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.маиршос» А. А.

18 r. 42 kop. on; nüüd madab laps tüll ligi Smcliiif AdlTdd.
28 rubla, aga kui meie arrocsle mölame, ei Mdupniort -W- fsorsch io».
l-raeguiel ajal kooliruumide koiraspidamlne,
™®oliiuHiiN: kandidalidokõ:
auiiguslus, kuie jne. pea poole kauimaks on
läinud.l и» on iee kerkimine uhek-a ruola roo>-

ra õige kelkniine. loguni roa-kene
Яда roeel edalil

foomaarft A- Saial,

haamaiupidaja A. Ataut.
Ч^зпдаЫсгПгт i Ä hopuu.

Kõikide harnud r»k>de luurem puud on. ei Musaouianik Attufetiiaa.

alqhariüu, m o k > u la oleks oleroat. ba j»n t»!idinc tpdinil jf. Loulo»
on Lesii-wene blokk ajaga lommu käinud ja
linna poole puudnud. 1895. aasia! endiste Majaomanik Motto».

ilade pooli roobaslan mafjuil 10 12 protl.. Majaomanik Mptiar.

- lits» Itkeimie -. (ЯП* &0 tap
.Põailm." nr. ?-.» luluiak! .Aa taunib on need гонтом 7 aasia jooklul on roabas>am>ne 27 Majaomanik

. _ tMfek tSiele, haeulkalell tainik.’ OttflettKaieU

Mr'- äiämma lakaltla ls«eialb paluni leke aul

korda rohkem on.

2S. aifctiL
Nn ei ole lee -uguz> liialdatud, kui ütleme, et Lesii-wene kokkuleppe entajad
Яп»Г* oma healed oiaukt järgmrstek»
lallinna, hartduh ниток 7 « sta jookiul ' kanbibatidele. krba tr-e i<r linnaniaiiuUtubet»
14-15 korda enam on edendanud, kui en-l relkoosolrkul k»,ge kahaeMGd letdäte olema:
diled Imnatia», ei nemad har"ule mL>u rah Vtitnaitõuitif A. Aurgett»
roa peale 15 korda enam on katiunud wsi_ I
Яда ehk on INN asjata rah pillata» "h Majaomanik A. NaGkriL.
7ntid. iior Д ütrsjim.
linnata»(at asja» foormaia» '
Kas roõib mnt q,al -Ima naera: - n>»u- ('bitneaii-idtrt -игвгбегд
guh kuiimu,i tõsta?I har>»u e peale asjal, .(»«спы* iiaiiojiidl V. ?tnnd
riga ka liin roõib arrondega roast'ta.

Büroo |uhoto]a Paul Kuyberg lina ro*!i'uluk«ta. .«»»e.«eetl- ttejaataa.

kBr tcPtanfe ae, litte luuga Idpeb. palume lehe lil
■toi* särakata. rt mitte leke laa-B-r-ga a-abit ei

tas. nüüd 172 lapiega, mis ometi fa 15

>902. aastal andis linn om: kaeti 1022 lapie
koolilamiieks 18.820 r. 14 t, mis huige tobia

lÕIlflitiOOOOS:
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Pidage tingimata tahte asja meeles: 1) andke tõik oma healed sakste
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Cntlmaa TriinkM Seadsa. IL Nki M kes.
krai IL • Ihens*: .Wdiilaa dlO.Ie eeli.”

leile linnajao Saha luurkod»mkud on b>n- kiro-inurdude abti leoks leba bai ei ole ma1*10.1 P Lesti Vene bloki landivad,» ollo. letz gede pnüdmiiek» ,argm>„ mSneterakeied -Ima laomauiNudel p>kaaj» laenu laenus, mos rub
«aainudi
Aga roolija pid-da teadma, et n-.a las rabas roal,a mak>rlakte. ja mine panrt'renteis .j olnud miltnev. te. roallmiiNäaNid
«Kd roalja шМпиЬ. roalimiitele ilmunud, ii ,omakluL praegute linnawalillule hoolitsusel ,ades, nagu Sakin immobil-ubijuteit 7 en

42 protl. roahe! kõilunud, nn et alghari Äjakirjantk А. VuSkadus lallinna, juba poole mölluga on olnud, .Чаигпко* А. Д irrirro CkotbuCBf».
mis bhile õige pa.ju ligemale rohkum,h tällktlimitekaarti id laad roeel Ickn: õhtu!
hendad.
ketta 6 9 raekoja, ja kodukoer l !■ homme
Kõigelt lelleh näeme, et L-sI>-wene kokku,
bommikul teil 8- 9 prit -maiaiL wakonled
lepe »Hmaste aasia re joollul ro Õg a palju aiaaroad pn-.ft kell uhek-o Ag- ro t^a peab
oa puudnad teda. aga meie teame, et nad enne teda kohal olema, te* murdu jääb ta utte
roeel palju plaan,:-emad teha — ja teemad
ta. —
Praegu on hnliganiuie, ulatule, wastu roo imetab la leti,, kes roeel kabkleb, ei "ma
roõiliemnc roolja iuuluuiiud: Lesti-wene
tedaiama ka teeks.

ülemäära kõrgel* olla lousnud Aga roolija dine roolikoau kamaiies lelleks 1'nnapanka bloki mõtted lelle roaslu hutiduie looramnega
..Mina ja m>nu pere tahab Aeboroo, tee
!-ir2 ,-mo koartid wdljo rodtmala jätnud. irada, et tema kulul määrata luuri ehiui, aroada. kuti ma,aomanikud roõikltd bdlptasle roeel luurema! moe-ui astuda, mitte roaug-- nida.* uttes omal ajal laut r-broa juhi oma
taoeiaro>>t
ette rodita, mille särele praegu roõ. laenu taada. Ursiirsbtade hinna alandam-teks totside ja roäginid-nõudega
Nõgu nõdo. on neil külajuttudel. et teises liu
rabroale. kui tee elaroa Aurnala ja eha jnhemalii roojad uil d olla. tuna nad mafui-d anab linn oma aplegi KM need eneroõned
Яда ehk roõib roasiasnnd la leda teha,
rojaos irotowo adindudega Lesti «olijaid
trifcfs olid mitmed nii wenelaseb kui ko eest

tebeiäk-e roolinnielt eemal doida. ikkagi oma ennekuulmala ronüs ISrgendarool Aa ieltepä- on nü karoalielud. e> nad puhati kalu peanad eM roõib ta ieda roeel juuremai moed ai korda
rail käslakte käik heale» neile Saksa meestele tooma. >a ni> juh maiaomarokkkde makiuitd ai -aota...
jagu põhja all olnud «ete tahame nende
Aah. ilas ju oleks ku- kalju в-ett annaks!..
enn-2 i irgnewatele pdlwedele mälestuseks läte- anda. kes alati olla kõigi majaomanikkude ka- tama roõbendada. See cm ,u igaühele telge, et
bkrii umaldada. kes roolauistele ei ilmunud lude eeli roõl,a astunud ja asiuuai ka rS« mida robkem linnal la'ulooroo>d etieroöne>d, la andis koed. kui Mõõtes la p>p:a io>. nuud
pid>.
teda roõbem nöuiakte oiiekobeleid maktu|>d. ü>on Illoe-ies jurnud ja tundemärgid ei natlä.
j- ‘eNiroiifi wdidu meie «oilostele ;atfi&
See arrouslus ton |uh niiiama anr.tiu, null Saha I uurkodanikud e> ia« selleh aru. nei et neile Mooles tuleks! lundemärgid na»ä
veali kaid Lesli-Wene bloki kandidadid
na^u teda Safla k»ndida,,de maiaomamkkude le ei ole mingiiugujid uuendu>> larw>», nemad road koguni letjt ilma!
järgmiselt:
kalude eejt wäliaastumine tenlnl on olnud. tabaroad tr-ift ("Iroeletl raha lüpsma hakata,
li agu kahelüninr aasia eeh paide om»
1 Poska i wancm i pooli lõL' ivasln
Sakia mehed on >uba kahckia aasia, Lernena- ei idrjell kaswawa linna wällaminekuid kana.
eehroedajalk Valli laksie juha,uje! raudne
mulega wolikogu, islunud, ,a keegi e> ole kuV Pullisaar
I üll .
Meie aga ülleme, et neid, kes nliluguiel woslu wõittes ja paide luiroalr jäi, n>,
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Reie praegpskd «alimised on

wõitlnv hariSnsk reü.

heal olgu Lestr-wene bloll eftajatel.. kes
lõ-ih hariduü loomad, seda rahroa raud

roara. rahroa jõadu ja roage ,a ilu!

Bjakirjandus.

„1915. aasta wõil on käes, roalmislogem
heitted apteeker vraühe nigiroalilogus. lubu 1917. aasia wõidu roasiu l*
laie hulgas leida ei ole. Meil ei uiuta luuilkaup, leda endiste „aade' iaik laaris, 1'nna apieellNii hüüab Nüa roaiimiste peale юд-к
meeste sa roadeikaniide imelegudesle. roal» dega ja lelelab, ei iee linnal» rohama hämus roaadaies „Nig -Seiiung*. Irma iro ,*» on
leaiokie. ei nende rahroa >a mo>aomanikkude ali on, nagu paidele raudlee
Cäli kandida.iü «inult Iihtrahro>« loel-im»,
eeh leismine ainult lelles on leisnud, ei aga
„Я!и. äiu. kusiu, kussu,äiu tali*Baina!* „teda nad oma programmiga mu,»ugt omi
kõige larwilikkumate loiduainete hinda tõsla. roaalo, lee on nende praegune laul!
poole oskaroad lõminaia ja kes om: juhtide
Mondogu need ..he*legl>a»' enne leiroahtn.
Viid küll omal ajal ЯггосНи*. Roltj, Сисе lubaduii pimedalt peail uiu»»'.
Valid, his roõib u»kü?a. ei nemnd ka lubatu»
„leilel pool leiti» aga kõikidelt ra^
>a Roteupiamn ning krahw Illanleussel, !e,
imetegudega walmis laawid.
wusteft hariilaied ja omanikud, kelltt
ariihaie maarahwale kirjutasid... aga need
Meie атташе, »i neile kuiiumnia he»iegitungiro ühine hurot on ieda loomulikku
allikad on kuiroanud, ainult kadakaid las roajolele kõige paremaks roa iuek, iee on. kui togu
kokkulepet, mis wiimasiel roalimisiei nn
loiul e nüüd meile, ne>d Les» joa räbalaid, iooIee pikk 'uurtaupmeeste ja roadiikannde kandi- kaelu!
head w,I,a k-nd-s, e»ait jätka, . teine-teiit
daiide rt»a kõige wiil-kamali ldbi kuku: lahe.
roaslasrrkku
toetada ,a rahromslr i roottolu Lesii-wene blokki roaslasnnd on nagu
>a ieNek, ei ole muud lo-wis. kui neU< keera,
ara taandada*
>1и1а»
р-lroed
põua
ajal
talumehe
januneua
dele ikka kuul musta kn» i lasta, >' ikka musta
Li toh->da iUgusi „kogukondlite rerookosti - nii ei tule nad lulewiku, enam nb wi.jale... oma roaige äärte ja 1>т|е põh hutteit l«hiim«ic* jOreiand-ni i wba. — mida
jaga on nad kenad maadelda, aga nende inda

nagi kuulnud, ei nad teal olrkjid ka ägeda» loril ka arroab põhja all olen» I, Lesti wali-

oma teijukobla kallsnud. Need majaomamkude
kalude kaüs,ad ei ole ivaeroaksli wdlnudlkes.
ti roollkogu legewule aruannet arrouriada. aikes roalimile ees ,alkub ne>! julaujt waslajeid
tel|a lagani pista. Saksa kandidaiide Ira* on
mõned endiird roollnikud. kel >ulgull e> olnud
telke roaslu roälia asluda. mis nad praequiele

wolikogule tuul? annatvad >a neid joowilatakte uuesle roolikogusje roolida l
Meie ülleme, ei Iee lühi lori on. fui keegi
tõendab, et meie kasioawale Unnale uu>> rt.
leroSHeid ionr'4 ei ole Xas e> ole mr>le oda-

roomai kuüeainrr tarni? 7 endine roollkogu
karoafe, tekkeks tnrhat>S?Nitl tisse teada. Kas

ei ole meile oSaroamai eb>lu»rnaieri--Ii tar-

mis? endine roollkogu fa«at‘e, teda liuna laama,a tõendusega watz
rõemuhüüd üle vulgario. mm ka wene lehledesie uloios: „lldrianopoli roSüsa» on me>e

kool»'

