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Aastas postiga 3 rubla, postita 2 rubla 40 kop.
Kuu pääle postiga 25 kop., postita 20 kop.
Kuulutuste korpusria ruun» maksab 5 kop., lehe eesotsas 15 kop

Kksttt «ummer maksab 3 kop.

Ilmub kats korda nädalas, iga esmaspäew
ja neljapaew.

Ho imekuse adress:

„loiumaa" toimetusele, Wiljandis.

Venekeeles: B% pe^aicuiio ra3. «KOÄYMAAi, bt. 4>omhhi,

Kodumaa" talitus on awatud iga päew, pääle pilhapäewade,

lla S homm. kuni k. 1 õhtu; pühapäewrl kella I kuni 4 p. l.
Hoirnetaja Kõneluuuid kella 11 kuni l l.

Tellimiste wastutvõtjad saawad 7 protsenti, kuulutuste wastu»
wõtjäd 10 protsenti.

Enese kanda wõttis, wahel Tema õiguse tui-

Wa lg crt u d ü a v ja seS.

masid ,, järeltulijaid" sajatades.

Aiinu ecs seisab Ewangelinmi raamat. Ma
teen tema lahti ja luen igawese Sõna suremata

sõnu. Mu Wges walitseö kõige sülüeck rahu

Kui palju sõml ja silmakirja teenistust, kui

jn täielik rõõm. Mirm woimu silmade ette

palju malet, ilmataltsutamata, ette valmistatud

kerkib Palest ina, ma nagu näeksin Jeesuse tee-

malet!..
„ Palgatud karjased" r ä ä g i w a d palju.
Nad räägivad Kristusest, Tema pühast tõest,

radasid ja neid kohti, kuö Tema käis/Tema,
täis pühaduste a-rMstuE' 'ja ^ckitte^/tnaapMk! e

amigä ünibkt stiiMud. Mu Ümbrus kaob ämärrise siM/ Mistle' näitad, et- nunn ees ei ole

Tema iseenese ohwerdamisest ja pühadusest. . .

Aga ainult ühest asjast nad ei tihka rääkida,
ühte asja nad ei taha tunnistada, ühes asjas
süüd eneste pääle võtta. „Usk, kui temal ei
ole tegusid, on iseeneses surnud" — waat' mil
lega nad kuidagi ei wõi leppida.

lihtsas köites raamat, maid: Te mm riidehõlma
äär. Ma puüdutan seda äärt ja tUnnen T Vm a
alandlikku waädet oma pää! wiibiwäd" wäät

T e ntN Me. ja aMastÜst/ MsidUst täis ja
tröösliw pilk... Ma ei ole meel Ewangeliumis
seda lehekülge lahti löönud, kus Tema „kõiki

,, SM Mul on nälg olnud, ja teie ei ole
Mulle süüa aimud, Mul on janu olnud, ja teie

waewamid ja koormatuid" Enese juurde kutsub.

ei ole Mind jootnud, Mina olen wõõras ol

Aga see kutse on minule juU WmÜ LMtaÄ.

nud, ja teie ei ole Mind vastu võtnud; Mina

Tähtmarä tuletan ma seda uuesti meelde. T e m r

olen halasti olnud, ja teie ei ole Mind katnud;

ja waewätud iseenesest sulamad minu mõttes
ühte : „selle maailma rasket risti" kuidagi ma

Mina olen haige ja mängis olnud/ ja teie ei
ole tulnud Mind katsma. Ms teie ial ei ole

ei suuda Temast, täis alandliku armastust

teinud ühele nende sinaste wähemate seast, seda

Kristusest, ära lahutada.

ei ole teie Minulegi teinud. Ja nemad lähemad

Arusaamata Põhjusel kerkib häkitselt minu
ees Kolgata... Sääl on wariserid, kirjatundjad,
timmukad ja sõjamehed. Hinge sisse woolab
midagi uut. aga hirmust, ja ühes sellega nagu
rohkem tuttawat, rohkem lähedamat mndüulst,
kui see muinasaegne kirjatundmus.

igawesesse mälusse." (Mat. XXV. 42—43,
45—46.)
Kristuse jaoks ei ole sõnu, tühja paljast

kõnet. Ise — lihaks saanud Jumala Sõna,
Ise — igawene hääduse hallikas olles, otsib
Ta ka Enesele niisuguseid järelkäijaid, kes Tema
pühat tahtmist kehastaks, igapäev ajes elus ja
teos ilmsiks tooks.
Kristusele ei ole „kullatüid kirstust" lärmis.

Ei ole enam seda pühalikku unistust, ei
seda ilusat mõtte-pilti...
Üks hääl kutsub mind tõsisesse elusse tagasi.

Kuulatan. ..

Oh Jumal, Sa õige kohtumõistja! See on
jü hoigamine!.. Minu ära piinatud, ära kur
natud isamaa hoigamine! . .

— Aidake! Päästke!..
Igast küljest ja igalt poolt kuuldumad sü
dant lõhestan,äd höigamised, — neist wabrikutest, kus nahwta ojad inimese merega segatult
woolamad, ja ka neilt imeilusatelt mägedelt ja

põldudelt, mis rahE paliLEpWateM niisu
tatud on.

Mu hinges tärkab wägew tung? Kristust
näha saada, Tema) täis halastust, kaastundmust

ja jumalikku pilku enese w a lu t atvate sil
id ant e- j ä h i n g e WiDde pää! tunda. Aga

Teda ei ole. Ta istub oma Isa paremal
käel... „Nii kui Isa mind on läkkitanud, nii
läkitan Ma Leid.^: Oma räö; edäfitoimetajateks

jättis Ta neid. Tema taevaliku annete, Tema
jumaliku armastuse annete jagajaid,- maa pääle.

Mu ^ilk otsib Tema järellPttäid) Teuiä
järelkäijaid, kes nii osu maste mõistsiwad rikka

ja wäese, isanda ja teendri, Juuda -ja Greeka

Ta on elavate keskel, kes Tema püha õiguse
mehe südames ühesuguseid tundmusi elule ära
tada ja sigitada.

lihtsuses elu mööda saatwad ja maailmale oman

Otsin... Aga kus nad on, kus on need

üles näitawad.
„Politika, meel wähem parteiline, ei ole meie
asi. Meie oleme Kristuse partei liikmed."
Nii kuulutab „kuulus" Sünodi läkitus rahwa
isadele ja karjastele.
Missuguse kentsaka pilkamise ja õiguse põl
gamisega need sõnad kõlawad! Jah, Kristuse

koormatud rahwale wastü sirutatud halastajad

ja awitajad käed? Kus on ? Kus on see püha
taewalik lahkus? Kuhu „nemad" on endid peit
nud ? Nemad, need Kristuse saadikud, maailma
„walitsejad," südametunnistuse arstid, inimese
hinge terweks arstijad?

Neid ei ole ! Nad on endid ära peitnud.
Nad on rahwa eest pelgu pugenud. Kloostrite
paksude müüride marjus kullaga tikkitud siidi
mantlite kahin ei lase inimeste häda hüüdeid,
rahwa hvigämist nende kõrwu kosta.
Laenetaw meri mühab ja mässab. Möllaja
torm, ühe laene päält teise pääle wisates, wänt-

sutab üksikut, ilma tüürita laemä. ^
Kas teie ei tunne, km rahwa süda keeb,
kui rahwa tundmus mühades laenetab? Rahwal

datud ja wastuwõetud jumalikku armastust

;arteis on hää olla. Sääl on nii lõbus, walge,
ja valitseb südamlik ja õiglane olek. Ütelge
ometi teie, ,,läkituse" loojad, ütelge otsekoheselt

südavre tunnistuse järele wälja: kiriku kants
list rahwast ja õppiwat noortsugu mudaga loo
pida — kas see tähendab Kristuse parteis ole
mist ? Päälinnade kuulsates sobor-kirikutes
mälestuse Vääriliste oktobri päevade sees rahwast-põlgawa ja wihkawa sisulisi jutlusi ja noo
mitusi jutlustada — kas see kõik tähendab Kris

ei ole tüürimeest. Ei ole temal juhatajat.

tuse partei nimel rääkimist? Gringmutide ja

Tema, hing hulgub ühest kohast teise, wahel
silmapilgu- ajaks selle Kristuse alandliku pilgu
ees seisatades^ kes kõige maailma patu koorma

teiste Kruschewani sarnaste mustasajalisre hul
gas olla, awalikudes kohtades rahwast sajatama
sisuga jutlusi pidada^- see kõik tähendab tõ-

r
K o d u m aa.

