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Mni sõna jakiasjandust
korraldamises Eestimaal.
Ütrülbi>( cdu firmal, mis igalpool meie
külas iilina paistab, n ole nuie talude omaniklid labiaaianbiifc korraldamises mitte sain

leks. et ärarenditud maal jahiloomasid kaitsta, libe» kongressidega peetakse ka rabmuSwade- on looduseteadule ja matematita osakonnad i
ja jult sellepärast ei ivõi jahirentnikud suure- - lised näitused ära. Niisugustele näitustele täidetud, kuna teistes wrel ruumi leiduks,
mat renti maksia: kui nad õigel ajal jahile j pannakse lKirilifult need a»,ad ja ained wälja,
ilmmvad, on salakütid pea kõik jahiloomad nii» ärnpeclown kongreSst küsi,„ustega otsekobeTiidulaste arroed.
maha ivölnud, nii et rentnikul amult see j se« üheuduse» on ja mille Iv>,I,apanekute läbi
kahtlane lõbu jääd sagedaste kaunis suuri Ivoiniälik iileiviiadet t*W o,:i»..il»I»g,is-1 seilukoSerbia
ja Pulaaria wadel õ iwardad tilli
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ja
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lõidukiilulid kanda ja emiaft pahandada, cl
loaq jo jamile kallal päri, tolilfks minna.
tema käest küll renti jahiõiguse eest on ivör le lälicma» lulcwiku» püütakse.
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Kumbki
kah
b
radkem
laada koi ta leile artiib, kiud rendileandja ei ole rentniku kaitieks
Peole selle Pondokse ka „ma kongre»sideta a,ak-fninu,t on ja kumbki e. laba toile
oma poolt sõrmegi liigiitanud
rabw..«w.>l.e„Ie noilu e tam.* Wilmniu naMu* p}hjcnduI, mohsa,dfcs tunnistada. kime sõda
Wäljamaal osatakse juba juurt rõhku selle haffäb «.'benema sest et n«,..g.i»te kordadel , d Pulgana ju Serbia oma .vabel lepingu,
peale panna, et maal kasulikkude jahiloomade
kaugel ka ku luldaNe iä lelle,ob. ko rodkem mHI„ М|ж 0ц n(Ih,uj jn kmc1loke mjd
arw ei kahaneks sest jahiõigus on ainult selle T.'",'.’1"" t ! "b.f s ttl'' '"sim..se kob a ^md, kui palju lõ.awõqelid kumbki lep.nqutagajärjel kaunis heaks sissetuleku allikaks. ubiselt uiolleid ivahetada. Ma ni an alatasa ololm,, Türqi rod,lu ^аЬ ^ laatma nuv

mufli ebaii astunud, el,k küll mujal kulluramaades jahiasjaudud inaaouiamkkudele kõrwaliseks sissetuleku allikaks on. Endisel ajal,
kui meil Eestimaal palju wähem iniuiesi elas
ja kui jahipibamiiie tegelikult mõisnikkude
cesölgule laadi kandis, waadati külas jahipidamilc peale kui lõbu peale, mis talurahwale
kaiteiaamalaks jäi, -lüüd leiame juba pea 'Kii pannakse >cal rõhku ostmise puhul ka selle
igas urtsikuski oma tulrnuia, mis õige sage. veale, kui pal,u kulagil jahiloomi leidub. Et
daste poisikeste käes k.iNmtada on, kellel iie sellest iimdeski ettekujutust laada, kui palju
enamaste maad ei ole, nii et nad harilikult sissetulekut jahiõiguiest niisugune taluoiiianik
wöera maa peal metlastaiiias käirvad. ilma et ivöiks laada, kellel 30 tiinu ümber maad on
maaomanik miiuguse .lödutie-a* käest tänugi ivõlks järgmist kawa silmas pidada: umbes
saaks. Julged aga »>0ni talunik ninuguit lj kun. 20 talu ühendaksid oma jahiõigust,
ladioilaniist, nn» sagedast: tema drinamaa- nii et nad korraga 500—eOo tiinu wõi knd
d« tallamiseks muutud, ara krelda. siis antakie jahirendile anda. nnsiigust lahimaa eest mak

temale keda keeldu Lige sagedaste heinakuhjade

Üksik nurnmer maksab S kop.

mm ,0 cJrru вИ

rväike on. seda tuled nirie meeste köhttemsie

anw«t( panna, sest paljud talud on tänawu
iseaeanr» agarad nagi, ühisust kiuste weel
enestele wäikesid konreladiilajaid ostma. Mii-

mcd püuawad selle alemet. et piima meiere>»st w„>„„st edendada, teisi taga', kiskuda,
hodute kaswatiiseqa ehk sigade iiiiumaniiscga
raha püüdes. Rad ootnivad ühisuse pankrotti

jäämist, niis nende anvaleS pea tulla, nii et
ühiiuse liikmetel kohad oksjoni alla minewat.

Õnneks malts ühisus citesele tubli ja tegcwuserikka esimehe J -,'uriiibcrgi, kes wäsi.
mata hoolega üdilusc asju ajab ja ka kõhklejatcle püüad lelaeks teda. et pankrotti jäämist

faMparo k.,ud,'ndu« ari- ,a tööstuse.,Ima»
uks,m„, nI.,a
,л õra
L.b wöiima
л,., ^ i„
mi., kasta ,i ole, ja kohe sinna pimiaivedajad ameluquled
ma-alad
ta peab
ja mi»kuid riikisid ja rabw-rid lädendaiiud.
Järgmisi,- kolme aasta kobta on senini järg

loguled 70rg, prowintlid põr-il, wSidunkalt t sst paned, kust iväbegi loomi awaldatakst
lõda la атак, laoamd. Nõud leletawad ierb piima anda !o.-dist niatsttakse praegu 5—7 k.

Яа Koiga Jaan, Vaenu ja Hoiu-Ühisu»
laled, el a>.i>a alla leda lep.ngut muuta, ja
länairu peetakse Stootsimool Raimo lin
nimelt kabel põbjulel klilek, e, olla sialga- awas läinud aastal ema tegemast. La on
na» !.*>.—30. septembrini Pа > Ismere äär
lahti igal kesttiädalal. Praegu „.attetakse leal
urised kongr,-»std ja näitused kindlaks määratud ^

... . ... . . , .. ria kõik lepingubagimiled täitnud, ja leilek,
"kibe nai.uSaea. olla ^ rohkan õra tanud, ka.
seilaw osakond nimetud näitust!
on pollutõonad lepingu
järele kohu.-toiud ainud N,i näi
sete

riistad ja masinad, -täit»» on peaasjalikult jd^|„ ^riUunüd bulaarlaled lelleaa

bomsummade eest 5» ° laenude pealt wõetakst

6' - Tegemist on 'eal kauni» robkeSte Ist.
aran,» pumaraha maksmite päewadel on tung

s.takse wäliamaal 250—300 rubla aarias Kewt',.. «,-ne-. -atta. ,a r.mn.maa jaoks ,, ndj I0Ö ÖÖÖ meel, mökeõdNia Id.amõljale kasta juures kaun,» luur. <L„n mak-elakst

põletan,,'ega ivõi mSnel 'arnastl teel tunda. renti, kui aga lahiloomade eest iseäranis on maarotu» ZMnb näitust ule antakst mrg. ,dd,mala ^lnud. Selst tagajärg ainud lerbla
Jadiõigusi !a>uks antakie. kui peremehega heal hoolitsetud (ii» istg, kuni 500 rbl rent, nii

pilal leistckie, ainult mõni luutäis wiina, wöiks tiinu eest aasta» umbes 50 kop jah,

piimarcha Vaenu ?a Hoiu-iihisust kaudu liik-

nirst a»re«st all: Swrelstn 'or B.„t,Ska M.lall- M lurniluJ ,w ooo mfil< ^ |лая„ k nietele kätte, nn et p»mako,äst tsttt wötad ja

kuid sagedaste tcciiiwah sel konidel kõik talu

mniifn Roimo. -wedev ping nõu-ib, ,00.000 meelt lõlta saatma, peast kassast rada «aad.» Vart, kolib ste üdist,»
renti saada. >a iee sissetulek ei olek» talu
■t.,„n"„»maal kVm linna» peetakse praegu Wk ,adtnuj lnhldM 50 ооо meelt ja luure oma jaok» ehitatud köster,sst. ÕSttt-ühisust

mahalastud lindude >a loomade eeit.

maal Icalakst wäga hästi seda. et jahiõigus

maa peal ladilkäiiad mõned head rublad majapidamiilS just ilma tähtsuseta. SVälia

Lillepoolest ei ole Eestiinaal. kus talu maaomanikule siesetuleku-aUikaks on. kuna
maadel ieadilic järel jahiõigus omaniku kätte : jahipidamine iie lõbu on. mis mitte odaiv
o-tu teel lahed, mitte sugugi edaii jõutud, j ci ole.
naid osalt tagurpidigi, mi» selles a,valikuks j Muidugi tähendatakse kohe lelle wastu. et
tuled, et Eestimaal head jah loomad wähene ainult wäljamaal nii palju wõid iadiöig»'k
ma» on. Miks iee nii on, ielle põhjust tu eest renti saada kuna Eestimaal see lugugi

keegi lalumetiait puid lubata raiud, wõi

Peaoiakond stllel näitusel on
aiad.neid
pnieStikud
' ...
- - kuigi
pidanud
leal omal kulul
Üleaial,

>a lilled linna majapidamises.

nad leilek, mitte kat>u,tatud ei olnud. Nii l>i,

Kolina» rabwuswadeline k sii , ei olla mitte Serbia lepingut rikkunud, maid
ni, n d а >» i s r

majas oli ste asi kauni» krtlas.

Kaks rehepetiu ühisust Õergi, ja Õli küla omad

tõusid ka läinud aastal elule ke» oma liikme
peetakse st, aattal BuUünd .Sorb.a laamal ta oma arme jõrei, tele wilja hoopis hõlplaste teradest pubastakliiirrika» Edicago linna»
"not,'* rWf",tr,n r,,m l imetud maadelt ainult *5 000 ruulk.lomeet ivad. Õli küla ühisus ost,» encstle 5<>»0.rub.
oktobrii» ära. Sldrel»
Ebicago. Jllinoi».

819 Erd-ange «i-en-.e pagari-, oga ,50.000 ruutkilomeetrit

talist istlõ-lja: lelle ,ärc! töötab praegu ka ,adu-

k n a m e> ivSiivol Serbia liidulalele lubada, ivcrki, kaun,» luure eduga.
Hastduslistl põllul aiva» mest .Vugemist
kui la oma iiesti,wult obwerdada ei taba.
aaeiatel nii kõrgel jahirent, meil maksta ei a«ja»d»se kongrel» peetakse ИМ I. aa«-1
llulgarloled a>a»t„a>ad lelle peale jõrgmi nng- oma tegewust.
taheta ja ci wõida. Kui aga talupidaiad üh, tal Ldiiveilsi» Berni linna» ära. -käituse aj»- s
Läinud aastal kostaldadi ka meie porttlel . Jah le: on tõ>e»'e Sigu, et lerb oled
stlt oma jahiloomi ka,„eksid ja napsi wiina eest line büroo as»b viebeseldi».
wedu endile .'—3 korra pealt ka 5 ja 6 korra
igaiivele luba ci aniiaks neid igal ajal maha
-m.a, aastal Peetakse wiie. r i i I i fa • -' f00.000 тгг0 1^аюЛ1 peale ümber. Lee tõsi,» kir,awahekust ja aja-

led peaasjalikult lellest otsida, et iraga wähed ivöimalik ci ole. Teadagi, et järsku esimrstel

laluomailikud keda järel kaalunud on, et ne
mad hästi kaitstud jahilromade eest oma
maadel wöiksib ,võrdlemisi hästi teenida. Kui

rabwu.wabelift linnaSr n я 1 "• huls-t p.iramiW luurtakka njrianopoli olla ja «ojaSst teal on awaramad nium,» Tdee-

»ielja» radlviiSwabeline piima

talu niidul heina omale niidad, siis on talu põmiiiutäda. nii et jahirentnikul ivöimalit ivatule kougrel. PalentNaS -..Paniu- fle aailid ,u p.-ole lelle rveel t 10.000 meel,
omanik kohe oma õiguii kaitsmas, sest ta oleks jahist lõbu maitsta, siis tõuseks eel
*1014* aastal peetaksi- --onSon.S si.igu.istd et Vvlgorio .le kolmela.a tubonde m.be
teab, ei sellega tema ivarandusl wShendatakie. lõhe,idatud taliiinaade kogu jahirent kohe 100
Et ka jahilooiuad talumaadel midagi ,uo.k>a- rbl. aastas. L e oleks aga ainuli alguicS nii, rabwu»wahelised „„itustd ,a kongre.sid J*""'1 “>"•»* "it-ba-ada -uhat mob.l.l-er.,
icjt
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jahil,
Iiinikud
nõeivad.
et
neile
rendi
ivad, leda nagu ei taheta uskudagi. Kõigis
iii им Ita I a tiutat- . . . - --------- ------ --t.i n,..a troopika produk- 'p">au « МиЛ "flh
maades kus mi tihedalt inimesi elad. nagu eest tõeste õige tõsiselt »»dagi pakulakst. siis m ede (lina, kanep ja I.»