See on õige: lldnunopol langes baiga,,
lölite äeewulega roaatab lallmn me>e laste luurema hariduie mõ,ul i lütk osi ma
praeguste roalinnsie peale
büirnn-edr keda roalL-a. kellele healt ап-

mõla roobel roa bei ei osk-nud leb». ja mee
roalija e> loku praegutel aj-l ka mund mõlelda ja uleida. kui: ..M>na ja rntnu naabrs

ha jäänud! -

on ht.ro! Я ahal,kull hõljuma» nad uit poi

kindlamal, teile roosa astuda, te» - enam tunda

ta aukarrui, Klostiroõ-ilute, ei roõ- nnNe tenrt.
dude. barroo roaifroid alla saates, aga hap,.
tui paistab ka midagi muud, ,a lee on: meie daie põllul rähmale: pool klassi аама,!! Kõr meniaallutelt enoalt juhrida las»wõitlu-e, lelle rooee.tojega oa idjon-rr-ks
leileoegled linnai"» ei austa sek- roõmiu. gelt lendama» nad pahroah moode, ui, kõr
millega prantiuh loddi.
eel ti ilmu ta. kulagil Le « Ii- 8 ene liikumata roarandus ja lp. pe b alalLl lee neile lundmala on. e> näi u»k«hoidlaste
ülem mure olema, ei nendes rioodes
vlaki tõõd e> arrourta. luiamitewõõrl olewai, hin peab m-dagi muud gil Lestr-wene blok> tood et armasta, kuu, Inknmata roarandn-e omanikkude rro >kka

olema. ,a tee on: ei taheta mitte rah» >t

Nõndaks: Need meh.-» ,a need ringkon harida.
kas lee ehk teine nngkond on iee õige. nad, kes raheoa. linna, kognkonna h rtdn'« eeh
See on tee-amane pilt. mis meile terrorit
bs liuna ,a eahroa k-iu-d l itteb. kes liuna hoolt kannatoad. kes oma «едегоп r teller Hlps kubermangul roaslu paistab: Lesti kuber
tulerviku tulude eest «al,n astub, nagu kord mõõraroa». need on meie mehe», need on mangu kibelk.-nnad on Mn-emslt kõik
mehed, kelle poole peab hoidma.
M kobas? — on paüudel kabkle>atel
ilma kihellonnakooliüeta. Mrte maa jt » on
dele peal. lvtlitakle tundemaekihd, mille zäKudar on lugu liin meie lahe roalitaw* hariduie woslu nuiama külmad, n gu meie
lete mehi Õrn wöiks tunda? Aa tee on ka oartei luures, mi, näeme meie Uiu?
linna ilad.
Caieme ajalugu miusiada, oleme roiim->e
oaga õige, et meh> oiiilakte >a meh> kaaNga, mis nimega nulugull ha tuleb kuiluiakle. tee on õige, tee on kohus!
kraadini erapooletud ja lehime meie linna .-ja- luda, kes oma po,al« harid uh ei «nn?, tee
-Iga ometi on üks lundemäek olemas, mts loo roiimaleid lehekülga. Mis näeme trall?
jäägu lugeja ollusiada.
•aldi ei peta — tee on meeste teitukord ha.
Need on kibeda» liigad, mis !ün alla iulvaalame nüüd. mis ireroad totraga
I»u,e wastu, tegrrou- ha r > d u 1 e. põllul. lewad neelata, aga р eata ei ole midagi!
l5esti-Wene bloki ehk kokkuleppe efilajad.
luttoro on, et igal eluroõiinullicl rahroal,
luliaw on, et meie Iinna»m«roalitius
UkStoir.e lelleks jällegi шитое» aastad
Hat aruiaaroal leltskonn I, igal edattpüüdroal kümne aasia eeh mitte Lesti-wen- bloki eb-a- — 1905 1915, L o. 7 ro.imolt a«$,ai.
Perekonnal ja inimetel lõ ine tung h* г idule jäle käes ei olnud. Aa tuttaro on ka misiu1905. aastal on juba 2t> Oasli, да |Q|2järele on. teft haridus on jõud, on roogi. guies teitukorras meie llnna al ih,udus sel «| I aasta lõpul 50 Nosii. Seusme o. sta h>ok'ui
* roaranbus, on iga rahroa, leltskonn , eit», mirluguled keldi", kuurid loolimo,aSek? on 24 Nari! juurde I uinud, l. o. 2 kslmletis.
Peiekonna ja üktiku inimele taudroata.
olid, mislugused wäl>a»igukohad leal asusid mendikku Nash aasia,, ehk Hgl 2>,, Nash
Miks leiame meie oma mao luuremates >a tuttaro an, kud-s paljud kooli» roeel prae aarias. Lnne oli pool Nasil аа»,»,. nüüd Z>,
«ewSlrtr, roSeraste rahw-ske liikmeid; miks gu endiste olude all kannatama pe road l
— l. o. Ikgerous on liin 7 korda luurimaks
mi doonlaied meie wöiaslanduie, iufp ta|«6;
caleme wäikele pilgu oma endlslesle ja läinud. Kui meie aga liia juurde lelle loemee
"iks on meie kirikuõpetajad, meie tohlrid. praegusleslr koolioludesle. Mi, närme ieali? cl lelle a,a tee» faubanbutetooli», kommnristarem jagu meie trgewamaid kool>üpeta|a>d llontrah - roahe - on o'l« 'ilmatorkaro.
koal. rahroaroama,ulagu ,ne. eluste on kui1895. a., kus teine ollus meie as>u ajas. tutud, mis kõik rahosahariduie alale kuulušeüepdralt, et haridus neis maades ja maarad lallinna wolikogu a>gh>rtdue pe le road, tits et ole liig. kui meie teda tegemait
kuirem on olnud kui meil tiin, Eestimaal 10.970 r. 15 kop.. lasir arro on 925. klas- roeel 7 roona luutendame j* ütleme, et ha
*eh immele» on enam ha riiud, roanematel iibd on 18. kooli la,rod ,8
riduie laotame» 4e*H-ГОсae blokk 14 koe■ tooilM olnud kus uei>»e lapie» rool mi -, ii
1905. aariani kerkib rooljaanne algbar» 6a enam road on minu» hn endine «oli» on kogunud, mille najal na» adati on dute peole kuni >8.820 rublaut >« laste »r« fogiL
1022 peale, flaslib» on nüüd 22 toolitaIDaalame, kudos on laste ;ne tõusnud
. ikui luut handute mü,u koolide kaudu
tai» 22.
romrrale 7 aa,ta jooklul
chwa peale on olnud, teda näeme »>2Mis näitab lee? Seda, et 8 aasta ,ookiul
1905. aastal Miti» о lg koolike, 1089 lah.
neli NasU ,a 89 lah luurde on tulnud, t. o. oga >912. aasia lõpul oli nei, 2200 !>4t,
Nui loks la te» pranttuh >870.—71. a. lS- igal aastal kas» h algharidus >/» llosti p mis tõutu 1211 dsple mõrra tähendad, n„
'» kdtttM» S*Ba lehe. ühel, fuH: Il lapie roSetaI
et wnmate teitsme aasta hx»ul >qal -osta,
в on Sott* toofidpetaja teinud!*_ Ц Ы
Lt >hn loomuliku linna edenemilega läii- 172 lah algkool ä-esM «astu on wõetuü
> nädala щЬ Ateianopol langes, Wt Ь» kaes »i ole kä^ud. an enam kui telge! «да
tartu kaste arro N

ih awalikull roäl|a et astu. nagu et oleks
allinnas peale ae*e m.dog.

Seal. kus rahTONste, särele peopoenioaal
eiüus rool-kogus e peo.» m.nema, paluroad nad
eenlasttte 5b kolua. luna eeüiast.l >lm. kokku

leppeta üle lelle laes on. Kus on linna laht
deil. linna elan-Nudett arn-a-mine, neile roaslu
tulemine, nende hinge juurde alum>n», ei >»»a

loojendada? Mille kusagil! Külm ja kuiro,
nagu pSuapilro!
Kus on roasla»'e leletused hariduie, sell<
rahroa raudroara asjus? Mitte kulagil!

Mis mõlleroad nad >i-n leha? Kas jälle
pool ttasli aasta»!?
Aa teda ette luues muutub roõ tlus prae

gustel walimisiel udolulels hariduie eeh,
lelle luurema teguri eeh, m>s rahwaid iõs>ub

,a langetab. Seda tunneb Lesii-lvene blot!

>a nagu hoiatades hüüab la kõigile,
kellele hariduse kahla arusaamine an:

lõuteks.

..Sek» pole praegue demokratiite hm

noteadR-e juures mitro luured pojas7"
mõeduändroa». roal» roäikie» n>a,-d.
mis la rajadele, roaga poljndete hant.
lastelt lant modarood, kui nk aga tS«
tel, >abaroad ,a teks ol-roa-e (ntnnvta
waiandue oilmite ielfde ohi poote pob

Muidugi, äri ei laa lellega teha,
aga teile peale pote >u ka malja mindud I»

tõu.mate naahirdade juu espo , i-sli rodmaia. er roa,kr kapitali larrottus eun st
tuieroilus raia teed*.

õalkani söäa.
V.VtUed Пий gril.
5kulun all olnud juba 24. männi uus

Kui tele lahair, ei lallinna rahroas hari- roõillus terroel Uinu käimas.
Serbia Iuurlü.'1-utt. mis larabotbi mäe
dutes edeneks; kui lete tahan, e> i»te laslel
haridust paNuroa-d alulusi oleks; ku> teie ta. peate oli koondatud, Inn»is liirgi baiare«d
hale, et teie >e-s>e ruhroosi. jalga e> Jääks roaihma. Iibel ll-nil on moaMnegroiate» rotis
ega teiste eda -puukgate kognkonkade ja Unna»« kindlus» , ära rod.nad. leult lln»Instuste laiпоет alla et langeks; kui teie. e»Itlal«d tahate, ätmilt oodaiaka uleüldite L-em>jookUi kstet need haridnte pnrud. milteh ..Kateroipoja' rak.
Coupoeroal kella kuu. a,ä huroit nd тогоlooja Kreutzwald hariduh roõ»rel»es ni> äutenegrojaied "asiu.ad l.aboirh. ümber ära.
lasti ütled, roalguh annnNid.
tkoutenegro pollornmk ^I.imenats smbm tel..Kus kõik ptirud kahel ofa!
lek» iteärallte ..iurmaminesate* baralsom m>
Caulu lõõmad lõkendama
baiahrlueest kokku See oli lete e-oda mett suur.
Küll lits Kaita» koju jõuab
<vma lastel dnne kooma....* kui teie «а- See Ml tangu 'ürNaUe nttale all lahti, l>hale, et tee haridute iõõ. mis juba alusiaiud. ruga trooraedad» k Nake. lerroe batotson tai
ilulake õitsele loaks ja mitte ära ei loa unus hukka. oa. tra.. rod olll- pnrnrtatak
Üleüldine sa otturroro toentaoak» P*d> «О».
torud. KU

M k——» »•

Dtonttnaarok oina* nü»b Siuta,i aiamai kohe «bf* oli Urif tungl täis, to«- >eks seletanud uhe kohaliku madrikuduek.gi. i kinnist,Imatumata taban»». Nad on laba _

Ja!

T^jfen iahl lubatu» 1 luure» bulqaä ruumipuu»uiet tMtUelÜele platSei blaslc mii. 4l№anu> iile jS-i p ul-riku |uuröt Hitti' ml:r..cd lo-

et tooliie» ta üleüldise! malimüel a nutl ühe j kõige [utgulcga öeldes — sellest iaabd. tü
1 nim* mäluni>c sedel- peale uõirpat liquta»;, ujuwad nirustamiicmaitna» paksu

Ja..!

stuiiitH 10*11 liuna pool CugiltM tula luu- Ю» urn-tab liähn h <düI.jo,. lu-puüb,
tes oli Serbia oa* ia DHwmib^wlclw пм* m* Peolhnani tanbü»: „btulari Mo eneg
riismete roaljel lahing' 1йгГИсЬ?аои(.Ь ja «•«•* .*•" puha Sopa torni ott»!" ПМЫ
põgeneiid. Umbel 1000 tolbatii ia 18 oteif- f*mal wäga luur m-rbipa.g p elanwu-lt

i saamise järele tegi ja üeg< puhtalt südamest tui Tallinn mii maiel ajal nuie raudteede t»n,J

iluna kõik ieiied nime» tuk,aks luunisraiuh*
1 ©oid olla. et direktor teda oma kindla aru

! tegi. Aga fiish peab ütlema, ei need all-s
oleliib h'ttemoi|i(ub mahmileb. Tahus aga
Satoniflft on meel tolm meolaema her- j landel III hai-l* roübama. 3um tateenlsm- direktor lellega kõik teised, keda .ööbi*» uh*|
les nimekirjas landidattdels üles >eawad. Иг
bia moega luurlütfiftega
poole•'IHIOII
|,-o. i'«('
vua WUSIJUStui-П
IUUIIUIHMUU
UWK"õttis
MM J ,'->
' ' , го^еЯе rüg.molitogu |a nõu- i male toimetada ja lelle kaudu juhtumilt mõ
Saloniki
ta-amos
tetsam
b iveolaerna1kogu
liikmeid
ota.
meeleauxilda, • lats
©.'ühted Tstjäialdihr». | betuft. demd.
Salonitt
|a»amas
lel|am
J) 6dmeolaema
liihnel»
о la.
litsUks
o!ao!a
nreeleamalbaj
Ivoskrestenie kirtluste, kus tõ,as iuimasaanu- ! ned heale» laanud iükud mollndlubets wüa,
Mi marte роегоайс mõitlustcjt teatatafi* j m'nf j00'"','. m
lele hingepalmei peeii ,a 5s'anda!« 81a mt !õ,a ! ii-s pidas biretloriherra lõõliji boitemottiüels
|ärgmi|t. legemuies oli 18. nniriitl nimelt Я(Л1МИ1И lllcnt.negr,' masin.
Mn malimiieb liikide särele ja walitakse
riistadele uusi mõnusid paluti.
Bulgaria parema tüma eelmägt. Kell tuus! „SObralif' mOiuauulOus Montenegro
liigist üks wolinik. iüs Inleb la üks mm! ma
Salga liitumine.
hommitul halla»» uut tulid iŽürgi laema»eli peale teilab juba mõnda päeuw; iuurriiti&e
limüefebeü peale (irjulaba. on liigist laks moll
peale pidulikku lumalateenlsiutt Iu»d
,a parast ta batJ.e.Deli Bulg ila ieiinlohlade laema» on Anlimari all inglile abmir li Ваг.
nikku, iüs kaks.
Slaami komitee lüfmeb kõige ees lirituit wälnaq juhatule!
peale tuld andma

:: 10 Ж?!

leti langel mangi. lilledest riit. miNi pidi Atekiander II |« Alet-

S. Oahai mabr. M«Ib«o».

Kella tümn* apl tungis 8 4 batatpni

25. Märti,1 taaril Башар Montenegro [u

Türgi mage ,'umiü.nul* toetuid paiema tü ningale telegrammi, millel meeleatualbu e ai

ja. Nemad olid fa mecieaõ>a|»uie korr, id.,,'».

