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Tartu kanbandnslise hariduse edenbamiss Seltsi
8-lU kVINkÜMI
M-ZNkude koonu «alkoolidr ja naiS-gllmnastumtde õigustega keskkool. WaKtu võetakse poiss- ja tütarlapK
tänavu kadle ettevalmistamise klassi, >, >l, -!> ja iV normal klassi. Uute õpilaste vastuvõtmine kestab

sdast kuni käesoleva nädala lõpuni. Ülesandmist wõeiakse waStu kella 9—l päeval kooli ruumides
Forkma uul. S. kuni 20. augustini. Õpetus algab 20. augustil
Tartu kommertskooli juhatus.

A. Parts Pärnus.

meie wägede käe?, Mp ost korra pärast käima lubatud 100 miljoni naela kohta Mma, Maid

pandud. Pääle teiste on nüüd ka Jnsterburi ka nende summade kohta, mille Mõrra riigi
meie postiga ühendasid. Posti-saadetustel, sissetulekud sõja tõttu Mähenewod. Tarwilik
mis nimetatud kohtoMt siia tulnud, on Wene kude abinõude otsimine peats riigikassa hooleks
postmargid pääl.

jääma.

l4. aug. Amet
lik. Wägede ülemjuhataja staabllt.
Meie wäed ligiMwad Kõnigsberi

Korr. büro lükkab ümber kuulujutud keiser Franz
Josefi raske haiguse kohta.

Kopenhagenis, 14. aug. Wieni

Peterburis, 14. aug. Wõshegradi

kindlusele, selle Me eelmisi osasid ta wõitluiest (Bosnias) on austerlaste pool ka

gasi tõrjudes. Vesteid on tulnud, et
suur jagu Alle" jõe ülemineku-kohti
meie käes on.

Wisla ja Hujestri jõe wahel
(lääne-pool LenGeri linna) on Aust

WHM

üks Saksa wäesalk osa wõtmid, kes suure kah
juga serblaste poolt tagasi on löödud.

WMM

Laane söjawAjatt.
Suurte wõitluste kohta, mis PrantsuseBelgia, Prantsuse-Luksemburi ja Prantsuse-

»oovl!»v»ä ,«DGB?sKSLNS°«

?s??us I, «SZASS.

Saksa piiri ääres olnud, tähendab „Retshi" kaas

ria mägedele õ»e lähedale mindud. tööline: Prantsuse ja Inglise wäed on kindral
13. augusti! algGd Tomashowi juures

selle juures tema kaotused on olnud, seda leia
Joffre käsul kindlatele seisukohtadele, Prantsuse vad lugejad täna meie telegrammidest. Ter
maal, asunud, kus nad ka sõda oleksid alanud, welt 40.000 surnut on Austria lahinguwäljale
kui belglased neid Belgiasse ei oleks kutsunud.

(Ljublini kubermDgus, (Salitsia piiri
jätnud, suur on sSjasaak olnud, mis serblaste
ääres) ja MonaMõrsheski juures (Lõu
Nähtawasti on nad taganenud, selle Pä
naid a-Galitsias) Wõitlused, mis meile rast et esimene Saksa Msasi-wägi ühendatud kätte langes. Lahing Tseri kõrgustikul jääb
ajaloosse.
wägede pahemast triwast mööda unnna on
on igale ühele, kes suurel ehk wäiksel mõõdul ostab, kõige kasulikum ostukoht hästi lähemad. '
„Retsh" arvab, et Austria sunnitud on

MK!-, ÜMM lS WW « MU MM

l4. aug. 13.
aug. öösel jooksis Saksa kerge rist
Pärnus, Rüütli uulitsas, postkontori wastu. - Telefon nr. 107. leja „MagdebiPg" meie ranna lähe
dal liiwa päälei ' Katsed liiwa päält
Hinnad Võistlemata odawad. Teenimine õiglane ja korralik.

Gvda „

püüdnud. Wist on prantslased Charleroi wõt kõike oma jõudu Wenemaa wastu kokku wõtma.
mise järel sakslaste Parema tiiwa selja taha Ta peab ka nende polkude riismetest, kes Ser
katsunud minna. Aga see ei ole neile korva biast „taganeuud" on, paremad osad Wenemaa
läinud, selle järel kui sakslased Namuri fortide wastu saatma. Ja km nali nüüd oma lõuna
esimese joone ära on wötnud. Nähtawasti oli piirilt ära lähewad, siis jätawad nad omale
Saksa
wägi Prantsuse omast tugewam. Selle seljataha waenlase, kes mitte loodud ei ole,
lahti pääseda efWnud korda, ehk küll

Saksa miinilaewad õnnewsekohale il

järel taganesid ühendatud wäed Prantsusemaale,

musid. HommikÄs lahkus udu, ja

waid uhke oma hiilgawa wõidu pSäle on.
kus nad walmis on edasitungiwat wastaft Austerlaste üle Sawa ja Drina jõgede aja
wastu Wõtma.

juure saadeti, Mdstd tuld, mille

nud. Nii see, kes Sedanist põhja poole on Hertsegoviinasse tungiwad, kus nende sugu

meie kaks ristlejat, kes „Magdeburg'i"

mise otsekoheseks tagajärjeks on see, ei serb
Teised Prantsuse wäed on õnnelikumad ol lased ;a montenegrolased nüüd Bosniasse ja

pääle ristleja wastas; aga warsti oli läinud, ja see, kes Vägesidel ja Meurthe jöe vennad elawad. Need pidid aga seni Austria
ääres on võidelnud.
ta sunniwd tuleandmist lõpetama.

Lääne-sõjawäljal kestawad wöitlused edasi. Prantslased on
sakslased tagasi löönud. Osa Namuri sörkisid Paneb alles
wastu.—Mechelui on belglased ära wõtnud. Wenelased on Tilsiti
eneste kätte wõtnud ja liginewad Kõnigsberi kindlusele, kuhu
sakslased suure kiirusega tagauewad. Galitsias ei ole Wene
wäed Lemberist enam kaugel. Saksa WSike ristleja „Magde
burg" on Wene rannas liiwa otsa jooksnud. Osa tema meestest
on wangi wöetud. Belgradist teatatakse, et wiimaste nädalite
wõitlustes, Serbias, austerlastest terwelt 40 tuhat meest on lan
genud ja 8 tuhat wangi wöetud. Lääne-Afrikas on Toogo
maa inglastele alla annud. Riiglwolikogu president on 14.
angnSHl Keisri Majestedi jutul käinud. !

Wõitluse aegu rikuti ristleja korst

ülivõimu kartma. Nüüd, kus austerlased

Sõnumid ei ole küllalt täielikud ja selged, löödud, tõstawad ka nemad vististi oina pääd.
aga nii palju on teada, et ühendatud Inglise Nad ei ole sääl küll enamuses, sest suurem osa

nad, kuna si ninaotsas plahwatus ja Prantsuse wäed quii lahkMnä vn
tekkis, mis nmaasa kuni esimese sillani pidanud.
Zdasöjaw Ajalt.
ära purustas. Ristleja komandör
Jda-Preisimaal taganeb Saksa wägi suure
ja osa ohtvitserisid ja laewa Kinisega
Königsberi kindluse poole, millest
mehi on wangi WSetud.
meie wägi enam kangel ei ole. Juba on
mõned kohad Alle jõe ääres, kust üle wõidakse
Lõuna sõjawäli.

esimene samm praeguses sõjas suurt võitu,
mille kõlbline täheudus kaugel väljaspool Ser

dist Shtuvool olewate seisukohtade pääle- see

tsiplin ega"kunst!ik söjapidamisewiis, waid kindel

Serbia suguvendadest on sääl katoliku ja
Muhamedi usku. Wõitlus Bosnia pärast saab

õige visa ja pikaline olema. Kuid esimene
samm selleks on tehtud.

Üleüldiselt kokkuvõttes tähendab serblaste

minna, ära wõetud. Alle jõgi, mis Wehlau bia piirisid ennast tunda annab. Siin ei
Belgradis, t 3. aug. Kell 11 awsis' juures
Pregelt'iga ühineb, ja mille alumise!
waenlane tugcwa tuleandmise Belgra osa! laewad wõiwad sõita, on Königsberist võitnud mitte arvuline ülekaal, mitte dis
ainult weel 40 kuni 50 wersta eemal.
usk oma õiguse sisse ja teadmine, et õige asja
ei teinud aga tõsist kahju. Laskmine lõppes
Königsberi linn on Pregelti jõe ääres, mõni eest võideldakse, seesama usk ja teadmine, mis
kell 2 hommikul. Serbia suurtükiwägi ei was
werst
Balti
mere
lahest,
millel
nimeks
on
Das
kolmilsõpruse riikidelgi olemas.
tanud.

Belgradis, 13. aug. Kaheksapäewas

frische Hass.

Wene-sSbralised meeleawaldused
tes võitlustes Shabats-Drina wäerinnal kao
Tokios
tasid austerlased 411.1 XX) surnutena Serb
laste kätte langesid 8000 wangi, 1500 haa on kasivamas. Ajalehed nuõawad asjakohase
lepingu tegemist Jaapani ja Wenemaa wahel.
Aus walitsus Prantsusemaal.
järgmine sõjaministeriumi teadaanne ande, Saksa wäesalga pääletungimise watut, saagina said nad 40 kiirtulesuurtükki,
(Pta).
Et nüüd raske sõjaaeg on, kus kõik politika
seisma pannes. Pääle selle taganesid 17 haubitsi, 85 suurtüki-wankrit, 38 kuuli
Meeleolu Parisis.
Üiehed isamaa hääks ühel nõul peawad tööl
Belgia jõud prantslaste seisukohtadele. pildujat, 12 kasti rewolwritega, 16000 Püssi,
Parisis, 14. aug. Sõjavägede suure tegema ja üheskoos wastutust kandma, siis on
7000 shrapnelli, 3000 hobust ja 800 härga.
Serblaste kaotused: 8500 haawatut ja 1500 wahwuse ja usalduse pääle vaatamata, mis pahempoolne ministerium, kus ainult kolmel

poole läks, sunnitud tagasi tulemat
Lääne sõjmväli.
Partsis, 14. aug. Awaldati 4. Belgia diwisjon täitis oma üles

Politika ringwaatus«

13. augustist. Üleüldistes joontes
läheb prantslaste pääletnngi
Namuri fordid peawad weel
mine edukalt. Nancy ja Vägeside wastu.
surnut.
wahel pidi parem tiiro siiski mähe ta
Londonis, 14. aug. Ametlik
Tsetinjes, 12. aug. Austria
ganema. St. Di ringkonnas on waen
tulid Kattaro sadamast
lasel suurt kaotusi. Õige rväiksel kude teadete ja Londoni lehtede kirja sõjalaevad
välja ja lasksid Budwa poole mõne paugu,
platsil leiti 1500 surnut. Ühes jooksu saatjate sõnumite järel on seisukord sõ mille järele nad Kattarossc tagasi pöörsid.
kraamis häwitati kogu wäeosa meie jamälial järgmine: Prantsuse sS
Londonis, 13- aug. Briti vägede ju
pommidega, surnud leiti sihtimas ole jatväed on kõik sakslaste pääle
kus. Wiimasel kolmel päewal olnud tungimifed tagasi löönud. Kolm hataja Togolandis teatas, et sakslased oma
ägedad wõitlused lüpewad nähtamasti Saksa wäesalka, kes Inglise Väesalku
meie kasuks.

ähwardasid eraldada, on ühendatud

nende vastu tuntakse, oodatakse suure pingul erakonnal, iseseiswatel sotsialistidel, ühendatud

olekriga teateid põhja- ja idapoolselt piirilt. radikalidel ja weel wäiksel osal teistel radika
Suure rõõmuga võetakse teateid Wene vägede lidel asemikka oli, lahkunud, ja tema asemele
kordaminekutest vastu, niisama ka Kitcheneri

seletus, et Jnglisemaal nõu on jõudusid piira
lehed lõpuliku võidu panti.