Ei wö, iiiinctaniata jätta, et meie alem
ta läinud äastast oma alguse tai. Õpetaja
Remian laskis konivend, loaga maamõetjad

meil Eestimaal, larivitawad pöUumehed pihi
õigust »ma sissetulek» liturenLaiiiiteks. Leal
on aga jahiasiandus ka kuidlaste korraldatud,
lcal ivõid ainult Iee iueliastaiiias käia, kellele
niaaomaniku kaest lelleks on luba antud ,a
jahipidamine on loomade kailleks alati tinülale tahtaegadega piiratud. S.nluguste jah,
eeskirjade iap>p<al'e ta,liirile üle ei ival,va

löiidnud. Lellest hooliiiiäta on ju valju era-

äri . mobit-Icerilid. kuid tõda laki ,u ka nn luu

kuu. ära: esimeue pu „.villa ja kiutai-l?^ Ш

ei seilaks nad ka kõrgima jahirendi maksmite

ivastu. Ei puudu iniiib linnades neid, kes
heameelega ivördlemisi kõrgel jahirenli maksta

lehtede lugemist tudliste.

ude ii-akamoa suunistd maalükib tee ääst mõõda

>võtja mSeta. kaanid n-aliiiietaba ,a laat,»

ude näitu», troop i ka a mi »t e põllu- *ul“ ü (l ''"inu.l Mitte ain-lt Serbia >isti»,»tcasjade „rinistestumi kinnittistle, cl
ma d sellesama wõrr > ka llalaaria. vulgari
ko » grej» j a n cl j а » kant kaatuled
ol-d n-i bõ-ii abloiutlelt kui ka maad põlist rendi peale anda — 30 rbl.
di и f i näitu».
vakamaa. Kinnitus ei ole aga weel tagasi

tahaksid. Jõukus Eestimaa linnades edened
Vahemai ajal pannakse Virsaboni» sulg
otse Kalenn iainniiidega ja jõukamate linna loomad e näitu» toime.

wõrdlemil. Serbia omadelt iuu-ema-l. Serbia
led wõillelid niisama bõ>ti. nagu butgistaled

iiiajasid sinna kiuiidi peale editatiid.
Peale silenialniiuetatud näitu»tr veetakse lä kuid wi>m-led laid raekemale, tingimi,!,-Leda kõike kokku wötte» oleks meil läinud
waba aega tahaksid külal ooduies wiididcr ja dema» lulewiku» iveel niitmeS näitused ja kong wõidelda: o"gu nimetatud lahingute mdliu, aastat palju rohkem t„ru-is mälestada kui
i»et'adeS piissiga lmisideS mööda saata, cl ieSjid ära. millega meil aga sibist ei ole ja selle ja robku, maakobati»g,m,Ied stood ja rob--d tema eettäinud kaimusid
mida lõb>p atemot iir, peeti), taudid. Serbtaleal u„Iie ainult riiaiwõimu esitajad, maid ennast lelle abil ivärstcndada. Kui kiis kindel pärast ka buwilust ei paku.
ted andsid Kdrianoposi puramilek, mägesid >a
R. Я
ka maaoinanikud ile reit lellega kaiilewad nad ollakse, ei renditud jahimaal tõeste wõid nirt
luurtdkka Sellega >eg>d nad Sulgariast Iõe,t>
'astamist
lõbu
mails,a.
siis
ei
dakota
mitte
kõige vealt oma maa sissetulekuid, ,-gal ta
luure heateo >a teda tabab lluiqario alati tä
luouianikul üksi oleks wõimota oma maalt mõne rubla pärast kauplema.
nuga meele, pidada, kuid mäge pidi Seibia
Ja
meie
Eestimaa
on
tõeste
wcel
luure
lolaküttide legewult eemale peletada, iellepäMispärast ajalehte trabMti.

rlanilkiide lcas leidud palju neid, kes oma

kaugemalt riigist.

rost ühendaivad wältamaal harilikult ühe päraline nurgake lahiinehele. Ottfe meil

kula taluprdaiad oma lahiõigulc kaitleks oma ülcüldistl! ivähegi jamloomade eest talumaa
,öudu. Nii et nad ühtlasilt üksteise jahiõigust del hoo',tsttud. siis kudrleks iga nurk jahi
lalaküttide wastu kailleivad. Kui kõrk talu- loomadest. Meie metsade uhkustks on meie
omanikud w.,ktasti!u üksteilc jahiõigust kaitsta põdrad, ja kudas hawitatakle neid: on kukag l

aitama», nis on salakütid warsti sunnitud põtra nähtud siis on kohe ta kannul terme

kalk salakuttisid. kes enne ei tagane kui saak
Taluomanikud. kes iie jaht, pidada ci taha, nende ees ei lama Kui mujal ni, hoolimata

oma tegewust lõpetama.

peaksid oma üleaedsitega jahiõiguses ühinema, jadilovnii oleks häioitatud, siis olekiid seal

Buiinkkis Ulrnnii ilikiililrf.

lepingu ,4bjal andma, tuurtakka ago, m>5
<utn„ult kõneldakse ikka Venemaa koolide peate kauba anti ei tob-k, miste n» katlik,
Grusia ajalehe .Simastlis Ilma* toimeruuinipuudujest. Kuid ülikoolide kobta et woi ninna-a. nagu maod stinnaku Serbia omad tajat teahwiS Kutaisi kubeenee 500 rublaga,
seda Mitte uteld,,. olgugi et pr,>e,iii NII labetakst luurtukid õra. vutgarra maksab n-id bea m«e et ta Wenemaa linnabe kobta esimest mai
»ia korraldada et mingist muust õpeasiituseil tega wõi,a Selt ku Salgana tõjarii»'ade rabu streigi teated oma lehe» tõi.
kui ainult klassikagiimnasiiimist ülikooli e> pea ajal olek, teadnud et strbtalea oma suurtük
St toimetaja trabwi ei suutnud wälja
sekl. Peapobiiiiek» selle määrust läbiwnmistk» kide eelt laamad m ad nõudma (ii, olek, ta maksta, pandi ta kolmekS kuuke kinni.
olek» Io,-ndu». et Venemaa ülikoolid stl pudul paiem weel wiimitanud ja ereutot i juurelt
«Ala maha põlenud.
km ka teistest kõrgematest õpeasuturtest neisse suurtukid tellinud. Serblased kõnelemad, et
wöik» astuda, õpilasi kudagi ei suudak» ära ma siutgaria oma luhtaläinud mõistustega Tiha
Õrelli kubermangus on suur Iljini küla
diilada.
taldiha liinil rabutingimiled alla õra rikku maha põlenud. 125 talumaja on tuleroaks
Kuid see tõendi,» ei ole mitte põdjendalud. nud >a lerblated lell.-p app, kustumata jõi- langenud, nende hulgas ka wallamaja.
sest praegu on ülikoolide» waba ruumi weel fiill. nud, et need lõpulikult wõidu'l ala ei laak,.

et nii üheskoos korraga liiiiremal maatükil neist kõik metlad lagedad kuid meil on kõige
tahiüigull neile rendile anda, kes lelle öigule käivitamise peale maata - ala ikka meel seda
reit neile koltast tasu maksawad. Kui kasulik uhket jahilooma leida. Kui meil pöirasid wäiee wahel on wõera maal jahti pidada, tel hegi olek» hoitud, Iii» leiduks neid Eestimaal
Viikmetemurdjarr selts.
nagu ,3ius»k. Li. " seUkkohaiie teadete korjainiiic Selle peale wartawad bulgarlaled, el iga äpar
gub juba sellest, ei isegi niisugusiS talupere- palju rohkem, ja kui head jahircnti ei wöiks
dust kerge on hukka mdiela. lerblated aga
Kremcnlshugis Mli mönl aeg lagasi nii
nielii leidub, kes jahipidamise luba ajal omale ma -omaiiikud seal nõuda, kus põikasid alati seda kinnitab.
Z о iii »f i ülikooli» on kahe» sakultedir kõi jätnud nad lellcp. appi kustumata, et wõbc- sugune sellS awalikuks, keS oma üleSantööjõudu põlluharimiseks sel sihil juurde pal leida oleks.
Meil Eestimaal on niönesiigusidjahiloomi ge Iviihemalt 130 waba kohta. Kaas a n i iili mast liidulale löjawõge kolera eelt hoida, deks liikmelcmurdmise ott teinud, ei seega
kamad cl mil enestel wõinialik oleks metlas
kooli
kohta wõidakse juba mõnda aega lahele mille kätte Pulgana lõjawõgi tei,tel asjaolu inimesi wäcteenlslustst wadastada. Ta nileida
ja
need
siginemad,
kui
neid
ivähegi
lamas k.iia Ja niisugused tahiniehed ei leem
melali ka .liikmeleniurdjatc* sellsikS. Selles
sel teel mille ainult juurdeivöetiid tööliste hoida, õige lõiidsaste. K»i näituseks mctskille- panna, et ülikool täis ei tule, olgugi et sinna je- del hoopi, olek, õra lõppeda mõinud.
sid
iviiegi
aasta
jooksul
oleks
rahule
jäetud,
kulg irlaled ei taiga, ei nad palju on saa aSjaS wõelakse mltmed nendest Inimcslcsl
minarislisid
ivaslu ivõrtakse. rSuawn oli üli
palga tasa, ,va>b neil jääb müüdud saagist
waskulusele,
kes liisualusle komisjonides tee
mõni hea rubla taskugi. Kõik Iee oleks kiis leiaksime nende karjasid igalpool. Eesti kooli» >N2 w>iba kohta, stlikooli» on 1120 üli nud, kuid ka Serbia laamat palju rohkem
muidu päris korras, km niisugused jahiuiehed maa taludel on jahiõigus, mille teataw ma õpilasel ruumi, -iii ei olnud siil pooltki õpi kui ta enne lõda loota wõi,. kõik manad nistuses on. EelguS. ei ste sellS häSli ja
aga ilma mingisuguse taluta teiste maadel jaiiduslilie iväärti-s ilegi seadustes on maks- laste arivu koo». Ka Z a r a t o w i ülikoolis ei Serbia maad. kuulu, Sandlhak ja ala Pulga laiali on korraldatud, sa tal olid igal pool
laakr otsimas ei käiks. Kui niisugune jahimees ivaks tunnistatud, sest mSilatel ei ole õigust oie üliõpilaste määr sibegi kursuse pe,r> täi». ria lttakedonialt läheb ta alla. la ka Klba- oma agendid. kes liikmekerikkumise abil
noorimehi wäeleenlstusest wadastasid. Ka
omale jahipidamiseks tiiki maad rendiks, pea ilma taiuta talude jahiõigust talu müügi pu Praegune boone on küll kitsa», kuid iga kursuse nia langeb bulgarla,tr arwate, nn rem wõi
m„ nad paljud wäekeenijad lanoitanud seltsi abi, ei
legi mitmeks aastaks, siis peaks ta ka selle hul enesele jätta. Miks ei toda siis meie ve>ile mabuk» ikkagi kõige w>ibemalt ISl siliövi- bil,«m ükskord lerbla,te kätte
seega teenistusest wadaks saaks. Seltsil olnud
ceu hoolt et keegi wüeras tema jahipiirkon EeStimaa taluomanikud selleit õigusest oma last. Praegu on neid igal kursusel umbe» »» Iii, weel tahaamd. —
Ka, Serbia ja Pulgana omad armed ilma jaoskonnad, ta liikmed sõitnud ühest
nas metlastaiiias ei käiks, niiiaina ei põu,mu iiiajapidainisele seda liia teenida, nagu seda ümber. Kui uu» hoone malmi» saab. lii»
laks ta iie iga löödama looma igal ajal teiste» riikide» «väikemaapidajad ees on tei-! olek» iga kursuse peal kõige wäbrnialt 300 werewaiam.ieta laamad õra õiendada. leda an 'nnnst t«st sa igalt pooli otsitud suur. hoomaha. maid ta paneks loomade ka-tseaega tä »iid, ja selleks on ainult kaks teed olema» — j üliõpilasel tuumi. Harkorvi ülikooli» on t,i- praegu weel ra,ke ette kuulutada Igatahe, “1св- ^lst> wostu meelt olnud
hele, >est mi hoolitseks ta ka järgmiste aas- >ah,asjandusi tuled korraldada ja jahiõigust1 naiuu Tln w>rba kohta, kuna Tartu ülikooli, an aga armata. et Illit neist mõlemast ainult ^"'"u'õluose asluda 0ma I^wust c^t
talude ühendatud k>>gu peal rendile anda. k,,« wabade kohtade arw t.050 oli, kõigest 500 kah,и taak,, teil ainult llkendust i^I ms.mad nõuhnud selle salga liikmed ka,w Kuid rga
tate laagi eelt.
Jahiloomi rohkendada ei ole mitte raske. -leg olek» ka sel sihil uuendusi teoks teyema inimest sisse a»lu». Ainult arstiteadust osa- Palkan! riigid ka lulewiku, ka.swada ja kolada. ГоГ°. « onnwttanu liikmcstrikkumine ja
Kudag, ci wõi loota, et jahiloomad siis sigi- hakata. Metlartaja. kõnd on nüsid täi», sest et sõjawac arstiteaduse nuiama nagu nad ainult ühendust 'eel omalt moni !Pt'^nub ««nde tegemue ka surnewad. kui neid igal ajal käivitatakse ja sugu
edasikandjateks ühtegi laama alles ei jäeta
Teiselt poolt pead ka seda silma» pidama et
iga loom ainult siis wõid edasi sigineda, kui

tal toidust puudu» ei tule. Meie kodumaa

akademiast hulk noorimedi juurde tuti. w a r *• põlitelt macnlatelt jagu taid

BikiMiikrlirm lilBiijinkislifrk JÄ
knirrMlil ШШШЫ 1914.1. ^„Ulikoo^a^mullu tust ttllevär^t

Iga aastaga edenew põllumajandu» tood Iide w,i«tuwõtniine wöimalikuk» tehti. K i i e metsades leidud jahiloomadele harilikult kül>
lalt täitu, ainult lumerikartel talwedel tuleks enesega ka uusi nõudmisi kaasa. Ei aita enam w > utikooti» oli 1900. aastal 6.300 üliõpilast

Tagasivaade.

