastasele
pääkoosolekule wõiwad seltsid oma asemiku
saata. Pääle selle wõiks eraisikud metsa-asjan
duslise külje toetajateks liikmeteks wastu wõtta,
näit. 2 rbl. suuruse aastamaksu tasumise korral.
Lisaks wõiwad lähestikku asuvad külad Või
terwe wald metsaseltsiks kokku heita ja põllu
meesteseltside kombel kesk-seltsidele aastamaksu
maksta. Ja kui kesk-seltsi metsainstruktorid tu
leks eraisiku metsas otsekohest tööd metsaoma
niku kasuks teha, siis wõiks kesk-selts selle eest
awalikult kuulutatud taksi järel tasu wõtta.
Erakorralistel juhtumistel wõiwad nimelt ka
mõisad mõnikord kesk-seltsi instruktorit tarwitada.
Muidugi mõista, peab igasugune kollektiwne
nõuandmine kõnede, metsapäevade, kursuste
jne. näol täitsa hinnata sündima.

Suwel tehtagu nõuandwat tööd n. n.
metsapäewi pidades, ja selle jaoks Valmista
tagu juba Varemini „katsepõldusid" ja proowi
metsi, mida osawõtjatele seletatagu. Näida
tagu muu seas, kui palju erametsad aasta
jooksul puud kaSwatawad ja kui palju Väärtus
tõuseb, kui suured pcolseumd aastakasv metsa
sisse pandud kapitalile annab, missugune maa
nõhi ühe puuselt'-! kaSwatamiseks sünnis, mis
sugune teise, kuidas külwama ning istutama
peab, kuida» harweudama jne. Talvel pee
tagu põllumeeste seltside koosolekutel kõnesid,
mida metsapiltioe näitamisega skiopLikoni abil
arusaadawaks tehtagu.

Rahwakoolides peetagu lastele kewadel ja
sügisel istututamise-ja külwipäirvi, inida metsa
instruktorid juhatamas käigu. Põllumeeste
seltsid muretsegu lastele seemned ning taimed.
Kooliõpetajatele juhiks kirjutatagu sellekohane
raamatukene. Nimetame ühtlasi, et Soomes
1914. aastal rahwakoolide õpilased 51,265
taime istutasid ja 164 kg. seemet maha kül
wasid, nii et 173 hektari maad (---170 dsjt)
metsa kaswule wõideti. Osawõtjaid lapsi oli
üle 6000. Sarnane töö pakuks kindlasti ka
Eesti lastele meeldiwat waheldust ja mõjuks
kaSwatusliselt hästi. Armastus metsa wastu,
mida ise on istutatud, ise idanema pautud,
ärkaks ja paisuks tugewamaks. Metsapäewade
toimepanemine oleks kahtlemata wäga meeldiw
ja armas nummer ka hariduse ja karskusselt
side eeSkawaS nagu Soomes juba on nähtud.

Aegamööda wõiks keskseltsid metsapuude
taimeaidu asutada, kust taimi pääasjalikult
toetajatele ja liikmetele müüdaks, aga ka
teistele, kui jätkub.

Niisugune ettewõte Looks isegi rahalist
kasu. Seltsi metsainstruktorid hoiaks taime
aiad korras, nii et teisi töömehi ei tarwitseks
palgata. Taimeaias wõiks päälegi eri puu
seltsidega katseid ette wõtta ja sel kombel teada
saada, missuguse koduse puuseltsi kasvatamine
kõige paremad tagajärjed annab ja kas ehk
wõõramaa puud weel kasulikumad harida ei
ole. Eri puuseltside hästi idauewaid seemneid
olgu alati müügil. Ka pajukaswatuse katseid

us
tehtagu; wõiks sellest u

kena sissetuleku hallikas areneda. Riia ümb
ruses on teadupärast paju kaswatümine häid
tagajärgi toonud.

Ja lõpuks julgeks loota, et riigi aitaw
käsi abiraha näol ka metsaharimist toetama
hakkaks.

Äratustööd peab katsuma teha mitte ainult
kõncpidamise ja tegelikkude metsatööde abil,
waid ka trükitud sõna tarwitadeS. Iseäralisest
metsamajanduslikest ajakirjast ei wõi raha ja
tellijate puudusel wähemalt algusel mitte juttugi
olla. Tähelepanemine pööratagu põllumaja»-

duslise paale ja suurendatagu
seda niipalju, et selles näituseks ühe korra
kuuS kas wõi ainult trükipoogna suurune
eraldi metsaosa wõiks olla, kus lühidalt ja
sattuwasti metsaharimise tähtsust põllutöö kõr
wal seletataks, metsaharimise asjuS juhatusi
antaks, puukauba hinnad kodumaal ja maailma
turul teatataks jne. See wähene oleks ka juba
midagi, sest see wähemalt juhiks rahwa tähele
panemise asja poole.

Ülewalnimetatud plaanide teostamine paneks
metsaharimise püüetele Põhja, mille pääl

edasi ehitada ja kaugemale arendada wõidakS.

Siin on aga ainult äärejooned ettetoodud,
tegelikult tuleks mitmeid muutusi kawatsusesse
teha. Plaanisid teostada katsudes alles wõi
dakse ütelda, missugune nendest millalgi kõige
parem on.

Suure maailmasõja tule all olles ei ole
eestlastel praegu sugugi sünnis aeg uusi, pää
legi kulunõudwaid uuendusekatseid läbi wiima
hakata, nii kasulikud kui nad iseenesest ka on.
Aga uuendustele waiksesti teed woib ikka
tasandada. See tõõ juhib päälegi meeli sõja
koleduste tähelepanemise Päält kõrwale, see
rahustab ja on omast küljest tunnistuseks, et
haritud rahwal tung on hariduslise töö järel.

Metsaharimise edendamiseks tehtud töö ei
ole kerge läbi wiia. Selles töös nõutakse

tegijalt palju sitkust ja armastust ja kõikumata
usku töö kordamineku sisse. Olen kindel, et eest
lasel kõik need omadused olemas on, sest
paaril aastal Eestis möõdasaadetud suwekuude
jooksul sain näha, kuidas sääl ohwrimeelsuS
inimestele nii omane oli, kuidas üleüldise asja
kasuks nii palju Lehti, kuidas nii palju tööd
wahema tasuta korda saadeti. Loodame, et
sama ohwrimeelsus, sama töötahtmine ka met
saharimise katsetes ilmsile tuleb. Siiamaani
on küll arwamine walitsenud, nagu kaS

waks ja edeneks meis iseenesest. Hariduse
sügawamale tungimisega kogub aga ikka roh
kem ja rohkem neid, kes aru saawad, et ka
sel põllul tehtud töö rahwa olukorra paranda
mise poole on sihitud. Öitsew waranduSline
seis annab jälle omalt voolt wõimaluse Eesti
kulturi püüete teokstegemiseks.

EeSti wäikepõllumeeS wõib waewalt unis
tada, et ta metsad kunagi maailmaturule suu
remal mõõdul satuwad. Tema ülesanne ei
ole ka mitte maailmaturu tarwidusi rahustada,
waid ainult hoolt kanda, et puud oma maa
tarbeks jätkuks. Waremini oleme kirjutanud,
milleks Eestis metsa tarwiS läheb. Seekord
tahaksime ainult ette panna, et EeSti majau
duslised ja hariduse seltsid ja ka eraisikud
lähema uurimise ja läbirääkimise alla wõtaksid
küsimuse: kas on Eesti metsade ja iseäranis
wäikepõllumehe kodutarbe metsa seisukord nii
palju 'iudlustatud, et puust tulewikus puudust
ei tule, wõi kaS ehk on Põhjust hakata metsa
harimise edendamiseks, nõuandmise- ja walgus
tnsetööd tegema seda ettetoodud waatepunktide
pääle põhjendades. Soowiksime, et küsimus
laialdastes rahwakihtides kõne alla wõetaks,
et mitmesuguseid mõtteid arvaldataks. Sel
kombel saaks mõte pikkamisi kindlama kuju ja
wõiks rmem positiwsele tööle asuda, mida
metsasõbrana nii soojalt soowiksime warSti
näha saada.

Ahe inglase sSjapSewaraa
matust.

John Haraee Me. Langhlw.
V.

Kõndijate hulgas on mundrid ja iseäranis
sõjaväeliste omad valitsevad. Sääl see suur
hall mantel, mida pikk ratsaväe mõõk, taga

-Maad mõõda lohistades, tõstab ja mis laseb
paista läikivaid saapaid tumesiniste pükste
pääl, on ohvitseri oma; ohvitseri ligidust

näeme ja kuuleme meie varsti Berlini uulitsal:
linnavaht annab temale suure häälega au,
kasarmute eel vahil olevad soldatid teevad
seda. See ümargune kiiver, mis ühe noore
mehe pääd ehib, on alamohwitseri oma, keda
tunda võib tema tumesinisest mundrist, kuhu
ainult vasksed nööbid vähe elu toovad. Ja,
ueed tüüpuscd, keda ma siin enese ümber kõndi
mas näen, ma olen neid juba varem näinud.
Ilma et nad mulle ligidal oleks, tunuen ma
neid; ma tunnen neid läbilõikavaid pilkusid
neid kotkamnasid, nägusid, kust paistab lõpmata
kõrkus ja uhkusetunne oma seisuse kohta, neid
lühikeseks pöetud vurrusid põlglikult kokku
pigistatud huulte pääl, neid kogusid, mis on
mehelikud ja energilised, kuid toored. Ma

neid korralikka, õigejoonelifi nägusid,
kus puudub iga halastus ja mllleS mina,

"inimene, midagi ligidat, inimlist lugeda ei
oska. Ma tunnen neid, nad tuletavad mulle
meelde suuri rööwliudusid inimese nägudega.
On midagi kullitaolist nende pilgus, midagi
jiigrisarnast mõnes nende liigutuses. Oleks
Lapselik, võõrast rahvast kõneledes, ainult üht
tema külge näha; oleks andekSandmata era
poolikus tõendada, et ei ole sarnases suures
linnas, nagu Berlin, intelligentlisi nägusid ja
pehmeid, inimlikka joonesid. Kuid siiski pean
ma, tõele au andes, ütlema, et Berlini uulit
satel kõndides ja inimesi vaadeldes, minul
enam kui kord siin teatavate tüüpuste ees
. sama tundmus on olnud, mis mul oli zoologia
aia mõne suure kullitõust röõwlinnu ees. Kui
ma möödaminnes neid meie aja rööwrüütlid
hallis mantlis puutun, neid mehi kõva pääs
luuga, mida katab kuningliku laialilaotatud
kulluiiwadega kujutusega ehitud VaMvex.

