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Jnnab austatud walmisriiete tarwitajatcle tea? ««-> »W/,!^S«Ä UI Salllß *aißlf on' nins selleparast fuurc3 maljamatiruo ehtscS
oa, et 20-mast märtsist peale kuni edaspidim dUUltieVVl wfClllpllvf lldiC lOUlfl ClWSSKfellaS ja kõige päremates fasoug des igasugu meestes
siaistc ning laste walmisriideid soowitada wõU k puhas, passiiv ja tugech. ! hinnad wõistlmnata odanad. I - Igasuguste tellimiste malm Stamise jaoks on kauba»
ckajal oma spetsial-toökoda, peremehe isikliku ülevaatuse all. Tellin.iste täitmise jcoks on igal ajal suures! wäljgivalikus ning uuemates mustrites lahtist riiet. Kõik tellimised täidetakse ruttu ja hästi.

' ; i 1 j k ' I II; ; |-| Aupaklikult Peterb tti kaubamaja.
et näijapalga eest niisuguseid õpejõudusid ei
wõi saada, kes oma suure ülesaiide kõrgusel

mõiksid seista. Kannatab aga põrkade õpe
jõubiulie läbi haridusllw! edenemine, siis
kannatab selle all ka iga ükjikst majandus-

I!

Cfljt ninuli Püliawaimu altruist, WIenIK.

Puudulik algharidus ja
selle tagajärjed.

Astete rahaasutuste peakoosolekutel on
iga aststa diwidendi kõrg!ndusest juttu. Nii

samk dn piimatalituste

liikmed niõimalikult suurt pMqsikasu taht
nud saadcj. Sellejuures on Ulmldis-kasulik

kude asjade peale õige määratud.

Näituseks on need sumikad) mis Tallinna
Enneninistne jutt Kõistleb iihejft manast
Mehest, kes aeda tehes aiateiba-paäri kokku maa- raha-asutnsed ja üHsviimatalitused

kes jheie eesttahawad wälja alusta, kõige 'hoopis reise pöörde saanud. Hüüdlaste kallale
terawamfld sõjariistad kindlad teated ja tungida!— see ei ole ässitajate deskqwas. Terwe
arMud kätte muretsüjna, niida tagia oma jõi. wötawad nad khkku, et süüta Trest

järzerjkkalt wõidaksi itarwitada. I
sellepärast kutsub Kesk

ioiniekond kõiki karskusemltsa ih ka muid

Kar b andu sem ister tähendab, et see

ki karskhsemõttest liigu-pidowaia korraldust,

rulisemm ja õrnemat wahekorda enam olemas

eetsksma hende Küsimuste Kphta mis n eie

oma kohuseks I ! Kemtoimekl!nd

toetarpad ja tema osa wõtawad. a korjaMise-tõö seletusiga juhaiusi

seäraniss üliõpilasi ja kuinstiõpi

neb jq ühes raywa mcimlifed huwid

mis temale otsekohest ainelist sissetulekut ei

inimesed, kes abiks olla tahawad. asja hoopis

rsemikud riigiwolihogus ajakirjanduse kru ära. Kahtlemata on ametikandjate kohuseks töõ->
au on ära tähendanud. Pidagu ggaüks s?da liste õixlasi nõudmisi kõigi abinõudega kaitsta,

Ainelise wanawara korja
jatele,

korda wastu tammepstlki. Selle tagajärjel
muutunud manamees tuhaks ja langenud

M. J. Eisen

IIW ja Tallinnt! Tondid
100 —so kJ Kaarna rmtkpl. Tartus.

ja üksikuid ssikuia iiles oma ei ole, kui tööliste ja tööandjate wahekord. nedest. Mida Rummia kulturaliiga koosolch
läheMa ümbruse Kohta riigiwolitrikkudele Seda ipahekorda wõib a>nult kõige suurema kui Kustria-Ungari mastu peeti, ..vudapestf
võimalikult ruttu täpipeajseid reateid riu ettewaatusega puudutada.! Tihtipeale rikuwad £)irlcq>" | nõuab sõ;a|liste abinõude tarwituM

Tallinnamaa Põllumeeste Keskseltsile toetu
sidumiseks õlesidet tarwitänud. Kui fee mees
seks määranud, waewalt ntmetamisewäärt.
kord nõnda aeda teinud, tulnud keegi hall
Tallinnamaa Põllumeeste SMKselts cn aga
mehike tema juurde w küsinud temalt, et
praegu ainuke asutus, mis kykaliku wäike
miks ta nii teeb, sest ostside ei pea hutgi kaua
põllumeeste majapidamise edekoamiseks kõi
wastu. Selle peale wastanud aiategija, et ta
ge möjuwamat tööd jbõib ima. Tema tege
ivana on ja tema põimeks küllalt kestab.
ceda Eesti Rahnia Müftum ka tänawu
mujejõu saurus kujupeb selle järele, kudas
tewadel juuremai hiilgal chälja mõtleb saa
Seda kuuldes naeratanud hall-Mehlke ja
kohalikud wäikepõllstmehed! teda aineliselt
a, tahetäkse museürni ruumides asjade üle
ütelnud temale, et ta gra ei juregi. WanaMees uskunud seda. 1
Kui stsohalikud põlluuiehed chsta ainelist toe
Mõni aeg edasi, hakanud wanämees uut
tust temale ei taha anda ehk selle andmise anda, et Korjajatel rohkfM armu oma ü es
elumaja ehitama. Selle tahtnud ta aga nii
annetest õjeks. Mustumi ainelise wanawara
suguse teha, mis igaweste kestay. Kui ta juures õige kidsid on ja ainnjt kroonu abi
toimekond paluh sellejjärast kõiki,
raha peale toetawad, siis wöih keskselts ker
{mrajaste suure tammepalgi mahg raiunud geste oma tegewuse lcpetada ehk ametlikuks
a selle laasimise kallal tööl olnud, ilmunud
asi, kel kudagi wjisi wöimalih oleks eel
asujusbks muutuda, kus ametnikud palga
jälle hall-mehike tema juurde ja küsinud te
ulewal shwdl KoriaMa mtnna, ennast ceg
eest
tr
ima
tööd
teemad.
j
matt, miksVta tammepalkidest maja hakkab
aste mukumi asjaajajale? üles anda.
Seltsielust osawõtmine kujuneb aga jälle
«hitama. Selle peale wastanud manamees,
! Wäljä peaks mmema Maikuul wõima
selle
järele.
kudas
rähma
algharidus
ede
et ta igaweste elama jääb ja sellepärast ka
libult mära. sest hiljem läinud korjajat ei
niisugust r«ua tahab ehitada, mis igamehe
juuda enne heinaaega suyrt enam ära bcha,
kaswawad.' Mida kõrgem rahwa alghari pärastpohlt on aga Korjamine nsaal veacegu
Midagi oleks lausunud, wõtnud ta Mana Mehe dus, j seda kaugemast ulatap rahwas ette wöimatal sest inimesi ei leita kodust.
käest kirme ja koputanstd selle silujaga kolm nägeista ja seda rohkem julgeb ta oma töö j Soowida oleks, et kak oh alistud Kor
jõudu ja raha nende asjade speale kulutada,

kestab. Ilßa, et. hast-mehike peale

shenko kallale tungida, kes omä kohuseid täisis.
Kõneleja paneb ette arupärimstt tagasi lükata.

Ihnus trükist: j

dajad ennast aegjaste üles annaksid, et mitte

kuid roaga kardetaw on tööliste lootusi ja nõud-'

misi tärgata lasta, mida wõimata on täita.
Wäga kärdetaw on tööliste ees tööandja au

wõtrnist Rumenia piiril. ' lpta.)
Wenemaalt.
Nalztöõliste hulgas haigeiksjäämkschl

toriteti myha kiskuda ja sellegi tööandjalt roifa
mast mõiutnlse-abinõu ära! wõilta. Ministril on kestaroajd peterburs edasi. Nagu

kahju, er Kerenski tema kirja' lõpuni läbi ei
ole lugenud, kus wabrikuinspektoritele südame
peale pannakse tööliste õiglast nõudmisi kõige
püsiwamcilt täita.
Mucanow paneb sotstaldjemokratide poolt
üleminekuwormeli ette, milles walitsuse seletu
ied puudulikuks tunnistatakse, i wastutus Lena

mide all eila juba teatatud, jäi 18. märtsil
..Lafermi" tubakaaabrikus 90 ja „lCreugot«
nifu" Mabrftus 70 naist erahroa st haigeks

tjaigusejpilt on igal pool endine.! Kas ijaigusfl
põhjuseks kihrotitusj rvõi hiisteria on, ei ot«
siiamaani weel fekefs teha suudetud. Liigu
wad kuulujutud, e: siin keemialise obstruN
sioniga tegemist on,! mis sihiga toime pandus

; sündmus e eest walitsuse praeguse politika peale
et naistöölisi streik! ma kihutada, kuid mingib
; lükatakse ia walitsusele umbusaldust awaldatakse.

suguseid kihrotiseid aineid leitud ei ole, mis

j Tshenkeli küsib, miks joalitsus senator seda arwamist põhjendada wõiksid. pealinna,
Manuhiri rewlderinrise dokumentisid ei awal
da, ja ületab, et rnt ja töölised küll
kes Lena sündmustes Mdi ons
Liärvininõ -koosolek sn peöM. I .

Wäljamaalt.

arstiwalitsuse juures olew keemia mägistes
Kuptsche on arwamist aivaldanud, et stm

obstruk.sisni abinõuna mähe itunkawat keeM»

list ollust isolktiri tarwitatud on. Zsolitir»
on nõrk magus lõhn, mida kangema benfinf
ja tubaka lõhna se<is tähelegi ei pane,' tema
mõjul tulewad prc egustel juhtumistel alat»
kordurodd haiguslijed Nähtused

Uktm küsimus Inglis pUrlamMs.
©ma arwamist ei ole K. aga siiamaani tõen4
Londmlisi. 19. märtsil. A lamkoda, dada saanud ja on ka wähe tõenäoline, seft

anna, aga mis kaudselt stma seisukorda Shte kohta mitmekordseid korjgjaid saata.
tamme palgi kõrwale maha. !
Delleks kutsume üles tseüranis kooliõueta lvaielussd homerule-billi! üle peeti ilma isolitir on wähe trntud ja teda walmistada
See muinaslugu kujutab wäga piltti rohkem kindlustamas kui mingid otsekohe mid, kellel marsil stoolitph lõpieb, ja tpisi, roahcjuhtumisteta. Küsimise peale, kas aju möistah ainult hea keemikus.
kult meie praeguses E!esti seltskonnas, ife- sed kgfud ehk kingitused. Ksts rahwa alg
tine walitjus mõtleb Itlsteriiil: rvalitsenift
keda asi huwitab. > j '
..Treugolniku" wabrikus wiibiwad kõik
haridus kõrge, seal wõib Kk rahwa kõr
Lranis aga põllumeeste keskel istalitsewat

arwamist ja meeleolu. Meil on hahte liiki
ühed armawad, et rohkesti tööd et
maksa teha ega marandust kogudaj kui oma
«luülespidamiseks tarwis läheb- teised aga

armawad, et niipalju iehü ja starandusi

kokku kraapida tuleb kui Mähegi wõimalik
Dn. Mõlenrates arwamistes mindäkse itiali,
Mis muidugi puudulikust algharidusest tu
feb.

Need, kes esimese armumise poole hoia
®ab, on eoflisaste kqik! elust- wäsinud ini
mesed. Nende hulgas on jvanu talpperemehi,
kes kõige ©ma eluaja wstnemate Marast ela

«rd, nosri ärshellitatud perepoeg!, lasteta
abiMpasrifid. üksikus põimes elchvaid ini
mesi jne. Aeed hariljkult ütlewad: „meie
!>õlweks sood kiili", ehk salle: „kellele meie
»emcJ"

Kui surm õigel ajöl tuleb, see tähendab,
enne kui moraindus otsa on lõppenud, siis
on need inimesed üsny ilusaste ilmast läbi
saanud; nad et ole iseenestele ega ka teis

Juhatuste-andmised algawold tulewal enese käite wõtta, sellega kustingliku roalit öeg poljtsei arstid, -vabriku inspektsioni amet-»
vühapäewal 23. mätstsii k. 10 homm. Dr. suse roastu pölgwsi üles näidetes, rvastas nikud jä mitmed p ofessorid, keda haruldans
v. Stryk'i seletustega meie wasta brep, ep erakondade juhtide wahel läbirää hulgaline haigeksjäämine huwitab.
dai on. Kõrge algharidusega xahwas ei lask
gema haridusega liikmetelt rviljakamat tööd

loota kui seast kus rahwa algharidus ma

oma haritlasi, kes seltskonng teenistuses on,
ametnikkudeks muutuda egi> btjrokratiseri
da, maid sunnib neid loomale jst wiljakale
iöölei. Seda näeme iseäranis ltmde rahwaste
juures, kus rahwa algharioks /meie omast

et marandns enne surma otsa lõpeb, sils on
«eed inimead iseenestele ja seltskonnale suu

kimisi pidama on hakatud, et selg rsele sõuda,

kunsti uueste elule kutsumise puhul.

memorandum Goughi nime peale eneses kabi

mised. Hakatakse rohkem elü wäärtust tund

kirjatööst, mida muinasloos jutustatud wa

namehe õlesidemega i eiba ' paarisidumisega

worresda wõib, lahkutakse jai hakatakse tn

oast lbvrwiõlltakse ivnrastduse kogumjseks mit

iWstMiseid ülekohtuseid abiuõusids nii kui

tööliste palkade Kinnipidamist, karja- ja
põllutöö saaduste -võltsimist jne. Ühistegelis

es asutustes on need suured omakasu

nõudjad. ;

2cisc orroamife fu?olcf;oibjai> on meie

rahmn hiilgas rohkem. Neid ei wöi elust
wLKnuks pidada, kuid muidu on need tihti
Kgt lühikese ctteiiiircntifaja inimesed. Nende

«tiomste hulgas tnrcl)i;i inimesi ette, Kes
«mud jsiklised huiuid i alati kõige etteotsa
seamad ja kõik kasu selles arwamad seismat,
peos aa. ??õnda uieiue inimesi, kes üle-

asjade peale Kopkaslki ci

Kulutada. Kui lipiHa täiskogu koos
olekutel kooliõpetajate palkade kõrgendami

ve Kõue all on, siis seistage küünte ja
hao» must ega palkade lwrgendamtse wastu.
Kardetakse, et felle-läbi nende

teha fuudawad. Iseenesest on arusaadNw,

watsuse sisse andnud, mille järel ZZ liikme
line komisjon tule 6 asutada, kes seaduseand
lised määrused tööliste elu ja tefrcDtjc kaitseks

ioälja peab töötama. Komisjon, roõiks asja
tundjatena oma tööst osa wõtmaj tööliste ühi

süste esitajaid kutsuda. > H
Parempoolsed ja rahwuslased on riigiwo

likogusse protesti sisse andnud abiesimehe Ko

nowalowi rvastu 18. märtsi koos
olekul. Konowalow ei olla mingisuguseid abi
nõusid tarrvitusele wõtnud, et vamõslorõskit

pahempoolsete haavamiste eest kaitseda, haa
'irast ja ohwi.se ide katsest roalstsusele tingi wamine seista fellch. et pahempoolsed samõs

Riigiwolikogu.

Trerv teatas, et tlsguith kui jsõjaminister
toolile asunud, et oma Väljaastumise Üte
lindral sageli Londonisse olemat kutsunud' Roditschewi rvastu seletust iända.
iema jutuajamisest ohrvitseridega aru and
lille" päew.
>na.

telegroistjageutur.)

nisi ette kirjutada midagi, !

lowskile ..huligan hüüdnud, kui see kõne

mis 18. märtsil Peterburis ära peetr, on
halroa ilma peale roaatamata õige elaw ol
nud. Müügile saadetud on 600.000 walget
lille, kuid paljudes kohtades on juba keskMe

wa aegu lilledest puudus tulnud. Lillemüüjad
mise küsimises roiemast tingimist üles tahe jagasid rahrvale ka tiisikuse roasw roõitlcknffv
praegustes oludes kõige mõjuwamine tööd sindmuste üle 1912. aastal.
tuleks teha, selle üle tuleks ajakirjanduses
Kerestski leiab, et kaubandusministri ja lakse seada. Rcdmondistrde ja carsonistide seltsi aruandeid. Kui palju raha sisse tulnick,
ja feltside-koosolekutst enanj, mõtteid awal sisemiste asjade ministri abi seletused lahku lä juhtide salajased läbirääkjmisgd kestawad ei ole weel teada.
vada ja nõu-pidada. A. JmuuW feele» ärifiMel,
hmvad, oista erakeadete põhjal tõendab kõneleja, edasi, mi; armata laseb, et meel
ei streik täieste rahulik oli. Poliiijaliscd walja silmapilgul kokku lepitakse.
lLilna politseimeistrile on kuberner Wer
tlsguimi asemel astub hlamkcjas sisemiste
scadetud olnud mitte streigikomitee eesotsas,
jerokini poolt ette kirjutatud selle järele roal
olid koguni streigi lõpetamist poolt. Nii as'ade m aister Mac Kensta üles, tema ära roata, et ärifiltibel muulaste keeled liig silnm
Kõrtsiküsimusesse puutu lraid
olekul Giey. (P.ta.)
si gustel tjngimistel on kõsteleja ärwamistj jä
ei torkaks, sest see roõifs linnale mittesooroi
wate teadete kogumise rNe sisemiste asjade ministri abi seletused wäl
Mch-loff.
taroa rahrou'e roälimuse anda. politseimeis
jo kutseks seltskonnale. (Kiidiiawaldused prhe
Iviimc ste teadete järele on Torreon vrl ter peab otsustama, kas üleüldse tarrois on
õhututeks.
mal pool.)
teatama äri sildil muulaste keelt tarroitafca
lale alla andnud. Markow II arwab, et järelküsimise itte
Ncsgu lugejatel ttsttaw, ootawad Balti
Mehikz pea irnas hakkab rahulolematus ja sa kui tarrois, siis ei tohi muulaste keelte
pimcjatel
tarwis
on
töölisi
üles
ässitada.
K
ies
j,residendi huerta roasiul sihiijuõ waenulrk jaoks sildil mitte! üle ühe kolmandiku ru»>
saadikud ipürst S. Dr. J. Raa
mist olla. Nagu Kuulda, tahamad Leedu
>not, J. Aoldmaun, J. Sahlit ja J. Oras o cw aeg «i anna neile selirkz maierjäll, ja aiad meeleolu maad wõtma. I !