Nr. 23.

Issand, missugune wale ja pettus on Su

ainult esiotsa edasi ja aitmlt selle olluse waral,
mis seemnes seisab. Esiotsa ilmuwad suured
ja wäikesed lehekesed, aga pärastpoole jääb

tetäielisteks eht spetsialilisreks. Selle alla til
lemad arwata wosworidid (wosworihapulised

pühas paigas, Su õiguse templis aset wõtnud!

taim kiduraks ja kängu ning närtsib ära. Kui

rammutus ained) weewlihapnne ammiak, ruis ük

meie aga harilikku puhastamata wett wõtame
ja sellele pisut sulamaid mineralilisi toiduaineid
juurde lisame, siis kaswab taim selles wedelikus

sikult mõne põhjuse poolest hääd on. kuna tei

sist Kristuse järelkäimist ja mitte üheski parteis
olemist? !..

(Järgueb.)
Maapinna rammutamisest.
I. Üleüldine jagu.

P. L—. Ammu on juba igal põllupidajal
teada, et kui mitu aastat ühe ja sellesama põllu
pääle wilja külwatakse, siis põllumaä kord kord

selt lahjemaks jääb ja wiimaks niisugusesse
seisukorda jõuab, et pärast enam tehtud tööd

ära ei Lasu. Niisugune mullapinna seis ja
hinnalise wäärtuse alanemine nimetatakse põl

lumaa lahjenemiseks. Selkorral, kui mulla
pinna lahjemaks jäämine teada on, hakatakse

selle stu ka wõitlema. Et maapinna lahjenemi, Põhjusi teada, piame teramamalt tai
mede toitmist silmas pidama ja nende kaswamise olusid lähemalt järele waatama. Ütleme
näituseks, cl põllu dessatin on rukkiga külwatud, mille tarwis läbistikku 9—12 puuda see
met ära kulus; kui kaswamise tingimised õnnestasiwad, siis wõime arwata, et säält 80 puuda

reri ja 160 puuda õlgi ehk kokku 240 puuda
lõikust saab. Saadud toiduhulgast, nagu näeme,
mis külwist palju suurem on, wõime just taime

esialgse ja pärastise Paljuse wahet näha. Kui
üheksas puudas seemnes ligistikku kuus naela
niiskust on, mida kõige wähemalt wõib arwata,
siis wõinle ka seemnete külmi dessatini pääle

üheksa puuda raskuses arwata. Kui suur
oli aga lõikus, kui selles mitte niiskust ligi ei
arwa? 160 puudas õlgedes, nagu selle sisust
wõib rehkendada, seisab 24 puuda wett, ja 80
puudas terades — U puuda wett, sellest järg
neb: esite oli 9 puuda kuiwa ollust, aga pärast

sai 240 P.—35 p. ^ 205 puuda. Kuidas see
küll ei olnud, aga siiski suurenes esialgne kogu
märksa. Ja see sünnib lahjendamata põldude
pää>, kuna kehwad maad palju wähem saaki
annawad ja tihti Mwi seemetki ära ei maksa.

loomulikult, läheb õitsema ja annab küpseid
seemneid. Sellest näeme, et mineralilised ol
lused taime kaswule tarwilikud on.
Praegu ei tea meie mitte nende minerali
soolade mõju, mida nad taime kaswus awaldawad, teame ainult, et nende mõju tähtjas
piab olema. Nn näituseks teame, et suhkruveet
ja kanohwel eneses niipalju snhkruollusid ehk
tärklist sisaldawad, kui palju nad kaswades maa

seisawad, kutsutakse — abirammntamiseks, mlt-

sed segatud näol saamad tarwitatud. ^Järgneb.)

Mõnesuguste isikule arwamijed moonakate elu
kohta.

Mis on moonameeste elul wiga? Nemad elawad toredates majades ja sõidawad tõldades. Nad
tänawad Jumalat, kes neile maid Pole kaela saat

nud ja on oma eluga üpris wäga rahul.
Parunide ja von'nide nimel: Isand Tiefenhausen.
Moonakate leiba arlvatakse wikmaseks ja tema
elu wäga mõrudaks. See tuleb st Üest, et härra elu

seest kaali imewad. Kui nad kaali ei saa, siis
on nad ka suhkru ja tärklise poolist waesed.
Miniaks wõime weel woswori, weewli ja läm

puudustest ja waludest ajalehed palju ei kirjuta,
kuna nad moonameeste elust ainult warjuküljed
üles otsiwad. Moonaka sulg on aga wäga nõrk,
kõiki neid süüdistusi tagasi tõrjuda. Moonakas ise

mastiku tähtsust silmas pidada, mis just sÜehapuga ja wesinikuga ühenduses munawalge ollu
sid sünnita wad.
On uurimisi, mis tõendawad, et munawalgest
kiuuolluseid wälja kaswawad, see on, munawalge

ei tea neist midagi, ehk küll mõnes kohas parandusi

ongi toime paäsünnitaja. Harilikus kaswus
teiste mineralili'te olluste üte wõi mu wõites,
sünnitab ta kiuust ka koort, dliisugnue mitme
kordne jagunemine wiib wiimaks selle juurde,
et selleläbi terwe taim ühes kõigega kaswada
saab. Kust see omale süsinikku saaks, selle
eest ei muretse mitte meie, sest et seda süehapu

näol õhus äraarwamata palju on; mis mulla
pinnasse puutub, siis on sääl soolasid süehapuga

wõrreldes oma määra järele. Kui arwame,
et taimed mitu aastat järgimööda ühe koha

tarwis oleks. Parandagu aga enne härra põlwe
ja tuldagu siis moonaka elu parandama. Ei tee
teie seda mitte, nagu senini, siis jätke meid ilusaste
rahule.

Moonameeste nimel: hr. Moonakas.
Härra ja moonaka wahel pole mingit just silmapaistwat wahet. Mõlemad elawad mõisas, tee
mad tööd, söömad, joomad, ja kui elu ots, siis
surewad ära. Moonakate saalid on õige madalad
ja niisked, mis termist wastnpidawaks teeb ja kas-

watab. Paljudes kohtades on nad ka uuema ehi
tusekunsti järel ehitatud. Ohk on sääl alati wärske,
sest majadel on palju õhu aknaid, küll seinte sees,

küll wundamendi all, (kui seda ka olemas on).
Näha on, et igalpool kalli terwise eest hästi hoolit

setakse. West on ikka käepärast, nagu suurtes

linnades, wahet teeb ainult see, et linna majades
wesi torust mööda ja alati kui soowitakse, tuleb,
pääl kaswawad ja maa sääl juures rammutatud kuna sääl läbi katkise katukse wihmase ilmaga alla
woolab. Talwel ei pruugi wälja waatama minna,
ei saa. siis läheb kõik mullas seisaw weewel,
kas ja kui külm ilm ün, sest kraadiklaas wõib sees
woswor, lämmastik, kaalisool ja teised mineral- -olla, niisama on see kohe näha, kas wäljas tuisku,
ollused taimede munawalge sünnitamiseks, kus tormi, wõi wihma on, sest õhu-aknad on alati
lahti.
juures kaali taimedesse rohkesti suhkru- ja tärk
Härra tuad on suuremad ja ilusamad, mis aga
lise ollusid kogub. Wtzre aja jooksu! jääh mul
sügugi ime pvle, sest ek see nii olema piab. Terlasse niiwähe mineralilisi aineid, et taimedes wishoiu seisupaigast waadates on nad Palju taga.
enam munawalget pole ja wähe jõuawad suhkurt Et mmad mitmekordsed ja kõrged on, kus õhk wäga
enestesse koguda, millele halb lõikus taimede, wilja

harw, siis piab õhku mitmesuguste kunstliste lõhnade

Nii seisab maailmas kõik, —ühe aine segamine

ehk muu kaswude kiratsemisel järgneb. See

teisega, nende lahutamine ja jälle ühendamine.