siis teen ma seda selle piinliku tundmusega, et
ma ühtlasi puutun nende põhjuSmõtete kehastatud
eitannst, mille pääle ou rajatud ühiSkondline,
demokratline elu teiSteS kulturamaades. See
halli mantli meeS on waStand meie hingele,
meie mõtetele.... Tema kehastab jõudu,
rauda ja vere politikat, mis pühaks PõhjuS
mvttekS on Preisi riigi meestele. Tema tahab
esitada jõu wõitu kõige üle, mis i,!imeseS
paremat, kõrgemat on, jõu wõitu kõlblise elu
üle, mis soojust ja walgust laiali laotada
tahab. Kuid ma tean, ta on teadlane sõja
kunstis, ta on oma elukutse HSS ja täielik
esitaja. Ta tunneb hästi oma ala ja andub
sellele ihu ja hingega. See inimene on oma
töõS suure väärtusega, ta on selleS täielik,
nagu seegi suurkaupmees, kes minust auto
mobilil mõöoa kihutab, seda oma äris on.
Ja, ainult Saksamaal ja iseäranis Preisimaal
leidub vist meie päiwil sarnaseid täiusele
viidud sõjakunsti esitajaid. Kui hoopis teist
sugused on Prantsuse ohvitserid, kes ka on
ometi intelligentliseo ja energilised, kuid keda
oma soldati poolt jumaldatakse, ehk jälle Wene
ohvitserid, hääsüdamlised ja isalikud, ilma
uhkuseta ja üleliigse valjuseta. Mitte kunagi
ei tohiks tehnika surmata inimest 
Ma arvan, et ei võiks leiduda ühist pinda
ja ligidat sõbralikku juttu nende BiSmarcki
politika esitajate ja mõne meie Oxford-street'i
gentlemani, ehk aga jälle inimlise ja demo
kratlise Seine kalda elaniku vahel. Ma arvan,
et inimesesoo nii mitmekesiste elanikkude vahel
ainukesed löövad argumendid on rusikas
ehk mõõk. Sest selle ohvitseri näos, kes
minust praegu mööda läheb, tema uhketes
huultes loen ma, et tema ei tunnista olevaks
ühtegi teist tahtmist, et ta on üks neist, keS
valmis on purustama iga teist kodanikku kõige
väiksema teguviisi eest, mis võiks varju heita
tema suuruse ehk koguni tema antoritedi pSäle.
Tema kõnnak, tema nägu, kogu tema olewnS
tõendab mulle, et vahekord Preifis kodanikkude
ja sõjaväeliste vahel mitte just kõige sõbra
likum ei või olla. Sündmused ZaberniS,

mis vaevalt aasta enne sõja algust juhtusid,
näitasid õige kujukalt, kuidaS Preisi ohvitserid
ühest küljest oma õigustest ja teisest küHest oma

kohustustest kodanikkude wastu aru saawad 
need riigikaitsjad, keS kannawad nende kätte
usaldatud Saksa wõimu sümbolilise kujutuse,
millest nad enesele loovad õiguse ka riigi sise
mist elu valitseda, seniks, kui juhus tuleb
teda enese kuulsuseks võõra verega katta ...

Jala ja mõõga hoobid, mille osalisteks said
waesed Zabern'i käsitöölised, ümberkäimine
linnaisadega, keS õö pidid mööda saatma linna
raekoja wõlwialuStes, näitawad meile üsna
selgesti, missugused tundmused Saksamaa 
nantidel" oma kaaselanikkude wastu, kes
mundrit ei kanna on. Kuulsaks saanud polgu
ülema von Reuterst ülewalpidamine kohtu eeS,
kuhu ta nende Zaberni juhtumiste puhul sattus,
on üks kõige puhtamatest „Eiserue Faust"
inspiratsionidest, see ülewalpidamine tõi temale,
muu seas, õnnesoowi telegrammi kroonprintsi
poolt, on niisama kindel tunnistus sellest
wõimust, mis need herrad enesele lubawad
oma kaaselanikkude wastu, kui need ainult
julgewad selle wõimu wastu vaielda, ehk
ainult nägu näidata, mis kuidagi wiist nende
outoritedi wastu käib. Zabern i juhtumised
aliwad, õige ju on, ElsassiS, kuS teatav

vastuhakkamise waim Valitseb ja Zaberni gürni>
soni ohvitserid ei saanud olla suured sõbrad
selle vastuhakkamise waimule, mis walitseS
väikese Elsassi linna poisikestes. Kuid, nagu
öeldakse, on Preisi ohvitseri naljatunne vähem
terav kui ta mõõk, ja sellepärast võiks ar
wata, et ta ka teistes Saksamaa linnades
ennast samal viisil ülewal peaks mõne paha
naljategija ehk linnaisade vastu, kes kogukond
lisi vabadusi tema ees kaitseksid. Wõib olla,

ehk ei eksi kui ma arvan nägevat
nende noo: te ohvitseride hulgas, kes sellel
õhtul siin Friedrichi uulitsal ja Uuter den
Linden nii suurel hulgal kõnnivad, mõnda
Zabern'L kangelastest. Ma arvan ka, et polgu
ülem von Reuter mitte Berliui uulitsatel ei
puudu, ja otsustades teiste kõndijate nägude
järel, millele inimlikkus ja kaastundmus just
mitte suurte tähtedega kirjutatud ei ole, peaks
säül olema enam kui üks kandidat kuulsuse
kohta, mis Zaberni kangelaste omaga ühlne,
kes ootavad ainult õiget silmapilku, et oma
kodumMe näidM, et ka nende musta koda-

niku kuue käikse all „Eiserne Faust" peidetud
on —.oma riigi ja kaaskodaniku hääteoks. . .
Sest peab ometi oletama, et põhjusmõtted,
mis valitsevad selles suures riigis, vaim, mis
sääl valitseb, fee wõimu tundmise ja tunda
andmise mahl, eneses teatavaid surma

idusid sisaldavad, mis selle võimu lagunemi
sele viia võivad.

Saksa keisririik kannab eneses kihvti, mis
väga häsli teda ennast tappa võiks. Saksa
elu, valitsus, keisririik, puhkavad alustel,
mis, Väljaarendatult, ühiskonna vastasteks,
ristiusu vastasteks saavad. See on kõikide
suurte keisririikide saatus, kes jõudu ihaldavad
selleks, et nõrku purustada, kes surmata ta
havad hinge vabaduse püüdeid, isikliku arene
mise soovisid. Selleks, et valitseda, suuri
ühiskoudlisi vahesid luua, luua seisusi, mis
igatepidi eesõigustatud ja mis enesearmastust
ja tagurlust kasvatavad, need on paratamata
alused riigis, mis Saksamaa taoline. Kõik
need, keS saäl kuidagi viisi võimu esitavad,
nagu linnawahid, raudtee- ehk tramway amet
nikud, ja üleüldse kõik ametnikud on niipalju
eesõigustatud, et nad on valitsevad „omas
riigis", nagu roomlased ütlesiwad. . . Wa
litsus ise kasvatab neis suureks ja võimsaks
stlle mõtte, et uad ainult valitsuse päralt on,
kui nad selle juures ka rahva wastu peaksid
olema. Nad ei ole sääl mitte, nagu meie,
inglaste juures valitsuse ja rahva päralt.

Lõhed Lekivad kodanikkude vahel, suureks
lähevad ühiskoudlised vahed, vahekord klasside
vahel on terav kuni vihkamiseni: need on
paratamata järeldused sarnases riigis ja sarnase
riigikorra juures, nagu see praegu Saksamaal
valitseb.

Ja need, kes seda autoritest alal hoiavad,
kuidas viivad nad teda igapäevases elus läbi
omasarnaste, alamate, see on rahva juures?

Käskude varal, ja lui tarvis on seda
amoriteti iseäranis tundu anda, siis jõuga,

toorusega, „grobheit"iga, mis igalpool
sarnastel juhtumistel avaldub. Nimetame
veel, mida vähem inimesel haridust on,

mida vähem ta teab, seda enam tunneb ta
tarvidust ennast maksma panna. Õigusepä
rast on see selge, et kõikides riigi ametites Lg

walususeasumstes ausus ja ustavus esimesed
tarvidused on, ja et viisakus ja vastutule

likkus siin alles teise koha pääl seisavad. Ma
pean selles a jas sakslastele au andma 
need ametid e. ole sääl kunagi ainult fixionid,
ettekujutused, nagu Wenemaal sagedasti

vähemalt minevikus, riigneenijad on
ausad. Jootraha ja altkäe matsu süstemi ei
tarvitata sääl mitte. Ehk kui mõnikord joot
raha antakse, siis ainult kõige alamal astmel
seisvatele ja väikestele ametnikkudele, kelle
palgad hoopis väitsed on ja need väiksed
jootrahad, mis ehk vähe meelehääd teevad, ei
ole mitte sarnased summad, mis rikkuvalt mõ
juda võiks. Wiisakus ja vastutulelikkus ei
ole, õigust ütelda, ka just mitte Wenemaa ja
Prantsusemaa ametnikkude patt. Kuid Preisi
niaal valitsev toorus „Grobheit" ja teatavate
ametnikkude kärkiv, käskiv toon paistab mulle,
kes ma mitte harjunud ei ole sellele alandliku
distsiplini tundega vastu astuma, siiski võõ
ras ja mõnikord koguni äärmiselt haavav.
Sakslastel aga on igasuguse ametliku tooruse,
„Grossmau!'i" vastu täieline allaandmise

tundmus, igatahes väliselt, isegi siis kui neis
ehk selle juures haavatud isiku tundmus tõuseb,

mis aga õieti harva ette tuleb. See alla
andmine, see autoritedi maksvaks tunnista
mine on raudse distsiplini järeldus, mida
kool, valitsus ja igapäevane elu sakslase hinge
istutanud on. Ja valitsus on osanud saks

lasele isesuguse loomuse anda. Temale ou
lapsest saadik tunda antud, et diStsiplin on
esimene iseloomu alus et ilma kindla kava
ja korralduseta ka kõige paremad püüded ilma
aegsed on. DiZtsiplin igas ühiSkondliseS haruS,
valitsuse all, mis organisatsioni oskusesse puu
tub, ei ole tei'L s vnaft, on andnud neid suure
päraseid tagajärgi, mis neid, keS Saksamaal
elanud ja säälse elu suurt, korralikku masina
värki ligemalt vaadelnud on, imestama pa
iuevad. . . Kuid loomulikult ei ole sarnane
tstkute dresserimine mitte võimalik ilma ohvri

kia. (Järgneb.)