wõimaltkult täielihka teateid kõrtside pöörasid o.mmu unustatud! õnnetu Lena sund
sa alkoholi joogikohtade kinnipaneku armu
sa sissetulekute kohta Baltimaal, enne ja
pärast monopoli tuleku aastat (1900, mitte
I89Õ), et riigimölikonus kctlufeobufe küsi
muse Uuel harutamisn kindlate asjalikkude
teadetega ja armudena oMa ettepanekuid

dvd ilma asjata suurcnewad. Kuid seda ei põhjendada.
tunne nad, et rahwa majandusime edene
Ngnde teadete kogumist, mis meile wõit
mise slmrelt osalt rahwa hnriduslise edene hises alkoholismuse "rpastu tähtsal mõõdul
peal põfjjcncb. Wiimane kujuneb aga toeks pzõiksid olla, dn meie seltskond, on
selle järele, kudas kooliõpetajad selleks tööd

MgiwokikogtA
Sotsialdemokradsd on riigiwolikogusse ka»

j E. R. Musiumi
korjamise '
toiistekond.

ttfes ristiks. Häda lahenemisel hakkawad lemika parast tööle. Oma isik, mis iga sil
tllamloja kuMarides ustakse, et kokkulep
Koosolek 19. märtsil.
rmd igal miisil kiskuma, kokku kraapima, mapilk tuhaks ja põrmuks wõib muutu
limine vmimalik on. Ivõjtlus olgab uueste
karst aga saab. Harilikult tahetakse siis ruttu da, jhetakfe kõrwale ja kõige ette-otsa sea
Jichatqb Rodsjanko. Ministrite 100 shes
)omerule billi teisel lugemisel! lOalitsus on
rikkaks saada. Et aga see nii kergeste et takse usi, mille heaks inimene elab ja mis istub kaubandusminister. ,
Päewajorral on walitsstse wastuse har rta kindel, et bill läbi läheb. Kriisis muutub te
lähe. js riösuguscl inimesel, kes eiuüeg mede jäädaip on.
Klidas rahwa alghariduse edendamiseks nine arupärimise peale Lsena kullalaewan )use ramamafl; ülemkmas, kus Ulsteri roäljajäl
ist elu elanud ja loouia töö läbi marandust
pole õppinud koguma,! wõimata on, sellcpä

Sotsialdemokratlised saadikud on ri gitooll

v. Stryk'tahab ligemalt selgitada neid mõ kas mitte wõimalik ei oleb; fästerrtfioni alusel fogu esimehele1 uue arupärimise hulgalist?
jusid. mi? meie rahioa Kunsti õn rikasta enne 6-aastast tähtaega kokkp leppida.
kihwtitNste üle pealinna Vabrikutes ära
nud, kui ka tulewiku wqateid meie rahwa
Ülemkoda. Lord Tarson seletas, et andnud. !

lärgnewaid seletüfi, lstida peale lihamõt aeti politikat sisaldada, tiinult kabineti liik
palju kõrgem on ja kus ka ststepärajt rah
wa kargema haridusega liihmete töö meie tc-pühades jatkata tahetatise, antakse korja meie hulgas tekkinud lõtjä tõstu jäetud faks
jatega aja poolest kokku leppides.
zunkti uäl'a. Tarson kiihab tlsquithi otsjist
omast! palju wiijakaw! ön. Ist see tuleb pea
asjalikult sellest, et kõrge algharidusega rah N 1 kel tahtmist on soetust peak kr ul- õjaminjstrrkz hakatu heal? ja (Maldab loo
mas oma haritlaste tööd õiglaselt arwustada Ml ja wqnawara korjaMises kaasa aidata, ust, et ttsquith saladustele ja salasepitsus
Mutakse ! enne seda ennast . museumi asja- :ele, mis sõsaministeriumis maad roõtnud,
ja hinnata oskab.
: Nahwa algharidust edenejnlne on prae Mjale üsis a nda, sest selgust kuulama nõid lõppu saab tegema. Lord IKarlep seletas,
:t ta seflepärast ametist ei lahkrmud, et tts
gu wstga tähtis; selle peale rulutatud töö ainult piiratud arm inimesi tulla,
tõud ja raha on lgjeme, krille idanemine ] Seletused on ainult korjaja ?uith Seely esimest lahkumise-palroet wastu
tele. ;
n wõtnud. Teinekord andis Zeely selle ots
|a ksismpmine üleüldist edenemist ülemal
[ Asjaajajat wõio museümi niumides t»il arbega lahkumisepalrve ära, ei kuulujuttu
kannab ja kindlustab. Alghainduse edenemise
tagajärjel koomad cespool-nimctatud eks m uul. nr .8 iga päew st. t2—3 ja 5M3 lmber llkata, nagu oleksj kuningas ohwilso
:ide eest seisnud. fltarlen ei teadnud Goughi
rikub drwamised ja silmapilkse kasu püüd a l. kätte saada. !

tele tÄiks olnud. Juhtub aga ümberpöör ma ja elu suurt ülezannet täitma. Silma

dnlt. mis ikka harilikult juhtub nii

mära kunstilisest t ä'h tsrj se st. Hr.

muse suurae tagasi. Pahal trahw Witte ajal tek
kiu see lahjlane ettervõte. Piaakoht, mis Prjmt-?
susemaa süurune, anti müidu juutide-salaale,

m lle eesojsas Herschka seisab,

KolmÄliidu waztam: ljMmine Ru
menias.

Menijk. 13. märtsil. Meelearvaldused, mis

IZukaresiis 16. märtsil Rumenia kulturalii

dikud selle kuberneri määruse üle riiqiroolik»,
gusse arupärimist anda.

drtemvbÄ nr. 46,
Eelarroe-komisjvnks teatas fõsaministerfa*

guse tõttu Mõis juudisalk teha mis tahtis. Wab ca üleüldise koosoleku puhul ära!peeti, awal mi kantselei relairoe aruandja Katansfi, *t
ri luinspektor Tultshinski lä kohtunik Hitun! on lasid Wismi ajakirjanduse peale kusuwat mö sõjaministri abikaasa kroonu automobiil nr.

ümberristitud juudid, kes selle asja sisse ju. Kjalehed tähendarvad, et Rumenia ja 46 terlvete päeroade kaupa oma tarroitajÄ
segatud, on< kas ise juudid, ehk juutide kan klustria-Umgari üksteisele lõpulikult w6õ peab, selle peale jroaatamata, et sõaministrH
nupoisid, veale Trestsbenkoroi. Kui selle äsja laks on jäänud, mis polstiskalisi ja sõjalisi tarroitaöa juba eNne kaks automobiil on iä
se ka endid ässitajad ej oleks seganud, kelledel cotamatusi kartma sunnib.

eraisikutele ära keelatud on kroonu

Buäapeztift. 18. märtsil, pecc terme Un lisid eraasjade õiendamiseiks tarroitaba. Ka
töölistest sugugi lahju ei ole, kellel töölised
taaski pani ette sõjaministrile sellekohast mäv»
hustatud tuliselt toetasna. Meie peame Neile, ainult juuirtüki söödaks on. oleks asi muidugi capi ajakirjanõus räägib xoaeni tikkudest kõ-

jseäraNis meie karskuse seltsid ko

Hr- 65

Vse «! ale dt

kust teha. mis la kockisMi pooli mastsi oõe* Nõusolemist, kuid palus enne ennast aa?
tt fllnult KotöiijÖ jteine raalis jeflie wasta. tnlsist wälja fastai iPiipeu hui ta wsilja ost
soostud, pani ta! Ukse väljastpoolt! kionk
Neljanda rllgl»olitag« tSS.

Pailwcrändasa nõudmisi peale wastab ta,

I,ESTONIA" I

Riigiwotikogu fart|lfclci on arapide asialdaj et pst esine tahti lt tpe. iüi meest koju tusi

talb rilgiwolikogu 185 üle käesolewa sstajmisicl»

järgu jooksul. Selle järele on ritgiwolitagusjsi
7. dets. 1313. a. kuus 15. märts. 1314. si. sisse

lcbl Müra peate! prkiosid ha teised! pglwe-rändajad üsis ja snõüdsi > iuksi awamist.
Kui sa sist lahjti sti me. tapame su poja
ära. ähwardpwad! nao, kkid Fatma sel arva

1914

mdl llliegaodi wabrrk.! Umbes wiie aasta
«K ass simetatsÄ toobril majtaraootoTrtei
wolmistsMije juurte ja tõaofe päemda\ on

S Ottonani wabrikust Petartour s W
B 011 kõige jpafem selts. '§9

tulnud.' IL3 eelnõu walitsuse poolt» riizinõisi
logu poolt tagasi lükatud joomise wastu wõisi
Vst. Palme rändajad tapawadkt Fatma ai
lemise eelnõu, 6 eeläöu lepitusc-somisjonift ih siukese kaheksa-aaslnsi pvjcchxse 'õza. Selle
2 eelnõu oma enese algatusel. Peale jõrlu on
sieale hakkawad nad setaaste auku raiuma
ta 26 koosolekut pidanud ja 63 seadusi-:elnõsi
aknast nad malpi ei saanud, sist sial otid
wasku wõtnud: tagasi! lükanud on! ta 5 eelnõul
rauad ees. Wiimaus rm nad seina> läbi raiu ies

ta aeib juba Ao 830 mwiigilu smitmzd.

©finiefeb hoolega ma sinab

wvitsid endlle peagi lugupidcMje ja aastat
sMM hiljem nõeme meie

kogu walimiste muplmise ja wpllakirjütaiate sudi. Hommikul jõudis.Alisch koju. Kohale
kutiutud naabrite sidi! wõcti kaksi elsis ole

paiukikassa asutamise kamatsus. ÄZaremast sissi

wai patwcröndojat siiuni ja sasideti nad

«utud eelnõudest on 9 tükki komisjonides läbi
onnlkohta tael suuna.
waadatud, nende seas eelnõu Liiwi- ja Kuramaa
teetegemise kohustuste uue jaotuse üle.

!Tvbaksi.-ulonopstl. . -

Uus tööstuscharu Pli mootorist
<?unremSisa malla Wlllem Jwhonni nõuti
rahuloldawol wi-A ja kõik tundemär
1. Kop hei ja Siberisse asumisele gid kõiielesid selle poolt, et turg tulewikus
mõistetu» Tomski kubermangu Tsherdaisii wÄ
cv eel eram laieneb. kviegmidi kõrwal Erkkis
lr liige.Juhan Joosepi p. Oro. I
Stšiüfk, foijta ees süüpingil astus Roppcl warsti aga ka imftamootorD

toaba. lkohtuMnees tähendas selle

tassada, tahta roqlstfus: 1914.—1915. a.;
jfute eesõiguseks peeti, rohkem rõhku panema.
peterburi kohtupalatis algas llleeila! „resi
Kruäadarvalt pidi fee järsk walmistaon see üks oik, kas ta inimese mangi
wolutsionäride-ühisuse" protsess. Kaqbtuss joo isul wõimaliknlt pöhjstlikka tsiatbib ta?
kcsroamine ka turiu tamiduste roähs
all on alaealised Wj. Prussak, W. Bukrõ-i bala-kaswasuse, simola-toöswsi jsi kauban mõlstabi wõt süütaks! tunnistab. Kaitsemine
on igaühe oma asi. Kudas see tuleb, «t Teje nemiselsi kaasa aitama,! ja ininewal aastal
low, J. Kluberg. A, Smirnow, !F. Dmitri dus! praeguse seisukorra kogeda.
klhtu-uurisa juures ütiesi|e. Tele olla |:e aeg - näeme juba, et Tallinäas r rootorite järele
jew ja W. Kolossoftski, endised hooli
Kl alga lphedal ..Poro" khlap kartulid mõtmas, cõudmine langema hakkab. Selle tagäjärjel
õpilased, keda rcmolutsiouäride-ühisusest osa
Kohtukoda.
nlüd aga, et Talliumis i,Estonia" ees pingil iaswas walmistehlud Irrrafhiatc tagätvara
wõtinises süüdistatakse. Asi seisab 1912. a.
vabrikute Iqdudes ja kälesoltiva aasta tllgu
,Ma° takSe" sthisns.
istust te?"
!
Wittmeri rcalkooli-öpilaste keskel toime
ü)to tahendas, et tirrnü sama midagi parata osole oli Wjegandil neid juba Ae saja seis
jj-—p. Mõõbalä sisid aasta 14. vktobrll ost
pandud läbiotsimiste ja kinpiwvtmistega
rats. i
Rapwa maautecl nr. [37 äri ipidaw esimese gilde ei mõi, kui ta nüüd kohtu ees teisiti pecb tun
Lhenduses. Süüdistuse aktis on paar
IDaltriful ci joonud muuv nõu jõrale kui
kutset, paar kooliõpilaste ajakirja siutasi kaupmees loachim Aauin kirsa saanud särg ustama. Polisel onm tunnistustega sundida
teda selleks.
Btert ja mõned passihlangid, msgi W. Prus
nootorite walnnstamist roähindama hakata,
mije lijuga: .
Kohas mõistis mõlemad kaedtusealu ed Vi rerjt tööd ci olnud niipea kõigile töölistele
saki juurest leitud jsi kirjad, kaebealu
! > ..Ausisitrd herra?
Eüudistuscakr loeti prokuröri nõusimife
veale kinniste uste taga ette, Mille järele,
vohtuistumine jälle lahtiseks kpusutatsi Al
gab tunnistajate ülekuulamine. Kõige pealt
kuulatakse peakaebcaluse W. Prussaki isa
üle, kes teatab, et tema poeg kuni gümna

jpumt 8. klassini hxa õppija olnud, alati

! õhtul op ite 3letb mitte hlljein kui!

giste kaotustega kolmeks aastaks roang roodu.

[Teie elu hädaohus. Äturarna ärge seal

Ka Tallinn peaks aialinnade
õpereisist osa wõtma.

j kella 8 Shtul l>ma ogorödi wärawa juurde
I ISliaibilio uuk. kirja 150 rublaga panema,
jEi tee seda mitte, on taime päewa pärast
suures kedagi hakake, wsistasel korral läheb

Teil weei halwrrnine."

> ! ..MuftkSfl".

Terwe rida uusi tõestuse etteMõtteld,

elanikkude!apwu kiire kasipamins
Asjast teatas Hcmin kohalikule salapolitsei
-- need! kõik on põhjused, mis tallinlasi strn
Linud. Kuid 8. klassis fündtaud temaga üleaiale Kuvskile. hlsindi firma kohta kirjaürnb

Zlsa arwates on sarnaseks muutuseks pojas
järgmised asjaolud põhjust asidnud. Kõige
pealt on gümnasiumi uus insppktor Njedko
tema poega sihikindlalt taga kiusama ja mõ-

Uitama hakanud, teda igapidi äritada püü

des. Nii näituseks d ole ta ükskord poi leitski kubermangu lalsipoegl Moojes Timosii p.

tnõsu. Peale seda, kui poiss kliinikus ra

loitsimisel olnud, tahtnud ta Wijttmeri reol
kooli sissi astuda. Et oma stiastuwötmise

niwad Endile roäljassttchzlt lahedamaid ja
t<rwemaid elamistingimisi otsima. Paari wü
n ase aasta jooksul ei äie' selle tagajärjel mitte

üksi suwemajade arrri Ikõmmel ja

Lrgedil kaswanud, roaid kg terwe rr»a uusi
witnskvhtasid juurde asunud e peetri aia
ei Ciisst läks sätapotitsei-jaöskvnna st
ülewstataial Adalbestt Eogeril korda. teda kinni lirn, Kose Killaste, Saku aialinn jnet peale
wõtta pokitsii-ogorodst. Tema juurest leiti ka nende kawatsebäka linn sie lähemal ajal juba
L llepst. ühte osa Kopfi met
ümbrik wana aialsihega. !
et rahawaliapreshja 2L-apst. Sina si st; ja Rahumäe taguselt elamisÄohtadeks

sile õpcraha maksmise eest kwiitungi and Icromin on. Asi sili IS. sksi. ringkonnakohtus
vud. selle sihiga, et-isale poissi raharaisku- harutusel. Karistusealsine stinnistas oma süü
Mises põhjust - Unda. Alles üles ja pglilS karistusi! kergSitduit. mõis
siis, kui isa ise järele läinud, j otndnud ins lis simale 1546 j. parasrl põhjal kõige ker
pektor kwiitungi. Ka awaldanhd ühe kaas gciNät karistust arrgatta, ta silguste Ootustega
õpilase enesetapmine poisi peale rusnwat kolmeks aastaks wäugiroodu.
Meie noorsugu.
I —p. Öüüpmgtle toodi 17-aastafttt noormees.

juurde ehüadas. ja tallislase ilusam jalutus-,

paik oleks fiis. kui sinna komandandiwalitsuS
ajub. iäabaxDOiii kadunud.

Et komisjoni otsus lõpulik ei ole. rvaA
ülemale poole kinnitusele saadetakse '— jüg
loodame meel wiimasel silmapilgul, et Ran

nawärawa Mäge Tallinna lintia käest ftr,

ei roõeta. —«. *

Kts pead Mckkonna koolimaZa Wtufeks
.pAid raiuzn??
ScKc kohta on senat 28. roeebr. 1914,

walpidamine on kihelkondade

talupojad pearzad materjali kohale roedaMS
ja töölised muretsema, llluud kohustused asu.

wad kõik mõisnikkude peol ja sellepäraH
peab see ehitu; materjali ja küttepuud osm
metsast omal kulul raiuda laskma, kuna tala*
postid selle kolmle pearoad roedama. Et ta>
lubajad mõisa metsast ehitusmaterjali pearoad
ramma, on senati seletuse järele seaduse roos*
tase. -

Pastiwedu leimvvnrsizmtega

tahetakse enm lihawõlle-pühi Peterburi, '
Tsarskoe Eelco ja Nomgõrodi wahel
seada. Selles osjas peetakse iseäraline koos

olek selle nädala lõpul ja telegrafi

peawalitsuse juures ära. millest ka fõjw
wäe õhulaemanduse esitajäd osa mõtawab.
Kõrgendused.