Äks niisugune sunnajuhkumtne juhtinudki stttsi tegewust peate tähestpanemise ja

paljastanud lopukski. Mõned salga liikmed
wöetnd kohe kinni, kuid lastud pärastpoole

wasrutusmaNu sisstmaksmist, wadaks.
Vähemal ajal kuleb.liikmelemurdjate' asi
—II— Väinub aastal todik» õigusega meie harkowis kohtupalatts arutamtstle.
kirt g.lg-.z-aniij >

Põldpüüsid >a jänesid ivadel sööta Kasulikkude see. fui teatud maanurk edk riik põnelvama ksi- kuna nende arw nsiud 4.86? peale on langenud kihelkonna a,aloas kõige tädtsamak» nimetaba,
jahiloomade käivitajate wastu tuleks aga sihi limuse otsustamiseks kongressi kokki, kutsud ja Aga igatahe» on see ülikool ka praeguse uliõpi- stst ei siis meie maianbuSIistb stltsib oma
kindlalt wälja astuda, nimelt lalaküttide, kisk a»ja kobali»te olude järele lahendatakse. Põllu- laste hulga juure* kista», sett maja on ivana ja tegewust a'ga-id. Piimaüdrtus ehitas enesete

fvipiЯМЯЯЯ1

majand,,» ja sellega kaasa» käiw kaubandu» on ehitati Nikolai | ajal 300 üliõpilast jaok« kohaliku kinku suurde ajakohast mestrri. mis harkowis juhtus järgmine lugu: IL mail
hulga kiisimusi pärwakorralc toonud, mitte L d e«I a ülikool wöik» enesesse umbes 3.000 25 00" rubla ümber ni.,k»ma IM». Piima jäid jumalateenistust ajal mitu pimemitmekülgne käsitamine juba mitme riigi huwi- üliõpilast mahutada, kuna seal praegu kõigest umdertöösius on praegu jra, 3000 kuni »»oO datekooli kaswandikku äkitselt haigeks. Sell»,
de»sc puutub. Lettepärast hakatakse wümasel 2.012 sitiövilast on R o s k w a ülikooli» on ai- tood. wahel Leivas. Koorest lrdtakir wS.b. sama päewa õhtul suurenes haigeksjõäjate
nende majapidamise sissetulekuid wöib tõsta. ajal ikka sagedamine nüsiigusid kongre»sisid nutt loodiiseteaduse ja arstiteaduse osakonnad uus .Estonia* ühiiuse kaudu müügile saade- hulk 12 peale ja järgmise Päewa hommikul
Juba nüüd rendiwad Eestimaal õige pal pidniiia, niillest mitme riigi ja rahwa esitajad läidetud. Praegu on Moskwa ülikooli» 8.500 takse. Praegu ehitatakse KII iulainiie-aparadi oli neid juba 30. otsiti arstidelt abi ja need
jud linnalased talude käest jahiõigust. Kuid ja tegelased osa wötawad ja üheskoos a»ja eden- inimest, kuna aastaid oli. kii» üliöpila»tc hulk ostmiseks ruuinifib weel juurde, lihtsusel on selela- d. et siin kihwtituseaa. mis toidu kaudu
talunikud ei tee oma poolt mitte midagi sel damisekt saminiisid attulakse. Moskwa» üle 10.000 ulata». PsterburiS ave» umbes 75 liiget. Et lsikmete ariv nii mattu sattunud, tegemisi on. Sellesama
jate loomade ja metsades ümderhulkuivate
koette ja kasside ivastu. Kui jahikruntidc oma
nikud lelle eest hoolt kannaivad, siis leiawad
nad warsti, et ka jadiöiguse rendileandmine

Tänasel numbril on raudteede ja

nad Purlschkewishi kõnetoolile, kes lähen- ei tohi. Ja ärge armake teie siin. krr teie >va»tu. Healetamisel lükatakse ottobriStide

lööliste Kinnitamine.

laewatäigu sõiduplaan «aasa,

dab el riiiiiwolinikud siia piiramata Wonemaa nende ametnikkude toapoiSte oka etendale. kes ettepanek tagasi.
Eelarwe wöetakle ilma muutmata wastu.

Isrwolilseja Keisri Majestredi Nikolai Alet- siin iSInwad . . . (Luur müra varemal vool

Mispärast awatakse haigekassasid
ükshaawal?

päewa õhtupoolikul suri üks haigeksjääjalesl
13. mail otsustas Peterburi kinnitusekomisära ja la surnukeha wiidi lahlilöikiisele.
Kuid haigeksjääjale hulk suurenes ühte. jon lähiajad ära. mil haigekassad Polerburis
imatud
peawad alrma.
lugu. nii ci järgmise päcwa öösel d- kaswandikusl tõigesl 25 weci icrwcd olid. Arstid ^
Esimesiks lähiajaks on 1. juuli järgmiste

lanbrowillhi healahtlusel ja soowil kul>utud on. malod kõneleja sõnad kinni) Meie ei luba Pi-igressislide ülemineku-iormel loetakse ette.
aga mil'e kellegi muu laudu.
mitte iialgi . . . (Uus kõrwulukuStaw müra imües maimuliku ametkonna tegewuto sihti

2a tui nad jud.i riigimolikogu liikmeteks parenial pool Lonnilik käleplagin pahemal riigile kui ka (uitule en.sele kahjulikuks tuniiislalakie.
on laanud, siis ei wõi nende Sigusi mitte poo».
ÜlemprokurSri kõne.
3tercn«lt wöljaheitmine.

igasugused isandad ära wõtla.

Parempoolsed lrewad Purischkewitsnile
ei ole weci kindlale olsuscle jõudnud, mis vabrilule jaoks: Phoenst. Nobel, KorniloJnbata ja: Herrad riigimolinikud! Kõi
laadi kihwlil,unisega siin just lrgeinist on.
ivile ja Kalinkini wabrikutos. Niisama ka lõi- lormiiisr kiidnawalduse, kuna juhatus talle mäe- ge pealt palun rahu ja и,,»» lõin, ära kuukides puiilööslnso etiemüleles peab selleks ajaks l»ie teeb.
lala. Mina loen seda ahin»», mida riigimotiorraiujed „unu,imajas.
Niiglwolikogu
eelarwe
wüclakse
nõnda
mashaigekassad awatud oleina. Teiseks lühiajaks
linil Kerenski tadukorra kohta sõna mõttes
I«. mail tuli Mustma wä jo-aoln,i'«u>a» on 15. juuli — kiutöösluso ellewSlele jaoks tn. nagu cclarwekomisjon la elle pani.
tanvitas ja lelle juures riigimolikogu kohla
giinajaeie kaclakohiu iunnilöölisle ruumi üle- !oln.andaks lählajaks I. august — ellewSlele Ministritc-nSukogu kantselei eelarwe. haowamaid sõnu üttes, lubainaiats. lellewaaloja Harlamom la marka», >t waiigil laoks, kus koduloomade produliisid ümber löö
Aruandja Now itski kannad eelarwe ette. värast vanen ette riigiivolmikku Kerenskil koipügriiemilcks >vainus vaiieivad. Enne fui Ic latakje ja neljandals lählajaks I. oktober >»emis 202.000 rbl. suur on. ja soowitab seda mets koasolekuks walja heita. (.Käleplagin
midagi jflntu? elle mõllogi, tungisid mängid la lallilöõsluso jaoks.
wastu
wõtla. Godnew teeb ettepaneku, et keskel ja paremal pool. Pahempoalsed prokollale ja iurmasid la aia Rae lõid la lae
Need otkused, lähendab .Prawda'. sisal,
Icslecrimad j
raudadega la iuune ivangitojo-ivõtmelega, dawad eneses järjekindlal poi,liial linniluse. minisirile-nõukogn eneielapmiste waslu wõitleKerenski lähed kSn.toalile. et oma sõ
mise peale oma lähelepanemist pööraks.

niie nad iilemaalaia käes! äia wöliid, surnule. ,võitlust laiali pillata.
Eelarwe kui ka E>od»cwi ettepanek wöcMüra kunldea jaakjid inangikoja ülemaa
Millega tuleb aga seda seletada, el esimene
tajad Deuikni, .>Iulenko>v ja Tarast,» sinna lähtaeg laualüikamije wabrikule jaols on inää- lakse wastu.
LiinnilLSlitod lungiiid ka nende kallale ja raiud ja kõige wümane siigawa sügise peole
Püha sinodi eelarwe.
ISid kõigile larkcid haawn. 3cl!c juured and melallilõõlisle jaoks? Need lähiajad on lööMinistrilelooshesse ilmub iilemprokurör Sabsid nad meel Harlamowi käest Sramõelni li-.le arusaamise ja aklimsuje suunise, kui ka
rcinalivriga nlkivaalajalr kuld. Lelle peale selle järele, missugused lõöliskd finnitamife- lcr. Eelarwe on 44 210.750 ibl. suur. mida aru
andja, rahwiislaue Lchein elle kannab ja waslu
toud! waiigikolla jälk soldalid, kes ivana,de wöilliiscs lõige rohkem malmis ou,
mölla soowilab.
peale kogupaugu laski». WiiS ivangi laid

Üle,nprokurör W. K. Ladler ailud otsüStawalt progressistide lormel, wastu tähendadcs. ct ei wõi süüdistada, oinelkonda ilma. et

sille peale lähilepanemift põöralaks, rl just
praegusel ajal see ametkond ihlad oma tkgewust elusse wiia, ilma milleta kiriku olema»olemine möiniata on. Ametkond hoolitsed, et
kirikutoolid kindla aluic saaksid ja ct maimutikud toolid tõeste hingekarjosid annaksid, kel
le järele kirikul tarmidus on. Ametkond hoo-

lilsid sille eest. cl sinod lugeulisimaterjali

mälja annaks, et öigeululistele tõeste tarwinade üte seltliill anda
.Herrad. inina läidan alal, juhataja käsku, likkn lugcniiil muretseda. Ametkond hoolit
ja lius isiklikult minuSlr puutub, siis mölan sed et iiiitmesugilStc aiuttistc ja seltside harima rahiilikull selle karistuse ivaetii. Kuid moel diisklööd loaiiiiilikkudcSto tingimiStcSsi tooda,
korra üllrn ma, rk need abiiiSlid, millega tiin el löö olaiisill edasi kestaks. Oleks imelik ja
rahivasaadikutcl kõnelemine ära lahclakte fee- õigliitota amclkoiinalk etteheidel leha, kui ka
laia. mille iialgi oma eesmärgile ci jõua. seda ära ci ole teeninud. (Källcplaginl.
ProgrcSsislidc tonnel lükalakto tagasi. Ok<
'Meie iiiõiSIaiiie tuba abinõusid leida, cl Nlcllobrislidc tonnel ivöclaksc ivaStu. Koosolek
Esimesena räägib sl o ma l e u>»k i oktobris- da, mida lahame. (.Käleplagin pahemal pool
tiiniiistalakse
löpelatukS. Juhatajale plaksuKära
ja
siNstaiiiine
paremal
pool.)
lide nimel. Isikud, kes puha sinodi eesottas
Terme opositnon ttinneb iiädtamasie Ke- lamad radmuSlased ja pareiiivoaltod tormili
srisawad, ,i talita ilmalikkude inimeste wastt,
selt käsi.
renski iönadclt kaasa.
õiglust, lähendab kõneleja. Kirikukoolide waslu
Juhataja paneb Kerenski wSIjaheitinise
on paljudes kohlades nurinal kuulda. Kiriku-

Kiulöölislele määrali järgmine lähtaeg.
haaivalud Kõik daaivalud. nende bulgas ka stiutööslujes on praegu seisak. MelallilööS'
kolin ulewaalajal. saadeti haigemajasse.
lnses. kus juba praegugi streikide liikumine
küllalt suur. on haigekassa awamise lähtaeg
Ei wöctnd jutule.
Moskwa asclälija linnapea Brjanski tah. hilja iügisel. Olgugi küll, el sügisel metallills kiscniioleasjadc ministri jululc pcascda. tööstuses kriisist meel oodala ei ole. aga sü esilaiad wõillewad semsiwokoolide waslu.
asluS selleks paaril korral tarwilised sammud, gisel püüab tööline urifamalt ema lohla liuni

tuid teda ei wõelud waslu. Brjanski lahlis

healclaiittse alla. Paolt ou I«;x parempool

Dladimiris ettetulnud kohluprolkess tuletad sete ja oklobristide hea», waslu 7g opoiilsiom

hoida.

Lõpuks lähendab jeeiama leht. ,1 Peter- rudisid aegasid meelde. Ola. mida waimulik
imelkond (elles etendas on meider. Daimulii
olewaie Moskwa pidustustega ühenduses buri töölistele sellega ux-el kord pistlikull sel- isik aslub protsessis tunnistajana ette ja an
gekS lehlakst. kui hädasle neil lärmis on kinsrilawad, aga lolle üleldi lõpulikull ära. cl
nab
sarnase tunnistuse, m neli aukal tütar
lcda waslu ci wõela. Siis palus Brjanski niluiewöjtluft koondada. UKendaba.
Moikwa tuberm. nõudsid Wsehwjalski kü last häbisse heidad. Lelle tagajärjel surmas
luba sellel ajal jaama peale sõila, kui minis
üks
neist
tülarlaslcst enese ära. Za pärast
ter sealt ära sõidab, aga ka selleks ci anlnd as ports, toniwabnkn lööl.srd haig,la»'a awa- selgus, el see Innnislus »>ale oli. (Kõikidel
mist. Niisama pandi selles ümbrikus ka woiiluba.
pinkidel
arem
liitumine). Meil on õigus wainikkude walimijed tööliste nõiidniise peale
Venemaa põleb.
loime. Selle eesmärgi järele luleks ka Pelee- mlilikkiide möiiniikoiiii» käest nõnda, kas on la
Venemaal olgar nõnäann»elatu,I .punale buri löölislel käia. Kiniiitutowõitluse laiali- ma tähelepanemist selle isiku peale juhtinud.
Kuke o,a,drk.' Vene lekea looir-a,I igapaeu pillamine koib oljekohe löölisle buwidele rista Meie ootame, el ülemprokuror meile selle peole
waslob. lKnduawaldused.) Ta peod meile ülmin wastu.
lõnumiä määraiu luurle lulekak,ude üle.
lema. kas see isik preestriamelil edasi peab wõi
lororlaw, kubermangu, Mölclikini maa
Hinnitulnftrrif Tu t
milmcl küstmusle pärast kõneleda, mis eel-

konna, põle, luur TruJö küla moka. Tule,

Juba 2. maist saadik ke J vod streigid
laid ka Kak, iniincll torma.
Kõdinekilt tuled leoäe, et leol kak, kül mitmes T mc ii madrikuS. Llreikiiale arm nagu
'»da
irareiuall teatasime. ulakad kuni 37>.lK>0
Vojalilla >a kurailkek malia põlenud kliini
le, kula, põlenud 203 maja maha, kuna tui' Tööliste mcc colu on wäga ärrw. lelleoärest
ivõid
annata, cl streik Tiveri» meel laicuialc
üle 250 kaane dra rikkunud Väga pai,'
loomi ja kodulindul, taani d tule. Nukka Te - lähed.
Lircigi
pSdjiised on peaasjalikult madalad
lr, käia, palenud 25 maja moka. ka lan
palgad, toores üiiibirkaimiue ,a hsigelas-adgenud leul lne 2000 lüllo puid lideroak,.
stiimaoaiicuiiiic
iluta tööliste üleüldiste koos
Ilki,lop»lil> tulek teade, et luur kauka
olekiiteta.
kula närin, la alla maha põlenud
Jgil pool on löölitod uiajaubusliled nüüd

Peterburift.
lllltmelslrl TrffhlfhtnhoQil lugu on ahi
lell hoopi, kilo pddide omandanud. П g,
leada, ulu.- .kuulu,' riltm i»ler kinni ja or
wat'. el >a kaapi, > melili Ora keidelokle. li l,

nüüd Kuulati la uue le ü' . ku, Trei likcnka

lel l-, ei tui .elderoda" irohl.ns m, gnu

guü kakkupürk miil ei ule anud ,a ei xüi
>ee lugu, na,par ll la kinni pandi, lihMol

mille. Ma mõin la niine nimetada. See on
Tamoilow. kes Jenissei tudermongus, Po!-

rows'i külas kirikukoolctandjaks on (Liikumine
kõiüdel pinkidel j. Teine ioaimnlik in>. nählamaste ameltonna nõusolemisel, tormelas polillei iilcsandeld karsklaste juures toimepandud
läbiotsimisle ja kiniiiwSlmisIe juures. Kas on
kee uskliku ristiinimese seisukohall kõlbulik bai
hingekarjane ka politfci ja kohin ülesandeid
läidab? (Käleplagin p-ihemal pool).
Waimuliknd on leroivasse polilikawõitlukovse kivi,id. ,»>« lõpnlikiill haritud kii,lide ja
iii'-'d ülksieaduud: ka milme meistri ja iuiheiici' waimulikknde rahuliku wahetorra kohlade peal
ära hä uitab.
l ih:i laikmisi nõiiamad nad.
Haigekassade käimakakkiiiuilega laiigekid
Kui kõ li neid puudusi elle luua. siis tntööliste palgad selle wc ira kui palju nad 'eb liisida, kas wõib waikides puha siondi cci
arme! waslu wülla?
hiigckasia mallustd iiiatsid

Nüüd nõua oad lüöli'cd. cl ivabrikaul
' nduslikud baigckaria maksud oma laskun
pead maksma.

iStanbat.

healt.

