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talitus ja trükikoda, kus ka muid
trükitöösid toimetatakse, on Inrjewis linna raekojas,
sisseminek Suure Turu poolt. Tallinnas on abitali
tus Harju wärawas, Tcsloni majas: Viljandis abi
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pingikene on wäga tugew wastu
pidama, maksab siin ilma maalimata
43—50 kop. Kahju aga, et meitt
rid neid mitte kaugemale kauplema
ega müüma ei mõista minna, kui
Kuresaare linna üksi, mis neile roh
kem teenistust aunaks.

Saare rahwa käsitöödest.
Meie rahwas on wäga hiuulkas
käsitööde pääle, niihästi meeste- kui
naesterahwad, ning nad wõiksiwad
wäga häid käsitöösid teha, kui nad
aga selleks paremat juhatust saaksi
wad, kui nende wauad taadid ja
emad on õpetanud. Meie käsitööde
kallal oleks weel tublit harimist ja
harjutust tarwis, siis wõiks mitmedgi
käsitöölised hääd raha teenida. Mit
med teewad küll käsitöösid, kas sepa-,
puusepa-, rätsepa- wöi mõnda
kiwitööd, aga nad ei Maata mitte
hoolega selle pääle, et nende töö ka
hää, kõma, puhas, korralik, ilus ja
moekas oleks. „Töö kiidab meest,"
ütleb wanasvna, ning seda peaks iga
käsitööline iseäranis tähele panema
ning ära õppima.

talumehed on neid wiimsel ajal kau
nis rohkesti tarwitama hakanud,
uks masin kõige wärgiga ühes maks
wat 230 rubla. Neid peksumasinaid
wõiks ka ülemaa wäitsemad põllu
mehed wäga kasulikult tarwitada.
Kõiki suuremaid töösid ja mitmesu
guseid masinate parandusi tehtakse
üksnes Marienthalis. Mitmedgi tei
sed sepad wõiksiwad Marienthali
omaniku käest paremateks töödeks
õpetust saada.
Kui meie paremad sepad endid
külade ehk waldade kaupa ühendaksi
wad ning ühes suuremas sepikojas
osawa meistri juhatusel tööle hakkak
siwad, wõiksiwad nad mõndagi tööd
käsile wõtta, niis neile hääd raha
teenistust annaks. Nüüd nokitseb
aga igaüks ise oinas nurgas ning
tema töö tähtsus ei ulata kuigi
laugele.
Puuseppasid on siin nii palju, ei
ma neist mitte pikemalt kirjutada ei
tahagi, waid ütlen aga: nende seas
on wäga mitmesuguseid osawaid
meistrid; on neid, kes laewade ehituse
mcistrid, neid, kes majasid ehitumad,
(ma ei arwa siia mitte üksikute talu
majade ehitajaid), on neid, kes tuu
likute ehk Luuleweskite meistrid.^
Arwamata hulk on tõllasseppi,
kes kõiki lihtsamaid töösid teewad,
nagu tööwankrid ja regesid, neid,
kes peenikest puusepa-tööd teewad
tislerid. Ise weel tteed, kes mitme
suguseid korjudega Jeenidega) istmeid
ja toolisid walmistawad. Neid ist
meid tehtakje kas witstest, sarapuu
pulkadest ehk lauaotsakestest. Istmed
ön kenad ja nioekad, kui nad hästi
ja puhtasti tehtud on. Kuresaare
linna elanikud tarwitawad neid kau
nis rohkesti, iseäranis aia- ning
õue-istmeteks. Lauaotsakestest tehtud
iste on wäikene üheinimese pingikene,
nelja treitud jalaga, millel pulgakes
test wallnistatud kori pääl. See

loori pilwe taha. Ja kui ta jälle
wälja tuli oh, kes Wõib— kewa
del päikcsekiiresid tagasi hoida!
siis mängis ta kahe wärske haua
künka wahel, mille all isa ja ema
magasiwad.
Suurtes toredates tubades istus
lesk paruniproua, täis igawust her
ramajas. Kui tühi ja kole näitas
tal maja sest saadik, kui ta noore
paruni linnakooli pidi saatma. Sel
lega oli niikaua wiiwitatud kui iga
nes wõimalik ja üks todukoolitaja
oli teise järele tulnud. Kõigile an
dis paruniproua ühte ja sama käsku:
„Wüikesele mehele algusöpetust nõnda
ütelda mängides selgeks teha." Noo
red kodukoolitajad oliwad seda luba
nud ja lubamist ka truult pidanud:
tasaselt ja mängides tõesti õpetati,
aga algusõpetusest ka mööda ei
jõutud. Nii läks õpetus edasi aast'
aastalt, ilma muu nähtawa taga
järjeta, kui et kodukooliõpetajad, her
rasmaja rahulises elus, terwemad
wälja nägiwad ja kuued ning wes
tid laiemaks teha lasksiwad? Wii
mati ei Wõinud õpetaja, kes eksamil
ikka päältkuulajaks oli, enam suud
pidada, waid kuulutas otse wälja,
et parun Gösta oma kaheteistkümne
aastaga waewalt nii palju teab, kui
teised kümneaastased. Kats kuud
pääle seda istus wäike parun linnas
koolipingil ja paruni proua üksinda
saalis, tühja südamega tühjas majas.
Selle aja sees langesiwad abi
õpetaja ja ta kaasa ühe nädali jook
sul soojatõbele ohwriks. Paruni kaasa
omanduseks oli: enam kui pool ki
helkonda ja elaw arusaamine lipu
kirjast: kellel aun, sellel kohuseid.
Ta laskis majatalitaja kutsuda.
„Mis selle lapsega saab, Malle?"
„Seda ei tea, armuline proua."

„Sugulasi tal ometi on?"
Õpetaja oli päiwilise poeg, ja ta
kaasalt kuulsin mullu Jöulu ajal,
et tal ühtegi sugulast ei ela."
„Kutsar sõitku ette?"
Ja nii sõitis wäike Jenny tuu
lekiirul toredate täkkude sõidutatud
wankris uude kodusse.
Armuline proua ei tahtnud mär
gatagi lasta, kui armas tal wäike
päikesekiirekene oti ja kuis see ta sü
dant soojendas; aga ta ehtis last
kui printsessi ja pidas enesel settsi
neiu, keda ta sugugi ei tarwitanud,
ainult sellepärast, et ühtlasi ka Jen
nyle õpetaja oleks. Ja kogu herras
maja sai korraga nagu toaks, kus
talwe aknad eest ära wõetud ja kuhu
nüüd päike ja kewadetuuled män
gides sisse tungida tohtisiwad, kus
linnulaulu kuuldi ja kus wärske õhu
kene raskest siidist kardinanarmastega
mängis. Ja armulise proua hääl
kõlas pehmemalt kui enne ialgi,
ning teenrid julgesiwad naeratada.
Isegi õuekoer Polla ei pidanud enam
paljuks piimamehe Murid saba li
putamisega terwitada.
Igaks jõuluks ja igaks suweks
tuli Gösta koju, punaste põskede ja
halbade tunnistustega. Wiimati
tegi ta ka, just selsamal kewadel kui
Jenny leeris ära käis ja' pikki rii
deid hakkas kandma, gümnasiumi lõ
pueksami wäga keskmiselt ära. Kuid
polnud ta ka muidu mitte suur õpet
lane, seda oli ta ometi õppinud,
„kuidas Päikesekiirt püütakse."
Wäike päikesekiirekene aga wäri
ses ja tahtis truusüdamliste sinisil
made nõidusringiss' põgeneda, ei
tahtnud enam pruunide käharjuuks
tcga mängida ega noort, punasta
jat, tuulest pruuni põske walgus
tada. Aga oh, mis wõib küll

päikesekiirekene selle eest, eta walgus
tab, soojendab ja herrandlikumaid
roosisid elule äratab?
Ja teised päikesekiired, Jenny õe
kesed, mängisiwad kelmilikult walge
lõdwalt rippuma purjega, walge
üliõplase mütsi ja kena päewawar
jukesega, kui kaks noort õnnelikku
inimeselast, kastewärskel juuni hom
mikul, purjepaadis tiigi sätendaware
woogude üle söitsiwad, tasakesti,
mureta ja mingi muu otstarbeta,
kui et teine teise nooruses hiilgawasse
silmapaarisse waadata.
Ja kui õhtu tuli, et oina wilu
Marjuga longus puudele uut elu
jõudu anda, kui linnud okstel uine
laulu laulsiwad ja päiwilised koju
ruttasiwad, siis waatsiwad wiimsed
tihti ümber, kapjade laginat kuul
des, neile kahele järele, kes nagu
lennates waewalt kruusa puuduta
des, põksuwate südametega ühel kihu
tusel ka koju ruttasiwad, kuid mitte
puhkama, waid lühikese suwe öö
unenägudes päewast päikesekiire lõi
kust warjama.
Wiimaks aga tuli päew, mil ma
gusad uneuäod Jenupkese sängilt
kadusiwad, päew, mil Gösta jälle
kodust lahkus, kuna see juhtumine Jen
ny'!) oma enese südant tundma õpetas.
Armastus on kõige armsam, kui
ta unistawalt ja teadmatalt roosilise
hommiku-uinaku järele kogeldab ja
kohmetult punaste põsketega ja noorte
südametega mängib, kuna ta täielisele
tundmisele ärgates tihti armu õnne
armu waluga paarib. Selle ühen
duse kaksiklasteks aga on ohkamine
ja pisarad.
Ottober algas, päewad läksiwad
pimedamaks. Esiwanemad saali sein
tel tõmbasiwad näod tumedaks ja
kortsutasiwad kulme, kui Jenny läbi