Paide linnapea Brasche on hoowinõw
leida j<i sellepärast pidi tööpuudus Megandi
luures ennast tunda andma. > Üks oja mehi nikstks nimetatud; Talli uha linnawalitsuse

sekretär Dolf ja Rakwere kreisi sõjamäe

ühest klassist teise esimese asifjinnagoj üle

Ükiline muutus. Ta olnud alati üritatud ja rik, millesse Haain wana .Aew. Westuiku"
kärwline, jätnud õppimise lohakusesse ja ei numbri pani ning salapolitsei jäi walwama.
ole enam kooliõpetajatega läbi saanud. Asi Peagi ilmus ka ähwardusckiria > kirjutaja, wõttis
läinud nii kaugele, et teda kociljsl ära wõt- kirja ja jooksis luurajaid silisiates minema. Te?
Via pidi ja närwikliinikuzse arstida andma. male saadeti mõni paiuk iärele, mis aga mitte!

oa cmraö. ä

?üba |»ra«iEgt faome Meie atoiS suurt

walmistama muidugi puijj wahemal mõõ 0. järgmist sel-tanud: kihelkonnakoolide üle

. TnbKa-monopöii sisseseadmist kusimllsS

Blrupärimiste peale wastanud ai

sed teineteisele saatnud. reit

ei. ÄaanaroaräiEja mas fiiaiuft tunneks Tal.
Inma toa raiäbua £ui linnale eaesele elaiaa

roJjfearnßjiliste roõistlejate hi Igas mlhmila
raudteed 00
lvõõrilijeis ümnistaiaffe. s ,« andis j ette fiifaö (oleks fcirusis hõduste uusi teeharusid

tma seliPNiehe ja antitiipmna Oio eest vÄlja, dul. : lOõWss oli käimas. Kslme mootori
Itles, et; tema margase üsfirtiba korda oo Taat
Koosolekul luni 13. märts. 4 rpastu wstetud. sitssistamist ei olla ,Now, Wrcm."! teatel
.i nd- Oio ütles, ei nao ~(Estonia" lähed ii peo asemel läks Tallinnast nüüd igal nädalal ju
Mees niipea vodatsi. sest whlitsusii psiudnda
rtenabil pingi peal istunud ia sealt läinul) Kop ba Neli ja roits masinat muugile. Ka teis
nult kaubanduse- ja töõstuseminisster.
ltsjsi kohta läheisiad prmustiku-tcated. En- pel maja iie. Temale olnud fee wäga hästi tes lvonemaa linnades I hakati mootoritöSs
Ns Ikui mosiopoli sisseseadmise küsimust
lase peile, mida siiamaani wsaliamaa loodri
Aewolutsionaride-ühisuje" protsess.
rirnisi on sisse antud 31, nendest on üleüldises

Nmmat maiana, siiski « TOõi jõrST*
feßegaotCipuau
rahsloNowM «,»,
Wmrirt/ jwJS -• « r* . *v Vrl 4

ivba üieWenema õlisel tõsstu'seMtufel. kuz ta maenxiga el«firt=tramm ai öini mõefülje all

võtte laiendamiseks Hoorni ja roiimaseb aas
tab on (vabrik oma suurema tööjõu kõik moo
toriteks tufe Peale toouijanai), Lõpuks läks
saal aud ta ühes korda. malmis tamme febau)õrb| wiljakaks, et wab
Esimesel lugemisel wpstu wöetud son 5 eelnõu»
siul ja üks nendest pistab pea wiäljsi. FatNüüd, 18. skp. oli fei psi TingftrmtaJobtns rikust iga kahe päewa kohta üks B—so Ho
nende seas senati uiseuduse eelnõu. Riikiwoll
Ma lööb tal otsimohe
I arutuse». Süüpingis istusid mõlemad tahenda buse jõuline mootor rvälja wb.
niklude eneste poolt on riigiwolikogusse 34 sea»
Teised ei julgcnuh endm wälja tusigida kat ind õigusteta isikud, 86-aastane Haapsalu kreisi
duscandlist kawatsust antud, nende seas riixiwold

Küigt kroonu ©abis oTe!s Eo

ünber muuta. \ ' |

"Kui Meie siia juurde weel seda lisame, et
Kl ksarstl 7ärrpe äärelt wist tänawu servadel
unbes sada uut suwitUskohta juurde tulewäd
ic Kurna mets Ülemiste jõrate ääres "stilta

fiüntibcp tükeldatud on siis näime, et
aialinnade wõrk Talliäna lähemas tmbru
sts õlge tihedaks lähet .

Lelle nsihtuse üle tuleks ainult rõõmusK da. kui mitte uute amlinnade asttamkn»
mell juhuslist laadi ei kannaks ja kruntide

treialid ja roalajad ongi jelle taaajär
koniisjoni nsjc ajaja Tiwasou nimenõunik
el ka juba lahti lastud. s

kudeks nimetatud' Paide Kreisiülema noo

lvaarikuwalitjusel ori aga sttsS lootust, rem abiline Mrthiesen, Eestimaa kubermau
jt ta liiÖusolcmatest mootoritest lähemal ajal guivalitsufe asjaajaja NcuvroM, Tallinna
lahti seab. sest wiimastel nädalatel on jällegi politsei-pristam Anushis jfl pristawi-abi
rõudrn se kaswamist märgatä. Ettervõttele Freibach on k zllegia sekretäriks nimetatud;
lleks sie igatahes soorvitaw, Kli ta oma jõu kubermangu kantselei direktori uoorem.abi
>u eritõöstuje peate saab koondada, sest siis lrne Eeremin ja Tallinna' linna pristawi

ei olek meil wäljamaa masinate wõisllnst abi Hanson, endine pristawi-abi lohannsoui
enam niiioõrd karta kui senini. —oi. ja ?lakwere kreispolitsei kantseleiametnik

Päewauudised.
| VaM asjad riiziwoM^vs.

Sigäaro on kubermangu.sekretärideks nime
tatup.

Linna-asjad
Kelle oma on Kadrioru mererand?

lnõnelt poot seletatakse, et Kadrioru me
I?eien)orfi poolt sisseanrud arupärimine ema rerand nilsamci nagu Kadriorg ise kroonu
?eele asjus wasw. Eana mõeti Vallimaa jKeisrikoja) omandus olewat ja lähemal qaZ
tlemtalurahwa kohtnnikknde palga ja paiuki wõetamat rand juba linna käest ära.

rvõeti «rupärrmiste-komisjonis

eaduse-eelnvu üleüldisel! koosolekul ühel hää

el roastu. Kohtuministtrrnmi esitaja teatas,
it ministerrum selle seadstsieprojekti wälja
öõtamise onm peale wõtab. kzormne tuleb
vällak rjntajate paiuki seaduse-eelnvu komis
onrs harutusele ja rvõetake arwatamaste"
ihel häälel wastu.
Laipäewal. 22._ skp., tuleb maakomisjonis
äriku-i alude müügi asi h ära tusele, mis wist

Et kuulujuttude üle selgusele jõuda, põönuj

meis toimetusel ilge täna selles asjas lirata
pea13. Poskä poole. hr. Poska seletas. eZ
seal midagi kahelda ei ole: mererand ots,
rvat, hobuseteest saadik linna omandus, Kets

rikoZa maade piir algab alles paremat kõif
Narwa maanteed.

Kii ei roõi jils mereranna ÄrawõtnuseZ
—! Paide kreisi Liizroalla kiige August Jüri p.
linnapea arwates juttugi olla.
üle läbi rääkida, läinud ta Wittmeri real
Bergmann ja süüdistati teda kahes kuritöös, tükeldamises ning uute elumajade rajamises
MsslMve türp asud j. linnaalku, kas Sw>
uuren aid roaielusi sünnitab.
kooli ja sattunud just sel ajpl sinna,! kui
röökimises ja raskes haamcrmises. Asjalugu on mitmesuguseid lbigasid ei tehtaks, nriZa pä
Üeljapäewal, 2<Z. skp., pii)i ka Tartu Mi
seal 39 õpilast kiuni wöetud, Ta wöetud;
i ntr e wõi Kchiiae?
rrst juba raske on khrwaldada. Keisi hälb
ühes teistega kinni ia peetud Kaks päewa lühidalt järgmine:
-s^i— Niihästi majanduse kui ka plcme
iooti Q esti ja Läti keele professorite asi hari
>7) Möödaläinud «jasta 19. mail oli NSm in stest laaMme aga siis kergemiue mööda,
rimise
komissarid on otsusele jõudnud, et
> >use-K misjonis harutusele tulema, aga et
vangimajas, mis teisia hingelise tasakaalu
lõpulikult kõikuma löönud. W. Prussaki mesi kellegile Johannes Pappite rons-kuus poisi st i meis rohkem inimesi leiduks, kes s ellesar Zrevern ära on. jääb see toist edasi ja ei tule turu! 1. linngjatku Granidi uulitsa äärde en
kest roastu tulnud ja temalt wirna küsinud. Kui nstseid ettemõtteid mujal ilmas lähemrlt tun
kooliõpetajad teatawad. et poiss kuni 8. Papp öelnud, et temal roiista ci olla. andnud
mne t arutusele kui aruandja 3tjhas Ingjst dise' Krauspe hrundi peale tulek asutada.
mewad. Kui meie endi praeguseid aia innade naalt tagasi tuleb, kuhu ta laupäervah 22. Et maameestel uuele turule ligipääsemine
klassini kõige parem õppija on olnud,' ka
nende poolt leiab Njedkõ kõige halwemat
iseloomustust. Prof.i Behtcrew, kes poissi
ramitscnud, seletab, cl W. Prussak kiduneja
ja närwihaige isik oh. Sedasama siletawad
ka kohiu ette kutsutud asjatundjad, kelle ar
wates W. Prussaki närwihaigüs ülewalpool

üks salga seast temale hoobi roastu nägu. asutajaid'lähemalt waaiame, siis näeme, et

Juga Bergmann ta taskust L-rublolise musta uuri nmde keskel rohkeste asjaöhutajaid leidub, kes
rõöroirtud. Põgenemisel misadud ta uuri maha. sina „aralinn" ainult kuulnud on. Ja selle

kp. K>lmeks nädalaks sõidab,

Ta roõrti ratsapolitseiniku Jaan Kase poolt pärast ei ole ka imeks panna, kui koosolekutel üeterburis, 18.3.1914.
kinni. Isa maksis tema eest 100 rbl. kautsjoni isegi arukamate meeste poolt ettepanekutele

sisse, mispeale ta roabstks lasti.
rrastu maieldakse. mis mujal ilmas igal aia
2) Warsti peale rojlbaksläskmist oli ta teiste, linna elanikul juba kindlaks roajaöuiefs on
omasugustega ja amalikkude naisterahroastega st anud. Kes asja tunneroad neid sn meil

Nimetatud põhjustel isiärapis terawaks
Muutus. Prokuröri abi küsib
iWene surnüaia- taha jooma läinud. Seal tüh

tEÖhc.

telt, mispärast nad alrwanud.pt W. Prussak! jestdanud nad kuus sorokohrokat. See olnud
Tängwu oleks aga La meie tegelastel hea
oma waimlist tasakaalu Njedko tagakiusa- mhödaläiniud aasta 13. juunil. Seal läinud
jihlumine endid kõige enam edenenud
Miste, Wiltmeri rcalkoolis kinniwõtmise ja nendest kqks ..Dmigateli" wabriku töölist
tema juures ettcwõclud läbiõtsimiste ja Jaan Must ja Eduahd Trvpfeldt mööda. Esi aalinnadega nimelt Inglismaal tut
Mitte-rcwolutsionilisi tcgcwusi tagajärjel rneNe neist öelnud, kui ta poisikeste ja aroalik-, austada. Survel wõetakse rahmusmahelise
kaotanud on. Asjatundjad wostawad, et kude naisterahroaste salka mstru peal pikUlomas Salinnade seltsi korraldusel Inglismarl selle
frhane õpereis ette. Teiste rahmasle hulgas
nad oma otsust töcasjkde ja mitte arwansiste
ja! joomas näinud „terwiseks!" Selle
peale põhjcndawad, sest kaebealuse rewõlut peale roihaswnud Vergmahn. tõusnud maast uõttis õpereifi korralduse töödest parisis tä
niwu esimest korda ka hiijuli asut.riu) lvens
slonilisesi tcgemuscst ei tea nad midagi peale
ja löönud Muskrly rasjke haaroa rindu.
a alinnäde selts oma esitaja Dr. tl. sposash
selle asjaolu, et tema juurest psiar üleskmset

3. ©ras.

raske on ja lahtise turu tarwidus sellega ära
kaob, siis ehitatakse sinna wist ainult kinnine

türp kaubamaja nagu planerimise b»>

misson seda soomitab.
19.-st skp.-st ftrutataffe rgcile:
Praegu ujõeli seaduse-eelnõude läbiwaata-- Adifaha Kqtobiku koguduse waeste aWmd,
rtije komisjonis mahakirjutajate paiukikassa
mise ftstfile.
ea dus>--eelnõu soowitawuse korras wastu.
—V)— 1902. a. asutasid kohaliku Katoliku
selle komisjoni esimees Üntonow pani aru koguduse liikmed .oma maestele abiandmise

andjale Goldmannile ette wallakirjutajaid seltsi. 1911. a. arvas selts ka roaesteldste

uigi ametnikkudeks nimetada. Lahist seisis Varjupaiga, mille ülewalpidamiseks tal prae
elle mastil ja seletas, et niisugusel korral gu kuus umbes °75 rubla ära kulub. Ivcrrju
ääksid kõik kirjutajad tshistownikutekk. mis paigas ou ligi kümme last. Et seltsi kohaline;
rga mitte soorvitaw ei ole. slntonowi ettepa jõud nõrk on, siis pööras ta palm ega linna
nek lükati tagasi ja wõeti ainult soowitawsts ameti poole, et linn head etterpõtet omalt
vastu nagu juba seaduse telkawatsuses oli poolt toetaks ja waestelasteroarjupargale prij
notiwerilud. ükuid läbirääkimisi palja ei ol korteri annaks.
uud. Reedel 14. skp. rpalsti serrostudi
Linnul ei ole praegu sellekohassN» rumni
! Kohus mõistis temst kaheks ja pooleks aas-" ni'a läbi osa. Gpereis wältab (lvenemaalt lomisjoni ka Eestimaa talurab roa saadik 3. sid, kuhu waestelaste marsupaik asuda mõffe,
llsas.
on leitud. Kas wõib prokuröri anvamist, taks wangi.
sellepärast otsus tas ta seltsile 300 rubla abi
uälja ja sissesõit kqasa armutud) 17—20
et rewolntsioniline tegewus yullumeelsusile
raha määrata missugune summa ka käes
Äahu ksmanHMdiwÄlZWst TaMms
piema
ja
läheb
ühes
rnewalpidamisega
300
Pudeli
õlle
pärast
wangl.
wiib, kudagi-põhjendatuks lugeda? Küsib
vlewa aasta eelarmesse üles wõetrpaigstada.
rubla
ümber
maksmas
Lähemaih
teateid
selle
—p.
Käesoleroa
aasta
7l
märtsil
ilmus
3.
kaebealuse kaitseja asjatundjatelt. Wiimasid
Perrokumi uulitsat,
Juba ülceilct teatasime, eit Peterburis sel
jaosk. pristawi juurde! TruMpfi õlle roälja klhta saab IDene klihlsnnade seltsist (CIIB.,
kehitawad õlasid. j
mis praegu Narma maanteelt EDllsandi Vak
Asja harutamine jäi järgmiseks päewftks roehaja Hants Mäll 'Zq ltatas, et hommikul Ii iöHireTOKas ya., 14, Oöm» nopoA.-onMna.). lekohases komisjonis otsuseks telstud ülemale
keila lJs9 ajah kui ta jJGiibohmõel poodi stsse T pereis on nii korraldatud, eit üksikul isi ul äne i)oofe ette panna komandandrroalitsuse hoo sali mastast sadama poole ära keerab, tahe
pooleli
takse suureks kumnesüllalifeks uulitsaks teha.
Nagu P.t.a. täna teatab, pn kohus Le läjnud ja koorma ukse etlte jhinud, rvaraxtatud sel piletite, korteri ja ülemalpidamise eest leid Rannawärawa mäele paigutada, põh
Linn trn nõus selleks maksuta maad andma,
wcni. Prussaki, Krubcrgi jn Bakrõlpwi koorma pealt pudel roabriku muretseda ei pruugi. Tähtis on meel ka see -used, miks komisjonis mitmelt poolt Ranna kumt uulitsa ehitamise kulud sadamamalil
afumisclc, Smirnomi 1 ja Dmitrijewj 2 õlut ära. mis ühes 12l/s kop. mak asjaolu, et kaasasõitjä nädalat kolm selts ipäramr mäge foowitatud, on peajoontes, na suseskanda jääwad.
aastaks kindlusesse mangi mõistnud, millest sab. Kui ta poest roäijli tulnud, näidanud möö kc nnas wiibib, kusa.nult omawaliKusessepuu gu lähemalt kuuleme, järgmised: t) paistab
praegu on ainukeseks liikumise socmekS
8 kuud ecluurimiseivangistust maha ar daminejad kellegi naisterahma peale, öeldes, et tr mate küsimustega tegemist tehtakse liia Mäelt fõjasadam silma, 2) annab ka maatükk
see püdel õlut roarastaNud. Linnamäht roõttis tcgi meel õpereisift mitmed tä ü samad nõutama suuruse roälsa ja J) olemat magi sealpool ääres Uue Zadama uulits, petro
wataksi. Klossowski mõisteti õigeks
leumi uulitsa pikendamise ja laieudomisegck
naisterahwa ühes pudeliga kiuni, helgus, et U>ene, Saksiz, prantsuse ja Inglise >mawa- 'rooms omandus. !
Naisterahwa truudus.
IKcie armates on aga Rannamämwai mägi saaks linn uue awara uulitsa mj»
see J6-aastane Tallinna kreisi talun aisier ah Ii suse tegelased osa rbötaroad.
Liigutama 100 naistemhwa truuduse üle, roas Elste Cophie TrmrmMäu on.! 9. jaost,
klrrvame, et Tallinna aialrnnadel see üle elleks õige -v mähe kohane, !et wäljapzliadet Narma maanteelt otse uude vuuladamasse
«is peaaegu nagu muinasjutt kõlab, juhis rahukohtunik mõistis roftrgusttõbe põdeja roa siu ei käi kui nad wühemalt igaüks ühe osa õjasalama üle saada - paistab ju sinna ainult wälja wiib.
tad „Tifl. Westn/ Dshimla hulas elab ta nppäga pudeli õlle roarguse parast kaheks kuuks nfu vpereisile saadamad (pealegi m meil adama hommikupoolne osa silma. Kui wäljaTeater.
mängi. ! j
tarlane Alisch-Schirin-oglõk kes lahke
üle sõjasadoma ja Tallinna lahe tahe
kc juba kinnitatud seltsid, kes seda teha wõi
wõörastemõtmise poolest ümbruskonnas
mkse
seada,
siis
on
ju
pisip
Hermanni
ümb
Andreews
Needra
ja ..Wargaija"
»ad) 300 rubla ei ole niisuguse tähtsa
kuulus on. Iseäranis lahkelt ja aupaKU nijsuguste nimedega tunji kahte sul asja juures enam suur raha. Linnaroalitsus us selleks palju kohasem kui Rannawärawa
Näidend on kehastus suuröst mõtteküfttttt»
kult wvttis ta polwerändajaid wastu, kes trtkumot toorast. ,
soab seda muidugi ilma sodmitamam tcge nagi. lvõtame praeguse kubermangu man sest, drdas kodumaata rahmad oma pärismaal
pia ka alati tema juurde peatama jgid.
Nkinrwal aastal, l7j. septembril olid nad ma, sest ka endistel aastatel on ta omal llimaje: terme sõja sadam ja lahe nagu peo rvõõraste mäe ja roõimu alt mabastada suu
Hiljuti tulid tema juurde jäilc kolm palwe iLonsiori uulitsal nr. Wlru militsal Wene kilul rovlinikka ja linna maamõõtjaid umbes nesa peal.
daksirvad, kui nad wennalikult käsikäes kÄeS
rändajat. Nagu harilikult, anhis Misrh ?ci
Ka maast ei tule s«tl puudust. Kõman ilma enesearmastuseta suure üleüldise tSö Snp,
raamatuhutplust pidaira Äictri.h Haost kor samas mõttes wäljamaale saatnud, uüüd on
lc hästi süüa ja ka öömaja. KUno tal naab terisst tunginud, kusjupres nad riideid, kuld Tallinnas aga juba linna planerimisie inshe- i«ndi loss rvõiks tug emale! paekimist mäe ber ühineksid, ilma enesekasu, auahnuse, kuul»
rikülas asju ajada oli, siis jättis ta külaliste ja hSbeasju ja mõne kaarta. kokku 630 Nl r ametis ja meie armates oleks mut temal veerule qsuda ja teised hooned terrasside suse, rikkuse jne. püüete sunnil. Töö fimberg
eest hoolitsemise oma noore naise Fatma rbl. rväärtusts olid roasrastanud. Kohalik sala kiige kohasem aialinnade õpe reisile Wta.
üupa alla Las wõi SchnM tügi äärde mis maailma ära wõidab.
hooleks ja sõitis ise minema. Oõsel, kui
Needra tahab .Maaga" lööd näidata, mkH
—et.
i välja. J
politsei tuli et nimelt tähendatud
kõtk magama olid jäänud, tungis Lks pal isikud margase kordasaatad on. Nakwere laada
(Et Rannawärawa mägi Tallinna linna sõjariistadest ja suurtükkidest tugewam on.
wcrändaja Fatma magamisetuppa ja hakkas eel läinud salapolitsei-j roskostna ülewaalaja
i mmndus on, sealjuures ei. ole midagi ka Tahab õpetada kodumaad armastama, et fui*
temale häbemata ettepanekuid tegema. Ku Caberg grimerituna ja hulguse riietes waksali,
heida. Gma tähtsa seisukoha poolest on tal oma pärismaast tuZervad mehed sünnikstd, k«l
Mootoritööstus
Tallinnas.
va lähemad elumajad kaugel on, siis ei vl arroates. et margad saast lftastoere laadale lä°
muidugi fe suur wäärtus. Kui juba kesklin oma lugeWust maa-emakefe rinnast saamad jgs
Teiste Tallinna tSZstusehorude kõrwal on nas kõrwalisemate uulitsate sääres 100 rubla nad siis hõbedat ja kulda selle hallh>«ga„
vud mõtet appi hüüdma hakata. Fatrna hewad rahaks tegema. Eemalt nimetanud ennast
palus palwcrnndajat majaperemehe usaldust kinniwõetu wale nimega, fui ta aga näinud, fc kohalik mootorit öös tus enesele laitma Wäl maasüslast maksetakse, siis peame Rannarvä ärawäsinud ja teotatud ema rüppe puistata
Dnitte karjaste tarmttltda, kuid wiimane ei et teda ära tunti, öelnud ta naerdes, et tema |o spoole kodulinna piirisid ulatama kuulsuse rawa mäe wäärtase igatahes mitmp mLjoni Wõikfid. kes seitsesada aastat joõõroSte orjusel
jätnud järele. Fatma äwaldas witmaksowa ikka ~Kopti-Zvillu" vlla ja Marguse Haase juu- omandanud. Teerajajaks selles harus on v«l« rehkendama. i
iittt.
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Sünoft lehte on! 6 lehek.
rik oli. Häguse füjirpus j jäi lahtiseks.
Tänasel numbril in Cyart. Sealsfieldi
Lõpeks räägiti Veel ja
jutustuse „Texafe rahtlaautps ja wabas.
kuiloatamispst. Pöide ppllumeeste-selts
tusesSjas" Z. poogen laajas. Järg nelja- jahtwot juba kaösolerval süwöi.asjatundjat