Kr. lg. XvlFspZvv»!, 14. iSIs.2

Austatud ja „Elu"

tellimiste

mastumötjaid

palume uute tellimiste rahafid wSi
malikult juba 20. jaanuarit s. a.

lehtede talitusele ära saata.
Aupaklikult

ja „El«" talitus.



KuidaS metsast kestvalt puid
w S t t a.

Kui palju metsa keskmise suurusega Eesti
talu koduseks tarbeks kulub, on loomulikult
raske otsustada, sest asja pole lühemini uuri
tud. Ka ripub see suurel mõõdul sellest, kui
suur talu on, mitu tuleaset leidub, kui palju
ehitatakse j. n. e. Otsusele pole ka jõutud,
missuguse suurusega talu kõige paremini EeSti
talu kujutaks. Eisenschmidti järel on Tarw
ümbruses wäikepõllumehe talu kesksuuruS
47,7 hektari sääl juures 2,04 hektarist 143,56
hektarini waheldades. Metsa all on ainult
6,05 prots. tervest maast. Nimetatud 47,7 ha
ei ole ometi mitte see määr, missuguseid talufid
EeStiS kõige rohkem oleks, kuid lähedal see
igatahes on, sest 30—60 ha suurusi kohti oli
73: st uurimise all olnud talust 43 ehk 60 prots.
Al. Harusini järel on Eestimaal talu kesksuu
ruS 28 tiinu, sellest 19 prots. ehk ligi 
metsa all. Kuidas sarnastes taludes metsakas
vatust peaks korraldama, see nõuaks jällegi
iseseiswat uurimist.

Oleme aga selles arvamises, et EeStis
kaunis palju talusid on, millest 30—50 ha
suurustena 10—15, isegi 20 ha metsa all
seisab. Sellepärast katsume määrata, kui palju
sarnases talus puud tarvis läheb ja kui suur
tükk maad seega metsa all, oletades, et talus
on vähemalt 5 tuleaset ja S—lo elanikku.

SoomeS kulutatakse aaStaS umbeS 8
(1 ms -----1 kubikmeeter --- 35,32 kub. jalga) (kin
nise mõõdu järel arvates, kuS ainult puu ar
vesse võetakse, mitte tühje vahekohte) tule
aseme kohta. Et EeStiS, nagu olen märganud,
puu tarvitamine palju kokkuhoidlikumal

'sünnib, siis on vist küllalt, kui puu
tarvitamise aidadekS, ehitusteks, põletispuuks
jne. kokku 7mv tuleaseme kohta arvame. Ku
lutus teeks seega 7X 5 --- 35 tihedat puu

ainet. See määr on halgudena 52,5 ja
Wene halgudena (7'X7*Xl7^
27 sülda ja kortli suurustena halgudena

13 sülda.
G Saadud kogemuse najal võime Eestis
metsa juurekasvu aastas keskmiselt ha

kohta arvata. On küll kohte, kus juurekasv
4, isegi 5 kub. meetrit on, kuid neid on vähe,
sest kõige parem maa on põldude alla wvetud
za ainult halvemad paigad on metsa alla jäe

tud. Ct aaStaS nim. 35 puud saada, lä
heb 14 ha metsamaad tarvis, (2Vs m' X 14 -----
35 mS) oletades, et mets tihedasti, ilma pal
jaste kohtadeta kasvab.

Raiumist peab niisugustes kohtades toime
tama, kuS mets kõige vanem on. UmbeS 60
aastane kasvuaeg on ehk ka EeSti kliimas ko
-hane, sest et seda juba Löuna-SoomeS sünd
isaks peetakse. Raiumisega hakatagu säält pääle,
kuS mets oma vanaduse poolest 80-aaStasele
kõige lähemal seisab. 80-aaStaseS metsas oleks
seega vähemalt 200 hektari pääle puud
(80 X — 200). Kui raiumist metsapinua

suuruse järel toimetatakse, siis peab iga aaSta
umbes 0,2 ha aastas paljaks raiuma

ja tühja raieStikku kunstlisel teel, kaS külvi või
istutamise abil, jälle metsa kasvama panema.
Kui alati kõige vanem mets maha raiutakse,
siis saadakse tarvitatav puumäär ilma et metsa
puukapital kuigi palju väheneks, sest raiumise
alla tuleb ainult iga-aaStane juurekasv, s. t.
see puumäär, mis mets aaSta jooksul juure on
kasvatanud. Ka võib ühel aastal mitmest ko
hast 5 aaSta jagu raiuda, kuid selle järel ei
tohi viiel aaStal raiunnft toimetada.

Nagu üteldud, kõigepäält muretsetagu selle
eest, et raiestikus kohe uus mets tärkama
lööks. Kõige paremini sünnib see istutamise

teel. Et iga aasta umbes ha istutamise
alla tuled (pisut vähem kui pool vakamaad),

'siis ei ole istutamise kulud suured. Niisuure
maatüki pääle läheb, kui taimed 1—

meetri kaugusele istutatakse, 1000—900 taime
ja maksavad need I—2 aastaselt, kuused um
bes 1 rbl. ja männid 50 kop. (SoomeS on
hinnad veelgi odavamad.) Terve see ha

istutamine läheks ühtekokku, taimed -s- tõõkulud,
nmbeS 3—5 rbl. Lehtpuude istutamine tuleks
veel odawam. Päälegi seemendab loodus ise
tihti nii HäSti, et ainult paljaid tohte täita
tuleb.

Oleme seega umbkaudse arwe ja plaani
sarnase talu jaoks kokku seadnud, kus metsa
maad 14 ha ja aastane puukulutamine 3b m>.
Km kulutus tuleaseme kohta peaks olema liig
suureks arvatud, on seda parem, sest üleliigne
osa läheb müügile. Wäiksemate talude eel
arve peab algusest pääle teise põhja pääle
rajama, nii et eespool ettetoodud arvud nii
sugustena ei kõlba. On tähele pandud, et
puukulutus väiksemates taludes tuleaseme kohta
Võrdlemisi suurem on.

Et metsapuu arenemine taimest väärtusli
seks puuks palju aega nõuab ja et metS eri
arenemiseastmel olevaist puist on kottu pan
dud, millest suur osa veel tarwitamisekölbuline
ei ole, vaid ainult tulewikuwäärtuse omandab,
siis võidakse metsa kasutoowust ainult sel kombel
mõistlikult ära tarvitada, et metsa pikemat
aega sihikindlalt haritakse. Metsata maa võib

i üsna vähese väärtusega olla, seega toob ma
jauduSlist kahju, kui maa kauemat aega pal
jas, s. t. ilma metsata seisab. Mõistlim met
saharimise eeltiugimme on see, et kunagi ter
vet metsa ära ei bäwitata, vaid ainult nii
palju maha raiutakse, kuipalju metsa juure kas
vab. Metsamaa ühes kasvava metsaga on
seega kapital, mille protsendiks metsa iga
aastane juurekasv on. Kui kapitali väikse
maks ei taheta teha, siis ei tohi aaSta kohta
rohkem raiuda kui aastase juurekasvu, s. o.
aaSta protsentide osa. Sellepärast peab metsa
kindla plaani järel harima. See sünnib õige
metsamajanduse korraldamise abil, mis metsa
arvustamise ja tasakaaluõpetuse tundmise pääle
metsamajanduses põhjeneb.

Eelnimetatud asju peavad tundma need isikud,
!keS Eesti metsamajandust juhtima hakkavad.
-Wäikepõllumehele peab jälle katsuma tegelist
metsaharimist õpetada sel kujul, kui olud nõua
vad, kuS juures muidugi metsamajanduse üle
üldistest juhtnööridest kinui pidada tuleb.

*) 1 hektar (ha) --- 6.515 titnu, 1 wakamaa ----
6.37 ha --- V.25 tnnu.

Üleüldine mobNisatsion

Lttwimaal;ääb ära.

Tartu maakonna sõjawäe - ülema teada- s
andmise järele on üleüldine 1. ja 2. järgul
maakaitsewäe meeSte kokkukutsumine Liiwimaal
määramata aja pääle edasi lükatud.

Kohalikud teated.

Tartule 4Z waguntt tarbeaineid
lubatud.

Liiwimaa kubermangu tarbeainete muretse
mise komitee liige kubermangu-valitsuse nõunik
Nefedjew teatas eila telegrafi teel tarbeainete
toimekonnale, et Tartu jaoks 16.—31. jaan.
järgmisel arvul ja järgmistest kohtadest vagu
nid on lubatud: Rõbinsk 6 vagunit soola,
Arkadak 20 w. jahu, Uleshewskaja PriStan

2 w. jahu, Borissoglebsk 5 w. jahu,
Velaja Tserkow 10 vagunit suhkurt. Va

gunite saamise ja laadimise lubad saadetakse
tarbeainete toimekonnale täna kätte.

Tartu tarvitajate LhisuS
pidas eila õhtul tarbeainete toimekonua ruumi
des teist pääkoosolekut. Koos oli 50 inimese
ümber, kuna liikmeid küll rohkem on. Koosoleku
juhatajaks valiti W. Pakler, kirjatoimetajaks
Kallas. Wiimane luges ka minevakordse

koosoleku protokolli ette, kuS ühisuse lähem
tegewuse-kawa kindlaks määrati. KooSole? jäi
sellega rahule ja ei teinud selles aSjaS mingid
ettepanekuid, väljaarvatud see, et ühisus
oma tarvitajatele ka puid katsuks muretseda.

Ajutine korraldav komiiee andis koosole-
tule teada, et ta vahepäül põhjuSkirja on
lasknud trükkida (selle hinnaks määrati koosoleku
poolt 10 kop.), ühisusele tarwilikka ruumisid
on vaadanud ja muid ettewalmiStusi teinud.
Liikmeid ei ole küll veel iseäranis palju

tulnud. Kui aga juhatus tõõle saab ja ühisus
ennast korraldanud, siis tuleb kindlasti ka
rohkesti liikmeid juure.

Wõeti walimised ette. Juhat. said piimaaSj.
instr. Emblik, majaomanik Luik ja end. äritegel.
Tibar; juhatuse liikmete asemikkudeks valiti
kooliöp. Põllusaar, majanduse-ühisuse ametnik
Kukk ja laenu-hoiu ühisuse ameLmk Mõru.

Nõukogusse waliti 7 liiget J. Tõnisson,
Lnht, Lell, Roth, Lellep, Kallas ja pr. Will

berg. RewiSjom - kommiSjoni waliti panga
ametnik Sisask, Nooresoo kaSwatuse S. asja
ajaja Orro, majanduse-ühisuse ametnik Arne
mann, kooliõp. Kaart ja endine „ Edasi" esi
mees Pakler.