Kereiiskile awaldawad leina sellsimehed
kaastundmust ja pigistamad tema kätt. Ke
irnski lahkub saalist.

mis wiinianc riigimolikogu koosolekul l 5. mail
Kodukorra ja icaduse järele algab la oma püha sinodi eelarwe arutamiie pudul pidas, ja
leadaandnttft, on meil õigus wadall oma mõt andis luba ieda kõnet iluta kärpimatu ära
teid awaldada ja rahulikult seda ära kuulata, trukkida. Esialgul keelas la tolle kõne aioalda»iito ära.
niida iäägilakse.
Et riigimolikogu liiget koosolekult mälja
Nagu teada, oli toe kõne põhjuseks, et rii
heita, siis pead teadma, niissugusid iõuu ta giirOiikogiis suur skaudal lokkis mis miiniaks
tarwitas. Ja et dralelamiicl martu eht voolt icllega lõppes et terme opositnon protesteeri
olla. iii» peab neid sõnu amaldatama. Mina des koosolekult lahkus.
valusin juhatajal, el Kerenski lõuad stenoNüüd au-aldau-ad Wene lehed stenogramaraiuiiiideil elle loelaks. Leba ei lehlud. Ka niide järele ielle kõne täielikult.
minu teadaondmift e, pandud lädcle.
T lde i dte: Täna astun ma tornatos otos
Et liigimolitiigii enamus mädemuso kallal ette. mis minule lugugi omane ei ole. (Hüü
ania üliiiSimu tanvitad, otsustas lööetolond ded paremalt vao»: .Lee on õige!') — ni
koosolek»» lahkuda cl ivägiwalla ivast» pro- inelt palukadettoja osa-:- eksinud iniinele otos.
tesli awaldada (Müra varemal vool). Ma tean. kes nüüd lanoiduie on leidnud Iralud kombel

herrad. et teie alati õnnelikud olele fui löö- oma pattu kahel-eda. (Müra paremal poolt
rahma ja laluvargade esitajad lahkuwad ja
Juhata, a: Palun waiksemalt olla.
leid oma tumedaid asju laieivad ajada. (TorTsheidse: 9. mail tuli nigimalikogu
iililine kiiduaioaldiiS vademal pvoli.
kuliiarides salk talupoegade saadikuid miille
mostt,
ja loowisid mulle niiiicväcivoks õnne.
Tsheidse teadaandmine.
Leal juures pigistas üks neist ,»,»» katt ja
Tsheidle. ke» kuluaridcs leada sai. mi» 'oomis, el Jstond Jumal au,cl, minu iv õisüleüldisel Ioi>solekiil sünnib, aslub liial, la- lust selgitaks (Kätevl. ja naer paremal pooli,
gaii. Ta aslub kSiieloalile. et Kerenski ivälja- ia cl ma õigele teele astuksin. Need sõnad
heilmile kohla leadaa»d»nit awaldada.
Kui Kerenski wäljadeitmike küsimus hea
lelamisele pandi, siis ei antud meile mõima

liindiiid mind järele iiiölleiiia. ja el ma lel
korral sinodi eelarmega inLttes Ikgemist tegin
siis koondasin ennast ja oma mõtteid peaasia-

KSnetaolil, oeliib'ol^albeinokral T! ü ci d! c
Tema kõnet awaldada ci laa. test et rugimo

luu oma dcalelaniisl molimectida Nüüd lea- iikull usuliste küsimuste, waimulikknde küsi-

T'hnd'e cwa»ip-i,u,и,'! ü'ikuid kohrand ette

aiilikiid kiidiiamatdiiscd vab-mai pooli
olen ja et meieaegsed waimuliknd tõeste oma
J u h a I a i a loeb kod„ko:ra p„,illisid ette. kutse kõrgulel scitowad. Mõttekäik, mi» mind

laama, el n-id maiinulikkude cliimiistdqa näitab, ci laadikulc sSnaivadadulc km ka ko
ivõrrrlda. Juba mõiic inninli pärast hakka oukiiira rikkninist iile ci ole tulnud. Tsheidle
sid pareiiipovlsed praledleeriliia ja laudodega larivilas sõna kodukorra Titfuiuife asjus ai
kolielama. Jlcärani» hoolsad olid selle» va null sellepärast cl Kerenski ISiin korrata. Ka
'emvoeliik LamõoloivSli ja WarStawi 'aadri bekoidic iilülro eest p>,ncn ette Zsheidsel

radmusiane Aiek-eicm. Mõlemad nad hüüd iviiets koosolekuks walja heita. Pooli on 15»
healt, wastt, ТО.
uakiusid maha hakaii mSima. Liiiireui hulk e nd peaaegu iga Ttoeidie lanie järele:
.Ajage la UMlja!eadiiud kinnitan,iie seadust-il nutte midagi
Sertoe opositsion lahkub koosolekult.
.Lai
ta
raäg
b
aiiviidesl!'
LamösIowSki
•t’t
kasarmntes,
kus
töö
isid
rlan-ad,
pertak',
wauun a la. lõi puuiõigi wenkrill moka
Kõneloolilk ilmud saadik Nekraslom ja lra
liiiiguie ajale, c kui roomati! lugemist, mida >a Alebeiemi ielliimoded loelarv-S hüüetega
Nuuiõrk lak, lant, ,a koo ja o lg, keki nullil.,
lad rl ra-ivamadad»se erakond kodukorra nt
mao,.
vobriiumalitiuS mitte heaks ei ole kiitnud oma iudlisid.
J ii da la ja voolad !Ibeid'et ja palub tumist srllrs leiab ei kodukorrapunllisid ühe
bellejuure, purusid, magun molule munk >
juhatuse sõna kuulda. T'h>idse valud, et ri, knlgs.Il Tsaeidie ja Kerenski kohta tarioitati.
kaapi, õrn j i puusärgi weidikele. nii cl kulk
litciildiuc baigelasja Tartudlk. Tööliste
ae. a enne kulu,, kui matulerang edaii a-õl !>.iigU'ctas>ode aiuloiiuir asjus pidasid Tari!, gin-olikogu teiu-i kõne ära tliulaks. Paremalt kuna need isilub, kes saadiku sSnawadadvft
voolt koolad kõrivulnlusiaiv miira. Tao akt, iakislasid, ilma karistaniata jäeti Nabma.va
liikuda
õökojaoinainkud hiljnii koosolekut, inillcii
'illll.llllll rbl wargus paoiirougisl. 10. mail linult v-remeded o'a Ivõlsid. Leal lehlnd oi laudade peale lianidil.ikie lalgadega ja karm baduse erakond pead oina kohuieks judatuse
laks,- kõigest kõrist: .Rääkigu armudest! Ärgu ikguwiisi ivartu prolcslccrida >a lahkud lauaoli hunti» Oihi.ooo ui. i,argine liigu pa li '»'cks kõigi Tarlu löökodadc löölisle lärmis
teotagu pühakirja! Mille siin ei ole kohi ii» koosolek»». (Hüüded paremail paali:
rongist nriilaniis,' »».
ühine Nleiildiiic haigckasla aiiilada. E
eipangeliiiiiii ielelada!"
.Bram»!").
1 !»0l* a. lae. dcl, Peterburist riigipanga
ra.idlee minna. P ra,a,te uu, surnukeha p u
ldrgiga raoba-Ie peal oli. lend , lal о lramma

Tamõslomski jooksed kõnetooli ja

pooli Äskabadi»'r umbes uks milion rubla
Ballist »>iis rosliaurulaew icllc raha .strasno

Hiigimalikogu.

wodski. El lae,» mudis, iiis pidi raba mõni
päeiu .strasnon odski postijaoskunnas leisina

Riigiwollkog» cctarhie.

Leal wüeli rahakaitieks iseäralised abinõud
tariviluselk, teega audis see asjalugu ka amci-

15. mai koasoleknl lutid riiglwolikogu. mi
nikkndele niõisla et tumma õige suur peab nistrile nõukogu kantselei ja puha sinodi eelolema. lugema u>a Kila Iga walivuie all laa, arwed anilomise alla. Sinodi eelarwe aeulacl, raha edasi. Kui raha Aahadadi ,Sudis, milt peale oleks mitu piinu,i ära kulunud, tuid
iiäilas i»>igun peallwaadalcs kull lenoe ole- terme rida wahejuhliimisi ja skandalisid mõju

ival. Aga liii waguu lahti tehti nähli, el sid selleks kaasa, el eela we kohe waslu wöeli.

wogun, põhja sisse sinna kohta, kus raba
Saatuslist osa etendas sinodi eelarwe a>»seisis. oli auk lehi,id ja sealt läb, mitu koil' lamiselt opofilsioni remalriäämiiie. sest la oli
rahaga ära ivõelud Puudus 1*0 0») rubla. sunnitud loosolckull lahkuma, et Kerensk, ja
Kaua aega ci saadud ivaiguielc lälgilc. Tiheidje wüljaheiliniie masin praleali amaltunnistas ka ule» el ta 'elle kuriteo korda

Riigimolikogu esimees M. W. Rodijanko
maata» stenogrammide järele Liheidto kõne läbi.

Dsjiibinski protesteerib.

tauie meie, rt lille, mida Kerenski siin üt iniise peale. Ja mõne «SSnuto üniderhinHuwitaiv on fre et Tiveri >ööli'ed finni
liinile ieadnste ,raitu siiiireinat K inni»» n Okogn емшсоЗ oma veto õigust tarmitades les, meie igatahes õigeks lunnislaine. (Müra daiiiisi järele lülin ootamatalt niiiugule olsiisi
varemal vaol Hüüded: .Walja heita'. Tor juurde, ei »>a tõeste tolles küsimuse» eksinud
ui,iniid Mispärast on elik siis orulaadow. 'elle aivaldamist ei luba,md.
Kohe oma c'i»ieslc laiihle juures hakkas

wal,amõe du, oi а belle tele ule logajõrg o ' kui töõlinginiisi lahedamalt lahele paneme,
lee, nagu pel.ikuri leki .Don* >u1u,'ab. ei stäitvieks tööiab Roiiidkslivenski mannlaktunc
Troll llkenkau, lkundarmi kor,iule,le edal, |<iõl' 35<>0 naist, ioon meest m H«K) lust E>
loon ma ,a la nimetalnwal ldkomal ajal vabrikus nii luur prolsent naisi >a lapsi oli
p- kja-dklu , audleodo pe erkuri jaa na peale us määrali niisuguled palgad, niis taheti,
wanem k, lkand irmi anmlleric,.
'es meeldis, ieda pandi p-irenia löö peale jne
Kooljas lramioaiwaiiuu, all. Neil pd- mi, ''Tiinaks ei jõudnud ISSIi'kd enam kancii
teki,- p ierburi, Uk- inetule,ang üle uukll - kannatada, kui kellestki palgast meri haigekassa

Aga wiimaks leili T ijis olema luku>tpa
Jwdiioivi kiilniwölmileks põhjust ja mees

II. S. tftriftfr kiir finki rrlarar
intnifr jiirrs 15. ui kiiMlrkil.

dada.

Terme opokilsio» lahkub saalist. Ain»»

tomato oliuto juurde roiij. oli unideS niilu
gune. Mis on itoenelest waimuUt toitu», mi»'ugiine on tema ülesanne, eesmärk, niissiigusid

teesid lanvilad ta oma ülesannete, oma cerniärgi kaltiiaamisiks?

Meie teame wäga hüstt. mõtlesin ma.

iia-luscks el mõisnikkude toisiis on Wenemaal
esimene toiius, ehk rohkem selgemalt ja aru-

iaadawali öeldud, nagu saadik Markow täaenda» .toe on rähma mõistu»'. Lelle juu
res amaldad ennast toe Markowi mõistus
oma areneuiito protsessis nagu Hegel, mõis-

inski igakulgtolt Wene radwa elus. Kõige
olulisema nähtusena awaldad ta ennast, nagu

>eie teate, selles, cl see mõistus nõuad
õu «x-ti ix>a deriatini paremat maad. Nagu

näete inõisnikutoiius ivalinistad meid siin

varema elu waslu, meid meie planeedi peal
maaga ilüeiidadeS.

Markow II (kaha pea»): Ajud tarwisaadikule pinkide mahclc ja büiiab Tidcidsclc: mõned üksikud Poola kolo liikmed ja progrc»lamad merd,
.LonlriiS, lo»Ir>-s, loulrus!" Pahemalt sistid jäämad tooli.
T l heidse: Koguni teisiti on lugu meie
vaolt protesieeritokie sarnase lõimaiiilsc iva-tn
Püha sinodi cilarivc arutamine kestab edasi.
ivainiuliku siisiitoga. Kui Markow, äraiiiääja plakiutalakle Tsheldsele kail.
Karaulowi kõne.
raniise järele mõisnikud radwa mõirttis ou.
Pahempoolsed jaamad lüliiiamereliliks ja

Progressilt Karaiilom teatad, et tal rohkcstc materjali on sinodi cclarivc anitamise
taak»,
kuid asjaolud, mis liin praegu elle tt,
Juhataja palub müra ära lõpetada ja
Tlhcidsclc mõiinaliisl anda oma kõnet edasi lid. iiiniiimad teda enne teatama, cl progrcssislid
alal,
juhalajat laelauud on, kuid üht
pidada. Tsheidshet palud la oma sõnade» cllasi armaiib nad ....
leivaatlik olla
Juhataja
peatab kõnelejal.
Tiheidshe räägid cdan.
Karaulow: Eelarwe töigckülgicks arutami
Juhataja teed uueSte talle märkuse ja
seks
on
lärmis,
rl kõikide anvamiseb ära kiiiimõlad lal sõna ära.
Pahempoolsete tormiliste kiidua,valduste lalaks. Km iiiSIlrid lubamata Ioonil „maldalalie,
siis
oliuslab
felle iile juhataja, aga mitte
all lahkud T'Heidide kõneloolilt.
Tema asemele aslub kahe solsialdcui.ikral wäikc tolkkoiid riigimolikogu liikmeid. Karahulikuks. Lee ärilab meel rohkem parem

poolseid.