kõik saab iseäranis selgeks, kui meelde tuletame,
km palju lämmastikku ja tuha aineid munawalge

abil ära rikkuma. Wett pole kergesti saada, seepä
rast piawad nad puhta Jumala wee asemel solgi
tud, terwisele kahjulikka segust jooma. Kui moona
kas öösel rahulikult magab, siis ei saa seda härra

Kui käsmu ajal saagi kogu suureneb, siis sün
nib see ühest teise rändamise teel. Ütleme, et
nimetatud kohas kord juurwili ehk miski muu

tormilise paljuse sünnitamiseks ära kulub, nii
sama. kui suurt kahju taim suhkru- ehk tärklise

mitte, tema tubades on lakkumist, prassimist, kõrwulukkustawat muusikat ja tantsimist. Moonakat
uinutab aga loomulik muusika - kilgi laul — magama.

seisab taim organilistest ollustest koos, mis sellega
ühenduses seisawad ja mida palju rohkem on, kui

puudusel saab kannatama, kui neid aineid mullas
wähe on.
Nii oleme asjaolu küsimise arutamiseni jõud
nud^ meie teame nüüd, et kui kuskil miski asja
kogu suureneb, siis sünnib see ümbritsema maa-

see. mida taimekene enesele tarwitab. Taime
organiline jagu seisab gaasi taolistest ainetest

jao mõjul. Niisamati nägime ka, et lämmastik,
weewel ja woswor lähemad nende ainete sünni

ja jookisi, mida ta kõik lävi seedima piab.

koos, mis üks teisega ühenduses seisawad, need
on: hapnik, wesinik, lämmastik ja süsinik.

tamise pääle, mis iseenesest just elu sünnitawad,

Jumal suure kõhu annud ja kõiksugu rohud, mis

Ohust saab taim ainult wiimast olluste sü
sinikku, mis alati õhus hapnikuga ühenduses

juures wähemat osa mängiwad ja et pääas-

kaswis ehk kaswab, kuidas sääl seda siis warem

ei juhtunud? Rammu ei seisnud ju mujal
kusagil, kui maapinnas ja õhus. Nagu teame,

et teised ollused tärklise ja suhkru sünnitamise

puks nimetatakse. Selles ühenduses saabki

jalik edenemine ja saagi kogu kaswamine elusümütawa toiduaine — munawalge — käes sei
sab. See seisab aga siis nõutawas tasakaalus ja

taim õhust süehaput, mis siin juba teiste ollus

külluses, kui maapinnast nõutamas paljuses weew-

seisab ja nimelt niisuguses olekus, mida süeha-

tega ühineb, mitmesugust uusi ollusid sünnitades,

lit. lämmastikku ja woswori juurde tuleb. Lõ

missugused munawälge ja puu kiuud on j. n. e.
Mineralilised ained korjab taim maa seest, mille

puks wõib mitmekordsete külwamiste ja lõikuste

pääle siin suuremat tähelepanemist tahame
pöörda.

Kui mõnesugused ollused alati taimedes sei

sawad, siis näitab juba see, et meil lihtsa as
jaga tegemist on, aga taimede kohta küllalt
tähtsa faktiga. Pääle selle on weel lihtsam
näidata, et mineralilised ained taimedes mitte

waral kõiki mineralilisi soolasid maa seest ära
lahutada, mis siis enam jõun wõimuline pole,
rahuloldawaid saakifid andma. Sellepärast tu
lebki wilja kaswamiseks tarwilikult minerali ai
neid jagada. Kui meie selle juures teame, kui
palju wara nüli maa seest wälja toob, fiis jõuame

meie alati otsusele,- kui suures paljuses tuleb
põllule rammu anda, et lõikus rahulvldaw wõiks

juhtuwad kübemed ei ole, waid just needsamad,

saada. Kui põld korralikult ja alatasa nõu-

mida elus kõige rohkem tarwis läheb. Tuleb

tawates lingimistes saab rammutatud, fiis wõime

ainult oma tähelepanemist niisuguse maakoha
pääle taimede kaswatamiseks pöörada, milledes
mitte sula maid mineralilisi aineid ei oleks. Selle-

ka alati nõudeid täürvaid saakifi saada.
Selle juures tuleb mitmesuguste rammuta-

tarwiswhe takse destilleritud wett, s. o. niisu
gust, mis minerali ollustest on lahutatud, mis
alari meega on segatud. Kui niisuguse mee
sees taime kaswatama hakata, siis läheb see

ainetest, milles kõik nõutawad toidu tagawarad
olemas on, on sõnnik; sõnnikuga lammutamine
nimetatakse põllutöös täieliseks; rammutus ai
ned aga, mis ühest ehk mitmest ollusest koos

miste wahede pääle näidata. Üks rammutus

Mõlemad teewad tööd. Ilmaski ei wahetaks aga
moonakas oma ameti härra omaga, kes iga püew
moonakaid sõimama piab ja wahel oma heldet kätt
ja keppi pruukima, et nad hukka ei läheks. Et härra

amet raske on, siis on määratu palju süvkisi
Moonakas piab Jumalat tänama, et ta moonakas
on, tema ei saaks sellega kuidagi toime. Härrale on aga

seedimise aparatisid tubliste käima paueksiwad.

Moonakad on oma paradiisi elu pärast härra
wastu üpris wäga tänulikud. Ehk neil aega kül
lalt on, ei raatsi nad oma tööst siiski muukord teha,
kui pühapäiwil. Mitmesugustel wedudel panewad
nad wäga rängad koormad pääle, nii et teiwaste
ja puuhalgudega hobuseid aitama. piawad; seda ei
tee nad mitte sellepärast, et härrad kästwad, waid
tänuliku meele pärast. Tööd tehes rebiwad nad
endid wõi kas puruks, kõik — tänuliku meele pä
rast. Kõik moonakad pole aga mitte wäga tänuli
kud, näit. see moonake, kes Web, et mõnes kohas

weel parandusi tarwis olla. Kui parandustest
rääki, siis oleks ainult seda weel waja, et iga härra
igasse mõisa kõrtsi asutaks, ja moonakate töö igal

laupäewal pudeli õllega tasuks. Ja need härrad.
Nemad ei tee kõik seda mitte seepärast, kt moona
kad seda wäärt ehk teeninud on. waid isalikust, här
ra nli kust armust ja heldusest ja kristlikust armust.
Erapooletu päältwaataja hr. kiina.

Hesmetria nimetused.
Kibe külwiaeg on meil koolipõllul algamas. Tea
dustes on aga meie keel alles täiesti lapsekingades.
Kooliraamatutes (neiski,vahedes, mis meil olemas)

lappis kirjanik oma arwamife järele: üks Wene,
teine Saksa, kolmas Ladina ehk Greeka sõnadega.
Wiimaste kohta ei oleks nnirnl muud ütelda, krn et

Nr. 2^.

o d u m a a.
riim- ehk puutjoon (lraoaTs^LuaÄ, Tülk'i — puu
tuja ja tangente, Kapp'i — wiiwaja), püstjoon

Wäga soowitaw oleks, et omistatud lugejad
neist äridest kaupa ostes ehk tellides, kes meie
lehes kuulutavad, tähenduse teeksiwad, et nad

„Kodumaa" lugejad on, — mõned ärid on lu
banud neile hindadega erandit teha.

