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Potttikaline elu wäljamaa
riikides 1912. aastal.

hoolimata f JaPärafl Laisani poolsaarel
ja diplomaiibe (uure!, rabele,rifelt < patu on-.e-

hell 12—1

.Kf.iuuullUu* Jj au!

.'unel.

: il. titani rUtlaftu rahveste aja qu.

Яда kumbki ei suutnud demokratiks, purki mahti fareoiiefaud-e leelega. lüli ideeline kül;
^esli tuist, tragdoia olla nõrgem. Ueiffi ju
martu id. idelda. kes hoolimata !'hest uh ks
jäi ju oma landidadi wiiioni -relidindi kobale! õnater olla mäbe mathoeeritud, tema nenicl,us nõrgalt näida knd. Lüki hitnitowatnolc
E: deinokratlilel erakonnal ka ailomendis шй.щ'се Lillile on tlrkoh> teVudja fenatis enamus on, siis ei e e tpd'.imi|i tatis- , :a 1.efuetri ,ne ,uiet.>asie loorberitega" on
luti reformide läbiwiin stels. fui a;a parteis j liig otiitud süüdistus. i(a an arwuslaw selts
eneles luuri lahtui inekn d ei tn * mida põh- j kond liig ühelülg eit Iuj..,o!ud.

ii rahw-aswaheiine poiitifol ne rlu magama.riiiiO.-s mäõba!ämub aaslaid palju huw trroai
tagajärgede pooirst. D>a!l wald seda küoga jendaiult kardctaNe.
Nõrk olla wuolijoki . Lal lrpted" 5õ-.
ieletada. tl (5ja ja dipIomal;li|e tegerouie roili
remofrallile erakonna tõlge lõhtinntats j ,ad. >c ad ja sõ..ad. iga. voStmoltkul juhtrn-ir<I füps polt. fl ■« ujisli- tf alqawa aasia rrogtutrmi p inkiiks on tollimaksu reformi tõsi ] -:l partei prog.am-tiõe oru!oie', keegi itik jä:u!k langeb. hurollaroamad Iu> rabrou-roahe- mus. m-z peal lell arutule!, Inleb.
-eda.e iõnodega isakooi.tuslalud, millest ..ku

•ifc roiiiiia lagajarj.d on йkiisule maafe Ii-

лг'к roniti, r.iba siin labidal! roaatleue.

inglismaal oid 1912. aasia cciiäi- Krrfi kMsstslüjfskll'! " Р'гчмш üifmsrfBjlt tfiISDWil .

jo.d oaga tahtiab. liulelame aiiiuil neel.4;

üieir.loja veis õiguie (roöi alamkoja pooli eras.

iuoõeiud leabuferrojclta* laaaiiiüffamik Siguie) ara toalam;|l. li- i-le itjon.ii ja neil on

. Шап.-nuile iräite juai on iie moole

õigus neid falii id ja nende clu.fctuleii-iie aas lühi. kui esimees w. Neiman termiüisfõ -,alaid ajaloolistels niiailida. Яда nende lähisele go koosoleku aoojb ja -el^Ji le eao-ife f-V.i

tegude järele ci jäänud entrgiiit uxilitjus ja läinud aasia! lähendab, ei lellel boad .iga
alamkoda loorberlde peal puhkama, maid Jää järjed olnud. Se is on 'utirefl r- !ati
tis ta I'112. a. luure jõu ja cnefefaigamliega >ahii >aa u!>. onu kirjt.fu IjerV li igir is
edaii. iieii lähljamat ieaduieprojel i ieati toi tel ära andnud; liikmele aru) ja o>>m'i .:,-e
tu ja cr nii parlamendi talle; Iiri Ijomcruie •eit., tegeroufelt on tõusnud.

Surrnb lelfill Гге'е.Г iu!e а> ein. es
rojeti. ti.ilu riigiti lahutamise projeil wa>
u -- roniiiiiiie ieaduje uuendamise projekt ja meelde Pöide õoeicrml К u. Siiski! ja
J haku kosier! N. ts a n seni. K. Sits fail ik
iradeun onid. poiilifalbte õiguste projelt.
KaU esimesi projekti olid juba ammu, neleb ejimees pifemalt, e: see and rik о mees
■Madflone ajal. wabameelse erakonna pooli lu- olnud, tedn aga elu |iiii jn sinna nointf. taballid, aga ikka leokstexemaia jäänud j nüüd mid. Üliõpilasena olnnd kn „Snfst .n.os" kts
,ülimaks näib nende lund (uinud olewal Iiri tl. Üliõy. leltli liig rahwitslik ik: pidanud, pä
maa saab oma alam ja ülemkoja, aga ka ralt Ijclme k riku peale fn ioideciidos olnud t.i
Inglise parlamendis jääb iirilasle efillis al juba Eesli kand idal. Seda po’e sakslused !n!ke

4 „ ., ?.!0 . iti. I . . I. „ -St „

n i<i! klassist kaheisa!>el olid ja nagu ..ekiikom.
bei' rvabameelle b<matrana poole hoidsid, on

nüüd a-.:nj;,.et: ele poole lä.nud ja ixn.e read
tugeman.als teinud. Inglise demolralia I. ige

suurem ja ileieadwam osa iSo.iite Nais
on aga ähtlaii praeguse.e tvabameeimie Wall!,

hiiele rädaobilituir.als saanud, hallab tsabu.
meeijuie eeillojlm.se oli ennast isabastama.
Inglise tööliste liitumine hakkab itta enam
ja enam io: j.aliil liit õpetusi aiast и wõlma.
fiasjiociiiujt pui;iamal lujul läbi iriima. prof
fesfionaijete ühisuste üle tlas|iliie ühisuse
luuri waipa laotama.
Inglise lõõliste liikumise kct.ie kõrgemaks
punllits oli m.inewoi aaslal Uieu.dine jäetac
majale jlre.t. miile abil palgaminimumi ära-

адаомеи ca-lai • 1Ы.. post-J aunas SIS kop.

hä!"ia aõress”air'a .-ma ' Üksik NUMiNkr maksad 5 kop.

»uö kumeras peeglis ,:t:tme'ugulid nõördcaja ПипГаГи KorstulejeKs „€taV õhwarrrootust näida:a. Dina enese iieode kandjal j das minewal kcaudel liikmete .vu :da« hiirvo!e la neis keüegis näinud. IHcnningi ot- j au'e(; mi,ma. .11, aga paranes peo, kui Nuus
tis selle kohta o t. e; see temal meel wäh:,- , :oku ä. k omad mehed uhisekl kokku astusid ja
korda 01 läinud. „Libaht .d," l>h:a irrnab, 1 .-x-!e haNa'id. Nii on selts juba kahe kuu took>1 ка! ruii.na-^ w: uus milie nii wä^a b.t:b j ui mitu kõneõhtut toime pannud, kus Itrjo-

ri otc. p outarn !.(op olla draama täid ta1 nit G. wutsf |J kooiiõpetajad J. vaul. J.
wä'jaare-.emt,e » bj'us-õ,ic näadei. pärnu: j Kuuik. Я. Kaswand ja tejsed on tõnelejateiäc;ud tee I,vp efla.gui mijja ja 1 siud c.-а | r.a u:os astunud. Ka on ieits 4 piduõhtut
Fangelale 'utma ainult jutustada, :ükk foo kah: (Uu joofiul toime pannud. Rähma рооЧ

tanud sel kuju! täitja oma mõju. j oamõtmine on taunis rohke oiuud. (Pou.)
Я!по Kalla e rejerat |õ.ib |еПе»-аг„Ч pi- 2a koer 'd Muudatused kaubal.-

VrÄiMMLalt.

oie 'ugttji oma celtäijäie haUiers'!. Loubet ja

tibast. Njalehied» kalteiaarnine

iimad" on lõesle wite.s löä, aor kõige pealt
i-apn ond po.no.uc on I8dU. aastal liin,.ti"e I.ibli clt. maid kunstiliselt oma toite- i bin-ad, õppis К niiena oiguieleadufl ja pärast
lo 'i.tüe lu Ic jt Itcu -td tarkusega. S-vfa ' [oda Parist; adwoladiks, mis ameti tõrroal
. - ko 'oius o i Ta rrs.-r- i f,-.linud ,-e e lpst- :a umbele maijel ka uteei öiguiteadiiii ar
a iva 'emale wahekorr.is tõelist Ir.iagila! nii- j st!.id li.j ias. Kuid (ee ei kestnud kaua. Posti

postirongi imetu aja! wa talis ei juhin olema,
elle ajalehed uaneb jaamaülem maksaks oleloasic (au.stahilisie, kisti igaüks ise 'oma ajai.he peab wöima. Nga juhtub sagedaste, kui

loiblu e e ; kohal! h n. at-ia. Kä;>am1e

ipõib määrtusiiie oila. li. Linde .heitlikud 5"• 'C Saare 'aenane.

ära. wõ.b olla lehlakle propanli parandus.
Iradeunionidele antakse kamaihliwa uue
Iio.<s>>leku g. halajaks ipali^akE kv. Nei
man abideks Dr. Koppel ja IN. J. ihilei:
ieaduje järeie jälle õigus poliiiialislels etsiar.betels raha taguda (selle õiguse oli ülem. krja'e>in-.e:ajak» Я. Jürgenile!», abiks -äd-.ar
Eileuiehmikt.
toda neilt Ühisustel! ära tootnud).
praegusi Inglise toalitfui! toetab lema dc
Я. Jürgen st ein loeb reftraM elle:

tõusnud. 'Demotralia jõud tasmad, aga ,el.ega iibes läheb la nlirjoon tema ja tejtmiie
klassi ambe! selgemaks. kes waremine l»ik-

lisodJ. 5l4<Md'Mlel ki.jatAotc! jv*..

ra, kõige wiiiakam. Laste piinlik vahekord! damala. ei oodatud luuletööde togud iSuiiu! ühtluse „Edu" elus. Jaanuari kuu esi-j.,“ ru.: ,mls ee mõeras naine minult: ! „Eulemaa" jne.) wed ilu.innata on. Koos-letk ! veste põrnade 'eos lahkub ieniie Ühisuse
fcibr*i osta lelle- kujutuses lift»» lapjiku-. ic puks oli publikumi juba rohke n, aga täis !.»-»> "es hr J. Jaolt ja läheb omowa ne
Kiybergt . L.bahu ' olla meistritöö. I t el oinad iaai meel mitte. Järgu,ste päewa ük- na * f.-ju, kus а tegelikuks ialupidajak* hakkab. hr. Joast aii Istu juba ..Edu" nramitei.
mitte miima t maaiu I põieks hästi on ruiun. ,:ku:on aruaneie.t homme.
iaodit koupineheks. kus lai ta palju raskusi
.- . 0- tabani.', e.slest - ii'e d.:r . :i !
ia pikemalt rääti.o. CõbirätitnUiei ns iofeb!
.u!i ü!e elada Jeäranis hei mälestuse jõrab
eie'e'1 hr. Jooji aoifjaji järele, fes :ohkem
K. fjindreq refere.rdi fliilimõistc toast»
foupiuk hinges oli ja' kaupluses eies» uii
ja tähendas, et temj „.Vgajaid* e.tcof r ka j
Praat use oador igl uu; poestdent
«'elca kodus tundis olewal. mis ka muidugi
.ida ei и ida, - ta »!!a neid Inge, id. . »
nüüd juba täina ära luusinud (lõbus tuju j
pnnlsuse awaitiui aru-amises ja ajatir- faupljc ea'e edukalt m-.us. Uueks määpublik mis). Lats o.lar.ai ifidamega |r:iu<-1 landujes uioaibaind nõudmised, ei wabanigi ak: manti koolidp. hansiehn.idt. EI hr. 117.
Hans ehmidiil e :e>! iu!eb f .vl.s ööiada, siis
ta' 0 ja hingega roandata ..(Drjades' ei olio j <:>, ct a siluap.ils.ew ja fgew mees p ab а
luuia, on täide täinud. iPabariigi üheksas aab tema kohust „idus" ta poeg -lleks.
midagi no iliu-iüst lihtne pa. flet.
L а а ii.., л Kunstitööd peab kunsti eaa I president, fes möödaläinud reedel uoeüti, ci ','aas'chr.iidl täitma. (Edulane.)

les, kuigi icai nende laudilule arrou wähenda- andeks andnud ja kui la wiimnks pärnu maa.
Г». Naиdlepp: Kirjatöösid ei .õt mil
konna wilarin^eks saanud, neelud ledn keni le na 11 r.uffuiid ritta (rudida. Lutsu „Kem.i '
lakse.
löaiiniijelcaöule projctl juuvendab Inglise lima mingi ametita, nii ei ta wiljnndimnnle de" aita meel küpsemata. ..Orjade»" ai ae lü ;
alamkoja liikmele walijale anvu lenoell 2!j lõole i! uinud. Eema muidu õige ednfai IÖM garvamnlt läbi tõSlan ala Miks piltc|coni>!ä|u
miljoni roõrra. Iga inglane, fes 21 aaslal oleks ehk meel rohkem lagnjärgeiid olnud, fui lii.iör.n st„iral alawäärluslifrh peab?
isana ja ühes kohas pool aaslal elanud, saab mille rasked Saaremaa olud teda mah.n i-ol-ls
liiarie tjeiberg: Hefeialilib õieks üluue Ieaduje järele walimiseõiguse. Uhe isiku ru Innud.
iiiuie lirjanikkude tl c , a>a. Nrwits-us st IrisLahkunule mdlesluii ausialate Ü--Ii'õ >o- 'a kõrgema! (ui kirjan!. per.negn karlmu »r.r!>.
roaiiirijeõigus miimes ringkonnas koolalalje

■rolratlistes reformides dcuiotratiline rabuoa.
tihi. kes tDõrdlerr.ifi kõrgele ikleodu-ujclc on

.««>»- n—«„ck
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.Tallinna Uudiste* tcllimischind:

саге ci olnud aiane,» tui kahekümne aastane

|iis kustu» ais la sugulane, te; põilutää minimits ost (.tarnid, ta опл kantselei jubatajats, ja sellega algas la poi liialine tõusu
tee. 1387. a. UMlitntie 27-aastane Doincare
juba ,:ar!at».endi iaadiiuts. Ijarulöaled wa!