Läbirääkimistel soowitati, et eestseisus
ühisuse tegewuse jaoks kindlad juhtnöörid kokku
seaks. Eestseisust ja nõukogu wolitati iga
suguseid eeltöösid tegema. Pääle selle andis
koosolek eestseisusele luba tarvilikul korral
põhjuSkirja poolt lubatud piirides laenu teha.
Koosolekul ühisuse lähema tegewuse lohta mi
dagi pikemalt ei kõneldud. Ühisuse lähem
töökava oleneb sellest, kuidas liikmeid tuleb.
Kui juhatus midagi ette võtnud, siis antakse
sellest liikmetele kohe teada.

Kõigi kohuS, kellel võimalik, olgu see, et
nad uue ühisuse liikmeks astuksid. Läinud
aasta wiimane pool on inimestele küllalt sel
geks teinud, kui tarwilik praegusel ajal ühine
mise on. UuS ühisus loodab, et see sõMja
õpetus mitte tarbeta ei ole olnud.

Seisukord meie turul
on wtimaSte pSewabe sees iseäranis lihaturul, wkhe
varemaks muutunud: Et ole enam seda tungi ega hä
daldamist mõne naela liha nagu see sügisest
saadik seni olnud. Paaril wiimasel päewal on täiesti
wabalt iga üks oma soowi järele, laudadelt sealiha
oSta wõinud. Gigu on jälle rohkemal arwul turgu
tooma hakatud. Selle wastu tuleb aga nüüd looma
liha meti wähe turgu. Pääle päidtkute ei ole siin
suuremat saada: Kalaturgu on selle järele kui ilmad
sulale läksid, wärskeid kalu kaunis rohkesti tulnud,
kuid hinnad on sellest hoolimata kole kõrged. Nii nõu
takse praegu awi naelast 3ö—4o kop., latika naelast
zo—4o kop., ahwena naelast 13—30 kop., sudaka
naelast 30—35 kop., lutsu naelast 18—20 värs
ked silgud 18—18 kop. nael ja kiisad 10 kop. nael.

Põletispuid, kui ka muud maalt turgu toodavat
kaupa, on viimaste päevade sees vähe turgu tulnud,
sest, et juba teist nädalat kroonule hobuste võtmine

kestab. —mg.
Teater.

Pühapäeval 17. jaan. kantakse Vane
muises" A. Kitzbergi ja J. Simmi 
sõit" ette. Laupäevane etendus jääb M.

Hermanni kontserdi pärast ära.
Kontsert,

mis üleeila divisjoni staabi korraldusel toime
oli pandud, leidis ülirohket osavõtmist.

ÜleS astusid kunstnikud, keS praegu sõjaväe
teenistuses on.

Hää muusikamehena ja vilunud juhatajana
esines herra Maltshevski. Lauljate hulgas
paistis ooperilaulja WaSfiljew oma HäSti kooli
tatud häälega ja maitsega tagasi hoitud kuid
muusikalise küpsusega läbiviidud ettekandega.

Ka kõik teised kunstnikud leidsid saali täie
rahva rohket kiitust.

Tartu üleüldise haigekassa juhatuse
wiimasel koosolekul waliti juhatuse esimehe
abideks Aug. Waino ja Joh. Lääne. Olgu

siia juure tähendatud, et juhataja abide küsi
mus haigekassas tükil ajal waieluse küsimuseks
oli. EttemStjad seletasid selle kohta käiwat
tumedat põhjnSkirja paragrafi nii, nagu oleks
juhatuse esimehe abide nimetamine niikaua,
km esimees ise tööandjate poolt määratud,
tööandjate eesõiguseks. Tegelikult aga töö
andjad seni seda ö gust ei tarwitanud. Mõni
aeg tagasi saatis wabrikuinspettor haigekassa
juhatusele kirja, kuS ta teatas, et tööliste
kinnituse-seaduse järele juhatuse abid juhatuse
liikmete hulgast tulewad Valida. Küsimus oli
seega haigekassa liikmete kasuks otsustatud,
kes juba enne niisugust seisukohta kaitsesid.
Selle korralduse järele wõiwad ka kassa liik
mete poolt walitüo mehed abideks saada, nagu
see ka nüüd juba on sündinud. Haigekassa
lähemal PääkooSolekul wõetakse juhatuse esimehe
abide Valimise küsimus üksikasjalisema selgi
tuse alla.

Petroleumi saamiseks ?
jagatakse homme 15. Mn. kaupluste ja töös- -
tuseasutuSte omanikkudele patentide ettenäitami- Z
sel Tarbeainete toimekonnas, Wallikaawi uul/

16. lubatähti Välja. !

SiSteru Petroleum!,
mis eila Tarw jõudis, jagatakse seekord mitme
sugustele ametiasutustele välja.

Kooliõpetajat» Ühisuse 4.«aSfi»lse lau
baudusekooli ISIS. aasta aruandest

toome siinkohal mõned teated.
Kool hakkas 10. sept. 1910. aaStal oma tegewust

3 klaSfi ja 52 õpilasega. Nüüd, wiieaaStase tegevuse
järele, on kool niihästi õpilaste, kui ka õpejõudude
poolest mitmekordseks kasvanud. Praegu on koolis
180 õpilast, 137 poiss- ja 43 tütarlast. Klassides oli
õpilaste arv: 1. klassis 38, 2.-a kl. 31, 2.-b il. 
28, 3. kl. 45 ja 4. kl. 38.

Seisuse järele olid õpilased 7 kodaniku 
169 talupojad ja 4 muust seisusest. Wanemate ametr
järele oli 8 kaupmeeste, 14 käsitööliste ja 158 põllu
tööliste last; usutunnistuse poolest 7 Wene usulist, 1
katoliklane, 2 juuti ja 170 luteruseusultst. Rahvuse
poolest 2 venelast, 1 poolakas ja 17S eestlast.
Kooliraha oli 1. kl. 60 rbl., 2. kl. 70 rbl., 3. ja 4. kl.
80 rbl. aastas. 36 vaesemat õpilast vabastati kooli
rahast täiesti ehk osalt.

Sooli ülevalpidamiseks tuli aasta jooksul sisse
14.795 r., sellest kooliraha 13.550 r. ja kroonuabi
1000 r.

460 puuda soola
on maakonnas ühe ülesostja kaupmehe käest ära võe
tud. Sool jagatakse elanikkude vahel ära.

Uuemad teated.

Baltimaa mõisnikkude ees
õiguste ärakaotamise asi.

Nagu juba teatatud, avati 12. jaan. Pet
rogradis iseäralise kommisjoni istumised, kes
Vallimaa rüütlimõisate omanikkude eesõiguste
ärakaotamise küsimust harutas. Koosolekust,
mida kohtuministri abi A. N. Werjowkin juha
tas, olid osa võtma kutsutud raha- ja sise
miste asjade ministeriumi asemikud ja senato

rid A. M. Nolcken, R. R. Transehe ja P.
N. Miljutin ning ka Baltimaa vannutatud
advokadid Th. W. AlbertS ja A. F. Ockel,
kes selle küsimusega tegemist teinud.

Koosolekut avades, teatas A. N. Werjow
kin, et käesolev küsimus, mis riigivolikogu
viimasel iStumiste järgul 20õ liikme poolt
päevakorrale võetud, ka 3. riigivolikogusse
sellekohase seaduse-eelnõuna sisse oli antud.
Juba enne seda 1905. a. tunnistati Balti

maa ajutise kindral-kuberneri juures oleva ise
äralise nõukogu poolt nende eesõiguste ära
kaotamine ühel häälel tarvilikuks. Raskust
sünnitas ainult küsimus, kaS mõisnikkudele
nende eesõiguste kaotamisel ka tasu tuleb mu
retseda, või mitte.

Weel enne seda, juba 1860. a., oli riigi
nõukogu ühe eraküsimuss otsustamisel Balti
maa mõisnikkude eesõiguste ärakaotamise poolt
oma arvamist avaldanud, mis keskaja jäti
sena siiamaani alale on jäänud. Pääle poole
saja aaSta kestusel ei ole see küsimus mingi
sugust otsustamist leidnud.

Nüüd on aga terve rea mitmesuguste jä
relkaalumiSte tõttu ajakohaseks tunnistatud
seda küsimust lõpule viia. Praeguse koos
oleku ülesandeks on ainult üleüldiseid põhjus
mõtteid harutada, mis seaduse-eelnõule Balti
maa mõisnikkude eesõiguste ärakaotamise as
jus aluseks saavad. Nende põhjusmõtete ja
arvamiste najal töötab kohtuministerium täie
liku seaduse-eelnõu välja, mis osade kaupa
sessamas nõukogus jälle läbivaatamisele
tulevad.

205 riigiwolikoguliikme poolt siSseantud
ettepanekule Baltimaa mõisnikkude mitmesu
guste eesõiguste ärakaotamise asjus, oli kohtu
miniSterium oma poolt veel iseäralise punkti

mõisaomanikkude poolt kirikuõpetajate ame
tisse nimetamise õiguse ärakaotamise juure
lisanud.

Nagu juba eila teatatud, tunnistas koos
olek ühel häälel tarvilikuks suure osa Balti
maa mõisnikkude eesõigustest ära kaotada.
Mõtete vahetusel ei olnud arvamiste lahku
minekut pääasja kohta, et kõik tähendatud ees
õigused ära kaotada ja seadusemäärused välja
töötada tulevad, mis kohalikku küsimusi koha
likkude tingimiste järele korraldaks. Otsustati
ainult mõisnikkude õigust alale jätta, amet
likult mõisaomanikkudena alla kirjutada, sest
et see õigus tõepoolest tähtis ei ole ja mingi
suguste eesõigustega ühendawd ei ole.

Pikemat aega peatas nõukogu Baltimaa
mõisnikkude õiguse juures tasu eest talupoe
gade maad võõrandada, mida tihti siin on
tarvitatud. Koosolek tunnistas ühelhäälel
tarvilikuks seda õigust ära kaotada.

Patronadi õiguse ärakaotamise harutamine
lükati edasi, sest et praegu vaimulikkude asjade
departemangus uuS kord väljatöötamisel on,
mille järele terves riigis Luteruse usu õpeta
jaid ametisse seatakse.

Järgmisel koosolekul 9. jaan. tuleb teine
põhiküsimus harutamisele, kaS eesõiguste
kaotamine ilma tasuta peab sündima, või
tuleb mõisnikkudele selle eest maksta, nagu
nad juba kord wiinamüügi õiguse ärakaota
misel kroonu käest 10 miljoni rbl. said.