Päewal. [

soode kuiwalamijxks utnehäst vcjnna

Kool.

l?a kui lõpuks selgub, et hleSdra mõtete
kandjat nõd/ämeelseks Neetakse ja temast ükski

<§t>etuse algksolldcis mhetakjel
kindlaks määrata, pihjuseks on see, es seni
irfiiita igal pool ijhel äjat õpetusega peale ei
meelöäraheitmine 'tema. üle wõiinust ja ta
hakatud. Rahwaharidose miui teirium on Niia
häwitab terme oma töö, tcrwel oma maran

pimeda arp ei saa, peale

ühej kes inimese õigused kaotanud! siis wõtab

bpe->jmgkoniu jätgim cd ettepane

duse. Sellesama jõe kglda peal, ükskord knd teinud i 1) rahwrkoolidö direktorid ühes

kolm Nordhouseni omcj eest lange
aud, langeb ka tema.

insptlstoridcga pearvod õpetus algamise kü

f lviimassel peterburi lõjhul on. Tallinna

ostmise mõltet mi.te! ei ole. j
J ! i Wulst saar. ! I

hakanud.! Streigi põhjuseks olnud kobratu

palga saämiue. . —a

Keeru posti- ja telesirafi-osakond,
silmaga põlwesid, kus tugervanjad mehed tu Ilaks ljnäürama, 2) rahvakoolide inspektorid
tehku! kooliõpetajale logüseks lalste wanema mis 1. aplsillil j. a. pidi! awatama, alga
lewad, kes kodumaad armastama õpetaroab
tele seletada, kui! kasulik rvalraa: koolitöö al wat oma! ttegewust alles tsilewal sügisel,,
ja emakene maa õnnistab neid. Udu taga
näeb ta õitsroaid rvisjawÄljasid, kus hoone gus ja korralik > laste kooliskäimine kooli sest ct asutuje jaoks praegu tarwilisjed ruu
tööle!vn. >
mld puupuwad. ! !
hoone kõrrval, nurm Nurme kõrrval ja kõigil
. Juuli Suits
oma maa jalge all, omp taewas pea kohal.

Kvdas KaZsot

Alles kuu pärast uus näidend.
Nagu teatri kawatsustsst paha roõib, ei
tule paastu ja pühade tõttu enne 17. aprillil
f. a. ühtegi uut näidendit ..Estonia" näite
kamal «teadusele. Sellcoärast juhilne tähele
panekut tänase ..Maa" esietenduse peale,
mis rohket osawõtmist ära tetnih ja teatri
sõpradele ühtlasi roõimalnst pakub pikema
waheaja eel teatris Ima.

kohtu' osakonnas leitnant SchimkowiMi

dis tõöstu znd Kaubandusenlinistri'et«

kõmukas tapmi e-lpgu kärsitusel.

tepanekul rvädrll utele hasu töll sajal ars
tide walwekorda sisse seada ja haigeks»

Huna minister Usasso suu? wõimlcmise
poolehoidja on, isiis harjutatakse Riias neis

üleweuelUaalisel käsitüö-näitusel oma kera-

e?st h w c -auraha saanud.

KoolPcs, kuhu tcda ühte

! Selts

luzul wõimlcmist. Sellepärast dn isegi usu
õpetiijse ja emakeelsed tunnid ara jäctüd ja

Kirjandus.

3li. rahvakontsert.
Wagneri õhtu. mõnus ja huwltgw eeskava.

Lutsu draulua ~Laul õtinest"
Peab siiski tunnistama: Wagneri tölgitsemj etendamise luba on! ..Poot.") teatel ülem
seks on meie orkester väike. Seisab ju Wag trüktvalitsusett juba pärale jõudnud.

takse. ?

Haruldc se nähtuse üle

tul, umbes kella Vz9 ajal tuli põl}ja->õhtu
pool imelik täht ncihtawale, tacmas oli wal
ge kui paema ajal. see nähsus kestis mideH
2—3 mHriuiit, siis kadus ta jälle ära.

,?Lchette-romisi-nch. .. ...

Partstst. 19. mjrtsiL illocheite asja uurimises

«misjon kuulas kõik Mosiis kabineti ministrid
file. Ministrid seletasid, et netide ametiajal
Rochette asjast midagi ei teatud.
Pärssis». 19. märtsil. Rochete asja uurimise

ajus 26. numbris, kuna ta seltsilised kõsiwal
21. numbris öö mööda saatsid}

Parisift. 20. märtsil. Pochette-komisjont ofa
fuses öeldakse, et uiaiitsus edajilülkamije vksta«

konrrsion wõttis 14 häälega 2 wastuolemijel
komisjoni poolt umljatöötatud otsused roastu.

Võõrastemajas oli Halster kui Schim Kaks lomisjoui ii get ei tootnud hääletamises
kowltshi naine sisle kirjutatud. Viimane

Hommiku wara läks Viüogradow Lk

bega Rochette asjas roahele on seganud. Mi»

nistrite roahelesegainist roõib ilma neid autuseS
süüdistamiseta ära seletada. Selle justles täljen*

Vaksel woorastemajasse, kuid leidis 27. batafjc aga, et Morris ja Caillaur toahelejega
numbri tühja olewat. Teasietz. et Halster milt wäga kurroastiroaks nähtuseks tuleb pidada
mõju karjaste tarroitamijes ja aroalvatalse kah
kõrwal-numbris on, koputas!ta s<le ukse latsust, et Fabrel mehstus buudus surwele wasta

kowikshi peale. Viimane jooksis uksehoidja

juurde sa palus arsti kutsuda. Sinna läk

sid ka Halster ja Vaksel. ;

Kui politsei kohale ilumsi, andis V.

teatatakse meile Sakgastesm 13 õh

bimata teada anta. i '

mis homme saadikutekogus harutusele tulewad.

on. nagti Liimi ,L'ub. Ajsilehes" teada an pchta. >iuid ust ei tehtu!» lahti} Hüüde pea
takse, kubernerilt lüba saqUud Rüijtli uul. le ..Sergei Erigorjewitsh, tehke uks lahu"!,
nende asemele Võimlemine sisse seatud! ka
wiimane. Sisseostudes leidis Vaksel
nr .4 raamatukogu ja lugemise tmq awati
on kooliõpilastele essiepanek tehtud, omale ba
sealt leitnant Schimkowitshi teest.
omci lijikmete jaoks amnda.
uued >wõimlemisxülikonnad mäletseda! mae
..Sergei Grigorjewitsh, Teie olete kelm"!
Kudas saksad oma seltsi toetariad.
semate wanemate lapjed on sellepärast wäga
hüüdis Vaksel ja laskis rewolwrist Srhim
Riia! arhitekt Hildig
.seltsile Lgeris Riia suwituskohas fuwemaja
kinkinudü millesse lsiste suwekolvuii amta

jäämiste juhtumistest jas haiguse laadist mii

rastcmijasse ööseks. j ! ;
Stelleft andsid nad Wakselsie Miitamisse
telefoU!-kaudu teada. ' ;

on nagi} ~T. PHM. Aast." tecttak, 2j sinda roaksastsse. Varsti peale selle ilmus

halivhs seisukorras.!

Muusika.

erutusest toibuda lasta, rvabaztas ..Treltgob»

tttfu" rväbrik 12.000 töölist ajutTeks töölt.
jleltnant Schimkiuvitsht tapmine.
Peterburist. W. märtsll. Et i mõnes
11, skp. oli Riia risigkosinakohtu kaela wabrikus haigetss edasi kestawad, an

mis fertf Viimsi mõisa osiia oli, sin nagu
Läinud aasta detsembrikuul läksid dra
!,,Rev. Veod." teatab, nüüd Kroonu Kätte, gunide ohwitser Vakseli armuke Halster
ja leitnant Schimkowiijsh teininti Wsno
läinud. : j. , [
j Streik trükikojas.
gradcn! Miitawist kunbToteusbergini saat
Teisio., 18. sk?!. ei ismunud Narmas ma, kust järgmise rongiga tagist pidid sõit
töölistelcnt „Töö stst et trükikojas, ma. Tagasisõitew rong oli juha walja läi
kus Icl;tei trükitaks!', ladujad streikima olid nud jä nad jäid kolmekesi kõmmerts-ipõõ

Kuid kaugelt udu tagast Näeb ta nägija hmus? algkoolide? läbi!harutama ja kind-

; Riias joastu wõetakse.

Wiimased teated.

linnapea selle kohta I pealisinast täMifJmaibi
seateid siifirtud. Ne st tesidäteft woih järeb
pada, et- iboonul praegu (tallinna wabiikute

panna. Ichhtuesirne-s olla lõige asjaajamise pro
kurõri sõorusele osroriks tdonud. Edasi öeldaklv
lelles otsuses, et Pnandi waikimine prokuröriuj
ja kohtussimehele iroõimalyse on andnud uuri»
mise-komisjour petti jä aroaldatakse imestust, ka»

das Barthou tähtsat doksimenti oma käes ps,
dada jä teda erakonna sõiarristals wöis tarwh,
tada.

Parisist. 19. rrärtstl. Saadikuterogu wötNS
400 häälega 70 nastuolesmisel eelarroe roostn*
temasse kapitalide sissetulekute lisamaksu tl tea

rewolmri ära ja laskis cnsiäst mangi wõtta. roõttes.
Moslyrast. 19. märtsil, kohtupalat otsusta
Peterburi ringkonnakohus tunnistas, et
krahro Leo Tolstoi brojhüri „Ei roöi
W. kuritöö mõistuse segaduse! all on toime ära HSroitada.
pannud. Kohtupalat lükkas stelle armamise
Lembergist. 19. märtsil. Sani Dnjestri üle
ümber ja tõendas, et V- terme Mõistuse juu -kallaste tõusnud mest on paliudes 2da-Ealitsta

ncri muusika suurelt orkestri ja mänguriistade
Värvi iseäralduste najal. Fausti oojertura, mis
Wagneri teostest mitte kõige parem, jaotas eila
fcl. esitusel palju, sest et Kull pala dünamiliselt
Kewide märgid
/ damtne.
üksluiselt esitas. Seda parem õnnestas ..llnis
Lumikellukesed jon Palesna uul tsas
Riigipank on diskonto protsesiti 3-pror
tus", kui me mõned taktivilwituseMiüupillides
mitte arvesse ei roota. Kõige pareMine mõjus sendi mõrra alandanud. sammu' tuled
Wõnnu kreisi on juba kured ja linaivc stri
Parzifali Eralsze>te orelile ja orkeArile, ja oli

Peterburist. 19. märtsil. Sõiaroäe merd»
seaduse 5t455. paragr. 2. jao põhjal wastu asjade komisjon hakkas kisinisel koosolekul sala»

õhtu tõmbevsa.

otsuswda, ehk küll ta Laskmist Schimko

Tööstus ja kaubandus.
Riigipanga diskonto alan

heal meelel tervitadp. kõrge 6-prot

sendiline diskonto Dhtul-Euröpas praegu
Ariaid Wagneri ooperitest pakkus prl. maksva diskontoga võrreldes loomuvastane!

ühes õitsema löönud. Koltzenissej
kud ilmunud. :[ 1 ' .

13.000 rbl. heategewaks otstarbeks

Frantzie. kelle häält meie ikka heameelega kuu
Londonis Otti protsendi kõrgus 3, Pcrrifis on Liiwrmaa Läti wastastikune kredikühisus
leme, kuigi meie tema roiisi käsitusega mitte iga 31/3, 'Bcrlmis 4j ja Dptenrsk. Lhodetakse. et oma 1913. a. pichtastkasust ohwerdanud. Ni
kord nõus ei ole. Hr: Orgusaar aitas teises ametliku diskonto protsendi alandamisega raha metatud summast on 10.000 rbl. Läti iitljnK:
hääles jõudumööda kaäsa.
turu seisukord lsveneMaal tnärksa paremaks teaduse mustumi ia asutamisel: an '
muutub. ! !
tud ia 500 rbl. lastlikkude raamatute kirjista"
Nahwast oli vähem kui harilikult. —a.
mise komisjonile Riia Läti seltsi juures.

Mereteated.

Seltsielu.

Kõne radiumi üle.
Nagu teada, on radiumis tenveks-tege
kvad omadused üles leitud, mis õpetlasi siul

Õnnetused ja kuritööd.

Laevaõnnetus.

Peile aetud. ,

15. märtsi öösel põrkas vsiike purjukaev

..Nordeu", reisul paltiski kartu

res oii olnud ja wõttis tema nuhtluse

tusele. ! ! !

iast eelnõu rahalubamise kohta riigikaitse taien

Kohtk küsimise peole, fos tunnistab ta en oamiieks harutama. Koosolek kestis terror päe»
nast fiiubtafcfes, jättis B- jcllc csjs KvhLs wa. kuid eelnõu l jalutamisega roeel lõpule ch

Rumenta külaliste auks lõunasöök, mjl
Tunnistaja Hqlster kstrakteriserib W. lest suurwürstinnfid ja ssiurwürstid osa
sid. Mkhailowi mancjhisi oli suur spordif

ZZargused.

sandri gümnasiiumi õpilaste heaks.
Eestimaa Põllumeeste ttejHeltff

Laevaomanikkude koosolek.