ko hai ilult waklatist on »tge korratu. K«

lehe jüre.e lähed, cl linu I h:» ei ol-ji enam
lähendatud koha!, maid lehi on toguni nende
lõppu tallanud, kes ajalehtede lugemifeft huwstuü t unoewad, aga i|« ieheleilimise peal»
..raha tuiiüada" ei taha. Gige sagedasi» näeb,
tudas mõtted liinjed rauMte-ametnihid mät

taid ajalehti soriipod. jj suur Jan s\ kui

niu.-nded, la aldaled Ieadmi[ed, peale selle ega nad lehe tenrelt on laua ghllikie tagasi wib
unel nea ja ajaa> ümberkäimine initr.eslega >.ud: pead tvahest ka sellega leppima, et pal
ia'andau:a> tai t.ed igale pooie. kuhu ta omas ja; leht täh. koh a on wiidisd. ku.ia üsa wõi

et iga arwuslam,ue -»t tirjarõõ profaneeri- irgewujes gäotab. õõ-aasiajeik an ta juba mõni muu kaasanne waheit ära on kadu
ahwaharihuse ,.:it:is:er ja waisli peale selle
nud. <vou.I
Igindren: Ku G. bra.de» heideni ar ralaminislei. Parast en ta u it a aaslal järgi
wastsestiua'!. Hiline künd. J-ulunämustaks ta; ta lii* 11-st viiel aiamai seilaks? r. õõda saadikutekogu abipresidendiks ja ma!.- e-a!a! lõ.-etas ivailleküna mõis oma ИгтеМпЬSnrira prab üit r-ee. k ja lõ.-Iiie elu ar^rli л!.. iagedasle eetarwe ton.sjoni aruandjaks, miie. Lasiva mõisas lõpelal! maakündmin» 22.
Яедап õ va omandas po ncar waba iik ! detsembril. Ka la.uraadid on miime* painas
kuil järelfaimile'1 toana olema, nagu il.
..Eesti kirjandus >a oitkiriandns n. I9'2.' 5rarc.’i kuulus „pi-gipinide 'aar". .J>.|ad" latte balgas mi juute mõju ja täit u!*, et I i maad künd ud Paar nädalat enne jöulu täiprooia o!-uk ilrärn is I il»li'elt rikk ilik-nn koi on ata eineta realistlik töõ.
llbildet-Raus eau oma „wabari.k iie kaitse mi- std siin meel mitmes paigas karjodki mettos.
endistel ans.aiei, lu iie iga kehv S. lipslii ci
Laaman: Just „piagwin de oares" м mstetiurni ajutama hallas tr siis k.ig' pea!: hoiu- ja Laeuuähijus. wailsevah.: s,.a kadumas. Jiegi lõlfe-fttjn idufes cil I.eltkkue järel täidad üks sea,e eelastest Po.ircare poole päari». Kuid Roi.teate ri lai itina mallamaja juures auviti S. deijembrll
edu (lõiked Cuglale. iai!Iu. Naivika ja Я. uina* on So!a: tee et пГи iugugi .äSirõstrlu-:. nud. ,a ie.ies aina Idas eaaast üks ta polilika- 1912- a. hoiu- ja Laenuühisus. (Ise.)
'Saona iu!e!!(. Njamärk olla. et Noor Eesli
Neiman: .Orjade" Klass „n а-äga tõe tite ..nao' ijeiooi.:uiitum joon. P-inea.e onUleliigle а I kohe Ii tarm»liluwaejule tool tqo.aniaonile on ,äänud. Ко line luüpus. 'ee oa iiejfiae eitaja, n-hi väga (ttetnae t il me.'»- ks eiguea (iiuiordt -amiie tagajärjel löödi r-»« roK niit
( ele ren>o'uliionärid olla kainemaks läinud. Uit. kes meie maal nii lageduste elle tuled. el armasta ja lellele iseäranis jaige oiga- rm taias irer Vio iahinguid. Kasrerroiigis
Iär.uit>äär:I'ne noorte algalus olla raama,n. L. sle ja tvane»i>e!e roahekmd ро!е Eeslis mil- tus omau. et ole. pära t preisuls i mära ja tciris joobnud ..oor e »«est» wjhrl riid. kus
logude liik une. mille ,-ropage.ri ni .ks Я. te nii halb.
kura o!i vrai>t'use poiitila ilm r. i -istlik ja st, res ka re.voiw.itenki paugutati. LapeluJ. kaupmeeste reklamekaievdr;e. kt-i meel
Ca nn: Ei naf-а .raieloa ruie Iide ü!e. m.nutÜI et ainut erako.raliteli jutg.-j.: tark - .oõstio ka rai anoah. lo^oiid olo. kOnnekS
larrnitar ala abinõu peole lõhe-ора iket jn- kuh-- iõäd paigutada, ja kui la linna et tü mi. mees r.igitüu.stie a nda wõis. Kuid [ee eha ainud tagajärjed kõige halivemad. С. Mbb leid laoiamfe tÜT.ne.es 'uha etes möl sits teda nõraats lunnisladx
määrane jeifuia.d ei teitnud kaua. IVarsti -ai jaaoaijet! katteta umiue К a:-*.»tel» toime
luta laiali ;a uks nei l ..Jänese kalender'ella
h. Udis na puu: Lul>u keel on lohakas oli poi,matel jälle leige, mis teha ju kus po.me sel!.-pära:!, et nad lalamouop.Ji aknad
juba algult teinud taina.»e rcflame prebi toa- ja ! ihti jäme. hakkad neid jämedust eite lu poole püüda. La lõi n. n. ,.edn,. eelielosf , j.-rd Hoidega olid ära puruManud. Iäidehele lõlijcmaid tütfiiid mahuiades. Njali jtndu>es peab Я J. ..sabnde' süsleemi ninull ajnliieks nähluleks. mille asemele täitsa kohilikfudele oludele ptiheno. ud wäikeied lehed .pis
tiste lekkima laamad.

tdbir.ääfimislel lähendab Ha nn, ei rek
määramisi nõuti. Streik, mis enam tui tiiu lametalendris lugeja ka kõik pahna peaks läaega testis ja miile,I enam tui miljon täolij! bi lugema, tui ia tõliste artiflilcni .Suab.
Neiman: Maakirikule ees jngalnfie !õr
osa mõljid, lats Inglismaal üle öU.OOO.OUO
naelsterling! maksma. (Dma laialdllft poolcji we fu i ettn« uut aaslal reflamefalcndrid kioli see uks suuremalesl ühiselulislesl konslik- rikurahwale ukilja. Nläa-Inlmene on kokku
lidest wiimaslel aaslaiel. alamkoda pidi streigi hoidlik: kui la 10 kop. hea kalendri eelt wällõpeiamileks kilresle abinöulid ci,ima ja muu ja peab andma, lil» mõlleb la järele ja wöl
!«õ tõrmaie mistama. lllinislerium töötas tab mafiuta vahini, wiljnndi.naal ci loe

gema. aga fdindren maheiehtiüde peate: , kui
nad jämedu'ed on. mis te neid (iis korda!.-,"

kaob ruttu kõnrloolill.

lahti, io.tas kiriku ja riigi labulamilc eel- jaajaiets pld-d joobnud ra nawahd ja vaar

nõu. tünn sta» er.eie sotstastele uuendust» (ula noo et meest olema. „Iluhüusealuiid" di
poolehoidjaks ja täistes sisietuieku-maltn. aga ennem Ho alatud, nii e« ада ainult paar

Joh. flamir: Ei tule mitte üNikiid, 1906. a. halkad ta jälle rahaministriks, ci nöörimeest seda leed läksid, tus peksjad neid

nõrkust töös arutada, maid üleü.djjl muljet.

iäa aga sellesse ametisse kauaks, kuigi ta waritiesid. Elnneks laid ka needki parajal (li-

.Orjad" ja „Tab. ime" j,Kamad mulje jä- j jenast-ko: isjonides wäjimala t edasi läatab. irapiigul lahti rabeleda, funa üts käite.asuja
reie „«.alulapied" mille.

(fl II и a n: ЯгшиЯи» ei luuda kifja.i'kf tdeio mille järele ulatada.

Karllon wostab Leamaniie, ei ta leä-I

lltdõdaläiimd aasia algul, fui malimiie- (egahules oma abilieie — külapoisile £ le —
seadiste uuendus päciualorialc keelis, sai Poin- noaga kardelawa baawa selja iisie lõi. w.
саго niinister.prciidendits ja wälimi I-- asjade külas oli werine lahing külapoiste ja ranna-

ministriks. Neis aineistes on ta üleüldist lu- j -pghtide wnhei, misjuures mõnigi loidat ^a
tid mille morailüiell, maid õiglqiell kallttnnd gup.d.imist ivõiinud, ja kui läinud sügisel aru külamees h.iawu said. Muidugi püiiaroad
hitmala, Natvikuie ei üleüldine mulje mõe- pidama halast, keda 5al!icres’i asemele noa lakortsmikud. leile j-inrest luurel hulgal „jul
dupunts liig lubjettiuiline on.
barligi pvelidcndits roolida, siis nais nagu gust" wägüükllde ioime»a».emiseks os e.l. asja
Nätlekirjandue koha räägib.hind.ey. ileenefejl mõista oleroat. et poincarel selleks! ara sumb»'ada. muidu iäh.-b ju äri rikkesse.

palga alammäära leadujepiajekli mälja ja an laluperemehi ühtegi leh e. propnaanda ,-n tin- ei ka Läüinna iümpaliast „Labamata ime" kõige rohkem õigust on. Sell prantsuse rah-j — La pse pcilmine. L. kü'as di kura
dis minimumi äramääramije toljaliilude ring' gimala lanviltk, niiiama nagu ka ülewaa- wasku aru ei laa. peategelane Leo Saa'ep olla. roa; on juba lüdlncnub neist presidentidest. !e< ,z. dets. kellegil neiul E. iairmahti wSersit
ütlemata nõrk inimene, ies ei kunstnikku, ega j ainust nimepidi riigip.-ad on ja legcliliilt riigi- täinud, ja ei aii ka salaja jääks, roiinub neiu
led ur.ifute kirjasluseäride kohla.
lonnafomiteede hooleks. Ehk (ee ieadus tüll
Kampmann paneb etie iseäralist hari- lunsti problemi ei eiita; legcw-tsstk iie Su-1 iaeroa j-ihtimile aleti i lageda le roaheldaroa:e wäet ikeie me, Ja. К äia ,aistel on tera» film
lõõiiii taieste ei rahuldanud, lõppes liisk! streik.
beemani mõju all. Lilli olla elus wõimalu, 1 minisleriumide hooleks on jätnud. I ja nende pealekäimisel loonudki neiu n-iimats,
Sõc(aca>ajate roõit oli juur, kuigi nad kõike lät dulefalendrit marjuta laiali Inolada.
5. Karllon loeb rtferabi ..Ilu ja näi- lltarlond — romantiline (uju. seltskond —
te ei jäänud, mida nõudfid.
K ius mS-d lõSejMä m-uialiosV !2 "ädalal pealt ülemal mmela:ud juhiumift,
t> iai rol.-d lübeooä M agolias-e ; laB,t ^-л-ha koju. asjast anti poistele teapöhja-rkmerika Ühendatud rii- letirjanbuleft." Laine eeskujul peab la k-ons. teineteile jarna ed tujud, peale üh- iunstniku,
lUongoIia roolistus on lect- laanud, et uks ^ Ododaiafie arsli kohale, kes kindlaks teeb.
! i d e elus oli ka möödaläinud aasia oige täh- lilöõs kolme asja: inimest, ümbrust jä stiili fes praegu maljamaai miibib. Nuitelawal la-,
tis. presidendi malimine tõi pai toi mahe korra silmas. Nukoh-il jeisla läinud aastal M. Silla- heb ta aga wüt wago hästi, kura ju kõik hiina roäeialk Nkongasta posi.- liikuwal. wäe- fJ4 ;apl :u jaanides surnud ost, wõi pärast
ja jõu selgeste nählawale. Kuna maremini ot'a ..Nlgajad'. Jõud да hoog mõleie koniien- Sudermani effeftid oaroaste on tabatud: lage salga ülem olla elan.kka manitsenud. et nad |ИГ1яа ц,.; j rbl. )
demobatline ja mabariifiine partei leineui ejt Iraiiionis. lihtsus ja suurus nii kugulu-Ies kui hüsleria, leltsfonna-daamede fosiümid, kõmu- rahule jääksid - Wdatiõeitegerocl neile j B»nn4. fteTIen nrmef!. Meie »nlmidagi, woi' osta ainul, seNeks leel. e, Nrca ,, waellemaja on listi üilemala vilclfas
põhjusmõieles nii möga lahku laksid, on Iva ka kirjanikus ene'«s. Kuna ,.Nulh' — 'omver- Itk aine.
Jürgenit ei,1: Meie tuns.i prsblem on
de nüüd põb,usmõ!ctes ära tuuldunud, pärleid >ais. lexikon olla. pakkuda Sillaots Яи ennast.
ieiiutorras. Maja on tikas ja poollagnn
leüel paigal — Lutsu ..Kewade', kas hästi kuljustega ära Seidud. LSSs on ähison massede grupedels muutunud, kelle juhid
ning oma mälume poolest tuletad la icalanla meelde, waejed ise taebausab. d luni lei
mkim.u pärast ivõillewad. Polilikamel-ed ja ka- sündinud eepikeri jutustus, nagu selge allika londliseft tenfiillilt b-ngeljje draama peale ule
piiaü-tid käiwad iälitões. esimesed seisamad tpeit umlifeda. wahe! on fü!T k ig n.atunlj '- mindud.
nast läbi jookseb ja kartulid järgi asta ära
h Kaudlepp: Jõuetud ifiTud on ka
koguni toiimustt mõju alt Illõlemad parteid l!k jämedusle ««ileioomiles oldud, aga looja
käimawad. (vau-l

mässajaid fanslama minna. 1 -

Kodumaalt.

luuremaiel meistritel peae-elcs eks, näit.
oa õiguse pooles! kapitalistide läorisials. kk me naimiteet ei elli roabandull
Kolmanda* - M. MeiЮnurga ^Drja- bauptmanni ..Gabriel Sehillingi pägenemiri ka rnoesem rahwakiht. kes senini parteijuh
tide käes sõnakuulelikuks healelajate karjaks des' — olla wilunud kirjanik hästi neie or- ies". ..Tabamata ime" peanodõrtus seisab
oli. an ärkama hakkanud: kallis aeg. Irus- jawaimu tabanud, nga rveaks olla !ema ühe- kunstniku ja publikumi wahekorra ja teile traaIide piiramata wõimu kasmamine. täoslulekrii- külg'us ja trnde ,ts. tunduda Slrindbergi ..pu gika kujututes.
h indreq: wilde leab NNs. mis ia laliled jne. (unnimad waelemat rahwakihli atn- nate toa* mõju.
saamisele ja ailawad tema edenemist kui kn
Mihkelsoni „Kurbi,ku» lahkumisrs'
klassilist iseteadwust IS-ta. Sollialistline partei („Noorstkrsli IS'> olla miisttkas stiil, aga weon kaswamas. länawustei walimistel sai reirarne aine. halbadest prooIatöSdell olla ninende kõndidal pool rohkem heali kui eelmtslei. metado N. Linde „heitlikud ilmad", mida N..
wubariiNasle partei jagunes walimistel Lesti kui tuusti meile loowl ab. ltii uguft närutaieste kaheks. Uks osa lahkus senisest parteilt lust ei ole Eesli kirjanduses meel nähtud. Sel
ja aiutas lõwiküli Koosevelliga edumeelsele par le lopalöö kohta täimad Goethe sõnad: hoid
tei. wiimane sai walimis» nählawasle en- te ptihlad oma lllmad ja hinged I"
Näilekirjandule eesollas leisab Ed. lv!!öiste wabariiklast» üle (lastiga eesalsas) wõldu, s.». enamuse.

eolamise pärast jões

lakoolr uueks kooliörelajaks »--.>.>> n. to. -4..- ---- - - — „цГ ... >. Л-HiifL

hab. aga larwilab madalaid kirjandusiiti abi- qenbem. Kauaaegne Ceerori kooIiSpetaja J. ">> «"di oO
nõu,id.