Illüritem „hurm' kuuldus üle plat» ja ralv

Peterburift.

et Montenegro Slu-atii omale mirte <1 laa
Scllels on palju põbjuiib. Riigimolitogu ef>

meest Huwitanud rnainade kurimus, turd was
laiud, e> nende kütiniusie aruiunujets praegtu

paras silmapilk ei olla.
llurimlft. Hüpe,, lui teada taadi, et riigi

laulu lauldi ja ka Dnglüe (a Konna hoone
ees laulbi riigilauiuiib. Kui Inglise saarik
akna wahele tuli. Kienbaii: ..Tlagu 3-igIisjärele ei tõudwat ündlus n,i,.e laua Serbia terburis parempool!*,* ja lahwusloste Prvil maa!" „Maha Nutria!" Kõrk lüfuniine uu
liliaiel oli leismas |a nõnda ütelda kogu pe
iuurlntlidele manu panna, õlulai- langemi toime j»ind>. on 2>. mä.ni nmeleav>alduste,ia
terburi oli wal|os haruldail waaieprli> w one looks aga lõik üuitria kam >l и ed tegi. Sel mõrtelbes hoopis mädeieb. ©тш>е» meeittamas.
leil halb meele lu Ш enis.
amalbuieb käima», nagu ..Uu-sf. Molma' üt
iuar.b.T * nõudmine. Ш е'еат I aj õ Baiga
Serbia rraslas iuur-»t>d«te, ci la Stu- leb. otsekohe duäria masiu.
ria ja Se.bu saaNonõude ees.
tari püramiit ei lõpeta, ie‘t et õda Tu-giKella I ojal hakkas К-aiani peakriüu
Фг а IHIuir.te luures nõud id meeleam»!maoga eda-i kestab.
juurde rahwait -ohkel »rwul fogutnä. Kella
Kiniutts.

Need meele,uuolõuie», mis 17. nKirtnl Pe

indmi esetlüöele. l.-s emanemai- tomüeedele ja

tõigde loostde ioojabe lõunasöögi, lume loioniibe |a öpereijibe tegelastele e»*li anda. See
roüman* tera ilus tuleb koolilastele e>t< lu

gtõa, ilma et lelle luures mingtluguib tönäi
eht seletu , oleks, m li* lõpul aga ke-snlaulu
tuleb lauldu.
Linna a e-nstrneeplelid.st. r,»gimoii..-gu
te.rnishoiu!emisjon e> ole mitte iundaks а -

manu» liti aasta 12 m**bra»ri e dust

l»>>Dd igal pool. et rähmas rr.ut,» maha mõlaks muuta, mitte järele linna» sa tem noo» ilma

ДЬЬи! itcraiJi (iä<ipritaaiuetiü
Kalletes, mis ..Kord »nd Süa’i* ap.rh.
numbris ilmuiib, heidab endile tuita» heledal

malguft äürgimaa Mieml|e poi liita
peale.

üugern ..haige mees.
Meie iPsmani rüt on nõraats jäänud
oma liig tuure tasmamiie tõtiu! Meie oleme
haiged oma rabmusie (<r|u segu pärast sa hod>

neile rumalarle, ter u-urnad, ei meid mäg>waldie arstimite kaudu a>õ>b ai'a,a ni ft>gusie poolt arsiiiake me e nif surmale! Nkeie
oleme nagu ü ekollaste tõusnud mägesriku-iogi.

Tl tarm I e a>al»o-mõ«:eteadIane olla. et lind

laks teha. tl meie lürgi rahmue-jõu ,agut.
p.drm,nck mitte niisugune ei oie, nagu ia malts

pid> näib olema!. Sesüaadik (ui meie Meni

Ntoikma-Taliinna tee pärast on luup
maib!u*elal->nguib löödud |a ainult ©inbnut
raudtee mõimlalt est,ajaie mõiitlule (aritu on

teinud, ei lee larmiline ühendus senini iuIp
mata on. Kuid löpuWna selle te* asjas on

undmulaks. pea!.- !*Ne on kar»iiu'e! we-I

raudtee baru. mis Smolenskist helatcs Oreli,
Tartu 1 ee peale mä'ja täits. Kõd nimeta.ub

teed iih>read Tallinna peale rn-Ija, nende
kõikide kamastemi,,.- on lelleks eür mõetub о

Tallinnaga uhendn! luua. Küüne aga nu b.
misiugunc nendelt stmidest oleks Tal

kõige tulusam? ©aldai-Tapa lii ml ei .dets
Tallinna kohin mitte iväga suuri i:b. usl.Lema
algaks Nikolai raudtee keskpaiga t ja muts
Balti raudtee keskkoha peale rnäli». Tema „Ы
oleks mantmale wenen.au pealinnalt MoR.
maie Tallinnaga ühendust p-dluta, tu » ;!el
ühendusel ei õieti milt* palju iu!u. 4 t
te* pikkust nende mõlemale linnadmitte kuigi puksu ei lühendaks. Kahju ,
oleks aga tee. et ta oi-elohe !>ko >rna Tu
raudtee ehiluU ülearu»-ks >-eIs. Se.ler

on Tallinna kaude lopast ainust looir
ei Ale tee ebi ur-ks luba e ainud.

ittrelli Tartu raudteel on Tast-nna
21 kop., nimelt: . Sõprule" selli' raa maru muidugi õige oaiju tahüust, kmd peab
juures
silmas p-bama. et Rix, u;-n О»,
nad sinna seisina Kiiendat>! „Tlagu ©ene kogu heaks 150 rubla, nende liigun.>Iega. juba enne nende mahti (aimas olema
lõjamägi!" Soldatid masia»» oma poolt ..hui et „Söpruie" jeltl, mafluüne raamaiulogu

^aecuauuailed.

tes hilju,r Burazzore jõuni, suurlültidega
SIuiari ait on. Itüüb olema, pommitamine

iniheneride ja teede komisjonide arutustel ni
metaba on olnud.
tihendist* I-iom. mis Tallinna peale pia*.
nii elud. on Mõskma. (ttreltr-Narma. rstrrstu
Tartu >a ©aldai-Tapa raudteed.

armu.* juurde T>ari,rõni uuliüale jõuds>-', jäid

hüüdega. iOhmilrerid mli» >õdu-'ele n-ä! moirata raamatulotuts muudeiakse. 131 rbl.
I». Nõuti polgu muusikal, aga üteldi, cl polgu 21 lop. liiati lill. aastal määratud laplast
Konslaruinopoli poile taganenud.
mängukoor kodu- ei ole. Seal pisted laks lar- juurde, mis lelleks a!u,al>. e> uststuse liikme
molitogus peksmise üle, mille osaliseks meele- tongilt -ehind lahmiti, millel lellel, ha ed peal- tele ruske haigue puhul, ehi sel korral, Iu>
Seitlit.'.d rii gimaa!.
amaldujad Peterbu.i uul I ntel lati, aeupärimtne
Ktamü pasrha olewat jälle tr.urmesi.its ette mõeialie. audis ifemtste asjabe minister l!,|ad peal olid, ohmitleride mõefabega läbi. ühiruje liige mäbrtlult töölt lahti lasiatfe, uäiSee tõstis lalga meeleolu ja hüüli: „lliiiu- le ib iumm.iltll toetule raba aniats. iliuldtustuud ja la olema! ia tut c ma.-tu rnõtnub.
oma abilisele Solotaremüe täiu pohtjd tege gusie „nööpnõeltega' teame oma Balt ni me ,- iu e äriline läbdäd aasta aastal, laieneb, selle
Seisukord läheb ida la temofs, test et prominimast uurimise aisa mõtta. Sel.el põh,utel lufni
masiu aga übüut* liitu,r lapltal larmiHlel möcloemma!"
Iibes rahutu ed ähwa.»amad а|д ».,. Kuber ka Solotaremi poolt mnmeb i ikud ute. Kõige
du! ei tara u,a:aö>. luna ‘uuremab sularaha
neridele on et>e kirjutatud krütla i toitsid, teil
- uu irü.sii palee ees ta 5>gl « matpealt lülima» p rtsiamid Snal hnomsli ,a Ma.
li ed laenud äh i-.i cl pöbjuslirja urel* ainult
mu du rnõimat suurriigid enr.a|t iie.nist.-ife äs
touna h„ne ees.
uati u,lõata, teo 5p.ouxc.piic tttiü-d-ir
püratud tujul lubatud on. oüusiad tolmetorbsades te segada
Silla ees, mida mõõda Peele, Pauli fin>- rel oiamal-u matänuit tncsit peal* mõru. Mu
plaani ette pammab, mille põhjckl polniei
ida a№ hai
meeleamalbuh paemal talitas. Tdas, tuulan luiesle peoieb, jäid meeleamalbaj >» pe lama. ru-ei oli möoõalamub aastal 372 lirget, kestel
Seal
jagunes
ialk
ka
kaheks,
lväil
em
i
kk
pär
ei ole noil päeaüi suuremaid mõitlu-i olnud. fa poltlte-ialkade juhatasad ule. pot»seinikko-tu 1»51 o'a.jh:e >23 > rubla таопи'е* »!i
Buiga.larb a-eau-a» I iresle A»danopolt u d.e (ube Ieletusteil roõib aiu laaõa, ei na> igamees gadega >a rl-l-ga lokus finMute pool,-, tuna
ja muriulia tobile, e> liu oliuslim I lõõri oma ülemu e lo и järele on tal tanud. Ülemad le ne talk luuimursn Nikolai llrfolo|.mit>W
anda. Ka Bu.air-r lapimai bulgarlaieö peale politseiametnikud Imniramad, et na» et mõn u) palee poole lidus. Kui duitriaga sõda rtafs
tungida.
mee!eawald,i|a!d Nultrra jaad.Iu maja juurde tulema, üileb „И. Molma", lits armatatafle,
lasin, lejl re.lel oleks nende arm.it.-> mõinui ei iuuimiirll >õ)a ülemjuhaiuic oma kätte mö
Meel awaldus litoni ttegro taastu
lab. drmaii, et iuutmüni ineeleamalda, loga
b. muulits poKotijaesiouöeöet Kulsemaa
on nüüd an ellilul, alganud. 25. märtrist iaa- hõlmad lagajäried olla. Leitell pooli seletati
laa > tulel'. Kurb palee -k, id ei amiu'. Sall ja ©e njarwe mat ad Pade treiiis I.xlatie
dit ieüamaõ duitria ja teiste luurriilt»* tõja- ,-ilte assalugu ni>, et peksmine äk Uute politsei
lutus
jälle
ilroitsti
platlile,
kuhu
mää
alu
tuur
samase
Iteiü 2. posttse>ta.'s!o,ina,t I. posttlacmab Antlmari ees. Auilrta esialgne t ht- o-ade luhatasale ka,и peale loime panku», les hulk tahiis minna, ei Sergtjcmi uulil a| . 4 uil inine on täidetud, aga meeleolu M.-iiii ole omamoli Inga larast tartpiianub. Patitseinil- ria saatkonna hoone ees meeleam Iduit toime reijaostonda.
n
Tüdine Nüa öpelõnnalurator 8.
ma! õige paha. vii olema, loole, et meele- lube seletu,ed ei suulnu» Soloiatem, laluistaba panna. Suurt ma ema matüs mõistlikum i*I.
M. piul h-enko on iöigile koo!iõpela,a>ele ins
aroaibus mõju а maldab. Montenegro lunin- ,a edasi tahetakse ka erainimesi ule luulaia, ei seda nõu täide ei iaa-'etud. Ka,jutrr „Mapeklorite
käbi jumala.ajäimile Uita jaamud.
gas andnud iõjamae ülen.iulplule btuuri Ii tes petsmisle juures mubtiib.
ha Nuslria!" „Maha Sasonow!" Nüüd läkid milles ta neid muu teas palub oma lüd-tmliklu
Serbia tinbraii Bojomü hi lätte, tel t.-nifš
meeleawaldajad Sumoromi platlile, lus riigi- tänu kõigile lastcmanemaitle, tooli lasi* abipommitama* reisina jättis, lai Serbia magi.
*iirскита,Ott,‘ra PelkibiiriS.

uuest* alganud ja -õiaa-, rundjote a. mamüe

punktina õige lagedast* euewõijate-ral um-este.

Kui aga malimüed üleüldised on. süs kir alles ütlemata, kuna tema ehitut* käünius al
jutatake nü palju nimesid malimile(e»eli:tlt. gatajale pooli uuesie üles on möeiud. Lo,-»*,
j lui paisu moündfa maülatte Mu-du e> saa tarnast* inleb ia juba lähenul ajal hui* raubuleüldie üleüldiüd rnasinüü sugugi eite kuju teebe komisjonis uueste oiiusiarr.it* alla st u!,.
todagi.
kütmist, nagu juba teaunub. leidis reubietbc
Ntüugune on õige hcaletamietorb |alell< komisjonis (Järtlli-larin raudtee laa-jüus,
järele tuleb igal pool fa>a.
tuna ©aldai Tapa tee. mis Nikolai r-udte*
pealt Balli rau»-ee peale rnälja oteks tulnud,
. Ruttas я«4 ai a.
lõpulikult
tagaü on lülarud Gielli-Narrna
©aga weider em. millega rranern mab
rikuiuspe tor Nutkornsü ,õoüS'tle 1-rkrdes ma raudtee ehilni* plaan lunnismri juba en-e-ul,