(n6pn68Mkry./ikip'i-, Kapp'i—loodjoon, Tülk'i—rist-

sarnased hooned ülesse ehitada, nagu meie heina ja
wiljaküünid kodumaal on. Nõnda on need talu maja
pidamiseks kölbmatad ja nagu esialgseks pääwarjuks.

lood), längjoon (mikraonnaa), alg- ehk alus
joon — alus (633uei>), wiirusjoon ehk wiir-

Siin olgu nimetatud, et pea terwe Amerika Lähe
mad hooned sel viisil ehitatud saavad. Kompanii

joou (Kapp'i — kõrwujoou, Tülk'i — ühtlasejooksja
— napajuiejnniaa jniHia), sidej 0 ou (Kappi — si

wõtad aga niisuguste ehituste eest wõrdlemisi kole
kõrget hinda, sest kus lõigata on, sääl tarwitatakse
sirpi. Põllutööriistade ladu on jällegi sellesama kom
panii oma ja wõid ka neidki võlgu saada, kui koha
eest poraS summa esialgseks sissemaksuks oli. Kõige
wõla eest on aga ikkagi oma teataw protsent maksta.

duja, Tülki — köitja joon), juhtiv siirjoon
(yi]paBjiaH>in,aa oKpyacHOCTB), loodjoon (oiBicnaa.

nopinK.ajimiaa jimhui), kaaljoon (ropH30HTajn.Haji
mitmed nendest liig rasked meie keelele on ja et nad
meie õrnad nimetused ülekohtuselt kõrwale törjuwad.

.ihhih), kesktüppejoon (Tülki tsentraljoon, TiipMouHMecKtii uenrpr.), pikkusejoon — meridian,
laiuse joon (.inina äo.hfotw), poolitaja ehk pooles-

Kui sel wiisil aSja ka nüüd, kus uieil omakeelsed
koolid algamas, edasi tahetakse ajada, siis sünnib

taja — ekmator, nabajoon ehk polar (Tülk'i —

meil warsti uus Paabelon: ube kooli ja mast koguni
übe klaSsi õpilased ei mõistaks teisa; niisaniati ka

tu sjo on (oõpasyiOiMH jumia). '.Järgneb.)

pärast kooli, elus. Nii ei tohi edasi minna. Meie
piame igas teadusharus teadnslikrrd sõnad kindluste
ara määrama, et asja iga kool ja kooliõpetaja ühte
moodi nimetaks. Midagr selleks ka omalt poolt ära
teha püüdes, panen katseks siin geometriasse puutuwaid nimetrrsi. Kooliõpetajad ja teadusemehed olgu
lahked ja arwuStagu neid sõnu hoolega, et kõlblirka
tarwitnsele wõtta, teiste asemele paremaid nõuutada.
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pöhjnskülg, Kappi — põhjusjoon — nojlHpr.), soe

I; _

(Järgneb.)

politifa ringwaatus
ja sõnumed märjamaalt.
Wenemaa.

Kirjad AmenKast ).
L

Diõnda hilisematest sijarändanutesL ja
neist, keda kapten Keyli kuulutus kodust
lendu meelitanud.
Wõis juba orvata, et sarnasel kuulutusel wägcw

Rõhutud, põksuma südamega ootab praegu

Wenemaa käesolevate filmapilkude järel
dusi. Sest esimest korda - - nii kaua kui Wene
ilmariik seisab — nõuab rahwas walitsuselt:
tee aru omast majapidamisest!.. Riigi sissetu
lekute äratarwitamine — see on asi, mis igat
Wene riigi kodanikku kõige suuremal mõõdul
huvitab, mis laiemate rahvakihtide pääle kõige
suuremat mõju avaldab.
Teadagi, et seesugune arupärimine aga kõi
gile neile mustadele jõuududele kangesti vastu

Sel kombel väljatöötatud sõnad tuleksiwad ajaleh
tedes awaldada. Selleks ei keela wist ükski arusaaja
ajaleht oma ruumi, olgugi, et see -neil praegustel
aegadel kitsas on. Teist reed üleüldiseks teadaandmiseks mina praegu ei näe. Olgu siis pärastpoole,
kui meil Kirjanduse selts tööle astub.
Seda ja järgnevat georuetria sõnastikku paluk-

mõju pidi olema, sest on ju nüüdsel ajal nii palju

jagu neist asujatest käsitöölised ja niisugused inimesed

meelt on, kelledel endises tumeduses hää elada

siine ka teisi lehti üratrükkida.

on, kes kodumaal mitte põllutööga omale ülespida
mist ei teeninud, waid nii mõnesuguste muude ame
titega. Sim tulles aga rändastwad eelpool nimeta
tud kompanii poolt müüa pakutud kohale, et Ilme

oli. Asi on nii kaugele läinud, et neis ringkon

Iga asi, miü ilmas (looduses) oleunrS, nimeta
takse teaduslikult kehaks.
Tühjus (harilikus mõttes), milles maailm (õigeni:

maailmad) asumas, nimetatakse ilmaruumiks.
Jlmaruum on mä ära trr. Osa sellest nrääratusest
on ruum (ilpori paiVTNI>) niug see osa, milles mõni

keha asumas — keharuum j i'oo>vTpimaMoo rfuo
— ruumi keha, nagu rs. Tülk nimetab).
Keharuuirn piirideks (iipeAto/i») on p i n d (iio-

uvpxttvern,) ehk kehapind (Tülki — väli, Kappü
— lagendik); pinna piiriks on joon (jinino) ning
joone piiriks tape (xoiiKa). Keharnmrirl on kolm ulata iv ust ehk ulatust
< mõõtu — opoTjavironie, Kapp i — laotus): pikku s,
l aiu Z ja k õ r g u s (ehk sügavus); pinnal, — kaks

ulatust: pikkuS ja laius, ning joonel üks —

del kodumaalastel kõige raskemate oludega wöidelda.
Nõuda ka oli, sest nii mõnedki on kodumaalt selle

mõttega lahkunud, el siia asunikuks hakata ja siin
omale paremat kodu asutada, kui seda kodumaal ole

mas on. Kõige õnnelikum on aga see, et suurem

rikas põllumeheks hakata.

Ilma keeli ja olude tundmata tehti kontrahid ja
waltti ka koht walmis, mis' Wisconsini riigis seisab,
nõuda fiis kaunis kaugel sisemaal. Olgugi, et enne
saadiküd maad waatamas käinud, olgugi, et siinsed
New-Jorki eestlased omalt poolt asjale jõuudu mööda
kaasa aitasiwad; kuid nagu meie rahwa wana wiga
on. puudub ühendus ja ka, et käsitööline jne. wististe
looduse nõuete kõrgusel seisaw «asuja" ei ole.

Nagu juba ennem olen kirjutanud, ei wõi ju
põllumees, kes põlisest metsast maad põlluks hakkab
tegema, seda loota, et sääl kerge waewa ja lühikese

ajaga midagi korda wõiks saata. Ei! Waid siin tu

leb aega, kaumitust ja ^ palju McM ja higi

pikkus. Täppel mõõtri ehk ulatust ei ole; terita

ohwerdada; ka ei wõi seda nimetamata jätta, et ette*
waatus kõige „hästi-minemise" kõige esimene päättn-

im krrjutatarv.

gimine on. Iseäranis piab fiin Amenkas inimene,

Kõik, mida suurendada ja mahendada võib, ni

kes pääl wee seista tahab, kahekordse hoolega ümber

dades täie rinnaga selle pääle välja minnakse,
et „wolikogu rewolutflonline tegevus äralõpi-

tatud^, s. o. et ta laiali aetud saaks. Kak^
äärmist paremtiiva parteid, — „Wene rahwa
ühisus" ja „monarhistide partei" olla selle otse
kohese palvega Keisri Majesteedi poole pöörnud, tõendades, et nende soov — terwe Wene

rahwa õiglane soov olla, et nende palve pii
natud Wene rahwa-hinge karjatust sisaldada:
maha volikogu!
Küll tähendab selle kohta isegi „Now. Wr.",
et äärmise paremtiiva mehed auutumat ja kar

detavat mängu on alganud, siiski on rahva
asemikude seisukord tõsine küllalt, vähemalt
niikaua, kui büdshetti läbiarutamine ja agrarküsimus õnnelikult läbiarutatud ei ole.
Rumeuia.

metatakse ühesõnaga a r w e n d (suurus — Ke^wiumi).

waadates oma elujärge kinnitama; meie rändajad

Berlinis olev Rumenia saatekond sai neil

Nii on, näituseks, mitmesugused kehade omadused,
nagu: köwadus, pehmus, sitkus, rabedus (abrasüs,
nuiredus), paindmvus, kangus, painduMtns, raskus,

aga, nagu üks nendest ise kirjutab, toimetafiwad oma

päiwil uue pääministri Sturdsa käest ametliku
teate, et Moldawias juba rahulikumaks jääb,

ulatus ehi ulatawus jne. -- arwendid, (suurused),
sest et nad mitmesuguses armus (suuruses) ettetulevad.