Klementi iuri turguliiii!u(es|e. põllumeeste- oma imad |J«t. .

Keegi lutwuslab wilde enete arwamist: (eitfi P»o„ petti .lama osowõirnisega kana- k
tema pidada „Lobamata ime", mille kallal la kasroaiuie näitus ,a osteti Doni panga käest Ia kohtus Z päcwaks aresti «StsdN.
mitu aastat töötanud oma kõige paremaks Suure-Knliamaa järel olero maatükk, urn- — Uõälistepalfamin» an mnjnbts 13 desf. suuruses. Kihelkonna arstiks tuli ba alanud. LSõlislepuuduie üle kstel-aiakse rohlööks.
M e n n i n g tutroustab wuolijoki kirja jä- vr.L. hohlseld, kes Leewre märas lab. LA (cm kui kunagi enne. palgad au märPa läuseele teile arwamist oma eneir töö kohta, (te gilei ennistati piirsalu minisleriumikost! ma- nud: sulasele make:akse l.>0 rbl. ümder aas
ma ei oiemat lugugi seal seda öelda tahtnud, ia Iisie. Maikuu läpui halkas Ühispiimola. tas raita, tüdrukutele 80 rubla ümber MNde „Labamala ime" oma meisterliku, kuigi mis armustus leolt rpälja laeb. Lema tahl- litus täima. (~m--) mtd talupidaiad annaeed talud rendile ehk

г
wadrik käid, mastataBe, et misfiluguit tea hah ilma Щ? pealinna lehed teatawod. et
rahwusline „Rijhski Vesinik' jellepärasi wasiatgemajas on praegu rastaste hiawa- liljuje adirahasi ilma jäetud, ei neljanda riigimolitogu
tvalimiste ajal Vene rahvuslaste
Iitid 13 inimest, tana 45 inimest ergemine
hunwatud on ja haigemajas endid arstimas arm Riias liig maike olnud millelt järelköitvad. Kõik arstimas köitvad töõli rt on mui doda rnõida et lehe töö lugugi ei ole miija
aastal mõstu wStmo-, talt ta enne teifa ära Ukud on. Maja plaani üle läbi raalides sel dugi ilma trentstnieta ja kannata vad luuri kandnud.
tulnud. Kui leitjimehed ta pärast mlitfall gus. et loosolilate poolt tormilisels arwati puudust.
kljiiehe «umbrite ärakoesamine. ivta..Rileidnud, arwanud nad, et Jwanow kangesle ühte suuremal saali plaani sisse itles mätta,
Peterburi tööliste umetiühiiuled Unista- до sile Seitungi' reede-id numbreid on tferifuri
joobnud on, tuna alles pärastpoole -elgunub, mida tihti ühisuse koosolekule pidamiseks, tar li) õnnetutele abi anda, arstimites tal ka õi- pooli aresti aita pandud.
ei la haaioamiie tagajärjel ära |u:nub. Po- luste ja mõneks miilits põllumajanduse eden gusleablltes toetamises. Peale teile on ametiGr-. 1 tarka:».- güntinjii-mlde lõpetajate
litiei taju peale toõfti kõik Jiuanoioi |,Itfi- datrijtlo Islarbcts toäga tormis olets.
ühitasles küsimult arutelu), et lähemal ojal
Rssalundjana nõuandjals oli piimaasjan- riiairnolikogusk taaduje eelnõu tuleks anda, kohta on haridusiminislonum jeletanud, et
meheo, kes temaga elifis olid uut aastat Ma
lõpu tunni-luste wäljaandmine neile õpilastele,
ta matmas, mangi, peale lelle pandi -Mangi- dul, instrultor K. 3!limar koosolekult olawõl mis ettemõijaiele -uurtrrat karistusi määraks,
tes baiguie räraft eksamidele ilmuda ei laa
mõe!u;e juures iäbiotiimijcb toime. 3топот ma valll.ud, les piimaüditast: tähtsuselt pi ta- nad tõõkait-e asjus uvibiitales abi lõnsid
nud. ioorvilau, ei ole kuigi wiierastel terme
köis tihti töölist, ja uiiõpiiasie oi)u3htuleI tar-ta kõne pidas. Kõne järele, paras! tõbi tarroitukle ei ole wõinud. mis õnnetuta evna aasta õreainete eesi rabuioldawad numbri)

pootetera peal*. i(e aga rändama) linnadesse ei jumalateenislule ikkagi päris preester ära saamine ja kohale uköaminc mõrtlemlsi targe
asi. Masa plaani asjus Matus aruandja, et
pidas.
ntajaomanifta)i-(* mõi faupmecstefs.
(Dou.)
Saladuslik tarit». Uue aasta hommikul see weel assatundjate pooli järelwaatamist tar
witab
ja mölmaltl ei ole ka sellepärast olnud
leiti Bronnilstaja uulitialt tööline Зшапою
tapetult. Nüüd on selgunud, «I Зтапого mitme täielist eetaimet lõiku seada, sest et plaanis
masinate
paigutamise päral! muutused wõimaoma tallaaiaga tebnologia-institubis olnud uut

Cätimnalf.

ffwidõrje forral»eminc Rita'.
Tuletõrje forralöamife täicnöufef» on Riia
linn ConSonilt meel ül)c beiijini-automoblll |a
attiomobil-redeli juurte tellinud. Endine auru

auromobil peab alati auru all seisma,
kuna bensini-aulomodül wõimaük oa igatahes

tegewujessi panna. lius redel on IVO jalga
kurge, mi ei tema abil töigelõrgcmale majade
laiusele roöib minna. Riias on'praegusel aial
|65 tufefaMuteatamife tahta, ucn6: malmis ja rnõttis tõõlU;eIiifumi!e(t «loiva» osa. mis
liise ja ülesseadmise kulud on ! 10.000 rubla pärajl >a ära tapeti, ei ol, weel teada.
132 finoM kohti,atja kaduma .Uinud. Si
maksma läinud. Ilus figualifatjion pannalje
I. mtebiuarit! f. a. täima.
nodis on kõmuiünniiaw lugu päewakorrale
tõusnud, kest ei sinodi fantjelehl 132 kohiu-

Soomemaalt.
Rlrtfiita raamatukogud täitele.

asja (abuna läinud.

de! õnnetutele abiraha osjas saadud ei ole.

leji läbiräätimHl. oli asi la ohustatud, et Atfis le hoiaks.
mitte Üksi ollmaühlsus tarwllik et ole, waid
3. jaanuaril oli <vhla wabrikus meRnika ptaegitiel ajal see witmane abinõu on, mil di jaoskonnas jällegi plahwatus, nagu pea
lega põllupiduja oma majopibamifl „mee peal"

linna lehed teatama). Kaks inimesi 'ai) räs

mötb hoida. Lepingn-ühilusesta. seniks kui
viimaühisui, põhjuskiljod kinnttuseit tagasi

tast e hairnala.

ijnne pühaiid korjas neljanda llnodi jaos jõuarnad, astusid sel õhtul 3V isikut sellekohast
konna ülem-lekrelär >32 keeiulist abielu lahn- allkirja andes, eljulisesse eejtsesiuse.-se wolili
lamise asja kokk» ja käskis need asjad oma esimehels II. Ltllewülja, esimehe abtis iv.
korlerisle wiia. Sekielär iahii, nende osja Lepp,- I-issahoidjals T. lj ea, kassahoidja abiks

on olnud.
R io muttfitakoo l utte õpelttj«a«»ja peona

Rk. Ijellitt-7ktitba üle teatab „liig. Seitung".
„Uue icmejlri algusega jaamad muuiitakooli lauluõpetuse klassid uue jõu juurte, tana

eal proua M. dellat-Lemba oma lauluõpetuie tegemuit alustab. Proua Hellai-Lemba

Paetuouudifed

on Theodor Lemba ja niisama Peterburi Гоп(eriratoriun.i ülemõpeluseandja Ritbuc Lemba

Soomes töötab t olilarbeasjabe ojaftl)l|us
(Ojaiibifufel on mitu ojakonda. La lauplcb Iga dega pühade ajal lulwusiada ja lahti* aru

Uit asides. --de. Dma õpetusi sai la kuulsa tauluõpet-i!)- Tutir,- kirjaloimetajals L. Trnesais, kirja
Lädlrtiinine ijarifue elsi titt
noal oii jamta iniöning-Vilde ja lUailanbiit profesfor
aasia [uure kasuga p-iM.rt kasult annetab :« ande eriplaanis järgmiie iinobi isiun.lle jaoks toimetaja abiks 3. puur. ileilfeifulcle tehti iPMrtoni liaiüutaseüli ruumide: li litiniko
uteks
molaehilusega
j-i
masinate
te.limijega
nende
päeirabe
loes
!äb,otlimint.
kusj-aui.s
po- Bonali juures, mille järele tema mitu aastat
toita
iiaSa.
paberite
miija
tagulrhln.
ta
as
iga aasia Sleü)isk->,uli.'tadeks otsfarbetete
lltailanbis t-a! Oenr.e ooperis ja Irieslis >i
tähtja summa. Nlöodalä nuL aasta puhtast ka tus alles hiljuti teenistusi,, mõliis iro.-rim.-be, kohe tammusid astuNi. «! järgmisel iB<ii|ei üht litiei ->2 raamatul Jaata rnõttis.
verd! ooperis tegem oli. peterburi muusika
'u,
wõtks
juba
hakata
piima
mastu
то
ima
oani
pakid
peale
|a
(iilis
fin-w,
kuhu
ialle
GHctnrt Riia õpekenna t:a it uje s i-resust asutatakse 7S lasteraa matutekogu. õgaraa
tooli
juhataja prof. voroska tatius prouadel
Koosoleku lõpuks oli tbeelaub. kus weel on käosolrwa aasta algtilcl ..port." teatel,
ulatutagu maksab 40 marka. Need raamatut* adre>s üles anti. 'Teised paberid, mis lelle!
!ai-L-.-vba Peterburisse, tas tema ülimaga
korral
weel
miija
laaSeli,
on
käite
laabub,
gud anlakle külakoolidele maklnta tarwilada.
põllumajandus, tarmiduslest ja fellekohasteji järgmiste taht-icgadc peale määratud: 14.
tagajätjer-kkasi
le-temu!t atraidas. Proua
kuna ülema! tähendatud 132 asja kaduma on ulsisusteit pilemalt läbi räägiti, ja miiicjt ka ,aa t. aptolriõpiiaik nime j-i rligileenist-se
:'»ellat-Lem.ba rn-õlab oma klassi ainult naiste
Dsiburi r agiitrat
läinud. Kui tooja kaelt järel, päriti, ütles ritgimeiifogu linge 3. iDtas osa rnõttis. — õiguste saamisels: 23. jaan. täienduleelsa
ta
hwa
d
ja
mitte
inee!lerahtv.-id mastu.
»n jällegi kalm wenelasel* kaupsul* aioaml- mees, «! ta lelle paki olla teel ära aotanuV Selsamal toosolelu! astus la Kose põllumeeste mi) Ladina kceies nendele, !es 8-fT. poiislastc-

ieks i»ba andmata läinud.

Kohe aeti kõik Iinobi teenijad jalule. Kadumiselt
anti salapolitseile teada. !>-s kohe Laguschint

seltsi juurde niajanduseinsirultorlks rnalitud n.

gümnaiiumi kursusi taha ivad iõpotaoa. Kodu

L. Lepp, üles ja kõneles wiljapuude istutami- >a algkooliõpetaja õiguste ja küplujotunnisiustc
korteris läbiotsimise loime pani. Keegi ihk, sell ja puumilja tarmituleft majapidamises. iaamijets algama) ekjamid l. märtsil.
Kats Ktir.l|ärroi maaomanikku on oma kes lelles kadumises anvatakje süüdlane olernat, Ibcctaual kõneldes lähendas kooliõpetaja Lrftraeö: ja naeiteh-tinad Uttlcwa4. Sundi
maa (ees olematcit mägedest kulda leidnud -a-õeti wangi. Leitelt pooli armalakie sille, nesals muu seas, et rnälitpidi n-.iadates veab
lal „promolola", tahu suurem o-a Ivenemaa
Nad saatsid huik mullatükka velsingiste lä- et pakk tõe poolelt on kadu-na läinud >a »t (eal anvama. et Kole! on eduteel hiigla edusammu- IraadiwabiiiuiS ühinenud on. .ii .i.tis nendc
biwaatan-isiks.
;u!-res mingit kuritahtiii: ,i olla
iid astutud, tana sisuliieit seda praegu kai.-juks põe male ees -raadi- ja na.-Itehi.da 10 k.-pika,
mitte ei rnõ, tunnistada. ie>I et Kole! nurkalid puuda peol! tõsta, hindade ta-trrilel. nn-d
Salapaiitiei norib osja.
•ins miniiter illaHetem tahta reale lelle, on, lub-t Uiski uuendu>e!iir ei ole moei j. idnnd nu) iec asjaolu oöbju t. et m-imaiel c;ai ehi
tai :a uenbe furitegemustega. ntis riigiiooli- tangida. Ka kilti ümbrus, maata,nata selle ta:tööstus lasman as on mis roblcste naelu
kogu waiimiste juures toime pandud, ennast peale, <t praeguseil fooso>«ruft 2 instruktoril tavmitab.
wene liilna vahekord. „Retjh' teatab, et
|a riigiwolitogu liig* osa wõtawad, les siin
Romoitouitc fugu iuubcii plbaiuiiels too
HVne ja fi ina teabel wiiefSmne mersta pik tuluni;tarnib, isiklikult rlighnolilogus ,»e as- külades on üles lärmanud, ei anna meel põb
Iibes o i Hariduse nti.iisteriu ii pooli järgmine
fiite piirimaa riba päeait läbiTääftmileS on
susi lelle peale uhkeldades seisma jääda ja lord mäaraiud i 2->. weebruaril õpilaste ja
aiganuS. Nagu teada, pani IDrnentaa sell
mõtlema bakata, >t meie lellega täiusele oleme õpetajate otawõtn -ne jnmaia >.nistus!e>i. mis
maariba finni. Kinnipanemise lauk? nöirtis
Öm<:t03cliffus.
lähenenud, et meis eneste hulgalt haritlasi iurr.ud Nomanowite sugu liikmete mälestuselr
tiiinamaa tollimaksude wahendamilt. Kui Ive
laia ilma wälja tr.'Ime saata, maid täiusele peetakse: 21. weebruaril oiawõtmine pidnnemaa seda nõudmist ei täida, lubab Niina waKaisma malka parernccstelogu koosolek läheneme meie ninu» siis, ta, meil mOimalil jumalateenistusteft, liriklilkudeit rongiläiiu(itfus oma noolt ka weel selle iriicfilmnc iners- pe^tt 24. Sell. wallamaja; ära. Rleüldiles
oleks olema haritud peremehi ja perenaiii roh dejt ja s õjatväe-paraadidesl: samase! päeiaal
lalise piirimaa riba, kusi praegu ilma lollita peremeeslcfogus arutati kõige pealt К ergu pos- kem eneste keskel näha. ( tie—)
peale kiriluteenistust ja paraadi lodlimoj-ide:
Ivene kaupa,id lisie weeialsi. kinni panna.
tiolakonita ülespidamise !üümu't. Kolme aasta
L,-niitma tDdstastin Be tateio.Ij'-; j.-HIn- pidulilud aktid ja eil.landed. millejl la kooli
Kuulujutu» aiuneslia Üle. Njalehrt tooKui,
missugune
aeg
!->!3.
-о.
I
mailt
täis
mirte! awUantijejels .ida: 2". dett. aasta- õpilased Iie oja mõlaaa). :l|al.4*!ifi eit:wad järgmise töaumi: 3e-, issil politsi! wailth, on postiolafonS k.bjuga töötanud. Riia
luies seatama: praegu ülema poolse eltekir ringkonna posti- ja lelegralimalitluse pooli peakoosoleiut. Esmalt kanti 1912. a. aruanne lugev.iii tahetakse f-vliSes jada ennem pi
Sa а baiata. K.vlitannistntab id auraba)
utate järele nende wäljaia-idetute nimekirja- i.utake postiofalonna ülcspidamik toetami ette. Luiekahjulid ega abiandmifi sel aastal
l! kolta, keda politikalileli uslawaleks peetak- seks edaspidise kolme aasta peale jälle prii kor ei e>!e olnud Ka.vatteti põbjuslirja mnuta
lekohaic muilri jäiele malmisiatuS.
le. Nimekirjade kakku ieadimine iünnlb lel ter, fiite, malgustus ja iga-aastgft kautselei- nimelt nõnda, et leits annad ta abi ärapõle
Piröootrl mälestiifelombe ehiti.seks. mis
nud (orilnaga-latinabe peale, mitte aga juitiuleks. ei nende talita ainenesliat 1915. aastal
htlu. peremehed tegid olluseks eelnimetatud
wälja kuulutada. Peal, selle vandawat Ir kulude kandmiselt, mis aasta kohta kuni 100 r. saunade peale, ui kaks-kolmandikta kõigi t Larins üles ieataljc, on ülcriitline r.iiyafotj-an
ieltsiliikmeteit
ke'--s
ei
olnud.
>,is
jäi
sel!,
küi>Sus
ette
т'.-tiiS ja korjamise lelied juba laiali
kutski ivvermanaus sianawoi prislawile pooli wälja teeb, poole oma kanda mätta, kuna