Kooliõpilaste ajapikendused.
Sisemiste asjade mimSteriumis on küsimus

päewakorrale wõetud 1917. a. nekrutitele ja
weel noorematele, keS 1916. a. keskkooli kursuse
lõpetavad, võimalust anda ilma takistamata
kõrgemasse SpeasutnseSse aStnda, kui nad
seaduses määratud vanaduseni õpeasutuse lõpe
tada võivad.

Isikutele kes 1896. a. sündinud (s. o.
1917. a. nekrutitele) tuleks need ajapikendused
wäeteenistuse kommisjonide poolt nekrutite
asukoha järele anda, muudele aga nende wäe
teenistuse kommisjonide poolt, kuhu nad üleS
on kirjutatud.

Põhja-Balti waStaSt. kredit ühisuse
liitu.

Nagu „Den" kuuleb, on Põhja-Balti vas
tastikuste kredit-ühisuSie liidu põhjnskirja kin
nitamise palve rahaministeriumis täielikku
poolehoidmist leidnud.

Postkontorite tegewufe suurenemine
Et viimasel ajal postiasutuste tegevus

märka on suurenenud, määratakse eelolevast
1. veebruarist saadik paljud nendest alamast
klassist järgmisesse kõrgemasse klassi ja ni
melt :

Liiwiujaal posti- ja telegrafikontorid
Ust-Dwinsk, Modohn, Ruhja, Smilten ja
Lemsal -7 Vl. klaM V. klassi, Wõru V.

klassist IV. klassi ja Pärnu 111. klassist 11.
klassi; posti» ja telegrafi-jaoskonnad Stakelui,
Opa, Wana-Pebalgi, Subati Hintfenbergi ja

Mustwee VI. klassi posti- ja telegrafi
kontoriteks;

Eestimaal poSti- ja telegrafi jaoskon
nad Türi-Halliku ja Lihula VI. klassi

posti- ia telearafi-kontoriteks.
54.000 rubla sõjapõgenesate toetamiseks

Eestimaal.
Wiimasest K. K. S. Tatjana komitee

Eestimaa osakonna aruandest selgub, et 1.
jaanuaril s. a. osakonna juhatuse käes 54.000
rubla oli, mis eelmise aasta väljaminekutest
üle jäänud. Nimetatud summa on sõjapõge
nejate toetamiseks määratud.

K. K S. Tatjana komitee EeStimaa
osakond

pidas Tatjana nimepäewal, kuberneri ees
istumisel Toompää lossis valges saalis pidu
likku koosolekut, millest ka Tallinna EeSti
sektsioni liikmed osa wõtma olid kutsutud.
Koosolekul viibisid üle saja inimese. Pääle
jumalateenistust loeti komitee aruanne ette,
wõeti kaks uut liiget wastu, otsustati K. K.
S. Tatjana Nikolajewnale telegramm saata ja
määrati Tallinna komitee kantselei kuludeks iga
kuu 25 rubla.

Pääle selle võttis kuberner küsimuse üleS,
kaS praeguse komitee hulgast mitte 10—12-
liikmelist täidesaatvat kommisjoni ei tuleks
asutada, keS vähemad asjad ise ära otsustaks
ja tähtsamad küsimused enne läbi harutaks,
kui nad komiteele ette pandakse. Rohkearvu
lisel komiteel on raske kõiki küsimusi harutada
ja otsustada, täidesaatev kommisjon teeks
asjaajamise lihtsamaks ja kiiremaks. Walita
waS kommisjonis oleksid kuberneri arvates
niisama nagu omal ajal WilnaS niihästi

ametivõimud kui ka rahvuSlised ja seisuSlised
asutused esitatud.

Kommisjoni liikmete valimine jäi järgmi
seks komitee koosolekuks. Wahepääl võivad
liikmed ka kandidatide aSjuS selgusele jõuda
ja kokku leppida.

Väärtpaberite ja aktsiate uuS kurb.
Nagu juba teatatatud, peeti 8. jaan. Pet

rogradi börse-komitee juures iseäraline koos
olek ära, kus wäärtpaberite kursid kindlaks
määrati, mida pangad oma aruannete kokku
seadmisel aluseks wõiwad wõtta, kui nad selle
kursi järele ei taha käia, mis sõja alguse!
maksew oli.

Uued kursi hinnad on järgmised:
Riigilaenud.

4<Vo riigi rent 78 rbl.
50/0 1905. a. 1. ja 2. sisemine laen 92 ,

50/0 S. sisemine laen 92 „
5"/ o 1914. a. sisemine laen 92 ,
5"/ o 1915. a. sisemine laen 92 „

1915. a. teine sisemine laen 97 „
1915. a. lühtkeseajaline sõjalaen 95 „

4Vz °/o 1905. a. Wene riigi laen 91 ,
1905. a. Wene riigi laen 103 „

40/0 1909. a. Wene riigi laen 93 »
l. sisemine Wõidulaen 515 „

5"/ o 2. sisemine wõidulaen 500 ,
riigi mõisnikkude wõidulaen 400 ,
A Linnade hüpotegi-seltsi

(immobil-panga) paberid.
Petrogradi hüpot.-seltsi pab. 77 rbl.

Baku hüpotegi-seltsi pakend 71 „
s°/o Kiiewi hüpotegi-seltsi paberid 83 „
4Vs"/o Kiiewi hüpotegi-seltsi paberid 70 „
SV/0 Tiflisi hüpotegi-seltsi paberid 78 „

Pantkirjad.
Kiiewi põllupanga paberid 75 rbl.

b/o Harkowi-Petrogradi põllupanga
paberid 78 „

Eestimaa mõisnikkude kredit-seltsi pantkir
jad hinnati 4-protsendilised 75 rubla pääle,

> kuna 5-protsendiliste kohta hinda ei mää
ratud.

Lwlapt aiatSS- ja majapidamise
kursused

awatakse erakordsete aegade päüle waatamata
ka tänawu, sekt kurjused töötasid hääde taga
järgedega ka mineval aaStal.

Öpetöö algab harilikul ajal 1. aprillil
ja kestab kum 15. oktobrini. Õpetust antakse
aiatöös, majapidamises, kodulindude kasvata
mises, mesilaste pidamises ja raamatupidamises
nii hästi teoretiliselt kui ka praktiliselt. Neil,
kes kursustel? astuda soovivad, peavad umbes
kihelkonnakooli kohased teadmised olema. WaStu
võetakse naeSterahwad, keS mitte alla 17 a.
vanad ei ole. Lähemaid teateid kursuste kui
ka õpekawa kohta annab koolijuhataja prl.

Marie SapaS Liplapil, Abja kaudu, Lii
wimaal.

UllMsõjajiiuuUd

Riia wõitlus«rinnatt
telegraferitakse „B. Wed.-le": Olai piirkonnas
tarvitavad sakslased viimasel ajal rohkesti
kihwtiseid aaasisid. Et meil seks vastuabi
nõusid tarvitusele on võetud, siis ei saa läm
maStawad gaasid mingisugust kahju teya. Riia
wvitluserinnal on vaenlasele mõned uued väe
osad juure tulnud. Kemmerni ja ÜkSküla-Kekau
piirkonnas tuli uuesti väikseid kokkupõrkeid ette,
mis meie kasuks lõppeüd ja kusjuures sõjariis
tus mehi vangi võeti. SuurtükiwõitluS jääb
Riia lähemates piirkondades aegamööda vaik
semaks, mille asemele püssitule-vahetuS aStub.
Võitlused uuenestd iseäranis Düünat mõõda,
ülevalpool linna, kus sakslased visalt jõele
püüavad läheneda.

Kasakate wõttluS Saksa lenduritega.
Dwinskist telegraferitakse „B. Wed.-le*:

Wõitlusenunalt tagasitulnud ohvitserid jutus
tavad huvitavaid üksikasju kasakate sotnja
Võitlusest Saksa lenduriuga, mida DriSvjatõi
piirkonnas mõni verst Braslawi alevist peeti.
Alevi kohale ilmuS Saksa zeppelin, mida
mõned „a!batrossid" ja „tuwid" saatsid.

ÕhulaevaStik tahtis näktawasti ühele Düüna
äärsele linnale pommmd visata, sest et ta
põhja poole lendas. Mõni verst Braslawast
tulid korraga kaks aeroplani maha. ühel
lenduril oli mootor rikki läinud. Ümbrus

konna elanikud nägid aparadi mahatulekut sa

teatasid seda meie wäeosadele alewiS. Silma
pilk kihutas kasakatesalk aeroplanide mahatuleku
kohale. Kasakaid nähes istus üks lendur
ruttu aparati ja tõusis lendu. Osa kasakaid
hakkas talle wld andma, teised aga piirasid
teise „tuwi" ümber. Ohwitser tõmbuS rewolwri
wälja ja tahtis lasta, langes aga kohe meie
kuuli läbi. Teisel lenduril oli korda läinud
kaunis kõrgele üles tõuSta ja ta hakkas juba
meie tule ulatusest wälja jõudma. Korraga
lõi ta aparat wankuma ja lendur wajuS

kiiresti allapoole. Aeroplan läks kildudeks ja
mattis lenduri oma rusude alla. Teised

Saksa aparadid ja zeppelin pildusid meie
kasakate pääle pommifid. Kogu ümbruse pind
oli waenlase pommide läbi üleS tuhnitud,
aga kasakatel läks korda endid lähedasse metsa
salka ära peita, kust lenduritele tugewat tuld
hakati andma. Mõne minuti pärast põöriS
Saksa õhulaewastik kähku ümber ja kaduS ära
lõunapoole. SelguS, et esimese lenduri aparat
täiesti korras oli, ainult mootoril oli tühine
nke.

Shusõjap.
Nagu „B. W.-le* Kopenhagenist telegra

feritakse, teatab Saksa kindralstaabi „22./23.
jaanuari ööl wiSkas Saksa hüdroplan Dowerl
raudteejaama, kasarmute za dokkide Pääle
pommisid".

Londoni lehtede teatel on inglased uust
abinõusid Saksa lendurite waStu tarwitama
hakanud. Inglise Shulaewastikud sõidawad
nimelt iseäraliste aparatide kaitsel, mis iseära
nis suured ja mil wäga tugewad mootorid
pääl on. üks Jnglije lendur, keS niisuguse
aparadiga õhulaewade salka kaitses, laski»
kolm Saksa lennuapurati järgimööda maha.