Inglise mägede parem tiim wõitles

hel, kusjuures ta Prantsuse wäe pa
hema tümaga ühenduses oli. Lahin

Ribot ja ühendatud sotsialistid

Parisist teatatakse: Viviani arwas, et tar
anda. Briti poolt vastati, et allaandmine Millerand Prantsusemaa sõjaväelise vaimu
täielik peab olema. Sakslaste vastust ooda uueSti-sündimisel on etendanud. „Figaro", kes wis on ministennmi wolitusi laiendada ja
enne kangesti DelcassHle kallale tungis, seletab, palus selle pärast kabineti lahii. Vabariigi
osa on Antmerpenist wälja tulnud ja takse.
et paremat väljavalitut ei võidud teha ja teist president Poincarc wõttis ta palwe waStu ja
Mechelni ära wõwud, säält Saksa di
väljavalikut ei võinud olla.
nndiS uue kabineti asutamise senise päiiminijtri
wisjoni wälja tõrjudes.
150" belglast, nende seas 400 last, on Viviani hoolde. See teatas 13. augustil
Monsi ja Charleroi poolt tulles Parist jõud
maskil.
datud mäed lähemad Kormnasse 14. nud. Nad on üliwiletsas seisukorras ja pai järgmiselt on kokku seadnud:
Londonis, 14. aug. Saksa uuemat aug. hommikul.
gutatakse suure tsirkuse hoonesse. Neile muret
Pääminister, kellel muud ametit ei ole,
liiki sõjalaewad nstlewad nähtawasti Kieli
setakse toitu ja riideid ja antakse arstiabi. Põ Viviani jwabariikline sotsialist),- kohtuminister
kaanali lähedal. Saksa miinilaewad ja ristle
Londonis, 13. aug. - Alamkojas sele genejad jutustavad, et sakslased igalpool kü endine pääminister Briand: wäliste asside ini
jad kaitsewad mereranda Elbe jõe suu ja Hel
nister Delcasse jwanaradikalide juhataja): sise
tas Asquith, küsimuse Pääle vastates, ct 12.
golandi saare wahel. ILOO Saksa kaubalaewa
miste asjade minister Malvy juhendatud radi
aug. awaldatud sakslaste toor es te tapnu d.
on Hamburi sadamas.
kalne): sõjaminister Millerand; mcrcminister
Serblaste wõidn täheudus.
Augagneur
jwabariikline sotsialist): rahaminis
Austerlased olid juba enne sõda suurepä
mise tagajärg on, mille Belgia komitee kohtu
ministri' juhatusel toime pann Belgia kannab ralise plaani walmistanud. Selle järele pidid ter endine pääminister, senator Ribot jpa rajus selle eest hoolt, et need asjad haritud ilmale kolm sõjaväge ühtekokku terwelt kaheksa meelne) j hariduseministcr Sarraut jradilal-sot

Võitlusi. Mõlemad pooled puhtamad.

Pääle hiljutiste lahingute on Jnglis-

tegude nimekiri ametliku uuri
tuttawaks saaksid.

Edasi teatas NSauilh, et ta alamkojale ette
paneb kuningale adressi saata ja palud» Belgia
kuningale teatada waimusiusest ja kaasatuudmi
sest, millega alamloda vaatleb Belgia söjawä

ja Allensteini poole, (balitsias liigub meie sakslaste metsilule kallaletungimisele, ühtlasi

tagajärgedega hulk kokkupõrkamist.

Mecheln-Brüsseli liini poole. Selle

See plaan oli muidugi ainult seks korraks (keskmise radikalse erakonna juhataja); afunraade
lehmd, kui Austris! ainult Serbiaga tegemist minister endine pääminister senator Doumcrgue

Peterburis, 14. aug. Saa
dud sõnumite järel on meie wäed
Riias, 14. aug. TUfitist on palju

juhendatud radikalne): põllumajanduse minister
Fernand David jdemokrat); tööminister senator

Austria pidi suurema osa omast väest Bicnvenu Martin juhendatud radikalne); ilma
Wenemaa wastu saatma. Tal on üleüldse 16 kindla ametita minister Julcs Guesde jühen

wöekorpust. Järjelikult ei võinud ta mitte, datud sotsialist); ministri abi kunsti larwis
nagu esialgu oli kavatsetud, 8 korpust Serbia Dalimier jradikalsotsialist).
Kõik need ministind on wcmad tnttawad
test saadud teadete järele umbes 5 korpust te politikamehed. Neli neist on enne püämimstrid
gevad olnud, nii umbes 180.000 meest. Wõib olnud, kolm püämunstri kaudtdadid. Uus awa

wastu saata, vaid tal ou sääl Serbia allika

vad, et ühele suuremale London: pangale alla aga, ct tal sääl siiski vähem väge oli, likkude tööde muirster Sembat, üks suurematest
Põrgumasin kinnises postpakis tulekindlas '.vahest ainult. ii'sikud osad 5. korpusest, igata Prantsuse kõncmeesiest, on ühendatud sotsialis

kapis alalhoidmiseks anti. Kõigile pankadele
on hoiatus tehtud iseäralikult ettevaatlik olla
ärawõtmine, teiseks waenlase eemnl Tilfiti eneste kätte Võtnud.
kinulpitscritud asju hoiule wõlies.
tõmbamine prantslaste seisukohtadele
Lloyd-George tegi alamkojas ettepaneku
sõjasaaki saadud. Linnawägi ja elanikud on sõjalaenu seaduse leelnõu aluste kohta. Eel
tõttu oli 4. Saksa diwisjon, kes loune pöge>lenud. Jda-Preisiinaa linnade wahel, mis nõu ci pea mitte ainult seni p arlameudi poo^

esiteks kindlustatud Saksa seisukohtadi

korpust kolmest kohast Serbiasse tungima ja siallst); awalikkude tööde minister Sembat juhen
selle väikese riigi õige ruttu tümaks tegema. datud sotsialist); kaubanduseminister Thomson

oleks olnud. Ja see plaan on nüüd luhta
eduga edasi. Ida-Preisimaal tagane
mad sakslased rutuliselt Kõnigsberi gcde ja rahwa kaugelaselittu wastupauckui läinud.

Prantsuse mägede joon põhjapoolses
mägi wöimsalt Lemtzeri (Lwowi) poole, tõendusi edasi anda, et Inglismaa on mehi
selt otsustanud kõigi abinõudega Bel
ringkonnas ronhe taganenud, kuid jät
kust meie enam kaugel ei ole. Meie
gia
jõupingutust toetada ja ta iss
kab Vastupanekut.
ratsawägi puhastab meie pääletungi
ja Europa rahwuöwahelikku õigust
Anttverpenis on järgmine teada mise eesrinda edukalt waenlastest. seiswust
kaitsta.
anne amaldatud Belgia WÄgede Selle juures on tal waenlasega hääde
Londonis. Ii- aug. - Ajalehed teata

wiimased sammud olid taga
järjerikkad. Nende ülesandeks ost

Pomcarele, et ta uue minister iumi

lasid häwitanud ja elan ikka on

Ida sSjawäli.
Lükilastmist Inglise päämäe juures kuulda
..
Peterburis,
14. aug. Mägede
ei olnud. Soolaste kallaletungimine Ülemjuhataja staab
teatab: Meie wä
oli terwel Mäerinnal rohkem silmapilk
gede tungimine Ida-Preisimaale ja
liste päälerungimiste laadi.
Wovvres'i maal ei ole tõsisemaid Galitsiasse kestis 12. aug. täieliku
gut peeti nii kangel idapool, et suur-

dega enne waenluses elaw Briand ühes Mille

Avalik arvamine ja ajakirjandus võtab randiga, wanaradikalne Delcasse, parajnsmeelne

telegrasi Koriunas ära hävitasid ja wahemehe suure rahulolemisega uue kabineti asutamise
kaudu soovi avaldasid ausatel tingimistel alla teate waStu. Tuletatakse osa meelde, mida Scmbat ja Guesde on.

Londonis, 13. aug. Osten mägede poolt löödud. Belgia mäe
dest saadud teadete järele tagane
Londonis, 13. aug. Saksa
wad Saksa mäe tiiwad, eh k
Togoland andis ilma mingisu
ähmardab neid hädaoht
Osa Namuri sörkisid peab weel guste tingimiöteta alla. Ühen
pöäwäest eraldatud saada.
Wöit kaldub uähtawastt pää
letungiwa wäe poole.
piihapäewal Mons'i ja Peronnes'i wa

astunud on ühendatud erakondade
ja riigimeeste walitsus, kelle liik

matult kokku võtta. Kõiges selles näevad meteks pääle teiste weel ühendatud radikali

hes oli see aga esimene tõsine katse Serbiat tide parajusmeelse tiiwa juhataja ja uuS ilma
ametita mintstcr Julcs Guesde õigeusklikkude
„ära võita"
kiuidas seo katse lõppenud on, seda lugejad Marxi jüngrite ecstivõtja.
Uued ministrid pidasid 14. augustil Vaba
juba teavad. Austerlane on täielikult lüüa
saanud ja verise pääga oma kodupinnale ta riigi presidendi lossis esimest korda nõu. Wi
gasi pöörama pidanud. Kui mttäbatu suured. liste asjade minister DelacSsö ja sõjaminister

2

Nr. 1841

keosel, IK, auxasttl t? 1».

Diplomattline sõja ettewalmiS
tamine.

mulle kantsler niisuguseid mitte. Hol adresseritud, wõi jälle asutuste nime pääle te
landi kohta tegi kantsler lühenduse, et

gewa sõjamäe juures.

Pl.ogumnasunn ja iüiarlast/e. 44>pi.

" Wol m ar rS: aUool 4-!iS-

kui Saksamaa wastased Hollandi erapooletust
Nende pakkidega on lubatud ainult järg
Wiimaste päewade diplomatiline ajalugu tähele panemad, Saksamaa seda erapooletust misi asju saata: theed, tubakat, arstirohtusid Mse kursusega 39 õpilast. Seh 1 o c/iS:
ei ole ammugi weel kirjutatud. Kuid Inglise ei riku. Teisest küljest wõib Nrantsusemaa kuiwa ollusena, optika, matematika ja kirurgia 2-klasfürm algkool. 30 õpilast. z/u h.
walitsuse poolt atvaldatud Sinine Raamat, sõjaline tegewus Saksamaad sundida wägesid riistu, joonistuse ja kirjutuse materjali, pesu ! a s. 2-klas,iluie algkool voiss- ja türarlaS
wille wäljawõtted wäljamaa ajalehed on toonud, Belgiasse saatma, kuid pärast sõja lõppu wii ja kõike, mis kehakatteks tarwis läheb, jalawar
00l 4-aastase kursusega, i? õpilast. H ir
heidawad uut walgust sõja diplomatilise ette dakse sõjamäed säält ära."
jusid, sõjariistu, wäljaarwatud padrunid, pis
" h o / ls: algkool poisslastele. 13
walmistnse pääle, mida Saksamaa saadikud mit
tongid ja teised lõhkeained.

ele 9 õpilast. PSlts a n. aasaw

mesuguste Enropa suurriikide juures ametis olles

17. juulil Saksamaa
ettepanekud „Mcie käest- nõu
takse teatab ringkirjaline

toimetasid. Need dokumendid on niiwõrd ise
loomulikkud, et nad iseenese eest kõnelewad. märgukiri et me rahulikuks jääksime sel
t 3. juulil teatab Inglise saadik Peterbu ajal, kus Saksamaa Prantsusemaa käest ta asu
ris, et wäliSte aSjade minister jutuajamisel maad ära wõtab. See ettepanek on meile
Austria ultimatumi asjus kindlat arwamist on wastuwõtmata, sest kuigi Prantsusemaa ühtlus
awaldamid, et Austria löök õigusepoolest We Europas alale jääb, kaotab ta siisgi esimese
nemaa wnStu on sihitud. Waewalt aga, kõne järgu suurriigi tähtsuse ja saab Saksamaa kä
les Sasonow edasi, soowib Saksamaa sõda, ja sualuseks riigiks. Saksa kantsler nõuab meilt,
sõjast pääseks kahtlemata mööda, kui Jnglisemaa, et me Belgia erapooletuse ohwriks tooksime.

. ?°iku 18 kooli issi õpilasega.