Ketniflrioi* liuda leitud.

pete^urist

weel elle, ei poliiikalijell ustawad wäljniaade
>ud peaksid armuanümil* kohta palrnekirjad
ära andma.

ntule lõpulik otsustamine eeslulema aja peale.

poole möllad veawad kandma, postiosakonda
mõeldaks, Kergu mõisaii. ktis ie, kolm aastal
korteris olnud, kohaliku Luterul, uju kiriku lä-

Kirjaloimetajals mai iii irana - p. Iiiarbicsen tagasi: temale määrati 20 rbl. aastas
paita. Seltsi loalittuMl tahkusid wanaduse

Miks Makarow lahkus. „Raisk. Ülol- hedale tuua ja linna uus maja ehitada. —
wa' jutustab lell, kohta järgmist: Minlsirile Teljeks tähtsamaks päetpaforrapunftifs möifs järele 3. Rmer, ä>. Vaas ja Л. Rennel. uuteks
wahetus tuli käige pealt parempoolsete ring mao itcebe (iüutami^ lükkide jagamite küsi- malitiufe liikmeteks icaliti ii. ДМе, Rud Laa

kondade mõjul, Viimased ei jäänud Nkakarowi.ga W!ejjõralt kudagt rahule, et tee ei laik
n»d Sableri ir-.ilimili tanuni leha. Kui TTT.ifaroro ei oleks ennast roalimife lõpu! Sableri
määrustesse leaanud, siis ei oleks walimlste

muit nimetada. Gmal ajal kaebali silti nii- ja fl. piliol. ( — tr—)

lama fui mu,a! uue maanteede lillutamile mitteõiglale jaotamise päralt Liiwlmaa kubermangu teedeasjade komisjoni, kusi senini aga mingilugu'1 wastuit ei ole tagasi tulnud. 'Seekord
tagajärjed ka kaugeltki nilsugu.ied olnud, mis- tehti otsuseks U[emist, asjade ministeriumisfe
luguiek? nad nüüd kujunelid. parem >o.-kjed palme soola, et se« Liiwimaa fubermangumaoleks igal ajal täitla u-õitnuL ja ei oleks k.
liisult sunniks maanteede maa liilutamtlt.'j-gtitatjiofiiliicft enamusest wõinud mäleiH olla. laselt talumaa pidajate lalupoeaad,. niõtia- !
ifllgugi et (ee enamus praegu küllal! nõrk oi. maa pidajate mõisnikkude >a liifttmata ma-1
kuid selleit hoolimata leob ta parempoolsele randuste omanikkude .«ale ühelala uue lii
tublisto hirmu.
kumata waraidiiste hindamise seaduie särele,
ДО ntertmeelt mangi iväetu). lselstngis mis riigiwalitsule pouit suba tlnniiult on leid

möetu) 30 meremeest lellel põhjusil wangi.
ei nad rewoim.ln>nili'e ühisuse liikmed on.
Nüüd loodud need mehed Peterburisse. INitmetel lülija.'ei. kes ei teadnud, ei wagunis
mängid on ja linna sissi tahtsid minna, tali

nud, ära jaotama. Nhtlasi ot[ustati ka rii-

Iöo!i5te elu.
kndermattgus.

gtoolifogu jaadikuid roörif lITanlõremil ja Pv.
Raamotil paluda, et need Liimi kubermangu j
milleõiglase maanteede maa sillutamiie jao !
lamlle osja rügiwoiikogus ette tooksid. Ivaga}
wangi), saatjatega koiku põrka mine. Nagu Pelahku läks peremeeste kogu armamine Vana-1
ierburi lehi ,,Ven' leotab, olla saaijad äh- Kariste alam põllutöökooli toetamise küsimit- ^ 30 kop; alaealistele 50 kop ja l-listasioawardanud ifepi idjariislad iarmilulele wälia. |e asjus, milleks Rbja Põllumeesteseltsi ,a nuteta 70 Гор. p-ieivas.
lltuibngi ci ole lee norm mitte selleks
worjupaik. Mõni päao tagati oli veter- Wana-Karisle wallawaliiluse po-lt üleskutte j
bnris üIk- koswalule ja poranduie warjupat- oli saadetud. was!asttki-ted poo!eb läfsid maiel- määratud, et niisuguse päemapalgaga tööli
да awamine, mis alaealiste awaltklude nais- >es nõnda ägedaks, ei ballotmimine pidi tüli sed tööle kaubeldes leppima peaiua). See norm
terahiraste jaoks mäaraiud. Lähendaiub war- lõpetama. 39 healega 2õ mõstu kulutati 3. mõetafie ainult aluseks, mille järele õnne
jupaigas on 30 nalstarahwal ruumi, kaua esi Uiartin-oni ettepanek, oma maakonna põllutöö- tuste kordade, muslaiõolistele abiiaba mafie-!
algul neid linna 8 inasia mõe-uö, ke, 14—17 ko-siile mähemalt 25 rubla abiraha lubada, takse.
aasiab manab on.
Lend lehed Riias.
läbi. Kuna malta puid tanauui tuleb Valgu
5uma!atecnisli>i LoliKä haual ja «д» mejsast wedada, siis otiustati putimrtamtse fül-Teoliste liitrqjagubcs laotatud ,,Rig.
ufu •ehuulif-j). (Digeulu waimulikkude armu ta't endikr 60 (op. asemel nutid I rbl. maksta. Лп-jie" I eatel sotsioldemok. organisatsioni allmine jumalaleen»lu(e kohta, mis keegi tuub.
Lutheri usu peremeest ,kogul, j kirjaga lendlehti laiali. Lendlehtedes armastamata preester Lolsioi haua! hilju ii p-Oas, Iä<
mis peale selle peeti, oli otsatek; teha. tas ■ talje uusi tööliste kinnitamita seaduki. Niib.-b luurest, tahku. IDV.õni ülempiiskop Яг.,
3a(obi kihelkonnakooli ehitut, juurde päewi sama laotatakse linnas ka lendlehti laiali, mis
lonius olla lelle kohta ,.R»isk. iNolwa' toassõjaküsimusele pühendatud on.
leha ehk neid rahaga maksta. Kuna teo- j
tooli!, u-astu jorgmiii üttlnuö: ifiigeaff lu tööga
päern kõigest 40 kop. peale oli arrnatud, siis |
bab fetieri «li paluda. Mis Lolsloisse puu-

räbiet-imised ja Kn-iintötutltaS.
Riias pandi terme rida läbiotsimisi ja
lub, siis palusin mina ja meel mätta) tessed otiustati ehituse-kohustast Kaisma wallapoolt j
rahaga tajuda. Nurisev aga teil, üle, et see- j
kinniwõtmiii toime. Läbiotsimised ja kinnimaimulifub, «I preester möifs teda lauluga
kõrt kihelkonnakooli maaale uit suur juutdeehi-'
mJtmert on tööliste kinnitatul,ta seaduste koh
..Püha Js-anü" Hando iaa.a. Яда ,mod ei
täitnud ie! korral meie palmet. miile lellepä- tas umbes -!vvü rbl. rnääriujes ette wõe ta laialilaotalud lendlehtedega ühenduies.
takte, kuna lsi> maakaugut, pärast (20— 3v,
raji, et t» leba ei lahina), waid fel vöhjal, tl
kbhla krsomt utabrilns
ta maga Ijästi t*u)i*. ,, Lolsioi löbritb selleks mersla) kooliskäijaid palju ei ole. Kergu
köstrimaja parandamised ja uute katust, t» ptahwatuie ajal wigasaaiuite pereko.inad !a,iluba ei anna.

IDarsiami ülempiiskop Nikolai awaiab
kile asja peal, aga tejfeft (ei(utotait ja ,a
•ruales ei ole niilugune tegu lubagi lubatam.
..Selle raske furilõõ, itlle kiritawastase rnästu
ee|t,' ütelnud Ülempiiskop Nikolai. ..tulek,

gcmiftb leidsid ühemeelelilt nöusoleml t.
(3.-fon.)

3ejtsie!u.

krahminna S. Lolsiaja kirikust ja see pre.-sler, . ,

natawad kibedat puudust.
Nqgu lugejad mäletama), oli paari näda

la eelt tvdta püssirohu mabritas plahwatus,
tas 5 töölisi lurma said ja huik baamata. haamälu) ja |urma saanud tööliste perekonnad
pöörasid rnabrita ülema kindral Somowi poo
lt. Sellelt ei tulnud midagi i-»,lja. Siiamaani
on õnnetud perekonnad ainult mitme wabrik»
tööliste pooli abi laanud.
Jõulude eel ootasid õnnetud perekonnad
rnabrita poolt rahalisi abi. Keed ootate) olid

Kose Pdlsumeesteseltii reuloototalu! 29.
•es seal jumaluteenistulr pidas, preeslrisilstt- > detsembril
astttamije-küji
mbril õli
oli Rksi
vkj, pitniaühisttse
piimaübijule afutaini(e-fü(ilell wälja heita.
mus kolmat korda põemaforta üles tööelud.
3uba kauemat aega otsitakse seda pvecjl- Koi^e esimeseks mõliis jõua jefles asjas «clril. tas Lolsioi haual jumatateenistuft pido:, komisjoni liige irnejats ja tähendas, et majataga. aga siiamaale ei ole teda ikkagi
leitud
_ chitulen-aterjeli
lüjimnjes on eelfotnisionile
Sir.oö andis luuta ülempiisfopite kä>u seRes ' Djaluu ja härmi mõisale omanik parun huene asjata. Kolmandal jõuta pühal täis kindral
asjas uurimist ette rnötta. KolmanOat jaan. j lubanud piimaüfciiuta majaehituse jaoks lõhu- Somow haigemajas haawniui) töölisi wnatalai jino) luuta piiskopi poolt teate, ei mai- ■ lud raudkiwa, nii patju tai tormis läheb, 3 mas ja jagas haigetele kornpwekko. ktaigrt
mulifu fonlisloriumi uurimised lelles ayas j rbl. 50 kop. kantsüld, müüa. Ludja-murelse- lootsid, et ta nende perekondasid meelde tuletagajärjetak, on jäänud. Luuta piiskop ar-! mise asjus oli eelkomlsjon kõige kasulikumaks lab, aga haigete naistele, kes kindrali haige
wab, ei >ee mees, kes Lokslai haual jumala- arwanud paekiiva kohale wedada ta ehituse maja juures ootasid, saowilas ta kann-itliknll
teenistusi pidas, lugugi preester ei ole olnud,! juures olemas naabritalu peremehe lubjaahjus kirjalikku wastusi ära oodata.
maiS ennait ainult ieüefs nimetanud ja seega lubjaks põletada. Liitva saab ehiluseptatsili ja
Wabritawalitius põhjendad lelle eale, »I
krahwinna Lokstaja eksiteele rniinud. Kuid Unod puutnaterjali aiutatama ühisuse osanikkude plahwatate uurimine pikale on weninud, ta
„ »>e teile armamifega sugugi päri, mafc ufub, metsadest. Sellega oleks maja ehitujematerjali na aga luurtüki ametkonna poolt, kelle alla

healt ilmuma.

KaikeiR ialadtt.ed ja ajtkrjandis. Rii
gi tekrel-ir KrciHanou-ski on 24. detsembril
.-iigikantklei teenija-ele käsukirja andnud, mil

'.ts ta ära keelav ka era juhtumises olgu kui
trr-r-ele i-itatele tahes riiginõu kagu -iksita'-Vi aü.-mängude ko.-s ekole lõigub -niagi-ugu-id teateid andma'!. Iie V ametnikkude aimed
kelle -ug. iaie) ajakirjandiisi-ta tadagi l.-otad

on, tuleiva) riigi-etaeiäeile teada a-ida. Ko
misjonide as'aajami!e juurde wõib ainult nii
u-insi-d am.etniiko nimetada, keda taieste u[al

doda rnöib. Põd.nsi ielle käsukirja ilmumisil.ändnitd asjaolu, -et riiginõukogu ja tema deraituna liule iataloesoletate üle ajaleht.des
‘agebaste õigeid ja täiel ikka teateid ilmunud
milles järeldada wõida, et asjale lahedal ole
jad neid iatateateid awaldanud on.