Serbia ärajaotamine.
Bulgaria asjatundwast allikast teatatakse, et

Wilhelmi ja Ferdinandi kokkusaamisel NishiS
kõik tüli all olewad küsimused on õiendatud,
mis ärawõetud Serbia maadesse puutuwad.
Keskriikidega tehtud lepingu järel saab Bul
garia Wardari jõe oru, kogu maa Morawast
lõunapool Nishi ja Saitshari wahel, Negotini
piirkonna ja Posharewatst—Krusbewatsi piir
konna. Bulgarlased on kõik neeo maad ;üba
eneSte kätte võtnud.

Serbia laastamine.
Sofiast Bukaresti tulnud inimesed jutuSta

wad, et Bulgaria ametivõimud Serbia täiesti
ära laaStada lasewad. Nad konfiSkeriwad
toiduaineid, loomi, kaupasid, mille tagajärjel
elanikud paratamata nälga jääwad. Isegi ki
rikuid, koolisid, museumid, bibliotekisid ei jäeta
rüüStamata. GosiaSse jõuab iga päew rongi
sid, millega kallid kirikupilta, museumite aSzu,
raamatuid jne. kohale tuuakse. Kõik, mi»
Serbiast ära rõõwitud, tunnistatakse Bulgaria
riigi omaks.

Montenegro aSjnst.
TageblattiS" kirjutab lehe juhtiw

toimetaja Theodor Wolff: „Wiimati ometi
saab Saksamaa Montenegro kohta tõtt kuulda.
Keskriikisid on petewd. Ka Miushkowitsh, keda
nad Austria sõbralisekS pidasid ja keS rahn
oleks võinud teha, sest et Montenegro Lon
doni lepingule rahutegemise asjus alla ei ole

kirjutanud, on petis. Eraldirahul Monte
negroga ei oleks muidugi suurt tähtsust olnud,
ja päälegi huwitab see küsimus ainuüksi
Austriat". „Berl. Tageblatt" oli aga ainu

keseks leheks, keS 6. jaanuaril rahust teatas,
mille tagajärjel Berlin end lippudega ehtis.
„ Hamburger Fremdenblatt" siunab Monteneg
rot ja ütleb, et austerlased nüüd ilma armu
heitmata tegevad peavad olema. Kõik-Saksa
„Post" tungib Austriale kallale ja ütleb, et
siis, kui austerkased mitte alandavaid rahutin
gimisi ette ei oleks pannud, rahu Monteneg
roga võimalik oleks olnud. Selsamal" arva
misel on ka Wieni sotsialistline leht .Arbeitev
zeitung". Mis Austria ametlikkudesse lehtedesse
puutub, siis petavad nad avalikku arvamist edasi,
kuna nad kinnitavad, et läbirääkimisi peetakse
ja rahu tehakse, sest et austerlased montes
negrolaStele kasulikud tingimised ette olevat
pannud.

Rttmeuiast.
Hääde hallikate järele kirjutab Rmnenla

ajaleht et Saksa walitsuS amet
likult Rumenia saadikule on teatanud, et tema
niihästi kahe TranSsilwania rumenlase kandi
daturiS k«i ka selles, et Rumenia Jngltfe

maale 80,000 wagunit uisu on müünud, vae
nulikku tegu Rumenia poolt Saksa ja Austria
wastn näeb. Selle seletuse juure lisati weel
ähvardus Rumenia waStu. Rumenia ajaleht
seletab, et Rumenia seisukord raske on, kuid
et Saksamaa eksib, kui tema ähwarduSteaa
Rumeniale niisugust politikat tahab ette ku
jutada, mida Rnmenia mitte ei soovi.

1?. jaanuaril oli Rumenia miniSteriumiS
nõupidamine Brattanu juhatusel, kuS välimise
politika seisukorra üle aru peeti. Saksamaale
otsustati waStata, et küsimused, mida Saksa
walitsuS puudutanud, Rumenia sisemised ma
janduSlised asjad on, mis Saksamaad et
puuduta.

Teotokts surnud.
„N. Wr.-le" teatatakse Atenast kiirtele

grammiga, et waiud Greeka riigitegelane ja
endine pääminiSter TeotokiS ära o» surnud.

Viimased telegrammid.

Londonis, 13. jaan. Nagu Lloyd
teatab, ei ole aurulaew mitte

põhja laStud, waid ta on madala pääle kinni
jooksnud.

WZawaetuees»
A. Nirk. Määrused abiandmisest alamwäeliste

perekondadele on meie leheS juba enam kui üks kord
täiesti ilmunud, sellepärast ei too Teie seletus uudist.

reS. Palume sõnumid saata
Lug. 9357. Telegrasitontorist saate kõige lähe

maid teateid.

s?r. 10. Fvlj»p»«V»1, 14. ISIS.

Väljaandja canä. Zar. Z. TSnisscu
WaSMtaro toimetaja A Rebane.
Üoasoseso soessoV 
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Tartu Eesti Laenu- ja How-Ähisus.

U. Tartu Laenu- ja How-Ähisus.

lU. Tartu Laenu- ja Hoiu-Ähisus.

Tartu Wastnst. s?redit - Ühisus.

Tartu Kaubanduse ja. Tööstuse

Vastastikune Kredit-Ähisus.

17 Mu. KM»Sdtu

KOSijSSÜK.
A Il!trd«g j» 1. Zimm.

lkovllõpüaotvlo kimioolanäuo.

Ao«oitAs»
diiMM REVtidM

ZW-3SS toopi päowakp «öis»
chk talu. käest. PaS. saata. Tartu.
Temwra 8. Kangro ja Kv. kon»

Mi. M. R. all. S
Svowttakse osta 4 terwst

tööhobust
jst ühte ratsahohust, saowitav
muSta karwa. PakTum. ütelda
telefoni kaudu nr. 313.

Rendile xaupa Kaegjärwes,
«alg» lähedat Brändini

talukoht.
Zürele Md» Watgas, Wõru u.
me. 2, majaonanikult.

RuMd

OA» j» Raer» ostad Sarlowa
amuweÄi Telest 359. J. Toom.

cs vo» c»

DWMWIe

tinäi puäeNä
o»t»d ouuroimü wnl

rasmstndauplus Martna.

Müü» on igat sort?
puu-kruwistv ja

kalossa.
tatüttrru. uut. 2. Z. Nätsepp.

kphe ehk kolme toaga on ära
anda. Jaani uul. nr. 2> teisel
keeoal»

SöMoäljato söiteS jätame
«ausmaid, sugulast ja tuttawaid

tkarka Õttt Kastre-Wönnu wal.,
ZphanTemiu Gistwevowallast,
August M.» LuchDast

T«WNt«d poogaad
dchst lõikamata, »»Sga sündsad
wckttmLfetö, om suur hulk müüa
Zkü kop. puud. K. Zaiki raamw»
tukaupluses Petrogradi uul. 2.

Hobune müü
Mmlowa uul 88, hoowiA

Korwiwitsu
oMab mSduwabrtk Welhmdei
Ml. 3?.

Pruugitud Uucka
aütan Ladumist uul. nr.

Kuduja.
/msa piim»

Momisest linnajaost atfidakst
MSLkost lapsele Viia. uul. 62,
T d. Tulla. L 9-10 hom.

Aortieri! otflv
»«»«« Mk perekonda ehk kaas-
McUlsena. Teatada f. l. tal.
Karter*.

Vtsi» WStkest tuda
perekonda. Läpemak

tuba 23.
Hod»»« u«Sü«
» «tl. 7S, K 4, näh» kl.

l. kuni öhtunt. 

tWSitWM
uooAU»rK xopamo

lposasm/io 
mureursoü 
ooerpe6oo»niio Wpkes?.
l»»ou?eoa avo 
arnaro 6wier»kü 129212.

lluüõuüv
ayMeeren unu aa

uponard Lnnsoveruselrau 24-s
M. I.

Vupauossio Odvepo-Zan.
M. A. iro s» cr.

IVpi.eoi» 16 nuvsp» 1916 r.
uu. 12 nae. uul»ar?» 6ia?k
apousnozueuÄ

»»»oeipe6ooa»Larc> 
«c. Z 0 uMvo?..

Tähtwore elektrijaam

ostab puid
seäraniS kasepuid ja maksab hääd
jwda.

Hääd

sööjad sead
on elu pääle müüa Uus uul.

nu krt. 2.

MWM liMitz
wälja üürida Kaelowa uul. 72.

MWsZNtU WWld WiWiS lS

MW. - 

Ärkseis 31. .'bril MIS. a.

Panga pärw 

Kassa seis ja Riigipanga Giro konto 
Wekslite diskonto 
Kupongid ja kustutatud hinnapaberid 

Laenuks antud:
Walitfuse kinnitatud hinnapaöerite wastu
Kinnitamata paberite wastu 
Pandiõiguslised obligatsionid 
Kaupasid 
Hinnapab. (nende hulgas tagaw.-kaprtal

335,693,93) 
Konw-kvrrent A— 

Korrespond. b.oro 
Korrespond. tiostro 
Osakondade arwe 
Protesteritud wekslid 
Pangamaja 
JooNwad wäljaminekud 
Teraskambrr arwe 
Lükmo Varandus ja sisseseade 
Arwamata kulud, mis tagasi makstaffe 

Hoinsummade protsendid -
Jukasso-weLSlid 
Üleminewad summad 

730275 79
1936724 74

6210 61

82155 
67763 70

135300 
760 

414414 24
238312 S 92
307660 41

2021947 43
193025 77
23023 49
69269 66
88742 06
26072 90
17397 22
1621 64

- 78653 16
48778 33
47329 87

Ml. 8742200 01

Pangast pSrida ?sBBtva.

Hhjuskapital 
'agawarakapiM 
ioiusimnnad ja jooksivad arwed 
)epot wekslid jookswa arwe kindl. Riigi pmig.
kediskonteritud wekslid 
Ärrespovdenoid^

1000000 
336028 84

5357946 96
456548 97

o/o suurus praegusel ajal:
Wekslidiskout B—9 o/o

Laenud B—9 %
Hoiusummade eest 3—5%

Homsummade eest jookswal arwet 3%

P»«W juhatus.

Olen oma kolonialkauplufe

kartus, Wene u. nr. 10, uuest aaNast Riia u. nr. 30 Tähe
» nurga pöäls üle wiiuud. Seda oma austatuo ostjatele teada andes,
iänau. südamest endiseid ärisõpru lahke osawõtmise eest ja palm» uusi, nii
sama ka end,seid ottjaid mind uuel kohal lahkesti waatama tulla. Minu
kindel püüdmine on hiiad kaupa lahke teenistuse luures, wõtmaliku hin.
dadega soowitada.