Ih. märtsil peeti Peterburis. Newa jõel.

nr. 33 mitmesugust kraami 43 rol. wäär njc:. wangimajasse läheb.
Sõjamäe laatsareti pesurulli! kambrist IVO liul
Otsus läheb Keisri Majestedi kinnituse
ja 4 tekki 137 rubla roäartules.
alla.
Wlgasaadnine töö juures

f. Üleeila oli Loplis Sergei A., 36 a. wa

Ladaga järvel j« Soontei tqhes sõitmate auru na. tõb juures-näkku põletishoamu saanud; haa
laevade ja aurrjSul sõitvate praamide oma ivatu wiidi Dr. Akeli silmakliiniku.

peakoosoZe?

Wanemate kodust ma käinud *
on 14. aprillil, päevakord: 1) Eesti rahva mkkude koosolek ära, mis sefs otstarbeks kokku giimnasiuMi
õpilane Wiktor Neumann on Rar°
oli katsutud, et omavahelist fütemuretsemise
vabastamise IVV aastase . juubeli mälesta

wa jaamäst oma wänematele kirja saatnud, km

mine' 2) uue pZllutöö-instrukvri hr. Klet ühisust luua. Tahetakse otse Irglismaait sä>a ta teatabj et warsa koha saab ja siis eneses?
kenbergi ametissekutsumine' 3) .maapäränKuse talttuse juhataja agr. hr. 3. Kalrni ame
tissekutsumine - 4) mpapranduse tali use joo
nistaja ametissekuksupiine' 5) jaoskonnaKsvukiorr ametissekutsumine,' 6) karjakasroa
iuse eriteadlase ja instruktorite õpereiz,' 7)
jaoskonna-instruktorite sõiliurahade küsimus,'
K) Eestimaa maa ümberhindamises määruste
projekt' 9) jooksvad asjad.

üles osta ja Peterburi toimetliha. KoosoleL pikemalt teatab. i

Tapmine tee r eal.
otsustas kaks meest inglismaale saata, kes söe
Mõne päewa eest sõitsid kaks Keikino küla
kaevanduste omaniklüdega otsekohesesse Sri meest ErWorjew ja Sergei:w Narmast kodu
lifesse ahendusesse astuksid. Saknane kavatsus, poole. Neli wersia Narwau eemal jõudis Ger
kui teda täide suudetakse saata, oteks aurulaeva gejew Erigorjeroile! järele si hakkas wümaf?
sõimama ja ähwardama, misi Erigorjestn if inl»

omanikkudele väga sesi siis jääks suu-t äritas. et ta remolwri tõmbas ia mi|u piufi
red käsud, mis praegu roaheltkauylejatele lähe

wad, enestele. WõikS nime gemajasse suri Gergejew ära, —l—
Htwildas. Tartu läheda

kada,j et Tall. Laevaühisus mr omale väga!

8. ja 9. märtsil on 6 Saaremaa põllumeests lekohe Inglismaalt ostnud
seltsi osa wõknud sSparemaa Eesti Ivaljala,
Segasõnumed.
Anseküla, poide, Karja ja kkkustjala seltsid).
Koosolekul an otsuses tehtud Saaremaale Uas läheb o?a waprikuV
põllumeeste-seltside kesktoimelonda asutada.

Toimekonna Juhatajaks valiti Karja põllu
meeste-jeltlsi esimees õpttaja Ivöhrmann.
Saaremaa põlluasjanduse instruktoriks roa

liti Lauri, kes Soomemaal õppinud ja vii
masel ajal Enge põllumeeste-seltst instrukto-

das. et Albanias sisjad roexl korraldatud ei ole.
Wõib osta on neside asjade korraldamine roa»
litsuse ligemaks ülesandeks. Serbia poiitika on
Balkanitel rahu : alleshoidmise poole sihikud.
Serbia politika põhjeneb Serbia. Montenegro,
Rumenia ja Ereekamaa ühistunde peal. kes Bai»
kanitel ühe riigi kätte wõimu minemise roastv

pearoad wõitlema. Serbia wasitlus laab Bu»
karestr rahukepingrrt igasuguse muutMisekatse eeß

kaitsema. Selles loodab Serbia liidulaste kaas»,
abi peale.

Telegrammid.

Berilltist. 19. märtsil. Berlini Mästcmdk

wahel arvati teleioni-ühendus.
Konstantinopolist. 19. märtsil. Äutomobil.
milles esimese wäekorpuse ülem polkoronik Nurl
C õõs iste meelsawaDused Peterburis
sõitis, põrkas tramroairoaguniga kokku. Nurk
Peterburist. 19. märtsil. tEäijia hommikust (ai lurmqroalt haawata.
RennW. 19. (märtsil. Tuntud õhulendajg
peale hakkasid paljudes suuremates wabriku
Vedrine wend kukkus soomustatud lennumasina
tes ja tehastes, samati ka wäUsemates tõõ-- ga proororlendu tch>es maha ja sai surma.
kodades, i töölised roiimaste päepzade sünd
lPelerburt lelegrast-ageolm^

muste varast streikima, hommikul ulatas

Gergejemi peale laskis. Tee peal semstroo hni streikijate arm 70.000 peale. lDabriiufeft wäl

rahuloldavate tagajärgedega üle aa°sta söed ot

Saaremaa pvllumeestepäewast

jade minister lumi eelarroe harutamise puhul wä

Professor Tshish arwao, et Kuritöö äri limise pqlitika kosita seletüst. Minister tähert-i

f. Nende päevi ade sees morastati: 5 lara > wse mõjul korda saadeti. Dccktor Hugo jälle
della uut. nr. 14 ühest keldrist sissemurdmise
arwat, et W. liykmiscj sUmgpilgul meele
teel 12 ism li ja üks puud soolatud se< iiho. segaduses oli.

Kell llVa õõsel kuulutas kohus õt
ka Peterburist radipmi toonud, millega ta julaew võttis Merehädalised oma peale ja/ 3 rubla raha ja päar naisterahwa saapaid "
mitmesuguseid katseid teeb. Peale selle sel tõi nad Laltiski. kjstkkaläinuh laev ja laa rbl. roääjctuseg. Prii uul. nr. 13 tisleri. töõ suse wälja, mille järele Waksel mõnede õi
guste
kaotamisega 2 aastaks! paranduse
riistu
ja
Mkö
waat
koduõlut.
'Liiroa
uul.
ki>slstt>
dung, mille kogstwäärtus üle 2009 rubla oli,

fetulek lähed pundujt-kannntaipate Alek

pidu, millest turr imise-wehkletnisk-kooli ohe

ainult sõbralik olnud, ilma mingi ligema witferid ja 33 spordiseltsi esitajad osa wõk
ühenduseta. Teiste tunnistajate sõnade järele sid. Spordipidul roiibisid suurwürstid Ni
olla l). mõõrastema"tt uksehoidja toas Schjm- kolai Nikolajev? tsish ja Kirlll Wladimiro
Koinitfh põlwili seadnud, et ta teda meel
witsh. j j
wiimast l korda suudleks. Terwe rida tun
Belgradist. 19l märtsis. departv
nistajaiv teemad selgeks, et f). kerge ise mangus
on albanlased Pvdrima ringkonna kü

f. flfeefla peale lõunat sõitis ühehi»buh? loomuga naisierahwas on, kes lõbusat sells ladest wälja aetud.
Peaminister Paschitsh andis roälimiste as

sandri gümnasiumi inspektor P. Rabino kahe madrusega, kes ka laevas osanikud olid,
vitsh lappäeval, 22+ märtsil kell 1/29 õh väikest paati vette XüPafaj jq sisse hüpata.
tul Ivene ksr. Nabinowitsh on Laerp vajus kol e põhja. Lähedal olev pur Lahfu 100 rudia sMruses. kstopli uul; m. 11l
gitatakse kõnet päewhpiltliste ülesvõtetega,
udüpiltide ja kiuematogr. aparatide abil.Sis olid meeste ainpke varandps.

jõutud. '

Välimiste asjade ministri juures oli

witshi veale ei salga. '

kui heasüdamlift, biitb äkilist ja armukadedat
inimest.! Tema, H., wahekord tapewga olla

nr. 3QL tarja uul. kellegi isiku pea. konda ja joomapidusid armastab.
ka laiemaid ringkondasid huvitab. Kõigi titega, liikuva jääga Rogerviqki lähedal kok woorimees
le. kes mitte kaine <r olnud. Woorinrees koo
Eksperdid läksid arwämistes lahku.
sette eelpool-nimctatud imeliku ja uue aine ku. Laev fai niiioõrd raskczte vigastatud, et mus Schilttng on ivastutuielle' roõetud.

omadustega tutvustad meid kohaliku Alek juhataja Ivesterbufch vaevalt suutis oma

maakondades suur" häroitustüõd teinud.

vooim

Mitmesugused teated.

Märjamaa I mõisa oksjoni asjiii
ja tulles panid töölised paljudes kohtades teatatakse
meile, et oksjon ära jääb. Wölad ollft
meclearaaldujed toime ja laulsid rewolitfiöni ära talutud.

Kamilda Wene-õigeusu kiiikust on 3. märtsist
kuni 13. märtsini ära lõhutud uste kaudu m tmc lifi laulusid. Üksikud salgad seadsid punäfed

lllmateated.

20. märtsil kell 7 hornm.; Baromeeter 763.3
suguseid kirikuasju ära wa?astatud. Mõne) lipud üles. politsei poolt tarwirusele wõetud mm.; õhusoojus j— 0.7 kr. C. (külma); ökjiw
nendest on Illila jõest kätte saadud. W alg ai) abinõudega lõpetati korratused miibimäta. niiskus 92 protl.c tuul NO/1 ball (4 meetri
otsitakse.
Iftümel pool linnas Ibrfctt üle 10 punase lipu Jcf.); õhtul puhus[ONO/fi balli kõwa "(15 mcetr.

Oimetu surin.

ära. Kinni wõeti peale 100 inimese. Kol sek.), õölei seesami tuul 7 balli (17—18 mee tr.

Laadapäewal. 17. skp. leihis lmnamaht Päi
(ei). Eila hommilufi (aadik on baromeeter tõus
des mehe uulitsal lamawatl Arwates, e? fee pino uulitsal hakkas rahwahulk linnawahi nud 9,2 mm. wõrra, mille järele ilm selgeks lä-!
3rlba pikemat aega liiguvid meie linnas joobnud on. toimetati mees soolaputkasse, ku; peale rõhuma, kes sunnitud oli salga sekka heb.
Laewn
kuulujutud, et kroonu Balti) pu Jtttlla, Maperi ta öõsei Sra suri. Kuid teatakse rääkida, et sea rewolrortga laskma, mille läbi 2 töölist haa
üleüldse joodides olewat olnud. Ometi roata said.
tukk sisse 4. läks Välja 3. jäi sadamasse 7.
keemia ja ..Dvigateli" waguniehitufe vab mees
olewat IcUonilt möõhaföiiiali aisaga nii tu?enn
Wastutawltoimetaja
d>. E. Luiga.
Täna streikisid Peterburis 85.000 töölist.
hoobi saanud, et ta uimaselt uulitsale kukli aul,
WSljaandjad Ilr. J. Luiga ja B. MänS.
sisse seada I
kust siis linnaroaht ta soolaputkasse toimetrnul. Et tööliste meeli hulgaliste haigeksjäämiste

sätte?

rikud'ära tahab ja jeal tööstust oma

Soowitakse kuuri
automobiil tarwis. Kirjal. palk.

„ kuuri" allära anda. j

Ecsiimaa tncäoniäntiüse silti

Harja aul nr. 29

Maja müüa
IL Rleiuani uuL nr. 2.

[MõicTt
mütla ödawa hinnaga Uue Maailma

cul. 16, fo t. 9, liisida peamehelt.

müüb lohe kesklinnas wähemat

Morsa krunt j
B BPvfB ffi
n Ba HI E
JsO
I DB Bir
H Eh
nH

heas, wabas heade malsu

tingimistega.

2 nut maja
rohuaia ja päriskrundtga, omaniku

lO ! liilDa suur Toidi uul. |

cbajnall mölla. Teatust laat Maalri'
Uul. 20. r«r t. 2.

Tööhobune j
mlliia Slvtel uul. 10, Adolf kuja. z

Tiiae mlrdHoßpT

Uuä eummirataäteai

sarabM

on müüa Liiwaloia uul. nr. ?. Z
&ea wabajocksuga

jalgratas
mflüa Alen.avni uut, nr. 68, fort 9.
1 "Säilin: uutmoodi hea

j pianino

j Kauplusest järelejäänud lurtsugu

> MMM!
jrinffa Ptiftd, paelad, salas, manisFob,

slliiaKudMise naOn

pöletisp«id
spliidivuud, kasepuud Ä 7 rubla, lepa

sliv id, siidid f. o- m. F. müüCalfe puud Ä 6 n.bla) übes juurdeweoga
roole tinnaga Maalri uul. nr. 'l5, soowitab põletispuude böroo.
terjer 10.

Fr. Kask.

I ENVIW viwswifia
1 Lotfix I
K on kõige parem Saiamaa

Toow-Waestekooki iiul.nr.S, te 1.749. . M saapakreem. Saada igast

põlil mana:

pubjWf, peegel, fobwajid, laubafit»,
Ja punased plüsch-mööblid Pikal loowsid, Fappifiöj Fummulib, woodid,

uul. nr. 52, lort 6.
Pruugitud

Mitmelseltfi kuiw!

Witßw ii >i miiinn<—Hßi

A7v vy l-lvf natlaapö ja H

ptldiliistustd igatseltfi
soowit. odawalt
ak- D
fi
klatver, rulltoql j. n. e. Wanaturg !<}V<Vrfth
Zoö. L-nSemlma 1
nr. li. sealsamas on Fa lontonruu-

Biiöj (2 suurt tuba) rvälja üürida.

Aöncle küsida Feijarahrralt. 2

on müüa Drsenongi tml. 10. krt. 1 ?.

,: paremast kauplusest. 21 3

Tjl&klkkMi.ikL&kLikLiß
wr GMIacK "®ö

Rataskaewu uuL 8. 2(J(nr g ilükaup Rieslenlampki uul. 33 aiaSd

Tallinna linna piimasaaduste miiUgi

1 „3Bictoria". 2nL
i Soowitan ~

m iii MM
walmistatud head hapupiima 6 kop.
Juhtnnlsl mflüa
mis 60 puuda Funnamad, on vdawalt tp., kiilmapiima 3 k. w>, kohwikoort
toaga
hea
tatfepa
tjtafift
3BanaT
Viru
Kirjal,
pakk
f.
I.
t.
W.°
all.
tooli uul. nr. 9. j
n
müöa. Suurel Tartu maant. nr. 56. 30 k. Kr., wahukoort 80 f. ltr., ha ' odawate lindadega. Siinfamei
13, f. 6. avtegi körwal.
pukoort 20 kop. n. soowilad
lelitaffe manu uuema moe järele üm*
liine mfircboHune uut.
Wäike maja
Wähejrnnglhiõ puuwooDi
vleltrnoalgustuse sissetoomise pä
2ltt) ruutslllla krundiga müüa. Äiud tniilla € jßirnu nr. 39. 1 rast mlliida se odawast 4 bobusesöul. a medrumadrats oo müüa. Kulla
Linda
PÄ
gaaflmootor ©etttS"
1 600 rbl. Keemina uut nr. 22.
epq uul. nr. 6. !krt. 2. i Wäi e Tartu maant. nr. 6, Eesti
iihes transmtSsiomza.i kui ka
«* nohu MM.
LiMntulGüä
ehn:
LihawõLte VI
proowikäiku
keha wiud iga päew I
Odawalt müüa
teatri lähedal.
Wäike maja
Oijüütli uut Nr. 11, tvü- nuieb sa Iväilsed puhwetid, p sukllp'
tkttrtifid I
Karbikene 25 kop. odawalt mliiia Pclgstlinnas. Teamst linna ligidal m-ial müüa. iähemat Tallinnas
CifcsaS. Moolorit tpöib tcrgeete
Raamin
E. Roostkrantü uul. nr. 15i
antakse Willardi uut. nr. ii. f. 1.1 x S, )n Kacrmanni t< upl. 1 naftamdvtorikS iinider istutita. 2nl risti, iööftilaudastd Balesna uut
üksikust ja hnlgawiifii W
H pilka korralikult ja wõi- H
ur i, töötoas.
ibelcrbnri
suwituse-aiupaigaS
Eltsa
ilnljnfiirrrö Imlai)
Arstide pooit köl meiino raudteejaamast 8 nerkta laulureS wäljawal. svowitab W
Bai malikult paraja hinnaga.
On tniwia \ Une turu waStc 8 Walli
18 maalitud pilti
MW
K.
Brändis
Tall.,
W
Helsingi magasin I
fleparemaks abinõuks
Wohana liwiniaantee ääreS^
Uist. nr. ii,> kord. 4. ( rnüila Kaupmehe uu st 5,
lx» -Uu ird
21. Wiru uul. 21. D
6. Tartu m. nr.
lcijge uiaatõiöu" ,
A. SSSfIU.
nohu nrastu tunnis
wedruwanker
müüa
Smr früfiiaŽ^FfSfl
tatud.
Olen praegu sosnud
MMil irt AM
Lbe ia lahe hobuse tariviS, 110 rbl. i ime odawalt müüa Suurest Tartu piu maol Kärdla mõisa rannas 30Ö
1« soowitan feiüU tf>oti ja siia hert»
übilfülba
18
toll.
lased, lepad, mäo»
mccnitet
nr.
69,
forttl.
KübaraLauplus
eeli müjia E.Pärnu m. nr.B,wljaal.tõõt. i
niisama ka riisi, manna,
ris. ning 28 toki. Fuusev ja männid,
klaroeri- ja :: :; :: gM>.
Wseseadega tn sdawalt müüa.
jahu, kompotti ju kõiksugu kolonta»'
iDftjaiö palutakse isiklikult ehk firja
Tööwankvid
"Sepa tööriistad
liv deSs. põllumaad, Wfc dess. metsa)
fejaSg polt. f~.Lt. „67" all.
esi lähemaid teateid kohaliku metsa harmoniumiajabrik. latrva odaw. hindadega, Wäikse TaM
elumaja ja körwaliZte hoonetega müüa.
> «aa teel nr. 10.
oal tjuse tõest nõuda, puid müüdalse
Tingimised ia teateid iiirja müün fOin>ak'ia uni nr. li 3 I mftüa Jahu uul. nr. 7, tort. 4.
13 korda suurte kuld ja hõbe au- >
Lihatarn
narlnwiisi ehk ka kõik korraga.
i G. A. Raskas
lilult: 11, e. ,Rh«uu CIIö. ,?ö.
hinoadega
kroonitud.
.lltcnuiiö M. Kej*Kollane Keär
W tea anda ?alkspargi uul. nt. 21. 2 F. Pay iM j na.%.
Odawalt tniiiiü
i _ rfi.ib na ocTp. Jkaro. . 2 Soowilad häid ja waStupidawakd
! RflllflßOlt
ribm kaelaA .on tui»
wutmeffelffi
Nud 14 mart. Krisiinenkal uulitä triidekapid, kumutid, tammepuust too
Mastt
Mflßdakse:
kadunud
Karja uuL Pika uul, mbn
listv,
rruuaituid
tammepuust
ivoodi.
nr 4, fui omanlk folmepäeni i jooksul I
artflo Mustamäe all. Teatust saab sSidu-troSka, saani tekk, kohwer ja järele ei tule müübofje fo«r luulu- 1Pika ja ©aimu uul. nurgal nr. 45/2 nLtü ja poesaid müüa Laager Suure Karja uul. Eesti panga nes. Palatakse hea waewatasu «»
ärareifimise pärast heade lingi is

kohta käitra määruse nõuete kohaselt

tega müüa- Rääkida Igat emulbunaL müüa, ? cicüt. toana, Lulre Waeste

ÜSmme theemajast A. Mekla laest. jilekk latel Magasini siul. S-a, k, 8.