käies auupaklikult nende otsa waa
tas, oli just kui sosistaksiwad nad:
„Kuhu sa kipud, wäike päikesekiirete.
Küll tohid sa põskedel mängida ja
leed soojendada, kuid ära püüa tões
meie südamekilbi ristis mõõkade ja
hiilgama kiibrite külge rippuma jääda?"
Nüüd hakkas lesk parunikaasa
juba noore paruni tulemase kodu
korralduse eest muretsema, mille juu
res ta ka Jenny abi tarwitas.
Kaunim teistest töödest oli üks tiiw
klaweri kare, mille laiema jao pahe
mas nurgas noore paruni wapi
kujutus oli kirjatud, kuna parem
nurk weel tühjaks jäeti, sest „Waata,
mu armsam," ütles parunikaasa Jen
nyle, „waipa täitsa malmis teha
wõime wast alles siis, kui meil
„tcine wapp" teada on". Kas küll
keegi arwata tohtis, et parun Gösta
„wapita" naest kosiks? Oh see
„teine wapp", millest weel keegi ei
teadnud, mis nägu ta oli, see oli
nüüd Jennykese südame läbi puu
rinud.
Mida enam Jenny naeratus ka
dus, ta mahe jutt waikis ja peened
näpud, nii nobedasti Gösta ja selle
„teise wapiga" tundmata jaoks töö
tasiwad, lahjemaks ja läbi paistwa
maks läksiwad, seda imelikuma ja
pakitsewama tundis paruni proua
oina südant olema.
„Kallis heldekene, haigeks jääda sa
ei tohi. Ega see ometi kardetaw
ole? Minu wäike lill ei tohi leht
longu lasta?"
Äga Jenny jäi itta wiletsamaks,
tohter ei leidnud ühiegi nõuu.
gct haiguse põhjust ka leida ei ol
nud. Siisgi oli tal wõimata istuda
ja proual abiks olla, kuid ei lubatud
teda ka mitte oma toakeses wälja
puhata, sest armulisel proual oli
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„Posrimehe" toimetuse nimel
A. Järw, Tallinna abitalituse juhataja.

üksikuid numbrid
«M- mnüdalse -«
raudteejaamade raamatu
kauplustest (raaiilatilkappidcft):
Anrjcwis ja Tallinnas 4 kop.
Tapal ja Walgas kop.
Meeste- ja naester. riiete töökoda
J. Levy, Riiast
asub ka settel aastalaadal nagu en
nemaltgi ainult Popon?'i majas,
Suurel tiirul nr. 15, teise korra pääl,
mille pääle ta auustatud kaubatarwi
tajate tähelepanemist juhib, et mitte
eksitusi ei sünniks.

Päikesekiirekene.
A. v. Hedenstjerna järele
Aadi Aawakiwi.
Ta oli maja päikesekiireks ja tõi
kewade lõhna ja suweöhku awaratesse
lubadesse ja tumedatesse eeskodadesse.
Ta wäikeste jalgade tampiw astu
mine rõõmustas iga südant, ta kõlaw
naermine ajas isegi esiwanemaid saali
seintel lahkemalt alla waatama.
Kuid tema esiwanemad need ei
olnud.
Suurtes, tumedate eeskodadega
ruumides ei sündinud päikesekiir
mitte. Paksu, marjulise puiestiku
tumeroheliste tammede all ial seda
heledat naermist ei kuuldud. Mere
lahe ääres, otse herrasmaja wastu,
kus kased rawitsemata oma wolil
kaswasiwad ja lilled kewadel aedni
kult luba küsimata pääd wälja pist
siwad, kus päike sõbralikumalt nae
ratas kui herrasmaja toreda trepi
ees, sääl seisis wäike kollaseks wärwi
tud õpetaja majake walgeraamiliste,
madalate akentega, ning sääl oli meie
päikesekiir odawate kardinate taga
rõõmust siiramatele silmadele paistma
hakanud. Ta oli ainus laps. Kuis
käis ta ühe käest teise kaenlasse.
Oli abiõpetaja palk küll wäike ja
toidutagawara kasin, kuid kas ema
ennast waeseks wõis tunnistada, kui
wäiksed paksud käewarred endid kaela
ehteks ta taela ümber põimisiwad,
ehk kullalsäraja pääke end tema rinpeitis. Ja kui õpetaja hurtsi
kutest, haigewooditelt koju tuli, kas
tal küll kõik ihulik ja waimlik wäsi
mus lapsehõiskawa terwituse juures
kaduma ci pidanud?
Sääl aga tuli torm ja päikesekiir
kadus pilwe taha, pisarate ja leina-

saates 1>) rbl.

Ülsik numluer 5 kop.
Kuu la tuste petit-rida 5 top., lepe eesotsas 2>> k.
ktell li e. l. ülesantud kuulutused wöiwad weel
selsamal päewal ilmuda. Tellida wbib ainult iga
kuu 1. päewast alates. Adressi muutmise eest
tuleb !3 kop. maksta sa waua adress ütesailda. Saa
mata jäänud numbrid saadab lche talitus ainult siis
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pärast numbri ilmumist postile on pandud.

Et meie rahwas käsitööd armastab,
näeme sellest, et siin mõned' käsitööde
tegijaid õige rohkel mõõdul asub.
Näituseks on meil niipalju raudseppi,
kui neid ehk kusgil mujal maal ei
ole. Wõiks selle järele peaaegu ar
wata, et Saaremaa raudseppade
isamaa on, kust kõik teised sepad
wälja on tulnud. Neid on siin mit
mesuguseid, küll meistrid ja meistri
test, küll neid, kes wabriku wiisil
töötawad, kui ka neid, kes paljalt
mõtled hobuse-rauad walmis teewad
ning mõnele reele tallad alla löö
wad. Pea igal taluperemehel on
siin oma wäikene sepipada wäikse
lõõtsaga, alasiga ja muude tarwiliste
riistadega. Kõik wähemad sepatööd
ja parandused teeb iga talunik ise
kodus walmis. Wikatite ja sirpide
eest ei makseta siin wõõrastele wab
rikantidele raha, waid neid walmis
tatakse omal maal. Sagedasti on
nad paremad lõikama, kui wabriku
omad. Wikatite ja sirpide meistrid
peetakse juba paremateks seppadeks,
kui suurem hulk on, ning nende arw
ei ole mitte wäga rohke. Wikatite
tegemisega leeniwad mitmed sepad
siin hääd raha. Meie Saaremaa
seppade terariistad, nagu kirwed,
liikmetega noad, peitlid jne., on hääd
ja waheda teraga.
Wabriku wiisil töötajaid seppi on
wähe. Kõige tähtsam nende seast on
Marienthali sepp A. Kingissepp, kes
Kuresaare linna lähedal elab. Tema
töötoas tehtakse kõiksugu suuremaid
sepatöösid. Temal on ka osmuse
walamise sissesead, kus kõiksuguseid
asju walatakse, nagu ristisid, põllu
tööriistu, mitmesuguste masinate ük
sikuid jagusid jne. Wäga tähtsad on
tema walmistatud hobuste jöuul
ümber aetawad rehepeksu-masinad.
Need on hobustel kerged ümber we
dada ning jöuawad päewas 40—53
koormat wilja ära peksta. Saaremaa

/>os/,'/775/k6 /e/Z/m/ne

„Postimehe"

Wäljamaaie 2 ttnda nädalis saates 6 rbl., iga päew

Iseäranis tähtsad laewa ehitnse
meistrid on Kihelkonna mehed. Kus
ial rauna ääres laewn ehitatakse,
olgu see siin ehk ka mujal, sääl on
Saaremaa Kihelkonna töömehed ja
meistrid tarwilised ja tegewuses/J
Nimetasin eespool kord tuuliku
meistrid. Need meistrid on küll wist
meie oinal maal kõige enam tarwili
sed, sest siin walmistatakse tuulikuid
wäga rohkel mõõdul. Ühes külas
on mitu ja mitu tuulikut. Kõige
suuremal arwul leiame neid küll wist
Hupa külas, mis 3 wersta Kure
saare linnast eemal seisab. Siin on
23 talupere kohta 15 tuulikut.
Mitmes kohas on 2 tuulikut nii üks
teise lähedal, er jookstes tiiwade otsad
pea teineteise külge puuduwad. Mui
dugi ei ole see tuulikute hulk mitte
suured Hollandi tuulikud, waid need
on kõik nõndanimetatud pukk-tuuli
kud. Niisuguse tuuliku ehitab talu
mees 153—230 rubla eest ülesse.
Iga jõukas peremees muretseb omale
tuuliku ning kui ta sellega mitte
rohkem ei teeni, siis on tal wähe
malt enese jahmatuseks oma tuulik.
üuuleme ka ran

nalt laexvaebitrme edenemisest. Kär
nrm, Orajal sa Heinaste?- on Nakkajad
laevamehed K. sa O. drant, N. sa
Klein, sa teised 1897.
jooksu! 6 suuremat laexva meude
saatnud, mille 2