Opositsioni puudumise pärast ri olnud wõimatil ka ,'rllelohast üleminkkn-formelil waslu Lkobelew.

toalia ongi. «uid la on siin ainult teistel, wõtla.

tööriistaks olnud. Tema jniiide tulnud müiied
Lotsialdemokratidc teadaandmine.
Kõige pealt arulatakse rügiwolikvgu eellilinieled ja pannud elle, cl la k.lleji märgu etmet. Aruandja E>od»cu> teatab, et eelHrrrad riigimolinikud võõrad Lkobelew
selt ala mõlaks. Need inimesed teinud Jwa arive-komisjon eelarmel 3 X44 0,0 rbl. pea»
riigiwalikogu
poole. Lellepärasl. et meie au»nomile ivõinial,ku's. rl ta «rosnomodSki ja 3.404.000 rbl peale wähendannd. Edasi lä
Aeda bad, madet wõinud tädelpan,maialt hendab la. et Tanria palee hädaste parandust talud kõnemehele täna siin iseäralik uus ko
dukord
lmrakle
ja riigimolikogu kodukord
postimagnni platsormile pcaieda. Löidnajol nõuad. Palee seisukorrast räälides iilirb lai
teinud la augu magun, põhja ja wisanud „ kalad on sedawõrl ära mädanenud, el aisade praegu iiiaksew ei ole, s'»» anvame meie üle-

iii» ou waiiiiulikud rahma hing. TTainiulik-

kiidc haole all on nõnda ütelda, meie hinge
line olemine. Nemad õvctamad meid et liha

iurelit aga hing igaioene, ja ct tolle maa
seal meie ainult külalistena olciiir: täna oled

ä elus, aga homme ci ole sind enam.
muld ja mullaks oled saanud! . . . Öigeusulise waimulikludc õpetuse järele on meie
praegune elu, maapealne elu — ainult ett,,
ioaliiiisliiscks parema elu wastu, mis peale
surma algab. KeS meid selle elu wastu siis
maliiiislab? Muidugi teada, ct ivaiiniilikud

luulow lohkud kõneloolilt. Tcnve rida kõnr- tvlcii-ad meie juurde, et meie niaaveallet teefaifu kergitada, ja see tee. henad, on tõeste
lejaid ei larmila oma sõna.
V iuoio I. progressis»: Jga celarmekoinis- raske, sest ct uicic liba, nagu wainiulikud öpejoni lõua. iga aniandia poolt ettetoodud iium- taivad. kiilid meid igasuguste ihade poole:
inctt paliaslamat ametlonna seisukorda. Üks dästi juua ja süüa, head maja. autoniodili.

kõik. missugust küsimuil puudutada, ikka on
waslur ühesugune: ei ale läbi waadatud —
kuid on walja töötatud. Kiriku kihelkonna
arnsek» riigiivolikogn koosolekusaali kauemaks korialdamile, ko»siSlor,umi küsimus — kõik
juurest wadall käe sisse wõib pista- Krohw jääda. (Liikiiiiiine kõikidel pinkidel).
leitod endisi wiisi, sest «I aniclkonnal puudud
liigub lae küljes, kui käega peale suruda. . .
Kõik iolnaldemakradid töii!eirad oma jõud sisemise kanalbuse looiiiilekS. Waimulik
Wõib samasugune «unetu» korduda, nagu teile pinkidel! üle» ja lahkuwad kaalist.
auietkond püüab ainult ühe eeSuiärgi poole,
liigiwolikogu ajal oli. . .*
ct 17. oklodri inanikcstir iväljokuuliitattib
Kerenski teadaandmine.
Preester Ostro » m o m räägib rügiwoliwadaduSte arcnciniscle lõkkeid teha.l
kogu eelarwe wastu. kus la kihmliscll lähen,
Lelle järele astub löSerakoudlaue Kerenski
Tara li n tcalab, kui talupoegade esitaja,
dab. el wiis aasia! tagasi rligiwolikogu ise kõnetooli: Hcrrad riigimolinikud! Tihcidshk, et „eed, ke« lalupoeaasid metsikuse» ja ulaku

maad ja itogi raha omandama. Ja niisuguste
idade silmapilkudel tulcwad waimuliknd'meie
murde, el niric hinge tcrweks teda koormast,
lihahimust ja murest (Hüüded paremalt poolt:
.Aga pühakirja sisu tunneb balwaSlc!'». Leba
incelc» pidades, ct usk ilma tegudeta lurnud
asi on. aunawad nad meile tollest elust ee»kuju, mis parema elu juurde wiid seal ilma».
WStame Kristuse õpewie: .Ennem läheb ka

asulusle asi. Nüüd lulemad aga firiflafeb
Kerenski: Leba, ,,»» siin praegu juh kes neid asulamad.
ilmalikka asju arutuma sellepärast awaldame tus, lärme meie luba,nalaks saadiku iünawaOktodrisiid teemad ettepaneku sinodi eelka meie waball oma arwamisi täna sinodi dadusc õiguse rikki,iniseks. Meie protesteerime arive arutamist reedeni edasi lükata, tost raske
eelarwe kohla. (Naer ja käleplagin pahemal lelle wastu ja lealame, cl meie kohe olewat peale iarnasle wahijiihIumtSlc Khuees, kuid lenal tõstis edaiikaebluled juureiualt pool).
-aalist lahkume ja relanve arutamisest tikult asja ajada,
ojalt tähelepanemata.
See wihastas parempoolseid. Kohe sadalsi osa mölla ei wõi, kui meie uutte tõtt rääkida
Parempoalled ia rahwuslascd on selle

'dl. palka ja xo,*I rbl. löögi rada. Tshudow,
kloostri käest üovtt rbl., Troilsko-Lergijew,
peakloostri käest 12.000 rbl., Lwcri kiriku
käes, 45 000 rbl. — kõik kokku 81.000 rbl.
Kiiewi mitropolit: paika 5000 rbl., söögiraha

rahakotid neisie kohladesse maha, kus tal
selleks märku oniud. Leba ta teinudki, kuna

need kohad kottide maha,viskamiseks möga
sündlalt olnud malnud.
Edaspidisel uuri,niiel selgus, el fee kuri

töö П iiiniiklc poolt olnud komalselud ja

„„„о»: 2 endisi «eit-Aasia raudtee kondilttori, üks post, - telrgro-iam- lint. roiigilaalja
kapten Jermolaw, kes icllel puhul Olurgeti
kreisiülema kohnicid läilis. lits leilcnanl ,»e.
llvestd lüiidislali rahawarguse korraldamise»
,a 1,'sa iälle ivaroSIaiiid raha marja,uile».
T mm ringkonnakohus mSisiis 13 inimest
suiiiiilööle. milmeiugiislt ojopikkuslega. kuna
üks öig, ks lunniSIali. Nüüd on lee osi sena
tis, kulu, kohlualulid edasi kaebasid, u,leste

inel nõelasilmast läbi kui rikas taemaniki

saad.' ApoSIel õpetad: .Kõik usklikud hoidku
kes siin kõneles, ülle» seda, mida ta kodusta se? lüüdisiamad ja karedaid nuhtlu>c.obinöu- kokku ja algu neil ühine marandu».' Ja
Godnew kaitseb riigiwolikog» eelarmel tud oli riigimolikogu ees ütlema. Ta ei teo sid ijegi kuni peksuni toomilamad, unuslamod läna öpilas uieid preester Ostroumow: .Luur
ja tähendab, el püha sinodi eelarwe kohta on tanud pühakirja.
äm, cl tahmale on head alguskooli ja üleüldse palk wähendab selle laaja wäättust.' Ja
meile alal! tähendalnd see on kiriku oma asi
Hüüded paremalt poolt: .SMIia!" ja kõrgemal alguskooli hädaste tarwis. Kiriku ivaal, henad, nende õpewSte täitmiseks laaarutada, aga mille ilmalikkude inimeste ja müra Pahemal vaal plaksutatakle käsi.
koolid toomad hariduse aleiiiel neile rohkem tasu, wad palka: Moskwa mitropolit toad №00
oma palkasid suurendas. '

4000 rbl., ülempiiSkopi maja eest 10.000 rbl.,

Aiiewi-Pelsheri kloostri käest 85 000 rbl. — läbi parandada orwanud, et neid melilostcpi- ilma tagasimaksuta abirahasid, nimetute all: mistamise-klassi sisse astuda tahavad, vastu
Kell pool kaks tulid käik rahukanferentfi
kokku 84.ООО rbl.
damilele kobab ahmaleleda. Selle otslorbega .preemiad 300 aasta Ramanovite suguvõsa võtta või mitte. Jõuti otsusele, et ruumi saadikud Saint la mesi paleelt välja. Käik
Marko w <koha pealt): Aga Tsheidse — kaaialfelokfe raudteejaamadest täisknsvanud valitsenule mälestuseks." Selle põhjal palus puudusel parem on ette valinistamiie - klassi ajasid üksteisega sõbraliku» juttu ja olid oma
.150 000 rbl.

raudteeteenijate jaoks melilostepidamiie kurlu- flakre Põllumeestelelts Balti kroonumaade va õvilasi võistluSeksomidega vastu võtta, nagu löö tagajärgedega nähtavuste rahul.

Tsheidse: Peterburi mitrovolit laab led lisfe teadu, niiloma ka raudleekoolides litsust Kähre valla SuurekSrva taluomanik siin teistes algkoolides lugu on, ja et soovi

palka 5O0O rbl., söögiraha — -1000 rbl., Neivski melilastepidaniilt hakata õpetama. Peale lelle 3. Rathule tähendatud preemiat hoolsa põllu tav on tänavu I ja II klassi juurde parallelkloostri käest 25o OOO rbl. — kokku 259 000 tahelakle raudteeteem jalele, kes loaroimad odawa pidamise eeft põllutöö peamaliifutt muretseda, klaSsisid avada, sest et neis klassides juba

,!)(. Kuid ülempiiskoppidega on lugu, herrad, hinna eeli järelmaktuga meiipuid ja muid
natuke wiletsam. Näituseks saawad Kasani ja linna juurde tarwisolewoid asju mureileda.
Vladimiri omad kumbki IOOOO rbl., aga Kehvadele antama! meiipuid päris ilma.
* Eestlased imigimad Lätimaal edasi. Nagu
Vladimir Karlowilsh Sabler—18.000 rbl.
Maid on 245 õigeusu kirikul 250- 500 Läti lehed tcataioad, tungida cestlaicd Õppeni
dessatini, 50 kloostil 500 ja rohkem dessatini, vallas Valga maakoiinaS edasi. Lätlased
,4 kloostril 1.000-1.500 deSj. ja 15 kloostril minna linnadesse, nende asemele asuda aga

1,500 dessatini igaühel. Terme selle maa
wäärtuS on II6.OOO.OOO rbl. Sissetulekul

eestlased.

aga foi Kroonumaade (Valutute poolt vastufe,
et Kõigekõrgema manifesti VIII. punkt ainult
nendele eeskujulikkudele külamaapidajatele
(сельскимъ обывателямъ) preemiaid annab,

Seltsielu.
Wiljandi EeSti Põllum.-seltst tau-

praegu oma kaövandikka üle 50 õpilase klassi

kohta kogub, kuna seaduse järel kõigest 40 banduse-osatond on möödaläinud aastal
õpilast klassi kohta olla võib. Koolikuralo- suure tuluga töötanud. 12. mail ärapeetud
rium, keS teatavaSte kooli rahalise külje eest koosolekul kelgus, et läbimüügi summa II7.188
mis on rajatud 29 juuni 1911, a. seaduse muretseb, oli kooli öpenõukogu arvamisega rbl. 70 kop. oli. Kasu saadi 6890 rbl. 67
põhjal ja ct lee seadus Baltimaade kohta ei nöuS ja nüüd on otsus ka kuraloriumi poolt kop,, missugusest summast 2965 rbl. 96 kop.
käi. Selle järele ei käi ha nimetatud mani tehtud, et tulevast öpeaastast linna kauban- puhast kalu järele jäi. Olamaksnsid on 3275
festi määrus Baltimaade koh‘a. J. T.
dusekooli I ja II spctsialklasside juures pa rbl. TiwidendikS määrati 6 pr, Ostupremiaks

kauba pealt 3 pr., Põllumeesteseltsile määrati
-m- Rehepeksu ühisust asutamiue. Sääla ja
Kroonumlinapood rahva palme peale rallelklaSsid avatakse.
EtlevalniiStamisc-klaSsi võetakke siis neid, 889 rbl. 78 kop. illcjäädaio summa määrati
aimab see maa 3.000.000 kuni 4.000.000 rbl. Uhja küla peremehed on oma mahel otsuseks kinni pandud. (Vastseliina mehed loivad 13.
Edasi. Et eraomandus inaksew on. siis on ka teinud rehepeksti-ühisust asutada. See oleks mail s. a. Peterburi» telegrafi teel teate, et kes linna algkooli on lõpetanud ja nimelt ck- äri-kapitali juurde.