tufe lutu test ära. i tisleri töötoas Sl- MerSka. n

pFantrj uul, nr. 34,

«ajas, Tallinnas, jZ

ära auda Pikal uul. 31, prilltkaup^

!'! j M !
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osakonnas 2743 rbl. (3477 r.) Peale selle on binti flglfumjmi» Hige suur, oless mjnetadak hee
kohatikus osakonnas peaH inweirtari wanane ringi id 20q0 piltii 53.51? r. > Väärtuses, pabe
misi: (10 prots.). kaupade wananemise sa kaht
Tanvltasalesihlsusle koosolek.
25. skp. peetakse ..ühislegewuselche" korralt lasm nõijdmiste kustutaisiNe. kokku 13!>2 rbl. bak - 79.44<> naela 30.5P3 kl. ibfiirfufk '
Struanbi ettelugemise järele tellisid «lamad
Tallinnas ..Estoniad tcatrjinaja ruumis 34 [kop., toeel 2000 rbl. ntma whärtuse kustuta

kohtunikuks 45 rbl. summas ära. Oma nõud-, rbl. Lehmi oli lokuni mähe. mis harilikuks
mis kirjas seletab ta. et Tikerpuu ..Wiskaru" nähtuseks wümasel ajal on. Sead lüpsilehmad!
tali rentnikuna, sealtsamä talu heinamaalt 27 puudusid täieSte. Sigu ia põrsaid oli pali*,
kas e maha oli raiunud, hinna ta, ära maksti wiimaste tülist 4—B rbl. ja la rohke»,
lub rnud tasuda, kuna ta seda aha mitte et ole Tartu kaupmehi, Jes oma laubaga
maie used sqll< Üle, miks kontpragmatute järele teinud. Wastane pool seletas kohtus, et^elu-' mööda lõitoad, olij seekord mähe.
bes tarwitasaleühisuste koosolek ara. Kõnelcwad
Laada tagatipuks oli paar merist nocko
kohalikus osakonnas^östmis?! juures hinha palsr kaupa huüdu on tulnud (ligi 2000 rbL horne wiijnasel ajal sarnane olla, et iga sitma
K. Namsing: ..Miks meie tarwitajateühisusels
pilk kaela ähroardab kukkuda. Ta palunud mõi ja rusikalahingut. mida küll ohtralt SrajoodaU
«j «drne?" sa E. luhanson. 3. Kukk ja Nam- kirjan hindadest otsekohest hiuua-alaydust saanud, eest). Nii IoH 35 pütti heeringaid, 19 kotti
mis laasta jooksul umbes WOO rbl. wälja te<jb. soolo, suhkrut sa muud kraämi leitud saomanikult tugesid ning mõisnik lubanud Meid alkoholi arwesse tuleb panna. Saamata.sai»
Png: tarwitajate-üPsuste seisukorda
on müüdud kohalikus osakoniias liik oletort. Et säbiprüügisumMa on suurenenud, siis metsast rasuda, ilma et tasu l nende eest praksta
Fvndada?" Pärast koosolekut peetakse
mehele
97.002
rbl. eest (83.990 t.) ja wõõras on < rusaadam, Miks tauöara|imatute ja kaalu tusiks, sest puud jäid tugedena iklagi mõis
osanikkude koosolek ära.
tefe1'517.984 rbl. (422.56 H r.>.! Üleüldist kasu arroete wahe suureneb, isuu|rt puudujääki nik> omaüduseks. Edasi lisas ta juurde:
Ralivere Wastastikune Kreditöhisus
on kauba müügist saadsrh 56.354 rbl., mis ei t< ata aga ühegi kindla pphjusega seletada.
oa läinud aastal õige edukalt töötanud.
läbisegi 9 prots. wälja tccjö: Ühisuste osakonnas Koo iofcf tdeÖ pea ühel häälel otsuseks puudu tast unustas. Kui ma temhle tasu nende eest
Tallinnas, IS. märtsil 1914. ,
Wlel oli 239 liiget 401500 rbl.
Z. Puht äl Psegade teadete järele.
jääg läbi julnUd kahju (Mille läbi ka puhas ei l übanud maksta, wõttis ta mäja ümbert toedl
Lntmemalsudest tuli sisse 50.500 rubla. Lae-! on ! kaupa mfiüdud liikmeele 219.124 rbll
Üleüldine wiljatrru meeleolu on kindel, kuM
(155 Z.214 r.) ja 92.808 rbl. (86.90 g kasu nii njäikdetsj jäänud) Ühisuse kanda jätta ja ära mispeale maja, kui purmgädanenm kohe
Misid anti wälja 415.999 rbl. Üleüldine
kauplemine waikne. Seemnervilja järel on nöÄ»
r.), üleüldist kasu on kaubachüügist saadud 8857 puhäjtkasu ÜOB rbl. kopikatega krooüu nuhta kolju langes."
Rahukohtunik lükkas mõisaomaniku nõud mine suurem ja himrad tõusmas.
haline läbikäik oli 5.756.209 rhl. suur. 1. rbL,i mis läbisegi 23/io piiois. wälja teeb. ftafu kasu maksuks stapwitada. ! j
Sisse on weetuh 15.—19-. skp. sisemaa ID»
Imn. oli äriseis 515.300 rstbla suur. PuhasUasv
misi tagasi.
oermangudest: nisu! 75 wagunit; rukkid 38
on kõige suurem kglisoola rabatt,
Armukädedose pärast mõrtsukaks saanud.
saadi 28.302 rbl. 24 kop. I hulgas
mag.; obre 10 maa.: kaeru 17 mag.; jahu >
tlmä selleta oleks waheka ühisuste osgkonnas mehaH. Ciska sh wanadust lähi ryäljä langenud
Hageri Laenu- ja Hotn-üdisns
—p. jUlööbatäinub aasjal H. mail, püha mag.; kliid 2 mag.jftitsaroopalise raudtee ffflf
umhes IV- prots. Liikmete! anp 1. jaam 1914., P. i aari asemele A. Lipp ja iLqqr agasi.
du pole peaaegu midagi sisse tulnud.
pidas 9. skp. oma aasta-soosolehut. Aruande
Nõü ogusse roaliti J. Kont. J. Past, pann. päe oal, õljb ümbruskonna noor imad linna tur
särele oli ühisusel aasta oilgul l 2? ja lõpus osayiaksuga (5335 r.)> liilkstete wastutusesumma 3. ! lnton Isa l|B. Hermann. Nipzissoni omis barrbas...Sõjamäel" Punasel uulitsal tööliste
Risud . . 119—150 . .
149 liiget olnud. Nende ! osamaksude mm<(
bar ikls nr. 27 kokku kogunüd, kus joodud ja
1535500 (126.000 r.)s ühisstste osakonnas
Odrad 80- 85 .
tõusis 2640 rubla pealt 4011 rbl. 80 kopj oli Liikmeid ühes koh. osakostnaga 13 (10) 700,
tan situb. Seal olnud UmbeS 30 naisterühmast Õlle odrad. . . £. I. . . 100-105 ,
peale. Hoiusummad on kadwanud 23095 rbl. rbl. "osamaksuga (475). liiklete wastutusesumma
Wcnemaa
harilikud kaerad 80— 84 , „
Tc rtu Tiinoitajateühisnse ..Tdcsii" seisukord
Wenemaa walituv laetav 87— 92 , »
27 kop. pealt 27.624 rbl. 47 kop, peale. Lae-«
näiS ühisuse wiimase peakr|osoleku järele otsus linna turbhtöölised, saarlased. Q t naisterahvad
uuks antud liikmetele aasta algul 26.053 rbl.,
linna poistega rohkem armastanud tantsida, kui Rootsi kaerad 88— 94 „ #

Ühistegewus.

rossi id. tükki r. eest a tu

mise! kapikaliks Peale selle pn liik-

mitmed. jSoh '

„Ma arwan. et oma lubaduse pä

Wiljahinnad.

v waliti maialt ärai a?tun id esi

a. oli kph. osakonnas 312 (283) rbl.

jons waliti Kärewares, Teppan ja M.
Mikk ! I , .

pasta lõpul 32.033 rbl. ! Üleüldine rahaline

13.500 rbl. >l'
Oma kapitali (liikmete tagamata

tades roäga paha oleroat.! Mälerpad kauplused

kapitali, kahjutasu tagawc maja wan. toomid iga päk puhast kah ru Otsustati üks

läbikäik 1913. 0, oli rbl. 24 kop.
kapjsal) oli 1. jaan. lohalikrs osakonnas 11.453
fuur. Puhaskasu 547 rbl. kop. jagati järg

viselt ära: kolmele juhatuseliikmele igale ühel»

waewa tasuks 50 rubla:! nendest kinkis est
vees Thomson temale määratud' summa ha

499,265 rbl. 83 kop. t. 3 k,>. fihi

Kohtukoda.

ta ss itt roäirese pööningu-toakese pliidiga. Tehti

pidas 14. skp. oma 1913.

nõukogu ja rewisjoni toimekond: peale selle
(L müüdi ühisuse kaupluses ühes Ärawete abi oli alaliselt inwcnturi tegemise juures ühisuse protjlkoll jalLeinberg andi! allrirja, et ta pliidi
kauplusega 42.837 rbl. 64 kop. eest kaupa ära;> palÄe peale Tartu Wast/ttredituhisuse asemik ära! 'oristah. 9. jaoskonna rahukohtunik mõis
tis jLeinberyi 6 rbl. trahwi jpalfmcj ehk kol
üleüldine kasu on 5170 rbü 19 kop. suur. Pu
sjjarta koloniallaupadega j kauplejate ühisus
haslasu, 716 rbl. 70 kop., jaotati järgmiselt
GmalaadMne tMstleZa kSnvaleitoiLra: tagawara-kapitaliks 71 rbl. 67 kop. diwZ pidap 16. weebr. aastakoosolekus. Wõeti mi
' metuz. j
dendiks 7 prots. 485 rbl. 87 kop., kahele newä-aastane aruanne wastu. Selle järele oli
p Richard ömge, kes! IDiruroaratDa:; fuT
Arawete harupoe juhatuseiiikmele 50 r., uhis seltsil 1913. a. liikmeid grw 126.' osa
tegewuse-büroole 15 rbl., Ambla E. N. K. S. maksu summa 6300 r.. wastutusesumma r., lafep räri peiaÄ, oli IDiru jfulit|at oletoa kaup
94 rbl. 16 kop. Et puhast, kasu wähe üle oli tagawarakapitali seis IOOOf liiluw paran mehe pirorvitshi kohta juttusid laiale mota
jäänud, siis ei olnud wõimalik kaubaostjatele dus i 2512 r.. liikumata u!ärandns 26L32 r. nud, et pwoioitsh, kui HSchrveitsi" uuride

meks päewciks aresti. l

1913. aastal on Tartu Eesti Majandusetelgi järjekindlalt suurenenud. Äaupa on läbi
jnüüdud 1913. a. kohalikus osakonnas 614.937
ebl. (506.554 rbl.'), ühisuste osakonnas 311.930

rbl. (240.180 rbl.). Puhaskasu on saadud ko

Seemne kaerad 98—110 . _

saarlastega, see üritanud roiimaseb üles. Keegi

Rukki jahu. ...... 105 „ ,

jast eemal olnud, näinud nad Vilti maha kukku-,

wat Allik» loopinud eemaleniinijaid ja
turk atükkidsega. Vilt leiti haowatud olewat ja
ta uri sininasama paika. Tapmises kahtlustati

Allikut. . i ji

iiohius ei saadud tapmist selgeks teha. Ko
hus tunnistas kaebtusealuse, 23-aastase Saare

maclt, Kärla liikme Matwei 2wani p. Alli&i
Par l Vilti tapmises süütaks, ja mõistis

Risukliih . . . .[. . . 7*2—76 kop. tmaJt

Saiajai;«b 1 s. ftiredav 5-p. k. loa,
. n, „ ['» . 12.50-13.00 ,
1 . pehmed „ „ 11.50-12.25 w
„ n„ , | „ 9.00-11.25 j,
RuMpW kott 6.75- 7.50 „
Piimasaaduste-turg.
Peterburis. 17. märtsil. 1914.

WSiturg on «lamamaks läinud ja kohalt»

lake üsest osavõtmise pärast, kus üks inimene nõudmine on suurenemas. >est et pühade ligfef
nemisega hinnad alaneNias oru Turg on siisU
tapetud sai, kaheksaks kuuks rpangi.
nõrk, sest 'ülesostjad on suuremate partiide ost»
mise juures tagasihoidlikud. Hinnad on jär»»
mijed: Soolatud rõõsakoore-wõi Baltimaalt A.

Laada teated.

>ort 15 r. 20—60 ! puud: 2. sort 14 r. 80 t
kuni 15 r.: suine ja sügisene wõi külmruum»
—b— Raidest. Laat. njribc: siin 17. skp. dest 14 r. 20—60 f. puud. Siberi eksport»©»
peeti, oli kaunis wäiksewõktu. Pea-kaubaaineks 1 sort 14 r. 80 I. kuni 15 r. puud: 2. sort 1€
olid hobu ed. Wanemad hobused maksid bll r. 40 k. puud: suine ja sügisene 13 r. 00—
kuni 100 iHL, nooremad tõSho iused 250 I puud. Parisnvõi-turg läheb kindlamaks, [ts]»
weod pole suured, tuna aga järelküsimine su«>
rbl. sõidujobused 250—41X1 rhl. Üleüldse oli reneb. Soome: kõige parem sort 17 r. 50 j,

aga hobuste hind selle laada aeg> umbes 50 tfcls p.; Eesti- ja Liiwnnaa: 1. fort 10 r. 60 T
Ühisusel on Kaubahooois nr. 22 ja 24 magi sini pidaja oma äri äsa on mMnud wõrd madalam, kui jSululaadasi Kariloomasid kuni 17 r.: 2. sort 15 r. 20 k. kuni 16 r.jPuubl

ja Heterbuti põtzenenud. Selses keihis piro
roitfh laimamist ja andis LaNge peale kaeb
kaupade läbimüük 1912. a. r. (1912. q. tuse 4. jaoskonM rahuwhtuhikule anu kes
536.977 r). Tulusid oli 20.511 rbl., kulusid heinsiich Langenuhtluseseaduse IZ6. I par.
r.: puhastkasu saaht 103 rbl. 43 kop. põhjc l ilma rahatrahrvita kaheks nädalaks
aresj i mõistis. Selle otsust pecjle tahab Sänge
Läinud aastal on läbimüük. Märksa suure
aebwst rahukogus tõsta.
nenuh. Üksikutest kaupadest! on atuande-aastal
Sousti Mõisa omani! oma Ruinttufia
kõige rohkem suhkrut ja jcihu mijüdud, nimeits

Llewaade Tartu Eest'. Majanduseuhisuse tegeoma kaupluseruumid. i
Äriseis oli 1. jaan. IÄI4. 164.151
wuse kohta 19lZ. aastal.
Ühisuse tegemus, niisama nagu endistel aasta

ja ilisama palju ka mehi. olnud

Odra jahu . 100 , m
kauplus kohe kinni panna ja teise kohta täie-' Allik olnud iseäranis armujad!. See pannud
Kaera jahu 95 , w
rbl..! 2H. osakonnas 1330 1 hl. Palkadeks pn läi lik aruanne kpkku seada, mille järele siis seltsi tan: siiale SBiltile jala ette ja tõuganud teda.
Eegawikja jahu
. .J. . . 95 ~ .
nud kohalikus osakonnas 24390 rbl. (17.164 r.), lõpul ik saatus kujuneb kas likroideritalje Kui wöõrstd roiimaks lahkunu!», jäänud Biit Rulkilinnaksed,
5-Pmidane kott 7.85 fo»
ühisuste osakonnas 2333 rhl. (2247).
lõige wiimaseks tulema, kuna Allik ukse piida Odralinnalsed 1 sort lpressttud) 3-p. kott 5.10 m
täies e wSi' jätkatakse roeel tegeroust. !
m w 1 » vahwakatud) 3-p. k. 4.80 , j
najc l seisned. Kui teised umhes 25 sammu ma
Briseis 1. jaan. on Zohalisus osakonnas

riduseseltst koolile: nõukogri ja rePisjonikomis
joni > liikmetele määrati waewatajluks igaühele fussfi osakonnas 28.780 rbl. 82 kbp. (34,731 r.
50 kop. kooskäimise korra! pealt. Edasi mää 83 kop.). Arwete läbikcik koh, osadnnass
Lobata ehitas.
rati Eesti Põllumeeste Keskseltsile 10 rbl., lo 2.869.222 rbl. 12 kop.. ühssuSte oscuonnas
-p. 1903. aastal oli Puuroilia uulitsal nr.
halikule haridusseltsi õpeabinõude mu
rbl. 79 kop.
4 i>! male majaomanikule Adu Lembergi le lu
retlemiseks 50 rbl., 6 prots, diwidendiks ja
Majapidamine seisab tasakaalus 3437 rbl.
Slejäänud puhtastkafuft summa kohalikule 41 isop. peal. 1. jaan. oli kaupa ladus 220.834 ba rjutud kahekordset pmimajb ehitava, tingi
miiexa. et sa sinna pööningukambrid ei teeks.
hariduseltstle, ! Hääl.
rbl.'s kop. eest, aasta pane 214.354~ |bL 31
linuaisishener maja järele roaat-as, leidis
Ambla Kanbatarwitatate-Ühisus s
kop.' Jnwenturi tegemisest! wõjsid osa juhatud,

preemiat anda. —so.