li-st olixvad, ilmamerede! BÜida
xvad. .Xa>ta !dpnk> sai 3 laexva xveel
pooleli eliitada. Ka nende olla
koimememtümi. Luuremate laexvade
on laexvaomaniknd eneste
keskel knkkn beitnud, md
mitmeti on kerAikanud. Tvim.
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Siis ou meil weel üks tähtjas
liik töömehi. Need on kiwi-tööme
hed. Meil on siin mitmes kohas
wäga hääd ja paksu korralist pae
kiwi leida. Korrad on 2 ja 3 kuni
4 jalga paksud. Kõige kuulsamad
kiwimurrud ott Kaarma kihelkonnas.
Kaarma kiwi oli oinal aja! mitme
tes teistes linnades, nagu Riias,
Miitawis ja Pärnus, tuttaw ja tar
wiline. Wiimsel ajal on tema täht
sus wühenenud, ning selle pärast
selle kiwi töö hinnad hoopis alane
nud. Suured ehituse - meistrid on
leidnud, et Saaremaa kiwi suurte
majade treppideks mitte köwa küll
ei olewat. Enne oli aga Saaremaa
trepi-kiwi kallis.
Siisgi ou meie kiwitööd tähele
panemise wäärt. Meie kiwitöö-me
hed walmistawad temast mitmesu
guseid ilusaid surnu-ristisid, suuri
haua-kiwisid, mälestusesambaid, igat
moodi ja mitmesuguseid waasisid,
uhkeid wärawate postisid, korstna
pupusid, trepi-kiwisid jne. Olen
näinud tuvist wäga kenasti wälja
raiutud wappisid, kotkaid jne.
Kõik need mitmesugused kiwi- kui
ka puu- ja raudsepa-tööd tühenda
wad saarlaste käsitööde osawust
ning hääd töötegemise tahtmist.
Kahju aga, et osawusel mingisugust
ühisust ei ole, misläbi mitmedgi
käsitööd kaugemale ulataks, kui oma
maale üksi.
Meie naesterahwad on tublid ja
wirgad inimesed nii hästi wälimis
tes kui ka käsitöödes. Välimised
tööd on siin naesterahwa käsitöödele
suureks takistuseks. Sagedasti ei
saa meie naesterahwad ka talwelgi
wälimistest töödest rahu. Siin näikse
tihti naesterahwaid talwel puu- ja
heina-koorma körwal käimas, ning
neid metsast koju wedawat, mis mu
jal täiesti meeste toimetuseks on.
Siin on aga see moeks ning ei
pane seda keegi pahaks, ei ka naes
terahwas isegi, kes koorma kõrwal
kõmbib. Kuid siisgi peab ütlema,
et meie naesterahwad üsna kenasid
käsitöösid teewad, kui need ka küll
mitte suured kunsttööd ei ole. Olen
siin mitmes kohas wäga ilusti koe
tud willast ja poolwillast riiet näi
nud. Wühema wäärtusega on juba
linased kangad ja riided, sest et siin
linad wäga harwasti hüüd kaswa
wad ning linade harimine ka mitte
küll tuttaw ei ole.
Et wanad rahwa-riiete moed ka
siingi pea täiesti kaduma on läinud

elutarwituseks saanud tütarlast ikka
oma ümbruses näha.
Nii lamas siis Jenny sohwa pääl,
wäiksed jalakesed aga piilnsiwad
pehme, sooja waiba alt wälja, kuna
suured kurblikud silmad armulise
proua aristokratlikuid wäsimata wir
kuses töötawaid näppusid waatlesiwad.
(Pooleli.)
Höpiku surm.
Jumalaga ilm ja elu.
Jumalaga lilleleht ;
Jumalaga metsa kohin
Armas waikne tuuleõhk!
Alati sa äratasid
Kase ladwal unest mind.
Hellalt jälle suigutasid,
Kui jn laulust wäsis rind.
Jumalaga kulda kallis,
Ilus, armas asupaik,
Kus ma ala ööde wilus
Laulsin, kui kõik jäänud waik.
Jumalaga tähte sära.
Ma ei suuda elada.
Oh, kuis lillekeste keskel
Onnis, õnnis sureda.
Puistate siis, lilled hellad.
Kui ka ükskord nürtsite,
Wiimsed pisarates õied
Minu hauakünkale.
A. Nömmelill
Seda ja teist.
Panama taanali kaewamise tööd
jäiwad teatawasti paari aasta eest
seisma, kui aktsiaselts enese maksuWõimetuks tunnistas. Warsti hak
kasiwad aga uued eestwõtjad asja
edendama, ja nüüd olla sääl jälle
„TimeS'i" teate järele 3500 meest
tööl. Nii on siis kindel, et kaanal
ometi malmis tehtakse.
Maawarisemine tegi ineie Jvulu
pühade aegu Moluki saarestikus
Amboina saarel palju kahju. 50
inimest sai surma, umbes 200 haaWatud.
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ning nii hästi mehed kui naesterah
wad nüüd uutmoodi lõigatud ja
tehtud riideid kannawad, püüawad
meie naesterahwad parema riide
kudumise ja näputööde eest hoolt
kanda. Edasipüüdmist on küll, tui
aga selleks häid juhatajaid oleks.
Meie saaks ju Soomemaalt häid
juhatajaid küll, aga kes tellib neid
siia? Waatke, siin ou jälle ühen
duse ning hää tlõuu puudus. Wil
jandi ümberkaudsed naesterahwad
on wiimaste aastate jooksul kanga
tüdumise kunstis õige suurel sammul
edasi jõudnud ning seda ou nemad
soomlaste käest õppinud. Kas seda
sama ei wõiks ka saarlased teha?
6'i. M

nõia sõna pääle linnad maast üles
kerkinia, raudteed käima ja wabrikud
ürgama hakkama, uagu seda ennegi
Amerikas ott sündinud.
Ärgu nüüd selle minu kirja pääle
keegi Postimehe lugeja weel mitte
hammast Klondpki pääle ihuma ha
kaku, sest juba sinna saamiseks on
suuremad hädad ja ohud ees, kui
seda esimesel silmapilgul aimata wõib.
Esiteks peab Inglise keelt oskama ja
teiseks paar tuhat rubla siuna mine
miseks taskus olema. Kes aga sar
nast summakest omaks wõib nimetada,
sellel pole tarwis paremat Klodpkit
otsida, kui meie kallis kodumaa on.
J. Sepp.

Kulla maal.

Politita ringwaatus

Asto rias, Or. Jõulukuu lv. pii) p. !^V7.
Raskem kui kulla kaewamine näib
kulla - maale saamine olewat, sest
kõige lähem tee sinna haritud ilmast
on 900 wersta pikk, mis maa osalt
jala, osalt paatidega jõgesid ja jär
wesid kaudu tuleb edasi saada. Kes
Klondpki läheb, peab wähemalt aas
tase leiwakoti ja kraami (1500—2000
naela) ligi wötma, sest et säält eest
midagi ei leia. Pahem paik sellel
teel on üks mäeseljaudik (Chilcot pass)
mis 3,500 jalga kõrge on ja niis
ühelt kohalt kaelamurdlik järsk. Käi
dakse ka liht teist rada kaudu, mis
küll 1000 jalga madalam on, kuid
palju pikem maa jala käia. Kraam
kantakse kõik seljas üle mäe, milleks
indianlasi appi wõetakse, kes aga
iga naela üle wiimise eest 25—30
senti, wahest ka kuni 50 on wõtnud.
Mäe külje alla on wäikene linnakene
neist tekkinud, kes üle mäe minemi
seks järge ootawad, sest et tee kitsas
ja waewaline, wahest ka koguni
lübipääsemata on. Praegu ehitatakse
keti-raudteed üle mäeharja. Nagu
öeldud, on rasket teed, kus pääle
üksikute indianlaste tedagi walget
inimest ei ela, umbes 900 wersta
minna, mille käimiseks kuud kaks
ära kulub. Selle järele wõib ar
wata, missuguste raskustega sinna
minejatel wõidelda on.
Hoolimata wäljatulnud kullakae
wajate manitsusest ja ajalehtede hoia
tusest, et ärgu mingu enne tulewat
kewadet keegi Alaskasse ja siis ka
üksi need, kes terwed tugewad mehed ja
kelledel aasta moon ligi, siisgi ei
pannud paljud seda tähele, waid
ruttasiwad tühjade kätega minema.
Kui kõik need kohutawad sõnumid
õiged on, mis nüüd süült kuulda,
siis on neil halastamata nälg ukse
ees, sest et enne tulewat mai wõi
juuni-kuud ei loodeta suuremal wii
sil moona wiia wõiwat. Toidu
hinnad on sääl kui seda ülepää
weel saada on koletumad kallid.
Näituseks maksab üks nael külmeta
tud kartulid 1 tollar, üks nael liha
1 toll. 50 tsenti, 50 naelane kott
jahu 125 toll., üks küünal 1 tollar,
50 naela petroleumi 75 toll. jne.
(Uks tollar Wene rahas 190 kop.).
Mitte kuld pole see, mida Klondykis
praegu nii wäga igatsetakse ja otsi
takse, waid leib.
Uhisriikide walitsus on omast
kassast 200,000 tollarit Alaska nälja
kustutuseks määranud, mille eest
toidukraami sinna tahetakse läkitada.
Ainumas küsimus selle juures on
weel, kuidas seda moona määratud
paigale wiia, sest kange külm ja sü
gaw lumi näitawad seda wõimatu
maks tegema. Arwatakse, et põhja
põdrad selleks sündsad olla ja on ka
seepärast Uhisriikide asjaajajale Norra
maale telegramm saadetud, et see
Norrast ja Lapist 600 põhjapõtra
ostaks ja laewal siia saadaks.
Kas aga jälle sarnased weel ja
teel wintsutatud loomad seda 900
wersta piklust teed raske koorma all
siin weel ette. wõtta suudawad, on
teadmata. Ühisriigid on põhja
põtrade kaswatamisega, keda nad
Lapimaalt muretsenud, juba ennegi
katset teinud ja on neid Kanadas
kogu karjakeue eskimoode kaitse all,
kuid need ei piisaks praeguseks etteWõtteks.
Kas Alaska ta tulewikus selleks
tõotatud maaks jääb, mida siin
ustakse, saab tulemit uäitama. Kui
Pääle praegustele leiukohtadele tulewal
aastal uusi juurde ei tule, siis ou
raske ette ütelda, mis neist inimes
test, kes juba sinna rännanud ja
weel kewadel minema kipuwad, saab
ja missugune häda neid waritseb.
Lähemad aga lootused osaltgi täide,
siis saamad Alaskas tulewikus nagu