makogu laulis niil^isti Шепе kui ka Bulgarima manu. Ka pahemal pool mörstd Kirkused gu,e|t teatas >a ette pani iuurrütibc nõudmist
|a Serbia rngilauluiib.
pealetung unije eile.
Suurt poolehüdmüt inomen.grotastd*
Kuningat lütola< roastas kohe: м ei mot
1500 tammu laugule! jäi» lürNased je>s.
ma, ainult nts twniljon tuli 600 700 tam mat kah>ukr suurriikide soowüid laita ja jätab näidati teega üles, e, igakord laulmü* mah:
mu lähedatele, pidi aga Bulgaria iuurtuft<t>r sellepärast tuur,iilidele wabadute oma heaks a|al hüüti: ..Ttagu Momenegro kuningas
Nikola !" „Skuia» Momenegr.-Ie!" ..Maha
|o purude hnmdama ruie mõtul taganen»:. агюатпе järele talitaba.
Meeleawolduled Peterburis on du|t>ias Nuilria!' Mõlemal Mõika kalla» meõd' läks
Pöiast te,isaema mci ib lati baialjo-и r tia
mõ-ieluhandeline talk, mis Nriku pooli luü |i
arema!
meeleolu
lunnoanub
mäe Selja taga pealemngimile ette, pidid ag
millele peatleii шпата rohkesle rahmdt ,uui- lim-stt head külge teietab- Illeüldilel koos
de
a us. Lauldi „Müha Marikia'. lun- laul- olekul trõibat-e töölist iundrda ju't teamb ist
Kella mne ajal hala,! Kt sreros mäge
rnite' ka mitmed kindrali» o>» mõtiib, kes mee- kuid rnal-da. teietanud ta. ..mõni tuleb >a pa,
maale lootma. К linule luurluklide blarrid ojaleau
i.bajate eesoiias ■ mntuiib. õ eärams te- neb ruiita nma alla. et u-aaia, mall seda ,a
tid aga Türgi mäe teal fülai lai li. ©idemiPaar kosi Iheeb. Nrig>mo»kogu liikmed ramaste tuulbunb büü'e>: „Maha Satonom!" seda."
tus tulid türllaieb meel for» 200 500 -am
Noh, herr.de inspektorile mödüm* kui!
(Peni
teisie hulgalt mäha. ©arsti ühineiid
joomad
lorba
mõõda
ministrile
juures
tijeeb
mu lahedatele, teal pidi» nad aga butgarl ste
rahuldarnieks tähendada, et mere juures *
tule all leirma jääma. parast iühitest lahi- T imisel puhul oli» ladelid ühes oltobrisii, Hbstieslenie fiiiluit mä!jaiuli,ad üleütbl e ial ole
meel mitte müüks laanud ruükard mali
дала.
Nüüd
ulatas
meeleam
Idasate
hull
urn
bega
Salonomi
juures
theelauas,
luna
järglemifl tungisid tais baialjoni tolm* fuutipildu)aga tormi joo Kr es pahema tüma polgu pe miiel päemal jälle lju4»siom ja Punfel;le- bes 20.001) inimele peale. Kõige ees lammu niie juures nina al!a panna.
Mitmed töölised.
milsh, rahmuslajed lelle cesoitas IrahmBod- mab leedeinlheneride insiiiubi üliõpilaie» >a
le ja jõudsid lastetraamioeni.
Siis aga tundis äge tust neid luures toe rinsti ja Balaleld-m 011 ja (üs meel шопе» (аппапмб mdäraiu luuri risti, mis elam teil
liliaietl
|a
malgeielt
roolidest
on
teMub.
Nen
otiobrisüb
nagu
Komalen
sli,
iluis
j.
1.
tatutes põgenema, õ 4 baialjoni, mii teis
Ükistegewus.
Kubas Iiis mälimisle asjade ministri |e de järele lammu,pab läe all finni Slaami kotes tohiades tormijootiu ette rnoltiõ, priid niiietuieb riigimolitogu liikmeid Ibeelauas ta ra ir.iiee |иЫ Brjanlibamnom. Д. Sloiõpin, Pr.
lama põgenema.
L Siitki Kaud tariri.ajitt ühbuse ü!.Telwäeialk. mis hulga.ь»|е pooli 21. |a tjuslalib? Saadiku» uilemaõ, ei ühend rahusra ©ergan |l laga lulemab üliõpilased ta»e- uldine lõbrläi! oli >0,2. aarial 12.851 rbl.
23. märttil maad tuulamas läis, leidis Bul nud, ieüa m>Ue. Meüldle aru-aialie. ei min misii> |a lann-mab määratu suuri miraipõt. I kop., millest kulud maiia arwatud v>ü>õ
да. Tda-i lebw.b möiratu hulgal rngiiipru rkl. 5 kop. iuöait laiu üle jäi, m.s mõ>õa
garia lastefraacnb* iäh.> i 500 tutll.-sie lur- git uudist just luulda et saadud.
Sanditud pannud neärams rohleste Siu
.-Kainelt luuiduma haüd.»: ..Niit püh- Uinub a.ik.a e eeskuju! jõrgmoett ära i»ga.
nuie ha w rs>ada tammu lastel: amibeil ee.r.al
tari kohta taimaid kühmust mimstrrle ene. Sofia kiriku lorn-!' ..Skutaii Monienegiole!" ti: Iii prexi. põhjuskapualils. о pro>s. d>mi
oli meel t>OJ iu.nuieha) siis leiti mee>
SõjaNõe ka armuke ees.
ühelt fobait 700 ja neiule eemalt 300 surnu- Nende teletust* järele orsusiades. mis maiõtnbils ja 7 prot'. ostupreem als. haridus
mtsle asjade minister andis, peab artpama.
teha
Kui те*1еата!Ьа|а» pamlornsü p.ügu k - liitis ja heale-emals otsarbeks -nn 2"I rbl.

Bulgaria mäe 5. polgule on mahwute
eejt tinöral Samomi poolt Unu amaldatu».
Berlinift tuleb leade, ei wirrrraster I»õit.
lustes (misüste 23. ja 21. märtiU) lii lia d
12.000 Ititeit kä.-da IU) ,a mõlemal lirm-rs

põit jagu toomad, kui ieöa lal.,nn» ielns
ette tuleb. Sellepärast on möga aruwaöep,

,a tz>,amaelned ncle au annaks. Selle põhj 1 luba küsimata, amult tea.'aan>miit peale. ар.
oma noori pa«ha-poegr pre>, sõjateadust lase. tuli mõnel pool ka kokkupõrkamist. Nõnda lõi lelüid meimob ата'а. Nagu ennem te taseista iie t-m,a aksk. taubd h>ia eh- leste
me õppida, aga wal,amaall maadates nä>b Iroil»k> üllal ohmiiler kellegi iianda kübara
see maga ilus. Ükskord u utatqlse. meie e> oles lolli. Ka Bulgaria saaikonn' hoone ees käidi poolt, tr lee seadus muudetu» oleks pibanu»
,pat ühtegi ohmrn karluud, et aga oma sõja- ,a nõuti, et saadik Bobi hem meeleamalb >aie
b. Siberilattu jäi Kalmere kreisis ©ola
mäge tõrge! h>ida ,a süs taab fee meie $a|ja ,uurde lujefs. Saadik ei teinu» seda, aga keegi
sõpradele maga meeldima, ©anna osnuimbe saatkonna liige kõneles meeleamalb jatega, mil. möllas 48-aastane Anton Nijuni. T-' saadet,
Mbuhomi haigemajasse.
wootused lihtsus ja guöcbuhts lähemad lega need ka rahule jäid. Ka Serbia I alkonna Peterburisse
b Niöl ittitru-ne n.orn-t «. 21. Märt
meie noortolmeeslel Setiamaal kahjuks liig tihti ees lauldi rügilauiuli ja nõuli, ei laadik popokaduma - tõlroalult, sehampagneri joomrsi ,u*. witth kõne peab, olgugi ei tee lubagi mõimalif iil hallas Aseri tsemendi,,abrilu lööstsiekasarmus !7-aas:ane tööline ©olbeme.r Saaiünmöl
leba nad õp ima», bhlceritub kehleipülsidena ei olnud. Serbia laatfonna aknast pandi riigitulema» nad laga,i, waaiawa» kõrgilt oma selt- Dpp lehwima, mis põhjatu maimusiult sün lama, möltis Soome pusü ja halkas sellega
mebklema. Kutsud postijeitorbnik Lum kotiale.
simeesle, manade агаргоот-Ш» |in»talin pealt nitas.
tes poil, käeit noa ära mölüs. Sr-s ,ab*is
poktteinlud.
ja kiruma» meie lomdeid. Gsman-paicha ei oiSaanin nuia n oma t-sttii malja nõ ia sa tu>
nud mingit preili õppujk lävi teumb >a oli
Nüüd ha Narid meeleamateaj 5 Nemsli
pditieitorbni!
ieöa ,. atisiama h-ktas. targas
iiisB otam, töökas (mbrol. Mis aitab teona, prospekti poole hüuma. Lirenõi uulitial oli
S. (otbniiu tallalt, ristus tema n.öega ene-e
salk ratta linnawahri.id, keda rütmeister Teps
raamatute laHife terme inimese mõisJus
kätte
ja
tahta
talle kõhtu toega а. 8-maiel
üljes meh. me ja ma.lup hämusega on sõt-s pea- juhatas 17. märüil «jas 1*еЦта rnlmcister
ада tõ«ft peal, meel Imdel, otsekohene uD meeleamaldasad nag ikä»ega laiali, aga nüüd ilrnapilgul audis kordnik 8. reale paugu, mis
möllajat pahemalt küljest baamas. haigemajas

märamaieni tungis,me. muidus meie rirgiehi- Nllahi üsse. Ainult Ite loob häid soldatid! jc<i la hoop-s mülakas. Kui meeleamalb >ad selgus, et haam raske ti ole.
Türglnmaie on rahu |a muttuft wasa iNnishkomi palee ees seisid, tus Keisri Hlagesniiel! üks piowlr.is icije järele äia, aga (ee oli
o,,.. ,, . ., . , s leo,-kltekianera FeoSorow!!.' ja «»ärjeparira
ainul! laula loomulik nähtus.

tõtiu ifta palju bgemaie jääb. Seller
lähestid luure» kaupade hulgad Oä.riii 1

žüöa-Wtnemaall itta enbucl müjil !

©õits armata. ei irirelli-lariii ranl i.-e
tee Smolenski peole lõim haru enam id
otstarbega ehitatakse. Kauplemise laiub*

lest mõits aga isegi iJVellidiarma I„n
[innalt (muldum olla. tuna la temale I
poole ©enemaa iri-jardtu!* laiemale t
Kõigilt (a-uhlum oleks aga Tallinn le :
mata otsekohene lliodma kün, leil ei sell

Tallinn mantmale pealmnale >a kauba
tentrurnile. aga ubetaü ka rermele 'd-p>-

©enemaale la Sibetrle ligemal» juust
üks!! teme Ii - . külmetamata iabam Bad
rannas. > eg- la ligemale !n> Raa. Ш.tee looks üaliinna iaubaradamasie hoopis
elu ja tegemuie, millest mõ-b olla ta Bai
legi jattuis. !u< Tallinna tabamas rilius
Sellepärast mõrb Tallinn !Nok„>a raudte
jtkti iaatu!* kujunemist kõigeiuurema bu
ega oobaia

9!olDrrt ftnst. rtreöiitjö. Ni« Cdäiüteosolrt
oli pühapäewal 24. martiil. iDfauõimme ai,
õige elam. Juhatajaks maliti laupmees Sa,
õõbmiit. ritjatoimeiajats 5 lenneberg Sõme
uil. Selle järele oilusiaii. er peafoosoidu:
okolli nõukogu, juhatus, remisjoni-lom,si. •;,
i liiget alla rirjutamab. 1112. » aruanb.-it
loeti amult kulude jat ulub* arme ja ...> I. det,. ette. mis ühel Heale! mas>u „0-■
Minema aasta puhtast laiuti 1ooir»as nõu
togu о proil. dimrdent! anda, |a ülejäänud
итт.л 1113. а. puhtatax, armesie tirjuta
do. Likmete tea il tebrt eri* pan! d-rn-dent, >-

prott. aiemel 5 anda, u-uheie heal:*-r>--.u
ega mõeti aga |uba!uie enepanek a-isiu. i£ 1

arme >1>3 a. kohun aöeti jubaiue jj - u
kogu poolt tõtkueu ud tujus masiu. Iurim
päcmaloria punti oli pöhjustrja muu:n-..ne
Juhatu e |a nõukogu ettepane! Iredidr al-rn
määra 2U0 rbl. pealt 340 rbl. peale tõs u
sünnitas tlamaib maieluft. Juhatus toonu s,
ci 500 rbl. alammäär ieli.ds tungimast >a,
wistk on. et uHrmalik olels kredidi ülemmää
ra tõsta ja laljedasie h-üuiummasrd masru
mõtta. ©asialelt poolt tähendati.' et sarnane
ollus teest paljudele matlelaenu lanmajatde
takistusi, ei (ee kuigi iäbr>s pole. tu, üri tule
li-kmete krediit ,0 000 rbl. pealt 25.000 <14
tõsia mõrb. ja toomist alam nääraks 400 rbL
põhjuskirju muutmneis oli kolm nel,und>klu