Üleüldine õpetris arwenditest (suurustest) nime-

tatakse arwuteaduseks (rnatematika). See armuteaduse osakond, milles iseäranis ulatusest ehk ulatamrisest õpetatakse, kannab mõõteteaduse (geometria) nime (Kapp'i ruumiteadus).
Nköõteteadus langeb omakord kahte osasse: 1)

lamedrrsemõõde (planimeetria) ja 2) ruumimõõde (stereometria).
Lamedusernõõde arutab lamedaid ulatavust, s. v.
ulatavust, mis lameduse (lameda pinna) pääle ära

rvõib tähendada. Ruumimõõde arutab ulatavust,
mida lamedalt (lameduse pääl) ülestühendada ei

asja nii ülepää-kaela, et arwata wõis, nagu oleks
lähemas tulewikus Amerika maapinna rutulist kuskile

ärarändamist oodata. Maa osteti ruttu, majad ehi
tad! ruttu ja nüüd on oma asundusest ka juba ruttu
ära..jookstud. Kohe nagu Amerikas kunagi.
Üks niisugune ruttupögeneja pajatas oma õnne
tust, kurtes: „OH, wõtku põrgu! Kes sääl asuda wõi
töötada wõib, jalad saamad metsas puid raiudes põl-

wist saadik märjaks ja palgaks ainult 30 dollarit,
prii söögi ja korteriga, ja mina weel (ameti poolest
wa' märjukese armastaja apteker), mis piab siis see
tegema, kes ainult seda rumalat Eesti keelt oskab V
Tõsi. wennad! Ei siin küsita ühtigi, mis sa mõis
tad. kui sa ise oma tegudega oma mõistmisele tööd
tehes krooni pähe ei pane, siis wõid mitte ainult
pölwift saadik märjaks saada, waid koguni ärauppuda.

saa; iseäranis on selle osa Ülesandeks kehade mõõteteaduslikkusi omadusi tundma õppida.

Ma jätan sellega, tähendades, et siin nii hästi
rokal kui ka selle joojal süüdi ja wiga on. Parem

Mõlematel, s. o. lameduse- ja rnumimõõtel on

waatame asumise asja ennast tema tõfistes oludes,
ühtlasi wastan ka siin kohal neile awalikult, kes mi
nule kirju mitmesuguste küsimistega on saatnud.
Siinsed kompaniid püüawad niipalju, kui iganes
wõimaltk ja igat üksikut inimest ja omast nõrgemat
wäljaimeda. Abinõuud, milledega nad seda teewad,
on nii wäga mitmesugused, et nende põhjalik aruta
mine fiin liig pikale weniks.
Wäljarändanute asujatega sünnib niisugune teguwiis järgmiselt: Kui inimesed ilma keele möistmatad
ja isekeskis organiseerimata ehk ilma ühenduseta on,
siis näidatakse enne sissemaksu maksmist isegi pare
mat maad ja saadetakse pärast raha maksmist halwema koha pääle. Sissemaksu summa on 20—50
—100 dollari, nii kuidas omale kruubi suurust jne.
foowid, wõlgu jääwa summa eest maksetakse 6 prots.
dollari eest (s. o. umbes 3 prots. Wenemaa raha j.).
Nimetatud protsendid piawad tärminiks, nagu kontrahis maha tehtud, karwa päält maksetud olema, nii
sama ka teataw summa wõlasummast igaastafelt ar
vatud. Kompanii laseb oma tööliste läbi võrdlemist

ühiseks nimetuseks alam mõõteteadus (Tülk'i
alumine), sest et meel ülem ehk kõrgem mõõte
teadus on olemas, milles pääasjalikult kõmerate
joonte ja pindade omadustest õpetatakse.

1. Ioon onmöõteteaduses vahedeta täppe-

rida. Algjoonesid on kõigest kaks: sirgejoon
(npfiAiaH mi ui n; Tülk.i — otsejoon, Kappi—sirge

joon) ja kõverjoon (kpunon mhih). Joon, mis
mitmest sirgjoonest koos seisab, milledest ühel
üks teisel teine siht on, nimetatakse murtud joo
neks ehk murdjoon (LouanuaL jinnin); joon) mis
sirgetest ja kõveratest kokku pandud — segajoon.
Oma seisukorra ehk oleku järele kammivad joo
ned mitmesuguseid nimesid, nagu: ristjoon (imps-

piirjoon ümbermõõt (ivprmsTpi,),
serwjoon (rpansean Lunin, TpauB), põikjoon
Otiaronaji», Tülk'i — ühendaja), siir — (tföör) ehk
r i n g j o o n (oKpysKHocTB, Tülk'i — kreisjoon, Kapp'i

— ring ja ringjoon), lõõgjo on ehk raadius (Tülk'i
ja Kapp'i — poplmõõtja), labijoon ehk diameter
(Kappi täismõõtja), kaarja on ehk kaar (Äyra,

Kapsti — wibu, Tülk'i — kaar), lõikjoon (eiKyummi jumuj, Tülk'i — sekante, Kapp'i — lõikaja),.

*) Praegusel ajal, kus wäljarändamise liikumine kaswab,
piame oma kohuseks, Amerika olude üle, oma kaastööliste poolt,

aSjalikka ja fllrmselgitawaid kirju tuua. Toim.

Walachias aga weel tõsiseid kokkupõrkamisi ette

tuleb. Palju mõisaid on maha põletatud ja
talupoegi sadandate kaupa vangi võetud.

Rumenia parlamendi viimane koosolek oli
koguni tormine. Saadik Radalesku viskas en
dise pääminiM Kantakusenile ette, et ta hoo
letu olnud ja rahvale vägivalda teha lasknud.
Koosoleku ajal tormas rahvasaadik'Woistselesku, rahvariietes, saali ja hüüdis üritatud
häälega: „Päästke riiki, ta läheb hukka!" Saa
dik Karp küsib: „Mis on juhtunud?" Woistselesku vastab: „Midagi hirmust, — sadanded
külad põlevad! Jgalpoo! röövitakse ja tape
takse. Tapetakse meie ligimesi. Meie oleme hu

katusele pühendatud!" Äiewus läks selle jä
rele nii suureks, et esimees koosoleku lõpetama
pidi.

Wabameelsel Sturdsa ministeriumil on iga
tahes raske ülesanne ees. Kõige päält maa
rahustamine, fiis — agrarliste uuenduste põh
jalik läbiviimine.
Kuningas on juba seletanud, et ta kõik kroonu-

ja riigi maad talupoegadele annab. Ühtlasi se-.
letas ministerium, et talurahva pank asutatud
saab, mille abil talupoegadele ka mõisnikude ja
muid eramaid müüma hakatakse.
Persta.
Reuteri agentur annab Wene-Jnglise lepingu
tegemise edenemise üle teateid. Persta kohta
üeldakse, et Persta piirist rikutud ei saa. Bag
dadi raudtee asi tuleb alles edespidi ette, kuid
seda arutatakse ühes Saksa ja Prantsusemaaga.

Wene ja India väed lähevad Perfiasse ai
nult konsulatide kaitseks. Praegusel aja! pole

Kodumaa.
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väljamaalast ol Persias midagi karta. Kui aga
neid hädaoht praks ähvardama»,siis saab Wenemaa vististe põhja-Persiat oma mägedega

ähvardama. Igatahes ei tehta aga midagi
ilma teiste riikide nõuusolemiseta.
Ühismgid.

Mi suur raudtee tööliste streik, mille sar
naste- d pole olnud, on Ühisriikides tõepoolest

lahti l inud. President Roosewelt saatis saa
dikuid Chikagosse, et raudtee tööliste asemiknde

ja valitsuste mahe! kokkuleppimist sobitada.