ja wäljamaa sõnumid.
Rootsi saadikutekogu koosolekud
Stokholmis on alanud. Riigi eel
arwe järele on tulewa aasta wälja
minekud 124 miljoni krooni. Et
Norra saadikutekogu kroonprintsi
palgast 50,000 krooni maha tõm
manud, siis nõuab Rootsi walitsus
nüüd Rootsi poolt lisapalka. Göte
burgi kindlaks tegemise hääks arwab
walitsus 350,000 krooni ära kulu
wat, muude kindluste tarwis 3 mil
joni, uute söjalaewade ehitamise tar
wis 6V2 miljoni. Arvamisel ette
loetud troonikõne tähendab, et Rootsi
rahwas kuninga juubelipidul suurt
tänumeelt ja armastust tema wastu
awaldanud, ja ütleb, Stokholmi näi
tus ja tema ajal ärapeetud kongres
sid olla Rootsiluna auu wäljamaal
suurel wiisil tõstnud. Troonikõne
teatab lõpuks, et walitsusel nõu on
tööliste kinnitamise asjus uusi sea
dusi ette panna.
Italiast. Kui Ankona linnas lei
wahinda kõrgendatud, saatsiwad
sotsialistlased kirjad wälja, et selle
teo wastu protesteerima peab. Selle
järel läksirvad arwata 100 naist
ühes lastega linna raekoja ette ja
nõudsiwad leiwahindade alandamist.
Linnapää lubas krill järele anda,
sellegi pärast pildusiwad lapsed rae
koda kiwidega. Politsei ajas rahwa
hulga laiale, kui see aga kaugemale
läks, lõi ta mitmel kohal poeaknad
sisse, mis pärast poeuksed kinni
pandi. Mõned ametnikud )a üks
naesterahwas sai haarvatud, mitu
inimest wõeti rvüngi. Järgmisel
päewal oliwad pagarid leiwa tege
mata jätnud, ja linnawalitsus tellis
tarwiliku osa wäepagarikojast.
Bulgaria kohta näib uus kogu
halbu juttusid tulemas olewat.
Würst Ferdinand on oma senise sa
lasekretäri Eugen Pfannenstieli lahti
lasknud. See aga wõtnud enne ära
minekut hulga paberisi ühes, kus
hulk tähtsaid Sohrvia kojaelu kohta
käiwaid saladusi sees. Esiti läinud
ta Parisi ja pakkunud sääl paberisi
müüa, pärast jälle Belgradi. Würst
usaldanud teda täiesti ja nii tead
wat ta asju, mis Bulgaria walitse
jale halba wõida teha. Ka Stam
bulowi tapmise ajal olnud ta ju
salasekretüri ametis.
Londonist. Kassata mehed lähe
wad Omdurmani poole edasi ja on
minewal nädalil ühe uue koha, mis
Kassalast 100 ja Omdurmanist
150 Inglise penikoormat kaugel, ära
Wõtnud. Halb asi inglastel on, et
Suudani sõjapidamise tarwis raha
puudub. Sellepärast olla sõjamoona
ja toidukraami muretsemine waewa
line.
Kreeta asjust. Konstantinopolist
teatatakse, sultan wastanud Wene
ettepaneku pääle, mis prints Georgi
Kreeta kuberneriks panemist nõuab,
see ettepanek ei käiwat Türgi rahwa
soowidega kokku ega olla Türgi riigi
tükeldamata jäämisele kasuks. Selle
mõttelise märgukirja tahtwat Türgi
walitsus ka otse Peterburisse saata.
Ka Saksamaa näib kõwasti prints
Georgi wastu olewat. Balkani
slaawlaste riikides, Serbias ja Bul
garias, olla praegu rahutus suur,
see wöiwat ainult kaswada, kui
Kreeta kuberneriks prints Georg saa
tvat. Päälegi saawat siis Kreeta
mässajad täiesti Türgimaa alt wa
baks püüdma, ja see ei minewat
korda. Selle pärast olla kindel, et
suurriigid ja sultan prints Georgi
ialgi wastu ei wötwat.
Hiina laenuasi ei ole ikka weel
lõpule jõudnud. Kõige rohkem ras
kusi tegewat, et Inglismaa Talien
wani wabaks sadamaks nõudwat.
Talienwau on Port-Arturi lähedal
ja Wenemaa tahab seda oma hoiu

alla saada ning ongi juba mõned
laewad sinna saatnud. Wene saa
dik olla Hiinamaale seletanud, et
Wenemaa täiesti Tnlieuwaui wa
baks sadamaks tegemise waStu on.
Ka teatatakse, et Wenemaa terwet
Mandshuriamaad omale nõudwat.
Lääne-Thwrikast. Saksa Toogo
asumaa tagamaal on inglased Salaga
oma kätte wõtnud. Sakslased ütle
wad selle lepingu murdmise olewat,
sest Salaga olewat maal, niis le
pingu järele erapooletu pidawat
olema.
Knnba rahutuste kohta kirjuta
takse tagant järele, et nad kolm
päewa kestnud. Linuapolitseile appi
kutsutud wäljaspoolt 5000 meest
korralist sõjawäge. Käratsejatel ol
nud esiotsa täis wabadus. Nad
karjunud: „Kadugu Blanko ja oma
walitsns" ja „elagu Wepler", ilma
et politsei neid keelma oleks läinud.
Ohwitserisid, kes ajalehtede majade
kallal käinud, ei ollagi sõjakohtu
kätte autud. Kolmapäewa öösi hüü
tud kuberneri palee ees: „Kadngu
Blauko ja omawalitsus!" Palee
ees wahti pidaja pataljon olnud
nende kurjategijatega ühes nõuus,
ja ohwitserid suutnud suure waewaga
neid walitsusele waeulust awalda
mast keeldu. Amerika konsul Lee
saatnud Blanko juurde saadiku üt
lema, et ta Amerika sõjalaewa appi
tütsuwat. Blanko wasrauud, et ta
korda isegi, ilma wälise abita, jalul
suudab hoida. Ohwirs erid ja wa
batahtlised ütlewat awalikult, et
nad Blankot Kuubast minema saam
tahtwat. Edasi teatatakse, püha
päew lastud Hawanua politsei üle
mat rewolwriga, kui see Blankoga
seltsis palli pidul olnud. Kuul ei
olla trehwanud, ja Blauko ning ta
adjutant wõtnud laskja kinni. Uus
Kuuba ministerium pidawat Ühis
riikidega hääd sõprust. Lootust olla
olemas, et Uhisriikide walitsus NewDorkis asuwa Kuuba komitee ära
keelwak.

Wenemaalt.
Kaugemalt riigist.
Peterburist. Weueriigi ajaloos
oli 7. jaanuar 1898. tähtis päew,
sest siis sai 300 aastat wiimase
Ruuriku sugust tsaari surmast mööda.
Tsaar Feodor Joannowitshi haud on
Moskwas Arhangelski kirikus, päül
kirjaga: ~7106. aastal, Kristuse
sündimisest 1598. aastal, jaanuari
7. päewal heitis õigeusuline tsaar ja
suurwürst Feodor Joannowitsh hinge."
Riiginõnukogu liige, sena
tor F. M. Markus, on 9. skp.
ära surnud.
Wiljaikalduse maakonda
des hakkasiwad omakasupüüdjad wil
jahindasid kangesti kõrgendama. Nende
Wastu wõitlemiseks hakati „Nowosti"
teate järele Moskwa-Kurski ja Sõis
ran-Wjasma raudteede jaamades
Wähesel mõõdul wilja ja jahu tnüünla,
mis wäga möjuw abinõu on.
Weehäda oli Peterburis
paaril wiimasel päewal jällegi ähwar
damas. Sula ilma ja edela-tuule
tõttu tõusis Neewa jões wesi 6 jalga
üle hariliku seisu, nii et iga silma
pilk jää üle kallaste langemist karta
oli. Politsei ja linnawalitsus oli
wad agarasti tegewuses, et õnne
tuste wastu abinöuusid muretseda.
8. skp. õhtul hakkas aga wesi jälle
alanema.
Kroonlinna ja Oranien
banmi wahel on üle jää käimine
sula pärast lõpnud.
Peterburi õigeusulised eest
lased tahtwat enestele wennaste
seltsi asutada. Põhjuskirjad olla
ülemale poole kinnitada saadetud.
Kaunis hulk liikmeid olla oma ni
med üles andnud.
Greeka-õigeusu Eesti püha
päewa-kool Torgowaja ja Suure
Masterskaja nurga pääl hakkab oma
tegewust jälle pühapäewal 11. jaanu
aril. Pühade, aga ka turguhaiguse
pärast, millesse paar last haigeks
jäiwad, pandi kool enne pühi ühes
pühapäewa-kooliga kiuni. Nüüd on
aga kooli korter puhastatud ja hai
gus kadunud, ja sellepärast wõib
nüüd jälle töösse hakata. N. K.
Peterburi Eesti Jaani ki
rikus on pühapäewal 4. jaanuaril
järgmised pruutpaarid kuulutatud:
Johann Aleksander Eschin, Pihkwa
kuberm., ja Maria Helena Meppa,
Pihkwa kubermang.: Maksim Alek
sejew, kr. ja Anna Krull,