71-iin* bealleenamus larm-s. >a jubaiu-e eitenonek möeli 72 healega m-as-u. Terird * *
panekud põhjuslirja muurime astus tun-us

ta: i ühel healcl heaks ,

liuüb astus koosolek malimiste, ja ‘eeea
päewako ra hur i amam oja suurde. Kõ ge pealt

mõeti ette nõukogu Intmete maimune. luid

tähendada, et praegust nõukogu mas>u oli ra
N»ah k.nlxiu meile rahu ja maiku!, I Uhe- pahele ilmu ib, lenbaH» tuhande»
koSatnwttd rattMcrV.
hulolematu >1 märgata. Täiest oli nõukogu liik
Uks iDõrõlemiü nii maike suguharu nagu eg, maalt *. ole ,t»a enam Iarmis tui meie (n.ilil(i6 ökfu Sf„i lungis tinnnmahj h>.
Mitmete luurie ettemötelr tõttu hiljemast metest röhum enamus nü mõi teüiie ka h>»umeie ei mõinuõ kõiki neid maie pikapeale enese (ösnuinl riigile! Meie teame, et meie ma!,.- bune >khe noore rhmte i pea e. kes Ho m, mõajast tõmbab Tallinn Balstmaa abamalmrabe latnt, ühisuses tegema», ja leistks erakonna
käes pidada. Ma e> kahene mine, ei meie ras^ soomida jätab, et meie ameimk- ga,,a isi Seo äratas r-ihm juures m-imusiusl,
festi-mahtleiaroab Balkimaad, mis kogu meie kude lohakus po,,u leks kaasa on mõjunud, e* j „|Г*, ohmüseri kätel kanti. Teles kohas piiüdi.- hulgas praegu eneie peale luiirmbatub tähe poolehoidjad, kelle maateid Nakmere omast <>

jõu ära imeiib, faoianub oleme. Mida rute meie rugis igamene rahutus mäl,akannatam.ua põli,lein,eis.er 8,ai hk.rn-ki ,ne>-l.-awa,da,alete lepanekul. Mitte ülsnes meretaarübri ei mär tunnista. Juba enne koosolekul maibleli» stdmini me tagasipoole kogunen,.-, leba rutemini on tellmud. Tnarn aga kui kõik muu tõukamad midagi seletada, aga niihästi tem . fui ka po- gita uuü laen-ateebe lüuisid Tallinna peale, mclc grupeb peaasjalikult nõukogu malimisK

saame me oma nõrkuses, ja „haigusest" jagu. rnk-de salasepitsused meie riigi kuiisldu äärele ! ,j,linikud lükaü «õrmal*. Tuil rüselemine, mib maid la ©enemaa südamest lamaisetalie >e
Küll Turopa iiis näeb, et pilgalub „haige НйЯа(| aastaste 'eem-d nad meid rahutuks. ,, ,uures politseinikud pidi» tagal asluma. masse uusi raudseid meresooni, mille kaudu
mees" „lugem mees' on, niipea fui ta üesmi- w . * rastuleit aiamab nad meie tahma,» teise, xabj porwa OÜ poliisel siinne reaitgnaalaj-. ok- tuure rügi maa-annid n-äljam.aa faubaturgu.
teil on kosunud.
«ut pahu wõiknme me nende milsonitega, mis nu!l aqfl ац„ oh»,,. lui mttleamalfc ja» hakka-. dele peawad mooiama haklama.
Kes ©cnrmna roudieekaaidi Uite mõtab,
nn iga aasta to uta kaduma lahemad. head ,j„ ,q,q„ minema, ostus polü.ei ägeda-,e üles I
«tmlt t:M tas iral u> trõ:|«ua*f.
lorbalaata! Kas on luunüg.» meil* tuuagi ta- (a * ,,, p*),,, H ,a|lb miime.» roltupõrfa-ni-1 lellele ei jää silma torkamata, *■ praegu üal
Minu tõber, Sakin ke jer, Iiibab meie oh- l?u ja aega andnud, ei otna laialist riigihoonel la nefsmi eb ette
oiiekolresed punale» joone» puuduma», mis süm:t**ribe tõuiiuil, kes Saksamaal õpi ma». Ma õiele malmis ehitada?
OleteSeal
malm-s
eimada
7 b.-J ir.inh meie hõlma i !
leilab meie
halma
g j ma Ii tiiemaalt unna tohin Soome lahe äärde
kardan ainult, ei keüer efiib, sest minu Berüni 'eifutorra põhjusi Nüride sepitsuste tagajärjel
malja wiitstd. kus istgamaõ Tallinna ja Patiiski
saadiku eraleaie järele näib nende полЬег- ei olnud meil münialit oma rahmaid e»afi
iadamad seüamad. ja ometi on need mõlemad
rabe õppimine naluke teistil malja; «mult õige wüa. Andku nad meile ainult kümme aastal
sadamad lette joone peal, tus Ulmiste kül
tHiartramijeb mai:*, ejcöe i.e ishla.
mäheied tegema! au asi icõd. hülgama» on tõe- forrab rahu, iüs jöiuQimr me paljuimestatub
made roalitius mere peale lõpeb ja Lääne
pooleli olnult otäiieb, mis nende ülema», preisi jaapanlastel* järele. Neil oti parem kui mett:
Iõeste raske on tõMisret isegi oma möli mere lained põhja jääladerneid tagati tõnukomonderid. nende kohta annamab. Teo»agi pi. nad elama» kaugel julges kohas Turopa pika- ntkkude malimüel õigele seisukohale jõuda, stit та».
gisioiakte leol juures ühe (-Ima kinni, kw mitte näpumeesle eest. Meie oleane oma Ielg>d Tu- neile leletalakse rnabriluies os,a nü rnirm»
Tallinn >a Ballist! on kirdepoolse ©ene
mõlemad kaks. palju raha maksab tee, kui me ropa hüpnede koopa suu ee^ üle» löönud! moodi, mis xms!'-gul wõid lekiiada. Näüu- maa laiadele tubermangubele tõ>gelätvöam«õ

Tööliste kinnitamine.

üle. TeistsI küsjest lootis nõukogu kindlast*,
et kais loost läbi rnäljalangenud liiget lagafi

walitarie. Kolme lühne toisile stast w
kandidoti. Sedelitega bealetamüel mastil «»

bin* lüge Saar tagaü. uuteks ih. Mld> i*
Ш. Juhkam. Seega pea is uu.ndu em.oI mõ
dule. Juhatust lükmek maüst ühel heale! Särepere tagasi, niisama ka remisjonr-komrsj.m

Z. Seljamaa. A. Aekberg ja Z. Tenneberg.
kandidattdest — Д. Tenneberg. J. Tiitri ja
uueks — T. SeNmann.
Uleüldst säilis koosolek hea mulj.-nd, iärele. Kõige aia rnastlsts täieline kord ja

lusti otid assastkud. Juhataja on - '<**

ülesande kõrgustl. - il —

j- mli;.1»„ lamaja»-.

nalimMtfmdtilus õlak õj.baki a4ib min
Cirnaroalimifed. j*
na. on «eel ligi sooled n>atl>ab or.a

4<мк,с I о uljas v*l *ti ^-Igcktr.
kaanid loomala jõtnad. Ärge jääge d» j k-!
taine eekkoor let ne.j,i»>, j—..
Jlleü!>te oli I. linnajao» 306 maimu kpeeti Kanui-kbilde ,u,mide»
fajüi wälja wõetud. mi» uit SO proiknbl iakriepubapäewai
korralda el nende poolkdo »>a,k ne>>a»da
*d!i(K valijalt arwui! n>JI|i teeb. £<1т'яе
«„limlsltga tiõrreldes on r«jtlast« jõud märk

Iinna>ao a»al,jaie eckkooroiek ara, mtd adwokai

Meder luba,,», wolinikiude lanNdao ekr leiti
kandidaüi pooli >43 t^call, nüüd aga |ubu llies i polileppniklrikr p. Zl»I», ma>aoi»antl lv.
3ohanlon, poiileppmkisier Th. Illaslen, vr. il.
220 he-ilt, kuna ütksie healie »rw endisel,
Hadbk, u>al'iikanl ilhr. Luther, laupnue» p.
.» ra»wan«d, leil ii>» anli lõige en»m ee!lla»!e

Oikprniele >912. a. aruanded ia-'e>ud. Lai au»
-'ruaade kohta ai taie imegi щд«Ч valeaasia kukude- ja ' uludaaewe on te I P497 r. lvi- Я-tvtt nvto|üvlcmbi. ni :eq.j pä.daf*

*»ь 2f« talus. St

09 kop. .eale kokk» asiekud, kuna t-hj> >912. arn, las ,a rea«ea>-<ide ju.res IüU-.i> hoo- õit*. Si.be aä Putmal t-P Ранге. = < .*kl *«•
a. 6lv edl. »«, kopikani ulatab. Sel.iM on 1912. >as oa oinad ,a va, »u la loha pe I vatee>e,abl õae-u.-a' №•«. OkarenM

0. 224 inget olnud: kiu Iegewu-e,t ole ts ni
metada: h-riduieko -»o!e!u) 3. ja 4. ,uumt
1912. awalilud Ivned, öhtuluriue." ,I9V7. a.
laadil, looiiSp w pee» juhaiulei. lus 1912.
a sookiul 183 meeste- ,a 58 nai»teralnoa|t,
enamaste loölileö j-, IdiUoäHIeb, Eesli, Ivene
Salia leeies, rahienduses, ycografias, aja.
os, loobuieloos ja iooaiituie* Opcoiit laa-

baaumf «т-al четам p na-I I«A

jali ieivdeelnn>-i toime paniud, nag, te»a

3.1 - carnl. S.bea4t r»ad e-b k—aja.

n-ullui.c pealoosotet neile toqael, tet-ab. bei-

arv linn. !« aual- U d «■ mai-

laiu c uta 81-pa au a, u. taauaM-

gub, et revidendi» ch>-u e las acaama,a>d kwii-

ivuHuicK. .teata*' laBtanaa.

lungtde ja dokunvmiaega nagu tohus on wör-

-relnud >a ka palgama,»misie ,uu,e, I.g. o>

Mererõöwlid laena talal.
nnd, lu-d mateija.i rewt»eeiitni,ed on ei.a
Qon tongift 23. märtül. ЗпдЩе laena
wõlmaia jäänud. Leil-tk, et lohapcaine m
; leijaii rew-deetimine nii luur toö on, mida „teijoni* peale, mi, Slttangaslc sõ-lutt teeb,
on jäänud
iiuö; näitemängud, pi»ud, iPäisaiS>«»d jne.
j uljegill rewidendili ilma ta ula nõu- a ei wõi tulid reiitjatena 100 sõjartisiu, roowl-i. Kui
Eila laid Eesti-lvene bloki kandidadiö |Огл■ Matlenlon, kaupmees N. Nlonakow, adu-okai 3.
Eallinnas on teltJU la.s I;aiuieli|l La»ie ja et leba la poyiustin c> nõua. niuanne laen Kontoni jõe 'uhu jõudis, tapsid rõowlid
Scbeel. ehitajamelsier id. Sltspool, >h.Iajamei».
mifl iiruul heali, Ic» sellega ka wol-niikudek,
Ier 3. Soonik, iolgiiorudepanlja К Stiekma,, aia- ja Kirjandute-: maal haruleilli: Val woetalv muu-maia.t wasiu. Eema Üttele on hima luü^niehe ära. Udusid kapleni sa laks

jään-ad:

-b. Bel,a-,tn 220 I;. rooli 70 wasiu

M pun; 220 .. .. 72

-õ. Ireiberg 2>7 ^ „ 76 ..

2?. Kesler 2I«> .. .. 73 „
tl. Li wak 213 ^ „ io

cS. Luiaa 210 „ S! ..
1. Pdf 209 .. 81

K. KnderliN 207 „ 83
.4. liratinann 204 „ 78

2. SpriM* 204 „ 86 „
Я. virk 202 .. 88
\*. Kabal 198 .. „ 92

3. Ilkadjuiui >92 .. 98

maamüetia K. Likkar, kaapmeeo M. Iveder ga jala, õuu-u. 3üri, Кета, Koeru. Kote, Kul -enim eh»u-e peale 515.380 rbl. 78 Uh>. wal,а wanemal ohwiiteri 1>nu>, tapsid uhe ee>|tja

poliieppmeisier G. Ivolmei.
3ga waiija. kes oma iulew'!ku kaluks

li? ja luiajib. II!uu tea? on on|eal!3oo r p.owaliWit'a'.«ii»
jetliiomapaiabt too..-, mille abil eri-lugemis,
oii e>la õhtu keva 9 järgmiiel aiwui waiia
lel
pil>a iga l raamatuil ctr niie tvS>b näi
a>üelud:
data. Kuiinfie. las 50ü-[ubla|ine tl eitaks.
319 kaani.
2. jüi-» >390 waiija,)
Kolla
r wasi-id, ci -laiimna» luu-1* tuumi136 kaaril.
3. jao» ,29v wai.jai)
dc aa ichletidaoa tuleb >a ei C-»rtusCi umbes
240 kaaru.
4. tao» ,416 waiijal)
1000-ijiblaIine
oletuul mucellelud. See oleks
3. lao» ,416 walija,)
285 kaaril.
6. jao» <416 waiijal)

>86 kaaril,

Urka üle», kr» , magad!

õ. prei»mjnn 199 88
3. Möldri 199 .. ..88
£c-3 199 „ ..88
tõ. .ilixr, 196 .. ,. 90
Д. vulda, >9, .. .. «и,
N. Korb"!.inr, 198 „ „ 89
•; nVNi|n 193 .. .. 94

lamaa, pagedi. Lee». Lõõne.IIiguIa, tvonur- antud.
ara ja haawalid nelja, r>1I»ltd ma-nad ära,
me. peningi. peetu. Na-luia. pur-Iu ja
Iivue aila >u!eb eh iue e.ia.we >913. ri-tusid reiüjad paljak, >a sõuds-d siis loo«s>-

peab, andku oma healed eespool nonet-iua i,i. Prangli iaarte.
aastat», be-les asja» iinao -ru in h Mau1913. a celarwe» lo-t-ke 3430 r. >»!u- eits.
luik

Iikndk kandidadld:

r>. õüraen, 223 6. poolt. 64 mastu

L

Kolmandas linnajaos oi uleiUble 2 -6 u>-'
lijati e>Ia ohiuks ol>S aga kö>ge I 13»

oma walimiekaarod ra.loj il o> i.anud Km
on liir lei-eb? Iv.e! ei ole bilja! lana

mane paew. ka-it..-d laat- , elojejt keila
6 taue Ergate üles, we I üho.e ilkümnendal tunnil!

l Nioädaiäinud a-sla koos-Ic.ui määra,,

Noomajl 2r>- märt-ii. paatos, jä> uuesle
ehtime summa 625.troo rubla peate, tu-d nuud haigeks ja he-lir wood>. Wasiuwü>m»> «ole.

on ,ergunud, ei ta -uure.naks tou-co. tsoone
läheb ummaiguel a.wul 70,1.000 rubla maksma. Sellepärail on maja iüakreSili mäar.ra,
leile hulgas uhttaii 2--.000 rbl. laenu protlentide mal.uts. Ijoone l|e on juba suuremalt
ivaga lahil» lamm eda i meie -npal-klude kõ- omli walmis, >el)a on wecl peaa», iiiuil Kus
n-oe eltisiam clv. ila w zajepiilide jaot»o„ tu «• ja listepadeMtt. tiri on wec, wa,a: u)rmõnikumn.end rubla moa.alud.
nameni-de ,-lus-u-te, pcale 22.000 rbl., põ
Kiuande) ,a eela.wc w.etake wasiu. pi- randale peate Hu.tll.narmoeiga, 5623 rbl,
itait peciaOe a,u, lubas ral-a» oa-potmilt iDUlgtutu* ibKieaäe 40.000 rbl, tcilUie 18
nd.-se.toil elawemak» leha. Ktrol r >co- luha- rbl. nw«oel 15.000 rbl. itSMi.ab.- iu.
u-.lüb >ets i«a.ai>te >.bo>u.lvn.i>joai -me
kub.u aiduotltai.el» .nn o-> ib. jne.
iule .anna. Kornel -rwad, e. -ohke-rwuEod- ja ma.e.l-iibv.buOe icusir.t e ldb> ou
>e0 6ar-.-e!i»d ,maiel.!. toe>ama t-eali-d.
| uimed ehuu cood la-l-n.a.s iarnu->, tui ette

300 treisid Sailan-st ida poole. 0» 10.000
meest kogulud.