Sõbraliku lahkusega

Z. Mich«ls»«,
Tartus, Riia uul. nr. 36.

andku eitnaft kohasaamiseks üles

Kangro sa Ko wahetalit. kontorile
Jurjemis, Suurelturut nr. S.

Kontoril on Paljn waba kohte ära anda

sdõiae laialisem tuttvus ärimeeste ja teiste kohaandjate
ringkondades ja ühendus teiste suuremate kohakuulamise

kontoritega.

keiserl. Äene Wia osakonna

Muusika seltsi muusika kosi.

?udspssval. 17. jaan. kell 2p.1. SSA»S.

XIII suur sinfonis kontsert

solisti prl. Heiisti kaasaaitamisel.
Orkestrit jud. kool! äir. i). 0. VSN KaMSSU-fiiMwtlSijekNS.

piletiä 20 kop. (üliõp.) kuni 2.10 kop. Laaäa O.
Qrki raamatukaupl. liikmete- ja doosja-piletiä saad

kooli kantseleist.

WillM

u kui keii ksrnnis isksd »

üismuksiltssls»
«siktssjst
sdivsMssjst

msSssMvmst
mstssvskii
ks?Zs?s«lt»sj»k
MTieeit
KuZS^SSZ
si«!ss»ss»t
svÄssikku
ksS«skss»Sp«SsZs»
ksvNprsttit
issnnsi
wirti»»! J. n. s.

züZ võsssks SMS S«SU»iZS

vasika

ksntsei» KMiZsi sui. 2, ?s»k»r»» s«t alvult »»W või s
omale igast radvussst vilunuä ja ksääa tuonist. iskuiä palgata.

Tarwitatakse

Kanapää kihelk. kooli
pääke. Ülesanda õp.
Falek 'iep. Leppo, Ka

napää kirikumõis.

T «

ausast perewnnast, Larwiliku koo-
tarwiLaS koha lehe

kojukmdjatekS taW
WS.

Laatre weskt
tSieÄi õppinud

tarwitab kohe

ri seki

koonu, tööde pääle. Kõrge palga
eest. Kaupa tegema tulla ainMt
pühapäewal, cr. Zarnnu.l-.

aastasulaseid
nurme mõisa.

Llls.tarwitab

Wene keelt rääkisad 68

keS kk keeta oskawad, wõiwad
kohe kohta saada. Äles anda
Baltika kontori. Küüni uut. 2.

Tööandjatele "
somvitab „Baltika" kontor.

Künni u. lurjewis, iga
sugu ametimehi ja äriteeni
jaid hääde tunnistustega ja isik
tiku soowitustega. Kontor on
awatud: 9—l e. l. ja 3- 5 P. l.

Möldrit
osaw töös, keS nafta mootoriga
oskab ümber käia, on maale tav
wis. Palk 1 k jahmatatud rukki
puuda päält, aast. sissetulek 600
r. prii korter ja moon. Tarwilik
soowitus ja kautsjon 200 rbl.
Pakk. saata Lerporpaui.. 
reÄnniü LÄ, iuseuusx>> l ps-

6B

SWkse Wtt Miililt
kes Wene ehk Saksa teelt rää
gib, Kloostri uul. 4. 

keS lukuseppa tööd tüünemad
ning õpipoisid mehanika töö
pääle leiawad kohe kohta Kang
ro ja Ko kontor, Suurturg 8.

Wanemar meesterahwaft
on tarmis wesiweski pääle, kes
jahmatada oskab. Rakke jaama,
Eestimaale, AoweSki.

sa
»»

Wene keelega leiawad kohe häid
kohtasid Kangro ja Ko. kontor.
Suurturg nr. 3. 

Õmbleja otsib
osawat abUist

kleidi ja plnusede walmistamise
jaoks. Raatuse «. 60, k. W.Z

Häs
» «» »»

wõib kohta saada Jdeali teatris.
Küsida G. raamatukdupk.

Tüdrukut
oa tarwiS Uueturu uul. 33, söö
gimajasse.

Ojawat kampsoni sa snka
kudujat

on tarwiS Riia uul. 25.
r Pr. M. Leppik.

Majahoidjat
lasteta ehl ük

sikut, sn tarlyis Kitsas uul. 1-a,
AS trepp. ' 

Talttajaks
otsitakse 15-56 a. tütarlast, keS
Saksa keelt rSSM. Erne uul. 9,
k. 5. Tulla kü«lo—6 pävva.

Tüdrukut
on tarwiS kes keeta oskab. Pro
menadi u. 8. .

kes wäeteeniSwsest waba, yn tar
wiS Uue-Wändra Rae willawab
rikuS. iürapo-Hssaapaii..
Palga tingimised hääd. Kaupa
teeb J. Gwkel MlsamaS.

Hästi Wiw«ud

naistöölisi tcncwitab hääde tingi
mistega Postimehe trükikoda.

UO xxoonn. Vk-I-
5-6, «». 1.

MeÄAio õxui'!. zsxoua
ÜluTuueuaro sssiss.

Qusõ. von. HotZLIMSLIb
va. 

ziwri-iill«a, 
oau. ZnnlswQrnueito.oo 24-a,. 1,

3—t.
14—15 poisikest

ausast perekonnast tcncwitab Pet
rogradi aptef ja rohukauplus.
Pvrogradi u. 6. 

üliõpilane 78
aaaab

kvduö k. p. l. Onse «.
21, k. 4.

Ülenurme mõisa walitseja soo
witab tublit

Meiumetsatrahti
kes kroonuteenistusest waba ja
räägib neli kohalikku keelt. Koht
wõib Wenemaat olla. Teadmist
>»ep. NuHa., Üleuurnie

mõisa walrtsejalt. 7
Stud. math. (lõpet.)

annab tundifid.
Adr.: Kiwi uul. 41, k. 9, kvduS
N. 10—11 ja^24—1125. 68

Pol§s
soowib kohta Sesk u. 24, k. 6.

Voorimehe poiss
otsib kohta ayorimehe jnu.e. kü
sida Allee lt. 34, würtsipoodift.

Ruiskooliõpetuju
mitme aast. prattikaga, annab

Saksa ja Weue keele
õpetust ja õpetab 3—5 kuu jook
sul rääkima, Potrogradi u. 119,
l. 8, kl. 1-7 p. l.

KNM IÜDM
hta saada, maale kuhugi mõisa
läle eh? Menemaale, olen juba
le tööga wilunud. Adr.: nox.
)pkeoi», Kest u. 29. M. R.

Klaweri,
»lmise ja Saksa keele tmrdisid
itakse odawasti. Kesk «. 8, k. 2.
»dus 3—5 p. l.

»ar.

(30.?. ueuj naer?.
lüneu.: pvto??.. Aar. n

Lnp. Liaerna
saa 21. «o.^l.

Kaasik, Veldmann, Reiaberg, Maaten. 23 axrunuexiuonau
6p., 5 6ar.

Karl Robert Veidemann, Jakob Aut, Johan lüriSsou Viljan
dimaalt, Paul Tark, Aleksander Otter, Oskar Loorents, Karl Wüän
Tartumaalt. I RpoumravsiL nxiuoeruuiÄ axiuuusxiöomö
uouiks, 7 xora, 1 usso^.

August Kirschenberg, Jüri Kritt, D. Õue, Daawit OtS, Robert
Puudist, E. Sarwa. Peeter Singo, August Metuusala, August Kel

lamets, Eduard TõktS. erxianoubiä sauaouiiü 6a-
7 xvra.

Johannes Koppel, August Liivamägi Tartust, Voldemar Järw
Tallinnast. Li. axn., 26 eomexuris õaraaros^,

xora, «aõeuuuov or^iussio.

Hans KaSper Pajust wallast, 2 korda haavatud; Jwan Mar
kelow Võisiku wallast, Karl Ringeuberg Uue-Kändrast, Nikolai
Jermolaew. llsrxorpaqeLiu 
uouna. Laxau-u 2. uauarna 2.

Laas Liude, Eduard Sulbi, Arwid Wiikmann. Martin Svrro,
August Liiu, Johannes Bergestcin, Karl Reemann, Martin LukaS,
Johannes Kull, Karl Tolk. Johannes Tamm. Johannes Ewert,
Mihkel AamtSsepp, TõniS Wiling, Karro, Aleksander Kiwia,
August Tammus, Johannes Tiho, Eduard Lell, Johannes Luu
berg, Eduard Tamm, Jaan August Vähi. 3 u-kx. sau.
6av., 8 Äur. /e.

August Lill Viljandimaalt, August Palusson Võrumaalt,
Jüri Sepp Pärnumaalt. 3 usxõ, 23 uaxs. »xr. 6puuaZll.

Eduard Uiga, OSkar PaaS, August Anton, Ewald Pettäi ja
Karl Raudsep. 3au. 6ar. uonna, 2p.,

L 2 4 VVZ.

Autojuhid: J. Lillenthal, W. Richter, O. Piuuer, A. Kruuda
kõik Tartust. 8 anrouoõuuuului xora.

A. Kosf, W. Kera, J. Kerg, J. Riives, A. Simka, S. Tam
berg, J. Antson, K. Weltbach. K. Pruul, A. Paawel. lk. Mihkelson,
G. Ruusa, J. KannuSka, J. Kilk, J. Leppik, R. Gchenseld, J. Pee
tiS, A. Woiman, K. Kepp, J. Ehrlich, J. Bergmann, K. ErStu, K.
KruuS, E. Küla, P. Pakkal, E. Puistaja ja A. Zanksow. 176 uix.
sau. 6ar., 4 x. Äs?. 4 usu.

August Kool, Ludwig Mürk. Eduard RSSta, Peeter Pähu,
Karl Kirbem JohauueH Rorenwald, Ferdinat Sepp, Martw RoS

mann. 26 llvuona» pora, 2 s»6nn>qa
roauuas orasips.

FelikS Kutsar Tartust. August Laga, Vilsandist, HanS Sepp
Paidest, Rudolf Wõsujalg Petrograd., Mihkel KirS Saaremaalt,
LaaS Wolm Saaremaalt, Jakob Aleksejev Rakverest, W. Stahlberg
Rakverest. 11 uoueuas rs»saaa axrunuvxiÄeicaa 
t Knousioõ, 2 6a?axos.

P. Lodifon, M. Tenisma. K. Mägi, J. Seij, A. Liiv, J. NautS,
J. Pertiu. J. Pornitfon, J. Makkas, J. Palm, J. Leming, J.
Praks, Ä. JlliSson, kõik Tartu maakonnast, A. Tep, J. Jauson

Saaremaalt. Adr.: 356 uimas auou. 