Posti-pakid, millega sõjariistu, mundrit, (Koostõpllaste arw Tartus ei ole üles antud.)

riideid ja päälmisi riideid tahetakse saata, ka
nahad, kasukad ja tveekindlad riided siia hulka

E estr m aal. T al li nna s: i) Hansa

- -«i Poisslaste-kool
ette
arwatud, wõiwad ka üle 12 naela rasked walmistufe-klasstga.
isg õpilast. 2) Hcuri
olla, kuid selle tingimisega, et igas niisuguses ette-1001, 1. järgu kõrgem tütarlaste-kool. 186
pakis siin ülesloetud asjadest mitte rohkem ei

õpilast Paides: Saksa kirikukool,

tohi olla kui üksainus igast seltsist. Ühtki jaguneb algkooliks, progümnasiumiks poisslas

pakki ei wõeta muidu wastu kui ainult tele ja 7-klassiliseks tütarlaste-gümnasiumiks.
l a h t j s e l t, et järele waadata, mis

93 õpilast. Rakw e res: Marie Czer
nay Saksa kool. 94 õpilast. Haapsa
last. Lihulas: Marie Pauckeri
Saksa kool. 21 õpilast. Amblas: A.

sääl sees leidub.
kelle erapooletust Saksamaa kindlasti usub, oma Me lükkame selle tagasi."
2. Postisaadetused, mis pkt. s,—k all üles lus: Elisabeth Hoffmanni Saksa kool. 31 õpi
sõprade poole heidaks.
Saksa drplomatiat hoiatati. Sellepääle loetud, wõetakse wastu ja käiwad maksu alla
Samal ajal ütleS wäliste asjade riigisekretär wacitamata tegi ta otsuseks Belgiat mitte ar nende määruste ja hinnakirjade Põhjal, mis

Jagow Inglise saadikule Berlinis, et Austria wesse wõtta. Saksa nigikantsler awaldas Ing siseriigis üleüldiselt maksma on Pandud. Sel
Gcisleri Saksa kool. 21 õpilast. —Jõ h
serblasi õpetada tahab ja otsuseks on teinud

Generalissimus kindral Joffre

lise saadikule imestust, et Jnglisemaa walmis lest on järgmised erandid wälja arwatud:
sõda kuulutada. Saksa keiser tegi sellejuures on „paberilipaka pärast" sõdima.
iselooniuliku tähenduse: „Waewalt on Serbia
Niiwiisi sündis sõja diplomatiline ettewal
walitsus nõus temale ettepandud nõudmisi mistus. Saksamaa walmistas sõda. Lihtne

Prantsuse - Inglise - Belgia ühendatud wastu wõtma." Inglise saadik Roomas sai mõistlikkus oleks pidanud nõudma, et diplomatilise
niisama teateid, et ainult ultimatumi nõud toetuse loomiseks kõik Hewaatuse-abinõud tar
wagede ülemjuhataja.
miste täielik wastuwõtmine Austriat wõib pea witusele oleksid wõetud, mis selle järel sõja

tada. „Austrial on", telegraferis saadik mi riistadega toetamiseks oleks wõinud minna.

nister Greyle, „nõu Saloniki raudteed ära
Aga selle asemel? „Aokkupõrkamise alguseks
4. Tegewasse sõjawäkke jäetakse täiesti
Millercmd, kes ööse! ametisse olid astunud,
wõtta."
kirjutab Prantsuse endine wäliste asjade saatmata:
andsid seisukorrast aru. Et parlament laiali
Kahtlemata teadis Saksa diplomatia ette minister Hanotaux -Võeti Adria küsimus".
s) kirjad, millel tarwilik osa markisid täitsa
on ja taS selleparast walitsuse-seletust ette ei

Wõida lugeda, siis otsustati terwe
maa poole üleskutsega pöörda.
Ministrid tahawad iga Päew nõu pidada.

Türgimaatt.
Odessas, 14. aug. Konstantinopolist

teatatakse, etwalitsus kõik toidu
tagawara ära on wõtnud,

sest et kaupmehed, toiduainete sunduslikku rii
gile müüki kartes, enam esimese torwiduse kau

pasid sisse ei wea. Linna ähwardab nälg
Traakiast teatatakse korratustest ja näl
gimisest suures Türgi sõjawäes, mis Bulgaria
piiri äärde kokku kogutud.

Türklaste maruisamaalikkust arwaiakse

E. nwer - b e i süüks, kes diktatorina

ja Edu" erakonna

kutsutaks.

Järgmise! päewal saab „porsign-Otics"

antud, et sõja korral Serbiaga Wenemaa mitte

u) Lihtkirjad, kuni ühe naela
„R. Wcd."
b) Po st kaardid sise- ja wälja
maale,
) Ristpaela saadetused sise
Läbikäimine tegewa sõjawäega ja wäljamaale,
) Hinnata pakid mitte
Posti kaudu.
üle ühe puuda, mis sisemaale
„Walitsuse teataja" toob täielikumalt need

Türgi seltskonnas liiguwad kuuluju erapooletuks ei wõi jääda, algas selle pääle määrused ette, mis posti ja telegrafi pääwalit

tud Saksa saatkonna us

waatamata sõda. Saksamaa ütleb ennast lahti sus läbikäimise kohta tegewa sõjamäega posti
kumata imelikkude ettepanekute kohta, konwcrentsist osa wötta. 16- juulil ütleb mi kaudu maksma on pannud.
millega Türgimaad sõtta tahetakse kiskuda.
nister Grey Saksa Londoni saadikule würst
I. Postisaadetused tegewasse sõja
wäkke.
Lichnowskyle otsekoheselt: „Kui Saksamaa
1. Edasisaatmiseks sõjawälja - postkontori
sõda alustab, läheb seisukord wäga tõsiseks.
Ärgu wiigu meie jutuajamise sõbralik toon tesse wõetakse riigi posti-asutustes wastu:
Teid Jnglisemaa seisukoha kobta eksitusesse".

Saksamaa lubab, Tür
gimaale weerandi Prant
susemaalt saadawast sõ ja ku lust j a kõigi Muhamedi
usuliste maade ühendamist
Türgikalifiülemwalitsuse

Berlinis ei saada sest weel nähtawasti aru:
selsamal päewal ütiM Saksa kantsler Inglise
alla. Saksa söjasaatlond kihutab Türgi saadikule: „Kui Wenemaa oma wäed Austria
Valitsust mitmesugustele wäljakutsuwatele sam wastu saadab, siis on Europa sõda mööda
mudele, et läbikäimist sõbraliku naabrimaaga pääsemata. Ma saan wäga hästi aru, et Jng

katkestada.

Wene ja Rumenia aurulaewa

Saksa Selts Liiwimaal ja Sakslaste selts

Kuramaal pidasid ühiselt weel Saksa
kooliõp e t a j a t e -se m i n ar i Mii
tawis ülemal. 33 õpilast.

wõetud sammu tähtsusest; esialgu oli ta täiesti Saksa diplomatia ei osanud seda kätte saada, puudub ehl osalt, kui nende kirjade raskus üle
kindel, et Wencmaa wahele ci sega. Inglise mida omal ajal Bismarck kätte oskas saada
30 grammi ulatab;
Lõpuks tuleb weel nimetada käsitööõpilaste
saadik Wienis teatab 13. juulil. Saksa saadik et mitte Saksamaale sõda ei kuulutataks, waid
b) igasuguse raskusega kirjad ja postkaar kodu Tartus oma edasiharimise - kooliga,
olewat arwamist awaldanud, et Wenemaa nii et tema sõda kuulutaks. Belgia erapooletuse did, millel margid osalt ehk täitsa puuduwad,
mille kursus 4-aastat kestab.
kaua rahulikuks jääb kui Austria Serbiat ka rikkumine pani Saksa mere-wägewuse kaalu kui nad sarnaste isikute" nime pääle on adres
ristab. Wenemaa ei wõtwat mingisugust kind pääle. Diplomatia ei olnud mitte wähem kui seritud, kes tegewa sõjamäe alla ei käi.
Riia linnawalitsuse tegewus ja kawat
lat sammu ette, mis talle möödapääsemata tema juhataja Saksaniaa wägewuse läbi pimes
5. Kui sõjawägi Wene piiridest wäljas
sused sõja puhul.
Poola, Russini, Rumenia ja Persia küsimuse tatud.
pool asub, siis wõetakse pakkide saatmise eest
Linna-omavalitsuse tegewusepiiridesse ulata
ette tooks. Ja Prantsusemaa ei olewat sõjale
Mitte ilmaaegu ei lõpetanud rahulik iile hariliku hinna Wcel 5 kop. lisamaksu iaa wate sõjaaegsete tarviduste kava kokkuseadmi
ette walmiStatud. Järgmisel päewal teatab Asquith oma seletusi parlamendis sõnadega: naela päält.
saadik Wienist, märgukirja kokkuseadel olnud „Meie wõitleme tsiwilisatsioni aluste eest. 11. Postisaadetused tegewa sõjawäe seks valis Riia linnavolikogu 23. juulil s. a.
iseäralise kommisjoni, kes linnal tarwilise leiab
kindlasti sõda sihiks. Sest ajast pääle tegi Wõib olla, et see kõige suurem wõitlus on,
kaest,
olewat järgmisi kavatsusi teoks teha:
minister Grey kõik mis wõimalik, et küsimust mis Jnglisemaale osaks langeb, kuid ta lõpp
K. Sõjawälja postkontorites wõetakse edasi
1. Kommisjon peab tarwilikuks, et linna
rahulikult ära õiendada. 14. juulil pöörab ta ei sünnita kahtlusi. Meil on uuesti tegemist saatmiseks wastu:
valitsus elanikkudele leiwasaamise wõi
Saksamaa, Prantsusemaa ja Jtalia poole ette napolconismusega, aga seekord ei ole, niipalju
malikuks teeks. Muu seas ongi kommisjon
panekuga, et konwerents Londonisse kokku kui teame, Napoleoni mitte olemas I"
raskuseni, Wene ja wäljamaale.

wastu töötab; wiimane ei ole Enwer-bei teate, et Peterburi ministerium iga ettepane
rahwalikkusega ja kõrge seisukohaga rahul. kuga nõus on, mis kokkupõrkamist rahulikult
Lihtrahwas on waescks jäänud, ja on wäe ära õiendab. Sündmused lähewad aga kiiren
sõjajalale seadmise ja uue sõja Võimalikkuse datud käigus edasi. Austria, kellele teada on
zv astu.

wi s: Marie Dittmanni Saksa kool. 35 õpi

3. Lihtkirjad mitte üle 30 last. Maarja-Magdalenas:
grammi (2 loodi 1 sol.) ja post Lucie Kalpuse Saksa kool. 40 õpilast. Kokku
kaardid, mis tegewa sõjamäe sõja 9 kooli 682 õpilasega.
meeste nime pääle on adresseritud,
Kuramaal. 21 mitmesugust kooli
wõi jälle nende asutuste nime 890 õpilasega. Pääle nende koolide oli 1913,
Pääle, mis tegewa sõjawäe juures on, saa - a. suwel 6 rahwakooli tegewuses. Nende kohta
detakse hinnata kätte.
ei ole lähemaid teateid.

lisemaa Prantsusemaa allasurumist lubada ei

lähemad.

juba Riia kaupmeestelt 225 vaguuitäit rukkid
tellipud, osalt 112 kop., osalt 111 kop. puud,
et neid kohalikk. meskitelt jahwatamiscks anda.

2. Sõjameeste perekondade

arw, keda tarwis on aineliselt toetada,

ulatab Riias 16.000. Selleks kuluks linnal
130.000 rbl. iga kuu jooksul ära. Esialgselt

on linnal täh. otstarbeks 500.000 rbl. olemas.
Nende pakkidega, mis postkontorites lah Edaspidi selleks tarvisminevaid summaga m

tiselt wastu wõetakse, wõib üksi amnärki leks riigivalitsuse kaudu nõutada.
sid, wäärtasju ja muud saata, mis surmasaa

nud sõjamehed maha on jätnud.
7. Eelpool ülesloetud postisaadetuste was

3. Leiwa- jalihahinnad tule
4. Kõigi trahterite ja viina
müügikohtade kinnipanemise

wad kindlaks määrata.

tuwõtmise ja postimaksu juures käidakse
üleüldiste määruste järel, järgmiste eran palvega tuleb kuberneri poole pöörata. Kui

s) lihtkirjad kuni ühe ditega :
kõigi joogikohtade kinnipanemiseks luba ei
naela raskus eSn/ij
8. Sisemaa lihtkirjad mitte anta, siis paneb kommisjon ette 53 monopollpoe
d) p o st k a a r td.-«l4>,
üle 30 grammi (2 loodi I sol.) ja post hulgast 45 kinnipanemiseks luba nõutada ja
- c) saadetused ri st P ae l a kaardid saadetakse hinnata paluda, et teised äripäewiti üksnes kella 3—12
all, !
kätte, kui nad sõjawälja-postkontoris posti
lahti tohivad olla.
ä) rahasaadetused kahtise ametniku kätte on antud. Ohwitserid, kes oma ja 2—5
5.
Et
palju töölisi ilma
kaardiga ainult' posti kaudu, kirju ilma margimaksuta soowiwad edasi saata, tööta on,linnas
maal aga põllupidajad
s) ajalehed ja ajakirjad, mis peawad need kirjad postkontoris ise ära tööliste puudust
tunnevad, siis on kommisjon

wõi. Aga Saksamaa ei püüagi selle poole.
d e l t wõtawad Türgi wõimud BoSporusse Kui Jnglisemaa erapooletuks jääb, siis on nende jaoks kindlaks määratud taksi
sõitmisel mõned traadita telegrafi osad ära, Saksamaa walmis lubadust andma, et ta oma lewad edasi saata,

andma.