Traadita trlegr.isijaum Likdawis. mis
pertahneni mõi-a maa vea! Reine metsawahi
köhis ehitati, on nende paernade kes awatud
2). detemdri! tehn esi, lesi katsiid, kuid aüe.jargmüe! päema! taadi Riiaga Ruhnu jaama

deea ühenduiessi asi da, liibaroi aam о

v ii.- - i amatu;. ei temalt 301) mersta tangu
•ete telegrafeerida saad. Ilus jaam . Mab lo
kaubataetvadelt traadita telegrammiüd rnortn.
SissirLudantile leadiuste tamenäamiae.
saade ind.
Riuerikas on uus ieadus kinnitatud, mille ja
„Laknisu" on enesele uue juhtima toime- ^
laewateltsid, kes oma laewadel ivoi vutaja saanud. Ilus toimetaja Ф. lt о ii a hjs | ^'
id u-õljamaalaii .miuerlkossi wiiwad, igal
teata'- sellekohales juhtkirjas, >t leht ilma ühe
-kiilu!
jiihtui-.ii.-I 20.) dollari rabini -nais-v
gi partei lebels haljamata woljas progrespannade.
üiviiies maimus tabab tõ laba.
!C<»! a.r -!aewa .Lstonia" is teta esi.
HilNtC n iU:!Br-l,err.>. Li ir iratal ata'
.sidenii.' telearafo.-ritake 3 jaanuari!, esi.rulae..

r audtee jaamades sagedaste w-argi-jid ,t e ta
leb. (ellerätaft tahetakse uuelt oa tj't (i-urema
les': jaamadesse nuus.ur-koerad ametis') seada

..viam' >.'ud:s ühe o-a „Estonia' laematomo-idoga iiia. Kapten ja 10 taemameelt oi
jäljeta laduma läinud.
Uil ’ !ädainatra!itj ,se ülemaks L. Rum
neli. les löo-iusi ministeriumi juures olema
nõukogu !iikn-eks läheb, on inihener K. Po

Majittoö-I astme, weji ji grasik. vr. Ldu
LGõllktcta abiraha malrtttlsi norm Lesiimaa art Rcih-son, tuutud Rmerika uiesleidja |Lestin-.аа wabritainspeltsioni loosoletal
19. dets. 1912. a. määrati taümile masta-õoIile päeroapalga norm kindlaks, mille järele
õnnetuste kordadel töölistele abiraha maki»
takse. See norm on kõikide Lestimaa toobritule ja mäetööstuse tööliste kohta maksew.
Normi tasiwns on >913. a. kuni 191 õ. a., (el
lega kolme aasia peale mtäratirt. Latte väenapalt 12 kuni lõ aasta manustele 35 kop.:
alaealistele 13 kuni 17 а. — 55 kop. täisfosmanu tele I rbl. Ituisierahmastele lastele

Uus Lätt !oh:. Riias hakkad 12. <aaaua

rijt uus Läti ajaleht „ftiibmes valss' lelu

Ldissoni I.-.astöoline, tuled 7. jaanuaiiks Peler

burisle, tas la Vene Keiserlikus Tehnikale» tertan nimetatud.
jis kõnet peab. Viimasel ajal on Rcheson jäi
Koo: de üipkerm-iisimtue. Luiemaks õrnlegi ühe ileäralita ülesletditse leinu): nimelt
m.e ja grasidi segu, ntiilega õli asemel mafi aastais tahab hariduseminister Riia. Kiinui) ' äarida uv-ih. koidus, tai fee õige peats mi. -j))<:|a ja Kaasani õporingkondades linn-i-

olem i, mäheiidab masinatarwltamise talusid koaiid ja 2-llasiüiirt rahwak.talid kõrgematel
algkoolideks ümber muuta.
märtla.

K-'iIt Tarin linna vartekesid tinni panna
iolitu-i iäesoltmai aastal, nagu sialn-

vagajhi ua.t.iwitmijesi ruukte,jaamad»-.
Venemaa raudteejaamad,; moelt

tagair; ainult tund aega enne rongi:, inetul Д|яв1‘ - vellevu.' VM

anae. jäada alles. Kir.nipa-iemi
mastu. Nüüd on teebeir.imster konalOusi lei
nbes ettetule vad nilbused põb
nud. et suuremates t-.s Imede ja jadata, jaa >efmades bagajhi rongi mineta pnemal igal aja! jutt
enne rongi tninelul mastu mõclafle.
(0 littijcilt üoll. ri on noorem Rockeseller
Väljamaa pas-li MMlWlisItle. kes ju flmerif.-.s lelleks annetanud, et ..naisorjasi
mets Salia.uaale iäi>ewad. anti ennem (elle nende endisele elule tagasi wdita.
Raua h nna keriimtno. Ivene rauainnditai
tingimisega miija. et kui pasfiomantl 15
päema jooksul ült piiri ei oie läinud, siis pais on raua ja pleki hinda m-ebruaritaul 3 8 k
mõrra
pu„da pealt tõsta otsustanud.
rvals tr uje laotas, liüüd on sisemiste asjade
ministri poolt ettepanek tehtud !eda tähtaega
paide linnapea S. vr-tsche asetäitjalkolme kuu peale pikendada.
kes riigiwolikogussi waliii, on nüüd fr. ibrob

ihpitaslc arw Viljandi loosides. Koes- mann malitub..
Linnad ei tohi mustaste õpelf.-kge tre
feoi-ii» - inaiijfit toetada. 3. jaanuaril loeti

olema õ-p-eaasta esimejel poolel õppitid kohi-

lita Saksa lehe teatel meie linna õpeasntustes järamisel armu! õpitali:

1. Soita eral.viis
2. Linnakoolis
3. Linna algkoolis
4. Tütarlaste gümnasium
3. Kroonu algkoolis
6. <J)igeuiii kirikukooli,

-Tartu Iinnawosikogu koosolekul jenati ot[u:

Poissi. laiuti. ette, mi-le järele laetu linnapea faeblus ta
102
57
131
91

99

28
193
58

78

31

28
7. Saksa algf. ,Preili B(osfelSt)128

16

8. Iiariduseseltii «tlgfliniialiumis
57
9. liantrcmaa ministeriumifooiis>57

loO

589

57
600

bermangu li,.noasjabe komisjoni oljuie mastu
tähelepanemata on jäetud, leaiau-aste ei tin

nitonud kubermangu komisjon Tartu linnano'ikogu osfuft ' kohaliku Saki» Seltsi ola
koena kooli tormis 23t) rbl. abiraha andmisi
asjus. Senat seletas, et matsroa seadusi järele

muulaste cpeteelega eraloolid riigi ega ka
kogukondlife omamalitfufe poolt abi ei wõi
saada, mispärast ka Liimi kubermangu linna-

seega õppis laesoteu-a orecasia enmetei i .e .
poolel kõigis meie linna koolides kokku 118»

lati. Läinud õpeaasta wiimaiel poolel õppis
neisjamades ko.>Iides kokku 1103 öpilait. peale

llpue«b:fu- ta fmoottm,* muutmine talu

5. jaanuaril oli miniltrite nõukogu»

sille käid preili !. oon Reutji lasteaias 8 Rknuste osjade mt-islenumi rooli tõstetu)
poiss- ja 14 tütarlast. Vaestelaste marjupai- küsimus läbikaalumise all, et kuuendiku ,a
gas „Ifrippes- käisid 67 last (26 poiss- ,a j kivootemaid lesti ja filmimaal talumaade hui
31 tütarlast).

me Raamatttkogitde lubad. Nende

< ka lugeda. 3Ima et küsimust sisulikult läbi kat-

suma oleks hakkanud. armas riiginõukogu

e acux.Se (ees on Ratmere Testi haridusesilts! '-'hluministeriumi. riigiAmAl.r>i глишИиГми Ah. |« Ciurt.raü niolSHlfTuJV рМПкЬе Of
tam,H, taÄüb ~LmäX «U ^. --"i- '-'id- H oksi. peasi sido küsimusi p-h.
iutai^k. iiitak. ^ k^N^taja ' "esia^o i"'^ '-bita.si.misi a.ta uVtta

kinnitatud. j Aurahad -iinamüüjatelet!» hõbedasi»
Ka peterburi Lesti varidusesiltsi Suugi auraha) pealkirjaga „hoolsule eest' on Testiharusillsiie on raamatukogu aivamisiks luba maal kroonu wiinapoodide müüjatele Marte

kätte jõudnud. fehcbiustile ja Katarina Zreirnaldile anta).

vallimaa lehtedele on minema aasta jook- Mogamisihaiges. ..pet. Liu.' teatab pär1,1 lokta 10.00 4 rubla trabmi peale pandud nulle 3öulu ee! jäi metfataupieja £. Ksin>

Miks „Rijhski IMtaH- —ütsusi «Nt*- raskelt baiguslitefc unessi magama. Tui-

ole nõuandmise peale kutsus tema wend I«Ie- dugi kahelda ei ole, siis on sakslastel ja rvenc- juskiria ISbiwaalamilelegi ja jättis .Kolewi' Sõjatiue te^»,, «eri.
'õt tde na st ». jaan. khõlrl ISko Türgi rist
palwe tähele panemata.
waesedlapsed on ainult eestlased.
Nüüd leidis lenal. ei 4. märtsi seadus [ leja ..Nledshidie' paksu udu kalle all Ereeta
aigt, kes kolm päeva oli maganud, oma
Iluiermaugu aültlaemt komitee liikme lellssdele sugugi ära ei keela põhiuskiria tege-! miinilacwaslikusl mõõda, ke; Dardanellide ee,
iste ii unest. Niisugune lugu olewal Xi- iels tolme aasia peale edasi on mõisnlklude wu>« laiendamise mölle; muuta ja sellepärast ’ ristles. rõuna ajal ilmus Türgi ristleja Slra

rasi teel wolmarisl kellegi Kiichinski haige lastel Tallinnas oma larwitijate-ühisuscd
mrõe. kes lal kakskord pead iiliias. peagi lirfas

kredll-ühisule esimees äullus osi, hagemeisler aOuslas la Eestimaa kuberinangu seltsiasiade
llec peale ära külmanud. Tartumaal >a Lestlniaa kredil-ühisuse esimees Mcksandcr komisjoni ollust muuta, lihe; sellega on ko
misjonile ülesandeks Ichlud ..Kalcwi' muu- j
puurmanni valla; elulsew 70. a. .Inna Tii von wcimarn kinnitatud.
detud põhjusklrja uueste arulamüc alla wö»a.!
õur oli enne pühasid kodus! härjanurme valda
a Kaerte wllljawedu srisma,. praegu!
..Kellh'.
isjatalitufe paras!. leelo»»» elle võinud. Kui on Tallini.a sadanias ligi 5 miliani puuda kae

hniskil luba teine kord.

:запа eideke wiimak; koju ei ilmunud, fiijili
!'ärj»nurm« wallast. kuhu la minema pidi.
lema üle järele, kuid sealt vaslaii. «! wa»aleil ieal nähtudki ei olla. Kohe hakati ön-

-u- Rööwel kinni wSctud. 4>'riide väeru seismas, mi, mäljasaalmill ootab. lUiljo' ivade teed ivõtli» !alll»»a politsei Iinan Pet-

on niipalju lagamarak,. cl see enam aitadesse!
töivi kiuni, keda Pihktva kubermaugil» toime
ci mahu, maid mäljar wirnadcs seisab. Kaerte!
pandud sõiariiõtilõ kallaleliingimikeo lüüdiohinnad on wäljamaal praegu seöaivSrl alane takakle.

iilewal. _____

ja mii; nad kõik pristawi juurde.

ettekandmist jne.

Londonist 5. jaan. Kuulujutud SaiLutäi-aa Nahioahuiiduje e t t k-htulurs»»
Maa näitcjuhid taid wiimak, ka südaka- koni volinikkude pcalieil kahkumstrit pole õi
Seltli sissetulekud olid 1412. aarial lest osavõtjad panid jõulu ja uueaasta wahel
makr. nende keelepaelad peases,» lahti ja nad
20.0!->> rubla 46 kop., väljaminekud 27.74.7
õxefclounõ Peterburisse i»im«. kur nad .7 balkasld maa näitemängu olusid kirjeldama, ged. Nad söidawad ainult nistuJuiel puhu!
bi. 24 kop., nii e! endisest rahalt juurde tuli
päewa wlibisid. Käidi tähtsamaid kolli lihe sõnaga ..narrilanlr!' see oli nende ära. kui Türgi volinikud ära prõk-id tõitma,
' .и»:, Ka-iasst jäi aasia lõpul 2417 rbl. 42
waalanias. liuda oli. et luuhumi ja Peter ots»?. Keegi skeptik pani koguni küsimuse <«;<• kui-d selleit pole midagi teada. .4valik arva
oo. ,-iureinad sissetulekulummad olid: näitu.
buri uulitlale ciaw liikumine õpet ekondlas:elc ..Kar olla woi miile olla?' Enam»; arwab mine muutu; arevak; kuuldes, et läbiraiki7 !»..77õ rbl. 4 lop.. iiikmemalsud 845 rbl.,
mijcd pooleli jäeiat-e ja jäi alus Iii; rahuapila.i protlendid 54. rubla, suuremad wälaminekud: näi:u-e kulud 7122 rbl. 4.7 kop .

reslimua põllum. Keikstllii tõeluseks 5i8> rbl
uniipõilutammu katsele tuludeks 5ol rbl.. 14

palju humitult pakkusid. Küli» ist.- iraral. ml;
lagasij idu! osaloõljatele Sveleclouna t.-imepa

nejaie po.'it ct:c pandi, wõldi näha. et paijud tõjiil kunsti õiglaselt hinnata o-kawad.

liirki. et ikka . olla', nagu see alati enamuse
lnsiiakt on: taewis ainult abinõnlid otsida,
kuda? ..narrilanlsu' edendada, sen küllalt on
Icdo juba ..etendatud').
Kaebati lelle üle. ei ..Estonialt' midagi
õppida ei wõida. Maa näitejuhid läinud teal
mängitud .'õõbusat Talupoega', naisnäitlejad
näil.inud . pe> ". mis küllu peenem olnud kui
maol. aga lee olnud ka kõik.
Soowida jääb. et .Estonia' juurde tingimala n'uandew lomisjon asntalals. kes maa
nällemänau olude töltmüels juhatu'1 annaks.
Ei olek? ka lugugi halb . inilruklori' amclislc
leadmine. nii naljakas kui ka lee ejiolta kõ-