Zukis j. . . 95 98 kop. tntuk

oli koguni wähe näha ja hind ka õige Juustu-turul on suurem küsiminei BaltfmaaÄ

Schweitsi juustu järele. Keskmise sordi hinnad
kõrx e. Keskmistest lehmadest nõuti juba sada on kohalise^'turul 13—15 rublani puud. HapuA
rbl., pakuti! 30 rbl. Tatarlasi-riidekauplejaid ja koore sissewedu suureneb. Eestima<t: 1. sorr 1
mus lasi hebustparisnikka oli kabnis rohkel ar r. 50 f.; 2. sort 6 t. 50 .1. puud: 3- sort 4 b

wul näha. Liikumine ärides; olj keskmine. Al 40 k. puud. Wärske kohupiim 1. sort 2 r. A
kuni 40 kop.: 2. sort 1 r. 60 k. stuud.
kohi liärid õitsesid, nagu seda iga laada ajal
Maia oksjonit.
jub< nägema oleme harjunud.

Ranna-Walgnta laat
-4-p. Omal aial anbii Sausti mõisa oma» 17. skp. «li kaunis suur. Koduseid oli Lige
Väärtuses. püülijahu 9.3Õ8 kot(i (ä 5 p,)y
raliu naiünile toodud, hinnad olid odawamad
nii Nikolai Ruuben bma iihe tblurentniku
*) Klambrites tähendatud arwud kälwad lioiso rbl. eest, rukkijalm puuda
19.52? r. eelt. Teistest lau baameseit. mille lü- tcr folerpwi stgKtS vöudmije g. jaosk. cahu- lui Hea tööhobune mstksts 100—18 Q
sAIL. aasta tohta.

halikus osakonnas 2715 rbl. (3006 r.). ühisuste! peenikest suhkrut 32.343 puuda 156.167 rbl.

j - kohtus.

Märkel Mäkarowi sirma nõudmisel müüakse

18. juunil s. a. Tallinnas Raua uul. A.

roroi liikumata warandus ära. HüspotegiwSla»

on 24.700 rbl. Maja krunt on 115.00® rbu
alla hinnatud. Oksjonist osawütjad pecuoaU
1500 rbl. jisse maksma.
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Kroonukoolide wõrk.
. Puhja tllila wald onliool i w õ rIlu otsekohe sisse läinud. Kuna

titte Wtr Imete tuWtc|oo& MeltpanÄ litgemisi ei saadud Kõiki Bpt pidada, llli
*jkil wastufölrt. STlüübj xm kshs ümber ko>cpUaste katte kõrgematele raisterahwaste
gnrmd jõud oma Veskelt jubjd üksikute vscv tn jctuöiödliT: ja awstimäsiktoal tttmmub.
lonbabd peatoimetajad lara wälinuv. Toime
„Paluu sõttci!" (KnnoJ) nooresoolvvM iursüstele paaseda ei täinud Korda.
tufi 0n järgmine: I. llletildne osa : 1) waimt m rluse ioastguseid huVttamaio küsimisi ülesi

tee ka edaspidi niisamsi kõrgesis. sest koo
lide eelarwe on koolimõirgu sisseseadmise lä
ki ..soomustatud'' teba ei sag mahendada
ja sellega siis osalt wulikogu wõimupilrist

fastoatus arstiteak üliõpil. H. Niggol,
3) ilukirjandus kohliõp. Marie Lsntso.

st stb, mte asutajate>-kl õsr>lekute poolt õigeks

um. Üliõp. ö. fiaun. V.j Palun sõtta!,

Wenemaalt.

Ultla wald weel Jcllci aastal 'oma koolide lisvd osa toimetajas ajalootsqd. üliõp. st ida. Nocresooleht katsuli siis neile küsi
«elarwet 300 r. wõrra kõrgenhas, siis iääb Qt Tork ja pr. Mari-e iTork, 2) füüsiMine tr istele lilf) :fe|t ja kokast vnrstust leida.
II). Noüvssoo liikumine õigusteab. ülssõp.
K. Prejsberg. 111. Koali-elr M rand. mäth.
Mälja jääb. Ei saa ka praegusest koolide CS- ffiartg. IV. Kirjandus (anonstuS jne.) —j
peale määratawast rahest osa eelkooli laste
Lpetamise peale tarwitada, sest kooliwõrgu Musimsjed ja kystmised) il gust. üliõp. A.
tingimistes on öeldnd, et see raha praegu B osi hma nn. WastutaMaks inimelajaks ja!
vlemas-olewate koolide peale ära tuleb ku «Mjaandjaks on Eest) türcalast?kooli .di

lutada. !

Kawilda wallawo l i k o g u on

rektor P. Põld. Lel>e osjaajaja >I. lo°-

Sarnased pfa need ju])tnõtteb ja kcuoat

ti unistatud!. I Ln.

Suureb kingituseid hariduse heais.
Tuntüd miljonär Ndnl>aschew õn Mosk

na ülikooli öigüftteadme majan
o!lla, nsiitab juba see millega asjast dilseteaduse seminari ! tatwidustcms 50
t ihat ruplä juba ware
kintü on hakatud. iJubo nüüd, enjne esimese
hagscm. Gt sarnasel lohet lrUewikku wSiks

Lätimaalt.
Riio limia VIII obliga floni laelt

150. Streik slinnib uli

koolt-nõukogu 10. weebruari otsuse wastu,
5. kurtuse üliõpilased wõistd ennemolt kogu
10. semestri jooksul riigieksamist asjus eel
eksamist teha. Üliõpilastele olii see suureks

kergituseks. Nüüd Kaob fee kqrd era, ku
na riigieksamiteks kindel tähtaeg määra-mus ettcwalmistuseks palju wähem

1i2.499.893 rubla suuruses saadetakse nen aega jAäb. Uue määrusega wõtb ka lõpetapikemaks minnad I
de päewade sees turule. Sissetulek laenust
Wai> aülikooli st. Pagu teada,
läheb Uritia elektrl-keskjaama, weewärgi ja

anti läinud aastal kohaliku wabaülikooä
kanalisalstoni laiendamiseks, linna pandi
maja wõlgade maksmiseks, uute koolima naiskuulajatele luba iilikooli-kursuse lõpeta-»
mise järele riigieksami teha. Käesolewal ke
lade ehitamiseks ja teiste litna wajaduste
wadei on nüüd esimesed nais lõpetajad

katmiseks. ,

(arstiteaduskonnccst) Peterburisse ististerah,

Obliiatsionid on 189 rublalised ja kan
nawad k- maist peale 472 protsenti. Lae maste arstiteaduse institudi juurde ri igi

nu kustutatakse 1. maist 1914. a. aripates eksaMidele läinud. Kuulhawcste
wat 1? lõpetajast 8 eksamitele
jendades, et inspektor mitte ütelnud ei ole,
39 aasta jooksul.
n
alt
teataijuh,
kisigiti
Motskwa
kargematele
tud. U
Mis tarwis hariduseministeriumi poolt koo numbri ilmumist, on firtje ülstber oige lai ja

kooliwõrgu tagasi lükanud, sellega põh

liwõrgu alla wõtmine on ett? wõetud ja mitmekuine ringkond togujiüd. >la tahe r aisteranwdste asistiieaome siurssistele 500

Peremehed Ähil» noad.

sellepärast siis meie koolide tulewikku mitte taksegi lehte õige laiale alusele rajada, te tchat rubla. Annetaja jäi esialgul tea
ma ümber Võimalikult!irohfeete Meie noort t lmata. pliigü nüüd teatiitakfc, on see sum
ette ära näha ei wõi.

li. märtsil oli sllõog Meeri moll

kogus koolide kroonukoolihe wõrku üles
wõtmise küsimus harutusel. Otsustati ainult
sel tingimisel seda tehä, kui kroonu kütte,
Valgustuse, ruumide-puhastuse ja majade
korraspidamise kulud kannab, mallale aga

kooliõptajate walimise õigus
jääb. Kõikide wallasdlewate kolme kooli
peale kokku annab txxjtlb aastas 400 rub
la, missugust summa ta ka edaspidi lubas
kanda. Peale selle sagb kroonu iga kooli

ole

Nõost. Sarlakihatgus. Siin mõl

Friedrichstadti kreisis, Di beni walbrs on lab sailakihaigus. iseäranis laste st ais. Hai
talumehed oma wahel teenijatele palga gust pärast on kohalik õigeusu kil»elkonna?
sngü 4- üliõpilasi, maa- ja linimkooliöpe ma hiljuti ärasurnud iniljonäri Borosdi- naksmtze asjus nii moodi kokku leppinud, kool stisma jäänud. Mitmed lapsed on ära»
täjald ja teisi jõudusid koguda. Nagu N poolil tulnud. tlmieS niisama suue sum :t ükski teenijatest sile 130 \ aastas palka surnud. Hiljutst saatis kohalik rahwakoolide
inspektor koolidest ringkirja, milles strlakl
juba sisujaotusest näha, ei saa temast „Pos ma on wdel Äosliwa beategewateie asu ]ii saa, ühes peremehe söögiga.
t istele s
haigust pealetulemist tundemärgid olid st
Uus raudtee.
selle ringkonna, kes leha eest Vastutuse oma
letatud ja ära keelati ilma .arsti luhast»
loomü e wastu võjsiewad komiteed.
Üks era ettewõtte-asutus on luba saanud neid lapsi kooli tagasi wõsta, kes haiged olid.
peale Võtab, mõteteawaldnsie t selgunud, ta
Uut
raudteed
ehitama
haflata.j
Karoatfetnö
tee
Bürokratjtstes ringkondades on „Russk.
hab leht Eesti nooresoo to ihulises kus kai
sihalisss arenemises edasimi maks teguriks S Deb." teatel mõte liiksinlasj iseäralisi joo sitkus on 1200 wersta fqe läheb Riiastolla, tähab nooresoo Itcsfcli tust jaatalwa r lise mastil wõitlem se j komiteesid asutada, Mlna-Istosõöi-Aiieuii, Mosne! enski ja Niko taimel müüs Keen 'mõisa omanK umbes
kubermangu-k imiteede. millest koha
60 tuhande rbl. eest metsa ära. Palgist
ilmaumate kujunemiseks kaasi: aidata. Leht,
wMawoKkogÄ ot st.fostfie Tallinna kaudu umlDmicast. 'Põ
uh; Väike, kui ta alguses Ba on, 16 lehe lku omawulrtsüse esiiajüd osa wõtaksid, asu

; Lillernägi.
Rctiftt. Metsastästittaminp. Sel

lajewi. \

tarwis wakamaa maad ja majad praeguses külge tahab ka omalt pp> lt jõudumööda trtaks werl keskkvrime.. mille liikmeteks
letispuud ja haod jääwad kohalikule rah
sus. ! .
seisukorras.
töid teha selleks, etmeie ? oorsugu sarna > ttgiwolinikkk ja kutsutaks.
wale. Lillemägi.
ksarrkseni roalla roolifpgu, IHrtattu kreisis
Selle juures otsustäti aga kroonukoolide seks kalswaks, kes elujõulisena suudaks omale Komiteede asutamise kusimutz tulla lähemal otsustamid oma wiimasel! koosolekul kõik wal
Tartut. Nooresoo uisutee, mida
keed leida ja iseieadlimlt elut ja meie kodu
kohustusi mitte mastis wõtta.
äjal barsitusele.
la piirides asuwad joogikohad kinni panna. Eesti Nooresoo Laswatuseselts ja Eesti
Nimetatud wallakoolides ei ole millalgi maa saatuse kindlustamisest osa wõtta.
Põllmnsesteselts ühistit üstwal pegwad, o«

Maksu walla poolt ei wõõra walla ega ka

Stgeusuliste laste käest nõutud ~ /
Koolimajade seisukord ei oleAziegu mit
te hiilgaw, aga ligemas tul?wikus on wallal
nõu neid kõiki ümber ehitada.
Koolide ülemaalise kooliwõrgu külge

Bogduuowiychl Stjstksmõistmise

kumisi, nagu seda nooresoo hoondumine!selt
sidesse! kodumaa ja kodukoha^tundmaoppiwaldades päewakorral. Asi ei näi poole Mine, õpeteekonnad, kehaline kaswatus, sport
inet on. Nooresooleht peab nooresoo Veskel

liitmise küsimus on ka Koiga-Jaani

hoidmist leidmat.
Wõisiku whllas oli kooliwõrgu

j ! nastu |

nehed aja ehti tugenub.

..Nooresoo lii lii im*'te" all tahab

rele, mis wolikogu liikmed koolide üleüldise nooresooleht tähele paima ' mis nooresool
kooliwõrgu külge lntmise üle awaldasid, liikumise sa nooresoo seltskondliku elu alal
wõib julge olla, et ast edaspidi wolikogus juba korda saadetud, pns sellest meile tähele
kukub.
panemiseroäärt ja meie oludes läbiroiidaw
Soosaares waadatükse niisama oleks, I püüab meie nporesoole selles asjas
sihtisid, teesid näidata ja juhawst anda.
'jtawalt asja peale.
' ..Wilj. Teat."
all pearoad kajastust lekd
ma öppitoa nooresoö huroih, tarroidused ja

päewaküsimusod. ! !
! Kirjanduse" all tahab novresodleht
Eesti nooresooleht „Leek" Eesti
ja rvõõrast-es heites ilmunud noore

oTtab ilmuma, nlip-etji kui luba kubernerilt loole huwitawate raamqtutÄ sisu lühikesi kok
jMe sõuab. Lche asutamise mõte leidis ela- kuivõtteid ja cuw-ustusi tuupi näidata püü--

Kodumaalt.

nagu eelmiselgi aastal, uisuteele algkoolide
õpilasis odaroa maksu eõsj lasti kapelle tõttu

Kaaslmist. Ülikoolis; oli rektori steada
rm. ! Raplast. KarÄkusü-kovishk ak, neid stal ka õige rohkesto.Ms. Nagu mõ°
lndmtno üleslõödud, et ettxlugemistelt jär j 16. skp. pani Tallinna karskusesoltS ..Tstak nelt poolt tõendatakse, jstäda sellepärast pai

ka seltskondlikku õiglustunnet äratama, ja ekindla! püuduniise lagcljarjeks abirahade ja
teiste kergenduste kinnitiMata jätmine wõib
küsimus wolikogus harutamisel, aga et asi
kõigü tundmata oli ja tema üle otsustamist i Selleks kcnoatseb lehk ohka ..üleüldi olla. Ka ;;eadatlndtnises tähelepa
Sige tähtsaks peeti, lükati otsusetegemine se ses osas" kõiki n-sid küsimusi kõsitawaid nemist stlle peast, et akiiwltste üleastumiste
tagajärjeks üleüldise adnnnistratstoni wahe
nikauaks edasi, kuni asja üle selgusele pikemaid kirjatöösid tuua.

jõutakse. Knid juba stende arwamiste jä

. 13262 rbl. 53 kop. wji llarah«

tänarou oma tegewust kauni? suure üle
on Lubani Wallawanem lvõ lnu kreisis ära 300 rbl. puudujäägiga pidanud lõpeta
näit. karskuse-, rahwuse-, usuelu-, suguelu > ahad Peterburi rir gkouNakohtu prikurör raisanut. !
ma. Põhjuseks olid pea-asjalikult -pahad kl
mad st- suured sulad ja tuisud. > Wistisw
j. t- küsimustesse, püüab õhutada nooresoo enatisfe protesti sisse lindst, sest asja ha
maimu rikastcnvaid ja keha karastawaid lii mtamisei ajal 'olla mitmed j wanmstatud
mõjus ka sto asjaolu kaasa, ei tänawn,
Leht püüab sarnastesse küsimustesse, Mis
nooresoo hinges tekiipad, selgust tuua, siagu

! waja" siinses kihe.konna leerimajas karskuse jud istest ringkondadest noostsoo uisu

koosoleku tonne. Äõnelos hr. Kuusi? Tal teelt ara ja rahuldada ennast Kroonuau

linnast ainest ..karskusetakiÄi jad", luna tei uisuteesl, kus suuremalt jaolt Wens haritust
no kõne ..naisterahmas jccrskusetöõs"
seltskond, üliõpilased eesotsas, käib.
hr. Mstecsoni haiguse pärast pidamata jäi.
Mag. Wfl helin GrÜnthal i sti
lc.egamme kõikidele rasi ete tagajärgedega Ruumikas saal oli rahwast tungil tais.
telustemised!Eesti kirjanduse oijaloo üle.
võib olla, mispärist rek; or Üliõpilaste kai i TUtust. Wäeteenistuse asjas
mis ta ..Wanemnist", Eesti Nooresoo Las
:e mõistule peale lcodct. niis ülikooli elu' ' Sisemiste asjade ministertnm sõja wastust Seltsi ja E. E. Nooresoo e. h.-stll.fi
oomulikkudesse rc dat esse minna, ministeriümiga on „Post." teatel tzuberne ühisel1 korraldusel iga esmaspäewa ja teist
sean selles ärast wälja, et ült ridele ftletanud, et kui kellegii wend kroonu- päeroa õhtul peab, leicrwad kord-kcrralt ists
ipilased protestiks ja Firsfowi Unistuses ära sureb jatema poolest wähem kuulajaid. Minema aasta teisel poo
imetist jwabästamjse wn-tu aja
järgmine on, stts ta wäeteenistuse asjas 3. stl, kui ettelugemistega, algati, rlli kuula?
nise järele kahepäersast streiki waljakuulu järgu kergenduse stärtb, llkSlõik missuguste jäid 40 ümber, rüüd aga waewalt paarküm
oda tahtsid. Nitsügnne batse ei läinud kor asjaolüde juures ka wennä surm ei järg mend. Äutgi ettelugeja oma aines autot
ki, sest'et ülikooli uste juures Mitlet fet nenud.
ritet on ja sttelugemistd head, jääb suurenk
is, kesj idalmis oliMikooliwalitsüsel nõudlNiöpilaste prötestNtreigi stltskond siiski iwist eemale. Seda stuleb kül
Nise Ülikooli minema ja koosolekupi i asjugi. Tunaeila ei ilmunud ufytegi 5. seletada tartlastele praegu omast! loiu
dajaid tileskirjutama, mi te tagajärjeks kor kursuft iiliöpilast praktikal!stele töödele. kuga, mis amalvub üleüldse raatntuelu aourl.
eartkkujaie WW!ettmtne oleks olnud!. Ette- Streik jäid 5. kursuse tiliöp ilast on umbes
duÄe M MepMete st

MMM 21 Ml lktl 1 Mul

mõtet ism'
NeljaP«ewal,2o. mHvtfil|l9l4. a.

foatjü tuil. nt. jj 6, roõtajb naha» ja
jugtiuaigciö Mastu l<jllaj9—li e. l.