töö juhatamise-bürodele eite pannud siin va
s. Lihtkirjad ja postkaardid on ainult siis heltoimetamist oma hooleks võtta.
neid tagasisõidul tagasi anda lubades. Wene Wõidu puhul Prantsuse maid Europas enese
margimaksust wabad, kui nad söjawälja - post
laewade kaptenid awaldasid protesti.
külge ei liida." Mis Prantsuse asumaadesse kid (kuni 12 naela), mis ainuüksi tegemas kontorites poStiametnikkude kätte edasisaatmiseks
puutub teatab saadik siis ei andnud sõjawäes olewate sõjameeste nime pääle on antakse.

f) kergemad hinnata pa

Postimehe kaastöölise andieats
paawsti suures.
Kui ma septembri krchl Roomas olin, siis

käisin ka..paawsti juures «jutul* nii Peak

pääsetähti muretsema, sest ülemalnimetatud terwe keha liigutustega juhatas.
„Elagu paawst" «elagu katolitsismus" pani
nilnekaart andwat ainult õigust sekre
täri käest pileti muretsemiseks, mis aga nüüd õhku wärisema ja tuju oli kõige parem, tahaks
ka juba hiljaks olewat jäänud. Kuna me nüüd ütelda, kõige lõbusam.
Wastuwõtmine kestis wast umbes weerand
sisse ci pääsenud, hakkasiwad meie oma kvar
tetis nüüd lahkhääled kuuldawale tulema. Üks tundi. Kui me lahkusime, ei olnud meil mitte
arwaS, et meie peaksime liiga uhked olema seks, tundmus, et meis waimuliku õhukonnast olek
et nüüd meel sinna tilkuda, kuhu meid sisse sime tulnud, waid ennem õige rõõmsast rahwa
lasta ei taheta. Teine mees pani rahulikult kogust, lelle rõõmuawaldused siiski teatawat
sigari põlema, ja arwas, temal olewat kõik klcrikal-politilist laadi kandsid.

sin wist küll Eesti keeles sõna .audientS' tõl
kima. Noh, kui see tõepoolest nii oleks olnud,
siis oleksin juba selkorral .Postimehele' kohe
telegraserinud, et ma aga sellest seni Vaiki
nud olen, siis on küll lugu hoopis lihtsam,
Nii olime siis oma silmaga paawsti näha
ühtlasi aga ka keerulisem. Ei oleks ka wist ükspuhas, kaS sisse saame wõi mitte. Kaks
meeldegi tulnud pärastpoole sellest külaskäigust meest aga arwasid, et meie peaksime ometi saanud. Teisel päewal kõndisime ainult nelja
.Postimehele' teatada, kui mitte paawsti monsignor Del Maalile wähemalt teatama' kesi paawsti suures Watikani aias.
Jtalia ohwitser oli meile juhatanud, kelle
surm wähemalt mõneks silmapilgukski prae kuidaS ohwitser tema kaardiga ja lubamisega

6. Linna teenistuses olnud,
kuid nüüd sõtta kutsutud isikute
palga edasisaamise kü

lO. Kui sõjawägi Wene piiridest wäljas simus tuleb lõpulikult ära korraldada.

pool seisab, siis wõetakse postipakkide eest lisa
7. Kommisjou on tarviliku leidnud olevat
maksu, iga naela päält 5 kop.
selleks kuberneri kaudu sammusid astuda,, et
11. Saadetused söjawälja - postkontoritest linna kaubandusliste ettevõtete kui ka üleüldse
wõiwad adressidel sõna ~uc>
elanikkude tarvidusteks sularaha suuremal
kanda.

12. Tegewasse sõjawäkke saat

miseks, ja ümberpöördud, ei wöeta wastu: linna diSkontopanga ja kaubandusepanga ühise

järelmaksuga saadetust, raha telegrafi kaudu Vastutuse pääle laenuks auuud.
jne. Postisaadetused, mis tegewasse sõjawäkke
8. Et 1914. a. eelarvest kuidagi kinni
lähewad, ei tohi adresside pääl sõna ~uo noa pidada, on linnaamet mõned tööd küll edas
rpcöonnnin" kanda.
pidise aja Pääle lükanud, kuid töösid, mis

Kirjad ja telegrammid, mis juba käsil, tuleb edasi teha lasta,
tegewasse sõjawäkke saa et seeläbi töörahvale teenistusewõimalust

detakse, ei tohi oma adressidel wäeosade ega pakkuda.

gusel söjaärewuseajal tähelepanemist enese pääle ümber käib sest siin oli nähtawasti oma käest selleks luba saada wõiksime. Nähtawasti asutuste asukohtade nimetust mitte kanda.
ei oleks tõmmanud.
Wäikese wõimu kurjasti tarwitamine. Pidin siis ei olnud teistel reisijatel seda teada, sest kui
Selle asemel peawad neil aga sõnad „na
lõunaajal Watikani kuuSti-osalond kinni pandi,
Olin ühes oma reisiseltfilistega, kolme tal jälle wanakese juurde kömpima.
apialuL' pääl seisma, siis

Kui 100 temale ära jutustasin, ütles ta
Poola katoliku preester meie juurde astus ja rahulikult: „ oodake silmapilk, ma tulen ise teiega
Puudulikus Saksa keeleS rääkima hakkas. Sel kaasa". Mul ei jäänud muud järele, kui tä
gus, et ta Warssawist oli tulnud paawsti nada ja wabandust paluda, et teda nii palju
waaiama. Tema pakkus kohe meile oma lah tülitanud olime. Kui Watikani lähedale tulime
ket abi pileti muretsemiseks, millega paawsti ja wanake küsis „kus siis teised herrad on" ja
juurde oleksime pääsenud. Ma ei unusta ma wiimaseid ei näinud, läks mul piinlikust
iialgi ära tema poolimestatud ja pool haawa pärast soe wool läbi keha. Seltsilised ei wõi
tud nägu, kui üks kaaslastest temale seletas nud muidugi aimata, et monsignor ise meid
meie ei tahtwatgi paawsti näha. Kohe oli saatma tuleb, ja nii arwasin ma, et nad wast
lahkus kadunud, millega ta enne meile seletas, wiimaks Watikaniguurest ära on läinud. Sääl
kus paawsti aken, uks ja aed on.
wiimasel silmapilgul nägin weel kaugelt ühe
Kui me wiimaks, juba ilma preestrita, ka reisiseltsilise ära, nii et kergemini hingata

linlasega, just Rooma St. katusel, kui

nii kerge. Üks kaaslastest leidis oma reisiju
his mon-mgnors äsl v/nabi adressi.
Mina, kui kõige noorem meie reisikwartetis

ja aega Jtalias elanud, pidin

siis rnONslgnOro äel vv?.ni'i juurde minema ja
paawsti audientsile päästmise wõimalust mu
retsema.

See wana mehike, kellel weeel praegu oma

suur mõju paawsti riigis on, wõttis mind oma
lihtsa lahkusega wastu ja lubas meile piletit

anda. Pidime aga pärast juba ise kõik neli
piletile järele tulema. Wanake andis siis ka
oma nimekaardi, millele ta pääle kirjutas, et
meid kõiki nelja Sua Santiii (Tema pühaduse)
Wastuwõtmisele lubatakse sellest olewat küll,

nagu ta ise kinnitas. Meie olime just -Wati

9. Haawatud j a haigete
sõjameeste eest hoolit

semist peab Riia linn oma aukohuseks.
ja meie ühes teiste waatajatega lahkudes otse
wäeosa (polgu) nummer ja nimi, roodu num Sel otstarbel seatakse 2. lirmahaigemajas haa
paawsti aeda pääsesime, jäiwad wiimascd suure
mer jne. Näituseks:
wahaigete jaoks Z5O woodit ja 1. haigemajas
õreda raudwärawa taha waatama, kuidas
n) Lasisemisi ja külgehakkawaid haigusi põdejate
Eesti ennast paawsti aias rcpräsenteris.
jaoks 60 woodit sisse j haawatud ohwilseride
Roomast olen Pildi kaasa toonud, kus

paawst üksi oma aias kõnnib. mul Päe
wapildi apparat kaasas olnud, siis oleksite

„Wirmalises" näha saanud, kuidas meie
paawsti aias promenerisime.

Leonard 0

Seda ja teist.

„Koskede muusikat"
tuselt maha tulime, oli pikk teekond ja treppide Wõisin.
keeruliklus ka meie esialgsete kawatsuSte pääle
Kui nii siis nüüd monsignor de! Waal'i on mitmed asjatundjad mehed pikemalt uuri
oma mõju awaldanud ja plaanid muutma sun saadetusel eeskoja uksest sisse astusime, taganes
dinud, Un et ühel häälel otsustasime ometigi meid nähes ohwitser targu, oma endist päälc
paawsti waatama minna, kui see ainult wä tuugimist nüüd juba lootusetuks ja wõimataks
hegi wvimalik. Rooma saaks wast weel kord lugedes.
elus, kuid paawsti näha ei ole teistkorda mitte
Nüüd pidime weel laiast kõrgest trepist

määral liikuma hakkaks. Selleks on rcchaimms

terium 10 miljoni rubla Riia börscpanga,

nud. Iseäranis olid sel alal tuntud geolog

2-K n-dxo-ruoit u»nli3i». (nimi).
b) Sa. npUi«o. yz-it
n-bxornllkt Kpncnonpcniii Vurepa.ochnusp/ 7-0 Ü põrm (nimi).
c) Li. npuiw. klouesoö

Walteri erakliinikud. Need haigemajad antakse
Punase Risti walitsuse alla.

Pääle selle mõtleb kommisjon 1915.

riouonmnoü rc>clnrrn.ar> 7. <k>eur>uillepv

1937. a. suwekuudel Kemmerni sanatoriumis

(uimi).

10 ohwitseri ja 40 alamwäelift linna kulul

Kirjad, mille adressid nende määruste järel rawitseda lasta.
ei ole kirjutatud, jäetakse edasi saatmata. Nime
Selle tarwiS, et kui mingisugune taud
juures on foowitaw ka isanimi juurde lisada. elanikkude seas lahti peaks pääsma, seatakse

Duntenhofi uul. töömaja ruumides 100

Saksa Seltsi koolid Vallimaal.

Saksa Seltsi poolt Baltimaal ülespeetawad
A. Heim ja ta wend, muusikamees E. Henn.
Sellejuures tulid hoopis ootamata tagajärjed koolid, mis hariduseminister hiljuti kinni Pani,

nähtawale. Üllatama selgusega ei olnud mitte on „P e t. Z t g.-i" teatel järgmised:
ainult kõigi weeiangemrste, Maid ka tugewalt
üles minema, kuni wiimaks sekretäri toani kohisewate mäe-ojade juures E-dur kolmikkõla Alberti kool, 1. järgu 9-klassiline keskkool poiss
saime, kus monsignor meile tarwilised sinised helisid ja nende kõrwal sügawat, ümisewat lastele, gümnasiumi ja realkooli osakonnaga
nagu suurest kaugusest kölawat 11-i tähele ja ettewalmistuse klassiga. 1913—14. kooli
piletid ise wälja töi.
Pidime weel kord rohkem tänama, kui seda panna. Wiimane heli on seda tugewam, mida aasta algul oli koolis 424 õpilast. 2) Herderi
ette ära olime näinud ja astusime wiimaks suuremad allalangewad weekogud on. Seda kodanikkude-kool. 201 kooliõpilast. 3) Mein
suure õue pääle, kus rahwakogu paawsti sügawat 11-i wõib mäenurga wõi trheda metsa hardi-kool, algkool poiss- ja tütarlastele. 1913.
taga kuulda, kauguses, kus wee teised helid a. teisel poolaastal käis koolis 91 poisslast,ja
Väljatulekut ootas.
Just warawa wastu oli ehitud palkon, mis ammu on waikinud. S-duri kolmikkõla heli 32 tütarlast. Meinhardi-kooli juures on meel
iga silmapilk paawsti ootas. Pahemal pool dest on S ja El kõige selgemini kuulda, mille nooresoo pelgupaik olemas, kuhu minewal aas
istusiwad teisel palkonil kardinalid. Wiimaks wastu L wäga nõrk on ja iseäranis wäiksc tal 35 last käis. 4) Hollanderi-kool seisab
mate weelangemiSte juures waewalt kuulda koos algkoolist poisslastele ja algkoolist tütar
kuulutasid fanfarid pgvwsti ilmumist.
Suur puhkpillide kopr hakkaS õige lõbusat wale tuleb. Suuremate koskede juures ilmu lastele. Ühtekokku oli neis õpilasi 258. Hol
muusika tükki mängima. Rahwahulk wõttis wad need neli heli sagedasti mitmesugustes landeri-kooli lasteaias käis 24 last. Tar
elawate hüüetega palkonile ilmuwat paawsti oktawides j sellewastu ei ole teisi helisid kos tus: 1) Algkool Poiss- ja tütarlastele. 2)
wastu, kes siis naeratama lahke näoga kokku kede kontserdis mitte leida.
Et need tähelepanekud õiged on, wõib iga 1) 2. järgu kool poiss- ja türarlastele. Õpilasi
tulnud rahwa poole pööras. Kahjuks seisime

kani suurest uksest sisse astunud ja tahtsime ühes meie niikaugel, et ei kuulnud, mida paawst üks wabaaja reisipäewadellkergesti tähele panna.
teise rahwahulgaga, kellel sinised pääseKbed rääkis.
Tal on ainult tarwis kohisema wee kaldal

laatsaretiks jääwad paruness Fircks'i ja Dr.

t. Lii w i m aa l. Riias: 1)

Kodaniku-kool poisslastele. Pärnus

woodit sisemiste ning külgehakkawate haiguste
jaoks korda.