Berlintst 23. iuari>tl N-gipäeva eelarwekomisjon,» -eletcs wailwoste asjade miniftn abütne õtmmermann. ei Ят.-nta 11 Ns-

riik-de pie-dend- otiule lazajaijel h»na wa-

pusta wasi-b, et haiue.Iid lleiit-w-d ole- oiwail pannale juhaiueie tui-mv- eUe. barttgl malsu-als tünn, amiae nüüd uude,arku
on jõudnud. Kilgid lalnaüd ühel meelel, nüüd
wal ,a nende ,oud oma ette ara luiuw>l. mr, m.in-e-ugusieste tuu.ujuitudcsle pautu-

Sakite W^imtiepelawlk.
-reiale ühele eejll-iiule afem-lule ülesan wod, i-ogu ei õiel, ch>tu-e juu.es luliat- h, ol
walimilepalawik on i.ikste lcei'r ileaianir
del? -*>iii»Iomi paranduil wa iu wö.ta. pus lust ja truudust peetud -oõiiste jarelwaatamtuur. Saadelakic tc.ez.amm.it', t li cl truul) ,uin lo—liv, ei >ee puu>umaiu Iapiia.il» lulcls -es ja n.aiciiau wasiuwoin»!-'-. 3uh»lu-e ni
liied. parunid õ,->aw»o ,i»jc ja .uiiav o waliwabrikant ,>ir. lvcgand 100 pooli ,a 189 wasК i г И p ii u ei ,eda ma|a omand • inel mustab nende tuiimtsie peale tmh. Utaumislekanriide wäljawõtmtiega. ul listi heil (ülta,
mileks mäaialais.
>u llendc kandioa)» olid:
*11». Ku- toõti> едкие juures leisma» on nah.
kaduma ei laheks, lelle eelt on ljootega nn eto- w е-zand, w. ivldekop, Z. Malarlx-u'.
Eeüe! u -si woliial e iväl-aia.iqcuuie
lud, tits peab nteete* pidama, et tuuc huil
leiud: karkude, haigekan»er.>auod« , m„u»e
I? 3aaldk!m, 3. Lers-ann, A. tõienemonn,
a>»--.,I>. bucal, •lua n: . j u>ia, lio ., e , P 1- teõim >uliwu-i »öod teewad Eu.upeal-ete war.
ning töoiste kohate u .lein>‘e abi
i I- cd k d!. I> Ktiiiiku, 1». Knni. Ш. l’a wiletiaie
mabic, Я nt: kandi- a-ibe-s: p^ihwc . n. Nkei- teste batcontie lutu, IlKJ rbl 001(0.1- pealt,
nõude eelt on aeg a,te hoolo ema' Kas e> maks
•-?. 3 õe. mann, ft. Brocf, 3. Kangi ja meie wal-jad tcllct ee»n Sr» wöi а j
>t., n. Kimm, n. po.d. Kal.un.
peeiulie patju ts ,a on mehi tutnüd, !es nao

3. Samm 188 ., ., 99 ,.

hiina parlament.

Pekingist 26. marlit!, hiina parlament
awan. 3uantch>tai et ilmunud awamijele, mis
iaadikuie peale halba mõj-i aroalda,.
hiina Mongolid ieleldused.
S a i ia n ■ ft 2>>. märtsil, hiina wagede
wedu Illongolia piinle kestab edaii. Ilb-nzolts,

j'. Malackvio
1» ,. .. 120
SoMf kandidaiibest lai kõige rohkem heas!

aga on teadmata, mtsluguse leiiukoha leegi

neilt wStab. h-na laenu kohta teaias 3tmmermann, et Sat-amaa. sellest hoolimata, et
ЯтегЯа riikide kontlerdtsl walja astus, ikkagi
toonid, ei laen h-tna tõsiste buwtde kohalel'

toime pandaks: mu-du wõils h-namaa tst.
küte küüli langeda, ke, tontses-onide peale
jahti pea wod Lep-ngu kohta, m>, wenemaa
huiubtaga regi. ieleia, S-mrnermann. « na]a
Eesti Kahwa Mu eurn. »kmek» -polti»- 2. 30 ruotaga valmis tabanud teha, <u-d on järele kaaluda, ka, oti hulubia -elle te-

I:k'e ckil>et-u»e asem>t.

h.iuueki *oat alrtr.
lao Lk-u wa.i|»d icU oä.aii uk« tah pidr:d laaina. c! n»d pa-c minuni po ie uste

.9 'iinoiida linnajao walijaS!
lana oi, >->ecl u>>ii»a»k paew. ku

:: õ .I:>cnc kilk cci: ct ka naaber d
l ij ai oma ta. rti a a loe s ja kc-näha!
-milt:! org > а -! c - -.liin:»lkl: :!m.::s lil

pingu legcmvets kogu Mongol ta pooli wol-ia-

ball larwikik. e> Mongoba ulted IS-zi maade

wal 23. mart-i- atva» laiimna» Imna-uab.

b. Jaliiin- õjaitäzede li.em kitti ai

7 9 anrmiii luliwad. paar i>i!a> olid wol>- teiinaat woronin iai.tub, nagu iuulou. ii I
,ad ! -zu unustaaud ja ci pcalenu» ikllc- linnast >a laab mujO te-je loi

aõ lvaiiunrlklk. Orgu homme leda rnani

tui nendele meestele ballonue joontstu > na.-

К Liuu-a.dade «ir-rnu:. pülapie daiud, polt na» (aUtävt.1 enam mvagt ! ,. tud. -õcatabes on SaNamoa buwide le-iuko-

:u a a nimetatud, kl c>la hommikul mon.d

laibana ircst .eairi naimi- aai nl
juuiiluu h.ilaiaels el'e nahiud
waiak-e ulepca 700. -0- eul-ia

mai. Sama ei leair, ojaahauie i a»a..i pea
loosoielul maakaii etane jaot» mc ei
ibl. lila-lredut.

M Ilja leht ira »к|«;а)

р.ч>1: tonfiileerOt laufjeuhi o.-.ui

Lehi Kopita»* äia.

111. t«; itpulilul, ira ietlaК

«и i tgu lo ta Aa i:. kc-cai nn i aewade lee* laid lohaiiiub ieiind iea>< p.
>a: r.al-mi c l-ardi loomala on jätnud. eimeatn laudu lupiinel
- i. ->,d -rka tiiki Ii inm» l. w.m: ::i lrl'o al-e. ei lenaii la»i.:> ,.>n d >>em
onn walniii-I' . r.-ifi Pr.isinia as -oad,-. järele lolomanz lceio u
ioeialie ja loiomänzijad Mu,
kodlade pidajad iob'» lille wasiuoi Ic u
dk w а l i i u lk I näi» lolle

id,imta Ii.bojo Ic u oo .lel.l !

ii il
«ms e alia I Linna -nteo co.-. a >l L

peale nende, mis aasia lad' Iahi> -e>,a-p--d.
bee on wö:dIemi-> õige waia >ünd>nud.Kuigi

aisualene >oe ilm nüüd jälle w>lumal» on
I.linub, ott praegu insB meel palju lootu»
uniraic leivade luleiuls. Sirinad ja leed-rpuud
on ju -uuri! puugil ja miime» pÄelapuubUegi
hi.ielõi-rul Illõnedest ioojadcit päewateil jailu s. ei nad toheli-els muuiuki>d. Kuigi re
lori iwoiaja l lew.idei me lan.wu ->me»gi
enam ei wö> 'aada. leu wanad immeied tea.
.oad lewadeii löneleda. kus paasiumaarja,ac a! puud Id-. lel»-s olnud. U>mel< ka >a-

Ei uitaiatte eelarve wa; tu wõtla
-tl kh»u» tuuicm tuleb tu> maigu ar.
wotud ja -enved olaiahe», nulle ,umma poh.
juslula» 125.t8)0 rbl peale määratud. oOalotiai on, oli juhatus ta-w-uuls arwanud », •
lahread weei tcue 125 tuhanX- eeil walja
anda ja -eileks mintsteitum.il iuoa tü-ida. Ku
ni I. jaaiüa.in. >913. a. o»> oi-tah. ülepea
100.32a rubla eest a.a maudud, peale te»a
weei 3100 rubla eest, nu et tunl mamaani
utepea 103.423 rdi. eelt muudud on. peate
-elle on weei kohurtu-i I0.0OO rubla peale.
Kui arwaia, e> ta lihuiuelon.isjow i.-d>. mis

kaubanduele tahti jaaii-d, ja I» loomlb, «
lvene hiina labirääk>mtted lõpul» sinna wälja
wiikiid.

Kõrgemale õpeaiutusie eelarw- aru>use
juures maapaewal teieta, tahivahariüuse ml-

nisier. ei wene Ul-Spilaste arw Sakia Uil.
koolide, nn tuuieis on kaswanud. ei Saksa
oma üliõpilaste buwide küulobalt iarw-1-k on
waljamaalasie wasiuwõ-mitl k>i endada. sel

lega. rl nende kohta leaiaw pronendi-määr
maksma pandabe. IvaieluUe ajal soow-ias >00.

rik E-Ios!. ei keikkoolide, lvene ke-Ie õpetus

isje teataks ja ileäral-sed Siaaw> iuilun õpena., u olid juba enne lilaarja, aeioa ua!<n>ail
ai ad ,a ak.ed wa.jas ,a põliul>>od õige m-t- paan aasia eeil -oõl s, oma l-gajä ied on. toolid a'ula>aks. se'I SaN- Spp-wale noore
melpool aizanad.
>!>» oleks semled o>alahed IS>I aruv» ja waj- -oole olla wene riituste ja majanduslisie nnLesti lube.Maunu md.iuitud Я leia uii >>n oegios.e uusi muieiiedo. L>i,u»tala!ie >u- gimistega tumunem-ne >arw-l-k.
!N 'I..U oeaat Ett.i lubetiunu^u Io»i-dpeiaja'e halu ele lohuels r.ha uute olatählede waljaei.ji ice-adä! E-S>i lubcrmannu kooiiõpna. andnuteks 123 mhande tubiat»es tumma, lu
!-tie was:a iii,» abiandn»lelel>9 ei-me--» sai ba nõuiada.

ncude päeuade iees järgmih wastui- ielil>

lou eb külimus, kas wS-wad tulud. Ier

Oasei iüinud \mü.

a nekordleic palweie peale nende laste uh>s- teairihoone ehitu-e juuies tood teewad ehi la

elo.naja toetada ,.3i. deiiembiii >912. aa»

Eelegram» Savaootle.

na maieijao annaw d, eh-iu-ekomirtow liit-

„KettK* leotab. « wa-im-ne asjade nnui -aaoeiud lirja pe-Ie on mul au Ee-ie. med olla. Koosolek oi u>-ao, et nü uguled -iu
austatud hr iea-ada. e> m-'i»n-k!ude kom-Iee lud lomrijon, 1,-tmeteIs olla ei wõi >a u-> nisier Saionow olla harkou- ,abwu,Ia»:e käest
ci
le d ud -u-b-maUIu ole au; Ee-e palvet last- load noutoqu n-iugund Uitmesd >agan»a' >а lekegiammi -aanud, m-IIe, IS-ge jämedama»
dc а . I^giiada. 2 Koi»., uac inaaur-'! l. oa
ja kui wa,a uul> a-emete wõtma. Eh«»>e!o- uie-ustega icma potinkai arwustotakle.
leadmmc oia!>'e waiwc ; ois oana. endimaj ul-iselumaja ebiamue loeumifets uita.'
mirjoni li-kv-eteü asiuwad wabatahili-ult 1 ЛIllin:
kveurmau mtrguktr-.
juures. 3. linnaamet- ..epanet l-п-ч. liieil
lllSisniklude e imees
gall iDIl-l tui t.-o-eg-ja etviu e tuure,.
iS.e uö linnamajas rna od >e! n.kabü.oo >a.
Iväljamaa ajalehtedele on lvenemaali
Uusmann lelUpä-an, ei ch.iu e juhaius tema
3lus
dolumenl!
wis o»ie 'kada. 4. Mitnictr ildju auloia
järgmine
telegramm
iaadetud, m>s ,,ven*
-'icndu!. Karbon- kõne refetaa!'» !eii>s ga jamedait umber käinud.
jaoks om.nia.ud maaiüiiide liuni amme liv.j
awaldab:
Kahek-a nõuiogu Ingel, kelle ametiaeg
..lliei! kae! ab Iö>ge andeiilkam „II.Välimiste
asjade
minister
awaldab järg.u;cb kr..ndi iii. гчи loi j. 6. Maaomand - 3* kirjanik »!>i>Iei>on: ,.e> ole andeid*, täi*, walualie и hei heale! Iag.nl. Need on Len. miie märgukirja:
der, Kunikoji, Karllon, rlllmann, I)anko. So.niine lv oi c,-,oe liiui-iau i j ей >ia» pargi |-. peab olema: „ci ole aineid".
1) Selleks mõju awaldada. ei Яи>1г!а ei

kooti uu.it» luni Sd!,: i. Md UI l-w

n al »n'i«!aan ira.ja

liida U tta iran- mets?
k Peale tiimt t linnajao mõüu asius
ai ivana mcc» ipalimMebüroasle Uslc |n

kiki: ..liia oltn manab laa-ub > ballb

inub looiultga, et moe ükskord iie e:»'d Itiliiini MiillOa laiendam' c!s. 7. li oan!
и k.aawam ne. pühapäeval n-Seiгте. aaa milt* lakad. 3a kui nüüd i lj»» Haua- ,a tlcialewab.iluie :llii>aiel>i>. en-d-j, inr. .: kodanik Karl Karra kinni, kes w!a
idcwad. na ütlen: liir ei taba m • vo Ice ja lio palme l.-ma e -ee mn-i ut i- dim-ii uul. Iibele ieeka>j.ile elu!at>.iawa
. a m elada!' Mlgu need wan» mehe iön » lisiopiiii obiol. peale anda. mo, ennet • . Va daa,a oli löönud.
Hdeletcisie linnajagude naijatele wöi- ault Iloimandi* -eliine oi> lu'. a ud j l e
u Narcued. Laupäewal wara»ia,i
lomis^oni waliiutne. !es la.linna >nna i I.
.cl inru! Scmjon 3. rahakoii 18 rublana
Ki-eirir e linn ilegelasle lonjer n> >!- m e a.o 16. weebraaril warastaii §. pärnu
Nel,ai linnaj -9»
:I:b reedel 29. niäitnl. I13oOn>:!»dt kan»i- waie Lal.inna linna е->:а^а>е >a,ua, juia ulek mc. - eei 3u!ius laa»!- päralt oicw hobune
walmi. peao loõ.ai.m.
ja laan ära. Hüüd on hobune pärnu Heitis
KIn: iat>.neil h «Mairalilluich. i u elultei -i Ülarit К lembergi I >.» Une saadud.
Koo>!õr-ela,a T. liuuiik.
päewa billil loneles hr. 3. Iviimr „Iva! Ka Eallinnas eluiiew majaomanik Karl Я1р
vr. Z r. Я kel.
wajas* larsiuiell ja sin-waliliuieil. Kõneleja o» -elles asjas kohlu alla antud. Eema ongi

Kmtlnik lv. ^innamcigi.