Saaremaalt: Wilhelm Friedrich Wal
der, Tallinnast, ja Marie Kibbus,
Tallinnast: Konstantin Mihailow
Lemberg, Jamburist, ja Auna
Maria' Reidkson, Pärnust; Jüri
Kilp, Kroonlinnast, ja Liis Lowisa
Naik, Paide tr., Karl Piehl, al.
Piil, Jurjewi maak. ja Liisa Rosen
thal sünd. Karv, Jurjewi maak:
Johannes Sepp, Rakwere kr. ja
Tiina Wapper, Haapsalu tr.: Peter
Kesperi, Wõunu khlk. ja Emilie
Alwine Tõns, Wõunu khlk.
Su r nud: Wilhelm Tamberg,
67 a. 2. k.: Jüri Ormus, 75 a.:
Maria Esmau, 48 a. : Kristjan Põr
utan, 42a.: Aleksander Adamow, 52 a.
Ida Maria Kask, 21 a.
Jumalateenistused 11. jaa
nuaril 98.
Eesri jumalat. 9b 2 h. ja lauar.,
juti. õp. Tr. J. Hurr: Saksa juma
la:. lb-2 p. 1., jutl. Tr. J. Hurt.
Ohtu jumalat. 5M õhtu, jutl. abi
õp. G. Rosenberg.
Kolmapäewal 14. jaanuaril piibli
tund k. 7 õhtu, jutl. õp. Tr. J.
Hurt.^
Lüsi maakonna Greeka-õ igeusu
Eesti toolis asutas preester Mal
busel) hiljuti jõulupuu. oot on
wiimse paari kuu sees kooliõpetaja
Puu juhatusel kaunisti edenenud.
Koolilapsi ou ligi 30. Wäga
kiiduwäärt ou see, et Lüsi eestlased
nii lühikese aja sees ou mõned, kau
nis rasked laulud oma kooliõpetaja
juhatusel' kätte õppinud. Preester
Kulbusch tähendas kooli tähtsusest ja
sihtidest kõneldes iseäranis seda, et
kaks asja wäga tarwilised olla
eestlasele, kes kaugel kodumaalt, aga
nimelt: Eesti laul ja lugemine.
Laul olla juba hääl korral, mis
sellest näha, et trende segakoor roaga
ilusasti laulda, aga lugemise eest
olla tarwis weel muretseda. Selle
pääle wöttis kõneleja lambialuse,
pani selle pääle ühe rubla ja korjas
siis kokku tulnud eestlaste seast mõned
rublad, millega Eesti ajalehti tahetakse
tellida. Herra Kulbuschi hoolekand
misel on neile ka 125 rbl. fishar
mvuium ja kaunis hulk mitmesuguse
sisuga wenekeeli raamatuid kingitud.
Lätimaalt.
Riiast. „Jmanta" lauluseltsil oli
6. jaanuaril perekonna-õhtu laulu
ja mänguga. Hakatust tegi seltsi
segakoor. Mängimas oli Riia Eesti
Wäina muusikakoor. Rohkem kui
poole aasta eest tagasi tellisiwad
noored eestlased oma jõuu ja nöuuga
Saksamaa kõige paremast wabrikust
puhkepillid. Mängijad on põlenud
Woltwedi wabriku mängukooriliikmed,
kes säält lahkudes Riiga uue koori
asutasiwad. Selle kuu 6. päewal
astusiwad nad esimest korda oma
uute mänguriistadega awalikult
„Jmanta" laulu-seltsis ette. Oli
wad ilusad tükid walitud, mis osalt
suurt kiitust leidsiwad. Kiitus wõib
tunnistada, et nemad Laktikindlalt
mängiwad. Mõne puuduse paran
damiseks läheks neil tubli juhataja
abi tarwis. Siiamaale on nad
endid ise juba juhatanud ja seda
suuremat kiitust teeninud. Kwar
tett laulis rahuloldawalt, et küll ai
nult oma keskel ilma suurema ju
hatuseta oliwad õppinud. Kiidu
awaldus sundis kwartetti wanaema
waltsi kordama. Soololaulus oli
wad Eesti keele laulus sõnad na
tuke arusaamata. B. G.
Kodumaalt.
Kodawere Põllumeeste selts
pidas 5. jaanuaril oma koosolekut
Palla mõisa ruumides. Pääle
eestseisuse malimise, kus endine eest
seisus tagasi sai, pidas kihelkonna
kooliõp. S. Käär kõnet mesilaste
pidaulisest. Kõne leidis rahulolemist.
Pääle muu andis hr Aamakimi
tähtsamaid mõtteid „ Põllumehe"
mullusest aastakäigust teada. Kan
ged tuuled ja sagedad sulad ilmad
on jääkaane Peipsi päült ära lõh
kunud, nii et kalapüügist tänawu
talmel õiget nahka ei saa. Püügi
puudus mõjub aga arusaadawalt
kalameeste kohra, kes ilma maata
inimesed on ja oma igapäemast
leiba suuremalt jaolt järmest teeni
wad. Meie üinbruses on mitmed
inimesed äkitselt ära surnud. Arsti
seletuste järele oli piremiste põhju
seks südame-rabandused. Ranna mõi
sas ja selle lähikonnas ou juba
sumest saadik soetõbi liikumas.
Mitmed on tõbi mulda wiinud,
kuna teised paljalt põdemisega tema
küüsist ott pääsnud. Haiguse mõju
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on ta koolilaste seas tunda. —Jõulu pühade wiimasel päewal oli
Hallitu Assikwere koolimaja juu
res nüitemüük kooli oreli hääks.
Asju oli paras jagu, ostjaid hästi,
hinnad kallid, selle tõttu sissetulek
kenakene 141 rubla 61 kop.
Waheaegasid lõbustas Wara-Mat
jamaa pasunakoor, kes oma ülesan
net hästi täitis. Mis halba maiku
pidust järele jättis, oli see, et pidul
müügile alkoholiga alustust tehti ja
wiimati tantsu juures segadust sün
nitati, nii et tants koguni pidamata
jäi. Noh, aitäh sellegi eest, mis
oli! —str—
Kodawerest. Mis meie kodawe
relastele tuska teeb ja halbameelt
sünnitab, on meie orel. On teine
mehikene juba muundusest wäeti,
häälest nõrk, selle pärast aga tõrges
sõnakuulmisele. Oma wastikut ole
kut näitas ta pühadegi ajal, kus
orel ühele, kogudus teisele poole
„Auukiiiuse" laulu juurde kiskus.
Aeg oleks käes, et meie enestele uue
oreli muretsemiseks tõsise mõtte sü
damesse wõtaksime ja seda mõtet
ta peatselt toime katsuksime saata.
Muist raha meil juba on, puuduma
summa muretsemiseks astume aga
aegsasti platsi. Edasi mehed: Pi
dage aega kalliks? —str—
Sunrc-laanist. Meie õpetaja
termis ei parane, ega parane. Juba
Jaauipäewast saadik peab teda raske
rinnahaiguS kiuni, ja pole la sest
saadik ka kirikusse saanud, kuna selle
aja sees wõõrad õpetajad, iseäranis
Wiljandi abiõpetaja Masing, ja
köster kiriku teenistust on pidanud
ja kiriklikku asju toimetanud. Leeri
aeg oli tänawu Kristuse tulemise
nädalitel ja õpetamas käisiwad esi
mesel nädalil Paistu õpetaja J.
Bergmann, teisel Halliste õpetaja
von Tehn ja kolmandamal nädalil
Kõpu õpetaja J. Tischler, kes wiimne
leerilapsed ka lauale wõttis. 1897.
kirikuaastal on Suure-Jaani kogu
duses 283 last sündinud, surnud
220 inimest, seega rahwaarw üks
pool protsenti kaswanud, mis koguni
Wähe on, sest terwes riigis kaswab
rahwa arm üks protsent. Laulata
tud kõigis 58 paari. Leeritatud
283 noort inimest. K.
Karksist. Karskuseseltsi „Jiwaki
wi" piduõhtu 4 s. k. p. Karksi walla
majas läks kõigiti kaunisti korda,
oli halwa tee pääle waa
tamata nii rohkesti ilmunud, et ruu
mid waewalt kõiki mahutada jõudsi
wad. Schlettereri „Haljastele mä
gedele," M. Hermanni „Kewade kii
tus," Mettenleiteri „Kodu ilus ela
da," Hermanni „Jsamaa ilu hoiel
des" ja teised laulud kõlasiwad ke
nasti ja omandasiwad kiitust. Koo
liõpetaja H. Lukas rääkis „Kodusest
lastekasvatamisest." Ehk küll kõne
pikk ja kuiwa teaduslise sisuga oli,
siisgi kuulasiwad osawõtjad tähele
pannes ja magusalt päält. Teise
kõne pidas herra J. Järw: „Kui
palju toiduaineid õlles leida on."
Kõneleja wastns: kes rubla eest õlut
ostab, saab waewalt ühe kopika eest
toiduaineid ja neidgi rikutud olekus,
äratas kuuljate keskel laialist kahinat.
Näitemäng: „Mis ime see on," sün
nitas" rohkesti lõbu ja nalja. Näit
lejad oliwad oma osadega täiesti
wilunud, rättsepp wahest koguni liig
„kodus." Saiwad aga selle eest ka
rohkesti kiitust. Karksis on küll
oma pasunakoor, kuid pidul mängis
Kärstna segapillikoor. Lõpuks oli
Weel midagi, mis ta aga..Päris oli,
ei saanud otsa pääle: Üks ütles:
preili, tohin teid tantsule paluda,
teine: neiuke, olge helde, tulge hel
juma, kolmas: Kärt, teeme üts ja
keerutus, ueljas: Liisute, linnuke,
lööme me telu tegemä, kipa, kapa
kargamaie. Kõik läksiwad ja tegiWad ühte ja seda sama. Muie wõta
nüüd kinni. ud.
Baltiskist. Nagu teada, wõib
rahwahariduse seisukorda mitmesu
guste asjade waral, mida rahwas
tarwitab, ära tunda, olgu tüll, et
neil aSjel päältuäha haridusega mi
dagi tegemist ei ole. Näituseks seebi
tarwitamiue pesemiseks ei tee kiilt
rahwast targemaks, näitab aga siisgi,
et rahwas, kes rohkesti seepi ära tar
witab, puhtust armastab. Puhtust aga
leidub ainult haritud rahwaste juurest.
Kui juba seebi, raha, pabrie ja jne.
tarwitamise najal wõib rahwahari
duse järjest orsa kätte saada, siis kõ
nelemast haridusest weel selgemini
rahwa seltsid ja nendest osawõtmiue.
Missugustes seltsides ja kohtades