Peterburi, Moskwa ja Miitawi linnajaos
kui ka Riia maakonnas töötawad sSja kestwuse!

kohalikud Punase Risti komiteed, kes waba
tahtlikkude annetuste waral laatsaretttsid mõt

lewad korraldada. Moskwa eeslinna komitee

on awaldanud, et linna

öömaja tema kätte antaks j komitee seaks
sinna IKS woodit ja palub selle sisseseadmiseks

linnalt toetust. Kommisjon soowitab selleks
ühekordselt 10.000 rbl. lubada ja kahele teisele
liunakomiteele kummalegi 5000 rbl. ning maa
konnakomiteclc 3000 rbl.

Seega annab linn oma kulul 450 woodit
Punasele Ristile tarwitada, arwamata weel 50
woodit Kemmernis ja 100 woodit töömajas.
Et kõiki eeltähendatud kawatsusi täide wiia,

arwab kommisjon tarwiliku oiewat, et linna
wolikogu 500.000 rublale lisaks, mis ta nen
deks otslarweteks juba määranud, linnawalit

oli 120. 2) Kõrgem 1. järgu tütarlaste-kool susele luba annaks weel 1- m i l j o n i l i st l a e n u s u ui in a t laiwituscle wõtta.
13. skp. tulewad eelscisioad kawatsujcd

44 õpilast.' W S n n u s: progümna
sium Poiss- ja tütarlastele. Käis koolis 132
õpilast. Kuresaares: Keskkool

käes, trepist üles pöörata, kui ohwitser kirbus
Wahe pääl laulis preeestrite koor ühehää laulu teises helitõus kui S-dur laulma hakata,
wolikogu toosoiekul harutusele.
toredas uniwormis meie juure astus ja Saksa lelise laulu, mida noorepoolne pakstmäoga ja ta saab imestama, missuguseid ebakõlasid
keeli ' seletaH, meie oleks pidanud enne omale preester niisama Ägedate km käe ja wee helidega ta rõõmus laulmine sünnitab.
poiss- ja tütarlastele. 83 õpilast. Wõrus:
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Wene riigist.
TartuS, 15. auguStil tSIt.

Leeckol, lk. lBls.

Jda-Preisi sõjaväljal on meie Väed Ange tajate kaudu võimalikult kõiki kohalikka laulu
tade vahel ajawiitwat tööd nõudis, ära on
datud mägede ülemjuhataja generalissimuskind
jäetuh. Traatisid seatakse söjawäljal ainult rap'i jõe ja Jsterburi, ja Angerubnri linnad koorisid ühisele tegewusele paluda. Esimese ral J o f f r e, homme kindral Rennen
kontserdi eeskavasse mõeldakse pääasjalikult

ärawõtnud. s

kamps.
Angerburg on kreisilinn Gumbinneni niisugused laulud võtta, mis käesoleva aja
olemas on. Saksa sõjaväel on praegu kergesti
Abi sõjameestele.
V. sSiakaart,
kantawad traadita telegrafi apparadid, mida piirkonnas Preisimaal, - Angerapi kaldal, väga sündmustega ühenduses seisavad; teise kontserdi
Peterburis, 14. aug. Päewa jooksul
Wene-Preist piirimäed, kus praegu Wene
sisuks oleks Cherubini .Requiem".
on aaeutur järgmised teated säanud haavatute mootori-sõitja ilma raskuseta päeva jooksul liivase maa pääl.
wäed
wõidurikkalt
edafi
tungiwad, ilmub
Angerburis on tähtsad valitsuse asutused
Korjandus tagawarawäeliste pere
ja haigete soldatite ja sõjaväkke kutsutute pere 200 wersta ümber edasi wöib wiia. Wäikse
homses lehes.
kondade HLaks
mal apparadil on tegewuse-ulatns 40 wersta ja koolid. Elanikka on l 5.000. Angerburi
kondade toetamise kohta.
. . . leht
Kiievis lubas linnavolikogu 300 tuh. ümber (tasasel maal isegi kuni 50 wersta, mä äravõtmisega on meie väed omale! teed Kö on eeslinna piirides käimas. Et kõikidele või
sääl üles, kus juba telegrafi- ja telefoni-poStid

malikuks teha üleüldisest häätegelisest ettevõttest
rubla haigemaja sisseseadmiseks 1000 voodiga. gestikuses kohas kum 2S werSta). Suurema nigsbergi poole avanud.
11. augustil taganesid Saksa väed rutuli osa võtta, on Karlowa eeslinn piirkondadesse
Minskis on scmstwo kohalikkude semstwo apparadi ulatusekauguS on umbes 200 wersta.
komiteede tarvitada 50 tuh. rbl. armud, Apparati wöib 1S minuti jooksul tarwituse knlt Osterode poole. Osterode on Königs jaotatud, kus selleks määratud annete korjajad

k o b e l j a n s k i semstwo lubas 60 tuh. rbl. watmis seada. Rasketel kohtadel wõiwad mõ bergi piirkonnas Preisimaal. Linnas on 20,000 maiast majasse käivad. Wöetakse vastu raha,
ja wiljakauplemise hõlbustamiseks 200 tuh. rbl. ned üksikud mehed edasi kanda. Niisuguses elanikku. Ta on tähtis kaubanduse ja tööstuse söögikraami, riideid ja muid asju, mida maha
jäänud tagawarawäeliste omaksed võiksid tar
Tarbeainete hindade tõstmise wastn. sõjatelegrasi-osokannas on 7 soldatit ja 2 oh- keskkoht ja raudteede sõlmjaam.

Tartu teated.

Punase Risti kohaliku komitee )usekooli ruumides eeslinna maja
koosolek kokku kutsu
awamine Tartu Eesti seltside peremeeste
tud, kus ka tagawarawäeliste perekondade toe
nimelise haigemaja asutamiseks. tamise küsimus päevakorral on.

Allakirjutamine kestab edasi.

ühcmeelist sõbralikku vastuvõtmist leidnud,

Peterburis, 14. aug. Permi kuber

Prantsuse kindralid.
Prantsuse tähtsam ajakirjanik ja sõjaasjan

ner K oshko ja Kalishi kuberner Rafalski duse tundja L. Naudeau kirjutab „Birsh. W."

kauplused meie linnas e. h kuni kella 1

TartuS. IS. augustil 1011

Oma haigemaja asutamise võte Punase

Risti all on Tartu Eesti ringkondades nii

Auemad teated.

kus nad sees käinud, lahkesti waStu võetud
ja neile jõuda mööda annetatud.

valva la, et tähtsamate tarbeainete hindasid 6 jalga pikk, koos seisab. Woolu sünnitamiseks
ilma tarviliku põhjuseta ci tõstetaks. Selleks tarwitatakse kuiw-batareid või väikest dünamo
soovitatakse sunduslikkude määruste läbi tarbe masinat, mida üks mees nagu jalgratast sõtku
ainete hindasid kindlaks väärata ja eksijaid des liikuma paneb ja mis 1800—t400 keeru
minutis tehes 1 amperi ja 50 swolti annab.
valju karistuse alla panna.
Dünamo kaalub ainult 9S naela ja teda wöib
Söjalisteks tarveteks
'on Peterburis seni juba 200,000 rbl. lubatud. üks mees seljas ära kanda. Ärasaatja ja waS

Ametist lahkunud kubernerid.

... . Tänase kirikupüha

vitada. Nagu kuulda, on korjajad igalpool,

„Denj" teatel on sisem. asj. mmisterkuber Witseri. Apparadi tarwis on 48 jala kõrgune

neridele ringkirja teel kohuseks teinud selle järele aluminiumist mast olemas, mis 8 osast, igaüks

tuwõtja kaaluwad kokku 85 naela.

lwub « leheküljega

Eeloleval pühapäeval k. 10 on Kauban-

Maksuta lSunasSSgid sõjameeste
omastele.
Proua R. Soower, keS Lossi unl. nr.

Ajalehtede saatmine sSjawäkke.
Nüüd on wõimalik juba ka ajalehti teae»

wasse sõjawäkke saata. Kuid adrcssi asM
maksawad ajalehtede kohta needsamad tingimi
sed, mis muudegi wäkke minewate postisaade

tuste kohta maksma on pandud ja millest me
juba waremini olete teatanud.

nagu seda viimastel aastatel ühestki etttewõttest 26 kuuenädalalise keedukursuse toime paneb, on

ei ole nähtud.

nõuks võtnud kümnele lapsele ehk

Ühiseks läbirääkimiseks tuli eila õhtu „Wa
ou oma palwe pääle ametist vabastatud. (P. järele Prantsuse praeguste wäejuhatajate kohta nemuise" väike saal mimesi üsna täis. Neid vanaemale, kelle toitjad wäeteenistufesse
on kutsutud, kogu selle kursuse kestvusel oma
järgmist:
T. A.)
oli igast ringkonnast; iseäranis rohkesti tege
Ülemjuhatajal kindral Joffre'el on oma
lasi meie seltsidest ja ühisustest. Läbirääki selle sooja vastutulelikkuse osaliseks soovivad
wägede keskel piiramata usaldus. See ön
mistest Võeti elavalt osa. Asju harutati saada, palutakse end täna ehk homme kella
mees, kes mitte ilma asjata sõnu ei armasta
Täna võttis Keisri Majcstet Tsarskoje
mitmekülgselt. Kõik sündis aga mi hääsoow 6—B õhtul pr. Soowerile üleS anda.
teha. See on organisator, kellel pääle terwe
riigivolikogu presidendi oma jutule. (Pta)
likult ja sõbralikult, et mõtete-wahetamme Wanemuises tänawu aiakontserta enam
otsustamisewõimu haruldane kehaline wärskus
Wene alamad väljamaal.
asjale ainult hoogu juurde tõi.
ei tule.
Nagu „Pet. Ztg." teatab, võib juba Wene ja imekspanemisewäärt tööhimu on. See on
Seletuste ja läbirääkimiste kokkuvõte peab
Teatavasti lõpetas „Wanemuise" aiamuualamatele Saksamaale raha saata, nimelt soldat, selle sõna täielises mõttes, kes rahu ruumipuudusel homseks jääma.

MMMMM

wabatahtlttud Prant
kulul lõunasööki anda. Neid, kes Jtalia ja Wenesusemaal.

Riigivolikogu president Keisri jutul.
Peterburis, 14. aug. (AMtlik).

sika-orkester sel kokkuseadel, nagu ta tänawu

väliste a§j. mimsteriumi kaudu. Kui adres ajal igast reklame tegemisest kõrwale hoidis.