KoolibUeft.-r 1). Dauo.
Ma,aomonik (Dras.
Majaomanik Ф. Bergmann,
Maiaornanik 3. П>еИe r• C.

K,vlitn*rtftor N. Кап n.

jaomanik l Kurrifafi-

Ma aomanik K. Männik.

Ma aomanik S'■ lvahIr > k.

Ma aomanik 3. Schiirtt.

Maaomanik К Moormann.
Majaonanik VIinow.

Kandidatide kandi»aiidek;:
3nldenkr ih Nkier.
Majaomanik K. E we r.
Koolibpeiaja 3. Westholm.
Majaomanik Iv. tl ell ep.
Maiaomanik >b. Metiik.
Majaomanik M. К e r d e.

Kinglepomeirter p. Roog.
Maiaomanik popaw.

teietas, cl niihäsii linna- lu. la maaoinawaiii
iu [ei (arslule-peiliil läbijad ülesanded on, lõi
mõned näiluled, mis me (clle pooiejt wälja
maalt õppida w,ok>>me ja loneles I»s p-lemall. mis meil linnad ja wail-d joo-n- e põh

juste löiwaldamue.» pcai-d ara le e...i. Kõ
neleja arwaier on linnas '.abt >mais iur.biwaks pöbju-elr. mil» - earams waelem rahipa.

lihi allohoii baliila:eie jool-cb, w>ic'iad
korterid, paneb UnnatnaiiOu» !»n kae luige ja
aual tebireina:ele lahiemai lodu a-u-adõ. 1ч»

kaoials la lõrliiioa .mmu u»' p-Ijudeg-tobia
oma külo.eiömbawu e. Niisama o'elr w-ja mai
luia eOeiugemisie. muieuiniie. p relonnaaednde

Urn. aluiamikta mSislllku meelelahuiuleerst
Il kanda, mille puudu? linnas Iaged»»le
luuremafs loomisele 10 ulajal» on. Яда la
oma keelu- ja lillenbule öizuii, mi* meil alloholismule tt<a»lu wüii!em>iel» ieaduse järel,
olema», pea kiid omaipaiüsulcd hooljamall ja

wal,emalt laewiiama. KiOendanad maaiuied
alkoholi müüg.aja kohia. I ndlad m-nek-rjad
33lt inimene.
uulitlaleit. kulu joogüoh.. e> >oh> aluiaba. Hi
t- Illaiaptremee* flnni 1. linnaiaoil iob шлtatra» joogikobiade lub-de e jne
B s eömelkl paemal peale wai>m>»Iebüroa ama- nendena ei -aa tül! al!ohoi>smu c pöhjul. kõreiil büroo» faebema», ei irba 1етЬеПм1от.| waldada. kuid nad möjuwad |.t»li pa ju Ilu
tcasma|i|a!e ja i£e»il DVne roalmiišle korralda •amuli peats ka seltskond iie joomise wc.» u
ia:e pooli Safla mehkki, küna tema ikk ja alati iröillemUeks tohlem ai.iwsemcks laama. Näit.
äesti mees |a edu pooktjolöja on olnud jne. larwilaiakie leadull, miile jätele joo ilol.t
la nõudis aina kahtluiiamiie w>ilu rukohul, nwajal peale muude lubade la naabrile j->
kii Icda olkwai lellega ,oüga l^ uuhiJ. Nüüd waslasmaja omaniku nöurolel ei lahi puu

Kiri,puu. pulliaar ja Landde-g juued).
Kool-op. 9>11>I paned e!>« nüüd, kus

dada.

2) liit mõjuda, ei rkullna oma tah»m-te
järele ei laa talitada. Katina taluaset wõ'ks
lee tagajärjeks olla. et Klbania Katina ülemkalbe alla jääks ja
waga laiwir. le» tema on, näiiu-eks. kuulda
3) Uita need lubadu ed. m>. Venemaa
-aanud. ei konierdijoal pruunils lahct Ne warwrda ja pruun mööbel »r« panna: teda wör- oma peale Europo ees ou wõtnud ja mi, ni
mel! SIulari. Ojal->wo. pnsren, ja õpe kt kohsa
w> loeb la -gowak, ja tundma» j,. 3uhaiu» käivad.
leairihoone -lusiami-eloOS käe», ku kohal-kka

kunitnilka eh»iu>ekomi»jon> walldo. §>õa >-!eks

warlab. ei teatrihoone plaan, tegtj - arh. Ltndgren juhaiue nõusolemilega -elle wärwt mää
ranud. Illis aga lellerte puutub, et kunllntkla
Kakaa8utu5te tegewusest.
>ee, kc? hobuse pärnumaale oii wiinud. Eema
chilulekomtsjont waltda. lii» ongi kunstnikud
luure» iciii ka uis waras aiud rihm. Ilcnde juba lellelobaies nõutogulomisionl, j > woia- h. Kõngu Laenu- ja hoiu-ühiiute ra,-äewade >ees on i- arariaiud: Suurel Ba
wad nõukogu liikmetena ehtiulekomtsjon! is. haline läbikäik >912. a. oli 88.412 rbl. millest
lesn.i uul. nr. 11 Harkowi põiiupanaa obb- lumistest ota. Kunstnik w. pais avaldab, et 331 rbl. puhajika-u laadi, puhaskasu jagati 3.
galiion 1> 0 rublairne. kuld- ja höbearju ja niüugune nõukogulomisjon kull !Ses«e olemas märtül. aasia-peakoosoiekul jargm>iel> ära: 10
hoiul:- arnama: >00 ,ubla peale: werg-d 18. on, kuid oleks vaja. ei -iustu-etoödes tõeste la pioti. lagowara-kapiiai-ks — 33 rbl. о protl
aa»lane Nobeli õimp-monn ja I7-«a»>ane lelle tomisjon, aiwam>i> lUnaks. 5aali wör. oiakasut, - ISO rbl. 30 rbl tahjuialu
3o!,an,te» Eliiiaar on k>nni w-õeiud >a süü
kapilal-k», 10 rbl ..põllutoõlehe* toeta ets. 10
wimiV asjas põie teda tehtud.
üles lunniklanud. IVargnd. kes 8. weebr.
Külimit peale, miilas leainboone tõeste rbl kabele kihelkonnakool-le õpeobinõude muLorenii uul. nr. 14 lauai^uiid >a peiu 233
valmi, laab. wast-b toc^otetul ofj inihe- Mtiemiie!,. 10 rbl. kohabku „Übenduie* seltrbl. wäoi.uies worastaKd, on k'nnl iabaiud.
ner 3p»derg, Я hoone iingnnata I. juubkr iile majaeh.iam.ieks ,a 5 rubla j..„esama ,«tji
Irad on Я1. Лтк-ерр, Elsnede Elend -Via 1. a. walmis on.
raamatukogu heaks: 5 rbl Eesli li bwo Muasju leili tvuna uul. nr. 15 Я»е!е Paro juu
Koos>'Iek tõppe» p>eale 4-IunnittjI wältull keumile. 3 rbl. ..Uh-slegewuielebe* lestimire» üle».
teis ja 18 rbl. esimehele hr. 3. Erünseldlkella «-ajal.
Eammcle reis-kuludcks. 3ul)alu!e»se walili ma
u llulekahju. IH-iatjapäeira öhlul
nab liikmed lagaii.
läls valihi uulilsal nr. <>-n proua (I> (orierls
lambi ümberkukkumile lagajärjel tuli lahil,

luleil laab! war*0 jagu. Kahju arwaiakle
*>N rbl. - peale.

lodiiu 6ntf tritn Bltfimflft ..estril"
Itirwsilfl

leoter. muulik. kirjandus.

Kirjaudue 4h«ul ..Wcklwajar" kõneled
täna adw. Я. palwadre ..Meie arwurluieü ja
-elle meiodideit*.

Tööstus ja kaubandus.
Sadama ehitu rkt M-iiami Ha jõr ääres.

proua N. putua deie.) on neljapäeva Kngiwolikogu rahaasjade komisjonis ou pro
õhtul Mängita Ne P. p-nna uut algupc rutt jekt wasiu wõeiud. mille järele libama
näidend.I ..kvana lugu — -lan uus", pileti» krundi onunbamiiets M.-iavs 22.000 rubla

..Estonia* >eatr> -üaühtule peakcpsoiek
ou määralab.
peeli pab>päewa! 24. mürtlil pn-llmaja,. Kuu- on weei eelmüügil laadaval Kiaern^ nn ja iVl^
milas aal oli tungil oawöija d täis. Koo* oti rei kaupluies.

ülepea 385 oaniklu. kelle hulga» luur protiem 'eislest linnade» ,a muiati louiemalt о»
ilmunud. Et aa»» jooklul teatri ehitule üle
mingilugujt põhjalikumal aruannet polnud
nwaldaiud. leil'» suurel hulgal ehtiule koha

aga tuleb walja, ei ikkSIiUvene walimiste kor> duda, liig hariva. Sa ialörljide ivasiu wõi- mitme ugu ed >ca^as»a>. Iie soowv südame peal.
raldajad ülemalnimetalu» Olku kohtr õige» ar- deldakie loiu» wöi ei w.ndeida ülepea mille. Kaugele on ehituleoa jõuiud? Miila» laab

Kõnele järgnelid labiraülimlled, mille l
ramiie» on olnud ,a kõigiti auarie on laimela ad, lai nad lelle it.aza kai iakrt.-sibara a^a nillama unilell ola wSeO, nagu lonnijewastu
redkendalid, lklt tee me« on ikka sakstega ühel- wäillemile». Kuulajaid o!i kelimiel arwul.
«clkl taliianud, on lak«e kao»at.-ku jahatuie.
«tstiUaa » *»«lv «ше :М ».«,.> ».Ielauas istunud, on nende kand-dai olnu» >a kuk 24. mäilul „rojimajis* oli waeoali 30
aend. kands-aiin. h-Igaroal, läbi kukkunud.
liiget. 3uha.a* 3. Ш-Im». Enne koosolekM о»

neis, Kiiska ja Ki»>. Hewisjonilomirjont li-lmeleks waliiakle: Iletnlh-l. Ke kkütl (endile»), laaks Montenegro peale iShuwat mõju aval

Kirjan>astufcd.

f>. *»., «. SVeie et tea lelle muub teeb luba-

leiegrammilt.
(Pai. kl «*.)
Pranulaleb annate d Saksa _5t»p«ll»r

laba. iu, anbte ndubmine tol.iuete

Я. M. teulje nr. »ru. „Vet-pmidta таги-

tuleb* poi-gnub cn Id-I taku . 3>>шЬе tobia ebk
leiul- luululublcft.
Ceni*. -Saubetub MWot-ilu* pole mltagi tuIPltUIMt.

3. e—8. -au,te n-ette ptawil* mibagt.

tagati.
hoone walmi» ? Palju t« «õeste maksma lä.
ntuibu et tea meie eetu-tub*.
heb? Mi» tuleb miime uzuslelr j uitud esi ar.
P a r i 11 ft 23. mdrtltl. NmelUku uunm-le
3- ». ». tn hr utate U»«utt t.utnmfib;
waia? Kõikide» nende, ja wcel viste» küb- põb,ai lehti õeluseks Sattu juh-awar õhutaeua neeb « tv«- a|.'Wte jmgabele.
musles loodeti peak.o ole.ul wa-tu» oad-.
..õeppelin-*, ims Canemlles maha Mli. kohe
tw&a tavmtata 3 artotbal

õuhalajak» valiralie d8»'Iat w-lm», Sakiamaale lagaii loal*. wahejuh>um>ue loe-

peotokolliliijutatak» p. p-nna.

latk õiendatuks.

«Õtja tbja ОГ.П йщакаЬ Cl. abt a- .Übaela*.

■ hD « bommlM lattu* Ml IM P«olte*»

■ara ашвпвоН «паи amettmead ta (6W

ЯЕШМиПНИГ.

