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Natuke Eesti lõbuseltsidest.

küll sadade kaupa rahwast. Sääl on siis

WiljandiS vu Eestlastel iseäraline lõ mitte üksi õpetust ei nõua, waid ka wahest Gesti- laul kõlanud ja Eesti näitemäng su

küllalt wvimalik iga sugu etendusi ja pidu buselts ~Kolt". Sellel seltnl ei ole suu
stMWöörame nüüd, silmad suürenU HeAti sid asutada, ruumi puudust ci ole sugugi remal jawoimnkmnäl n.i sil mo malik olnud'
linna poole, see on Tallinnasse. karta. Suure n/aja terme keskmine kord õn lõbuelu eest hoolt kanda, snsgl m, ta ivagä
MM See on just EeSti maa päälinn ja seltsi käes. Ka seisab seltsi korter hästi sel wiisil juba hulga aastaid oma liikmetele
peab sääl siis ka EeSti elu niuidugi linna keskpaigas ja on selle pärast kooskäi ineelejahutuft ja sõbralist koõsflu pakkuimd,
seltside poolest suurel mõõdul leida miseks wäga lühike ja sünnis. „Loötuse" ja teeb seda üsna ncõnusal wiisil praegugi.
olema. Ka siin linnas leiame kolm Eesti selts peab ka siis tihti iga wiisi lõbuõhtuid, See läheb tal nüüd ka paremini korda, sest
seltsi, kellest kaks lõbuseltsid on. Meie kõ etendab näitemängusid, annab kontsertisid, lg et ta säälse „ Põllumeeste j seltsi" suures
neleme ka nendest mõne sõna ja hakkame seb kõnesid pidada, tellib ajalehti jne. Ka znajas on korterit Wiljandi
niisama wanemast Eesti seltsist pääle.
seltsi korteri kõrwalised ruumid ou wäga „Eestr Põllunleeste selts" on?sest ajast saa
Wanem lõbnselts Tallinnas on „ Estonia". lahked ja iga sugu kergituse ja lõbustuse eest dik, millal ta enesele ilusa ja suure maja W
Tema on otstarbe poolest lauluselts. Ka on hoolt kantud. Nõuda ou siis mudimine ehitanud, iseäralise hoolega Ä lõbuelu eest
tema on juba pea paari kümne aasta wa seltsi majas õige kaunis ja lõbus, kui fa hakanud hoolitsema. Õige tihti on sasil
nadufe ligidale jõudmas. Juba aastal seltsil just oma päralt hoonet ei ole. Loo seltsis kontsertisid, näitemängusid ja mujd
j 869 esimesel Eesti üleüldse! laulupidul dame, et selts ka tukewikul ikka sõpru ja asju ees, mis sinnatulijate meelt lahutawad
sai tema laulmises esimese auuhinna. Pä edendajaid leiab ja, nagu ta nimi näitab, ning nende aega kaunil kombel wiidawad.
rast seda oli sääl hulk aega laul õige ilu Eesti rahwa elu lootusrikkalt aitab tõsta.
Selts on ka juba nmakonna laulupidu ära
„Estonia" ja „Lootüs" on siis kaks Tal pidanud. Seltsi maja teeb seha wäga hästi
sasti õitsmas. Kontsertisid anti seltsi poo
lest üsna tihti, ja seltsi asi läks lõbusasti linna Eesti seltsi. Ei wõi me ka siin ni «võimalikuks, sest see on Mägq ruumikas,
edasi. Pärast tuli mõnesuguste põhjuste metamata jätta, et see suure linna kohta lahke hõone> mis sadades kaupa inimesi enese
(Järg.)

pärast teine Eesti lõbuselts „Lootus" juurde.

mitte palju ei ole. Sakslastel on Tal

1 rubla 2S ksp.
Iga tellija, kss ly lehte tellib, saab lihe ilma hinnata.
-z>- AdreSstd palutakse selgesti lirjutada. i<g

sõbralikul kombel meelt jahutada tahawad, guwendade meelt lahutanud. Sündigu see
see öu muidugi mõista. ~Põllumeeste selts" ka edespidi nii, ja jäägu see selts Eestlaste
õu siis ttmberkaubiste Eestlaste tanu teem ühenduse paigaks.
„ Eesti selts" Peterburis on, seda wõib
nud, et ta ka wahest pidusid peab. Et
„Eesti Põllumeeste seltsi" hakatusest saadik rõõmuga ütelda, just kõige suurem ja wõi
Põltsamaalt palju etiam ärksainat Eesti mukam Gsti seltside seast. See. tuleb sest,
waimü ou leida kui enne, see on ka ar et päälinnas õige rohkesti haritud Eestlasi on

'mas./,iflärk,"

kohta ja leiba saanud. Nendel on Ais ka
Kesk maalt on weel kahte seltsi nime mõinMik õige tugewat Eesti seltsi jalal
tada, need on „Edenduse" selts Laius-Täh hoida ja teda peenemaks ja hiilgaivamaks

küweres ja „Sal/ne" selts Toris. Mõse teha, kui see isamaalgi sündida wõjb..Seltsil
mad seltsid õn oiiia lühikesel eluajal öiste
hooldad olnud, ja meie oleme mitnrejtsti
kontserdist ja näitemängust kuulnud, mis
need seltsid on asutanud, pääle selle weel

on päälinnas õige suur korter, suurem kui
mõnelgi Eesti seltsil isamaal. Et seltsil, nagu

üteldud, palju haritud liikmeid, siis on ka
iseäranis Eesti näitemäng Peterburis enam

see lõbu ja meelejahutus, mida seltsid koo,s õitsmüs kui kodumaal. Ka laulu ja iga
kliimiste ja kõnede läbi on pakkunud. Rah/dg svgu muu lõbustuse eest kantakse õige suu
haridusele ja rahwa elukombete peenendami rel mõõdul muret. Rõõmulise südamega
sele on ka nende töö hästi tublisti kM läheb Eestlane, kelle teekond teda Päälinna
saatnud. Soowime ka neile seltsidele hästi wiib, Eesti seltsi ja leiab säält lõbusat ja
lahket suguwennalikku elu kesk Wene rahwa
sisse wõib mahutada ja selle poolest Tallinna

tööjõudu. i

Siis jäi mõneks aastaks elu „Estonias" linnas hoopis rohkem seltsisid, ehk neid kull

„Lootuse" seltsistgi peaaegu niõöda läheb. Selle
Hakwere linnas on „Õöpiku" seW, seast. See on ära rääkimata kaunis, .gr
kaunis waiksekS, ei olnud temast enam pal arwu poolest hoopis mähem on kui Eestlasi; pärast on seltsil ka lootus tülewMs süurel kombes kes Eesli, lalsiu ja lõbuelu sääl linnakeses nms ja ilus. Eesti waim, mis Wl wgõra
ju awalikult kuulda, waid selts elas wäik Sakslasi on Tallinnas waewalt kümme Eesti seltsielu lõbustuse poolest hästi edendava. peab laiali laotama. Selts ei ole wõinud rahwa seas suguwendasid ühendab, hn..rõõ

Wõru linnas an lõbuselts ~Kannel". See
sel ja wagasel mõõdul nõnda ütelda iseene tuhat ühes kõige nende Eestlastega, kes ka
ses. Seltsi sõpru ei olnud küll wäga roh daka-saksa meeles -oma Eesti rahwust sal selts on oma lühikesel eluajKhoolega Eesti
kesti, aga siisgi oli neid ikka mi palju, et gawad, kuna Eestlasi sääl ammugi pääle lõbneltl eest Wõru linnas Wltl kandnud ja
seltsi lõpnust ega suremist karta ei olnud. kolme kümne tuhande on. Lugu on üksnes ka juba inäakonna laulupidu asutanud. Ta
Wiimaste paari aasta jooksul on selts jälle nii, et Sakslased pea igaüks! mitme seltsi teeb meie teada nüüdgi üsna hoolega Eesti
sest wagascmast elust rohkem wälja aStu liikmed on, kuna Eestlased ikka weel seltsielu elu edendamiseks tööd, ja Mk tuleb ka laulnud. Laul on sääl jälle rohkem kõlamas. wastu tuimust üles näitawad. Just Tal Nlist, näitlemist ja muud lõbustust kaunis
Lõbuõhtuid ja näitemängusid tuleb seltsis linnas on weel küllalt niisugust ladakasaksa tihti ette, Soowida õn üMes, et Wõru

ette, ja elu on rohkem liikumas. Seltsil ei
ole meie teada küll wäga suurt korterit ega

aeda, aga ega see üksi ülem asi ei ole.
Elab seltsis Eesti maim, kttlap sis ka selts
edeneb. Seda ou ka „Estoniast" loota.

Teine noorem Eesti lõbuselts Tallin
nas on kord zuba nimetatud „Lootus". Ka

suuremal wiisil Eesti elu edendada. Nii muks .termele Eesti rahwale,. ka igale Eest
palju kui meie oleme kuulnud, on siisgi lasele, kes nutte sinna waatama ei M. minna.
sääl oma jagu laulsiõppimist olnud ja mõni Jäägu.see ikka nii, ja kosugu, arnmstus Ml
kord ka mõni pidu peetud, Spowida oleks weel wügewamaks ja waiinustawanlaks ja
wäga, et Nakwere linna Eestlased seltsidest .laotagu suguwendade seas isamaa waimu
rohkenr osa wõtaksiwad js Eesti seltsielu laiali, (OIS jääb tulema.)

sääl linnas selle läbi enam ärataksiwad,
muidu oü karta, et Eesti ivai/n sääl liig
ivanuu leida, kes Eesti seltsidest ennast eemal linnalased enam seltsist osa wõtaksiwad ja et wäga uinuma jääb. Soowime ärksamäle
hoiab ja liig alatuks ärmab nendest oja ka süält linnast kadakasaksa-Dim wüheneks. tööle tublid jõudu.
wõtta, aga selle asemel üsna selges ruma
Narwa linnas on „Jlmarine" lauluselts
Mustwee alewis on Eesti selts „Sõp
las uhkuses üsna wägisi Saksa seltsidesse rus" iseäralise agarusega liKuelu eest hoylt linna Eestlastele kogumise paigaks. Seo
kipub, kui teda ka sääl ei sallitagi. Loodame, kandnud, ja tihti oleuie sellest rõõmuga lu selts on ka juba oma Il> aastat ära ela
et see asi ka Tallinnas paraneb. Kõl genud. Sääl on laul helisenud, näitemän nud ja on tihti õlgo wõlmsat ja kaunist
inas Eesti selts „Linda" Tallinnas on täitsa gud päältwaatajaid rõõmustanud, ja.mupl kooselu harin/iw Sagedasti on laul sääl

tenial on juba mõnigi aasta ära elatud. kaubalaewandme tarwis asutatud ja ei Lee selle wiisil on selts püüdnud meelejähutamist ja ilusasti helisenud ja näiiemängnmne on ka
Tema ei olnud mitte just lauluseltsiks asu pärast lõbuasjadega tegemist. Waatame eluka unistamist edendada. See selts on kau rahwale rõõmu teinud. Wiimasel ajal kae
tatud, maid üleüldse meelelahutuseks ja nüüd lühetualt Eestlaste maa /väiksemate lin niks kogumise paigaks Peipsi rannal, küst batakso Mlt, et seltsil küllalt osawõtmist ei
muidu wähe slUirelnatesse linnadesse wälja ole. See sant, aga loodame, et seepea
seltslikuks koosolemiseks, nõnda siis otse lõ nade poole ja nimelt esiti Pärnusse.
buseltsiks. Aga siisgi on „Lootuses" ikka
Pärnus on sinna tarwis lõbuseltsiks käimist on. Aga Mustwee alew on juba paraneb. Narwa linn on suur küllalt ühte
usinasti ka laulmise eest hoolt kantud. Seda „Endla" selts arwatud. Seltsil on meie isegi linna suurune, sest sääl elab ligi kolm tublid Eesti seltsi elul pidama. Päälegi
näitab ka see lugu, et „Lootuse" selts tei teada üsna ilus korter ja ka aed. Selts tuhat inimest, ja nõnda on siis niisugust on sääl ligidal suur Krähnholmi wabrjk,,
sel suurel laulupidul 1879 teise auuhinna
sai, ja palju ei puudunud, siis oleks ta esi
mese auuhinna saanud. Aastal 1830 asu
tas „Lootuse" selts ise suure üleüldse Eesti
laulupidu, mis suurte laulupidude seäs kol
mandaks tuli arwäta. WiimaStel aastatel
on see selts ka õige tublisti edasi läinud.

ÖpetlU jutt.

jäi ometi pisut mõtlema. Ta hakkas

aimama, et nende sõnade sees oma jqgu

MM tõtt marjul oli. . Ometi raputas ta nüsu
gused mõtted oma harjunud kergmeelegä

waSti maha ja ütles naerdes: „Sa lähed
liiale. Toomas, ja wihastad ainult selle
pärast, et sina mitte niisugust imtudrit selga tõm
mata ci saa. Ja jah, see kurwastab mind tõesti,

saamad. Ka Läti maal on sellega alustus
tehtud. Mere rannas Asscrnis on metsa sees

üks maja, kus igal sume! 12 last ülewaata
jate all kooliwaheaja mööda saadawad. Meil
tuleb siin jällegi nagu iseenesest meelde, et
meie Al.-kool maal on ja et Ml koolilastele

alati terwe õhk osaks jääb. Juba see on

Õiendus. „Revalsche Zeitung"
teinud; sääl on tihti laulmist, nältemängi „Sõpruse" selts sääl haritud Eesti elu tegemas. Kui nende seas mehi tõuseb, kes
mist, lõbusaid õhtuid ja mUid lõbustuse kor wälja, nagu ta seda on hakanud tegema. seltsi elust sääl osa wõtawad, küll siis asi ütles, et „Olemiku" ja ~Eesti Postimehe"
dasid ette tulnud. Pärnu linnale ja üm Soowime talle seks südamest jõudu ia wõimu.

edeneb.

berkaudsele kohale on see selts wäga tähtjas,

wis aeda, kus liikmed wõilsiwad jalutama listi Eesti elu sääl Ida mere raunal eden Näitemängud ja kontserdid ei ole ka sqäl
minna. Aga mis iseäranis tähele panna, dada ja tõsta. Pärnus on ka „ EeSti sugugi haruldased asjad. Seda on seltsil
on see, et seltsil iseäranis ilus, tore ja Põllumeeste selts", kes aga wähem lõbuaSju ka hästi wõimalik teha, sest et tal kannis
ruumikas korter on. Seltsi saal ou mää edendab ja enam põllutöö külge käiwaid kü iluS korter on. Et põllumeeste seltsi liik
ratu suur ja lahke, ning tema sisse mahub simusi koosolekutel läbi wõtab.
med, nagu see ikka inimeste juures on,

Elu-koo lis.

niisugused kohad maal, kuhu koolilapsed, kelle

sterms.Msta ttmher ringi linnas wäikses toa
keses õppides on waeseks Muud, koolirahe
ajal elaum lähemad. Saksa maal on sarna
seid asutusi palju. Hääd inimesed kingiwad
selleks raha, et ka waesemad lapsed sest osa

on rahwa meelejahütusekS õige kaunisti tööd seltsi sinna just hädasti waja. Laotagu siis kus tuhandeid Eestlasi, on elamas ja tööd üks põhjus, et Al.-kool maale Mks.