Illi oli kunsti õ-deil kõige luuiemat mõju knul.'op.. Kiciirõc talu o'..niiel» põllulöolooii tar.
!a Ivrne tunäniku -limasoivski pill ..Uhekiar
oi: Ist.süt rbl. 21 kop.
laine' awaldanud. Siis meel mitmed peterburi
-lasta lõpu! oli seltiil waranduit 24.Obi. rahwamaja eliekonnclcll ooper ..Tarmen"
dl. 7i> kop. võn. ielle hulgas Kivimäe talu ja Grkar wi.de ..Gnnclik kuningas.' Wiinwie
2 i.s •! rdi. 21 kop. wägrlusts.
tuure; on iseäranis nällelawa tehniline sls-liganud aasia ee'arwe-je on näituse si;- jelcade la Seloiation palju mölanud. Suureks
elnlekud 8130 rbl. ja wäljaminclud 700.1 r. kergituseks oli meel see asialugu. et õ-pcüles wõetud. Sislelulrkulc hulgal! olgu teelonnai: olamõlialele pelerduils õige sõbraee. nlineiatnd: liikmemaksud 400 rbl.. !var- lilull wastu tuldi >a prii korter lubali, nii el
ada.ka koha rent I2oO rbl., juubeli pidus, kulud õige wuiksed o-id ühes raudtee sõi
lab. ..Estonia' pealr oma täbtiall misjonilt
steit ja aldumiil >000 ,bl.. Kivimäe koha duga .7 rbl. läki, pealt, ülespidamine niuiõugi
, . 1.00 rbl.: väljaminekule hulgall: Kilti- maha arwalud. äaäks soowida. et kursuste toi lelles arjar aru saama ja maa näitejubtidele
lahkerte wastu tulema. r.
ae koba mõla prolsendid ja k, ha maklud 500 mepanijad niiluguil lanuwäart itieu-õlel edas
.d!.. Wariadailika koba rent linnale 1200 r. pidi meel korrata puuatiid, mitte ainult Peter
omi ä.' koba eiiaigsed rarandustööd 500 r.. burisse. maid ta mujale. Ilrilc aga. kes oma
ilulöõkool: alulamise eellõd 200 rbl., põl haridust laiendada loowiwad. u»õib T. il. S
ainajanduslijed cllclugemised 200 rll. põllu õhiukurlustelt osawõtmisl julgesti ioowilada
«ohutädiräätimiied.
õ kirjanduse laialilaotamine IOO rbl. su. je-l naha on. el lcal mitte ainult kuiwa raa-loomade la.-maiamile edendamiseks >0o rbl., matularkukl ci õpetata, waid inimcle silma
Sellelt fvvlimala «I rahuläbiraä.imiled
juubeli pidusiuled ja album 1000 rbl.
ringi igatulg!,-!, laiendada puulakle. Scllcpä- lõonde-ni, talki jääda äkwardawod. ei uiu siiski

Zolkani födti.

hakkas siis poissi sõimama ja wiimak» ke

u- Tallinna elanikkude arw on ad- piga peksma, warsli peale lelle kaebas õaan

'.'':-ken!-ori teadete järele detiembrikiiut üle Loosmann oma poja Tduordi peksmile päral!
lvalter uon Illorenschilbi kohtusse.
Äjalehe trahvimine Neoalleb- leitungi
2o. detsembril I. a oli see asi 7. jaoskonna
:.'!mrta:a Chr. Miekwitz on Eestimaa tuber- rahukohtuniku juure, Tallinnas harutusel.
neri peolt lõo rublaga ehk ühekuulise arestiga Kaeb«a'unc ise kohtusse ei ilmunud. Tunni,lrabwitnd tehes ilmunud juhtliija pärakt. milles iujana iuulati poisikene Ivold. Saaiscldt üle.
poorne oludest lSneldaike
ker loendas, et mõisnik ISesle Td. Loosmanni
К. Ka-.üti gilde koosolek, ivana aas- kepiga peksnud. Nahukohlunik in.õistis taga
a lõpul pidas kohalik Kanuli gilde oma pea selja lvalter von Morenschildi laheks nädalaks
bihande inimeit kaowanud

koosolekut. millelt 70 80 liiget osa DõOid. aresti.
vilusiamiie all oli maa ieas Callinna Kunsti
rgu. Lal.lnn» ela,tikkude '.rw. ,ldoltti palme, pikal uulltlal olema giide ma>a rerlikonl.ri leadäle järeie oli I- ,aanuaril 1415.
.lemise korra ruumilid lunsli >a kunilkäsitöo! a. Tallinnas >I».I52 elanikku, nende hulgas
kurlusie tarni!; üüri peale anda. lbilde wa- 1715 wältamaa alamal. Nkeeslerahwaid
nemaie ,a komitee koosolekul oli see all juba | 57.087, na,s!crahwa!d 54.04.7. 1410. a. I.
•nr.ra ees olnud >a heaks arwalud soowilud. laan. oli ne»d.jamade leudele põhial 41.558
uumid -OO-rublaliie aastaüüriga Kunriilektji. inimeit, nendest 1080 wäliamaa alamal.
kane anda. peakoosolekul aga astu; gilde! 45.020 meesler. ja 47.418 ualstcr. >411. 6.
i'-ige Tenling hoopis uue ettepanekuga üles. I. jaan. oli 104.407 inimest Tallinna;, nende
ettepanekuga, ml; koosolijate suurele .hulgale ^ hulga; H>78 u>äl,amaa alamai. 1412. aasta
:rõeras!aw elle tuli. Tensing loowltas. kur- j l».f ui on adreslilaua peale llnaa voolt !340
luste tarmis palutud ruumid antagu tema käl- rubla a-älja antud, (uiri adreslide teatamise
'.tema olemal malmis nende eelt 1200 rubla rest 742 rbl. 80 kop. tisse on tulnus tuli Iln>aksma. Kui ettepanijall küsiti, mis otstar- nai ainu» 547 rbl. 20 kop. wälia anda.
eks tema neid ruumi)id tahab, oli waslus, j
..Kaleivi" pdhjurk.rsa It-g«. Mõni aeg ta
! numbrikmubrile jaoks. .singil laetalid le- gali pööra; kohalik spordise»; ..Kalcw', kelle
na ettepanekus gildeliikmed Slockniar, Noog ' põhjuskiri 24. aprillil >401. a. jisemiste as
a Sitbtnb, kuid koosolek Stoljmanni jul)a- jade ministri poolt „Tallinna õalgraltasöiduusel lükkas lelle ettepaneku järsult tagali.
lells „Kalew" nime all kinnllati. kubermangu

minema»., Laewa pealt pearteti 4 inimeit ära.
kuna laev ise meesse jäi.

Wöihefed teated.
Timut»» T vetkow.
ke» rewolultioni aastalei rohkrste surmaostu-

I. btide saati», on Kiu, ära surnud
Kub:m„i praktika.
Lubamist kirjutaiokst ..Sovr. Slowoir":
Kura,naa kuberner andis kommertskooli kooli.'pelajalr Kpinile tuba ejalehic „Leepoys Dre
na» Kwite' välja anda. Kui K. mitmes kohe
titus trükikojas hindatid järelt kuulamas oli
täit u», jõudis la ollusel», «I lehik kõige oda
vara on oma trükikoja» trükkida ja andi» kuberi.erile trükikoja avai :>rk» palvekirja ära.
Kui-d kuberner, kes iehe uba andis, trükikoja
luba ei andnud. Et loo põhjust teada laada,
wkr К kuberner: kantstieissr asja järele uu'au a. Kant>eleis teatati talle, et luba andmata
2ä:mi eks mingisugust p-hju-t polk olnud, waid

kuberneri! ei olevat liht alt ..põhjust' trüki
koja luba andmitrki.

tljak h r'» rahvivistö.
Nkotwa liu -a.-ealik pani ..Stolilshiiaja
Nkolwa' toimetaja 70> rubla trahv, maksma,
'ejt e: lehes kirjatükk ilmu; pealkirjaga: „Mil-

ropEit iNakuriu'« elust', lkiisan-a pandi ta
..Kutsk. Sl.' ja ..UtroA.slii' taimeiajad irah

gusrst trisukorraii peaslaks.
lohrlaste Sal-eise kihelkonnas välja anda. kus
N -uteri teatel kalduda Türgi-naa oa:a>ule
viunaiel a>al õige rohkrste wene kooliiid on
poolr. kuid siiski äratab iee asgaiugu imestust,

a ulatad. Kohalikud nreesir.d olla iellcks pe
el suurriikide märgukirja äraandmine kohta terburi, ja Ketiinzir j-aba jammuiid arluaad.
Türgi valitiuiell minaiiugusid leaicid^-ole saa
Laoine maapäeva
dud. kuna see märgukiri ometi mõne vaeva
eest heaks k-ideti. Sõnume kohta, nagu walil- aivan.steks on Kõigekõrgem käik antud. !Uaapaew
avatade
>4. jaanuaril.
iels -uvrriikide iaadikuie vahel mölctc lahluminek. scielas ül> laadil Neuleri kirjal.,at>ale.

cl lee tõti võla Kükid» vahe! valitseb Üks
meel.

Mkreõanetus.

D p », I o lk 5. jaa». Kurulaew..v r r » n»

l«' mi, vigost 150 reisijaga vraiiliasse ja
Belgradist!, aan. Wsta kuulupat: käid Krarniinasie pilis. laks hukka. Keitija-

ringi, el sõjaminister -Sia-o-ägede ülemjuhataja

:aabiülemaga lahku minnes oma koh-ll l-h
kuval. Sõjaminiitri jareltnliiana ni' t'alahi<

leil peaiesib ainult õ inim. ära.

Turu ja kaubateared.

Don au divisjoni ülema! kindral Bolhõnowilihit.

Nimeni» S-lzaräa õer.nn.se'.

XoKaNKull teaieti

olla enam lobralilu nöuandiuise toonis kokku lemad pooled lvene-aaad on palunud riiriküseatud. Türgi walilsajr täbelroanekut jubila- innu-e otjusla.niise juure; abiks olla.
LütS> saadikud olid lõua ühe, Salkani
-rat seNr peale, et tema 'õjalagajärgi nähia-

warte arwcrse ei oila võtnud, ja anlawot wolinilkudega Kustria konsuli juure, lõunal
talle n-'-u ildrlanopolil ära anda. Egei saarte
saaiue otsustamise peab Türgimaa kuurriikide

leidis wene seltsi laev ..wilja»' Dt-heniilbiui lahedalt suure purjulaewa. mi, hukka oli

riigid abinõu leiavad, mi; Türgimiad prae. mi, uhllaii wene kui ka Soone keeles ilmuk»,

>a!i. kelle! wõimalik, see mingu järgulisel poo
le! aastal õ'hlukur'»5t.'!e. kus linnakooli õpe

.rägu ,.ileo. õlg.' teatab, möödaläinud näda-adr.edele pbr..raiud Aiiglist kätega o:l to lal ame.i arzades õ.alliii.>ii».
ake jõudnu» ja nende lüdjenda:,!,»' nduat
Sh leie ajad ' kuhu atrtr
: k:.aremal ara ! tööjõudu llleüldke tulel nüüd jäänud õ Klooga talupoja õaan poor'id. kuu :oo!'n> üle a'Ninna 'adaui-i Ät manni 15-aastane poeg TdaarS. kes läinud
aar raudteede > oko ug, 40.-<0«- toan, kiw: aastal ..Kuremaa' laluoman:ku Kirlelibaumi
’ Oa. anng o:i nii iuui et laeipad nädala- juures karjalseks oli. märka, 2- oktodiil kar
säeisad enne reidil ieiouia peawad kui 'ada jas olles, et uks lehm lalamahli ..Kuremaa'
na-ilda pcakcwad. 5ciote lacnade viilgao kee karjamaalt ule raja Mailer oon Nkorrnschildi
udid 'adania? InKieiidaivad on 70"p touni päralt olcwa Kõltiu mõisa heinamaale oli läi
:».■ aurulaev „(jantpau Head", mis puu nud. Kui laijap-oiis lehma ara ajas. nägi
koormaga ot>.lecd Sluienkait !al>i»»aeir mõisnik teda >a kasis. ..leile see leoni on?'

wastu.
London ist 4. ,aan. 5iri homrrulr pool,

Ukumaks. kui teada taadi, et lõnum läbirää- wi maksma. r>imen< 10't, teine 500 rubla.
kimiste lõpetamiiest enneaegne oli. ..Time»' ?ja!--he „wek-bern. 5sw. ja ajakirja . Sh,arwab. el suurriikide legcvuick» nüüd paras wo>« Sl.' üki-ikud numbrid korjati ara.
aeg kätte on jõudnud. Glla lootust, et suur
Ilut ajalehte.

Londonist 4. jaan. Keuter teatab, et
keegi. «! sõda uucrle algab. Nii wähemalt don.-sku ja Nlischa Danicwiga tund aega nõu
tclcgrafeerilalle üondoniil '..Ketlhike'. Suurrii- pidasid. Tjntsfu -õ.dao 4. jaan. ära. tabirää
rasiae kestvust juubelit ja annab >el pubu!
pillidega kaunistatud juubeli albumi mälja. tama Testi keele, läbi loõelalsr. Kurluled alu kibe märgukiri Türgi walir»'e'« Teati rondoni, kimiste edaiija.kaials üiirbut ju le?. Elleh-ile
wuü Kooli uuiitial. nr. 2- sissekiijulainine järg koiku ja 'aadet! liir Konrlantinovolisle suur peale. «: Kumenia piirikägimuie just tel silma
miseks pooleks aastaks on 4. ,a >0. jaan., riikide saadikute kätte. Saksa saadik leidis la! .'ilgu! üi.-s võti;, ku-. Bulgarial Türgimaaga
wartuwõln.iiie I I. jaanuaril.
mõned puudused oiewah trllepõrail saadeti ta >õda on. vasta; õõnes ku. cl piiriküiimu, >uda
cdpeicrkonnati osawõlja. rondonisl* saadilutekonferenllile rarandam-'- wana on ja muie selleks pole päevakorrale
-- TcgcwriS TaUi na sad mas. TVieic
Tu -arahua ,»I pangu ! »^t»,u .ii,, lp.a- ieks ja ü-.beiläoiamisek. Kuuiu järele ei si- wõetud, tl В ul jana ihulist tegevust takistada,
adanig-: e-: praegu i.iitugune elaw tegrwuo pangailj riiginõu»,k .1 tpeinriehlen tais. laldawat märgukiri mingit ähwardusi. waid õonesku lükkab selle 'õ.rume ümber, et mõ
Käesokewal aastal puhitleb selts oma 25

musr valjude rSemuhüüete all

sadama elle ja pommita; lagaiärgedela püssi hralclas suurem enamus, ku! iedt elle väis
rohu ning söeIadu?ni!Ta»'ii elektrijaama, im о arvata. SeadusrelnSu tervita, rahvahulk parraiga lai. Dhtul laski; ..Medst,idie' sadamas lamendi ees kaastundliku meelcawaldusega.
seisma, abiristleial ..Makedoniat.' kes tüüri peale wasluwölmisl saadeti eelnõu kohe lordiparandas. Laeiva komander, ke? pommitamist dekotta. ku, see etimest korda ette loelj, kuna
kartis, laskis laewa ajutiieksl?> põhi» |» wiis waielused billi üle alles 14. jaan. a>gaw>'d.
laewamched maale. Sira.il sõitis „Medthidle' Lordldrkoda lükkab billi tingima
Iväike-klasia tollastele. Türgi laewastiku tei ta tagasi.
sed laewad ci lulnud kitsuselt nähtaivale.
Tsevikahjud.
Koltniklildu riigid >a merr-vSeliur m:«!»awalSuhu mi st 5. jaan. Suure tormi ojal