, Otsustatakse ühemeelselt Tartus Eesti 30. aprillist tänini töötas, 12. aug. kontserdi
Tema juhatuse all seisab terwe rida täht
seltside nimelist haigemaja haavatud ja hai õhtuga oma tegewuse.
said
kindralid,
kellest
igaüks
wäärt
oleks
sõza
tagasi, aga alles pärust sõja lõppu. Äustriagete sõjameeste põetamiseks esiotsa vähemalt
Juba Varemini olid mõned orkestri-liikmed
wäe eesotsas seisma.
Ilngarisse ei saa veel raha saata.
20 voodiga ja 1 ohwitseri-woodiga sisse sõjategewusesse kutsutud, kuid nende aset suu
Kõige
lugupeetawamate
sõjameeste
seast
on
Karskuse kihutustöö keskkoolides.
seada ja üleval pidada.
deti weel täita; nüüd aga lahkusid wee! mit

sati snäl kütte ei leita, antakse raha küll

„Semstsh." teatel tahab hariduseministerium kindral Pau, kes 1870. a. sõjas käe kaotas.
Seks asutatakse „Punase Risti" kohalik med teised mängijad suwemuusika-orkestrist, et
eeloleval õpeaastal tervishoiu õpetust kõigis Kindral Pau on pääletungimise poolehoidja: komitee, milleks Liiwimaa kubernerilt kinnitus
omale talweks teenistusekohta. otsida jne. Selle

keskkoolides sunduslikkude õpeainete hulka üles tema lähidus elektriseerib soldatid.

juba on muretsetud.
tagajärjel jäid üksikud pillirühmad puudu
Prantsuse kindralitest oleks veel nimetada:
Punase Risti seltsi põhjuskirja nõudmist likuks.
õpetuses siis selle Pääle, missugust kahju alko- D'Amade, kes võrdlemisi lühikese ajaga suu mööda määratakse tegewliikmete aastamaks S
Orkestriliikmetest on tänini weel umbeS pooled
tis Marokko ära wõita, Michel Parist r., toetajate liikmete aastamaks aga 1 rubla
holi tarvitamine tervisele toob.

võtta. Iseäralist rõhku pandakse tervishoiu

Zuidas Prantsusemaalt Wenemaale kindlusekomandant, Maugene Prantsuse

pääle kindlaks.

sõjakäikude kangelane ja lõpuks Marchand,
Wäiksel Vaheajal maksab 56 isikut tegew
Keegi insener Ljahnitski, kes ise hiljuti alles kelle tuntud Afrika sõjakäik tema lord Kitchc liikme aastamaksu (üks neist 10 rbl.) ja 2 isi
Parisist Peterburi jõudnud, on „Wetsh. Wr.le" neriga kokku wiis, mille tagajärjel peaaegu kut toetaja liikmemaksu ära, nii et 287 rubla
lähemalt seletanud, mil viisil praegu võimalik Jnglisemaaga sõda oleks wõinud tulla. Nüüd kokku tuli.
on hiljutised waenlased kõige sõllralikumad
ni Prmrtsusemaalt Wenemaale sõita.
Otsustatakse ajutist komiteed 9 liikmest
Parisist lähemad rongid Boulogne'?, Pas liidulased.
walida, kuna lõpulikud Valimised siis tulewad,
Prantsusemaal on praegu püSsi all kõik kui liikmeid juba rohkem kokku astunud.
dc Calais merekitsuse äärde, millest laewad üle
Inglise randa Folkestoni käiwad. Säält tuleb meeste soost elanikud 20—45 aastani. Part
Awalikul walimisel said kõige rohkem hääli
raudteega Londoni sõita ja siis üles põhjapoole sus on 6-kordseid majasid, kus ainult naesed
Newcastle sadamasse. Newcastle ja Norra sa ja lapsed koju on jäänud. Kunagi ei ole aja
damalinna Bergeni wahel käiwad igapäew loos weel keegi rahwas samast jõupingutust
Norra laewad. Sõit üle ' Põhjamere kestab oma pääle wõtnud. Kunagi ei ole aga ka Sööt.
40 tundi ja tuleb 40 rbl. maksma' teed kait ükski rahwas oma osaks langenud katsumist
Kassapidajaks Valitakse E. A u l e.
scwad Inglise ristlejad, kes kõik kaubalaewad sarnase mehisuse ja julgusega waStu wõtnud,
Lõpuks kõneldakse weel lähemast töökorral
sääl siirese waatawad. Bergenist wõib siis kui siin.
dusest. Tahetakse Viibimata raha ja annete
raudteel üle Kristiania Stokholmi sõita, kust
Inglased ja sakslased Põhjameres.
korjamist alustada, j üleskutsed ühise asutuse

saab sõita.

H. Koppel, J. Tõnisson, E. Aule,
K. Parts, pr. A. Lõhmus, pr. M. Rei
si!, pr. M. Rcramot, F. Kangro, K.

3000 Jtalia vabatahtlikku tuli Lyoni mak
sulisse; sinna tulid ka Wene wabatahtlikud
Jtalia ja Prantsusemaa wabatahtlikud tegid
wennasõprust rahwa vaimustatud hüüete saatel,

kes marseljesi, Wene ja Garibaldi hümnust
laulis- Walsali platvormil tantsisid 10 Wen,
talumeest kirjudes särkides kafatshokki, mida
rahwahulk vaimustatult käsi plaksutades vaat

les. Wabatahtlikud asetati kahte eri rongi,
mis waksalist üleüldise waimuStuse saatel Src>
sõitsid.

Kattaro ttnna laskmine.
„Retshiie" telegraferitakse Kopenhagenist.

et Milano lehtede järel Kattaro kindlused
Jnalise-Prautsuse sõjalaevastiku tule all õige
raskesti viga on saanud. Linna laskmisest o»
ka Montenegro rasked suurtükid osa võtnud.

mängijad kohale jäänud, kes nõus oleksid or
Sakslased taganewad Poola piiri
kestris kuni käesolewa kuu lõpuni edasi män
maadelt.
gima. Neist allesjäänud jõududest ei saa aga
„Retshi" kaastööline WarSsawiS on kindla»
niisugust senisega wõrreldes muidugi Väik
test hallikatest teateid saanud, et sakslased Poola
semat orkestrit kokku seada, milles iga liiki
piirimaade! need linnad suure rutuga maho
Mänguriistad wähegi korralikus helilises tasa
jätavad, mis nende lläes olid. Selle juures
kaalus suudaksid esineda; ei ole praegu Või
süütavad nad linnad ja külad põlema.
malik pillirühmade tasakaalu seadmiseks tarwiS

minewaid mängijaid koha pääl ka wäljaspoolt

Kauge-3da sõjawaljatt.

„Retshi" teatel on lähematel päevade»
Kauges JdaS Jaapani ja Saksa sõjalaevade
muise" eestseisus ja muusikatoimekond oma eila

orkestrit saada. Sellepärast tegid „Wane
sel ühisel koosolekul otsuseks aiamuusika-orkestri

vahel kokkupõrkamist oodata, millest ka Austria

laevad osa võtavad. Pääle ristleja „ Käise»

tänawuaastast tegewust täiesti lõpetatuks tun
rin Elisabeth" on Austriat sääl veel üks sõja
nistada ja tema uue kokkuseade eest hoolitse
laev, kuid tema asukoht ei ole kindlasti teada.

mist käesolewal aastal kõrwale jätta. ,

Teater.

Türgi walitsuse ja Amerika laewo

komanderi wahel kokkupõrge. Sõda
soowttaw Türgi sõjaminister ühe
A.
BiSsom
ja
A.
Marsi
kolmewaatusline
lust
reisijaid Soome ja Rootsi laewad igapäew
Üksikud lehed on wahetewahel teateid suurte toetamiseks maetle Äv, a l d a d e l e saata,
Türgi soldati poolt haawatud.
mäng
„OH
need
ämmad
I"
See
on
ka
esi
Soome randa Ranmosse wiiwad. Turust wähc merelahingute kohta toonud. Nende teadete korjändusi kirikute juureS ette Võtta jne.
„Birsh. Wed." oma kirjasaatja telegraferii
põhjapool. Laewasõidu kestus 16—20 tuudi. wastu peab aga wäga ettewaatlik olema.
Warsti tuleb liikmete üleüldine ! koosolek
Rauniost jvõib siis raudteega ilma ümberistu
Sakslastel on pea terme rand kindlustatud, kokku, Ft üheskoos aru pidada, kuidas tööle
mata Peterburi sõita.
pääle selle kaitsewad randa miinilaewad, wee järjest suuremat Hoogu anda.
Terwe! see sõit kestab umbes S päewa ja alused paadid ja Põhja paudud miinid. Helgo
Wõib loota, et soow, millega koosolek lõs
tuleb kolmandas klassis 380 franki maksma. landi saarel on S torni ehitatud, kus igalühel
petati, tätde läheb ja Tartu Eesti seltsiks

Pühapäewal on „Wanemuises" esiõhtu

mene uuS näidend käesolewas hooajas ja to
hiks seepärast suuremat osawõtnnst ära teenida.

Konstantinopolist: Türgi ohvitserid ilmusil

alaliselt sadamas seisvale Amerika laevale
Praegusel ajal, kus sõjaärewus kõigi när„Skorpioni!e" nõudmisega, et traadita telegras
Vid pingul hoiab, on hää silmapilguks seda
maha võetaks. „Skorpioni" komandör ei kasi
Hetvust unustada ja lõbusamat, elurõõmsamat
nud Türgi ohvitserisid üleüldse mitte laevale
Parist olla 20,000 Wene alamat maha jää 14-tollilised suurtükid üles on seatud; niisama nimelise haigemaja asutamine Punase Risti all Meeleolu tunda, mida hää lustmäng pakub. tulla. Mehi laele kokku kutsudes pani kõmav
nud. Paljudki nendest olla õige raSres seisu on sääl sadam miinilaewade ja weealuste paa kõiki meie ringkoudi linnast ja maalt ühemeel Seda tekitama on „OH need ämmad" õige ko- dör Türgi katerile ette silmapilk ära minna
hane oma kerge naljaga ja Vahetpidamata põ
korras.
tide jaoks. Frieslandi saartele on batareid
Sedaviisi jäi traadita telegrafi mahavõtmise
seks tööks kaasa kisub, nii et hää algus jär newusega, milles ta waatajat kogu aja peab.

Tulevikkude hinnad

on Peterburis kerkinud, ühe paki eest, 10 toosi,

ehitatud.

Sarnasel olukorral ei taha wastased mitte

nõudwat mõned juba 15—17 kop. Nagu alguses oma pääjõudu tarwitada, waid püüa

iest suuremaks kaswab.

Riigieksami-tegijatek MiSpttaStele

tähelepanemiseks.
täiesti asjatundjad „Wetsh. Wr.-le" seletanud, wad teineteise jõudu wähehaawal nõrgestada,
Teatawasti langemad nekrutite Võtmine
ei ole tikn-wabrikutel hindade tõstmiseks mingit nagu miinilaewade ja weealuste paatidega
põhjust. Soomemaa! maksosvad kaupmehed 10 kallale tungida, miinisid waenlase laewastiku söjawäe-kommisjonides ja üliõpilaste lõpueksa
toosi eest Vabrikutele Mi. Siia juurde tcgewuse piirkonda wälja panna jne. Saks mite tegemine riigieksami-kommisjonides sügise

aktsisi-maksn kop. arwateS ulatab paki lastele on samane wõitlemisewiis merel ise sel õpepoolaastal ühe ja sellesama tähtaja

küsimus lahtiseks, ehk küll Türgi valitsus sede

Linnavolikogu koosoleku kirjeldus tungivalt nõuab, kuid „Skorpioni" komandör

ilmub ruumipuuduse pärast homme.

jääb oma otsuse juurde.
Tartu haigekassa
Dshemal-bei juhatusel peeti ministrite nõu
pidas kolmap. õhtul pääkoosoleknt. Otsusta kogu ja „Ühenduse ja Edu" komitee koosolek
misel oli: kaS liikmemaksu kõrgendada ehk abi
Sõjaminister Enwer-pasha nõudis sõjakuu
andmist piirata? Wäike liikmemaks ja käes lutamist Wenemaale, seletades, et ta iga sõja
olew tööstusekriisiS on haigekassa niikaugele vastase maha laseb, mis Türgimaale uuesti