Põltsamaal on „Eesti Põllumeeste selts"
- Wäljaspool Eestlaste piirisid on weel
seda tähtjam mida kaugemal Pärnu muidu õige usiiwsti ja agarasti ka piduliku lõbuelu iseäranis kaks Eesti seltsi nimetada, need
suurematest käimise soontest eemal seisab. eest hakanud muretsema. Seda on ka õige on „ J man ta" Riias ja „ Eesti selts" Pe
Seltsil ei ole küll suwe ajaks pidude tar Soowime seltsile jõudu ja wõimu õige tub hästi maja, sest et sääl muud seltsi ei ole. terburis.

Jututuba.

Isamaalt.
Tartust, Koo li mahe asutused on

Riias on „Jmcmta" selts see koht, ku
hu Eestlased endid sääl teiste rahwaste seas

wõiwad koguda ja suguwendadega seltsis

lõbusasti aega wiita, kui just wõimalik.

toimetajad Aleksandri-kooli nüüdse koinnlissi

oni walimise juures 23. Juulil on kominis
sionist wälja heidetud (ausgeschlosseu). Nüüd

tuleb Eesti keeleline leht „Küudjoja ütleb
Tallinna Saksa lehe järelt ümber pannes,
et „Olewiku" ja „Eesti Postinwhe" toime
tajad A. Grenzstein ja Or. K. Hermann olla
kommissionist „wälja lükatud," See ei ole
õige, maid nõuab õiendust. „Wälja heide

Sääl dn siis ka wiimasel paaril aastal tud" ehk „ wälja lükatud" wõib üksi see olla,

bikese ja hakkas ära minema. Nüüd ei wõiiiüd jäi jaka kas see õige oa, mis Lady Westmore hetsust ja kurbtust. Ja mispärast pidi ta siis ka ümber laduda lasta, ilma muudriiaei tahmid ta
Ferdinand ennast enam pidada. Ta kiskus Lelle ütles, et kergmeel, liigjulgus ja sttewaatamata kurivastama? Oli ometi õhk lõpmata karastaw ja aga ennast mitte Londonis näidata, ja nõnda sai
käest õnge ära, murdis ta tüka ja oli malmis õnge olek inimesele kahjuliknurad on, liii tigedus ja selge, taewas nii selgewärwilme sinine, ja maa oma ta simnitiid tunni aega ootama. Ta trööstis ennast
Iparre jämedama ppolega teplale PpStu pääd lhö südame-kurjps.
iume-rohilise kattega näitas lahkele ja lustilikule lin sellega, et ta seda raha, niida ta eraposti eest
ma. puna lendas stste Aoomg Mmst, ka«Külmalt lahkus meie Ferdinand oma,wep nu-laulule mastil uaeratawat. Ferdinand hingas maksma oleks pidanud, Londonis palju paremini
natämatst nao. Sa wiskaS kalade karbikese käest nast Heinrichist, südamest ja joojalt jättis ta oina pühast õhku sügawalt sisse, mahtis läikiwate silma oina rõõmuks ivõis tarivitada. Oma hobuse an
maha, kargas oma' wdstass riiidti kinni ja miskas õiglast ja osawasti mõtlejat ema jumalaga. Ilu dega enese ümber ja ütles: „Minli minewik on dis ta talli poisi kätte ja käskis tema eest ilusasti
teda ilum suurema maeutäta halja iliuru pääle sal, hiilgama! sume hommikul sõitis ta kiire hobuse luiüd Mõõda. Ta on nutetud, kahetsetud ja mõib seni muret pidada, kuni mõni tema memm, lord
pikali.
Ml läheüia postijaama poole, kust ta postmank llnustuse hõlma majuda. Kes on küll oina noores Westmors sulastest teda ära tuleks wiima. Selle
„Näed sa nüüd, et sa narr oled!" pilkas La riga Londoni tahtis sõita ja sääl oina rügementi põimes kõiki rumalusi jõudnud kõrwale hoida? Jga pääle läks ta reisijate kambrisse, kus üks ivana
külmalt, nagi! . ikka. „Ära hakka sellega lahingut, astuda. Kurmalt praegu selja taha jääwate asjgde westi ei wõi nad mulle ometi mitte ette misatud poolne herra ka ärasõidu tundi ootas. Ferdinand
kes siinist tugemam on, sest siis kaotad sa alati. pääle mõteldes sõitis ta edasi ! oli ju esimene kord, saada; mina tahan tublisti ja julgesti' tulewikule wiskas llõige ühe pilgu hooletult tema pääle,
Last ennast' ometi elust nii kaugele õpetada, et sa millal ta kallist isa maja ja armsaid sõpru Maha silma waadäta! Edasi, minu tubli rüunakene! Sina istus sohma pääle ja wilistas enese igawuse pärast
oma enese jõu ii ja tarkuse pääle toetades Mitte ette jättis. Pisarad läikisiwad tema silmas, kui ta kannad mind täna ometi wiimast korda ja pead laulukest. Wana, auusa ja mehise olekuga herra

waene kclipikcne, et sa nõnda ainu üksi siia jääma
pead, aga ma tulen warsti oma emale mõõrqks, ja waatamata kombel edasi ei torma, sest auustajud wiimse kodukingu päält neid tutmaid hoo
siis tahame jälle üheskoos sõita, jahti ja Londonlased ei saa sind mitte nii odawa sõja-ku neid, neid üli armsaid rohilisi mängu plat
luga lahti laskma, nagu sinu mana sõber nüüd sikcsi juinalaga jättis. Tema kergesti äritataw
kalu püüda, nagu ennegi!"
Toomas ajas silmad imestades pärani. teeb. Ja nüüd ütlen ma sulle mii,naks weel ühe süda oli sügamasti liigutatud ja raputatud,
„Sinu teed tõesti nõnda, nagu kahetseksin ma sinu tõsise sõna: OlMtseri-seisuS on küll wäga atlu wäikist terwituft saatis ta oma emale tagasi, kes
reisi üle," ütles ta. „Ära sea ennast ometi mitte wäärt ja kallis seisus, aga sinule ei kõlba ta mitte, wistist päikese kiirtest särama akna taga oma pojale
nii kõrge hobuse selga! See, keda ma kahetsen, ehk olgu siis, kui sa iseenese üle walitsema õpid, järele mahtis ja temale taemast õnnistust maha
oled sina, ja ainult soe kaastundmus sundis mind oma kerget meelt ja liigjulgust ära jõuad mõita, palus: Ta kordas oma lubamist, paremust taga

seda siis kõige paremini tegema., Päälegi on tee waatas noort poisikest põlgama naeratusega ja ei
nii sile ja tasane, nagu seda mu eluteele soochidä teinud oma reisi - seltsimehega pikemalt tegemist.
wõib. Oh rõõm! Sääl särab ka ju linnakese kul Ferdinand jättis milistamise peagi järele ja mõtles
latud torni ots läbi põõsastiku, ja pea saan ma oma aega wana herraga jutustades palju paremini
poStiwankris istudes kuulsa ja hilgawa Mliima ära wiita wõimat.
„Wägapahaonsiin seistajaoodata,isand," ütles ta.
poole ruttama, kus mind tõesti hülgaw Põli ootab.
„Teie wõite jii istuda, kui tahate," waStaS
Edasi, truu loom! Sina sõidad täna ära kanna
tamata pikkamisi,"

teine naerdes. „Ma arwan, et seda teile keegi

sinu hääks rääkima. Mine, mine! Sa oled meel sest nendega ei saa sina mitte sammugi edasi, nagu nõuda ja iöoras oma emgle ikka rõõnni walinis
praegu nägid. Igapäine elu jagab sülle rohkel tada. Tais kahetsust mõtles ta nende tundide
suurem narr, kui ma abistuses mõtlesin!"
„Toomas!" hüüdis Ferdinand ähmardades ja käel õpetust, tormita teda õieti, siis ivõid ehk ka pääle, millal ta oma kergmeclega oinale ainult
waatas tihkelt oma sõbra pääle. Ta oli nüüd sina terme nahaga soldäti-sillast üle sõita, ja nüüd kurmaStust oli saainüd. Tä ei saanud sellel sil
juba pahaneja ei wõinud teise noomimist enam rahuli wõid sa minnal"
mapilgul arugi, kuda temal wõimalik oii olnud
kult hääks wõtta. „Mma olen ohwitser. Toomas!"
Toomas laskis oma mastase lahti ja läks ra nõnda õiguse ja häädüse teelt lahkuda. Õigust teha
„Narr oled Sa!" ütlen mina „üks narr l" hulikult ära. Ferdinand tõusis maast istesse ja ja häädusele elada näitas temale praegu üll kerge
„Hoia oma keelt Toomas, muidu läheb su wahtis temale ähmardades järele. Pea aga jäi olewat ja kahekordselt kahjatses ta kadunud
asi halwaks!"
temagi meri rahulisemaks. "Ta ütles iseesteseS:
Toomas naeris aga. Ferdinand tundis oma „Hm, ema noömimistele on Toomas mõnusä Näi ei õle õmeti üli pHst, et tddä käMstffe jä paran
merd keewat ja tema häkiline meel, keda tä ialgi tuse ligi andnud ja mulle näitab, nagu sulaksiwäd damise läbi jälle hääks ei wõi teha, ja sina, mu
lögast hoidma ei olnud õppinud, ähwärdas wälja mõlemad tulusaks õpetuseks kokku. Ema on hää, kallis ema, saad waxsti näha, et ma sulle ainult

Kiiresti traamis hobune edasi, ometi ei jõud keelata ei wõi."
Säherdune pilkaw wastus wihastas Ferdinandi
nud fee Ferdinändi ivaigistada, kes täna pääsu
kestega mõidn oleks tahtnud lennata. Kuhu oli meel enam, ja temal oli suur lust oma wiha wana
herra
pääle wälja walada. Ometi surus ta kibedad
nüüd tema kahetsus ja parandamise tõotus jäänud?
Nagu udu selge oli teda lusti mõtteluul kõrgele sõnad, mis tal juba keele pääl lchwitasiwad, ta
taewa alla kihutanud. Ferdinand mõtles nüüd üks gasi kui ta oma wastase rahulist ja tõsist pilku
nes Londoni jä tema iluduste pääle, kõik muu tähele pani. Wõõra pilkamine oli ainult sõnades
kõlanud, näos ei näinud Ferdinand temast jälgegi.
kaduS tema kergmeele ees.
Änrawa hobusega jõudis ta vostimaja trepi See waigrstas teda natuke, ehk küll pahanduse ja
alanduse okas tema südamesse närima jäi. Siisgi
ette ja kuulis siin oma pahanduseks, et ta terme
Wmi ootama pidi. Ootamine oli temale hirmus „noorus on õnn," mõtles Ferdinand, kui uks äkisti
ivastu meelt, ja ei puudunud palju, siis oleks ta lahti läks ja kolm noort meest sisse astusiwad;

tormata. ,>Sina pead kohe minu käest andeks pa ja Toomas mõtleb ka kõige tooruse kõrwal hästi, rõõinu püüan teha." Õiglased ettewõtmised kergi
luma, Toomqs!" ütles ia. „Mina ei kannata se ja ming ei taha et ma pisut kergemeelne tasiwad Ferdinandi rõhiitud südant. Ta kiumätäs
da, et Sa mind sõimab!"
olen, Kannatust aga! Psttfaan ma ennststparandama." pisarad ära/ andis hobusele kaünuseid jaj ki
Selle 'tulusa mõttega jooksis tst koju. Pea hutas kingukesest alla. Temä' minewiku siindntus
. „Sina oled tõesti narr, Ferdinand!" ütles'
Toomas weel kord, wõttis wagusi õnge, kalade kar- säänie meie näha, kas ta oma ettewöttels truuks tele langes uks lukku; kerge mari kattis ühtlasi ka-

surnud?"
ainsa inimese pärast mitte terwet kraami mankris

päeivi taga. schiStaS ta. „Lugu

kümnekordse maksu eest eraposti wõtnud ja Lon nad nähti temale kõik tuimad ole- Ta kargas
doni poole tormanud. Õnneks oli aga tema uus sohma päält ülesse ja hüüdis ühele kätt andes:
ohmitseri-ÜlikondMhes muude asjadega juba post „Taewale olgu tänu, et ta sind siia sisse on juha
wankrisse pakitud, ja postmeister ei tahtnud ühe tanud, Jakk, ma oleksin igawuse pärast peaaegu