Wiljandi Eesti Äariduseselts pi
damise ja Venekeele oskamise peale das 12. mail koosolekut. Õpetaja W. Rei-

lovlud, kohtuprotsessid, riiud, sõjad, vastu- esimene sellesarnane ühisus 'Vigala kihel sealne kroonuviinapood kohalikkude elanik samiga, mille juures iseäralist rõhku rehken
bakkamised, patud, Ülekohtud ja lapuiiscd ole konnas.

kude ja tegelaste palme peale kohe kinni pan-

I. Nelja jalaga kana. Nahula möiia malit- dakfe, teatab „Postimees". Kinnipondava vii
,,„!l eraomandusest. „Ja nõnda, ivcnnad, ärge !cja kana on munenud ninna, millest imelik napoe ruumidesse avatavat posti-jaoskond,
püüdle miskisugust asia omandada, nagu era kanapoeg miilja tulnud; sellel olnud neli jal mille saamiseks (Vastseliina mehed juba palju
omandust, vähemalt püüame eraomandust ga. neli tiiba, silmi pole olnud. Haruldane tööd on teinud.

mas. Millest tillemad kõik need hädad? Ai-

mitte armastada". Aga kas püüamod era kanapoeg surnud ivarsti ära.
omanduse armastusest inungad endid eemale

pannakse. Kuid see eksam ei tohi algkooli lõ man astus terviseolude põhjuicl esimehe aine.
petajaid mitte eemale peletada, sest rohkem, tist tagasi. Ta valiti auliikmeks. Esimeheks

kui nad algkoolis on õppinud, ei nõua neilt valiti õpetaja G. Rosenberg Suurest-Jaanist.
kaubaudusckooli öpenõukogu mitte. Kes algkoo Õpetaja J. Uuslal kõneles „Elu mõtle siiju-

„Postimehe" vastutav toimetaja Я. lis hästi on õppinud ja viisakalt ennast üle ncmiscst". Köster J Siimcr, kõneles muusika

Kas ou liikumata luarniiinifc !>9-aaSIaue Jürgenltein on väljamaale läitnud; tema alet val pidanud, sellele on kaubandusckooli uksed alalt. Seltsile ci antud kolme kõrgema gümnasiumi klassi aioamisckS Eesli õpckeelega
Niis nüüd l ja II klassi siSseaSttimiscSlc mitte luba. — Läbirääkimiste järele tehti otKroonu abiraha Halliste MnnaUhifustele puutub, siis on asjalugu järgmine: 1 klassi iiiicks eestseisust '.volitada sammusid astuda, ei
üleinprokurör S. W. Saivadski eitama vastuse.
Tema arwates on rendileping päraudaiaw ai tahetakse, nagu „Post." teatab, suurendada. peasevad need õpilased sisse, kes kahcklassilisc looivilaiv luba kätte saadaks.
nult siis, fui see kas määramata oja peale on Kubermangu agronom Reinfeldt on hiljuti Hal minisleriumikooli on lõpetanud. EI ministetehtud, ehk kui kestwuseaeg rentnikkude järelt»- listes käinud ja sealsetele tegelastele lubanud riumikoolid aga oma lõpetajatele lõputunnis
leiate elupülwcde armuga kindlaks määratud. lelleks tammusid astuda, et linnaühilus 25.000 tuse suuremalt jaolt juuli- ja augustikuul
Rendilepingu päradalawaks tililnistaniiseks c! r, ühekordselt ja 8000 r. iga aasta kroonu abi kätte annavad, siis on soovitav, ct need. keS
-k- Annast. Pnгdi mõisa tulekahi»
ole mitte ainult tähtis, et see pärija k8»e iile raha saaks. Ka on hra Reinfeld fiplapi aia- Tallinna kaubandusekooli sisse aSttida soovi
kohta kirjuialakse meile veel:
läheb, maid palju enam see, et pärija ka elnkc- löä-koolile lubanud lenile 1000 r. asemele vad, miniSteriumikoolide juhatajatelt cellnn
Purdi mõisas põles 16. mail uus. 1905.
ajaks päritud rendilepingu osaliseks jääks, Wü- 1700 r. aastas kroonu abiraha muretseda.
nisttisc paluksid, milles tähendatud on. ct
aastal ehitatud kivimaja maha, milles viis
mane liiigimine ei ole aga 99-a. rendilepingu
Shandarmiohmitferi enesetapmine. Harva nad tänavu kooli hästi lõpetavad ja et perekonda elasid. Tule hakatus oli järgmine:
juures sagedaste mitte läidetam.
komandeeritud fhandarmipalilfei alamohmitter nende ülevalpidamine koolis väga hea (от Õhtul enne seda tuli kohalik kordnik SwenÜlemenemaaline ühistegevuse kongrek Borodin on enete omas korteris maha lasknud. лично) on olnud, siis võib kaubandusckooli
kow Paidest joobnud olekus koju ning läks
öpenõukogu neid juba kevadel vastu võtta
tahelakle Kiiemis tänavu lumel nöilufe ajal Põhjused on teadmata,
teiste inimeste abiga oma korterisse, mis
aia pidada.
Huilukoera hädaoht Riias. Riias on Loovida oleks, ct niisugused sisseastujad su teise korra peal oli. Kui tööinimesed, kes
Liikumata aiaranduste kroonumaklu ta- hull koer uulitsal kuut last kiskunud, fapfcd vel Saksa keelt õpiksid, sest need õpilased,
sü'avas unes hingasid, hüüete ja kellahelis,
kes ettevalmistamise-- klassist I lähevad, on
hetakfc alandada. Riigivolikogu rahaasjade on Peterburisse Pasteuri instituti loodetud.
laulise läbi üles äratati, oli tuli juba või
komisjon on tarvilikuks arroanud praegult
Kuritegu Pärnus. Mineva pühapäeva öösel juba „Gläseri ja Pc)oldi" öpcraaniatu 1 jao must võtnud. Kordniku korterist oli tuli
linnades ja alevikkudes liikumata roaranduste ivaStu eSniaSpäema kella ühe ojal olla keegi hästi läbi võtnud. Niisama tuleks neil reh
välja löönud, mis appisaamike ajal poole
pealt möetamal kroonumaklu miie praKendi teenija soldat linnasauna waStaS olewaS Ja kcnduscs seda, mida nad juba läbi võtnud majakatust täitis. Elanikud olid üks enam,
peale alandada.
kobsoni õllcpocS kolme inimest suure lihalöi- on. suvel korrata ja ajaloo — vana aja teine vähem kahju saanud, üks neist üsna
Sadamakoha malmismaatamint. (lende kaniisenoaga raSkcSte haavanud. Lllepood- lugu — Ivanovi öpcraamaku järel hästi
ilma varanduseta jäänud, kuna kahetsemise,
päevade fees jõudsid meremõetjad Saaremaale, nik Jakobson, kes haigemajas viibib, olla läbi võtta, sest neis kolmes öpeasjas peavad
vääriline ametnik kõik, ka iseenese kaotas.
Sõrme, et feolõppes merefügamult järele üheksa haavaga peast kiil ka mujalt haava nad sügisel eksami tegema.
Õnnetu joodik jäi põlevasse majasse ja oli

hoida? Maad on 500 kloostril igaühel 50 rendileping päraudaiaw? Selle küsimuse peale täita toimetufcliige H. Rebane, nagu leht ile avatud.
dessatini, 57 kloostril 50—100 deSs. 133 kloostril annab senati kodanliste asjade departemangu

100 '-'00 deSs.. 235 kloostril 200—500 deSs.

4 kl. 500-1.000 deSs., 59 kl. 1,000—3.000
deSs.. 12 kl. 3.000—5.000 deSs., 7 kl. 5.000—
10 0< >0 deSs., 5 kloostril üle 10.000 dessatini.

Kümne aasta eest oli kloostritel üksinda
Peterburis 268 krunti elumajade all, need
juurde armamata, niis aitade all oli; Kiievis
011 neid 114, 'Moskvas oli 908 maja, Niis
kirikule ja kloostrite omandus oli. Kõik need
majad toomad head sissetulekut. Lisage siia
juurde meel hulk möeraslemajasid, kaubahoo
visid ja inöbleeritud lubasid, iniS kloostrite
omandus on. Pidage meeles, mu herrad, et
paljud kloostrid selle juures meel eeskujulikud
kapitalistlised ettcioõtted korraldanud on, kuS
tööjõudu ekspluateeritakse.

„Ärge ivõlkc enesega kaasa ci kulda, ci hõ

bedat, ci ivaske oina' ivöö mahclc", õpetas

Kristus oma jüngritele. Liin, inu herrad,
pcawad kõikide pealtmaalajatc juures meie
õigeni» kink, meie mungad ja meie vaimu
likud ilad otse imestust äratama, lest mitte ai

Kirjad kodumaalt.

null kulda ja hõbedat, maid maskkopikaid ei
pane nad oma ivöö ivahcle — maid kõik see uurida, ITlõehnine leiswal kraonufadama
pannakse pankadesse. <Naer pahemal pooli. Et aiulamiie küfimulega ühenduses. Peab lähen
mind mitte keegi erapoolikuses süüdistada ci dama, et leo koht loodule pooleli ileäranis
,võiks, kiis toon näitusi. 167 kloostril oli 70 fodama iaoks õige lünnis on.
Raudtee iilcfõidukohtade asjus. Teede
aastates alaliielt hoiu all pankades 700.000
rbl., aga >859. aastal oli paljudel kirikutel, minister on lelle otstarbega, et öö!el raudtee
kaid mitte kaugeltki kõigil, alaliselt hoiu peal ülelõidukohladel maha lastud minnapuude
d.rOOO OOO rbl. Aleksander Neivski kloostri ka peale ei iõidetaks, nagu (eda ette tulnud, kalu
pital ulatab 300,000 rbl.. Walaami kloostril annud minnapuu külge kaidaroamatel ülesõidu
oli meel 1904. a. 360,000 rbl,, Troitsko 2er kohtadel fiunali-laternad panna. Ilad kinni
gijeivi ja Kiiewo-Pctsheri kloostrite kapitalid tataks minnapuu kelkpaiga külge, nii et juba
im miin korda paremad kui Alekiander-Ncmski eemal linift tulukest möib näha, kui vinnakloonri kap talid, Kõik need teated on raauia- puu alla on lastud.
Kroonu mlinamUUk kaswab. Kroonu
Iiisl: .Weneuiaa arweleS" ioöciud.
Kloostrile lapitalidc suurust ivüib selle jä miina on märtfikuu |ookful 5 736.090 pangi
ära
müüdud; tänorou aasta etimefe kolme kuu
reie enesele ette kujutada, kui 1902. a. sinodi

II klassi astuvad need, kes linna kau
mitme noahaaioaga ja üks noormees kerge bandusckooli juures olevates kaubanduslistes
malt vigastatud. Soldat on alles kadunud, klassides endid II klassi sisseas ümiseks on
ehk teda küll taga on otsitud . . . Hirmus ette valmistanud, kes progümnasiumi (Vest
tegu pandi Icl ajal toime, kui kõik äriukscd Kolm. Kirsipuu. Pärnu Eesti) hästi. 4
klassilise linnakooli ehk 4 klassi gümnasiuniis
kinni peavad olema.
Parun fred Behrl tapmifelugu. Brüsselis ehk rcalkoolis on lõpetanud. Et linnakoolide
on Kuramoalt päritolev parun fred Behr, 24 ja progümnasiumide lõpetajad Inglise ja

tud. Ka keegi naisterahvas „Juuli" olla

nii ära põlenud, et üks tomp endisest ini
mesest järele jäi. — Politsei ja arst käisid
kohe selsamal päeval juhtumist üle vaatamas

ja arsti tunnistuse järele on õnnetu kord
nik lämmatuse - surma surnud. —- Kadunud

ametnik, kui suur alkoholisõber, ei olnud
kudagi viisi rahva poolehoidmise ja lugupi
damise osaline. Õnnetu see nurk, kus niisu

aastat vana, ühes mõerastemajas surnust lei Saksa keelt ning kaubanduse rehkendust ei ole gused mehed korrapidajaks on, sest need ei
tud. kuulihaav rinnus. Kas ta iie enese õppinud, siis tuleb neil kaubanduslistes klas suuda kudagi rahva koinbeelu langemise eest
sides neid öpcasju eraldi järel õppida, ehk kui

maha lasknud, või on mõrtsukatöö korda saa
hoida.
detud, seda ei teata. Behr oli Kieli üliõpilane sisseastujale arv II klassis peaks suurem olema,
—k— Hallistest Põrsaste puudus.
kui öpenõukogu arvab, siis avatakse nende Siin ja ka naabri-kihelkoiidades on väikeste
ja sõitnud lõbustuse otstarbeks Brüsselisse.
jaoks crakursuS. III klassi vastuvõtmist ci põrsaste puudu» suur, lest ct tänavu aastal
ole. sest ct sinna sisscpeascniine neile, kes
nende siginemine õige väike on olnud, kuna ka
mitte kaubanduse- ehk kommertskooli ülema mõned iicid kalli lihahinna pärast rohkem ta
tcS klassides ei ole õppinud, vaga raske on. havad pidada: on ka ette tulnud, ct mõnes
cciarivel tähele panna. Lelle cclarivc järele mnk- jaoklul on aga 23.900.249 pingi müüdud;
Meie lehe trahwimine .Tallinna
Kaubandusckooli inspektor dl. Kann.
I>v sinod maksusid kroonule aaStas 142 422 rbl. enam kui mineval aastal esimese kolme kuu
kohos väikesed sead 10—15 tükki üksteise järgi
Teataja" vasintavat toimetajat J Reinthali
kapitalide sissetuleku pealt. Kui tähele panna, jooklul — 2,1 14 258 pangi, liii kaswab ja on 109. numbris avaldatud juhtkirja pärast
kõhu lahtiolekusse on ära surnud.
.õitseb"
kioonu
viinamttük.
et see maks muud midagi ci ole. kui 5-prol
— HalliStekirikukell katki. Juba
„(lihe vallakooli kinnipaneku puhul") 200rb>
(Viljakasvu seisukord on I. mail .Torg.
sendiline maks kupongide pealt, kiis on igoaaS
peale
uue aasta oli kellahelis väheldast tiriehk kahekuulise areSiiga adininistratiiolitc»
tane sissetulek neist kapitalidest 2 848.890 rbl. Pr. öaiela" järele järgmine .Talvcmilja orafed: trahvitud.
semist. teravale kõrvale kuulda, nüüd on
El inouuii sissetulekut protsentide kujul saada, Sestimoal — rahuloldavad, filmimaal — na
pragu
suureks läinud ja kel! oma heli koota(Del. tel. ag.)
— iii— Tallinna Eesti jnubeliuäilnsc luba
tuke paremad kui rahuloldavad )a Kuramaal
siis peab kapiiali sajad miljonid olema.
nud. Ta olnud oma heli poole» kõige ilujõudis täna hommikul tclegrasiteel Tallinna
Balkani
asjad.
!am
kodumaa!,
nagu mõned teavad tõendada.
Linadino (koha pea»): 50 kuni 60 — kaugelt rahuloldavad.
Eesli Põllumeesteseltsile kätte.
Suvevilja oraled: filmimaal ja feslimaal
miljoni.
S o s i a st 17. mail. Paschitlhi deklamt. Konvent on otsuicks teinud vanal kabelitel!»
Paide m>iakaitsewäclistd I järgust 1912. a.
Tihcidse: Kui minu poolt ctkctoodud — rahuloldavad, Kuramaal — head.
sion avaldas põrutaval mõju. Buigaria juh- ja katkist kirikukella kokku valada lasta. Ki

Kohalikud teated.

lelegrammiä

leaied mille õiged ci ole, siis möite teie nad
siil kõnetoolist ümber lükata,

„Ärge hoolitsege ja ärge rääkige, et meil

vallimaa looduse ja huitura tundmaõp

ei ole mida süüa, unda juua, mida selga hed teatavad
Mööbli ja majakraami veohinna alan
panna, sest et seda paganad otsimad, sest teie
Tacivanc Isa teab, mis leil tormis on." Ja damise küsimus on teedeministeriunüs kõne
lelle abi peale toetades korjasid õigeusu preest alla võetud. (Väljamaal on fee veohind ma
rid 1902. aastal sündinud öigeululiste pealt dalam kui muul kaubal, ct meil veohind
2.541.225 rbl., ristiiiiisenial!» 50 kop. lapse
pealt armateS: surnute pealt 9.729.096 rbl,

maliiseraha 3 rbl. arvates: 4.301.770 rbl
abielusse heitjale käest, 5 rbl. laulatuse eest
arioatcS.