hind ainust 8 kop. pääle. . Waheltkauplemise äranis tarwilik, et sarnasel teel, kui õnn nende pääle. Nekrutite Võtmine sõjawäe-kommisjo wiinud, et tal praegu juba wõlgasid on. Koos sündimist võib tuua.
tasuks peaks 2—4 kop. küllalt ulatama.
poolt, Vastase jõudusid omadega rohkem ühe nides kestab 1. oktobrist 1. nvwembrini ja olek otsuStaS siiski 1 protsendi - juure jääda,
Dshemal-bei vastas:
lõpueksamite tegemine riigieksami-kommisjonides kuid Väljaminekute Vähendamiseks abiandmist
sarnaseks teha.
„Nasim pasha mõrtsukas on iga mõrtsuka
15.
oktobrini,
arstiteaduses
—.
1.
novembrini.
piirata.
Abi
saab
nüüd
ainult
4.
haigusepäe
mine.
Inglise laewastiku ülesanne on aga koguni
Hö pääle valmis, aga ma ei luba Türgimaa
Et
aga
wäeteenistuscsse
minejad
nooredmehed,
kes
wast pääle; abi antakse kõigile palga hukatust".
14. augustil lõppesid iseäralise nõukogu teine: ta katsub Saksamaa mereteed täitsa
vosolekud,! mida kohtuministeriumi juures mi kinni panna, mis tal oma üliwõimu pärast ka oma haridusega ülikoolides sügisesel Spepool suuruses; haigemajas arstimise korral saawad
Pärast koosolekut laskis üks Türgi soldat
listri abi Jljashenko juhatusel wekslite maksu korda läheb, ta peab aga ka ettewaatlik olema, aaStal lõpule jõuawad, kohe weel selsamal üksikud palka abirahaks. Raskejalgsuse ja kaks korda Enwer bei pääle. Enwer ber on
tähtaja edasilükkamise asjus peeti, mis Kõige et talle waenlase miinid mitte wiga teha ei aastal wäeteenistusesse pearoad astuma, siis on sünnitamise korral jääb terwe palk abirahaks. kergesti haawatud, Ametlikult on teatatud,
nad sunnitud nimetatud tähtajaks sõjawäe-kom Matuseabiraha Vähendati: matusekuludeks mak et Enwer pashal jooksjahaigus . olla ja et te
kõrgema käsukirja põhjal 25. juul. s. a. ette saaks.
ira nähtud. Wõeti järgmised otsused wastu:
Mõlemad pooled ootawad aga weel praegu misjoni loosiwötmisele ilmuma ja kaotaksid Või setakse ainult 20-kordne päewapalk. Perekon arstide eeskirja järele kodu peab istuma
naliikmetelt Võetakse matuse- ja haiguseabiraha Laskja sai ära põgeneda.
Tunnistati soowitawaks wekslitele, mille täht ja ei taha mitte weel oma pääjõudu kaalu maluse riigieksamit teha.
Seda tähele pannes, et sõjawäe-kommisjoni ära; nad saawad edaspidi ainult priirohud ja
ajad 25. aug. ja 25. sept. wahel on, ühe pääle panna, et pärast sõjalõppu mitte täba
Kõik Türgi maa- ja merewae jõud
rasse seisukorda sattuda. Sellepärast ei ole ette ilmumine tähtsatel põhjustel seaduslikult ka arstiabi.
lähewad Saksamaa juhatuse alla.
.nbada. Ühtlasi tunnistati tormiliseks, et weksli wist ligematel päewadel, Wõib olla ka näda pärast ülewalnimetatud tähtaega ja nimelt kuni
Wõeti eelarwe 5. maist kuni aaSta lõpuni
Läaue sõjawaljalt.
protsent tähendatud pikenduse ajal ühe prot« latel, teateid suurematest kokkupõrkamistest järeltulewa aasta 1. Veebruarini lubatud on, wastu: Väljaminekud ja sissetulekud on 3200
„Berliner Tagebl" teatab, et sakslaste?
endi wõrra kõrgem on, kui riigipangas 6-kuu Saksa ja Inglise laewastikkude wahel mitte kusjuures söjawäe-teenistuse aja alguseks ikkagi rubla pää! tasakaalus. Eelarwes määrati kas Prantsuse piiril poolteist miljoni wäge olla.
eiste wekslite diskonterimisel. Arwati soowita oodata. Wahepääl on Inglise laewastik kõik 1. jaanuar loetakse, ja et lõpueksamite tegemine saosaliste haiguse- ja arstiabiks 1030 rbl.; nendest Belgia söjawäljal üks miljon. Mägesid
vaks ka "wekslite protesterimist seisma Saksamaa ühendused meredel (pääle Baltimere) katsekommisjonides hilisemaks söjawäe-kommis sellest on kolme kuu jooksul juba üle 800 rbl. juhatawat keiser Wilhelm.
ätta, mis wäljamaa raha järele maksta tule kinui sulgunud ja sellega talle määratu palju jonidesse ilmumiseks küllalt tähtis on, peab wälja makstud. Jääb küsimuseks, kuidas
Sakslased tungiwad nähtawasti pääasjalikust
vad, selle aja pääle, mis rahaministri poolt kahju teinud. Kui kaua Saksamaa sarnast haridusminister sisemiste asjade ja sõjaminis kassa aasta lõpuni abi saab anda
kahes kohas kallale, prantslaste paremale ja pahe
arwiliseks tunnistatakse.
seisukorda wälja kannatab, kusjuures ta lae terinmi nõusolemisel tarwilikuks eksamikommis
PSletisPiiritust
male tiiwale. Paremale tiiwale kallale tungimine e'
Eitawalt on otsustatud küsimus, kaS weks wastik weel tegewuseta olekus on sunnitud joni esimeestele kohuseks teha, et nad lõpueksa hakatakse laupäevast, 16. skp. pääle viinapoes ole aga nähtawasti nii äge ja see on juba tagasi
id, mis mvratoriumi alla käiwsd Kõigekõr olema, seda ütelda on raske. Et aga sarnane mitest osawõtjatele noortemeestele, kel sõjawäe Pihkva sa ?lllee uul. müüma.
löödud. Prantslaste pahemal tiiwal, Mons»
gema Käsukirja põhjal wastasnõudmise kujul tegewusetus tema laewameeste meeleolu pääle teenistusesse tuleb astuda, tunnistused selle
Joogikohad
Charleroi liinil, on praegu werine wöitlus käi
'arwitada tohib. Pääle nende määruste leidis mitte hästi ei mõju, on selge. On ju Saksa kohta Välja annaksid, et need nooredmehed jääwad, nagu kohaliku maakonuaülema selleko mas, kus sakslased arwatawasti Prantsuse wäv
lõupidamine tarwilikuks seletada, et 25. juuli sõja- ja mereasjanduse tundjad alati enne sõda eksamite tõttu sunnitud on hiljemini sõjawäe hasest ringkirjast näha, ka weel edaspidisekski rinnast läbi tungida tahawad.
kõigekõrgema Käsukirja sõnadest „proteSterimine kiire tegewuse poolt kirjutanud ja kõne kommisjonidesse ilmuma, ja on ülikooli ülemu kinni.
Jaapan saadab oma laewastiku Adri»
a sisseuõuhmise abinõude tarwitusele tvõtmine", lenud.
sele, nagu kuuleme, õpekonna kuratori kaudu
Majaraamatute rewiderimist
merde.
ette kirjutanud sellest üliõpilastele teatada ja
»ii aru tuleb saada, et ka kohtusse nõudmise
Jaapani saadik RoomaS on teatanud, e.
sisseaudminf seisma on pandud. Teiste küsi
lähemal
ajal.
Kui
majaracimatud
korras
ci
tähendada,
et
und
eelnim.
tunnistustega
Vare
Jaapan Europa sõjawäljal tegewusesse tahab
Wcne wagede edasitungimise liin.
nuste kohta, mida nõupidamisel Puudutati,
Wägede ülemjuhataja staabi teate järele malt sõjawäe-kommisjonile endi hiljema ilmu ole, Võib süüdlasi kuni 3000 rbl. ehk 3 kuu astuda ja oma laewastiku Adria merde saadab.
arrestiga trahwidarende hulgas ka moratoriumi küsimus, kindlat
mise
kohta
teate
saadaksid
ning
mitte
wiimasp
(„Wetsh. Wremja".)
lõiwad 10. augustil meie wäed austerlasi
tsüst Poolamaa kohta ei tehtud, waid need Seret'i jõel, Tarnopoli linna piirkonnas.
Inglise uus walis-wagi
Erakordsed rongid.
mil
korral
kergesti
Vöiks
juhtuda,
et
hiljaks
msimused antakse otseteed ministrite nõukogusse
„Wetsh. Wremja" on Kopenhagenist tele«
Seret'i jõgi on Donau alumise jao pahem
tk.,
t
3.,
20.
ja
22.
augnStil
jõuab
jääjale söjawäe-teenistusest eemalehoidmise eest
wutamife all«j
poolne haru.
Malgast. tulev sõidurong kell 9,38 mm. hom. grammi saanud, et Jnglifemaa CalaiS' uuesti

Moratoriunr ja weksltte protesteri

kuulist m aksu pikendust

toimeiatawat Tartu maakonnas

termini 1. Veebruari ära ei ootaks,

Määrused ittiõpilaste-tagawarawae
liste kohta.

Ta algab Bukowinas, Karpati mägede seaduslik nuhtlus määratakse.

Kontserdid sõjameeste perekondade
põhja-ida poolses osaS. Scret on laewasõiduks
Sõja- ja sisein. asj. ministeriumi kokkulep Wäga kõlbulik, tema laius on kohati 180 mctr.
hääks.
«imiscl nende walitsusekohtadega, mille all kõr ja sügawus 7—B mcetr.
Muusikakuusiui? neiu Miina Hermann,
bemad õpcasntnsed seisawad, on „Now. Wr."
Tarnvpoli linn on Galitsia Austria kes ajutiselt meie linnas viibib, on nõule
ealel sõjawäe-ülcmatele felelanud, et üliõpilasi,
osas, just kalarikka järwe lähedal, Sereti jõe wõtnud pühapäeval, 24. aug. Peetri kiri
rS mobilisatsioni juures alam-tagawarawäclis
ena teenistusesse kutsutud, tegewasse sõjawäkke

st wõeta. Sellepärast wabastatakse nad teenis
tusest ja saadetakse koju, kui nad seda sootvi
vad.

Traadita telegraf sõjas.
„Birsh. We d." teatawad, et Saksa sõ
atväes senine sSjawälja-telcgraf, mille juures

kaldal. Linnal on 40.v6v elanikku, püäasja

kus vaimulikku kontserti toime

likult poolakadsta juudid.
panna. Selleks on ta oma enoisc segakoori
tegelased kokku kogunud ja seda kogu veel
Linnas on mitu Poola vpeasutust.
Edasi teatab staab, et meie ratsawägi Ka uute vilunud jõudude abil suurendanud. Koo
menka juures ühendust raudteesilla juures riharjutused on praegu käsil. Pääle koorilaulu
katkestab.
pakutakse sellel kontserdil ka mituict liiki soolo

Kamcnka on Galitsia linn Bugi jõel.
Siin kaubeldakse kariloomadega ja linnas' on
suured jahnmeskid, saeweskid jne.

Huwstaw on et elanikust pea pooled

raatide üksikute kaugemate koh- wenelased on. X .

ettekandeid.

„W anemuis e" muusikaosakonna eest
võttel kavatsetakse „WauemuiseS" kale

suurt
k ovts e r t i toime panna.
Selleks otstarbeks on nõuks võetud koorijuha-

Tartu ja sõidab siit kell 10,50 min. hsmm. 5.0,000 meest maale on saatnud.
Austria kindlustab Wieni.
Peterburi poole edasi.
Peetri kirik.

PllhapSiw. !7. augustil kell 10 e. l. jumalatec
uistuS armulauaga. Õpet. A. Laur.

Sügisene tütarlaste piäkool (leer) li sept

Riia Eesti kogudus.
Pühapäcwal, 17, augustil kell 12 jumalateenis
tus armuta! aga. Õp. Th. TallmeiZter.
NüjapSewal, 21. augustil, kell Vrö õhtul palwe
tund kirikus armulauaga. Öp, Th. Tallmeister.

Lugejatele.
Väejuhtide Pildid.

Tähtsamatest väejuhtides! katsume pilta

valdada. '

Täna ilmub Prantsuse-Juglise-Belgia ühen-

„Birsh. Wed." on teada saanud, et Austria

Wieni ümbruses Donau kaldaid kindlustab'
Austria lehed põhjendawad seda seega, et tööta
töölistele teenistust on tahetud anda.

Massarick ja Kramarih surma
saanud.
Parisis on teada saadud, et tuntud Slaaw?
tegelane professor Massarick ja kuulus Tshehi
politiline tegelane Kramarsh Tshehi soldatit»

inüssu ajal, kus soldatid oma ohwitstrid örs
tapsid, surma on saanud. („Birsh. Wcd.")
WaSwtaw toimetaja A. Rebane.
WSljaandja 3. Tõnisson.

üosson-kio Wpi-ea».
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ja 34.

Kostilapsed,
kaks tütarlast ehk kaks potsslast.

11. sug. , n. kell 7.4 V mln. Sktu lniikus dlll !I
mnst rsslls dsiguss Mrels 51 s. vsnsiluzez minu
PSKKMZMZ

l»llpäevsl 16. sug. keU 4 p. 1.

piirituse puhastam. vääle Palk

kaks kostilast

wastu. Kodus Saksa ja Wene
kee!. Kesk uul. 12.

Tundisid

Saksa ja Prantsuse k. ja ka leiS>
tcS õpeasjades antakse Katarina
uni. 9, k. 11, eestuks. Valmistan
ette sisseast. keskkooli, kodus kl.

27. augustil s a lell 3. p. l
on Viljandi kirikumõisas kori

12-2, 4—g.

wenlt ees WiZjsndi kihelkonna-

>l!

-W«

.»

?

V

7

Tarwitan

Lesk proua wõlab

V«»!m,nl»n«tt k«« v » plt i.ttn« nukil, ülivsl-

7

wõetakse lahkelt wasiu Aia uul.
12, krt. I.

iiÄgemsjsst

Kodune k. Wene k. Wäisematels
jä.elaitanune. Kastani u. 8. t. !.
ceftuks.