(Järg jääb tukina.)
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kes juba kommiSsionisse on walitud. Ei mind, Rukkid on nüüd kõigil kokku pmchnd ja lõi Lauldud ja mängitud sai ülcpää 16 tükki,
sekle kehe toimetajal, ega Grenzsteini walitud gatud. Älepäü saab sügisel keskmine saak millest mõned kuuljate poolt rohke kätelak
Aleksandri-kooli komiuissionisse, nõnda ei hei olema. Kartohwlid kasivamad wist paremad sutamifega wastu saiwad wõetud, nagu uimelt:
detud ega lükatud siis ka wülja. Wahe ini kui mõõda läinud aastal. Ma käisin Hor „ Üksinda" (segakoor) J. Kappcl'i tehtud, „OH

wäljanäitused ja mis nuudu meel näiteid ja haude allkirjaga ära trükkida, kus tarkade
pidusid kallil Eesti maal näidatakse ja pee meeste käest usaldus ära wõetakse. Eh? kut
takse ja ka Teie lehes sagedasti kuulutatakse, suwad targad mehed selle sõnumi Mle rut
kiidetakse ja laidetakse, lausa kõrwale heit tu oma poolt koosoleku sa teemad, enne
Eest; maa" (neiukoor, mis neiud üksi laul nud. Kahju on meil küll sellest, sest silm kui põllumehed kokku saamad, rutulise hääl
süvad) K. Namm'i tehtud, mis iseäranis ja kõrw jääb kõigest ilust ilma, ja teised, te enamusega selle kardetawa usalduse ära
kiidurikkalt mastil wõeti, siis meel „Kewade kellel ehk praegu pill õues õiskab, wõikstwad wõtmife tühjaks.
Nagu maapind muttide käes, nõnda on
laul" (segakoor) vr. K. A. Hermanu'i teh marsti pääd ivangutada ja targalt meie koh

nu ja hr. Grenzsteini wahel oli üksnes see, mas Rääbise wallas ühe oma sõbra juures.
et Grenzsteini niini enne .valimist enamuse Süül on wiljad paremad, kui meie pool.
tahtmise järele kandidaatide seast maha kus Rahwas elab ka sääl palju kõrgemal järjel.
tutati, mis minu nime juures mitte ei sün
Peremees nimega H. Reimann, kelle juu
dinud. Miks Grenzsteini nimi maha kustu res ma käisin, elab ilusasti, kambrid on pa tud, mida ka mäga kiideti. Wäga hal ta tähendades habemesse pomiseda: hm, pime
tati, seda põhjendas koosolekul ülem preester beriga löödud, uhked majariistad ja meel waSti läks lõpeks „keisri-laul", selle pä nurk! Aga tahame ka seda teotust ja laim
Suigusaar, ja tema põhjendus wöeü wasta, klawer ka, mida Mis paljudel ei M, ilusta rast et üks pasuna meestest jäledast; mõõ dusi kannatada, kui keegi teda meile pääle pa
kuna Grenzsteini oma wastu ei wõetud. Mi
nast häält sekka puhus, mis ka enne kuuldud neb, sest töõ ei anna asu! Laske meie kor
im ei saanud pärast nii palju hääli kui tar
„Kallis Eesti Postimees! Palun seda ilusaid hääli kuuljate kõrwadest ära peletas. jame oma põllusaagi salme, salmest saab
Kontsert oli, nagu kuulutustest näha, teda wast ennemasti uäitemüügile ja mujale,
wis oli kommissioni liikmeks saada; mina südamelikku tänu oma pauna nurgas kaasa
kukkusin siis läbi, nagu ka kõik teised läbi wõtta, mis nii mitmed soojast südamest söö laulu ja mängu edendamiseks. SiiSgi üle kuhu auustatud eestwõtjad just soowiwad.
Meil on, seda teame ja tunneme isegi,
kukkusiivad, kellel wähem kui 54 häält oli. numad ! Mind on sunnitud seda tänu «mal pää läks kontsert rahulolemise wäärt korda
Naljaheitmisest ega wäljalükkamisest ei wöi dama. Et Kurista kogukonua-kohus nii agar jä oleks soowida, et lauljad ja nräugijad mitmed wead ja puudused hariduses ja selts
siin juttu olla. Mikspärast mind kommissi ja wali wargaid karistama on olnud, nõnda tublisti edasi õpiks ja õige pea kusgilgi sar lises elus, aga näidake meile üks kihelkond
onisse ei walitud, seda tean ma küllalt ja et nüüd margad ehk kudas neid meel ütel nast kontserti annaksiwad. Lõpeks on meel wõi maanurk, kus seltsime elu hää, meie
igapidi. Ma tean, miks koosolijad mind ei dakse „pjka näpu mehed" meie poolt on hoo Warbuse neiukesi ja Kähri mängijaid tänada tahame säält kohe saadikute läbi endile koti
waliuud, ma tean, miks asutajad mind ette pis ära reisinud sa rahwal hoopis rahulik selle eest, et nemad paar korda Kähri Al.- täie, wõi kuda ja kui palju aga saab, hääd
ei pannud, ma tean ka, mis asja pärispõhi elukord, selle rõõmuga awaldawad Mitmed kvoli abikomitee näitemttügil ilma hinnata eesmärki lasta tuua. Meie kardame aga, et
kusagilt säherdust eeskujulist elu saada pole,
oli ja on, aga ma ei taha sest siin mitte Jõgema peremehed ja palju muid teisi Ku näitemüügist osawõtjaid on lõbustanud.
kõneleda; külap asi kord awaliknks tuleb. Üks rista pääkohtumehele J. Löntsile südamelikku Kosugu ja kaswagu EeSti laul ja mäng! selle pärast katsume esmalt omaga nii hästi
kui ta läheb edasi saada. WõikS meile näiElagu Eesti lauljad ja mängijad!
nes nii palju ütlen, et see kõige wiimaselt tänu tema hääteo eest. Paljude nimel
G. Treier."
. AKs väliNkuukaw."
wisata, et laulmist ja pasunamäu
põhjuselt, minu täielisest EeSti meelest tuli.
Kiri Wara näitemängust. „Ammu
gu 'pole. Säherdust kuulust koori küll pole,
Palun wabaudada, et siin iseenesest mõ
oodatud pidu päew jõudis kord kätte, imelikus ilus
on mimsteriumi poolest Wiljandi koguduse nagu hr. Hansen Jisakus alal peab, aga meil pole
ne sõna olen kõnelenud.

siwad maja. k. iv

Wiljandist» Wiljandi praostiks

kaunil kuldkenadusel tõusis päike taewa wõlwil

Naljakas on see lugu, et nüüd ka kõrgemale ja kuulutas oma kauniste kiirtega para

õpetaja A. kinnitatud. Nii teatab

abikaasasid otsima. Juba mullu oli „Wal talu poole, kus mõne tunni pärast naljakad näite

PKrrmst. Põllutöö ja looniade
mälja näitu õ, mis Pärnu Eesti Põllu

juba Eestlaste seas hakatakse ajalehtede läbi diislikku pühapäewa. Kõikidel olnud silmad Paju „Ztg. für Stadt und Laud".

siin Keila kihelkonnas üks Paide poolini
nurk mõnikord halwade inimeste pärast hä

das. Need halwad inimesed warastawad.
Warglist on mõnda korda olnud, talwel ja

suwcl. Suwel wiidakse ka adrad wäljalt
ära. Adrakohtunik elab küll ligidal, aga
tema ei suuda märgust keelata! Pole tal seks

mingi nõuu ega abi. Sest nuhtlus ja nuht
luse hirm ei keela meel kaugeltgi. Pered
seisawad siin hulgal lahus, metsade sees, soo

de taga. Mõnes niisuguses peres on pahad
inimesed elustamas. Nende ülewalwamine
on wäga raske, ning nii saab häbi ja häda
kannatada. Wallaametniknd peaksiwad roh

kemasti oma silmad lahti hoidma. Mitte
ainult kohtumõistmine 'pole wallaametnikkude
asi, maid ka walla seltsliku elu ülewaatamine

-k. N."

Lkiäne maakonnast. Ilmadest,

tuleb meile Hiiu saarest sõnumid, et neil
ka mitte hr. Hanseni. Kui meile juhtuks ka sääl üsna ilusad olla. Inimesed on oma
Hanseni sarnaline mees mõneks Rootsi tun tööd ilusasti ära mõinnd teha. Nii hästi
niks meie hulka elama, kes teab kas lisaku heina- kui ka wilja-saak läheb õige hästi

guses" üks sarnane kuulutus. Üle minemas mängud, kui ammu oodatud esimesed külalised, neid
mehed siis meie waStu saaksiwad. Esiotsa saab korda.
rohkesti pidiwad rõõmustama. Keskhommik jõudnud
meie lehe numbris oli niisama sugune kuu ligemale, mõned mängijad tõtanud juba Paju poole meeste selts oli asutanud, oli säälse Saksa meile ka sestgi, et siin ja sääl külakoolmeist

lutus, ja minemas numbris tuli tei

ne meel juurde. Sellega on siis meie maal
esimene hakatus tehtud. Saksa maal ja teis
tel maadel on seesugune abikaasade otsimine

Viimsele proomjle. Korraga silmanud süält poolt
paksu suitsu taswa all üleSse tõuswat; paari sil
mapilgu pärast lehwinud juba Paju talu laudad
ja küünid loitwates leekides: Rahwast rutanud
küll rohkesti kokku, aga ei aidanud enam ühtegi;
hooned põlesiwad maani maha. Õnneks oli, nagu

õige hästi korda läinud. Linnapää Couze, Sellest üsna lausa puudu pole, kui ka ehk lõunal kell 3 kognsiwad kõik tulekustutaja
wäljanäituse auu-presideut, pidas awamiseks wõiks wahest pisut elawam olla. Ühte üt l-.ltsi lükmed, ühes ka Alaküla mehed, kus
pikema Saksa keeli kõne, mille pääle seltsi leme siin rõõmuga: Meie kõrwad jääwad liig ka tulek.swmja selts on, pritsimajasse kokku,
president Toots, Eesti keeli kõneles; mõlema paljust kontserdipimast puutumata, ning see kult rong pr-tfimseSts juhataja korteri ette

wäga pruugis, ja palju lähemad seda miisi
tõesti paari, ilma et nad enne üks teist on öeldud, ilin wagane ja waikne, mis tuld mitte kõne pääle lauldi kcisri-laul. Wäljanäitus
tundnud. Enamasti on aga niisugune paa kaugele ei kihutanud, siisgi lahanud elumaja katuse olla iseenesest õige rohke ja rikas olnud, aga
ri-heitmiue raha pärast olnud, sest pea iga hari mitmest paigast põlema, unda aga tulisel et seltsil suured ruumid olla, siis olnud as
kord on Saksa ja muude maade ajalehtedes toimetusel wett wõimallkult saades kohe ära kustu jad ja loomad nende kohta wühesed. Nii
tatud, nõndasamutxpäästnud kanad aidaloitwate lee
kuulutustele juurde lisatud, kui palju keegi kide lõugadest. Õnnetus aimatakse kurja põrgu hästi wäikse- kui ka suure-põllu-pidajad õu
kaasaraha soowib.

poja käte läbi sündinud. hooned ka

Pidu. „Lihulas peedi 29.

lehe sõnumi järel 4., 5. ja 6. Augustil rid oma walla lastega laulu harjutumad. Juulil tulekaiLSmise seltsi pidu. Pääle

on wahest ka hää. Ehk küll, nagu teised marssis. lüSltlõks rsnz jälle pntMajasse ta
juba praegusest ütelusest aru saanud, meil
lausa laulukoutsertisid tönawu suwel pole ol lõõdud ja ka kõigile neile, ke- ametis tub
nud, siisgi midagi selle sarnast, kui ka palju lid olnud. auuüäh-d anti. Auutähtede
ülemat, waljumat on olnud. Esmalt müra wSljajagoinise järele mängiti keisrilaulu ja

gasi, kus hõb-nael lipu sisse sai

wäljanäitusele loome ja asju toonud, millest siwad suuredtükid Tallinna all kõige iuwe lasti Keisrit elada. Paale selle läks rong,

Auutähed on ülemalt poolt Riia kinnitatud, on mul teadmata. Õnnetus ko uinietada on: hobused, eläjad, weised, põllu südame, alles hiljuti kadus nende terastOru mille ees mängukoor mängis, „rohclisesse,"
Wene lehe sõnumi järele hulgale Greeka õi hutanud küll kõiki kangesti, aga siisgi ei hoolinud töö masinad, wiljatõuud, piimatalituse as de wali - kõmin, üks kõmin, mis meie akna
geusu salmilauljatele antud. Eestlaste seast wahwad Wara wennad midagi, waid wõtnud jad ja UaeSterahma käsitööd. Auupalkadeks ruudud porisema pani, ehk küll SS—30 -vers
uuesti nõuuks oma kaunimat katset korda saata, ja
on siin iseäranis nimetada järgmised mehed,
läksgi meel korda. Parajal ajal tõttas rahwast anti ministeriumi suuri ja wäikseid «aura
kes hõbeauurahad päälkirjaga „wirkuse eest" hästi kokku, ka mina jõudsin sinna, aga oma eh hasid, Liimi maa sotsieteedi brongS-auurahad, nawu pikerpilli häält õige kõlamas maijuseS
on saanud: Iman Lauk Wana Antsmõisa matuseks leidsin aurawad hoonete asemed. Pea seltsi enese poolest kuld- ja hõbesõrmuseid, kuulda. Paar hoonet on pikne siin kihelkon

ta linnast eemal elame siis oli ka tä

kiriku juures, Alexei Punschun Jlmjärwe awati ka näiteruumi uks, ja nüüd wõis näha, et raha ja kiitusekirjasid. Tänu wirkadele ja nas ka ära põletanud Woorel küüni. Tuu
kiriku juures, Anton Lutz Anseküla kiriku osawõtmine rahwa pool! üsna elaw oli, ka mina usinatele asutajatele!
las rehe. Wiiinane kerge müristamine oli
asusin oma platsi pääle ja jäin undis-himulikült
juures Saare maal, Michail Uusna Laimjala
Tallitmst. „Linda" seltsi as 6. Augustil. Piksepilwesid oli sagedasti
waatmna. Pea teretas muusiku- ja laulu-koor rah
kiriku juures Saare maal, Jakow Pcllberg wast. Selle pääle hakkas näitemäng „Kodükäija," jus on meile järgmine kiri tulnud: „Auus taewas, ja õhk kandis tänawn ülepää palju
Georgi kiriku juures Tartus, Jradion Ta mis kaunisti korda läks, iseäranis ösaw oli wana tatud toimetus! Teie olete „Lrnda" woliko pikscmäge meie paigus. Et rohke piksewägi
sane Kärkna kiriku juures, Alexei Kipper Weükl Kansu Wiidmg'i osa etendaja P. Andres gu ja P. Schreimi uiug Eltzi tüliasjas se wiljale palju kahju ei tee, seda tunuistaksi
Kärla kiriku juures Saare maal, Andrei son ja Tooma talu perenaene neiu E. Saar. Ka letust soominud. Mina teatan selleläbi, et wad meie kaunis lopsakad wiljapõllud, kui
teised mängisiwav kiituse wäart. „Kohtusss-kaeba
Leismann Lustiwere koolimajas, Diouisi Ta
mises" sai wana Jaüka Härg ka kaunisti korda. selles kirjas, mis Eltzi poolt „Beobachtcris" seda mitte juba enne ei teataks, ka ini
sane Tori koolis.
~Saare maa Onupoeg" etendati ka üsna Hässt. seisis, mitte laimdusi ei olnud, waid asi on meste ja loomade termisele pole ta siin
Tartu maakonnast. Nahiva elust Üleüldse läks näitlemine nõuda, et seda esimest Meel hullemgi. Mina panin nõuukogule ette, paigus mitte kahju maid ennemalt kasu
Torma kihelkonnast on meile pikem kiri tul lord etendajate käest ialgi paremini ei wõi tahta. et wolikogu pidi Schreimi karistäma, ja saatnud. Suremisest on mähe kuulda olnud
nud, aga meie nimetame siin mõnda pää Kiituse wäärt oli rahwa rahuliue olek, ei sääl nõudsin ühWlsi, et üks asjatundja kom ja haigustest meel wähcm. Olgu aga nagu
tulnud ühtigi tüli ette, waid kõik Waralased kui
asja lühemalt. Kirjasaatja kaebab, ei wai ka wõõrad oliwad kui wennad üks teisega. Rõõ mission mälitaks, kes Tartu abikaup mööda minnes siisgi nimetatud, et Hageri
muelu ei tahta edeneda. Ei olla kontserdi muga nägin, et siin kõik teisiti oli kui Jaani päe luse lõpul säälse kauba wastu wõtaks, köster juba mõnda aega raskesti põdemas
andmist, näitemängu ega raa nmtute lugemist, ival Karvastus Koosa külas, kus näitlemise ajal
aga selle wastu maga palju tädakasaksa-meett. wäljas kiwid ja kaikad ametis oliwad, nagu «uus
Atuud meelejahutuse paika ei olla kui kõrts, talud lugejad juba teawad. Lõpeks soowin tänu,
tuhat tänu wahwastele Wara wendadele, ühtlasi
ja sinna mindawat pea üksipäini. Joomine olla
ka õrnematele õdedele; püüdku näitlejad meelgi
üle käte wõtmas. Ajalehtede lugemisest ei edasi mängida, wötku teised sellest eiawalt osa.
olla juttugi, üksnes mõnel harwaolla ka aja Haljendagu õitsegu ja kandku wilja Waralaste
leht. Suurem hulk ütelda, et see tühi on, Ivaimuharidus. Äls päAlwaaiaja Peipsi piirilt."