..Limiud tacma all ei külma, ei lõika ja
ci korja aitadesse ivilja . . ." seda õpetusi
täites . . .

Aleksejev lkoha pealt): Küllalt püha
kirja teotamisest!

Hüüded paremalt poolt: Jätke

pühakirja teotamine,järele. (Müra).

Tsheidshe: Ligcusn Ivaimulikud korja

Hüüded paremalt poolt: Meie läPahemalt poolt hüütakse: See on tõde

Ristimine. Läinud nädalal ristiti Kuresaare
pargi lähedal mererannal 14 advendist! usu

list. „Hääl".

ivaiuiulikust seisusest maestc jaoks marandust, koht sisseseatud.

võtma, nagu ..Kub IcbcS" teada antakse.

/»'da w õe la sile Passinna poisslaste
kauöandusekooli
Ehk küll kaubandnsckool juba 3*/-> aastal

liima käes on ja selle aja jooksul temasse nii
palju poisslapsi ja tütarlapsi on astunud, ct
mineval aastal juba esimene pereheitmine
käsile võeti, teiste sõnadega kolm klassi üle
saja tütarlapsega kaubandusekooliit ära lahu-

tali ja iseseisev tütarlaste kaubandusekool
avati, ci tunne ikka veel kõik lastevanemad
lähemalt kaubandusekoolisid ja nende öpekava.

Eawi ou Kõruse küla lähed»» paari ruut- Katsun siis siin kohal veel kord paari sõnaga
.Haigeid tehke teriocks, pidalitõbijeid paran
versta suuruse maatüki pealt leitud, sainat! poisslaste kaubonduickooli üle seletust anda.
dage" . . .
kawatsctakse
seda ka Sõrvest veel juurde tuna.
Tallinna linna poisslaste kaubanduseHüüded paremalt poolt: Ajage ta mälja , .
20. maiks tahetakse eeltöödega lõpule jõuda, koo! on riiklistc õigustega kool, kus praegu
Alckscje »> (koha pealt) jätke meile pü
nii
et
asi
igapidi
kindlaks
saab.
sel
ajal
pcaöpcjöududekS snureinalt jaolt üli
hadus, meie ei haama mitte kedagi ....
Kooliköögid Riias. Rahva Heakäckäigu kooliharidusega kooliõpetajad on. Koolil on
(Vahelehüüded ja müra, mis selle järele
Edendamise
Selts
Riias
on
kahes
tütarlaste
alg
Üks
ettevalinistaniise-klasS
ja kolm eri- või
tuli oi, meie eelmises numbris ära tähendatud)
Tlheidse: Kuhu lähemad need miljonid, koolis köögid sisse seadinnd. milledes vanemate spctstalklassi. Ettevalmistamise-klassiks niinetatar»
seda
klassi
ainult
sellepärast,
et temas
klasside
õpilased
toiduvalmistamist
õpivad;
mis ivainiulikkude käes on (Müra paremal
pool). >902. a. oli waiinulikkude käes üle see „öpeasi" ei ole sunduslik ja on maksuta. kanbanduSlisi öpeaSju ei õpetata, kuna tema
Walinistatud
lõunasööki
antakse
10
kop.
eest
koo
aga
güiiinasiuniidc
ja
realkoolide
cltevalmiSterme Wencmaa ainult 248 haigemaja 2824
haige jaoks ja 1.027 vaestemaja 12.762 iiti lilastele. Linnavalitsus on nende köökide peale tamise klassidega, nagu paljud lastevanemad
meie jaoks. Vaal, herrad, kudaS seda käsku 800 r. andnud ja peale selle iga-aastast abi- arvavad, mitte ühesugune ei ole, astuvad
raha 2000 r, Toiduvalmistamist õpivad kum ju kaubandusckooli ettevalmistamise - klassi
täidetakse: aistige haigeid.
güiniiasiumidcft need, keS kaks klassi gümnaHcalcd paremal pool: Jätke civangclium maski koolis umbes 200 tütarlast.
Edaspidi tahetakse kõikides tütarlaste alg siliinides lõpetanud on. Ettevalmistamise(Müra).
klassi aStnvad peaasjalikult linna algkoolide
Juhataja: Et teie minu käsku tähele koolides sarnased köögid sisse seadida.
Põllutöö preemiaid Baltimaal ei aula. 21. lõpetajad. Et juba mineval aastal tung ettec> vane, siis ivõkan teilt sõna ära.
veebruari rnonikesti punkt Olli. määrus ei käi valinistamile-klasst astuda nii suur oli, ct
mitte Baltimaa kohta, nimetatud punkt on kooli öpenõukogu sunnitud oli kümme poissjärgmine : Määrata tummadelt, mis põllutöö last üle lubatud normi vastu võtma ja pal
Ja maakorralduse peavalitsuse eelarve järele jud, kcS nõrgemad olid, vastuvõtmist ei leid
abirahaks antakse, kuni 75.000 rbl. välja nud, siis võttis öpenõukogu tänavu kevadel
RWIIastepIdamlne raudteedel. Teedemi- andmiseks 1913. a. nendele talumuapidajotele, juba varakult küsimuse päevakorrale, kaS kõiki
r steriun on caudleeteemjale leiiukocda lelle kellel eeskujulik põllupidamine lisle on leotud, neid, keS linna algkoolide lõpetajatest etteval

käewauuäiseä.

—sd.— Keilast. M aerust. T ä i d e IS i-

ilmuma ning maakaitseväelise tunnistuse kaasa käiguga mitte kokkusündiwaks peetakke Paschit- и и d lootus. Nüüd, kus Vasalemma jaama

Prosessori kohtadest olla 19 tühjad. Mõned

„Jaagii-Rah»", tsemclidiwabriln asi Kuresaares hakkab jälle edasi nihkuma nagu „Hääl"
teatab. Praegu võetakse kimi ja sawi iiiaterhelc hüüda.
Tsheidshe: Selsamal aastal korjas jali proovisid ja kalsutakse kohe sealsamas
kiriku-wöörmündri malilsus 4,876.157 rbl. , nende headus läbi. Läbiproowimiseks on KiWõörmündriwalilluscl on 10.453.858 rbl. helkonnol hr. Haiiseui kaupluses selle tarvis

mis silmi torgib ....
Juhataja: Palun kohtadelt mitte wa-

bomiiiikul Paide maakonna sSjaväekomisjoni raskendatud on. Iseäranis veidraks ja asjade

shi väljaastumist nüüd, siis Serbia ja Bul- chitnS peaaegu otsustatud on, hiilgavad siitEestimaa Ralnoahariduseseltsi ohtiikursustel garia peaministrid 19. mail kokku peavad ääre talupojad kergendatult. Ai»»,» igatsetud
lõpeb õpetus täna õhtul. Homme pühapäe saama, et kokkulepet sobitada- Seisukorda pee soov tõotab ometi kord taide minna ja siis
on meil „suur Tallinna" tee kui toa sa aida
mõtlevad knrsiSIid koos linnast välja takse täbaraks.
kõrge, siis peavad isikud, kes ameti või äri val,
A t h e n a st 17. mail. Bulgarlased seadsid vahe lühike. Tõdetud üllatus on käes: jaama
rohelisesse minna.
asjus teisi kohta kolivad, oma mööbli ja
öökülm on Kolga-JaaniS 17. mai öösel suurtükid Pravisd>ta kõrgussikkudele üles ja lahedal olevad talukohad, mis .vanal heal
majakraami (eenehinna eelt ära müüma ja
palju wareuiat vilja ja õunapuu õisi ära hä tungisid ilma mingi põhjuseta Greeka väesalga ajal" ostetud tõusevad korrapealt oma väär
uues kohas uue oltma. See ci ole aga neile
vilanud. Kraadiklaas näitanud 3 kraadi (Rca- kallale. Kokkupõrkamise tagajärjed on tead- tuses kallimaks. Ru näilikeks võiks Waiianestele ega liigile kafulik.
askine talu nimetada, mis mõne tuhande eest
Tartu ülikoolist. Tailu ülikoolis olla tä miiri j.) alla nulli.
Londonist 17. mail. Liidulaste nimel ostetud oli ja mille eest nüüd 11.000 rbl. on
-m- Juubelinäituse diplom. Kunstnik Ed.
navu 1.050 vaba kohta. Arvatakse ct sisse
Poland on Tallinna EeSti PöllumeeSteleltsile kokkuseatud protokolli projekt saadeti kõigi sõdi- pakutud. Seda teeb jaama läbedus sa kui
astujaid üle 500 ei ole.
tältejöndvakS juubelinäituseks diplomi joonis mate riiside valitsustele kätte- Bnlgaria saa siia. nii kui kuulub, veel suirituskohl asub,
Rektor Aleksejev ja prosessor Tjarcwski
tuse valmistanud. Joonistus läheb oma vär- dikud kirjutavad 17. mail, eel-rahulepingu siis võiks iiitäiire talupoegade unistust taideolla selle poolt, et seminaristisid ülikooli wSc
wide kokkukõla ja ainete poolest senistest dip- väliinisteasjade ministeriumis alla, ei võta läinuks pidada.
taks, sest need olla mitme iakulleedi jaokcE.K. Sartuft. „Karskuse Sõbras"
aga ühes teiste liidulastega protokolli aruta
lomidcst kaugelt lahku.
enam küpsed kui gümnasistid,
misest osa, mille redaktsioniga Bnlgaria rahul uue ete oksjon. 21. mail peetakse .Kars

sid selsamal 1902. aastal karpidega N>.247.692 proseSsorid pidada selle tagajärjel miieS asjaS
etteliigemisi pidama.
rbl, kokku.
hcme mälja.

sa 1909,. 1910. ja 1911. aastal maakaitscväcliscd, kcS veel harjutustel pole käinud, sivates ringkondades arvatakse, et selle dckla- helkonna kahju arvatakse 1000 rubla suur ole-

pimise ringkond on Hlolkma Shanjav ki on kohustatud 1. septembril 1913, a. kell 9 ratsioni mõjul edaspidised rahuläbirääkimised vai.
ülikooli juurde osutatud, nagu Riia (Vene le

ei ole. Serbia saadikud said käsu rahulepin- kuse Sõbra" Tähe uul. teise thceinaja pidaja
gule alla kirjutada. Tõendatakse, et ka Greeka- Lemmingi nõudmisel „Karskuse Sõbras" jälinaa lepingule alla kirjutab. Prolokoll! pro- legi oksjon.
Seltsi oma einelauapidaja 21. Grosbergi
jektis on punkt mis pärast riihutegemist iseäranõudmisel ärapeetud oksjonil jäid fcltfimajo
lise konwenlsioni tegemist ette näeb.
akna kardinad, näitelava garderobe ja seltsi
Rahuleping alla kirjutatud.
raamat,,kogu välja pakkumata. Nüüd. 21.
fandonifl 17. mail. õhtul palus Grey mail, tuleb siis nende nimetatud asjade kätte
kõiki Balkani riikide alcmikka, et nad järg. järg. Seltsi raamatukogu oli alles seltsi lahtimilel päeval kell pool üks Saint Jamcli pa olemisel Oiahvaraamalukoguga ühendatud.
leesle kokku tuleksid rahulepingule olla kirju Nüüd saawad „Karskuse Sõbra" raamawd
tarna. Grey ütles, et ta loodab isiklikult ka Lemmingi nõudmisel Rahvaraamatukogust jäl
linna ilmuda ja saadikutele õnne loovida. Tür- legi eraldatud ja oksjoni teel ära müüdud.
gimaa poolt laadud mormilikkude lubamiste
Seltsi lõppuliku kinnipanemise otsust ei ole
tagajärjel otsustas Grockamaa lepingule ilma veel mitte tulnud. Seltsi tegelased ootavad,
mingit lisandu» nõudmata alla kirjutada.
et seltsi lõpetamine rutemalt ära otsustatud
Zetinjelt 17. mail. montenegro kirjutas saaks. Siis oleks võimalik olnud seltsi likwioma asemikkudele õhtul ette, et nad rahule deerimise ajal senisele rüüstamisele piirisid
pingule alla kirjutaksid.
panna, sest otse hale on vaadata, kuidas seltsi
fandonl» 17. mail. Rahuleping kirju väärtuslisemad asjad tühise hinna eest une
tati viis minutit päralt kanferenlli koosoleku omaniku katte lähevad ja {eite seal juures ühavamist alla. Grey tervitas saadikuid ja aval tegi seisukohta võtta ei saa. seltsis puudud
das valitsuse ja kuninga nimel lelle üle head kokkutulemise võimalus.
meelt, et rahuleping on alla kirjutatud. Kui
Seltsi einelaua-pidaja Grosbergi nõudmise!
saadikud lepingu ärakirjadele olid alla kirju enampakkumise teel väljamüüdud asjade eest

tanud, pidas Grey konferenttile kõne, milles ta saadud rahast ei saanud Grosberg mitte ühte
olluse üle, millele konferents oli jõudnud, oma kopikatki oma kätte.
rahuldute- ja kergendutetunnet avaldas, tõSeltsi teised võlgnikud, nagu kolmas Laenupuks ütles Grey: (Oa soovin kõigelt südame», ja Hoiu-Ühisiis j. n. e. panid oksjonist saadud
et rahutegemise taga jäljeks täielik rahunemine mha sealsamas arestt alla ja seega oli kõik
rahvusvahelistes vahekordades oleks, ct iga
Grosbergi ruttamine esialgul asjata.

riik võiks oma jõudu kosutada, mis nii raske
— „.Karskuse Sdbra" ruumid on
kattumise all olnud, ja oma rahva head käe. Ewangeliumi Eesti nooresoo kasvatuse selts

käiku ja õnne kindlustada. Greeka kandik oma kütte üürinud.
Skuludis, kui kõige vanem kanferentli liige,

avaldas tänu kuningale )a Suur Britannia va
Woölutaw toimelojii J. «rinlhal.
litsusele. Niisamasuguse tänuavaldusega põõias A-itjaandjo Sciti «iriasluje-Oiaühisu» ..flhiWliT.
Türgi saadik Osman Nüansi pafeha Grey poole.