Baltiski elanikud oma prii aja möö
da saadawad, wõib lugeja juba selle
järele arwata, kui ta kuuleb, et meil
iga saja elaniku jaoks nõndanimeta
tud „wiinapood" on, kust inimeste
järg hommikust hilise õhtuni ei lõpe.
Olgu küll, et Baltiski wiinapoed ka
ümberkaudsete elanikkude ajasurma
inise ja lõbu kohtadeks on, siisgi on
nende suuremateks sõpradeks ikka
linnarahwas. Pole siis ime, kui
linnas talwel, kus sadamas ega
mere pääl tööd ei ole, kaukal kange
köha on: Sarnased kooskäimist ko
had mõjuwad rahwa hariduse kohta
seda halwemalt, et Baltiskis ainustgi
kinnitatud seltsi ei ole, kui tuletõrju
jate selts wälja arwata. Näha on
ka, et kaugeltsuurem jagu linnarahwast
mõistlikust lõbust ja kosutamast ajawiit
misest lugu ei pea, ega mingisugust
seltsi ei himusta. Kinnitatud seltside
puudusel on meil lõbuöhtuid niisama
arwa näha, kui sabaga tähti taewas.
Esimene EeSti-keelne näitemäng oli
aastat wiis tagasi, aga wnmane,
kui ma ei eksi, minewa aasta lehe
kuul. Möödaläiuud kolme aasta
sees pandi kontserdid ja näitemän
gud tuletõrjujate muusikakoori poolt
käima, tänawn aga pole ka säält
poolt midagi kuulda. Wana tuttaw
lugu: mida rohkem kellelgi himu ja
armastust muusika wastu, mida roh
kem muusika kellegile kosutust ja la
hutust toob, seda rohkem on sellel
muusikaandi. Selle järele peab üt
lema, et Wanemuine oma suurest
laulu- ja mättguwaraft meie linna
rahwale küll waeselapse osa on and
nud. Sest muidu ei wõiks seda
juhtuda, et kontsert ainult paarküm
mend kuuljat kokku kutsus, nagu mi
newa sügise näha oli, kui auusta
tud kunstnik meie kirikus kontserti
andis. Ei juhtuks ka seda, et tule
tõrjujate maustkakoor omale linnast
nii palju mängijaid ei saa, kui kar
wis läheks. Raskeks otsuseks meie
linna kohta oleksiwad lauliku sõnad:
Kus lauldakse, säül istu maha, Ei
kurjad laulu kuulda taha. —stki.
Tapalt. Praegune postkontori
ülem kollegia sekretär Mogirew lä
heb Tapalt 9. skp. Nowgorodi ku
bermangu Malowisherski telegrahwi
koutori ülemaks. Tema asemele on
Pihkwa kubermangust Noworshewski
telegrahwi-ülema abiline kollegia
sekretär Bogdanow saadetud, kes
juba 5. skp. Tapale reisis ja siin
12. skp. oma ametit algab. Soo
jade ilmade mõjul paljaks läinud
teede tõttu on inimesed heinte ja
ahjuküti kättesaamise pärast mures.
r.

Wirumaalt. Teisel Jõulupühal
oli Palmse Wõsu küla pidumajas
kohalise uue ehitatama kiwisilla hääks
nüitemüük, näitemäng ja tants.
Osawõtmiue piduõhtust oli nii elaw
ja arwurikas, missugust ammu siin
ette ei ole tulnud. Tähendatud ots
tarbeks tuli raha sisse umbes 290
rubla, kulud maha arwamata. Näi
temänguks etendasiwad kohalikud
näitlejad ettekandmiseks raske luule
lugu „Juta," küla olude järele asja
pääle waadates, wäga hästi. Ise
äranis hästi deklameeris „Juta"
ja siis ka „näkineiu." Kord pidu
õhtul oli eeskuju lille. Tänu pidu
toimekonnale, näitlejatele ja neile,
kes näitemüügi hääks asju anncka
siwad ja südisti korjasiwad. -eLüganuse kihelkonnast. Meil
siin Püssi ja Purtsi wallas kumba
gis on üks kõrts, Liiwa ja Ranna
kõrts. Need kõrtsid jääwad nüüd
küesolewal kewadel kuiwaks. See
on suur häätegu Püssi mõisa oma
nikult, kelle maa pääl enne 10
kõrtsi oli, kuna nüüd enam ühtegi
ei jää. Liiwa kõrts iseäranis oli
siin kuulus peksu ja riiu poolest.
Seda pühapäewa õhtut palju mööda
ei lähe, millal süäl keegi weristamata
jääks. Kolmekuninga-päewal oli
meie wallamajas ilmalik kontsert
klaweri- ja wiiulikoori mänguga
ja meestekoori lauluga. Köster Leu
seldt'i juhatusel mängin ja lauldi
läbisegi hästi. Päältkuulajaid oli
nii palju, et ruumist puudus tuli.
Wististi aitas see ka palju kaasa, et
mõned mehed, kellel matkamaja kohta
ütlemist, nii kamakad oliwad ja ai
nult selle tingimisega wallamaja
ruumisid lubasiwad tarwitada, et
nemad ja nende pere ilma maksuta
wõiwad päält kuulata. Sissetulek
ei wõinud siis ta suur olla, päälegi,
et piletite hinnad odawad oliwad.
INS

Sõnumid Tallinnast.
Rahwa koo li-inspektorite
jaoskondade asjus Eestimaal
on meil täienduseks weel juurde li
sada, et Tallinna-Haapsalu jaos
konna inspektor praegu Wene uulit
sal (bkitnoeiktmun) Frehse majas
korter nr. 4. elab, Tallinna-Paide
jaoskonna iuspektor aga Narwa uu
litsal Hat!im majas. Seda tuleb
iseäranis kooliõpetajatel ja walla
walitsustel tähele panna.
Marie Jakobson, hiljuti ära
surnud teist kildi kaupmehe Th. Ja
kobsoni lesk, on Eestimaa kuberneri
herralt luba saanud, Tallinnas Ku
ninga uulitsal Jürgens'! majas raa
matukauplust pidada nime all T.
A. Jakobson.
Nagu omal ajal teatatud,
waraStati mincwal aastal Hee
riugi uulitsal elawal talupoja-seisu
sest mehel Mittenpawelil 3000
rubla wäärtuses rahapaberisi ja um
bes 100 rbl. sularaha ära. Mõned
kahtlusealused mehed wõeti kinni,
leiti süüdlased olema ja mõisteti mõ
neks ajaks mangi ning õiguste kao
tamisele, kuna raha ega wäärtpabe
risi, pääle ühe Harkowi paberi ku
pongi leida ei wõidud. Nüüd on
aga hristaw Allaset korda läinud,
üht ui eest kinni wõtta, kes kahte
obtigatsioni 1000 rbl. wäärtuses ära
müüa tahtis. Pristaw oli teada
saanud, et Wao walta mehel Jaan
Masingil nimetatud wäärtpaberid
olla. Politseiametnik saatis nüüd
nimetatud Jaan Masingi juurde ühe
mehe küsima, kas ta neid paberist
ära müüa ei tahaks. Sellega oli
Masing uõuus. Raudtee waksali
ligidal pidiwad ostja ja müüja kokku
saama ja kaup küpseks tehtama. Sel
silmapilgul, kui müüja nimetatud
paberite eest 500 rbl. oli wastu
wõtnud, tabas pristaw ta järsku
kinni ja sai ühes temaga ka mõle
mad wäärtpaberid kätte, kumbgi
500 rbl. suured. Selle juhtumise
läbi saab küll wist terwe asi weel
kord Tallinna ringkonnakohtus ha
rutuse alla tulema ja lootuse järele
uut walgust terwesse asjasse tooma.
Raudtee masina all surma
sai 8. jaanuari hommikul Tallinna
waksali ligidal teewaht Kus ma
Siliwerstow. Täies hoos len
daw masin jooksis õnnetumast otse
üle, nii et ta silmapilk hinge heitis.
Ta surnukeha wiidi lahtilõikamise
majasse, kuna süü uurimine kohtu
uurija kätte on antud.
Järsku surma suri Mart
Wiesengrün oina korteris Walkipargi
uulitsal nr. 241 7. jaanuari hom.
ära.
Kange torm, mis Tallin
nas ja ümberkaudu 6. ja 7. jaa
nuaril puhus, paisutas Tallinna
aluse mere wee nii kõrgele, nagu
seda enne palju kunagi pole nähtud.
Lained lõiwad laksudes üle Kadrin
tali rannas olewa jalutustee ja Gre
gori puuaia ühe plangu lõhkus wesi
ära. Nii suur weetõus tuli wist
sellest, et hommikupoolne Soome lahe
jääga kaetud on ja wesi seeläbi siia
poole suruti.
Kohalikud siiuumid.
Lil li au Sanderson, kuulus
lauljanna, tahab esmaspäewal 12.
skp. „BürgermuSse" saalis kontserti
anda, mille eeskawa hästi sisurikas
nähtakse olema.
—Eestlaste ja lätlaste pääaju
ja lätlaste pääluu üle olla Dr.
Weiuberg kolm Saksa-keelset kirja
tööd walmistanud, mida ta Peter
buri keiserlikusse akademiasse auu
palga saamiseks läbi waadata saat
nud. Nagu „Rishk. West." teatab,
andnud akademia Weinbergile 500
rubla auupalka.
Saksa keelt erawiisil õpetada
olla Riia Peetri-Pauli, Rakwere
ja Hasenpoti linnakoolidele luba au
tud, nagu „Rishk. Westn." teatab.
Igal õppijal tulla aastas 2 rubla
õpetamise eest maksta.
Lapselikus rumaluses olek
siwad paar Kiwi uulitsa 28. maja
pisikest elanikku üleeila õhtu suure õn
netuse peaaegu korda saatnud. Tü
tarlapsekesed näinud, kuidas ema
Jõuluks kuuse latwa pidi lakke kinni
sidunud, et pärast puud tuledega sä
rama panna. Nemad seda järele te
gema. Et lakke pole küüninud, pan
nud paela ahjunõöri külge, silmuse
agakeskmisele kaela, kunawäiksemwend