„«lttsl aimates kadunul taga otsima, lviimals
nud. et Tallinna konlarid oma wilja seal aiЬ Tulekahju Nõmmel. Nekjapäcwa Shtul
leili ui Sadoküia metsa wahe! tee äärest surdu».
null luure lahjuga müüa wõiksid. põhjus sel- põles Nõmmel rälsepp J. Urmi suwlmaja maha.
rull. .-Irwalawasti oli la wäjimusl puhata
ve liini st 5. ,aan. Kmelliknst allikast
jab esiteks seller, et Põhja-Nmerika sügisene
uhtnud >a maha istunud, kuhu la kangeks wiljasaal hea oli ja kõik ilmaturub üle uiuta», Tuli oli ümberkukiunnd lambi tagajärjel lahti Icalalakse. ei kolmikliidu riigid mcreväelisest
läinud. Maja oli '2800 rbl. all kinnilukesellsis meeicawaldusrst Konslantinopoli all mille osa
külmas ja istuma jäigi. Surnukeha toodi laija teiseks, «I ka Nrgentina, kur lõikus
:usie.
ri möla. Ühine märgukiri peab Saksamaa
alles detsembrikuul lõppes, nüüd oma kaeru
V wanamees kadunut. lotilt läks suuremal mõrdul Turopassr saatma on hakkaarwamile ,SreI« niisugune olema el lõbirääkiHaniu-Jaani' koha- ja werkiomanik 24. det.RarritnntS."
miird ka siis weel edali wõiks kesta, ku! Türgi
embril jala kodust ära. cl paide minna. Cl
walilsti, märgukiri» tagali lükkab.
op
Ilu,
r-.theri
aktsiaseltsi
m«b,i
Kolmapäewa õhtul kõnele; li. Kaudscpp
.3 alkoholi sõber oli. siis arwasid omaksed,
Serble-JluTtrie vahekord.
..Walwaja;' näitemängu nädala puhul uuema
l manamee; jälle kuhugilr kõrtsi peatama wadrst. mille hooned tõuna uulitsa ääre;
juba ülemal on. läheb ül>c- sisseseadega ligi telt wooludeü näitekirjanduse;, peaasjalikult
В d{| rabi il 3. jaan. „pelitifa* kirju
?n jäänud, 5. jaanuaril käisid omaksed teda
Salla kirjanduse uute uroirludc luuswmantik. tab: Suurriikide nõu järele talitades andis
.kaides ja mujal teeäärsetes loogikohtades ol miljoni rubla niaksma. Ivabrik on köigesuuiem mööbli,vabrik terme! wcncmaal ja sis- uurklasslk j. > > peatades. Et see kõne maalt Serbia teada, et ta oma rahuarmastus» tõen
in as: kuid asjata: manamees on jäljel» kajescade murelsemile juure, on kõik arwcrke kursustele lulnud näitemängu lõpradcle liig duseks walmir on töjavägesid ridriamere kal
wõetud. mida miimase aja tehnika pakkuda kauge näis olewal. juhtis Ed. Kubel päralt lastel! ära kutsuma. ScNest aiast on >0 pärna
suudab. Suurema osa lööd tc>'n«ad seal masi kõnet läbirSällmiled mele näitemängu olude mõõda käinud, kuid lelle aia >>>>klul ei ole
tfiUrnnt (vesti Põilniiiecstcjettji nad ära. nii et hiigla wabiiku kohta kõigest peale. Tekkis elaw mölelrwahetus Di liti was- -luitria mitte üksi oma iõ-awa,esid koju lask
tuhande iniincle ümber lSõtc wõetakse.
tenr«u>rft.
lult küsimirte peale: kndar paremaid näiden mata jätnud, waid valmistab Serbia piiril
ei pett!» mõkemaid! liud aasta õh dil! maanäitelawadele laada? Niis lelleks leha. ikka weel sõja vastu edali.
Tail nna Eesti PSllumeerleleltr on 1412.
Türgi võiduks-'»-,».
-a-la! nnbä-Ii tegevust kui ka liikmele hulga tul tuli Itlemiste mäel Papi uulitsal kel- ei maa publikum näidendile-I paremini aru
legile abiclumeliele tema eneie naine teise mehe 'oaks? Kudas üle jõu käiivalc näidendite ettepoolest edenenud.
Bukarest iil 5. -aan. Türgi kaadik lä'aatel nokasianud oleku; wastu. Mees haka kandmili ära hoida jne.? .Imati tarwilileks hcndar peterb. irsear.-agenl. k!r>akaa>iaga kõ
-Iruonde aastal peeti 8 p>a. ja 47 eeststinud iuü noomima: la teine mcc; laanud wi- ünnar. näit. ..Estonia' juures keikkohta aluneldes. et Türgimaa nüüd palju parcmine iõja
ust koolielu:. mitmesuguste lounekandade
ha'els. jc!l tema teada pidi nairterahwar alles
oosolekuiS oli .72 Koosolekutel ja näilistel waba olema, -ligas nägelemine, mis peale mS- I.'da kult näidendile wä^jawaliku? nön antaks: vastu eitewalmirtatud on. Sed-aiama tõend h
..inltrullori' ametirle leodmilt. kes maa näitleeeli !! kõnel, peale selle oli iseäralilka et
ka Bukarestis elutsev Türgi leste väe
ad mehed naisele naha pea^c andma hakka jatele ja näileiuhtidele nõu ja õpelult käiks
juhataja Scheskek.pascha.
.eiugemüi 4. -lasta algul o!i !e'tsil 505. aas
sid. wiiniaks labuta; linnawahl kaklejad ära andu as. leletule andmiil näidendile koktaenne
:a lõpu! 1052 Nigel, wiinuirle hulgas о
Se i ju korra kohta-.uliiCKt

kolmandal ett«Iua«mis»l 548 healega 258 vastu miuisteeiumi ena-

Lreekiaste võiä-ol.

wiiiahmua» Takln,-». Kuku 4, s.

puud. harilik kaer 84 85 kop., parem teil»
85 - 88 kop., oder 48 40 kop., parem sekt»
104 lõa kop paad.
Wiljahu-a» Ni-a» wene njju 122 >24
rbl. puud. rukis IOO 101 kop,, odrr 45 kant
iO.t lop. ja kaer 85 -102 kop. puud. Kuiva
talu» tinaieeme 152 K.0 kop. ja parem leita
>75 fiv- puud. Linaloogid parem ieitt >01
kuni 105 kop. ja odavam kett: 48 74 kop.

Lport.
k Ea-buua iiujaatsja p.ierloru
võituuä. Kohaliku ..Spord,' iciksi liige Uika
lal Tihuishelow on uisujooksu us'iill. i«l mi»

ieal I. jaanuaril I, a. ära peeri, kolmanda

Klhenast 4. jaa.u Zi!ippiada'l lealalak- auhinna saanud. Liduriheiov jootiir 500 meet

loolek, jätma. Uhtlali on märgukirja- öel >». ei greekias.d Kliki Kordiki ära on võinud rit 55 übe-viiendiku sekundiga ära. Esimene
dud. et Türgimaa ainult lii? suurriikidele ra ius Klbania beid walilielid. uiiv.ma 2» üm- oli Bõtsbkow kes samast maa 51 sekundiga
haliit obi wöib loota liii la nende nõu kuulda berkaudlri küla.
mölab.

Et suurriikide märgukiri liig pehmel looni!

on loklu leotud: ja Türgimaad õieti millekiks
ei kohusta ei ta mingit tähtaega ei .naära,
letlcpärall paneivad vallani liiduriigid Türgi
waliliulelr eneste poolt .,-eel teise märgukirja
ette. See olla palju käredam, ja kurjem. Tur
gimaale tealatatle ilma jututa, et kui la suur

ära joo kiis ja teine Kirillow. kes maa

Türgi marti? suurriiliäe märeulirsa pealr.

52 iihe-w.iendilu 'ekundign ara jooki:;. Ust

Kagu ..Lokal-rlnzeigeriie' teilitakte. olla
Türgi u^lilsute warlu- suurriikide märgukirja
peale juba valmi;. Türgi woliilur tänab suur
riikisid hea nõu eelt. s.-ielab aga übllali. «I
la juba nii paiju on Bullani lüdulartele järele
andnud, nagu la on võinud. .Idrianopolit ei

ti Llhutiheloio elimesest võitjast ainult,-aar
kündi järeie. Siia juurde olek» vee! lähendadä. et noor ..Spordi' leltsi wõilja Tallinna,
tiirule poolest teisel paigal seisab Esimen»
cc loid 500 meetri peal on praegu il. Kurke
käe», te; lellest maast dorjuluslel 51 sekun

diga jagu o-i laanud.
Jõumeeste r»gto:^ade!l. i!v,u .Kihke,^
ИН on siis oodata, et Tk->-itaI-lha? juba
lähemal päeval jälle suurtükkide mürin saali teatab, on poola jõumees õbõ^jko Lj^qani»
wikj Sakia j'um.-he Kkberl Stunn, üleskutse,
läheb.
petcrburi Slplomallistes ringkondades peetemaga Erceka Ko-nna võitluse» välja astu
Sõjal!t амМв Sulaaria».
Ial>« praegusi silmapilku wäga tõsiseks, vai
da. tagasi lükkanud ja kime rikusse reistnud.
Sofia II 5. jaan. poliiikaüste; ringkon ku, temal muu sea; ka Luriehiga väitlus
lani liidukasie kannatus on katkemas. SZjawä
aede sõjajalal pidamine nõuab igapäev mää dades peetakse IKuriasa-pasehar ärapeetud ees ieiiab. Nii on Jiis ühe wene spordilehe

riikide nõu kuulda ri võla liidulasle ra

andvat la milqil t ingimitcl Bulgariale.

hulingim.islega rahnle ei jää. siis iõjaline te
gemus nelja päewa puralt jälle algab.

raiuid kulusid, kuid kasu ei ole sellest kuluiami kooroiekül väga tähtsaks. Tsarewilsh Boris teatamine laierie wildaf. rr Lurich ia Lg»sest otsekohe midagi, kui pussid vaikima pea jääb uuelt äaslail sõjaväkke, mida iraga kar- ganieviej .-imerikar kokku ei puutuni.
Schweitsi wöidumaadleja John itmm
wad. Kindral Jwanow seisab 100.000 mehega delawaks tundemärgiks i-eetakie. Sõjaväe
.Odrianopol! ees. kindral Vmitrijev >25.000 meeleolu on ar i I alü b. sest et tegevuseta ibeorg h aeken sehm idI i le üle,kuise stiainu»
mrheaa lilxitaldthis, NIarmori mere kal olek rasket; kipub minema. Ijaar ühes troon! temaga võillustke minna. Ka, stackensehmidt
dal ootab 40.>10»-meheline korpus. Kõik need pärijaga vaatas sõjamäed, mis täitsa sõ,a Lemmilt ku, senini vähe tuutud võldumaad-

wäcd leisawad kindral Sawowi juhatuse all. valmis on. viimast kord üle. Kiikide vahele
Peale selle on tagavaraks weel 70.000 solda segamise -/eale loodetakse välge.
til ja 15.000 Makedonia vabatahtlill.
Sõda algad uiieste.

S osi alt 4. jaan. ..Miri' teatel on jõ-

lelegrammiä

janõuk-^u INusiafa-palchas Ilaar Zcrdinandi juhatusel k.»,oleku ära pidanud, kus otlupiikelthe tetuvtuja kohtu alla -uiud.
sek, tehtud, lõda uueste alata, kui Türgimaa
Peterburist 4. jaan. ..Saliritonj' esiluurriikide märgukirja ja liidulasle ullimatumi peale neadel tingimistel rahu ei lee. mis menc nummrr pandi aresti alla. Toimetaja
liidulased talle ette panevad, juhtkirja; ku- võetakse nuhiluleseadulc 128. ja 75. punkti
dab ,,Mir' rondoni volinittude otsule heaks, põhjal warluluscle.

mi, Türgimaale ullimatumi elle pani. kas
lluidugi ei wöinud käsilövpidajale ühi-' ieltslasjade komisjoni poole ja palu; oma muu
lõda ehk rahu walida. Liiduiaied olla senini
ai* otsus ka teisiti olla, kui kahe niifuguje

Kaotsi riigipäeva «Motot.

lcjalt kutse vastu võtab. »i ole weel teada.

Kirjawastused.
К. Я Vu.,n »■ о .шиаю. a«« tatziut» puudu
r.4,8 lälule tn r»da nimed, kui t« leie - m.> uimi

Idutume seda t»» läiendmeaN InUM. NUnep
iaäwut muidugi taladuteSke.

7> iV 3. 04 и «utu 8 ,«deU,r>. u«l< -«riiul
irm«n:«d„4 laupa.

3- 3~ Я. Teie H.i »a lii, ptf*. tuna r..u*i

meil «äpe au.

3. 88.. A. ««Sletugu en tlcaru -fltur, ielek

et Mk*.

« *. Ldterti «SiOide n m»ftr|o äeuIrilM-

»I,»ra et laiku ruumi. Sett» >«»>» t.i»,a «>ed r..«.
u-.iiiSIe du»a madulada. ku« partiitu» 'Na ,„s,,,U«le

Stockholmist 3. jaan. Kiigi,üi«w on leakaaudmiSte paik «и.
detud pöhiusklrja registreerida. Uue» pöhju;- Türgi wlgurdamisk ainu» iugupidamijest 3nr
3- N.. Я. Яыгиш* faMa taguge Ui», «а!»
awatud. Kuninga; nimeta; ülemkoja presi
lstarbe wahel walida oli. Mitmele liikmete kirjas kandi, jalgratlalöiduselts juba lpordilismaa wastu sallinud, kelle pealinnas läbi dendiks parempoolse Ksjeliuse, tema abiks pa leateid. muidu et wdi nendest kirinlada.
Mullamaa «. P»a,«. «etea. palume leid
hempoolse ron Zrieseni ja alamkoja esimeheks
«ma diendust iadem.it, VNu mdlla ia stnua aMute
duh C. poolt tehtud ettepaneku kohta.
tööd leha lahti,. Seltllasiade komisjon leidis, wastu. kes tösilel, rahu soovida.
- parun Bondepärseni ning tema abiks Teki- tustide «mdertanamlst vaigutada, pika aru4.it
r Saksa tarwitajalr-ühisu». Nagu et liin tSiesle uut selili alulada tahetakse,
bergi. Mõlemad viimased on pahempoolsed. ^««ra!,teer mtse jae» ei,a,«u me.i tatluIS ruumi
Türgi uu, mereminirter.
uslawall pooli kuulda, tehtakse Tallinna» mispärast wana „Kalewi" Icgewu, enne ära
Iiri homeruir alamkoja, vastu väetut.
К o n r I c.»t i n og> o l i st 4. jaan. Admi
eSaiiutaw raimnata 3 Ж«(и1Ьа1
oraegu selle I)caks Md. «I ipenelarte eeskujul tuleb lõpetada kuna aga sellji peakoorLondonist 4. jaan. Klamkoda wät- кМИсапЩа Seest «stjasstiie-cstaülitu» .«tit.lu'.
ral
halil-pascha
on
mereministrik,
ja
laevas
>ak!a larwilaiate-ühisull elule kutsuda. Kui olek lüpetamiseküsimult sugugi el ole puuduta
Ii, Iirimaa omawalitsule-relnSu
1И* põhjuskiri läbi läheb, mille juures mul- nud. Sellepärast «I wõtnud foinisjon uut poh- tiku ülemjuhatajaks nimetatud.
!-oo« kuuldu; peale koosolekut pahameele awal-. lellll nime, sest el la kõikider jpordlharuder
rääkimisi peetakle ja lugupidamisest Europa

*nji tMotukmotlu mMru.4, li, .0. *1 ,a il. wlffl ia »ndi»»^,i Кс|ПП1П(

fiaiitiultminiaitriumi all jei.wad

1»М«»П|Ц»ЯЧ <P ->. 12 ,I>. i |ü li (p 3) pihi. вин iruiri ..esiuiuui.

palun Callinna kaupmeeste

seisusest isikuid,
li»awolikogu ruum.desle ilmuda
tõrrvma . lj. I» 3—191» . ггак 1'И11.<П. äl«alsiirak

1 l iial' j, Itata altaita |a «riit Ttliait liaa. m»n«ia.Inii

iaai ntlja 19 2 I91V . paalt 2 lillat i« ara», ai.Nittad, D-Iimijtlt

». 4. jaanuari! 1913. a. III

H.f. Seegnli6.6. ätukkei

muusikakoo!.
Cbrtu'» а!«■» r. iviaanl. Sarvi* л h‘t* >5 opra:l-b : -VlV
pime. sklonnVl* 'iJ*4 Iral afcre-:t.-r_i ja l,-n»mõ»a il a«i fui

fufraf, csiucitt,-. о clt rtimtmmtc» -n-i 6 Saeti» -n bt»io;an-ia!,
foncrano m3r.il» pr. * RdJvu tza b :■ 1 - i.-rpvrriuni tapeta.., !.I

Sbd prof ciairal Ctpr:t. Ci‘. it*-rji iV:li i»l upitati, . u.it öp.tvl,

awiaiitn f. 3 . ;!«ni Lara »rak- arnj , nr. L.