II.LMüVitutW
Tallinna Seiti Majanduse-ühisuse
. .. ^ " ш loterii »»
peakoosolek uišijalflosimine

rolsrlerlmab-

Kuninga uul n

f'l* /otogra;

.iriluaaU
9—6. pühat. I lilla и ;
17.
4 p. killa
Pankas*
Irlll/a k.rJm tlltltalamht piali Ital
Ital ajal. _

Cl, n. ltllJ Utiilil

„Koolult- ruumibce 30. maU M 12 bltual.
peelakje laupiiewak 2». mall l. a.
•BlttBjnlotb: 1) WoMoIrta aioamlnc, (ootoltlii |ul)ata|n |o Nr- k,0 I p. I. lellkl waijupalga jaalls.
rtala nallmlnt. 2) Minrwa!°rbj° toa»ol,!u ptololoUl «Itfluaim iw. Willlje Arewjewl uul. nr. II, ilta.
|otolm,tn|n
- - llomf—
_ut, ntuoutif
|a 1МЯ. а «Inrrnc flnnltamlnf.
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flrtoufr fapitali fuurcnba: riti taflmut. 7, 3iof*uwb cn|ob laMbliSBIImlftb.
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P. S. Painlakse tõlki llitmilb, tui ka шв*сч1Ь, fcb.i oli humltab,
foMoIiiuli Ilmubo. ®ä,iab wõiwab jllMlufl iillifohnl» lillmaa llmuba

Hambaarst

Adele Ruus

faanub moodsaid
irmid. roofifib, fui-!

Walmistehtnd riideid.

grhb, Irlerlb lm. Яа manu garnerrln.

‘ la mirmln uue mooM jirele.

uue EeSti teatri osaühisuse „««tomta" »a,a« »e. 9,

uus acootud BerKoottshi taaubaflri,

G. Keisbersi

soowilab mislakid (aubatavuiitnialclt

walmistehtnd riideid,

plewaplldit^ti

00,koda ,,»
Rataakaewu u. 2.
ml ‘ MeawöUa.' 'geu ai.,'.

palituid,» ülikondasid, nn puksisid»
l Kübaraid -- - опниппъ
Mütflstd \

Oc*«l pangnmajaa.

luKtlicU kauplus

'|Г.115""Й

Zl. M. KIMM

tootollob bticil pobfiipalb keitabe (õ lw ,»>«»-,»b»>>> (ui ka

mrintrabRKi illlrllbtlb luuree isdilaipalllue. Leaiigiiigs rei|ia((t
trlliniilrb iiillu |a lonallfult.

„Äonlurenl". «uemltaa A. S lf)Ü(l)f Г.

WOlksr Narja nui. nr. I, end.

I

6e4ttmaa Rahwahartduseselts.

Vkaskl majas, relefou «50.

Mölab naha. ja lugubalgelb maalil

kella I-2-I «. I. ja i - H ihl Я tali-

mine ptof Sbrllchl prepurallga «i«

ja 914. 3113
Dr. ). Zsrirlsol!».

3»'lan kil!'ugu kalgeid. Iseuranla nu

ha. ja (ugubalgerb llftlla aral-u.«.«
914, maalu. Hänffunnlt napõtm

(ella 9-1! ,. I ja 7-9 »d> -uur

Miime,.-st luulsamaletz Wenr ja nulljamaa loabrikiilest.

Prowis. Hans Saali

Pesu-, moodi- ia pudukaupa,

«raitnfuramer

biib, särNstd, nluJpiHfa, »-opb>!klkistb, tulli jne. jne,

i* Ил dl* (с«ЧПз|д. •«« iiml,

Hinnad n,itte kallid! • Suur wäljawalik!

M <!•(• all nriM UH l.-lo

U Ml-Uk.^lnl U Aj l! liH к H4

Lahket sisseastumist palub kaubaäri.

PalUi, adrrosi (astele pauna : Valun adrrssl ««dcl» Panna I
Prowis. fyxni вааН

Щ Brarai
FHfS 1 r*H4

Helsingisse aurul. „Eoncordiaga".

Preov.'. -a?,» Saen

kolan la

Äiasõii Tallinu-si 2:. luuni bommikul (tll ' 3> Зп»аП,51, ^«lfln(ili
jnompotoo Miti kell 2.
»MaP labuk.dlul, filoajrmil
«nretsrloks, IMnolfU fuifinai ja la OnPrulf „kNajab
peale n-aunui. admekadl Paaki kon

Kiikri mmm

lollil, juhtub ja (aileriamab
Icrmist tlfcrauio lii,, kui nab

3611 (bali-tag-ijl leUAilkuirlel
?.50
t.-p, лlubtiailcl
J ibl. imiilt ini, laHluuuo, 'Saua turu lae
Winuiliir.riri
. npiianu
it
la# nr. t. diielunnlb kella 9 Iv h.

amalukauplulea.
-elmiUik tf). 11'h
‘ • - • - uina 4»*'.l рап»-жа!а*.

Tallinna Caewa-iihisus

teatad, ei all „Wirumaa" ,aittc l». maist kolin korda nädalaS ci hakka sSitmi.waid end. loiifi 2 korda nad järgin.:

sraioil Tnilinuasr i,o! Ifrtpifcc! ja rtrbfl ui Pea (ell J.M ж b пи.
2P.i ie.Ie. Vfifilf, »«mu ja Sikul-

llhisus.

TflltrH ia«l Irftitäbalcl ,a lauti. . «I kell I. Tallinna,'-

beestil ig-i reistpöem. I ja reebei kell :«. «•> p. i Nii,mu ja ftUfulr

„ laa! ke>kn!ida!a! ju lappi.,a.1 !,ll I г. I INl eale ;a

kroonikailkliibelo ai, muulunub.

stv..gc hea ja kiire»» mõjum
rob, n,„be baig„»Ie mälu on

* u-t iuIm

luPawab. 2990

pKalew" — Pirital.

algawad

dr. mag. idu.,upun juhal isel

junnil ja l. augustil

koidädel kuib

aja kcklwukeg».
Wcle oa lel.Mlikmelel. koollipllaalrl ja nai.I.iaba-ailel ! tb! 2?i!
ia.1.1 3 rbl Pbt kuilule eeli Üleaanban-I wielape mo lu igal brlpuewal

kella 0 k> Suu,»! «arja uul. nr. S, Ir*. 1. 3„ baina.

mmm Tallinna мммоим

8-klasfiline kommerts- ja 3-kl.
kaubandufetool tütarlastele.
Lta^u»ö«»tie eliam.b argassd e.ma'-ae-ni 47. oetl trC 9 Ьяя.
Яотпгг^оСооЧ Wiru uul. nr. в Яац.*»пЬи1«Го li rital uul. .*.*>.

»»

Schofferlte kool

2) MoNin^I kub,noa, gu». Nomendi krerst». Slnja juure,: krun!

uitama, luurulf». «anbaliag mlseb bmnolo. ZäreJklstmilrb laole. r-p.

Kl.ov. Кр.и.оти.% 75. ■■ !.- B.-i^.M.pv П|м»м, K,un,-,|.

Sear-VraaMe ga>«I gattapMa ia telearaiiilftafe Qtiifus

Prowodnik

lulbinttlbf jubalus,!. kPrlalakk,
IflbUtl* ajoga Iilinia. Maka ipr1u!e eeli ui r. miib ka jaokaupa

k«

Talli»»» jaoekond.

d«at« „iigimisiega krurüidekaupa milmrsugusirs luurusxs ja
mitniriiigneik hindadega j3.'>—$:> rbl N-itatmi lalukodiade elu

uiajaa algab 5. juunil

laulikeks -lVaanvalajaut ja üiNikuIt lädiraäkijalel kulcb kösta:
RSibinsti liiiiiäil aurulaewaga mõõda kõialoga ,»gr kuni oie
kudoioa jaa nain. krail doduskega 23 ,,-rrrla ..Xana' mtra,
Jana küla juures.

iiredv- ra majapidamisekursus
pr. «. Tonnbauiui juhaiusrl.

Kirjalikult ankakke ILhemaid tealrid: Pi.-Snucxsc /Ihaonpo-

Olfaanbiuin milob . jSillleja " S!s-

ubiuineuuoo oSuicer»», ccnci N-urpepp, -rp i-op. Vcreo»»/.

noa, w-ielu. 2'JtiC

Н.-ьгоролек. гув.

Woifib ja
tüdrukud

Kirjniada wdid tsrSki ja Väli krekrs

jYiistarvis raiskate

muütatõõlised

miimab Ibdb leiba 2970

mann. Xöl-epp tz. 1,‘uhaSr. varju

Õpilaste wastllwStmine

palua seda.

uul. nr. 3N 3. 3131

cttrwalmlotamiseklasfidessc 30.—22. mail kell IU ho. (ea ,4. mall Pelgullnnaa Tellakiml
aul lulagill lunnialukekirjab kõekomikul Ualksparg: uul. nr. 2,
glimnasinmiklasfidesse 24. mail !e!I H> hommikul ®it. liga leibla. neid äea luna 0,kari uul.
nr l I.» »bk! jaoak. prialaml juurde.
Irnhosi uul. nr. 29.

Wennaksed Hanshoff,

I Suure Pärnu riaanl. nr. (1. AfiMliun, ЮЗ. |
I kkoI.be H jalgraloale patanbui, Illokada. «.Iide moljonurlmla.

Kaasüürilist

meralerahwall Iiomilak*, «aupm-d»

' nr. 22. korle, 14. 3124

Majad müüa
Rlekenkampll nui nr. 5. Narma nr.
lõbrbal. Xäbemalb Iralelb nuiab,
rn-senkampli uul. r.k. i a. kart. 3,

kella в * bblul 3123

Maja

Nimmel abamall mUUa -lula krunblga. real,ih saad Nimmel. Malbed

uuk. Kelijerml poest ZI2S

Kemmern.
жива ja mere Irnu-.lfmrelahi. 4 > meraia (iiluft. .--ooa-a 15. mai:

Maasikataimi,

kell», on mäel 25.000 lükd kaokuni 25. oug ialinl. Tulcnlu ja mutamannib (ataарии, leola, maa», miime,
bamre jõedagu, Luure kihuga buILib. lugo.allloa. maalasd. Inkljlau. ke- ba «illendajl nui. nr. 47.

ftr. «eksakobl. Sleklreiranimai «На lahe rania.n. jllerr lupeluakohl. ZImalu luur puleallk. «aan-.alukogu 2ug,mll-!ub i Slnjanla oekealer. Kibnatuleb 19. juumkl - 25. juulini on mannide le.rmiiamlle blnb kirganbatnb. «а-e jubaiua palub lunglwa'1 Inad-ialllajalb mln» usaldada.

4012. a. hooajal oli 8307 haigel, tartottufet olid 181.723 ivannl.
Sil^uialb lealeld autokse arellbe ja haigel, eslaiele ndudml!» peal,.

4

Sel.dlrellar vr. meä. «. eowlnokh.

Mnsik- li mlMiiiim looiaiitlint

ФйШашаа (üfltlilie

magakn

S. Slosin.

Wiru uul. nr. 8.

Telefon 657.

Eestimaa Mesilastcpldamise- ja AiatSöselts

rnm\ meslnlkkudele
oma Iabuft, liual kurul. hr. 9). Anll sremurkaupluses,
l.lo fop. nad (frltfUttfantcU 1 r.j
ja lealuflultlb m«fllaot*plbauilf*'

tirkrriinti ji irfifiil.
RunfiMtfl»nb on praegu luba la

bua laada, larbrrllalab ja mrll-

puud jiuawab umbea nädala piiral! piirale babuaolrmal, kanpabe hea-

bu!e east lil,Une maatulua. 3 и h а I и «.

Leie oma raha

Wiikiel Kaija ml. nr, S. IДВ8ДН & kr.

ja ostate kallist udakvk-

^ Herradele schofferitele
lahkeks tähelepanemiseks. >

ei tea. et ^atbreineri
Kneipi sinnakiekobwi

wi? Lelleptiraü. et Teie

21 uto rollagimukiisto ja idiloudiinb, .Iteuflcliiif"

.rünlcp* Biiciim Lil Xompani õli ja raomaiiõ.
Üksikuid oiafib autcmcbiliõdc. nõnba fui: sigi iialilonnib. ftulpöib, autoror jne. 'oowiiab

Fr. tllkolal, CDiru uul. nr J. j
Tallinnas ei ole ühtegi abikanplnst. I

ikakdertucek 1iuua»kc1ob»i1»adrl,Nd «Ita,.

Soowitame põllumeestele
.Nutdluige- j .-raNamaa- taolnb. lut ka .dl «usteta.Daartsaemr-

5aapakaups

mlkallb ja mõljam.-a sänulkubargib. beruaangub. labidad ja Imkub müüa.

! «>—»''» C. 0dram »

MaU. 20. maist etaloni trei mälja

Я. 0. Raamatu saapakoupluscs,
Suure starja uul. nr. I».

Wlnoqeaboml magajlnl woalaa, hoo-

foomitab luure* wäljamalikus kõiki jakgrata»,, larmiblka alastb.

lil ,'arwe- ja pnntSSdeft.

on. rekke ise kattel.
= „Omadusest tuntakse wäärtust!" ^

mNIebepealabu meN juure. on. Peale ,-lle on meilmre, juurel mhebul.

III,II lillliibe „illuk.il peatab minl

pllem lallluuas. Wiru uul.

il0ndasama dea uiailseb,

selle juures aqa wäjta odaw ja terive

lontud, laotub Naotst -tkailb „»аи,о-. Mi. möga ba.tl kiilamad st,

Igasugu

FR. NIKOLAI

läblsilbnl Pele,billist lllemenemaa-

suure lagawara pärast soowilau ucid küige oda- ml leeo. Mllllgll on:
- - wama hinnaga. Kõik on oma tööloas walmista- algnpäraUscd ja tarwllik»d asjad. Laur wäljawaKs ind. oma isikliku järelwaatusc aU.

Ш

tallinna риишШаошкПки lade;.

B.-.III puumlllawabrlkus.

Võtan tkllimrii

I (Loom,а kiige laialijrtnalt lärmil,-.laiub jalgr.-.llabj nende Oksikub !
1 joob ja larbiasjab suu,ea woljamallku». D» äiikemeo kaubaSrl ,

Äiibinefi 'Bietfoa joitbultkUfi möllas .Jane". Moioga

müüakse -imad

I. J. TU. sn H.

Lälekik kroonu progümnujlumlde opriawa.

■ Pärale jJubnub: ,
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