teisel tooli jalgade alt ära tõmma
nud, nii et waesekene ainult weel
köriseda sammd. Sõrmed pidanud
rumalakesed küüulnte astmel põlema
süütama, õnneks saanud weel ivana
inimene parajal ajal jaole, et pool
hingetut last silmust surma suust
päästa. Ei tahaks seda rumalust
uskuda, kuid meile jutustatakse sellest
üsna tõsise näoga.
Wankri põlle tahtnud
tuttaw waraS Foka K. 4. jaanuaril
sel ajal woorimees 8.-l ära waras
tada, kui woorimees teda Roosi
uulitsale wiinud. Põlle kadumist
märganud woorimees Roosi uul.
maja nr. 55 ees, ja et kahtlus Joka
K. pääle langes, wõtnud ta selle
kinni. K. tunnistanud ülesse, et ta
põlle Peetri uulitsal maha wisanud,
kuna sääl Wassili B. ja Karl T.
waritsenud, kes põlle maast pidanud
ära wõtma. Karl T. ja Wassili
B. tunnistanud ülekuulamisel oma
süit ülesse ja ütelnud, et nad põlle
70 kop. eest Karl L.-le ära müü
nud, kes seda ülekuulamisel pole sa
lanud. Asi on 1. jaoskonna kohtu
uurija kätte antud.
Rahwaluule korjamine.
Wana usku saatsiwad jälle: A.
Kiwi Hõbedalt, G. Maasi Porkü
nist, D. Pruhl Metsikust, J. Schnei
der Tõdwa - Kõnnust, A. Klaas
Haljalasi, M. Morritson Pööra
werest, J. Bachsou Tõstamaalt,
M. Saul Saardest, Meltsow Wö
ru poolt. Tänu kõigile!
Soowin mulle ainete kõrwal ma
nu jutte kirikutest.
M. J. Eisen.
Kohalikud kiriklikud teated.
Peetri kirik.
1. pühap. pär. Kolmekuninga püha,
11. jaanuaril kell 10 e. l. Eesti
keeli jumalateenistus ja wõetakse
lauarahwast.
Kiriku pääle on kinkinud: M. Koll
1 rbl., Jaan Möllerson 1 rbl.,
Lisa Priks 1 rbl., L. M. B. E.
1 rbl. 23 kop.; N. N. 3 rbl..
Jaan Purmak 1 rbl., Bauwart
2 rbl. 50 kop., P. L. T. 85 kop.;
Hermine Br. 1 rbl., Joh. Pure
1 rbl., Leena Jaan 5 rbl., Anna
Hänni 1 rbl., Jüri Jürisson 1 rbl.;
Hans Lell 1 rbl.; E. M. 2 rbl.;
Karl Peddajas.
Maarja-kirikus.
Pühap. 11. jaan. Kiriku õnnista
mise aastapäew. Jumalateenist. lau
lulehtedega k. 10. Saksak. k. 1.
Laupäew k. 3 piht.
Wene telegrahwi-agenwri
telegrammid.
Berlinis, 8. jaan. „PõhjaSaksa Üleüldine Ajaleht" kirjutab,
Kreeta saarel peatawat ka muha
medlaste kasusid kaitsma, selle pärast
ei wõiwat kuberneri walimist mitte
Kreeta saadikutekogu kütte anda.
Cannes'is, 8. jaan. Gladstone
terwise pärast on tema ligemal oli
jad õige mures.
Londonis, 8. jaan. Chamber
lain pidas Liverpoolis kõnet ja ütles,
praegused Kreeta olud olla sarnased,
et nendega kauem leppida ei wõiwat.
I. jao 5-prots. wõidulaeuuPaberite loosimisel 2. jaan. 1898.
wõitsiwad 599 rubla:
Seeria nr. Seeria nr. Seeria nr.

0051 12 00896 24 13557 29
0135 45 06899 35 13611 40
0223 22 06942 30 13621 29
0394 19 07012 23 13704 3
0564 19 07034 20 13723 8
0843 2 07099 12 13782 33
0972 14 07516 30 13810 50
1196 19 07557 4 13944 46
1223 48 <»7572 12 14054 12
1235 29 07580 41 14106 29
1316 16 07587 31 14151 37
1382 13 07622 3 14266 18
1383 22 07652 23 14485 3
1439 17 07656 45 14504 26
1468 36 07759 13 14582 12
1487 43 07902 17 14592 43
1557 30 07921 23 14749 18
1655 50 07928 2 14826 43
1695 24 07994 14 15017 47
1727 4 08023 28 15115 3
1734 22 08224 35 15189 34

1762 26 08298 35 15216 36
1955 33 08382 42 15274 24
2155 12 08419 2 15312 42
2168 4 08553 41 15344 13
2347 9 08605 14 15426 24
2349 50 08622 29 15543 32
2404 13 08636 40 15790 47
2551 33 08701 12 15864 30
2705 43 08929 8 15877 12
2787 12 09037 6 15898 5
2910 25 09109 14 15985 50
2912 1 09294 41 16008 31
3045 19 09345 27 16022 18
3167 2 09357 18 16179 6
3313 15 09477 7 16227 37
3368 22 09194 47 16276 8
3523 7 09547 43 16367 19
3575 8 09566 23 16438 4
3644 7 09741 24 16491 15
3673 7 09798 25 16502 26
3768 6 09821 26 16590 33
3779 12 09966 34 16629 17
3835 24 10050 25 16639 16
3857 6 10057 32 16723 43
3920 19 10072 3 16731 19
3957 24 10312 41 16845 31
3964 34 10319 26 16846 43
3992 21 10339 36 16894 13
4305 46 10380 36 16921 7
4478 14 10472 49 16946 33
4510 4 10566 14 17180 16
4549 45 10654 38 17293 23
4608 14 10669 7 17404 40
4624 9 10685 30 17593 49
4732 18 10690 41 17650 48
4764 1 10786 22 17666 47
4768 29 10800 7 17687 8
4939 9 10865 36 17738 18
5000 25 10986 20 17748 34
5095 31 11003 20 17777 42
5153 38 11040 33 18023 34
5265 27 11160 30 18042 24
5268 13 11219 19 18064 47
5368 36 11349 37 18088 39
5497 6 11359 22 18335 9
5501 17 11476 34 18436 26
5511 34 11517 41 18514 2
5582 29 11668 8 18596 36
5612 25 11744 23 18656 14
5613 29 11790 27 18706 3
5679 20 11967 41 18764 6
5686 45 12144 50 18903 49
5690 34 12258 26 18911 2
5818 35 12531 49 18925 18
5867 9 12569 4 18937 44
6099 5 12600 4 18968 31
6105 2 12721 24 19044 16
6105 32 12845 30 19139 15
6298 2 12993 46 19350 10
6330 21 13021 21 19406 48
6417 33 13088 46 19545 31
6446 13 13119 33 19611 3
6609 33 13217 23 19739 20
6632 18 13248 26 19824 32
6755 48 13254 3 19896 27
6766 45 13369 42
6821 45 13397 2
Kõiges 300 wõitu, kokku 600,000
rbl. Wöitusid makstakse wülja ai
nult Peterburi riigipangas, kolm
kuud pärast loosimist alates.
Kustutust alla langesiwad järgmi
sed seeriad kõige numbritega:
00005 02701 06045 09610 12597
00303 02736 06218 09766 12619
00324 02783 06417 09827 12628
00409 02932 06780 09848 12886
00519 02979 06861 10341 13107
00533 03211 06966 10351 13298
00826 03398 07287 10436 13489
00976 03426 07681 10925 13638
01372 03748 07862 10971 13822
01643 03849 07938 11112 13893
01645 03963 08135 11251 14074
01681 04037 08189 11324 14737
01794 04063 08249 11178 15049
01979 04129 08781 11918 15420
02001 04144 08856 11923 15597
02163 04367 08859 12013 15639
02177 04461 08884 12011 15651
02259 04758 08981 12080 15779
02278 05054 08982 12256 15799
02337 05160 09301 12315 16005
02379 05190 09529 12527 16085
02693 05500 09567 12563 16109
16268 16507 17392 18553 18925
16346 16834 17724 18602 18953
16391 17079 18180 18603 19025
16484 17199 18190 18818 19810
Kõiges 130 seeriat, millel kokku
6,500 piletit, summa 845,000 rbl.
Kustutatud piletite wäljamaksmine,
130 rbl. tükk, algab 1. aprillil
1898. riigipanga kontorites ja jaos
kondades ning renteides.
Wastutaw toimetaja ning Väljaandja
Cand. jur. J. Tõnisson.

1896.

Postimees.

Nr. 7.

Linnaamet

St. Peterburi pudukauba-maja abikauplus

> Olen j
! Suure-Jaani kiriku juurde j

annab teada, et 16. jaanuarist
paale linnaameti kantseleis wälja
antud walijate - lehed eesole
wate linnawolinikkude walimise
tarwis näha ON, ja müüdakse
ulöned eksemplarid walijate-lehti
l() kop. tükk ära. io.<;

ja jmdnkauba suurel hulgal müümine

kanpniees Reimanui majasse elama

asuuud ja wätan igal ajal !
> köiksngn lMgeid !!

Annan sellega auupaklikult teada, et olen Jurjewis alalise abikaup
lnse asutanud, ja loodan, et minu unustatud kaubatellijad siin oma

> iseäranis srlmahaiKeid J

soowidele niisamasugust täitmist leiawad, nagu Peterburis ja Warssa

! Tr. Z. Inhkamss». »

wisgi, sest uta mmm on:a kaupa siin just Peterburi ja Warssawi hin
dadega. Siinseid sõpru palun ka siinsest abikauplusest tarwitust teha
M?" Minu "MM
habemeajamise ja juulid
lõikamise töötuba
MI nüüd P?odi Mil. nr. Umdlia maias
ja mitte enam kiwisilla juures anuwärawas.
A. Mihelson.

ning uusi sõpru seda waatama tulla, sest ma loodan kõikide soowisid

Wanemuine.

igapidi täita wöima. AuupaklikilU

Pühapäewal, 11. jaanuarit s. n.