Karl Hflfrnberg.
Satnlac КЬорЬм! Ю. arf<1« кМваИ- vooa «ui 8 |

Silim liiuHlilifi Mftiifii.
e^anutTwtS^IIeSrt^SSnMii.
eoapfeaul 80 |a patente vai 81. «М* а.

ssaiBflzar-l

Proua Netth Piuna

litilt niruni

maid mükse, perekonna, korirrii saada

«II k II ЙЬ ua. M. krk. 8

Wana lugu — Töötoa ruumid
— alati uus. põsil,kud tislerile, on mäy. llllrida
(MUU pnntt ИП
17. StOmaa mataris,kaasa
Iiilmelele

“ ММ Kdifeu „ESTOÜir

peakoosolek

peetakse 31. skp. Tallinnas .Walwaja- ruumide».

thitisekrandid

ÄT .

rtnt-Mtfi ruumide,. Pika u, "

1. aprillis, s. a. algad

aurl. Xäänemaa’
korralikku sõltusid

rinolfumi. inlaidlinoleumi.
Cinkrustü, taprtisid.

kes ka riimesel I

Ä2*!
rehwisid.
Ratta- I

siori uul. ur. 8, krk. 1

Maad

Pe-

kell >,I2-1 p. »—

ITlänguasjosid, gummipallisid.
Sorro-gummikammisid.

meila»i«a». 38 mersta Vm
i-i Preadraideuskaja raudieeiaaman
kust ka aurulaemoaa Jlcklomoai silla
mrid. Jsrhloaasi la mersia maanteed

ta <

%ii (tflnSbalal sildad Haapsalust kell li p. I. Hellermaale, TaaIfllo, kärule ja adrult neljapäowa hommikul krll 4 Puulatvu
ja Hellermaa kaudu Haapsalusse rongi liras adu ajaks lagad-

Tallinna llaewa.llhlsus-

Gtfrtakse

kambakliinik
(l-яе
Tallinna j]I
«Ira oaLo*. 7,9ttt*iai m. I

ür. 3. |$rirlfi|i.

teed Lübi iediud ostuhinda miid õi
de kaupa tasuda, ka pillupan», adll.

ridearaib teateid saad Pärnus. J.
Dii, ja »o. koalorid ja «usno rai-

«iga hea jooksia ja me te a. nao,

Sooniste

Hambaarst

Adele Ruus

Lapsewanker

Hea iotgrataö

G. Reisberfli

on müüa. Näha .Tallinna Teotaja'

päewaplldltöö-

t-iittuses.

A. MaKstm. wilab masin kella I»—l ja «—'/>»

Wiiikse «arja uulilsal maja ur. I.
end. Plass, kori. 9.

Mfeioi -

Rataikatwu а. 2.

Miltliiilv Hiili

J.M№

Büffr Sirji nlitfil it. 12, frsti Miimile

üimiilfd li^fnioRiiili maffato.

Laada igad raamatukauplused.

«aupmeeslrle loowitan

odawa hinnaga Tallinnas. Uur Ta-

IIIHIKII

iarsli uul. nr. IÜ-a. H. TraPV.
Lanstrert ^

Dax ""

Fr.WirnNikolai,
aal. ar. 7.

ItubtM bSbttub
numdrilaoaga, kild ühe ülesteeramiiega 36 tundi, k>midega ja Uula anker

nafto-mootorid

Iloograllagaimaalapiitii Uurihsaade.

Ilusad woodld lakse miiija aiaproowilull kuni mlnuja wedrumabrolslv

ilnl. Waskawssga 8 aasia peale Hind

Виллемъ Poon.ну. 18(4
vrgltu lellsklmimadrikusle lärmil

,0—18—20—»— mis kunagi mustaks et I8de ja seemlski30 r. müüa. Uur nahad loll uuri jaoks. Laadelakie j«-'

palgaiepandaipad. rataste peal lal ka lsrs»««jad pdllupldajalele ja iSõarasa jaoks

hindadega, nagu: uurile aulakse ligi tore kett drelokiaa.

IPUlnUO nDlDOrnllQL

(phituscwiio 0» UNO ja täige lihtsam.

7, tralli relmaksuga ja llma kidroda'0- Saal-

«auva ttMatit kakkuieppimlie Irel (uu-

käik selle järgi kindel ja korralik- - 38rtum,r. ego koe-

totud ii talt elle. seik ei wabrikul llle .0-a. rraknka
mootori-eduamii-s on. — CVüominf on lletegem и

mile ja tallikulud 42 kop. Lideri»'. №
top. Tellimmtega miid pbirala «enr
keele, ollelch.- abresü järele, mida siil

milja miid idigala sa Umdriku edt >

Zalalmäe И'ШкК ta-wil>

oodkaaiti peale kleepida : «72 j j

teliSNWiwvrmijaid,

kuIrpHmije teel. «dr. i Sp.-p..-

S. WEiSBRODT Ar.tworp.i_C

eeogy. Zülglmõ. iekmtimlmodrik.

—1 Bclt.-Po.Ul 6*6 1Б.1Ш.)

ilsipäemol aprillil Kell 1 p. I

и mollumajas. Tartu moakonna». Soolaga kila
maiimlne. palgaks » llessaNnl pillu

«hjol.

eshtauib teateid anu d L. 2kr»
«ohriku aal. 38,

r.

tuled 10 top. ja I

igop. lilla 3 8 p. 1. ja pBbop. kella

~ • .nr. S*.t 4

(ofilksed ourtilokomobllld

Vinkti) rrnkki- \»

aa aa ma d me.e taludele kdigiH sSohsah «Uta.

B»reli«»OkseU>

peksogaratlwrs». mi, kerged r-edadi oa ja loo
jaurde laar, iaimeraoall, ei taimeta.

am Masinad igal ojal lebad, mm

L A. Wlrkbaus

lop. Uilt. sirged ja tuld
wod. müüakle Suure «ompa.n

*. *. CarfaL

lukusepad

о ЦГ. öplpaiss mõimad I8»d saada

Hd.mara juures, «alli uul.

Tilliua tiuilt M\
Miiad oma peale koiN suuri ja Mäll

Dakisa»» Muddist.

r

NlMklwli!
HMU ae. 3.

puunSufid,

-Siiiilid. МмпЪПяЛ, 6а-

Peeglid, aknaklaasi

lalaikad, ttttred, harmoni-

i«

kad, gitarred, mängutaokd-

A«Akl
и 2Ut{. IlKndtia.

iiaäiiirllit.fmin

283. eaalase maMas. «lillat. 1873. a

Suur nootide ladu ja

ISMIL Ittltl.

s era hella. ai

ja jaaramilja seemned ainul.

ÄÄ шп боа pni-ititii mm
«. Pärnu в 21.

et haa haiualsikas nende ,аа»аа«а haahasast ira Olened, sellepirad f.ItCrbitu.tWflb, mida karruliku I. luttu
ja adawolt ära taimrlad. Unfl liik.
»»>ad ta о ora hioei ida nemad
laBinna*. Muudi aul. ur 2, relesou

kuni 12 I. ja 3-8 ihi

Tartos, Peterburi uul. nr. 42.

uul. ur. 17. ,881

^aimitomt kohe milunud

montbrlsid

nui mudel

kiige paremad otsuse». Neud. suurde

on lärmis Lühlteie talal nr. ". t 8

elektri

ulljapeksumaslnad
ged taiuada. (uut taõjsud Tarwi,ajate paolt

rn laim loboüft keelt, «aulsja-

9№it iitiiiutjit

Ni«rmaaiu»'« «ookfi

on kdigiti meie olude järele täiendatud, lellepärad
■JitbnAlliiinrhela
BAI.,
а-y.»
— -> M—у—>.
- fl — у uitюаигроцивгоп»
те*
itHjraee

moed iides Jo dtü. Koina ja kar,a

Soowiu

Rnttcmattrlali >ara.i>a»Ine wäga «äikene.
-looa» oda Mas. htmoaieha» kuiimije paale.

С. ВЕЙСБРОДЪ tamprav I

ira- ehk mrerarahmald «оно on

maaga ,a poole sollo radapaik kok

-"“.омгаа.

Gnom

m'tlt vaksemkiil

hSleaiblo.l-iu
reoiialil. tulla

miimil sellil Iii ja ainu» 2rbl.« k..r uuri 8 r. (0 k. Jaole -

IkSik tööd töidetaks, korrapöraliselt. uurmatr tednikaliitr ksirpplmlr, ,aro!o. Soowilam seltsi1077
nõuete jörele ja kindla watkulamrje all.

« «IIMMM M

HM G. Pihlaka

häid humalaid HIIUeiBHalairld■iallnai„BORBR'

mäljawalikus I»7i>

.->-« Nasd lärmis kesklinna, ehk lühema, aleml, lliesandmid wielakse palun lirjallkull lealada: aaaeps.
>89» isepuouopo». губ.. Аилырсксе etnw
linna Illlarlasle kammerlskooiis. Diru uul. nr. 0, masin.
СГ'Н прлвп., -op. Ериолож*. Г-»)

1913. aaita peale
on ilmunud. Hind 60 kop «adoriided kiile» »> kop «alingorikoite.

ninda kui: schlauihidd. u-anlild. kri
ladd, pumpadd jur. joowitad juure,

pikema aia peale, «es loawib lulla.

НегёКаЫёг

а а a koda » а а

Reesrd
nindasamuU kilk laiwlllkuh jaod.

on lärmi, talukoha veale perenaisel»

Kewadk ja Гите ükiriideid.
meesle- kui naisieradmaraie luures mLIjamalisu. - Sealia-1

i. laamad MMM niitu malm,alatud-

kauplus»,. A. Pimderg.

Erak! pangamaja,.

Hambaarst R. J. Hlompus

| Saarel Tarja aaL ar. 11.

8. aprillil.

au avawall müüa «.üalheri wl,«

Jaani uul- ur.a. e. 3. «Snelunuid
kella 10—1 «. l. ja kella 4-4 р. I.

lisli

Direktor H.

stirarqia ja haigelt hool<kondmilt jaaire

Isoleerim.maaterjal ja tarbendud elektri,
luude sisseseadete tarmis.
auni ja mu

UWMWWnm

laota

muftjas-kõrb müra,
eitan kilksugu haigeid, «titani* na
ha- |a suguhaigeid ,dfOt* «raa.** j arsi. , mersk. müüa Suure Pirnv
nr. 63
—914) raiu. «flnftunniö igapäem
(Haapsalu kr.l Sllamaa kieid juur
kella 9—11 « I ja 7-8 ähi -uur
perkaksa 12. apeslll asemel

л slieollst

»

Gummi ja sarro-gummi tarbenöud.

Ml Ш WU№ flttl Ц

Haapsalu. »tU«ttuaa, Puulaidu. Säru. Lelft ja raalita «ahal. ^^oimelan lörralikull «ogtosa- ia Plehi» pehmraft juust.ft t.Ktals.
Igal rsmaspUrwal k«U 3 р. I. liidab Haapsalus, Hellermaale.
hästi oda mait pühade kingil, ja k-im
Puulatvu. Lõrule ja Sõral, talstPLawa »a««ital toll 4 tfclfl, Taali!» Maod^uur^ürni^naan^ir^ milakle pidupeasid Narma m nr. 2'

la Hellermaa kaudu Haapsaluist rongi örolöttml‘a aja!« tagid.

Tehnilised tarbenflud gummist. sarm
gummist ja asbestist.
Gummirihmasid. sdilauhmisld.

kaudu Susuoni. «ruulike suurus on
30 kuni 60 tiiru. Hind 38 tbL d-ka-

Tõnismäel, ära. ш^швяеяя Päcwakord fiiifclcbtobol. Tarku maani nr. 4 k. 3. 1813

Zil Sotni-Nifitt tnili %lini (QiDullin.

kalossisid.

1й|||

plldap. 31. mt*m s. a. dom. kell heade 1ш«1вЫсва müüa «ittenhol
II» alaabn -kell 1 pütini .Paavo- uul ja B-Kiski «soni madet. »on.

algil IM,PLIW«I tea L Atze
■t algus tMMNl (t> 0 Htal7 liw kell 3 NfU-

уДИМ Напав: bojctllt 20 kop., looki ja koottäplHM 8 kop.

Wlrn Ml. nr. 14. = anitii suurel la wiikftl iMil

sido lo jaa» heki. ^ 1«,

«olemi aol. ur. 7. krt. 8. iga piem

Uh! pi8ut#e<Iafcb aa l.0«lol>a.U. robmat.lrtt.. Piduniumid m
Polondi rooli fottilwtub plaani |ä«U W« («>“» I- llualatab.
il»Bot«A роЦи Burtta.

Tallinna jaoskond

Toom-Waeoiekooli uul. nr. 4-«. kll-

«es sellel ptemal saama ei

ta D.adngi Btne dr. Uran» la Mri peolt: nitfama ka floeob
pUHft hmttniBuB. tluft tunfnlf *, Aamanni ImSxI.

„PROWODNIK"

Po»d Vches »«»>>«8«^

häteM*mahetaliiRalrams. ^ "* 'h-"

alandatud

Штт | mBQmine

hlnnaio

Mii ! ODauatud

Tallinna EeStt Majanduse-ühisuses.
loh. Clndcmann,
katsrka.-wu uul. nt. 8.

WieuMeama pulestasl ur. 1». turu ««m.

Üiiiiilukif viltik: SSuMtaT'»:
ostullse tunti» tuled 1813. e. Itlkmekaari ette näiteta. «Ikmemakiulk

«tila Madal, lull-s

hobune

wietakse seajiama, mastu. Hinnati-i on ielill iiknetele mõl a pandad

r.«.

ära Kadunud.
«udlas-Iäkd ruun, olla lake arssina

kõrge, laka all karm ära. määrlus 48
»Ы.; o»..Iud hobune. Palun lealada
flaoatuMla mällu majasse ehk Peita

pslllstisst- 1001
Rahast rahakott

WtrowLrawa puiesteel nr. 19.

piäitUriist.»: »»i»s»iiIK«»:

määrtpiveittega linnust «adriorgu
minn,. äia kadunud. Aulat leid.at
palutaNr ära anda S. Baiesna uul.

Ilm тшт

nr. 21. kajarahma kätte.

Aatzalstt aštzele rahaga

28. märtiu L 12 L MüllgUe
I augustikuus «. o. pandilud

i- kah. jdrmusega ära kadunud. Palillakse ära luua lllem-Jä. uul. nr. 7.

millede protsendid maksmata.

MMMM SM Mil. Li

Korter

120 t. postiga tellijaid palun hiT.a|
markide, ehk raha. äsa saaia. Telli
llh, loaga mälja llllrida Juurde wea mist adress: «. 8р»»,ноу. Pessos

uul ur. 2. 1821

U8>>»^ 1WW

SSiMtiiiKiitiitilfe

Б. Qpmbcui 22. 16021 on ItUub. Näite miid saada |. I. «1.
tomiub 3. s-lsdergi |a «. CtUtmannl trükikajas. Tallinna.