mis ajalehtedes seisab. Ajalehe eest niisu

Wõrust. Saja-aaStaline linna

sest et keegi praegu ei tea, kui palju kaupa on, üks tasane wüsakas mõistlik mees.
Tartust Tallinnasse tagasi tuli, ei wolikogu Esmalt nimetasin, kus pikne siin kihelkonnas
ega rewisioni-kommissiou, maid- seda teab sisse oli löönud, nüüd nimetan ka, kus ta
üksnes P. Schreim. Kaup sai Tallinna kau imeliselt mööda löönud. Ääsmäe mõisa ees
baga ära segatud, ja sest see tüli tuli, ja woli on La paar sammu kõrgest kahekordsest elu
nieeS Eltz sai Kuusmanni käest rusikahoobi majast eemal mõisa õues ühe madala põõsa
rindu. P. Schreim on ütelm.d, et mina kese ära kõrwetanud ning pool wersta mõi
ei ole 30. Aprillist saadik rcmident- see ei sast eemal mõni samm kõrgest masinarehest

kus pidusõõma-aeg oli Walmistatud. Sääl
peeti ka mitmed kõned Eesti- ja Jaksa kee
les. Ülepää lõkS oidu maga lõbusasti; ka
kcelekaSset oli oma kohalt saada. Mis weel
noori inimesi steöramS rõõmustas, oli tants.

Kell Z! laks rong Lihulasse tagasi. Hlts
Hlts lemsimge.»
leW.üige."

Rakverest. Jäle asi. 30 Juulil pü

hitses Rakwere tulckustujate stlts oma aasta
päewa. Kõik lõks wäga kenasti korda, muud

kui alamal seissw jõle tegu roojastas pidu.
Ühes Tammiku trahteri toas, kus ridu pü
hitseti, jõiivad mõned tulekustutaja seltsi liik
med ja wõõrad, kes maksu eest pidust osa

wõisiwad wõtta, õlut. Esimestel oliwad
pääd õlle joomisest õige soojad. Süül tõusis
keegi seltsi liige üles, wõttis õlle klaasi kätte
ja laskis tulekustutajaid elada. Seda tegiwad ka

wõõrad ja hüüdsiwad oma „hurraa" ja„clagu"
ka hulka. Sääl lendab aga ühe pottsepameistri

õlle klaas kõige täiega ühe wõõra wastu
silmi, miks tohtida ta kaasa hüüda, kui ta
seltsi liige ei oie. See hakkas weel põhjust
pärima, sai aga eest wask-kiiwriga jällegi
waStu Md. Nõudmine wõõra poolt läks
käredamaks. Sääl kuuluks wilet. Hulk tule
kustutajaid tuleb tuppa. Wõõras wõetakse

gused mehed kopikut ei anna, aga seda enam jubileum, mida 1.9. ja 20. Augustil sääl ole tõsi. Mina mõtsiu küll ennast 30. Ap ära, mis mäe otsas seisab, puu ära lõpetanud. keskele, wiidakse wälja , ja ta saab niipalju
kulukamad nad wiina eest, kus juures riidu pühitsetakse, olla kõige kõrgemalt poolt luba rillil sest ametist lahti, sest et ma juba ette
Ehk küll piksepilwesid sagedamini näha peksa, et meele mõistuse kaotab. Kell 10 õhtul

ja tüli rohkesti ette tuleb. Teelahkmetel tud, ja see luba olla juba siia jõudnud.
olla mõni kord söimukirjasid lugeda, mis Nõnda teatab Tartu Saksa leht. Pidu pee
noored mehed teiste teotamiseks kirjutanud. takse, nagu teame, selle pärast, et Wõru
Koolides olla küll tublid koolmeistrid tööl, linu neil põimil 100 aastat manaks saab.

nägin, et P. Schreimiga saab mäga raske oli, wihma selle pärast palju ei olnud. See
olema tööd teha. See lahtuvõtinine sai teade ei mõju aga mitte kaugemale kui ai
ka protolli wõetud. Aga seltsi soowimise nult Keila ümberkaudsesse, sest mihma oli
pääle jäin ma siisgi ametisse. Ses oli P. ülemal tähendatud piksepilwe tõttu wäga
aga siisgi ei paranda lugu. Kihelkonna-kool Linn on 100 aasta eest keiserinna Kathari Schreimi ja Kruubi meelt wastu, ja et tükati; kastis ühe peremehe maad ja jättis
Kruup protokolli-kirjutaja oli, ei wõtuud ta teisel kõrwas kasimata; mõnel asja põua üle
olla hää, aga ei olla talwel küllalt õppijaio. na läbi asutatud.
Wõru maakonnast. Teatus ja seda ametisse-tagasijäämift enam protolli ja karta, teisel on põllud parajasti niiskust saa
Ebausk ei olla ka meel lõpnud, mitmed

käia soolapuhujate ja sortside juures. Nõnda palwe. Eesti Aleksandri-kooli Nawi abi pidi siis seltö kahe rewidendiga jääma. See
teatab kirjasaatja ja ei tea siis mitte palju komitee on nõuuks wõtnud sügisel Septembri saab pärast seltsi ees mälja tulema.
Nuupailikutt
kuu lõpul ehl Oktobri kuu algusel EeSti Al.hääd kuulutada.
A. Saul.
Näitemüük Alekfandri-kooli kasuks ol kooli hääks iläitemüüki ära pidada ja palub
„Liildci" sellsi rcmisioni-kommiSsioni csiinl.
nud Puhja kihelkonnas Järwaküla koolimaja kõiki ümberkaudseid Al.-kooli sõpru selle pidu
juures Jaani päewal. Et asi liig hiljaks tarwis rohkesti andeid walmistada ja koguda, sur Eesti keeli on endise Eesti zensori

Vaimulikkude laulude zeu

et pidu annete poolest rikas saaks olema,
nii et Al.-kool sellest rohket lõikust wõiks
leida. Tõtlike siis kokku, wapramad Wõru
wennad ja wirgemad õrnad õed oma käsi
jõudu mööda tööle sirutades. Näidake üles,
et meie mitte asjata priiuse osalised ei ole,
mann ära teeninud, kes oma õpilastega palju maid et meil tänu priiuse kinkijate, ja pa
andeid näitemüügiks andnud ja ise hoolega law armastus oma isamaa ja sugurahma

jäänud, siis ei wõi me sest enam pikemalt
kõneleda. Nimetame üksnes, et laulukoor
hr. Normanni juhatusel hästi laulnud. Hr.
Normann pidanud kõne, mis liig tühje kõne
kölksusid täis olnud, kuna Tarkpea parema
pidanud. Iseäranis kiitust olla preili Ross

adw. Niebergi kätte Tallinnas antud.

Harju maakmmast. Keilast. Uut

sündis juhtumine ja hom. k. 7 leiab ennast
wõõras hoSpitalist tohtrite hulgast. Nüüd
tuleb küsimine tahtmata: kas see ongi, nagu

kiidetakse: „Dem Nächfteu zur Wehr" ehk

jälle „Gott zuv Ehr?!" —-tbd.—Wiru MlmktMnast. Enesetap'

mine. Üks kirjutaja P. mõisas hakanud
nud. Läbistikku ivõib aga öelda, ct siin kangesti ühte oma ligidalt preilid armasta

audis wihma ennemasti wähe, kui palju on

ma, tahtnud teda enesele abikaasaks. Aga

olnud. Keila jõgi on aina weesttühi. Wä et noor naesterahwaS juba teise pruut olnud,
ga hõlbus kalu, mida wähe, ning wähka, siis ei ole ta kirjutajat wastu wõiuud wõt
mida rohkesti, jõest kätte saada.
to. Selle üle läinud mees nii kurwaks, et
Wilja häädust olen lühedalt juba tähen ta enesele rewolwriga on otsa teinud. Ei
danud, kui teda läbisegi keskmiseks hääks oleks armatagk, et Eestlaste seas ka nii palawa
ütleme, siis peab marjasaagi ja puuwilja werelist armastust ette tuleb.

ja wana. „Põllumehel on praegu põrgu kohta ütlema: täuawu on ta wäeti. Mine

orjuS: Heinaküünist alles eile, tunaeile sai wal aastal kaudsiwad puud wäga rohkesti,
tuldud, nahk aurab ja higi jookseb norinal täuawu puhkawad. Et puuwiljasaagist kõne
otsaesist kahelt poolt ninasankast mööda alla len, siis ou iseenesest mõista, et siin puu
lõua otsa, sääl uued tööd nii pakil ootamas, wiljaaedu olemas on. Ja kelle poolest on
et wõta, ühte kätte sirp, teise ader. Nii Keila kandi rahwaS waheft õige ilusal jär
müümise juures olnud. Naha tulnud 72 parema käekäigi kätte-faaniiseks südames lee Moodi küll kõige wäledamgi põllumees oma jel. Siin on sagedasti wiisakaid wiljapuu
gitseb. Aidakem iseennast, siis aitab meid töösid edendada ei suuda, selle pärast peab aedu näha. Mitte ainult peremehed waid
rubla Al.-kooli kasuks.

Õienduseks tuli meile järgnrine kiri:
„Auustatud toimetus! Teie lehes nr- 31 ja
ka „Walguses" kirjutab thb, et lihunik Con

rad Jürgens on Palmse rannas ära tape

tud. Asi ei ole nii, waid Jürgens elab
praegu weel, on üsna terwe, ei ole ka siin

mingit mõrtsukatööd sündinud. n. x.

Raamatu kogu luba. „Käru
„Auustatud E. P. toimetus! „See ka Jumal. Uskuge kui meie ise ennast tööwõim poolitatud saama-' Naesed wana ru ka saunikud muretsewad selle eest, et nende wallawanem
M. Krickmaun on Tallinna ku
hoonete ümber wäikene aed on. Linn on ka
ei aita, keegi wõõras ei tule meid ammugi

kord pean jälle Teile ühest õnnetusest kirju

kist wihku ja wihku nabrasse korjama, mehed

tama. 1. Augustil kukkus Jõgewa mõisas aitama. Andeid wõtawad tänuga wastu: uut rukkipõldu see in endama. Mõned ta ligidal, ning nii 'pole säherdune aed mitte
üks moonamehe laps maas olewasse kõrdi Koõliõp. W. Pakler Kähris, majaomanik hawad koguni uue seemnega seemendada, mis üksi iluks, waid ka pisut rahahallikaks. Kui
M. Kampmann WZõbsus, diakon A. Al tükati wäga soowitaw, sest et tänawusel ruk wa suwega on aga mutid koguni rohkesti
patta, kus ta õnnetuma surma sai.
Erisiwere küla poistest pean ka paar sõna lik, kaupmehed Wald ja Zopp Wõrus, F. kil parem tugewam tera on, kui mullusel, siginenud. Nad ähwardawad mõnes paigas
need peawad kähku reheahju kütma, et heinamaad ning puuwilja ning suuremad hoo
nende rumala teo üle kirjutama. Hiljuti Ritzow Joosu wallas, M. Kurelauk Tuuo
läks Jõgewa mõisa sepapoiss J. Sundja wallas (Zölgus), wallawanem A. Mäos seemendamisega hiljaks ei jää. Loodetakse pis ümber pöörata, alumise poole pääle. Sa

bermangu-walitsuse poolest Id. Juunil s.a.
kinnitatud lubakirja saanud nimetatud wal

poisid sepapoisi järele ja wõtnud teda teel J. Oraw uues KasaritsaS ja komitee eest
kinni, peksnud teda ja riisunud tema riided seisus Wõru wallas Nawi külas. AdresS
seljast ära ja siis läinud minema. Ikka üle Wõru. Lootuseks, et meie palwe saab
on rumalaid tempusid Eristwere küla noorte tähele pandud, soowime kõigile hääd tööjõudu,
meeste seas! Lõpeks teatan ka wilja kas kindlat wäsimäta meelt ja tööle ilusat õnne
wust ja ilmadest. Heina saak on meil tä list edenemist. Ya«.i aölk-mite-«eflseifus."