Hra Karl Ipngholzi t>!l„ õhtu

ja feUa 7—'/29 | 8¥
Hamhaarst

Esimest korda:

„Maa'.
Androesvs Needra 5» waat. kurbmäng,

> Näitejuht Karl Jungholz.
Hakatus kell 9 õhtul.

10—J enne lõunat ja'44-7 peale l.

lõarju uut, nr. jl7, Irst 3. 18tnl

Nefcbcl, 21. märtsil 1914. a.

Hambaarst
D. Lewiu^

8-as rahwa-ctend^S:

.»

Pikal uul. 31,P.Rebinitsl m. Was

Carl Rössleri 3 waat.

imitfiiiiiiif

soowitab ctjta wõrdlcma q suurest kõiksugu aptegi- ja rohukaupasid, nagu:
munawSrwid, fiOljnoOlfD, ! VljmllM, Mandlid, kardamom,
lakid, feebimtnad jja kõigk paremltest Mve- jll sasran, vanille ja kõike
muub Mhsldekaub »t>. wWMllll WllklMtest. muud lvürtsi.
Peale selle: Karnitsat, lilraõli, pintslid, wärwid, la

ticjufab igasse .asutusesse end. amet
tiik, ka päranduse ja ahieliilahutamise
asjades; lutwuseringkonna kogumise

Kolmat korda:

j Komisjoni esimees,

wa suures. 7

desse ja ka abtelplahulaimse ja päran

duse asjades. QB. Täitum. nr. 22,
Juudi kiriku wastas. F. Wcltwanu.

9-as rahwa-etcndus.

—— —H—

9. 3 waah operett.
EM. Kalman'i muusika.
Näitejuht: Paul Pinna.
Hakatus kell 3 p. l.
Peasetähed 35 ja 23 lop.

niõtan Hpetan h iSti juurd •

Kolmat korda: !

'f 11^^10^$

lõinnav parajad! nau Wastuwötmine kella 1Q—1 ja 3—5. g

piriikryiti WibriNu uul.
[; ühes lükis eük icoknn o. Järele küsida flaru/i
. : j jj* • majn eel nr- 11. kontorji. Rõneiraji 395. z ~

lõikust ja si;nifijb-nistust Gloria süS

tqmi järele ja Masina köi sogu

IV II "D H W

wäljaõmblust ja blond-märkimist.

Lduard 3 waat. naljamäng. Mats, õpetuse ee 4 ll nbl. Õppija

saabj/diplomi. Divlcimeritud õpe

Näitejuht: Theodor Altesrmann.

tGMna S. Batarei uul. nr. 15,

Hakatus kell 8 õhtul.

korter 3.

Piletile celmälik teatri khSsas iga
päew kella 10—2 ja õhtul k. d peale.

Estonia kontserdisaal.
Necdel, 21. märtsil 1914. aastal

Wene ooperi lauljanna pr. Narduzzl

Pr. M. A^tpak.
UKMiliiiiilW
annab däsii ja odawall tooliõreiaja.
S. Komvasna uul, nr. kB. krt. 1.

NIIAM annan iundisid

ja aitan järele kõigis alayiute iiasside
õeeainetes. Kirj. paki. st l. t. w 200"
all era anda.

vawerikunstnilu
hr. kaas' kutsar tunnistusega kauaaegse teenis
tegewusel.

?oili uul. nr. 4; tort. 3|.

: Snbllt fDiinaiiülll
tatwis. m. nr. 3, krt.

New "
Neiut

on> tarwis! lja noored tlllorlavstd,

Tüdruk,

k^s.soowiwcih kleitide jp pealisrneie
õmplemist ja joonistust ära õppiva,

nr. 20, kort. 9, neljandal korral.

„Walwaja".
P»astu»Maarjap., 25. märtsil 1914.

f!ntiö)ü-r»itlu.

g foM mil, nr -Q 1 r I

Stfin tööd

Wil

Tüdrukut
tarwis maale suurema talukoha peale

Tüdrukut ~
on tarwis linna ligidale maale. Kau.
belda kell 5—7 mna öhrsi. Baltiski
maanteel nr. Is> poes.

Tüdrukut

n>a»abrid" J. ltiiwi naitend 3 > thsemajasse.

Waheltkauplejate
puudusel
seal otse
wabriku hinnaga-g
>
ISaada
enS.
Jt õ.müüdakse
Zõckleii
wabrikast,
mmmm Scõubte Piltidega hinttc kirju.
B
I Postig a l e. tnl? g

Sacivltan maalrtD

~ Tüdrukut

uut 27, kort. li. |!
Tüdrukut

Pidu-stzttt

„€bajumala ohwriö".

uuk. 17, 6. j
Kudujat

W. Amerika uul. 2.">6, k. 1.

ja näts. lifliSärooitsejflii
oN1 tarwis Seettmldi

Juuhseiõikfljo mi!
tarwis W. Pjuhlentoli 31.

frimalJ niiiiknirielrl
tarwis Suurel Põrnu maanteel k ii.

Rätsepa töötesila:

tarwis linna ligidale maale. Kaupa

Rätsepa töölist

teksaste 22, märtsil kella s—4. Toom- tarwis ÜÜertiani tuul. 16, fort. k.

Waestekooli uul. nr. 31/ krt. l.
Maalt tulnud noor

! tüdruk
otsib kohta Magasini uul. Z-a, k. 16.

NoatOdruK

EtseiötiÄiil
on tar,vis fliifal uu 1.29, R. Palubeig.

WM rntlfpalöölill

Lõbuks tants, ko setti, Amori post,
tnrivis Niguliste uul. nr. 18, krt. 4.
serpenlin ja elawad lilled.
wöih ennast teatada Liivalaia uul.

Äinnad 39 kop. Tantsuks 49 ja nr. 36, pagari-õris. '
» kop.
Puhas sissetulek läheb uhe illi
õpilase edasiõppimiseks.

„Walwaja".

Pilhapäewal, 23. märtsil 1911. a.

Pesutudruftut

tarwis Kalla.eppa uul. iir. 5.

Köögitüdrukut

füagti piibütrgiilal

linute <5. 3£jfargfi aul. 16, trf. 4.
Tarwitatpkse kohe

lüiitzscpa töölist

näisterahrya ranttöö peale Norkra
tarwitotakse Gonsiori uul. nr. 20, niladnt. nr. >2l, saapapoodi.
kit. I, majipereniehe juures.

kes huriibrtö wZlwad ki-juahta Tondi

uul. nr. 16, Lel 1« o. >

3 E estseisuS.

Mõisamalitsus. 2a

Hi teenijat,

Pühapäe>vai, 22. märlsil lell 2 p. kes la lapsega ümber lina oskad, otsi

Harku seftsl

PZiimane aegiM
musta räästate ja tihaste majateskc wäljapanemiseks jae.r iBW

topB.7rM. £xoti" kauplus ™

21 Uil! II lülLüil! aahlttM.

Soi>wttan odawalt häid tsumad.un

fid, kohw id, lät- ja reifutottlfib,

Hdbiisem. wtesa

©Mis! Solingen'! Uaais!l

kirjamapistd, kirjrstaskuid, kooliranit

said, rahokottisid. rihmaga. Wõtan

@ terariistade kauplus awatud K
J Nuum uul. nr. 7, J

sirmid, wiike kapi, tammepuust too
lid nä Polifon. Opawalt müüa entst
klopeda simaraaniat Pikal uul. 38.

Sulast

praegu kohale jõudnud laupadest soowitatakse iseijD»ms

Immobiilpanga törwale

WtUIM

üle wiime.

oifih rin i B'tft arei'. Ki jrlikult
ta st L if nt [ic ' nt. 1, B,,'TR".

Iloorriiniflifii,

les soo iwad babemkajamili ja junkseL.Uuinii uca õxpivas tuige ZtLlavimiri

uul. nr. 12. | . !

Noormees
15-+l6 aast. tt>3tb teenis

tust leiva A. Melvhrfi puusärgi äris

takse S. Batarci nul. nr. tl, krt. I.

Teenijat
tarwis W. Tartu m. nr. 20, krt. 2.

! Passi naift

noormees

fooffiib poesulaseks cbf muud ametit.

Teated M. ioöerde raamalukauvl. S.

Tartu m. nr. 16. !j
Pagaripioissi

taripis Heina uul. nr. irt. 5.

tariviS Wana uäl. nr. 4.

Poissi.
kes hobusega käia MZiZlab. on tarwiS

Tehnika uul. nr. 13, koja.ahwalt.
U>—ls aa st. poeglastel

lõigata c. maksuta juukseid
20. 31. märts, juukselõikaja juures,!

Kooli 24.

fliiliirilElii
temakse aiafoööfelt

Kaupinehe uul. nr. 5.
Dlen sadulsepa

tõotoa ata)anub

ja köök ära anda prii kiite ja teeni

jaga ilma mööblita £5 rbl. kuus

ussowi uul. nr. 3 tort. 5.

Wiis kat meesterahwast
soowitakse taasüiirilisets Rtine uul.
nr. 12, fort. 8.

JCaritaõ noormees

Mille (ofirtspood

puhaslamiseks wastu wöetakse. !
tati suures

kcwadekübaraid
ja garniturifid,

wormin odawalt wanu uue moe järele ümber. Ka ig<

aj il rohkel arwul malmis saadawak. Suurel Karja uul. bc. 19. » '

Eesti pangamaja kõrwal, sisseläik kangi alt.
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100 rubla
ja rohkem maksan sellele, kes ruttn

mi >u au o ära müüb. Kirj. paik.
s. l. t. „l<10" all ära anda.
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Teetust saab peale lõunat'
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on Maale tättviZ. Teatust saab Ääil e wöib kaaSüllrll seks tulla Kentmanni
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Ars:hna nr. 8, J. Aink. .
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' Märkus: Teritamise tööstus awatakseckShematel väe- M
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Narwa m. nr. 2-1. k. 6, Nosenb, ra.

ott kactnls Liiivalaia uut, nt.. 7j

tus ja hinnata teritus, niisama ju u I sel öi k aeo ise- ja !*•£

S. Pärnu uul. nr. 20. 21
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paremaid hästi proowitud hab e m e n.u ge, headvse waSt«- N

märtsil s. a. PÄale uul» nr. ZV

feg ršfnö i mafirtadesa tößtola
ja hobuseid rautada, roõib kohta faat a

kuu ehk aasta reale, om tobe tarwis
mitmesuguse ecstawaga. ?llgus kelk
be.i palga eeit Rahola mõiia iile Saue

3 p. 1., lõpp kell 7 p. t Sisseminek:
Manadele 20 krp, lastele 19 kop.,
rLetehoiu pileti ettenäitamisel prrt.

w mntrid, tflielikusid tööriistasid jne., jne- syovllnli G

® fltnki ttinatn kZiksuau

kÄ 3 öösel. Piletite hinUad eten- . tarwis mäale. Kaupa wytalse hom
uue Eesti teatri roast-sl
Vwsjele 20 kop. Tantsuks: 39 ja 39 , me kella 12—IL2. 0J !' Kompusna tarwis, wmb la naisterahwass olta. tlautjfo uroiiinui. jufate eluiomdet.
fttff. Platsid on kõik num r ertatud.
Magasini uul. nr. 3-a. frl. 7.
Eestini j ii s.

«» laupäetval, 22. märtsil
sieLsi ruumides. Etendatakse algupä
ralist näitemängu:!

ghatu: pumijasitl, süütajaid, tõstjaid, tulpisid, poliisid,®

imchldsse väiwiti. Õmbleja st. Gr«n, tarchis rohukaupluS
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Mpskwast siia sõitnud.
oma äriruumid esmaspäewal 17,
SBaalt tulitua hasituv ja osaw
wöib odawaste klanis jr jiiimifi ära

U Segakoori laul hr. L.in.s juhaSW4. 2) Näitemäng : „Pohased > tarwis Suure Hartu mgant. nr. 40,
tomatuses. Näitejuht pr. P. Maga.
Algus kell 9 õhtul, ldpp

S koerad tubasem müüb odawalt ExMi kauplus .Kanaria", H

rubii tfitiruK"

Piletid: feltsili. med ja naiSter. ; 6. Pärnu m. 14, lrt. 7,':faub. tana.

4Ü) kop., tpõerad ineesler, 76 kop. 3
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kirja linnukoer
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knswatus,

valgiwedauiiseks lariuis. S.Arehna kõiffugu polsterliamiselööd wastu.
lahket õpetust Wiru uul. on
' keS keeta oskab ja Saksa keelt saatvad
uul. 13. tu6a tnnaj
Müüa lo e( t>, TUrgi diwan, woodl
räägib, wõib kohta saadai Uuel uul. nt! 11, frt 7. A. iZlllik.
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jardköõgi- ja lootüdrukuid. kes klanis

Eeskawa: Muust a, löne Dr. öoöida. Pärast kindel
K. Masing, soo o !a—! Pr. Ab ' tenbofi uuk, nr. 5, lit. 6sj
Mosstn, metsasarw.

Pikal Uul. nr. 30. -

veks söökid: walmislamist oma peale

tunnistused olema. Sealsamas ms, Wiru t nr. 8.
Tallinna Eesti KcifitSõ' wav
mllüdakse ärareisimise parast - 2 uut
liste Awitamise-s selts.' laralsul
kraega stidiplülhjasiv3l) r. eest.
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Peasetähed 3.10 kop. kuni 35 kop.. pesu triikida oska nad, tarwit. pr Finl
Eelmtiük Eskonia teatri kaZsas. 2! beineri tohakuuchmise kontor Ratas
laewu uul. 4. Kõigil kohaivtsijaiel pea rin! kaSsasf«! tarwis Slostni mago si
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St. Kauutt-Gilde rstumides

ta soonmab pesasid inunadesöõjatele kanadele, visielukate vitüdjaid kanakalli
õele. kasiaria isasid ja emasid lisida, häSli rääkijaid papagojjid, sulgloomadc
käärisid japalindude waewaia tapmiseks, suigloomade merknõud, (loomadel
jookseb meri ruttu ja täieste ära). Tooside labtiwõtja „Aoxtschit" pesamune

foma ladust waga
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- kohta Ema uul. nr. 3, krt. 3
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kirjutajat, kojameest, köögitüdrukut,
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I
15-aylapseholtUif
j aiv. Teenijate kontor „Trud" RataS
Tarwts kohtade peole;

giapran), Peterburi rahwa maja kunst laeivu uul. nst 14.

Hakatus keu li 9 õhtul.

soowitab ol aroa hinnaga!
St. M. gnffif pvstkaardi-ladu Äuel tzzrul nr. 50. n
iii ijaippl naisliit

F. Beljagin.

Kuustlikkude hammaste^^^
I laboratorium, I
W
Kuninga
uul.
nr. 5, Karl Fürgensont maja». 3 fl
W Kunstlikkude hammaste valmistamine'kõige uuema methode järele. W

kirjutan igasse ja pmeti kohta

Pähapäewal, 23. märtsil 1914.a.

toota

i linnaameti ruumides

mides, iga päew kella 10—3.

Telefon J. KÜhle.
Näitejuht: Paul Pinna.
Palwekirj^std
£ Hakatus kell 9 õhtul.
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annab !sellega teada, et reedel, 28. märtsil s. st. kell 12 p.

wadsl. Auel uul. 3, k. 7, sWiruwara

Komikasine operett 3 waatuses. E.
Ändrani muufikq.

kuulsa Wene rahwa balalaikade
orkestri solisti

lau. linna tfiojni/liola{i

Ligemaid teateid saab komisjoni kantseleist, linnakassa ruu

pärast mõnele ka maksuta. Kõne

tunnid k. B—l 2 ja 3—S. Aa pähapäe

~ynneingel".

stumi ruumides. Sisseminek: täieealisiele! 20 kop., lastele 10 kop. 2t

iriilsniiplihiinilc trei lulmc tõsliste etumja.
lanüa ja lialic hfiutii [rljiianuue ja ühe haane pa
kandanline Rae mõisalt ära aniaüse.
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Hakatus kell 9 õhtul. FZ
Laupqewal, 22. märtsil 1914. a.

Pr. Lenduri eragiimstasiumi waejemate öpisaste abiandmise heaks gllmna

mõtniise tunnid! k. 10—1| ja 3—7.

- Näitejuht: Theodor Altermann.
Piletite hinnad: 33 ja 23 kop.
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W iiil noormees
otsib suweks Nõmmele

tuha. Tea. s. l. t. „ 100" all.

11 Pvod
kavsbaga iira °ans>a. Kii.fida Suurel
uul. np. 24, poest.

kes soowiwad head wastupidawat kudumi-

»Mu i semasinat osta, soowitan ma oma, aas- ! tÄÄKLÄ l
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j Poõd
on ärare stnllse pärast ära anda
Israel- ui l. nr. 2.

"T" W äike pood
heade tinglmisteaa ära anda. Tea

tust saab ilascmski pl. nr. 34. n

sell korral peetusse loosolekui liilniet® kahe naisterahwa juurde tarwis. kellel on tööd ära anda lainele jn wähese kaubaga är<s asida. Teatust
t Järele läki a Brokusinäel nr. 4, ostuoale „rftaalri" töölisele, teätag a! saab Uuel turrrl nr. 92. Eesti teatri omaniku Huigute pärast wälja üürida.
armu peale «vaatamata rtrn.
Wabriku uul. nr.lB.
körwal M. Jakobsoni kaupluses.
'Weisst mas«S korter 7* d
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5 ?r« Viru uul nr* 7.