S. W. MaSer,
WM KM IZPöI

St. Peterburi kauplus Peterburi uulitsal ur. 2 Henuingi plarsi ääres.

Suur ilttnäitlns la pildio, J. Berne jä
rele Joh. Töiiiti^son.
Kakatus kelk 8 õhtut.
Aug. Wiera.
EitewalmiStamisel on: Keisri käsk
jalg. Snilr ilunäitlus laulik jn tant
suga 19 pildis.

Minu riidelöikamise kursus
8 Woskwa magastn 8

meeste- ja naester. riiete tarwis
akgab igat Ikuupäewak.'

8 Oli.

Ütulasi saab minu jumest ka Eesri keciscid öpctnsc raamatuid iseõppimiseks.
Dresdeni akademia diplomiga rättseppmeister

8 Olen Suurel turul ur. Ii», G. Eller'i mängllasjade 8
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8 kauplusesse aastalaada ajaks asunud ja soowitan suures W

G. Kttttlg,

z? wäljawalikus odawa hinnaga hääd M

Linnamet
annab teada, et linnawolinikkude
walimise koosoleku tarwis 19.
weebruariks s. a. siSs?UÜueku
kaardid walimise õiguse osalis
tele reedel 16., laupaewal 17.
ja esmaspäewal 19. jaanuaril s.
a. kell 11 enne löuiiat kuni kell
2 pääle lõunat raekoja saalis
wälja jagatakse. Ilma sissemi
neku kaardita ei lasta ühtegi wa
lijat koosolekule. 9.11
XZOOOOOOt
Greffneri
esimese järgu koolis ja ette
walmistamise klassides
algab kooliõpetus 12. jaa
nuaril s. a.
Uusi taswandikka wvtab wastu, wa
naduse püüle waalamata, igal ajal
koolimajas Jurjewis, Hobuse uul. 2,
Kugo Kreffner.
xxxxxxxx

Küntri uut. nr. 7Z,

8 kalewit ja muud riidekaupa. S
H'akun adressi Hästi täHeke panna!

I Aastalaadale tulejatele I
W märsket hääd würksi kaupa odaivalt, nagu Moskwa jahu N
W 5 kop. nael, kohwi, stthknrt jnc. W

cocronnir currour,

I k»lllUvc oliswslk kSil! I
W wcinisiS 5v kop. toop, tikööliscö kop. pudel, »

«a. Zi /j,ei<a6ps! 1897 no-i^.

W otshnpinak iseürauis odmvalt. W

Kõu.
icaeea 129,483 72
nenceneii 541,835 94
Kvnonri n nrniionnnsi :rn ipknnnin ovnuiun 33,384 21
dcMM no.rn Junorn 1,283,715 96
14'4>nni,ni nonxn ?v6. 254,392 50 3Ä
nnon. nannrunu) 546,118 64
?UlU!I>IO 3.e6ii?op3i'.
no nxn 139,871 51
no 6un)<a. 452,525 74
I3poneni3>! no 30,537 10
öencenn 3,600
6uni<u 48,000

II
M Sautshi za Wangubi puhta maitseda ja hää lõhnaga Türgi M
W paöerssftkd ja 111. sorti tubatwt W
W Saada riihya- MMsMj I
W HVIUUm malest kauplus- .' . >
! rest. jLMttelstyl»
W ja häid sorrisid Bakltttt, Watzsrkat, sigarid jur. soo- W
M witab ja palub rohkeoti ostma tulla M

?nLxo,'n,i noZöparv 1,083 64
Ilopexcnoiinni - . . . 2,245 96

I z. xerzllolk.l
3,245,172 49

' Linnaamet
kutsub unustatud hobusteomanik
kusid 1898. aasta

UuecNn?..
Ocnovitoil 150,300
Zunucnnin 254,462 09
Lunani 1,816,666
cnen,i 708,537 15
npe^n?opm:
no nx n 144,562 19
no 6 unna.

hobuste-maksu
jaanuari kuu jooksul, kõige hil
jemalt 31. jaanuariks linnakas
sasse ära maksma. Wiibijatele
maksjatele pandakse trahwiks pool
osa maksusummast weel Hmrde.
Maks vn järgmine :
Sõidu- ja ratsahobune. . . 8 rubla
Sõiduwoorimehe hobune. . 5 „
Weowovrimehe hobune ... 3 „

Hümnasiumi
tantsuõpetaja
Höhrken,
Riiast.
annab auustcnud Jurjcwi elanikkudele
auupaklikult teada, et tema paljude
soowil 11. ja 12. jaanuaril fiiu
„Bellevue" wöõrastemajas elab ja
mitmesuguste tantsu kursus te jaoks
ülesandmist wastu wõtab. 5.7
Karjatalitaja ja
möisakirjutaja,
kes neljas kohalises keeles ja kirjas vjaw,
wöiwad enilaft teatada Aderkasi mõisas
sFistehlen), Sissegali kihelkonda. Adress:
Römcrshosi kaudu." 9.12
köögitüdruk,
kes hästi teeta mõistab, wõib kohta
saada Peterburi uul. nr. 9. 8
Piimakontor ja pood
suure leiwa (pagari) ahjuga on wälja
üürida Peterburi uul. nr. 45.

Hponeinrni no n4.nnnnrn 6v.viuru.n'i, 5,411 66
n 123,540 31
14epexonnni.ni 41,693 09

Jurjewi panga seis
31. detsembril 18S7.
Panga päris. R"bw Kop.
Kassa seis. 129,483 72
Wekslid 541,835 94
Kupongid ja kustutatud hinnapaberid 33,384 21
Laenud 1,283,715 96
Hinnapaberid (selle hulgas ka tagawara kapital 254,392 rbl.
50 kop.) . . . ' 546,118 64
Mitmesugused wõlglased:
nende arwel, (rahasaated) jne 139,871 51
meie arwel, pangal nõuda 452,525 74
Hoiurahade kasu 30,537 10
Protesteeritud wekslid 3,600
Panga maja 48,000
Kulud 32,770 07
Arwamata kulud 1,083 64
Wahekonto 2,245 96
RMä"^24s,372^'4l>
Pangast pärida.
Põhjuskapital 150,300
Tagawarakapital 254,462 09
Hoiurahad 1,816,666
Jookswad arwed 708,537 15
Mitmesugused nõudjad:
nende arwel 144,562 19
meie arwel panga wõlg
Hinnapaberite kasud 5,411 66
Kasud ja kulutused 123,540 31
Wahe konto 41,693 09

Uungu juhatus.

W Aurzeuns, Suurel turul nr. 7. >
NN Kaupmeestele ja trahteripidajmeil arwan oda- M
W UMW' wad waörikn hinnad. n W

ktt. jaanuari! s. a. kell 10 hom.
on lurjewi kreisis, Aakre wallas olewa
„ Puhaste" Luther me tooli

Alaweritundilid
antakse odawalt. Järele küsida
8 „Postimehe" kontorist.

kooliõpetaja
walimine. Selle koha soowijad, kel
lel mnvilised tunnistused on ette näi
dum, kursiltakse nimetatud ajats Aakre
walmm. nõuukogu ette kaupa tegema.
2iakres, 2. jaan. 1898. Nr. 9.
Wallawanem: P. Lewerdant.
7.11 Kirjutaja.- J. Wasar.

unan sellega anastatud reisijatele teada

aF> er mina oma mehe surma järele
wöörastemaja juhatuse enese väälc
olen wõtnud. Minu mehe üleor.äi
datud nstawuse eest tänades palun ka mina

seda. Odawad toad sa suured tallirnnmid.
A. St rohin.
Mwi uulitsas nr. 12.
.iiõsiilapjtd ,

hHstlluau auimtatud sõpradele teada,
ei olen uuel aacual wanalt kohalt
Holzui uul. teise nurga pääle endise
Moudson'L poodi asunud. Palun
mind waatama tulla.

buri uulitsas lir. i 2.
Päris uus Realkovlipöisi
palitu on müüa
Küütri uulitsas nr. 7. B.N

Fritz Plcslin,
Holmi uul. ehk Kalaturu nurga
7.9.13 pääl nr. 28.

(auuüne tvaueu?a:e
A lapywöid kohe kolm
saada llurmaakrimeistri Piltiust juuees
unetnrit uulitsas nr. 8. 7 8

""6 kuuse lapse ema,
WäikeKompasna uulitsas nr. 381, tort. I,
Tallinnas. 7.8
Noored tütarlapsed
wõiwad hüüd õpetust leida pesu, kleitide
ja üliriiete õmblemises. Saamad ka lühi

Taiwl-awksc kaptcholdjai.
kes Welle keelt räägid ,a u:itie aua
27) aast. wana. Köneennd pääle kella
12 !. u'ul. nr. 3,
Pokrowstu korteris.
Uuhastan majalid

kese ajaga sbmli scibkeudamist kõige uuema

Berlini moodi järele ära õppida, õpetaja
lPaftorat) uul. nr. 2. 1339
tarwirab puuui
terdajaAlchandri

prussakatest, lunkaten, rottidest ja hiir
test. Pääle selle ruunan ka hobuseid.
M. Poujagw, Holmt uul. nr. lä.

uulitsas nr. 46.
Suur aed ühes majaga
on üüri pääle anda ehk müüa. Läbe
mat Kastanja uul. nr. 17. Stübing.

Preedi mõisast on taks
raudtckgedega tööwankert
ära waraStatnd. Ües neid Preedi ustim
mõisa all) kätte juhatad, saad
10 rdl. waewapalka.

Trükitud (J. Tönisjon'i) trükikojas. K)pi,evr>, u iZyL. pazpüiuaerc» riotittuilitteiicrepl, .1 ur su n o uu, iekia ireitovpoto