see lootus wõib ka tublisti porisse langeda et käies sisse maju otse kui korratud künnimaa
nagu seemegi, mis liig hiljaks jäetakse kül pääl. Mõned põllumehed, kes ka nõnda ni
mata.
metatud uuema aja haridusest hoolsasti osa
Tulgu sügise missugune tuleb, seda on wõtnud ning sagedasti ühes ja teises lehes

dus wõiwad nüüd ümberkaudsed teaduse
himulised ja õpetuse otsijad Käru raamatu

maas kõhnem. Rukkid on oma kasuga kesk ja mcingu-koutsert Warbuse walla lauljatest
mised. Odrad ja kaerad on kvhnapäralised; ja Kähri-Tännasstlnla Mängijatest etendatud!.
esimesed kõhnemad. Linad on meie maas
Ilm oli wäga illis, selle pärast oli ka
üsna kängu jäänud, neist ei maksa kõueledagi. päältkuulajaid kaunis rohkesti kokku tulnud.

hää saagi ärakorjamine põllult nõuab hääd Põllumehed kutsuwad koosoleku, häälte enamu
lüukontide painutamist ja hulga sooja higi. sega tunnistatakse mutt kahjuliseks loomaks
Nii oleme meie wäledad inimesed kõik i lu põllumehele ning ühtlasi lastakse ka igas
asjad, nagu näitemängud, näitemüügid, auusas Eesti ajalehes awalik kiri mitme w-

lale õpetlikkude ja tulusate raamatute lugemi
seks raamatukogu asutada ja awada. Et selles

wallaS juba mõni aasta raamatukogu on
olnud ja kaunis hulk häid raamatuid kogu

oma isalt kodu. SM tulnud nimetatud Wöimaras, rättsepp J. Tilger Järweres, tänawu küll pikka kaunist sügise aega, aga gedasti on rohumaa nii alt ära õõnestatud, nud, kus aga kindlam woli ja luba puu
kogust õppelikkude ja teadusliste raamatute
lugemisega wäikse maksti eest seda õpetust ja

eadust leida. Karula»-".
Narwast. Uus 8-klassiline tütar

teada, et Põllumees nii pta orjusest ei pääse. ja raamatus tarkade meeste suust ja sulest lu
Saaki on loota, see on tõsi, ja weel ühte genud, mutt olla käsuline loom põllumehele,
nawu aasta kaunis hää olnud. Ilmad oli
Kontsert. „Heinakuu 29. päewal külma öödgi ei ole olnud, ja praeguse ilma Hakkawad nüüd pisut kahtlema, ja kui mutid laste gymnasium pidada siuna liuna ehi
wäd kuiwad ja ilusad, ja hein sai ka wäga sai keiserliku Wõru Sillakohtu loaga Pöstva järele arwateS neid nii ruttu ei tulegi, ehk mitte pea oma maa-alust tuhnimise tööd ma tatama ja asutatama. Linnapäö Hahn
ilus. Aru maadel oli hcin parem ja soo kihelkonna, Warbuse mõisa puiestikus lattlu kui wleivad, siis ei tee nad kahju aga ha ei jäta, siis on suur õnnetus tulemas: olla selle gynmasiumi tarwis ühe maja kõige

riistade- ja koolinõuudega "- ale kinkinud,
kõik kokku umbes 25,000 rubla wäärt. Suur

kingitus! Nõuda teatab Moskwa Wens
ajaleht.
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Suur tulek ah j u on 4. skp. Nar hakata usinamalt minema. Iseäranis roh
aga majad oa wiga saanud ja korstnaid üm suur ja tttlenrata iluS. Ta seisab Kremli armas, et temal hombse päewa wastu palju
olnud. TiiSler Minkwitz'i majas Ms kesti olla thee kauplemist; ligi 100,000 ber, kukkunud.
lõunapoolses serwas, Moskwa jõe kaldal, tegemist oleks. Teisel homuükul oli Kork
„ud tuli lahli ja pannud pärast ka Brügge puuda olla seda laadale toodud. Siisgi
kust Mga kaugele wõib üle majade mere päü juba warakult Möldril ja sundis ka sääl, .et
põlenra. Kahju, uus tule läbi sun olla kauplemine kehwem kui mullu.
dinud, armutakse umbes Z 5,000 rubla päüle.

Odessast. K elmid minna säül liig

Haneks olnud wagane ilm, muidu oleks julgeks. Hiljuti olla nad kesk päewa ajal

tali wäga suure hulga majasid maha põle ühest majast kolmandalt korralt suure raha
tanud. Majad olnud madalasti kinnitatud, kasti ära warastanud, mis 5 puuda raske
ja selle pärast on omanikud palju kahju saanud.

olnud. Aga raha ei ole wäga palju sees
olnud.

Läti maalt.
Riiast. Läti haritud meestest

'-Wjgtkasj». Ztäljahäda olla säül ku

bermangus. Mõne päewa eest Shdanowka
räägib ka Läti leht „BaltijaS WestnesiS" külas Katolmtschi kreisis ühes majas 5 ini
meie juhtkirja põhjusel: „Soow kõrgemalt mest nälga ära surnud.
haritud Eestlastele", et ka need rohkem oma

Wäljamaalt.

rohiva elust osa wõtaksiwad. Ka Läti kõr

gemalt haritud inimestel on enam Saksa ja
Prantsuse maalt. Prantsuse ja Hii
Wene keele raamatuid kui Läti keeli omasid.
na wahel näib asi õige sandiks minewat.
See pidada teiseks saama, ja iga kõrgemalt
Prantsuse walrtsus nõuab Langsoni linna
haritud Lätlane ka Läti kirjanduse eest hoolt juures kallale-tikkumise pärast lastimist. Hiina

kandma. Küll olla nii mitme koolitatud

Lätlase juures Schilleri, Goethe, Lessingi ja
teiste kirjatöösid leida, aga Läti raamatuid
otsid jäält asjatu. Kui Läti kirjandus peab
edenema, siis peab ka Läti raamatuid oste

walitsus ou taha maksta. Prmitsus on pan
diks Kelongi linna Formosa saarel enese alla

wõtnud. Hiinlane ei näi sest snnremat hoo
liwat, Prantsuse ja Hiina poolt seatakse sõ
jamäge suure tuhinaga malmis. Saab näha,

tama. „Rishski Westnik" ütleb siin, et kas sõda hakkab sõudemaie, waenst wanker

meie leht „Eesti Postimees" ja „Baltijäs meeremaie, wõi jääb meel wiimakel silmapil
Westuesis" ei olla rahul sellega, kui haritud gul seisma. Kolerä ou Prantsuse maal

le waadata kuni Warblaste mägedeni. Wana rahwaS ruttu asjad korrale seadma pidi
warakamber on ka ilus, sammastega ja ku wad, sest lähema kiriku juurde kihlumisele
judega kaunistatud.
sõita oli ka kaunis tükk maad ja seda pa
Reisinähiused wiimssst Welle-Tiirgi s?ja ajast 1L76 ja 1877.
Waatame ka kirikuid. Kremlis on kõige rem mida warem tagasi saab, sest siis
enam imestelemise wäärt Uspenski fabõr oleks õhtune pidu jälle pisut pikem olnud.
(Jä-g.) 7
(pääkirik) Ivan Kalita on tema esimene põh Ema ootab ka juba ammugi Liifat wälja
Wäe-teenistus.
Järgmistel päewadel hakkas õppus. Et jendaja, aga see kirik oki puust ja lagunes saja tulema, aga kui see ikka meel wiimib, lä
sääl mitte kasarmut ci ole, siis olime linna aasta pärast ära. Ivan Suur ehitas tema heb tema wümaks ise waatama. Ta wõ
majade, sees korteris, jäält käisime köögi juur kiwist üles. Siin kroonitakse manast ajast tab tasakesti ukse lahti ja astub sisse
de sööma ja õppusele. Gsatski linn on wäi saadik Wene riigi walitsejaid. Kiriku wõlw aga, oh õnnetust ja ehmatust kammer on
ke kreisi-linn Smolenski kubermangus. Mit seisab nelja määratu samba pääl, kõrge ssuur tühi; ümber waadates leiab ta aga laua
med suured kolmekorralised kiwimajad, niis kullatud toru keskel, ja neli wähemat torni päält ühe kirjatükikese, kuhu paar sõna pääle
Prantslased 1812 ära põletäsiwad, feisawäd ümber. Tuhandete werstade tagasi tulemad kirjutatud oli: „Häda sees, kus inimese
suuremalt osalt parandamata. Esimestel Wenelased siia Jumalat kumardama, sest õigus enam. ei Wksa,.. maid kõrwale lüka
päewadel oli.õppus, raske ja tundmata, siin on Wladimiri Püha Maarja kuju, millest takse, sääl peab naimaks tahtmata tvägiwalda
Wenelased suurt lugu peawad. Paremal pruukima." See oli kõigest kõiki see troost,
siisgi läks kaunis hästi edasi.
Kewade jõudis kätte. Aprilli ja Mai pool altarit seisab Õnnistegija kuju, miW mida tema oma õnnetule emale oli järele
kuul tuliwad kõik roodud linna, kes talwel üteldakse, et ta Greeka keisri Jmauuekt maa jätnud, ja rohkem ei wvinud tema ka jätta,
külades seisiwad. Iga päem oli nüüd suu litud olewat ja 1570. aastani kuulsas Soh sest siis oleks kõik tema ettewõtmised tingi
rel ilusal platsil 15 rootu õppusel, mis wia kirikus Konstantinopelis seisnud, ülenial mata nurja läinud.
wäga uhke oli päält waadata. 5. Mail tuli di nimetatud püha Maarja kuju peab Wene
Ema, kui ta ehmatusest mähe toibunud
wisioni-ki>idral Prochorow polkp üle wäatama. laste jutu järele olema: ewaugelisk Luukase oli, ruttas kohe seda lugu isale kuulutama,
28. Mail õhtu kell 10 jätsime linna maalitud. Paljas raam pildi ümber maksab kes seda kuuldes pääd raputas ja mõtetesse
100,000 rubla- üks kiwi püha neitsi otsa seisma jäi, sest nüüd alles tuli tema meelde,
jumalaga ja läksime Moskwa laagrisse.
29. Mail Hiilgas Wene riigi wana pää ees maksab 30,000 rubla. Aastal 1395 mis see tähendab ühe inimese wabadust nii
linn oma kullatud tornidega meie silma.
toodi sisin WlädimiristMoskwasse. Altari suguses asjas ära röömida. Ema kui mee
Õhtu pool linna ääres, suure lagendiku pääl taga üteldakse ühe kasti sees Õnnistegija letu tütre jälgi otsides tõttas alla jõe
seisis, lugemata palju;Misid> kus spldatih kuub, üks jagu Mtsi Maarja rMid jg D kaldale, kus Liisa igapäevane, armsam is

Eesti sugu soldati teekond Wene
ja Bulgaria maale.

Eestlased ja Lätlased Wene ja Saksa raama muidu lvähemaks jäanlld, aga näib laiüli la
gunewat, mis mitte trööstlik ei ole.
keela kedagi Wene ega Saksa keeli ramatuid
Versailles ou rahwuSline kögü koost all elawad, kaugelt kui lumi näha. Mi nael Kristuse ristist olewat. Wasta Maar
lugeda. Meie ei ole üksnes sellega mitte ära läinud,, Ses kogu on otsuseks teinus
kaugele, kui näha wõis, oliwad otsata suure ja pilti seisab Keisri kroonimise troon ja
rahul, et õpetatud ja haritud Eestlased et riigi seadlus peab läbi magdatamg,
lagedikn pääl M päem õppusel kõik sugu metropoliidi (pääpiiskopi) iste. Põranda all
Eesti raamatuid ei loe. Tehku nad ühte
Inglise Mault. Prantsuse jä Inglise wäe-hulgah, tpha iided kOsaM Wup.wHeÄe wõlwides hingawnd jviiisises rahus Moskwa
ja ärgu jätku teist tegemata.
wahele on sest saadik, kui koufereuzi asi kat ja kärmäste hobustega, dragouid ja kürasse metropoliidid. Enne Prantsuse joda rippus
ki jäi, must kass tulnud. Üks: puhastab rid oma suurte ja ilusate hobustega, igauks kirikus määratu suur kroonlühter 43 haruga,
teise üle, et kumbagi tahtmine täidetud ei tropp hobuseid ise-kgrwa, tuhanded piigi-wär mis selgest Hõbedast oli tehtud ja 122 puu
jooksul on jälle umbes 6000 rubla raha saanud. Kunibalgi es ole üks teisest suurt
rcd, kui mets taema poole, nende küljes tuli da kaalus; selle sõja ajal kadus sea ära, ja
seltsile sisse makstud, nõnda et praegu seltsi

tuid loewad. See ei ole tõsi. Meie ci

Läti laewameeste selts „Aust
ra" õitseb wäga hästi. Paari uädali

abi loota, ja Inglane tahta koguni Prant punased lipukesed. ;

kassas pääle 176,000 rubla raha on.
suse sõjamäe saastniseleSüezi kanali läbi
Kaugel lagedikn pääl"Mewäd"'silMiiki«
Ilus uus laew on ka, Läti enese meistrite Hiina maale takistusi teha. j
mehed märki. Künime rügimenti jalamehi
tehtud, malmis saanud. Üksnes Eesti
Hispanm MMlt. Säälne kuningas marssis takti järele, kõigil üks jala-astu
da" ei saa enam paigast ära. Terme suwi Alfonso olla bäiäeks jäinud ja sülitada Mpd-,
miuo jst käe-liikmnine, tuhanded püSfi-vdad
on jälle mööda, aga mitte ühte aimu ei ole Kardetakse ivaga et ta sureb ja riigi päri
läikisiwad päikese paistel; mitmed kümned
uutest laewadest. 'l'
mi,c stiured segadused ja rahutused