Eestimaa Rahroaharidute-leltn

õhtukursustd
Saali antricl nr 2. ütteta: eSraaiami ja irr» on luna.:,!» tiipilaet-ir

9 ta o laaaaat.l I-H 8 talal.

sses Õpetus aiqub I!. jacnujfil i.cll 8 dhtul. is
SurIa»I«i btaia-aH, liumlwl: pi.yin.imi r.irrtc Sr-Чt tfr.it (
follt lilli Khkuhufl. ,r«pra|lot ij.-iii.iu. I».'.'i>Im«ii |a ptiiUlainill
Optmatju ralutatf, m-M.n-ilitni: lilialirjm.iinilt ,u nr» ura :ao!«ti.

Kaubandust- ja 1 >õatu*e-ini.ii*te-iuiiii >ireiwMtusc all sai*

Shtu.qamnasium» täiafoplnanulfIde Iwanad üle 17 a.) Tallinnas,
k- nna tuubonbiiictnn t ruumide». W. Pärnu m. IS-a.
A. Ltharl 3maal. -mr«i- Uut, «pilast» mariuwrimine alqad uut-it 8- jun. ,913. a. ,'iuriuidtlt mSetud, wantu mtlrmaü st

I,IIlill lell 9 ü 'kursuse pealt k»ik reid. kr; linnak-.--'.! 1872. a. mäararte p»bjal on Irpetannd ehk !» ktsn-oll♦ <•*** on ВЫ tunti; Il kuNntse

ira 1913 a pnb I •• H |4t.« (§itt; Wiuk Mnn irtrfe m ■iH.li».

retiel II. iaaonarii . a. hcü 12 pficwel

KesKKOoli õhtuKursused

' w ‘ xealt ttftteoli 5. fl v.fi tnnni»l->»ttqa ja nhim-ik II! leriuk pealt neid. ' Ori kesNosli K H. hramstu* on. 9»ee». lellel ftOrfobont
barbu* »«. ag, etltahtnkttab Mnni -taft «--.te »Ve näida-.a polt. mtiwad ,a üm-ali»tel tina-mi»tel f«Hu»i»l

Tallinna Eesti ^nu»itl mdelakke täie U( mre«urab«a güinnajiuoi programm läbi. Ctltluatmifi
e„elu»»°Kpean»
reameb 20 T-llinm, krikkooÜ

Põllumeeste seltsi k-ol.Spetajat <>pemak» ! kursust ptall - ЗХ II tmfuk - 40 ja UI kursnit pealt - 45 rubla poo>«
- oa*-». Offifa ы ■

trtl P-*1” oaita*. kursuse Upetajab saau»d (eblobeit tunnistak Spilafi oJeteW wa»rn

(Ш5Ш - JlCniDGSDlHi"*'' h

- II! ila

antoHh latlamai-i, .« poWUnmil, katan к lkna. « tarna min, ,nam tx

mrirrt ja ЬМта|а Лор

t »-Гга!т-4 га.”^:-М p,^o !

«adn» 3--»kl»ei iaurra irani.,eira ei ak. mai, trall iahlanad ja :

12» li. jiiiieril f. e. Snrr Larji iilitfiir ir. 19

,u-l welvmim I L"’t. lvi:
1ЯУ,.,J.3.
'>■“
*i.ll la.hu
■ ■V Sl

HOO iSk

»> rt-t. toal.|*ш.

oma uiafmiörüftcRaupfnfe

mppstrrenmoft
» «dd i a , !

Кчб rrifHkafnbee ^

t b»a pef^i

hilnr-, ma-inr-rt.
-. M.irvtaa-'-,, io-ёатад o*:ah

Ii iim St* l »k'« и i-üAitiM

" Sallil li! I*

1'i i'ct* Я.М1М ttanru tnUö ai

Via,ta',d: õ,f<t et'-i, P.'»;,.!

7«7

läiielepänemiseks

aastat .2amn«* niux
Õelata» 1.0 1! parmal

*.1,00

igepõrm kella 6- r- -7- u

»nrsn,te j-halaja A. k. 9i»di»0wiksch.

»).a 1» irttHI tra,e'd » ül.nra nr d
141, **- 'us.tcll, li tculfü,.- » t»>e-

O-lu! tü» П 2»

e-Vetle*

stiurn an»9- )■ ncisuratma

tantsukursus
iliinb * i-.in il>13. a 13ifl, uu,-

ui.it, tdutfubrfla. deilnn .tau-dijuth
-I,» anta (4'»pt.i.iti uut. nr. 2 a.

211-tallitul, untfatartaia 80
H. КЬтпаяп.

urad profesvir M. N. Pcrlowi

Tehnikalised kursused

IfflllfBtlirfe

Riiaa, Stolfcovaja uuL nr. 91.
Tehnikum mõlemas' so sl .sikutcle. kurauste! on iärx
inised osakonnad: me hani'-»*. e!ck'rotchn:ka, .vIiilekL insh.-n

ia maatead. Kursustele võetakse vastu mille alla 16 .1 11
linnak.'-»ii ehk wüicm.ill Iieskkcx.ii 3-klassi hariiluer/a. Mak>
50 rbl. poiiaastas. P.ilijuskiri saadet 7 koo. ma-^i waslu.
Teine wastuvõtmine jaanuaris 1913. Teises jaos w. sl.
võetule õpetus õhtul. Esimesesse jaosse o« iile 150 osavõtja
läinud, kantselei or avatud ija^äew V—12. ja 2—5 õht.

Iinnft= jn Kiini! IMMIiiüMs
ai,.» tpelaa » jaapaaill. 2.Tan rn-taa Iiil iicl w- > I Suur, », ujtWt uni. —r. 2 2 31 Rlaenie iu»a">I-i A. rknit-Ptid-nan».
9. a -.'а»1'1-!»и'а'.|>1, va,Uil eapaeat .ib
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ЙйЙЗЛНЮ!
'* bdlipciüii

йакм Abrtr.a лйЪ Ьо*. М1л V H:

^Mfnj.fcirjdfia

Poissmees

Iüütc [iirrlmnatt unuut
И*.!:': hrab, li-'-iivual'ia -iavsrtr.-has-h rru:i 4>mnv — п-1-IuEErn,-, pell r-1 nxbra о гЧ luu» ju i- I u*rt:«mtar ^ii.-'.Ч» .711.1
ifitirb ilmuta Ira juha krarrla,».' «! ,...-1:1 II Iman» M ::- • •: p

<piBi»mttr 2Rj*«nMfnb'<u«. lik>il.nn | .aun uuira. luraiau o-u.
Jr.amti, obitouplu:, laitri* tautajoiiiniät.»

Kauplusejuljatajat.
Tatt laflaleppimij,
aist |ät.U.
|üt,l». Ü.ra
Üi. an

v?iu’irt‘.'V3oo6.

Palwekirjcifid

12 1» aea-a monet-ufra tarmtta»

DiiUi punniilfu kü mnis.-- ja riiüramlfi-tuaPufi
ааа«» >1 >
Яга linna täd-tal oleva l,lidimim.'>rifu iaori»

lawiKaevanis: oma peale soowib võtta.

miiurthnhlnnrib

lix'•‘t rin-",»» » !
t-iatHi-m I Ba 4 0 о. 1 C-tatafc -1
ш» l- jaauuarU Siau»-I« uut nr.
t tit 3. II

6uur liiSi ruum

Knu-cvilimatiia.

Wiklr fiurja un.itfnl nr, 12. frsti pjnnaiiiainp.
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Mandli Ггсст, \«™ta*b leeU *~l mi, prat. m. ир.

:s * *• t-i.it.
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AasriWiiiti к r.-c.i .ы-орП
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_ tOHu Mini Nwisiati- «>и Ж

qati.ii,. koll mu» on la faur tarn

me uu. «ärtu» Jastdoe. li*

sržvi

-iigralaa jn rooohi on Lriiraitlii-.tk, ^
:i-,.itl olaueil! ni-tu-i Uu, Яи|-т.-| i Ш

aulat, wan,in.'l, tan». mdih kah'a -nub t| *г!м^ I'-' I ta "(Wlf niii und lõSruil Mlui-h o> a-o hmnea-i

i>. JC>oll'cn6cri

Calukaht

ta 7uur,I --arji nr t.l. fonta-i vn*»' b«i|«.-ai» muuarir oa l

IW.W.WMSU

I 12 а

” Ilu, Salu nuia aul nr II m3l-a
iilita. -,o,aft laob kulabrnab ,i-

Жуковскаго. 21 185.

jatdu-t: Op--... po*ntall nr. 7-1. .Я ' i.ih, nt!

€lektro»ehmrme kontor

1^П1ф1нГсгиши

8 õlita trüa i Г. p L X~

täitame» tobi», mi, kia.i aaslo:, joot ut h »!i -i»t/ !õ»lu-ul> jn !,!!-- talul
tan, otiai, ri u«tond. on trimantaln!, putafl ata uuta. .turi, t Ust ta lii

ar«l<intr fuh. 4j-

“Pocci. *а 1»12 »

Подписная ц%на

t

tf-tfin, amaÄMooii õpilane anna'

kfliilöü Innöifiii.

ргтаы tertam«В. Зама», jn,». Kohut, pra.iiuamuqa tohoh, tunr,
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ПОДЛНСЧИКАМЪ галеты ..РЪЧЬ*- на 1913 г.

M-. lihi n«kp*ltimia« rana.tr»

!turfufrb. 7=| •aturerttf.-u г'еоа, ЯМ. i. 1. hil '

W1IH, «rr-i.iu aut r.r. 13. lott 4
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•-.i ii f.-d uut nr. - trr i Uni, I
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в. z. азвги^ил i в. i. fitwuunm

„Nrrir»H»A тс1гЁэзр!аш*

У» fmtin

tarni-,» jääme, tilvitavmi-o llamrail r, Iu' tuil 12 :-i.-. ыг

masiu I lerlc*,, tomm,ii»b.-li b.rrllor H. i-uu,r. Siia u-al. ui >-. dtp ,
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Ü lirrcii Дш;ка«. Ä

! rhl 28 top.
Siil iltcmottabentatn, laabu',» on ,иа» ortrui». a««ai-

rohtud,, mõtmi nina IMinorliS, luui-InHra toabairal miO, ahmil,

Crr«
amtärn,
linnal
pnlum,
pitaba
t,» oma
b—t,
0 ä JtlJmBrntari
ui, ja morbltmato
ivamralt*
omuburb,
raki ma*lutab

Ainiicütns promiior Uinnnrni <rlroti«ti
bra «Mk loa.

▼mPETERnuPti

-aa * 13 ~m.
княые RfaandBHUj курсы. .

prl ma fon-ltnbii, i-tMab-olne Z-or»- yo-la .ст-омии, и постный cionV,
"ПО tulla» uu loti, htubr tlnnlnita. »»ono 1000 pnuanto»» «уш»н!И.|

') kilti-

aurilga.
1,00 lira anta, Lourr-nao mbtiamu. n.nn,«o»v ni.i.n, roanaio»v
ku. nagu: maiade. itilUtiiitiiiide. r -aaiidt jn fotlttite u-al
lina, Napata. »p. Jl.Of ,pr*. 1 •>- •«•ei. , * »»,* e.»*v nuporen»,
juituitb r,(<Uflii«te» stiil-de.' lauiivdtga.
n
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trp.
pt.rn
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M-nttratamt
tiila',tir,a,a 1911. a. jo »,uad>
potlrmnil. larmitan lohr 3nuni*.
,,.ra np.tr» Uta-. ,* n»>«v—j T>rir-,«o radma^od,ti>,l moiiakl *oou»o« 1911.a.
aäitli-cd linade iioirir.ided ja eb-tuitd iiiirmalr nZnekt jä 41, tmtabi « atamian. «7
ao» na oniuimi nraram v,* J. P. j ,
reit. Eltktr,jaa made ,b-I.-ied ksiktugudlckd okliatl-itrkd. maoli-.
#с1|а.1ор<ав»
Ui Hicuw.a. - »* pa n»»» 110I3SC*
nkr nleeiendmine ja ,«u ul»ilii,„!„r.
kitub
Rutt,Rait,
toota taota
m»i
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s. I.1М_
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I lai.
Eltklr- »b»p„ba»Iaiad. irlkia-iiii-ütkude ja airnratid.- iilre-

möldrit.

ffiaile fulenuqa

ltadnune majatadie kui ka kaugr maa peale. Znltkaiii» ia!
bädeiiiärgu üa-el-adrd. kadu ja wörtadk maja inStgukrllad, fOif
fufliiicb para-diilt. ja ilinbtrcbUaniife lööd.

tcliskiwi-

meister,

Röuaudmlird ja Hinnakitjad mai ula.
ke« 17 mieta! mal-riku es judatanud.
8öil lööd iäidrlalle koriai-iirniiiril. „„ciiiale Ikbiiilalielt k id tahte. <liriab (aalo Pärn u.

ntutlk järele ja kindla luoeiututt all. 7-J21

У «uru raamalutaupliiMr .Irli*-

Vrah
Õra,(ом,toon-
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mann.) С» ununn i-tpa-1 Sõuda f»tttta« robulouptuttcft.
»иа n Я. К. ПЪмМ» ia Irahlmobrir. üdita» .ПШ*. Martowtlklit ja Piida.
Петерсу, 00». Ilar. ei
7219
ne. 8 Sckf 787, op. Hbe-T.

(-3d)mniittd|, on loata

A Athm-ka jaar,».
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