Ivuciuritv siust tsdstucl es. tAltes sõemu<les vsslsjs silms sits
Ilinutsäs. Argu jStku ksvgi seils suur pZISÜit kiiismstogrsti-t Ims-

õpeainetes, spetsialasj. Saksa ja
Wene keel. Säätfamns antakse

õpilast

ZlkosMalt

eest mitte tsgssi põrgstu6. kunstlüns 6iÄM?tssrimies,

annab tuiidind kõigis keskkooli

01»»>t,««l km WstSWSÄ.

korralikku korterit üheS kostiga
Eltsadeti u. 29, Z. 2.

ViSlts nSoksNe sll,
kõmuUsv tiimi vsl oiõöt-unise juures s! ela suuris rskslisto kuluäs

»vgl»«N« »SUt«pIS»I, SASNSMUN.
?K?E«SI

Dipl. wtlunud

I^«ZK5Nic.

Poiss- kui ka tütarlapsed saatvad

(naesterahwas) kes Salsa ja

7

Wene keeles hästi osaw, wõib

ennast üles anda L. Mirwitzi

S.—

Pgbapieval

9.

9.-

Resdel

LögAWSstt I«unvs»t»tua sbZßssss js tütres.

kes Wene, ehi Suisa k. oskad,

takse oma tunnistusi aegsasti
Wi jandi maakoguduse õpetaja
lõite saata.

B.

bl-hapa-val

Maalt tüdruk,

juureS, Põik uul. nr. 4.

leiab ülsiteemja kohta Näituse u.

SoorvUakse

nr. 3, krt. 4.

KMi-MUMM

Minu klaweri- ja flõtemängu

le.awad lahket wastuwõmüst las

Kostilapsed

«fAnenume

letawad lahket wastuwõtmtst.
Klawer tarwiiada. Näituse uul

l7. sugnstll.

ö, hoowis, 2- korras

wirtinat
WMI
»»IU»?U» USS.z. G Sirru.
AI Ma?gens'i Kaubanduse
kooli ja raamamptdajale knrsuSte

Kantselei
s« nüüd Fsrtuna mil. nr. 8.

KUMse M
MMI

naiskokka ja toalüdrukuh keS Wens

eht Saksa k. oskawad, ärareiümi
seks. Tunnistust, üles anda Tähe

kontvr
Aleksandri uul. nr. 7.
muretseb kohtast

pidajatelt, wiinapõlctajatcle, masi Lorbergt juures Wa.ia uul. d,

nistidele, metsawahkdele, wirti hoowis.
Maalt tuluud

Hermann BeSserer, Lossi n 13. k. S

vee-»- WZd aüvtt iikS.

soowib üksiteenijaks tuppa
ehk laste zuurde, oSkab ka kästi
õmmelda. Lähemat Elisabethi u.

Wastse-Roosa walla » Taustani"

parandan häSti ja oda meuadi uul. 9 et ole, waid
«oalt Peterburi uul. 53 hoowtS,

Sintsofsi majas. J- Männik.

Riia u. 17.

wõetakse kosti pääle Riia uul.
131. ?. H.

Muusikaõpetus

Tartu
kommerts

Suurellurul nr. 2. Juhatus.

Elan nüüd

leiab kohta hamballitmkus Riia

s. nr. S.

Würtflpood

Äiriutaja Järgens.

kka anda Pikas uul. nr. SS.

MLM WtzllW

Keedu ja majapidamisi

Kõrb ruun
jooksnud Wõru kreisist, Põlgasts

leine lartu

Vallast Walgi talast. Palutakse
anda Tartu Tähe u. S 3. J. Tim-

magusas perekonnas. Nöögitakse
kotmeS kohalikus keeles. Kiwi u.

nr. 75, k. S. S 0

kes wöba Pagari t5Sd tunneb

ka jookSwale arwele was'.u. j uure ra a hoiule andjatel mingit

kr,. d.7

Ambla Ülemas rahwaioolis

masluwõtmine lS aug. Eestseisus.

sUU^Wb

weranda
Kes wõiks

kohta kodu- ehk Venemaale. Tun
nen kõiki piimasaaduste umlmiS

Ka. 3

uul. 6<l.

Tartos lübiläidawamaS kohas ja

loõiwad alles 27. augustil ja õpctuS 1. sept kell S hommiku alata.

'^o

Mõisawalits ejat
põllutöö ja karjalaswat, tuttawal

Koolilapsed,
uul. lii,

MU

>.j..la.a!ü, kontorisse, ehk walla

arnase ameti päöle. Wõib ka
arwilikul korral kautsjoni dOO

Otsitakse poissmeest

uiu 1000 r. sisse maksta. Soowi
a a.c HSä tasu. Tunnistused tee
itsiuse kohta hööd. Pastum. palut.

klassist. KaStani uul. nr. Ka,

j,

tõõpwk

kes Weiie keell räägib ja hääd

pvtkuss
Lgk-t» k. WZwKeSm

algad 21 aug. Jaani u. 13. A. Piki ja Ko. Suurturg 8.

Hoffrmmu, S. Frobeeu.

leiawad hääd korterit kostiga eht

Üma Jaama uul. 22, kvoliõpet.

iuureS.

tsementi.
Tähe uul. nr. lil.

Keller
on kvb-'wSlja Nürida, järele !!i<

S tuba ja kõik tarwiliicd talituse

ruumid Jaani uul. nr, l a Jä

rele küsida „!!, Le Jog" weimkpl,

KsStilapsed
lemmad" koSti. klairer iarwitada,

Kostile
wöeiakse tütarlapsi kaoliõp pere

konda, Klawer tarwilada Öiii»«

u, 2i, Zrt. Z, 2, korral, >1

uuneb, kohta soowitada, kas mõisa

dis Sanderi juures.

k. ö. J. korral järele liisida kella
lk 2 ja vhlu lell <!—3.

uul. 13. 2^

vallakirjutaja abilisena 2a. tee
,inud ja seda lõod põhjal kult

tamisi põhjalikult, lähemat tea
tust kirjal, ehk suusõual Wiljan

lctatvad lekkel wastuwStmist

Wtl. k. S.

Koolilapsed

Koolitöös iZrelw. Lutsu u, 24 k, S.

Vasturvõtm ekla.aiä

w õuvad korterit saada Tähkwere

ehs poissmehele hää korter Kalda

Hästi hoitud

Juhatus.

jüöwad lekoakauplused Wanas ja ehk tütarlapsed wõetalse kosti
Gildi aul. kinni. Enama» seniste pääle Söene perekonda Wabriku
jäileniüüjate juures on aga jäme»

Kiri on õige.

(poisikest) letawad lahket wastu
wõtmist Lossi «. 28, kolm korral,

Annab laenusid wSlja ja wõtab hoiusummasid tähtajalisele kui

Turu u. lg, krt 19, teisel korral.

Kooliskäijatele

50 kop, tund, 0

2 kostllast

Koolipoisid

Kirjutage rohkss. W. OtsuK.

pai. teat. s. l. t. S. S. all.

2l) augustil. Uulc sisseastujate

kes Wcim keelt hästi oskab ja ka

Õnne uul. nr, 25, Ivrt, I. SSöl

Noor neiu
soowib koh>a laste juurde, kirjal,

Raotule u. b. Kwatuä k!. 2 !.

Kostilapsed

M lkM Mv

, 22^.

Kostilapsed

wõib kohta saada Allee u. nr. ts.

pärast müüa Tiigi u. 2S. k Z.

Kooli juhatus.

Otsitakse poissmeest

tiga ehe ilma Wene perekonnas,
Kiwi U. 55. k, 2. Annuschkin.

leia ivad lahket wastuwõtmist

MWlWlkd ÄZW

Kiftn

l. klassi sisseastumiseks. lileS»

tdcltslweSki b. »>. k. 3.

(tütarlast) leiawad lorte-il kas

isikut palut teatada: ila-

Poiss,

kee! tarwilada. Õnne u." 23, k. 3.

rohukauplus. Omanikud prob.
iga pkiew kella 9—li. Õpetus
Z. L-II j- M. Hakkaja.
algab 20. augustil.
Leiwamabrtk

asumise pärast ühes sisseseadega

z koo!i!all

Kostilapsed

" Küiwi
§mM

funremal mõõdul ladus. Krameri

Akt- IiMZWü.

Lossi uul. 26 Pr. R. Sower.

lZunasöSki odaw ttt saada.

Höäd

««

KooMapsed

uul. 6, k. b, 2. korral. ll

ja sindlid, aupaklikult wabrilu Söülsamas wõib koolilastele kor
walilsus.
terit ja kosti, tui ka mausewat ->

müüb Kastre mõisa saewabrik.

«nstda kontorist u nr. U».

Saksa ja Wene keel Kalamehe

kursus

kd. k anepi kih.. häid iutwi mal wõtab nädalate ia pöewade wtisi
mis hööweldatud põranda, lae. ka õpilasi kuni 20 skp. Vastu

N. Fischmann.

abeli u. 17.

MI

Kandtdatisid. ühes tunnistustega
kooliõpetaja kutse üle, palutakse
Valimisele tulla. Soosares, l l.aug.

Ibl4 ». Wollalvaneui Anwelt.

Tr. P. Hermann i juures. Äcslt

3 —II aasta wanaduses keskkooli

"s!>

RHsMplec!

ja wärSkrt

Kinnituse Seltsi,-saiamandra" ogei
Köuet. il. 10—12 ja 4 -5 p. l.

a 100 nuiale ie punast puud Eli

lamad ette poiss- ja tütarlapsi

wolikogu ees Soojare vo. lulheri

walimins. Pali 2lX> rbl. raha,
rrti kopter, küte ja Valgustus.

uikl. thcemasin, mitmes, mööblid

benzini

Aostilapsed

aus. leidjat waewatasu eest üieZ

DoiiiMeü

Rud. Kippasto.

mil. 3»-b. M

algab õpetus 18. augustil. Uusi õpilasi wõetakse kuni 1. sept. wastu

Tulla pääie kiin 2. 0

Üllöpiiane.

woodrt, ning kõiki ehituse laudu,

U» IX »M«

nr. S, k. 3. gilatowa juures.

kooti teise

Adr. Weski uul. tb, Hermann.

A. Sprenk-LSte.
Tartu Eesti Naisseltsi

poisike -MD

Aupaklikult

Weski uul. 15.

walguslus. Wastje-Roosas, 11.
aug. ISIZ.
Wallawalitsus»

Tüdruk,
kes Venekeelt räägib ja keeta
oskab, leiab ichta Näituse uul.

22. aug. 1314 a. kell 12 lõunaaeg

algab 21. aua. Salme Hermann

ehk naiSksoliõpetajat. Walimine 18. üllgustil s. a kell II ko
halise woUkogu ees. Palk kokluleppimise jäsele. Prii küte ja

WUM MMlikk
et minul abtkellade kauplust °joro

tarwitatakss

kooliõpetajat,

19. kr. 4.

-5

oSta ja maksetakse häid hinda.
Ülesanda suusönalikult ehk kirja
likult Kangro, Pikk ja Ko. wahe
talitule kontor Suurturg 8.

SMÜB

algab 23. augustil Tähe uut. nr. ?0, U. kõnelda p. l.

neiu

WWA

on kontsert pianiuo, söögilaud,

Rostilapsi

tele. nagu mõisa walsisesmele,
aednikkudele, meieritele, raamatu» wõetakse wastu sabulsepameistri

»r. S. H. MargeuS. «

Müüa

Kostilapsed

igssugu teenijatele ja ametimees,

S—lo hommiku. Fsrtuna uul.

on odawasti wälja üürida Peetri

-47, eesnkS, Kclleri juures.

algab A) aug. kõnet. kl. S—S p. l.

Reodel ! „ 6»— ! Ha..aa s ~

u k.2, k. I, il. Il- IT

toda- ja kaugemale Wenemaale

«» minu kõnetund iga päew kd

ZM sl!k tgW °

«SSktNSWMTM

Otsitakse usaldatawat

Ml»» e»w»»l ksrasl M»!

«äars.

õpetus

k-edol

2 kostilast,

jun se-äri
pese, nüüd Rüütli uul, nr, 14.
Aupaittkult P Ole,

Hsbune,

tunn stuseb l)N. ligemal. Kan..ro

Kostilapsi

2õ>!srndi 2 S. I.

WUs
antakse kõigi eluruumidega

Talitajat

sidaMranien aptegis^

r»»pi>we»v — !vpi.e»?> 15-l-o IVI4 r. --- TrWtsd trükikojas Tsrtaz»

juurdelõikust
uu!, nr. k. 4. St. Mönni.siaar.

diss pagari sõtta mineku põrast
piirile °?õo naksali läheduses hr.
Varadauowi majas. iiaupa teed

i hr, Aarobanow, "