Praegu streigivad umbes 500,000 inimest.
Raudtee walitsused pakkuvad 81 /a protsenti palga

kõrgeüdust 10 tunnilise töö juures, töölised
nõuavad 12 prot. kõrgendust 9 tunnilise töö
juures. Streik ulatab praegu ligi 95,000 Inglispenikoorma pikkuse raudtee liini üle.
Bernist. Neiu Leontjewa, kes Durnowo pähe
Mülleri ära tappis, mõisteti 4. aastaks parandusma
jasse, kuna eeluurimise vangistus temale trahwicija

sisse artvatakse. Pääle selle on temal 20 aasta
wältusel ära keelatud, Bertti kantonis elutseda.

Panamaa kanali juures annab Amorika
walitsus praegu 31,000 töölisele tööd. Arwatakse,
et kanali ehitamiseks ühtekokku kuni NO miljoni

kubikmeetrit maad walja kaewada tuleb. Kõige
raskem töö oodatakse Kulebras kaevamisel ees
olema. Jnshenerid piawad sääl 96 jala sügavu
selt maa ja kaljude sisse kaevama, et kanali norrnal-kõrgust 86 jalga kätte saada. Minewal aastal
sai ainult 912,OOO kubikmeetrit maad ja kaljusid
välja kaewatud. Iga kuuline tööjõud on nüüd üle
poole miljoni kübikmeetri pääle tõusnud ja oodetakse,

et see meel tõusma piab. Kulebra jao 'kanali mal
mis saamist oodetakse asjatundjate arvamise järele

7 aasta pärast, kuna tammide ja silmuste tööde
paale Oiatuni juures 8 aastat arvatakse tarwis
minema.

riikide Lõuna- Karoline osariigi asumise asjanduse

Pärnust. E. Politika-wangide arw on wrimastel

kommissari Watfoki Peterburisse oodetakse jõudma.

päewadel ette wõetuo wangiwõtmiste järeldusel tubliste suurenenudsi kuna nende arw wiimati üsna wü-

Tema. sinna sõit seisab Lõuna - Karolina tööstuseasutustele tööliste kuulamisega ühenduses, kelledele
Watson sinna reisimise piletist ja töö-kontrahtisi mu
retseb. See ei käi mitte Ühisriikide asumise- seaduse
wastu, sest minister Straussi seletuse järele wõiwad
üksikute osariikide walitsused sel ajal omale kont
rastide läbi kindlaks tehtud töölisi sisse tuua, millal
eraisikutel mitte luba ei ole omale wäljastpoolt töö

lisi tuua.

Liiwimaa rüütelkonna erak. konven

elu ja olu on rahulikumaks muutunud ja ei tee enanr

suurte sakstele pääwalu. Liimawalitsus teeb kõik,
mis tema wõimuses, et aga suwitajatele meeldidin
ja ei hooli kuludest. — Supeluse-asutus, mis mit
meti suurendatud ja täiendatud ja kaunis kuulus
on, awatakse alles uiai kuu lõpul, kuid juba terme
kuu aega waremalt koguwad juba suwitajad kokku.
On ka terme linnajagu suwemajasid ranna puiestikn
külje alla siginud, mis igatsusega külaliste tulekut

valitud. ___

Kobuinaalt.
Wiljandist. „ Maarjamõisa" waimuhaigete asu
tuse ajutise walitsuse juhatajaks ära surnud O. pa
run Ungeril-Sterubergi asemele on kohaliku Saksa

aega koosolekust läks suwise tegewuse plaani aruta

miseks ära. Pidu komitee poolt oli pidude asjus
vlaan ette pandud, eestseisuse poolt teadusliste ette-

sen on Saksa seltsi Viljandi osakonnale E. J.

lugemiste toimepanemise üle. Mõlemad eelplaanid
wõttis koosolek rnuutmata wastu. Nende eelplaanide
järele algab suwiue pidude aeg 29 aprillil^ ja kestab

LangÜ äri nimelise 25 rubl. aastamaksu päranda

nud. '

— Viljandi tapamajas on veebruari kuu jook
sul tapetud: 67 sarwlooma, 886 wasikat. 27 lammoft, 28 siga ja 2 põrsast. Läbivaatamiseks wälsopoolt toodud: 2 sarwlooma, l3l siga, 32 põrsast
sa 12 sinki. Tõbised leiti olema ja on ära võetud:

asjas arupidamine aastakümneid, sest et nimetatud
mõisates talumaade korraldamine iseäraliste takis
tustega raskendatud on. kuna Kuresaare ja Kokenkan
1797 o. saadik Wtljandi aadeli neitsite-stistile (warjupalgale) igameseks ajaks tarvitamiseks kingitud ja

Wuratsi Wljanöi linnale ning Ladjalla Saaremaa
rüütelkonnale' antud.

Linnavalitsuse uuendamise kohta tea

eestseisuse täiendamine ja pikem seletus läinud aasta

Koosolek oli ettepanekuga wäga nõuus ja walis

aruande üle. Et mõned eestseisuse liikmed -mõne
sugustel põhjustel — wälja astusiwad, siis waliti
kirjatoimetajaks hra Aloks, abiks hra Kelivets ja
esimehe asemikuks hra J. Riet. Aasta aruande kok

koorijuhataja ära. Teadusliste ettelugemistega, nagu
neid Tallinnas karskuse kuratoriumis peeti, tehalse
ka kewade algust, km.ilmad juba mi soojad on, et
kütmata näituse hoones ettelugemisi wöib pidada.
Atissuguste ainete üle ettelugemisi peetakse, ei ole
weel kindel, aga et ettelugejaid leidub, seda tunnis
tab see, et mõned on juba, nagu koosolekul teatadi,
oma kaasabi lubanud. Ettelugemised saamad ilma

et allakirjutajatest mõnedki seesugused „liikiued" mu,

kes mõnel ajal enam liikmemaksu ei ole uraksuud
ja nii enam liikmed ei olegi;) .waliti — sedelitega
— 7 liikmeline'kommisjou. „Koidule" wastuse and
mine põhjuseta kallale kippunrise Pärast jäeti nii kau

aks edasi, kuni uus rewiderimine lõppenud, et siis
ühekorraga taielikku rvastust anda.

kõik nende hoobid aga jõuetult tagasi pürkanud.

Wiljandimaalt. Tarwastust. Pühapäewal, 18.
stp. pani Uusira Laulu ja Mängu Selts Trrwastus
ka uusi pidu õhtu toime. Pidu eeskawa oli hästi laia
line,^ mille tõttu ka pidust osawõtjaid üsna rohkesti
kokku oij tulnud. Kontsert, hra J. Muheli juhatusel,

algas segakoori lauluga: „Kauuimad laulud" Säebelmaunist; laulud, mida 10 irumnlert olst wyeti kiiduawaidustegq wastu. Näitemängud: l. „WargadE
li. „Ühe nööbi pärast" libisesid üsna ladusaste üle
uäitelawa; iseäranis tublid olid nacsterahwad oma
osades. — Uusua Muusika Seltsi kauni pidu pakku

rahwa poolt ou kindel plaam kihelkonna koolimajale
— kitsapiiriliste ruumide pärast — ruumist juurde

250 tuhat juuti on läinud aastal Wene rii
gist välja rändanud. Nendest on arvata 200 tuhat
Amerikasse sõitnud.

D aa dik T. Jürine teatab seda tähele pannes,
et temale paljuOkirju päälinna saadetakse, milledes
teMa koest seadusetuudlistcs küsimustes ja kohtuasjus nõuu küsitakse, et terüal võimata on rahwast
selles asjas avitada n

Talu-põllupanga poolt on 1906 a. 3, now. kuni
tststf a. Hiwsebpuaxlni 6040 laenu. I6H.640,361 rbl.
sürtruses 1.014, l79 dess. maa ostmiseks 128 494,043
rubla ''7': MäljäIkntüd, Oslmistest Mõtsiwad 212,661
talstpoeä ' vsä, "kellede perekondades 639,304 meeste»

sugu liu:t oli. . t.-y----,

: , Kanadasse wälj a ründ amise asjas., tea»
tgb Kn", et neil päevil Pöhjw Umersta Ühis-

13. märtsil sängitadi Ta rahwa. rohkel osawõtmiset

Wändra surnuaeda. Ta oli umbes 45 aastat nime
tatud kooli päälkooliõpetajaks: olnud. Rahwa seas
oli ta auumces. Kirjanduses on ta nime mõne luu
letuse läbi kuulsaks saanud. Seda suurem kuulsus
on ta poegadel, Ernst ja Otto Petersonil.