Wene maalt.
Peterburist. Suure Wene rasid

tee-seltsi asi läheb ikka kirjumaks ja suu
remaks ja teeb Peterburis üli palju tolmu
ja rääkimist, sest et silu kümne miljonite
kaupa raha asjaks on. „Nowoje Wremja"
näitab, kuda selts, kelle walitsuse all suur
Nikolai raudtee on, olla wiimaks ka doku
mentide wõltsijaks saanud. Riigi kassa olla
juba endise armu järele selle seltsi läbi um
bes. 30 miljonit rubla kahju saanud, nüüd

tulemad. ,

Ital ii! maalt. Kolera häda kiplib

musikändi-koorid mängisiwad kõige ilusamaid

MnguMMsid; sajguded ohwitserid ja toredad
kindralid oma kuld-kttbaratega, rinnad aim

wäglsi sääl suürtMakS iunwma. ' Pöhjä-Jta tählesid täis, kõik see uhke silmawaade paneb
lias nende Prantsuse linnade. ligi P W ko südaist hüppatnä. Mitu. korda käisin ka lin
lera enne hakkas, sureb telegrafi teatliste nas. Kes jõuab Mberi pääle äÄ kir
järele umbes 30 inimesi igal päewal ko jutada, mis suur: Moskwa sinu silma ette
lerasse. Asi.,tM. .tqfiseks miyePat,.<ja., ,se.e paneb si Iseäranis Kremli suurus ja ilu pi
hirrnuS tõbi jälle rohkeni chöimüsi wõtwat. mestäb üsna silmas Moskwa KNNa asuta
Skksa tttamt. Saksa maa MMM jaks ja alustajaks aMaWD MsianVÄ Newski
lise waSta on hoopis külmemaks läinud kui poega Danieli limber. Tema
enne. Bismarki ajaleht on sahkerdajate Ing ehiM Kpensti Indluse.' P)aiiieli poeg Ivan
laste wastu õige paha meelt täis. Õieti Kalita tõstis Moskwa linna kõige Wene maa
ei ole teadagi, Mis selle pahanduse põhjus Mülinnaks' 1328. Enam kui seitse sada

tulla meel 10 miljoni rubla selle juurde.
Selts olla niinelt kroonu käest sõjamäe ja õn. Aga nii palju on märkida, et see kõige roh aastat on Moskwa esimesest ehitamisest möö
sõjakraami medainise eest hoopis rohkem maksu kem sellest tuleb, et Saksa riik lõune-Afri da. Mi pika aja sees wõib Moskwa oma
mõtnud, kui tal seädnse järele luba olnud. kas Inglaste asiltilste' kõrwaS Angra Peque
Asi olla selle läbi tulnud, et selts rahami na maakoha -Mr ruttu enese ällä nälbsinud,'
nisteriumilc olla ühe kontrahi ette pannud, mida Inglane ei soowiks. Iseenesest on
mis aga riigi-walitsuse poolest ei ole kinni tzää küll, et Saksa tiik Afrikasse maad saab,

elust ' palju jutustada, õnnest ja õnnetusest,

rahust H riiust. Mitu korda on wälimised
wäenlased liuna sisse piiranud, maha lõhku

tumise paik oli olnud, siis märkas ta selgesti,

et tütar ennast jõe läeuete hooleks oli and

nud ehk koguni all kaljude wahel märga
haujda leidnud. Silmapilk saiwad naabri
peredest paadid toodud ja kiiresti alla poole
sõutud, et ometigi tühja paati kuhngilt leida,

mida nad ka pea lähema meskitammi
alt kummuli kiwide wahele kinni jooksnud

tema asemele pandi uus, ka selgest hõbedast, olemast leidsimad, mis selgesti tunnistas, et
kaalub 30 puuda. Paljalt mõni samm sest Liisa kas warem ehk hiljem laenetesse kukku

kirikust kaugel seisab teine Archangelski sa nud oli. Nüüd sai Mlbimata tütre jälgi
bor, niisama ilu- ja auuga ehitatud,, kui esi ehk, ka surnukeha ttii hästi jõe põhjas kui
menegi. Min hinKawad Wene riigi endised ka jõe kaldal mujal hoolega otsitud, et seda
Mm ometigi kusgilt ei leitud, siis laksuvad
Kõige kõrgemal" koM seisab kolmas kirik yemad järjega ühtepuhku mööda jõge alla
Blagoweschtschenski sabor. Sellel ilusal kirikul poole, sest arwata oli, et wesi teda sinna
yn üheksa topM kttllatrch Mus ja kena wõre poole pidi kandnud olema. Ka isa kiwi
ses südames hakkas juba kurwastus maad

tsaarid. 7,77 '..7, 7M/ 7 7
ümber ringil s

, Waatame meel kord ühte torni, mis

leidma, sest nüüd alles pciäsiwad tema silmad

niis Zwan Meliki kutsutakse, teina tõstab nagu lahti, ja ta nägi selgesti, et see õnne
oma kullatud pääd kõigesse. Tsaar Boris tus kõik tema süü läbi oti sündinud. Kõik
lÄodünvw ehitas 1600. aastal selle torni, oliwad selle juhtumise läbi wäga liigutatud
km. hsrmus nälg oli Matla andis ja mures, muud kui üks ainus süda oli, kes
nii' miisi rahmale teenistust ja leiba. Torn wige selle õnnetuse juures koguni. külmaks
on kaheksa-nurgcline, maast tipuni 395 jal jäi ja äeg-ajalt ikka kurjemaks läks; see oli
ga/aga Mõskma jge Mee piuuaft 4Ä6 jalga meie tuttäw õllepruuel Kork, kes kõik seda
kõrge. Napoleon l. laskis temalt risti otsast õnnetust omale õnneks arwas. Kõik tema
maha wõtta. Praegune rist torni tipus eilne mahedus oli kadunud, ja aina kurjus
0N IlttS.

ja pilkaw hirwitamme wälkus tema silmist,
Kõige tähtsamad tükid sest tornist on sest nüüd nägi tema juba möldrit selle pul
tema kellad. Neid on ülcpää 33, millest ga pääl, kuhu teda ju ammu oli upitada
kõige suurem 4000 puuda; raske on. Selle tahtnud. Ta jättis külmalt möldri ju
kõrwas on sellesama korra pääl weel kolm. malaga ja läks onia teed, ilma et ta sellest
Neist kaalub uks 2000 puuda, teine 1000 sõnakest õleks rääkinud, mis ta nüüd edes
ja kolmas 700, aga kellade kuningas seisab pidi tahtis pääle hakata ehk kuda Liisa ot
torni ees halja taewa all. Seesinane kell simisega asi pidi minema.

nud ja ära põletanud. Mitu korda on tuli
tatud olnud. Mimsterium on kontrahi-do Saksa maa on Daksu siu täis, ?et uieil kahju teinud. Kõige suurem põlemine oli
1547 Ivan Erosnvi malitsuse ajal. 1771
kumendi õigeks armaimd, sest et raudtee Ml enam sugugi rutttni elada ei ole.
Ünemal ajäl olla jälle üks l dMamiidl muitus hnmus katk umbes 90,000 inimest kaalub 12,000 puuda ja ta walati keisri
walitsuses ka riigi-walitsuse wvlinikud õli-!
Wumne hirmus suur sõMhäda ja proua;Äyna ipalitsuse ajal, aastal 1734.
wad, kcS seda oleksiwad pidanud teadma.! katse üles leitud, mille läbi Saksa kroon
Pärast tulnud wälja, et kvntraht mitte õige printsi elu kallale tahetud kippildä >a tema waewa-tegija linnale oli Prantsuse keiser Na Mmõ ripütatj esiti siunasama koha pääle,

poleon I. 1812, Sest ajast on ka Mosk kus tema walati, tugema sammaswärgi pää
ei olnud. Nõnda siis on siin 40 miljonit paleid Potsdamis ,vasta taewast lasta.
Baieri maalt. See wäike kuningriik, wal kallis rahu olnud/ja ta on kaülisuu le üles, kust agg7 ta aasta pärast mähä kuk
rubla, mille kohta lugu stäib. Saab näha,
Mis Saksa riigiga lepingützendnses seisab, reks ja uhkeks läinüdi
Linn ou umbes 40 wersta ümber mõõta,
Keisri Majesteedi soowimise pääle teeb oina tärwis magusasti tööd. Tema prae
pidada kindral-adjutant grahw E. Todle gune kuningas osi poissmees ja wäga ime 14 wersta pikk ja 8 wersta lai. Majade
beni surnukeha Riiast Sewastopoli linna liku eluwiisiga. Ta o>? enesele palei lasknud arutu hulk seisab kui ineri silmade ees, kiist
Krimmi wiidud saama ja saal Maha mae ehitada, mis seest nagu paradiis on ja kus kirikutornid; mida ligi 400 arwatakse olewat,
tama. See sünnib selle pärast, et Todteben sees talwel jä suwel kõige ilusamad lilled kui mastid wälja paistawad. Pääkirikutel
see oli, kes suures Krimmi sõjas Sewasto õitsewad, hallikad purtskamad, linnud laula on katused ja ristid ära kullatud ja sära
mis asjast wiimati saab.

kus ja säälsamaS Hauas 100 aastat seisis.
Keiser Nikolai I. laskis tema hauast platsi
pääle Munata ja rgudkiwist aluse alla Leha,

Jwau Weliki ette. / Temal on suur tükk
äärest ära kilduuud. Kell ja kild seisawad

Seda ja teist.
Haruldased tiililöpetajab. Tartu
ühes kõrtsis oli kord hää hulk „harjaklasi" kõrte"
lis. Päewal pakkisiwad nad oma kaupa, ja õhtul
ivõtsiwad üsna tublisti >u'a märjukest, mis neid
õige lustilikuks tegi. siaunis hilja sõitis weel hää
tropp üliõpilasi sellesama kõrtsi juurde, ja nüüd
oli õunelisel kõrtstpapal üsna kibe tõö pudelite ja
klaaside kallal. Nähtama rõõmuga waatns ta tühjade

pudelite pääle, aga wõta lugu ära, rõõm muutis
ennast warsti hirmuks ja ahastuseks. Ühes nur
Teised simred . ehitused on weel Kremlis, gas tõusis käre sõuawahetus, mis warsti

kõrwu maas ilma imeks.

poli linna, sellega ühes Krimmi saare ja wad jne. Aga ta ei lase sinna kedagi wad päewa käes kui tuli. Linu õn nelja kaks kloostrit ja patriargi Nikoni suur maja

teoks inrnitus, ja õnnelise kõrtsipapa õmietumad tüh

wist ka terme lõnnepoolse Wene maa waen muid sisse. Ka Baieri kõrgmägestikkudesse jaoline. Keskel kõige kõrgemal kohal seisab oma wana kuulsa raamatukoguga.
Lahkume nüüd Kreiülist ja läheme SpaZ
laste käest päästis ja Wene riigi omandu suurte latwade otsa oi? ta enesele mitmed wana ja kuulus ülemal nimetatud kindlus
Kreml, millel "60 jalga kõrge kiwist walge lija worotast, see on Lunastaja wärawast,
seks hoidis. Tema oma targa pääga on imeilusad suwelossid ehitada lasknud.
Anstrm maalt. Sääl mitme rahma müür ümber käib, palju tornide ja pügala ÄraSnaja platsi pääle. (Urg H-» tillema.)
seda teinud, ja oma suurte hiilgawate te
gude mälestuseks peab tema surnukeha ka ga Maal on üksikute rahwaste ivahel ikka tega. Siin lehwitas wöidu-rikaS suürwürst

jad ja ka süüta täiedgi ptidelid ära purustas. Ja
missugusel koledal wiifil weel: wastri inimesi!
Juba hulk aega kestis kole pudelite häwitamine,
millest harjakad, üliõpilased ja ka mõned „oma
küla mehed" elawalt osa wõtsiwad. Peagi 01l

sääl hingama. Ssima-wiimise ja ühe mä nühkimist/ iseäranis wiimsel ajal Slowen Dimitri Donskoi oma lippu, kes Mongolid
lestuse kuju ehitamise kulud saamad kroonu laste ja Sakslaste wahel. Wäike Slomeni kaks kord ära wõitis 1378. ja 1380. aastatel.

poolest kantud. i

rahwas, natuke sulirem kui Eesti rahwas, lõ Tsaar Joan Suur - sõtkus siin Ahmeti pildi,

Truudus wõidab wägewuse.
JuiMuS Eesti rahwa elust.,
' (Järg.)

waestele pudelitele kole ots tehtud, ja nüüd wõeti
ritsikad päewäkorrale. Kõrtsipapa ivaatas hirmuga
päält, kuda tema ilus wõit sõrmede wahelt maha

libises. Hää nõuu oli kallis, ja „papale" ei tul
nud hirmuga halwagi meelde. Sääl tuli abi, kust

Teisel päewal tuli Kork jälle möldri ju seda mõteldagi ei wöiimd. Kõrtsipapa karja-Jüts
Keiserinna Maria koolide eest petab Saksa waimü Kraini jm Käriitheni mis Mongolite saadikud temale auustamiseks
seisjaks saada riigisekretär Groti asemele maalt peaaegu koguni ära. Hulk Sakslasi kätte tõiwad, jalgade cilla, ja 1430 murdis tule, ja kui ta Liisaga pool wägiwallal õli metsas kord tubli „õrilaste pauna" leidnud,
tunnistab ennast Slowenlaste poole, ja Slo ka nimetatud tsaär Mongolite ikke katki; paari sõbraliku sõna oli westnüd, istus ta ja inärkas, et ta seda õnne praegu kõige paremini
prints Aleksander voli Oldenburg.
tarwitada wõis oma peremehele kasuks ja iseene
Kulda otsima saadetakse riigi meni keel, mis enne ainult talurahwa poo 1606 wõitis würst Wassilij Schuiski siin jälle kaardilauda isaga ja nad tasksiwad endile
sele auuks. Ruttu läks ta metsa, toppis õri
trahterist ühte ja teist kosntawat märjukest laste pesa suukese. ettewaatlikult ilusasti kin
ette
kanda.
Õhtut
ära
Minnes
rääkis
tema
Waatame ehitusi ja majasid Kremlis.
ni, lõikas ta siis kõige oksaga puu küljest ära
Ei jõua ära seletada kõik seda ehituse-wärki, jälle Liisaga, ja ehk see küll külmalt sün ja ruttas temaga rahu tegema. Et „õrilaste
ei wõta meel äru saada neist siütsidest, tor dis, sai ta wiimaks isa luba- ja abiga ome paiku" pälju iväiksem ja kergem on, kui „harjakate
nidest ja sa uimastest, mis kõik seitsme saja tigi Nii kaugele, et nüüd juba kihluske was parm," on muidugi teada; aga estmene on selle
eest palju kardetawam kui wiiinne. Noh, JütS oli
aasta sees siia on ühte seatud ja kokku pan tu palus walmistama hakata, mis ka isa hästi ettewaatlik ja jõudis ka selle pärast kardetawa
dud, ja kõige maailma ehituse plaanid on poolt suure rõõmuga wastu wõeti jä juba paunaga üsna ruttu parajasse kohta, tõmbas teda
siin näha. Imestamise wäärt on ka wär lähemate päewade sees ette wõtta taheti. sääl nõndasama armuta lõhki, nagu ta peremehe
Riigi nõuukogu liige Äbasa on mD kinni ja nouäwad siis nende lahtilask wimise töö/mis nõnda kirju jä kunstlik õn, Mõlemal pool ehiti ja walmistati nüüd suure pude lidgi kätki tehti ja ruttas ise wUja. Uute
pääletrilijM, wõi Sigeinini ütelda-toodawate, hoo
selle nõuukogu majapidamise jaoskonna pre mise eest sugulaste käest kõrget hinda lunas et seda mujal itmäs nõnda ei leita. Wana hoolega selle wastu, ja kõik oliwad rõõmsad, bid mõjusiwad tülitsejatele, kes nüüd oma kord
sidendiks saanud. See kõrge amet on juba tuseks.. Nõuda hu nad hiljuti Saksa saat Tsaaride maja, mida küll saab silmal waa et pidud pea tulemas oliwad, muud kui õnnetumad oliipad, arwamata mõjusalt. Kes nõe
walitsuse poolest üks saatkond Urali mäge lest räägiti, on Mvalikllks keeleks saanud,
desse. Neis mägedes, iseäranis põhja pool, Mida- igaüks kõneleb. Laibachi linn ja pea
arwatakse meel ära arwamata hulgad kulda kõik koolid on Sakslaste käest Slowenlaste
kätte läinud. Seda on Slomenlased üksnes
olcmat.
Puschkini mälestusesammas on ühenduse läbi korrale saatnud, sest nad hoia
?. skp. lahti tehtud. Mälcstusesamba lahti wad ühte nagu üks mees.
Türgi maalt. Rööwlid mõtawad sääl
tegemise juures oliwad ka selle kuulsa Wene
üli wäga wõimust. Nad wötawad rikkamaid
luuletaja pojad.