> Oskar HZgeue Tartu 1., Eduard Eidermann Varalt, August
s Tuburg Sangastest, August Sander Nasinalt, JphanneS Wilup ja

Paul Raudsepp Kuikatsist. Lu axn., 171 uiuc. sau.
6ar., 16 4 usu. Lmr. Ä?.

Johan Tamm, Johan Tomp, Johan Näpits ja Johan PeterS
Helmest, Jaan Nuudi Laiuselt, Andres Põdra Pilistwerest, Jaan
PilmS ja Jaan Reiuberg Suurest-Jaanist. 17b u-dx. sau. 6»r.,

2 xova, 3 0300^.

Eduard Tolka Jõgewalt, Rudolf Kangro Kambjast, Karl Sepp
Kambjast, Johannes PulleS Reolast, Johanne» Hangu HaaSlawalt.
August Toss Kawildast, Eduard Latwa Wastse-Otcpääst. August
Rroli Roelast. Aleksander Lakk Meerilt. Herinann Karu Walgutast.
Aleksander Warblane Rauuust. Adr.: 3 udn. sao. 6»r., 3 xorn,
Hai'. 4 LsuQHi..

Sim Lemming, Eduard Põdra, August Kaasik ja August
Mänd Tartust, Jaa» Bergmann Wastse-Kuuste wallast, GMttaw

Leiwugene WeSnerist, Wasstli Solowjcw OSwald
Lokk Wastse-Otepääst, Karl Punak Wõrumaalt, Karl Lauri
Tartust. Ll.-!?». chMsussALn. uouni., 3auaosbiü barauiosD, 3
vo?»,

S. Sarapu, <F. Srusnmu. R. WahLram Rakwere kreisist, O.
Kliimann, J. Sulg Tartust, T. Klaus, A. Leps sepp, K. Saar, R.
Paades J. Prüüs, E. Mesipu, A. Laurits, J. Jckof, J. Sura, K.
Karatkof, A. Haaw Tartu kreisist, A. F. Tammemägi A.
ReiS, K. Rebane Narmast. 17b sau. 6nrauiioni>, 1 xor»,

3.

Äugust Nernoff Tõrwast, Hugo Tarto Raadi wallast, Rudolf
Alterman Wenewerest. Martin Soome Waiwarast, Erih Gergardt
Happast, Aleksander Luud Saaremaalt. 426 udx. 
uouni», 9 xora, 1 usu.

" A. Wiid ja A. Sikka Tartust. 745 udx. Rpouurrs^ren.
3 xo?a., 3

J. Kuusk, Hugo Stein ja M. Weide Tartust W. Suirk Petro
gttldist, J. KirS Rakwerest. 37 nxrwiu. Pu»u3ion^

2 baraxsn.

Kurt Wilk, Jaau Wisuapuu. Karl Sturm, Robert Brsnn,
Alekkander Adamfon. 3au. öar. W. RoWuouozeonaro
3 xora, 1 nsuo^-b.

Uuest-Peterhofist 29. dets. lahkudes ja sõjawäkjale miuneS jä
tame wanen;aid, wendi, õdesid, sugulast, sö.nu ja kõiki kodumaa
neidusid siunataga. Aug. Alti» Lanemetsast ja Eduard Tolga
Jõgewalt. 

Karl Sarapuu Rakwere kr. ja Heinrich Manu Tartum.
11Ä odx. sau. 6»?. 1 xo?», 3, 3 soo.

H. Täht Kutkatsist, Jaan Siiber Avandusest. Roseauga
oosu. uverr.

Jüri RooduS Pärnumaalt Wõlla wallast. Juhan Palm Tah
kmannast, Juhan Nõo. Leo Kukke ja Aug. Käus Tartumaalt, Au
gust Makk Pärnumaalt.

August Lkrdpere, Woldemar Hindu Alatskiwilt. 176 uix.
8 xora, W.

! Joh. Siida Juh. Wollman Haapsalust, Karl OSkar
> Pärnum., Aleks. Sass Rakwere m.. Aug. WaStapea
Pärnu m., Albert Leppik Tartumaalt, Oswald Seider Rakwere m.,
R. Treilinan Rakwere m., Hans Sõber Wiljandim. Zlou. uoir.
sosropa 139 orP»2ksa>» nernn» Ssr.

Alfred Erwin. 427 uouõ, 1 6s.r. 4 pora.
4 osso^.

Hugo Pants. lB 1 
xors., 1 o'iauu.iu.

JuuliuS Sepp Karulast, Mart Wellik Uue-Antslast, Aadu
Kiisk Wana-AntSlast, Widrik Pettäi Rõugest, Juhaues Kärner
Kuksema wallast, Oskar Raud Orawa wallast.

Jaan Georg Lõhmus Meeri-Leesikmäelt. I7on. Oiaxan??ooa,
173 sau. bai'. 10 xora 3 usu.

Kusta Kliimal, Jaan Rätsep, Aleksander Weske, Johan Nor
man, Karl Koor, Johann Songisep. 431 udx. luxLuuouiü u.
6 xora.

Otto Sammer, Kusta Jlpus ja Oskar Reili Tartust. 271 Kras
uoselski polgust.

Taarata eestlased: R. Maks, K. Woltri, O. Kikkerpill, J'
Jlltsson, A. Lilienthal, K. Kilk, E. Joonas, J. Kool, 430 udx.
Lnzinoniu uouõ, 2 xczrs,.

A. Kirp. A. Kütt, J. Kalken. Jaason, Müürsep, NigolS,
Erwin, BruntoS, Retnhans ja Salto. Sn Hlrnb?. X JdLors?-
wui.VÜ nxnts.

Otto Puusepp Piirisaarest. 423 u. u., 2 po-ra.

Pihkwa kub. kaitsekraawi-sepad, Ado Reitaw, A. Klarmcul, A.

Ämmaprona

A. WiMnann,

Keiserl. Petrogradi instttudi lõpe
tanud, annab naesterahnastela
nõu ja abi ja paneb kaitse
rõugeid, - Zurjcw, Raatuse
uul. nr. 10, krt. 4. 

ÄWMMUMS

keiserliku ülikooli kursused lõpeta
nud, annab naesterahwaStele nõu
ja abi ja paneb kaitserõugeid,
vaestele maksuta.
IWU" Wiia uuk. nr. 2. "WU

Wi-ivl

0. UkiscNdara
Qiläl uut. nr. 1, 11. korral. ILSao»

Säärega saapaid
soowitan odawasti Raatuse uul.
nr. 13. Sääl on ka õpipoissa
tarvis, keS tööd tunneb. 

Wälja rentida Rooma

«»!

Kastre-Wõnnu wallaS, Terikeste
külas. Lähemaid teateid K.
Kallaja käest. Kikka talu». 

2 sadulat
meesterahva omad, müüa JaaiSa
uul. nr. 91, krt. 1. 

Ptima
oa tarvis kuni 300 toopi pae-.
waS, maksetakse hääd hinda, võib
ka vähemal arvul tuua. Petro
gradi uul. nr. 78, piimapoodi
K. Alop. 

Karjarawitseja
soovib kohta karja päÄe, aida- 
uuhekS ehk mõisa valitseja abikS.
Waba kroonuteenistusest, hääd
tunnistused ja soovitused. Adr.:

c?. uspuua uu./
llleasu?», llnch». 176. n«.

uesk. /

Algõpetust
poiss- ja tütarlastele antakse
kõigis õpeainete». Näituse u. S,
2 kor. kodus kl. 9—lo e. l. ja
3—4 p. l,
Wauapoottst naesterahvast,
kes Wene ja Saksa keeles osav
on, soovitakse maale neljaaas
tase lapse kasvatajaks. Soovitav
keS eune niisuguses teenistuses
on olnud. Seeniaegse elu ja tee
niStuse kirjeldus üheS soovitud
palga kõrguse nõudmisega, palut.
ära saata järgmise adr. all.

c? Kanriein,. 
vi. Kaanenr.. 

Aaw no
evenorpschiu

k<vpc?. I 2 
l, ros. 1- 3.

11. jaanuaril on tulnud 
wätte walge koer

foxterrier. Maarjamõisa uul.
S, k. ö. i

Kodune

ära jooksnud riistadeHg.
Hall täkk 2V2 a. Teatada M.
Aha wakda, Tohwri talusse,
Hans Neile. Ostmise ja omal
pidamise east hoiatatakse. '

Kuulutus.
10. jaanuaril on noor linnukoer
valge pruuni kirjaga, lühibese
sabaga ära jooksnud. Ausat
leidjat palun teada anda Kaske?

W«um Moosesele. .
Käekott

25 rubla ja passiga on ära kadu
nud Mäe u»l. «aja hoovi nr. 52
vast». Waewatasn eeft ära tuua
Mäe uul. nr. 52, krt. 6. Pailjet.

13. jaanuaril on
kuld kSewõru

kadunud. Palutakse seda vaeva
tasu eest ära tuua. Ülikooli
naestekliimkn Gribvjedowale

13. jaan on Aleksandri aul.
Tormi kaupluse ja Lodja »»l.
vahele

must rahakott
rahaga ja nimekaardiga G«<e
vou Kiel ärakadunud. Palutaks
ära tuua vaevatasu eest Tähe
uul. 3, k. 3.

19. dets. on kadunud

nõdrameelne
meesterahvas uimega Jüri Pn»uS
Seljas lühike valge uahk kasuk,
takused pütud ja pastlad jalaS.
KeS teda näinud o« ehk temast
midagi teab palutakse üles anda
Laiuste kthelk. Laiuse valda, Palu
pera lüla. Otsa talu omanikule.

Haaslava Taari talust
varastati

öösel 12/13. jaauuaril aidast
järgmised asja ära: 3Va vakka
rukki jahu, lil vakka kaeru, mask
margapuu võtab 42 naela SkeS,
ueesterahwa pukski pmitu (pool
peetud), 3 vakka tangu ja 10
Moskva jahu" kolti. ühel nuni
pääl. KeS sellest vargusest asjade
omamkule ülemal uim. kohta
selget teatust annab, saab 50 r.
vaeva tasu. Ülesandja uinii jääb
saladuseks, J. Hilja. 

Pakkilmste kuulukjil.
Täna kuni kl. 10 hom. on vak
kuuüsi järgrniste kuulutuste pääle

tulnud:
D. F. 2 kirja
Korter 3 ,
Tuba 2 „
L. W. 1

N 1 „
G 1 „

M. S. I ..
B. D. 1 »

Pianino 1 »
,PoStimehe" kalku».