— 8. Audru st. Rõõmustam on ajalehte

tusse mimaseks ei jääks. Mitme tarwastlasega K.

seks tähtajaks on !. juuli 1907 a. määratud.

— 7. märtsil lahkus raske haiguse järele endine

, Kadaka kooliõpetaja Jüri Peterson siit ilmast ja

dest lugeda, .et mitmel pool. wallas- maksust klas
side wiift ära jagama hakatakse, . Meil, Audrus jao
tas täiskogu 1006 aasta algul wollamaksud nii, ära,
et täiesti maata ja waranduseta walla elanikud keda
siin 80°|0 on kõige wähem s. o. 150 kop. maksid,
kuna kohaomayikud jne. rohkem sunnitud maksma
oliwad. Niisugune otsus aga ei meeldinud mõnedelegi ning nad tundsid piirita rõöm.U/. kui tuuled
teiselt puhuma hakkasid ja ülemal nimetatud otsus,
kui „mässajate" oma, tühjaks tunnistadi ning otsu
seks tehti wallamaksusid selle isa- isa wiisil maksu
aluste pääle ühetasaselt ära jagada. Täiesti kahjatsemise wäärt! Sellest stis^ka tuleb, et wallamaksud
wallas ikka wõlgu kippuwad jääma. - „Sõjaseaduse„
hirmul on mõnigi sunnitud wiimased kopikad walla
kasuks, üra andma ja ise — käppa imema. — Kulla
isad, rohkem õigust!
— Mitmed ärksamad mehed on nõuuks wõtuud
Audrusse „Rahwahariduse seltsi" asutada. Soowida
on, et asi õige pea teoks tehtakse. -

liiki jagatud. Esimese ja teise liigi põhjusmäärused
jääwäd peaegu endisteks, kuna kvlmandama juures
tähtsäid Muudatusi ette Võetakse. Muu seas saada

Wiim ase st s õja.ft osavõtnud ohvitseride ja

hinnata olema. -

Juba tükk aega on margata, et Wiljandis üks

mise eest tänades loodame, et see käik neil Tarlvas-

ajamwäliste guutasu saamiseks ettepaneprife viima

tehtud, ettepaneku, et selts omale segakoori asutaks.

ringkond rrümesi asub, kes mingisuguste abinõuude
eest tagasi ei kohku, et ^Vabadusele" purustawat.
hoopi anda, salakaebtustest pääle hakates kuni kõige

mine jõudsaste edeneb. Lmnawalimised saamad kolme

õigus antud.

wähemate tükkide on ka paar suuremat juba harju

tusel, ^Kuswataja Flachsmann" ja „Murdunud".
Seltsil senini omal laulukoori ei olnud; nüüd tegi
pidutoimekond, kellel laulukoori asutamise eeltööd

tab „Pet. Ztg.", et sellekohase eelnõuu wäljatövta-

kõigile isikutele, kes korterimaksu maksavad, walimise

9 septembrini. Selle aja sees paneb selts 10 pidu
toime, nendest kolm wäljapool Wändrat. Pidube wastu
walmistatakse juba näileinäugude õppimisega. Pääle

2 pääd, >7 neeru, 62 naela liha ja 23 naela raswa.
— HVabaduse" püükoosolek 17'. lveebr. oli õige
rahwarikkas ja tormine. Tähtsamateks asjadeks olid

nnljaikkalduse all kannatamale rahvale 2,759,062
Hultrlnuurate kallale kippumisteni. Seniajani on
rbl. 29 kop. annetanud.

Viiratsi, Kuresaare, Kokenkau ja

„Hallik" pidas 18. märtsil koosolekut. Suurem osa

— Ära surnud kohalik kaupmees Julius Peter-

Lueti möneteistkümne seltsi liikme allkirjaga saa
detud kiri ette, kus sedasama nõuti: (hmvitaw on,

Ladsalla kroouumõisate korraldamiseks saab riigi
volikogule ette pandud, 4990 rublalist väljaminekut
lubada. Nagu „Dün. Zeit." teatab, wältab selles

Pärnumaalt. K. k. Wändra st. Karskuse selts

peetud.

Sõjam älja - kohtud e t e g e m u s e kitsen
damiseks peetud „Birsh. Wed." teatel sõja- ja

Punase Risti walitsus on kuni l. märtsini

ootama d.

(ef)i teatel maanõuunik B. vau Helmersen Ka
rulast palutud, kuni lõpulik valimine ära saab

Üleüldised teated.

kus iga kord . Peterburis, otsustatud.

hene oli. Politsei ja kohtuuurija on wiimasel ajal
iseäranis agaraste tegewuses olnud ja Pärnu rahu
tuste päewade kangelastest nii mõnegi trellide taha
toimetanud. Waheajal on mitmed kautsjoni wastu
wabaks lastud—politsei ülewaatuse alla, kuna mõ
ned, näit.^ Krisch, 1906 a. talwcst saadik kinni on.
Tänawu loodetakse suwitajaid rohkemal ar
mul Pärnu tülkwat, kui Möödaläinud aastal, sest

dil on ära surnud maanõuuniku O. parun UngernSternbergl asemele maanõuunik B. vou Helmersen
Uue-Wõidust rüütelkonna mõisate ülemwalitsejaks

kuseades olid mõned puudused, millede pääle esimees
. tähelepanemist juhtis ja uute revidentide nimetamist
soonntas, et kord kahtlnstawate jntndele lõppu teha,
nagu ei oleks seltsi asja ajaniises mitte kõrk korras.

sisemiste asjade ministeriumite asemikude mähet
nõuu. Praegu on mitmed kiNdralkubcrnerjd täiesti
.iseseisvad \a ei kyi päämmipri alla, mispärast siis
selles asjas raske on ühendusele jõuda. Nagu leht
kuulnud, ön ka ühisusele jõutud ja kohalistele walitsustele on siis ka^WWhäsed ringkirjalised ettekir
jutused saadetud. Kuulu järe e saab sõjaköhtnde
kätte andmine ja nende otsuste kinnitamine tulevi

Nr. 2.8.

— Paistust. Tuhalaue Õigeusu kihelkonna
ehitada. Palgid.ja tellrskiwid ou juba juurde weetud. millest kihelkonna rahwas — ühe!konna hoole

— Woltwetist. -uu- 12. .skp. oli siin

kohtuuurija sügise 1905 a. Jäärja mõisast parun
Ungern Sternbergi kaest wägiwallaga püsside ära
toomise asja uurimas. Tähendatud" asjas wiidi

kandja seltsi liikmete sooivitusel-^-südilt ja wäsiinaia
osa. mõttts. Selle koolimaja suurendamiseks ei saa
üleum walitsuse poolt mingit abi; loodetakse suure
malt jaolt priitahtlistest hüüetest ja uiõuede pidude
toimepanemisest saadan Ka nnöödaläinud suwe! oli

ka meel Jäärja mõisa sulane Meltsas keda warem,
kui tunnistajat üle kuulati, uurija nõudmise pääle

selle hääks pidu millest 30 rbl. üle jäi. Iga kooli
lapse pääle on kooliraha 50 kop: selle hääks suu

Kärusse elama) nagu kuulda, ei saadetawat siia nende

rendatud.

— Tuhalaue mõisas tahetakse õlleladu awada,
kuid kuulda ou, et rahwas, Tuhalaue preestri hra
ettewõttcl. palwekirja abil, stllele wastu seista.
— Tuhalane walla wolikogu on otsuseks teinud
üht Õigeusu ja kahte Lutheruse usu wallakooli ära
kaotada ja nende asemele ministeriumi kool „Toru"
Lutheriusu koolimaja juurde sisse seada. Otsus ou

siit juba warem faks inimest kinni. Nüüd wiidi
kinni.