Poolakad ära.

ka enne üks kord selle kõrge herra käeS olnud. konna kirjutaja Binder'i mägedesse weda

data ja mis nelja saja aasta eest Joan Liisa üksi oli wäga knrm ja rahutu, ta kat

nud. Binderi perekond on oma miimse krdssi Suur laskis ehitada, õn mitme' korraline
mulikkude mecSte kohta foowib Katkowi ära andnud, et perelonnä isa jälle lahti sai. jä igä päälmine korv'' alumisest korrast palju
ajaleht, et need akademiates kolme keelt hoo Nüüd aga olla juba mõnigi neist rööwlitest kitsam. Iga korra ümber jookseb suur wõre,
lega tundma õpiksiivad ja nimelt: Ladina, lõksu langenud ja loodetakse neid kõiki .pea sammastega ja kantud akuatega. Kõige Ml
käib ehitus laias torni sarnases tipus kokku.
Greeka ja Hebrea keelt. Kes ladina keelt ei kätte saanud
Mitte kaugel seisab teine niisamasugune suur
õpi, see ei wõiwat mitte wanu kirikukirjasid
lugeda; kes Greekq keelt ei mõista, sellel ei poolest üleüldne ettewa tinistamine Mahdi ehitus, mida Granowitaja Palataks kutsutak
olla wõimalik uut testamenti esialgu ses kee ,vastu sõtta minna. Uue jõunga tahetakse se. Terme maja peab seest üks ainus suur
les lugeda; keS jälle Hcbreg keelt ei õpi, wäleprohweti kaM niinNä, aga kas see aitab, saal olema. Tsaar Joan Grosnõi pruukis
see ei wõi mana testamenti päriskeeles lu on teadmata. Mahdi on juba liig wäge siin oma pika Valitsuse ajal oma mcelewalda.
geda. Nõnda olla siis kõiki kslme keelt waks saanud ja tunneb maad paremini kui Siin wõtawad meie ajal keisrid pärast kroo

Moskwast. Wene kõrgemate wai

Egiptuse maalt. Sääl on Inglise

waja, ja see olla liig wähe, kui paljalt ühte Inglased.

UmerM maalt. Sääl on mitlues

jad wiimseni koledast kohast ära põgenenud, ja

nägi, et kõik ometigi asjata oli, siis tule ainult õrilased wõitjatena täitsiwad oma sumi
tas ta wiimaks neljat käsku meelde ja tah naga tühja ruumi.
tis, iseennast Jumala hooleks andes, kõiges
aSjas oma toauemake tahtmist teha, ehk ta
südame-tunnistus küll kangesti selle wastu

Kirjawastused.

oli. Nüüd hakkas ka temagi ennast wal

mistama ; ta korjas ja kogus kõik as

jad kokku, just nagu ta ei tea kui pika tee
konna pääle oleks läiNnd ja jäi õhtul hilja
nimist õnne-soowimisi waStä.'/-M Memal pääle weel oma kambris ametisse. Kuna

ajal on siia kaks maja ehitatud. Uus Kei kõik pererahwas juba une-hõlmas uinusiwad,
jäi Liisa kambris weel tuluke põlema ja
Mshni-NMgorMst., S uur la a t kohas Ühendatud riikides maaivürisemist ol serlik maja, mille keiser Nikolai I. laskis keegi
ei palmud seda ka imeks, sest igamees
Minna sääl. natuke ekawamalt ja kauplemine nud. Inimesi ei olla küll surma saanud, ehitada ja 1849 malmis sai, on otsata

neist kolmest keelest nõutakse.

lata sai, see pani ruttu rusikad, mida ta praegu

sus küll silmameega mõnda korda oma isa kurjasti oli pruukinud, lahti tehtult waluwaigis
kiivist südant pöörata, aga kui ta wiimaks tüseks õnnetu koha pääle. Peagi oliwad tülitse

witams selle pärast lühemalt.

SSB. J. J. J. Kahju, et näitemüügist mi hilja
sõnum tuli. Wõime selle pärast üksnes lähedalt. Palume
nii hästi Teid kui ka kõiki teist auustatud kirjasaatjaid, kui
midagi sünnib, wõimalikult selsamal ehk paaril päeival pärast

SSS. Z. N. Ptb. —'Leiate lllhedalt tarwitNud olemast.

«va. A. M. K. Ei ole „ngs" sugugi, ei ole seks
asjagi. Täname kirjandit» eest, Palju tuhat termist luni
Meniigemistni!

EestiPos t i m e e s«

Nr. 3S
sai. M. J. E. H. —Eo mv täibcNik. Meie lehe» mine Ivõib üksnes enne suwist kooliwaheaja alga

et ilmu mitte kolm juttu korrnga. waid mõni kard kaks. Nei-

ISB4.

Peterburist. Keiserlikud Majesteedid, Keisri dussist asju uurimas, mis mere, mere põhja ja lsiunepoolsel Prantsuse niaal laiemale lagunen»

ja siin ja sääl inimesi surnud.
Herra ja Proua söitsiwad 8, skp, ühes K. K. mere loomade kohta käimad.
„Olewik" teatab, ei 20. skp. „Eesti näit suurmürst Troonipärija- ja snnrmurst Georg Alex
Moskwast. Säälne Saksa leht teatab, et

mist sundida.

Mgu ei ole jutt w«id õpetus. Tuhat termist I >
SVS. K. W. L. " Tarwitmne hnn meelega. Olge ter

lejate ühenduse" koosolek on ja et sest koosolekust androwischiga Krassnoje Seloost Wruda jaama,
seltside saadikud osa wõtaivad. Palume ka meie ja säält edasi Gomoniomo nWisg, »üö baron -Vel
hio päralt. Siia jäimad WjeSteedid mõneks päe
SV4. ..Tartlane." Ktilap tarwudnie tirjatöõd para seda tähele pauna. See koosolek on just päemal
pärast suurt rahmapidu, millest meie minemas numb waks suuri mauöwrisid pttält ivaatama, mis juba
jal kohal.
KVK. W. L, E. Leiate leheS hiiä meelega tarmilatud. ris oleme juba pikemalt kõnelenud. Soowlme siin oliwad algauud. Teel Gomontowosse tuliwad pos
VV6. H. K. W. Kahju, et mõnda teatust tarwiS nii hüStl suurele rahwapidule kui ka koosolekule tijaamas talupojad ja teretasiwad MajeSteeiisid soo
la- ja lcimaga, mis Majesteedid wäga lahkelt was
SV7. —tiib— Leiate ta see seest. Nagu näete, hääd edenemist.
ta mõtsiwad. Kõik tee oli täis Oskamist. Ka Go
on Teis miimaue sõnum õiendust leidnud.
„Rishski Westnik" teatab, et Tartu kaks montowos käisiwad Majesteedid igaal üuiber kaudu,
me I Täname lubamise eest mc!te sõnumid sanla

VVlt. P. S. W. Paneme Teie kiuiliatuse lugejatele

ette, ehi teab siit mõni rättscpp end sarnase paha eest hoida.

Heinrich Kröger, L. Knoopi kauba-aojatoimetaja
ühel teekonnal Siberi maal on ära tapetud. See
sündinud ühes wõõrastemajaS Jenisseiski linnas.
Parisist 12. Aug. Hiina saadik Li-PhougKrögeril olnud 5000 kuni 0000 rubla raha ligi. Pao on siit ära Berlini läinud. See tähendab
Kurjategija olnud wõõrastemaja teener ja on juba handnsi Hiina ja Prantsuse mahel.

Telegrammid.

Shculghaist. 12. Aug. Admiral Cvur

kätte saadud.

Hijcwist. Septembri kuul peeiaivaks siinse

universiteedi jubileumiks on Wcue kirjamehed Gont
kus igal pool talupojad ja koolilapsed pvasias tere scharow, Ostrowski ja grahw Tolstoi, ajaloo uurija
Töpfferi mahorkamabrik 2072 rubla eest, bande
VVS. G. T, J. Awaldame, nõnda kui soowite,
Kosiomarow,
õigusetundjad Taganzow, Nekludom,
tamas ja laulmas oliwad. Majesteedid elasiwad
KIV. J. K. K. Leiate ka peaaegu muutmata lehes. rollisid on ostnud.
ühes kahekordses puumajas, mis lilleaeda on ehi Pnchmann ja Tschitscherin selle suure-koolt auuliik

VVS. M. K. K Soowime raamatukogule hääd õnne

bet on Fuischeu linna pääle tuld audina hakanud. Seit

se Hiina suuretuki-laewa on mere põhja langetatud

(Kõik tcatnsed kohalikus Saksa lehes.)

tnbakawabrikut, E. Fleischaueri wabrik 107SO' ja W.

ja edenemist.

Imelik juhtumine, et enne näitemängu tulekahju oli

Tartil linn täidab end nüüd jälle

VII. A. S. T. Asi on sant, aga noh, saagu se

Rahapaberite hinnad.

meteks walitud.

tatud.

börse pii iil 10. Aug. 1884.)

letatud.

ptihku studeutide- ja koolilastega, kes kooliwahe
Riigi õbturajalt teatawad ajalehed, et il
Siberi katk on paar korda loomade seas
KIS, H. L. M. Kiilap leiame salmikule ja miinguttik ajal kodus oliwad.
Peterburis näha olnud. Peterburi linna malitsus ma tollita kauba wedamine üle piiri liig sagedaks
kidele omal ajal ruumi.
on saanud ja üle käte läinud. Mitmed salakauba
Enne pandi Riia waimulikn seminari on hoolt kandnud, et tõbi laiali ei lagune.
wedajäd olla koguni nii häbemata julged, et nad
Aoauoaono uensvpoio. /svpura- 11. Horxei»lKB4 r. poolest Wene-Greeka usu kirjasid wainiuliku sisuga
Kõige kõrgemates Greeka-Wene
tunnigi ette ära tasemad ütelda, milla nad kaupa
Eesti ja Läti keelde. Nüsid on selleks tööks üks

Prämia-laen 1. einission 320
Prämia-laen 3. einission 34
ö°/o pankpsietid 1. emissioi? 33'/,
S°/o pankpiletid y. einission 96°/,
üle piiri wiiwad, aga ometi ei saada neid kätte.

kudes ringkondades, kõneldakse, nagu ajalehed

Wene maapinna-krediti pantkirjad... 143
iseäraline kommission Peterburisse. Kommissioni ivad, sellest, et õige-usulised kogudused jälle
Wahtisid olla rohkem maja.
S°/o onent-lam 1877, 1373 ja 79. . . 93'/,
töö on siis EeStt ja Läti keelde Wene waimulckka näo ja tähenduse pea pidada saama.
kirjasid tõlkida. Kommissioni presidendiks on Pihk
Kiel ist. Rootsi kuningas sõitis siit 9. skp. ü"/s Hersoni põlln-pantkirjad . . . . 33
Tartust. Rahma Hariduse minister on kura
Keiserlikud
Majesteedid
on
5.
skp.
Kras
wa ivaimuliku seminari rektor >unF. Drechsler
läbi ja läheb laerval Rootsi maale tagasi.
toridele, nõnda siis ka Tartu õpekonna kuratorile,
noje Seloo hospidalis olnud ja haigete olekut
walttud, nagu „R. W." teatab.
kirjad saatnud, mille sees on kooliraamatute kohta
Wienist. Austria walitsus saadab selle kuu
wäga hoolega tundma õppinud.
Riiast., Õpetaja Bielenstein tõlkis
kästud: 1) Iga kooliraamat, mis kusagil koolis on
lõpul 5 laewa -võõrastele meredele riigi kasu hoidma.
Moimko .MrMxisgl pärisprintsl oodatakse
õppimiseks pruukida wõetud, peab kõige, wähem seaduse Läti keelde. Seda tõlki ei leidnud Läti
Londonist. Sõda Prantsuse ja Hiina wahel
kaks aastat ses koolis pruugttaw olemas S) iga adwokaqt Weber hää olewat ja kritiseeris selle isle pea Peterburi. Prints on 1848 sündinud. Et
on siia jõudnud teatuste järel nii hästi kui uuesti
õpeasi peab ühe ja sellesama raamatu järele sel Läti lehtedes. Nüüd on, nagu „Rg. Ztg." teatab,' Monako riik paljast kaks tüiitpenikoormat suur on,
alganud. Hiinas saadetakse ühte puhku wäge Prants Liiwi maa üles üllemata pantkirjad 99'/,
geks õpetatama; 3) uusi kooliraamatuid wõib koo Üks kommission seatud, keS õp. Bielensteini tööd siis astus see prints enne Hispania wäeteenistu
Wene 100 rbl. Saksa raha 306 marka SV penn
lastele masin Tonkingi.
liõpetaja üksnes koolt nöuukogu loaga pruugita weel kord läbi katsub. Kommisstõnis on kõik Läii sesse, kus ta kapteniks tõusis. Pärast ostis ta ise
enesele laewa ja käib nüüd tihti mitmel merel teaWastutaw toimeioja: vr. L. A. Kermaim.
Parisist. Kolera on -vähenenud, aga on
waks wõtta. Uute raninautte pruugitamats-wõt- keele tundjad.

Uuemad sõnumid.

L°/o Harkowi „ „ ... 94^/,
S°/g Poltawa „ „ ... 93
6°/„ Kiewi „ ... 94'/,
Tolliknpongld . . . 6,19
Povlimperialid 8,10
Hõberublad 1,33

l5 t 55 t 15 S
Mina wõtan omas uues
korteris Tartus, Tiigi
uulitsas nr. 20, JanM Majas
haigeid wastu:

KlMlNtNs.
Keiserliku Tartu linna auulise
Raekohtu poolest antakse selle läbi

teada, et siin 3. linnajaos nr-147
all Karloiva uulitsas olem, surnud

proua Charlotte BM'i päran

Muöer-GLub). .
PÄhapäew, ÄMgUstil MB4
kell pärast lõunat

duse külge PUNtNW

ühes kõigegn mis selle külge käib,

Tartu Wogteikohw poolest awa-

Mnlt ära müüdzsd saaa. Os

tutahtjad kutsutakse selle läbi 7. Sep

tembril sel aastal määratud esime
sel ja -siis määratama! teisel wäl
japakkumise terminil kell 12 lõunel

e«tne lõunat kell B—M
piiräst lõunat „ G-----'?.
t vr. Jamsen.
Põltsamaa

suur lvvidnsõit

mist ja enampakkumist «maldama
ja siis omakslöumise pärast otsust

SpndicuS: W. Rohland.
Nr. 1574. Ülem sekretär: Stillmark.

Keiserliku Tartu linna auulise
Raekohtu poolest antakse selle läbi

teada, et SZ. skp. ja kui tarnsis,
meel järeltulematel päewadel, kella

S saadik, kaupmees Karl Umb

lsdgm'WU

Kwissentatis. /I,'"

ootama.

Tartus, Raekojas 3. Augustil 1334.

Matside hM«ad:TrWiWl«».scisv!alsW.
Tribüm maksab «?vlaMa siuna- ja tagasi
sõitmisega I rubla, seisnplats SG kop.
>»- Sõidu ajal on mmslkumiiU.-MU

pääkiMlek
2. Septembrit.
Eestseisus.^

Chr. Rstemam!

R MmMmi

Jämedat
keeduslilila

masina wabrik

Tartus, Raekojas 13. Aug. 1834.

1 N,ä monäotum:

Seadust järele:

Tartus, Raekojas 14. Aug. 1834.
wiwäatnm:

Nr. 1397. Ülem sekretär: Stillmark.

KmMtms»

AK kop. puud, wagunite kaupa oda
waumlt, müüb

Jlwefi pood, Tallinnas
annab auuastKtud põllumeestele teada, et tema mit 1 Baigi turul nr. 31S.
mesugufid rehePeksN-WMsmmd ja hobusega üm
Üks täieline, hästi sisseseatud
bKMjiklmisK wKrtisid Küüb ning kõiksugu 6M Z r a Hi e r ..HÄsskwa"
saab prii ahtlilult ära müüdud. Järele
mkatlaid ja muid masinaid kõige paremast ma küsida
Raekoja mil Nr. Z. Tartus, (t
terjalist odawa hinnaga ning häädnse eest wastuta
Lsllsxa auuau teaäa, st minu
misega walmistab. Hiljuti on hindasid nõnda alandatud, juurest
et nad odawamad on kui wäljamaa masinate hinnad,
ÄiiciiÄ
ja see juures masinad hoopis tugewamad.
liüli

Keiserliku Tartu linna auulise Rae

Eratu iiind

kohtu poolest antakse teada, et fiitne ma

jaomanik Zohauu Alumist selle kohtu

kasticls kui ka üksikuis ruutuäs kaupu

Kr. Wiegaavi

VM" wAArVW ZitKNW SSSt "VT
on saaäa ja minu ka

poolest 23. Juulist 1834 saadik kuratelli

alla on pandud: Johann Blumist'i ku

Wene, Saksa ja Ladina keeles, ning

ratoriteks on seatud tema wäi>nees Jaan

Mathematikas saamad odawa hinna eest

Pusik ja rentnik Georg Fuchs. Selle
otsuse järele nimetatud Johann Blu

antud. Järele küsida Peterburi uulitsas
nr. 64. Ülemise korra paal. Tartus.. 1

mist'i ameti õigust mis tema ilma kura
toride lubata teeb, selle poolt mitte was
ta ei wõeta. Selle järele tehku, kellesse
asi puudub.

Tartus, Raekojas 33. Juli 1884.
Tartu linna auulise Raekohtu nimel ja
pärast:

2 Kohtubtirgermeister: Kupffer.
Nr. 1342. Ülem sekretär StillMarZ.

Kostilapsed
leiawad lahket waStuwõtmist ja aitamist

sas nr. 127, hoowiwärawa kõrwas.

Tallinnas, L 9. Juulil.
Auupaklikult

Sellega annan kõikidele wikakraasi
mise masina pidajatele teada, et mina

M, hellega annan kõi- A

igal ajal

A tele peremeestele

igast seltsist paraja hinna eest miiiin.

teada, et mina Tartust V

A wanema Hakenschmid- M
V ti juurest Mustmee ale- V
A misse olen tulnud ja siin M

X kõiksugu riide-wür- X
V- wiwtst, Presfimist HAj ja trükkimist ilu- «

MM"

so G. G. Mtütter

Tartus, imes panga majas.

Ä- Mustwee alewis, kaup- W
mees Goruschlini majas.

Sscrrrnsrrm. M

KkNA-ja!Kt6rM-Ki3WW
BIBBepANHMIBt
korralikult toimst.au.

annab selle läbi auupaklikult teada,

et inshenieur B. Hall 25., 26.
ja 27. Augustil Tartus, Koinmcrz-

ja ka soowimiste pääle inaale nõuu

andma sõidab. 1

I Rõika padriku klaassepp.
Annan selle läbi teada, et minul Mm
on mõned

Kostilapsed
enese juurde wõtta. Lapsed leiaivav mi
nu juures lahke wastmvõtmise, kauni
korteri, hää söögi ja talituse ja haritud

perekonna-elu. vr. K.A. KerMKM?,

KoLm MQM

Klwi-uul. Nr. 43.

kaupluseks sündsa koha pääl, pea keset
linna, saamad koos ehk ka jaotatud lae

nu-kassa omaniku F. Sahme läbi, Jaani

uul. nr. 3, wäga odawalt ara

müüdud. Tartus. 1

"Willa-kraaAmise
wabrikns
Hassinnas, Jithkendalis nr. 54
on willast ja pmnvillast lõuga obawalt

müüa Ka on pnittvilltt (matti) mit
mesuguse hinnaga saada. Säälsamas

korteri ja köögiga, on odawalt wälja

üürida Tallinlla alleel ur. 10. 2

ühe waka-nma aiaplatsiga on müüa.
Teadmist wõib srlinaklunikust portier

Pachla käest saada. Tartus. 1

Lapsed
keda kosti päUe soowitakse anda, leia
wad paraja hinna eest sõbralikku waStu

saamad ka wäga ilusad siidi ja puu
willa woodi-tekid müüdud, mis noo
rele rahwale kingituseks maga sündsad.

Willad saamad hästi ja ruttu

Üks suur pnuwilja ja 3 kraasitud ja kedratud. S
kürgseppnieistri
marja-aid

wõtmist Riia uulitsas nr. 14, v. Ditt

wõib wälja üüritud saada. Lähemat

mari majas kaupmehe

teatust annab sekretär Treffner Alexan
dri uulitsas nr. ST, Lindenkampf'fi majas.

1 juures
Lche"wäljaandja: Wilhelm Just.

ZaMmlasZ

üks iväike

Tartus.

sasti ruttu ja odawa
hinnaga toimetan.

MkslüÜ-WiZilM

koolitööde suure Rosen Hotelis, töösid wastn wõtab
juures. krantsi uulit
2 Emilie Lilienthal.

? Ä Me ümberkaudse-

wiiljaniiituse Zommisstom

'

S kellel ses iganes «võimalik, palub

« HZ. I Q !»! 5

Uahw^
oa

seltsi majas 7. Septembri!
kell A pääle lõnnKt s° K.

Kose kihelk. Õrn koolimajas.
Annan teada, et käesoleval aastat

Jütiirllistk kosli"

tas Iv rubla iga lapse eest. 2
Adawere Edttardi koolis algab

Kooti-Kpetrts
sel 11). Septembril- Õpetust saab
antud Eesti, Saksa ja nimelt Weue
keeles. Et lapsed järelõppimises ai
jutud saamad, selle eest ou muretsetud.

J. Zlaukas,

Nr. 1393. Ülem sekretär: Stillmark.

saamad.

Põltsamaa
Tcsii Dölkitttteesie selili

datud ja Wene keele rääkimises har

Seaduse järele:

kraam, nimelt wäga hääd mööblid
ja mund majatalitust riistad oksjoni
wiisil enampakkujatele ära müüdud

ja mõned teised.

g Zchioaß» toiuickaild. Z
Wõru linna saja aastase pühitsemise ajal

Mli: KMe seltsis

IS. Augustil f. a.
Kltle-ssidii tiliitsiigli
(Waheajal laul.)

Hakatus kell S õhtu.

Esmaspäew Sv. Augustil

Häitemäng

(sa d' l

ni wiisil Ura müüdud.

Alee uulitsas nr. 22 täieline Äaja

Kontsert.

lvllli^US.

kestab I. Juunini. Kooliraha on aas

footcr

millede sees puuniaterjal lamab,
nii kui ka kaks teist hoonet oksjo

Neljapäewal 16. skp. ja kui tarwis ka

päew kella S—lv enne lõunat. 2

käsitöösid. Kooliaasta algab 1. Sept. ja

müüb cks kop. puud

säälsames ka Tolm laud-aita,

järeliulewatel päewadel, kella 3 saadik,

SO. Arrgr.rsttt

wõetakse haigeid wast». Ambulanz iga

hakkan pidama. Ka õpetan kõiksugu

' Wriu sõttdlttile-Whe

pnmnaterjalid, ninietatud kaup
mehe endise puuplatsi pääl, oks
joni wiisil enampakkujatele saa
mad ära müüd. Ühtlasi saamad

kohtu poolest antakse selle läbi teada, et

Esmapäewast, IS. Aug, saadik

ZL. ArLgr.rskrt
N Näitcmmiz.

saab

0!t 3

PMakse wäga kM 3 kM 6 Aemal
Kmissentali miM jõe Ml Ma.

lia konktirsi külge pnutuwad

Keiserlikku Tartu linna auulise Rae

HaawMillik.

Ses tr D ötl u m eeKt e

Raekohtu koosolekusaali onm pakku

3 Kohtu bürgermeistri asemel:

Mii KilMMlk ZÄtsl lillis.

Limberg'» juures on
üks lahke korter saada millel S elu
sa 1 töötuba on, töötuas wõiwäd 4 tüs

lari pinki aset saada. 1

Politsei kohtu loaga.

2 kooliõpetaja.

Üks suur korter

Waremete keskel
Waheajal ianl: sega ja meestekooridest.

!tlii^ll!

vsawõtnnst palub 1
Otepää naesterahwa Eesti Alek
sandrikooli abikomiteed.
kõiki tema tegewaid liikmeid iseäranis
esimest presidenti palutakse 2. Septem.

Nuustakulle härra Kanepi juurde 2

kokku tuku
korjamise raamatud loik ühes -võtta.

Abipresident A. IIwSS.
Möldritele

on pidude lärmis tvälja Üürida. Lä
hemat teadust saab endises kommisfioni

majas jõe näris Reinholdi trahterist. (3

KoStikcrpfGö

müüb siidist ja ,villast

leiawad lahket ja odawat wastuwõt

mist proua Grüttbergi juures Kar

lowa uuk. nr 3, hoowi pääl. 3
Otsitud saamad nks

tallmeister

odawait

Eduard Johaunsou
2 Tallinnas, Pikajala all.

MU" ja tiks majahoidja "WZ

MerpPspljiltiM

(abielumees) Peterburi uul. nr. Iv.

ttks MM
hää kauba-kohaga on MÄÄa Pihk
wa uttlilsas nr. 18. Teatust säält

samast. Tartus. 1
MtMm

Langdal^iwabrikust
«nüüb

i A. Kass. Nõos.
Wanas Pranglis, Anzu tallus on üks

maaamõõtja mõõdetud ja nurme
desse jagatud, hääd põllumaad on

Narwa ja Peterburi wahel ühe
raudteejaama lähedal inüüa. Lähe
mat teatust selle lehe trükikojast.

20 taalrit, 100 wäkama«rd suur. Õige
hääd maad müüa. Lähemat teatust an

takse Wana Pranglis Anzu talus talu

omanikku juures. r
WarasiaWs

Ledi wallas, Rehkla talu peremehel

Ä jaainavidaiale W
herra C. Kmisilulc

amaldab tenmst lubatud Ho-

büste abi eest igal tule- >
W kahju õnnetusel kõige aland-

W likumat sM
G iIMU M

Mihkel Arst'il warastati S./10. öösel
üks punane raudjas ruun hobune kõige

riistadega ära. Hobune oli Ipt. arshi.

uat kõrge. Sü rubla wäärt riistad

10 rubla. Märgid : wäikene walge lauk
otsa ees, lakk pahemal pool, tagumise
pahema jala kabi oli lõhki. Kes teatust
annab, saab Mihkel Arsti käest, Rehkla

M lekustutajate seltsi ülem ju- M

talus, IIG rubla wacwapalka. 1
Saare wallast, Rõngu talust I

Kanepist lahkudes jätan kõiki sõpru
ja tutwaid ja oma armsaid kooliõpilast

10 aastat wana, ära. Märgid: pahe
mal põitla pääl rao: - alge täht otsa

sMmest jilmalaga.
. ... Z. Luha.

jalal oli üks raotud haaw, must saba ja
must lakk. Kes teatust annab, saab I Z

Musiwee priitahtlikn „Tu-

hataja J. Koppel. M ivlirlistiikl! 6. AiigWtU
Lks kõrb ruun hobune

1 Teme kihelkonna-kooliopeiaia.

ees, lakk kahele poole, egmesel paremal

rubla waewapalka Saare wallast,
Rõngu talust Leena Elewant i käest.

Lehe ttM-ia: Wilhelm J„st.