— -ui.- 13. skp. saadeti siit 5 ftrashnikut
asemele enam uusi, sest et neil siin midagi teha
pole. Praegu on siin meel 14 ftrashnikut, enamiste
wenelased, kes aja wiiteks ma' märjukest tubliste
pruugiwad.

Tartumaalt. Kursist, -g- Kursi kihelkond seisab
neljast ühendatud wallast koost;, pääle Puurmani, mis

ülemale poole kinnitamiseks ära saadetud. Juba selle
hää mõtte ja ettewõtte eest tuleb walla wolikogule

seui rendi - wald, on teised enam kui paarikümne
aasta eest ära müüdud, Majandusliselt elatakse siin
keskmiselt. Mõnel üksikul jõuukamal talupidajal on
ostu raha maksetud, kuna . suurem osa vaevaliselt

tauu awaldado, kuna südamest soowida oleks, et
tüon Walitssis seda ettmõtet, ei lakistaks. Keegi*

kiratseb. Põnevusega oodatakse .Puurmanni kohtade
müümist, iga aasta liiguvad jutud, et müüakse, aga

Nr. 23.
seni pole jntud täitmisfleidnud. Möödaläinud sügisel

laskis Puurmani mõisa maamõõtjat kõigi walla ta

lude piirid ära õiendada ja krunti ajada. Nagu
kuulda, tahetakse neile pölluosadele kindel maks pääle

panna, mis põllupidajad ajajooksul heina- ehk karjamaast põlluks on teinud. Tähtsamaks sissetuleku hal
likaks siinsetele pollupidajatele ort: lmakaswataunne;
ka piimast, mida sellekohastele meieridele ära müüdakse on hääd stssetttlekut saama hakatud. Wanaste
kuulsaks saanud Puurmanni mehed oma lubja-põle
tamisega teeniwad iga talwel mõni hää rubla, ära.

Nüüd aga pole enam nii suurt kasu saada, sest põ
letispuud ja pae kaevamine on hästi kallimaks läi
nud, kui ennem oli. Lubi wcetaksc euamiste Tartu

K7o d u m a a.
nimetatud wallad parun Budbergi ja selle kokka
mõrtsukaid valitsusele kätte ei muretse.

— Woldemar Sitron, Martin Anton

ja A u g. Lad berg mõisteti > m. a. 22. - dets. ühelt
talupojalt ilma sõjariistade abita 280 kop. ära röö
vimise eest kõikide õiguste kaotamisega poomise

surma. Kohus otsustas kindralkub. seda otsust

4—6 a. sunnitööks, ümber muuta. Nikolai

5

majas 1. aprillist raamatukogu ja awalikku luaeinisetuba, ühes ilma alkoholita puhweüga awaoa,
eeltöösid teha ja asju korraldada nii, et eestulewa
kooli aastaga Jõhwis Eesti õpekeelega kooli awada
wõiks, mille programm koosolekul ette lueti ja häüks
tunnistadi. Wõeti ka ettepanek wastu, et Kohilas ja
Toilas haru-seltsisi asutada.

Weksner mõisteti.mitmekordse sõjariistus röövi
mise eest.poomise surma.
Läänemaalt.- 0. Kohapidajad maaomanikud

Lätimaalt.

korjawad praegustel märtsipüemadel suure ogarusega

Niiast. Riia,. Eesti Jakobi koguduse kirikuõpetajaks

kopikat kokku, et mitmesugust nõutavaid maksust,
nagu postimoona-laeka-rahad - ja kreditkassa intres-

on ära surnud õpetaja, Zinki - asemele seniaegne
abiõpetaja.. Eduard Terras walituh ja konsistori-

maale, ka Pärnu-ja Mljandimaalased käivad iga
taimel rohkel arvul siit lubja viimas.

simaksu ära tasuda. Ühel on see kergem, teisel

umi poolt kinnitatud. Õpetaja Terras pidas

raskem. Midagi talwel wedamisega s. o. hobustega

— Waimlifelt elatakse meil tasakesi. Edenemist
on väga mähe märgata. Karsk. selts, mis küll nime

teenida siin Lihula ümbruses ei saa. Selleks on

Tarwastus proowiaastat.
— 9üia sotsialöemokratia keskkomitee on „Now.
Wr." teatel 30 tuhat siröklamatsioni wälja laotanud,
milledes — pääle alaialiste — kõiki mõisnikka maha
tapma ja mõisaid maha põletama üles hässitatakse.
Sellel teel saada agrarküsimus ära otsustatud. Ka
taluperemeeste pääle waatawad nad kõeriti, kes ära
andjad olla ja omad hõlmad iga tuule poole seawad.

järele olemas on, töötab kitsastes piirides. Paari aasta
eest asutatud tütarlaste kihelkonna kool töötab neiu

Eiubergi juhatusel rahuloldavalt, ehk küll õpetuse
kui ka kooll sisseseade juures puudusi ou. Poisslaste

-.kihelkonna koolimaja ruumid, mis wanaste köstri
maa pääle on ehitatud, pole mitmeti enam ajakohased.

Wõrumaalt W a sisel liuast. 8r. Iseäralik kaht. lase alune. 9teil päimil sosistasiwad Wastseliina
monopoli ees paar mehi teineteisega: „Jedos külas,

A. S. poole ou praegu keegi wõõras isik ilmunud,
keda keegi ei tunne sa kelle keeltka rahwas õieti ei
oska. Wist mõni rahwa üleshässitaja, muud kedagi!"
Kohaline kordni-k, kes seda lugu kinki kõrwul päält
-kuulas, sõitis sedamaid täh. külasse kahtlast isikut
kinni tabama. Sisseostudes leidis ta majaperemehe

kodus olewat ja küsis: „ Siin olla keegi kahtlane

wõõras isik redus, anna ta silmapilk wälja!"
Majaperemees aga ei ehmatanud kordniku nõudmise

üle oga sugugi, waid wõttis aüustatud ^inimeste
küti" kättpidi kinni, wedas nurka, kus ta naene tittelvoodis oma wäikese juures sängis lamas, ja tä• hendas sinna: maata, siin on see rahwa ülesäsn-

taja. Nööri ta kinni, wii Mõrasse—siis oled anus
mees!" Pika ninaga pööris kordnik ümber ja kadus

tuast nagu wälk. Ka tema teraw silm ei tunnud
ära, kust sarnane isik pärit oli...

— -n- WÜimelast. Nagu „Kodumaa" lugejad
juba teawad, ütelÄ meie mõisa metsawahile K. H.
koht JüripäewakS üles, sest et. ta mitte- härra meelejärele ei olnud, uiug Tartu tagurlast ,,Isamaad"
ei lugenud. Itüüd otsib meie mõisahärra säärast
metsawahti, kes lugeda ega kirjutada ei oska. Saab
Mäha, kas niisugust isikut ka kusagil leida on, wõi

ei!. Kah ajamärk! , '

Uuema aja põllutöüriistu hakatakse -siinpool
wnmasel ajal muretsema.

rautee jaamad ja sadamad.-kaugel ja mis ka pääasi
— tööandjad weomaterjaliga puuduvad. Kui mõni

mõisnik oma metsa jätist kusagil lõpuni laastab,
Iis arwab ta paremaks ise oma hobustega ja sulasdega puud kohale wedada. Suuremaa pidajad
lähemad uähtawasti palju kokkuhoidlikumaks ja
korjawad hoolega — kõiki varandust muul näol ümbumuutes — wähe ruumi tarwitawat kiillaollusi.
— Karjapidamise pääle on külamehed viimasel
ajal rohkem rõhku panema hakanud, olgugi, et see
esialgne päälehakkamine kõigiti weel puudulik ja kit
sas on. Kes kasvatab piimalehma, kes kaubahobusi.
Nuumaloomad, kui neid on müüakse euamiste lihunikudele ja ülesostjadele ära: karjamaadel kahaneb
müügiloomade wäärtus kõhaa rohu pärast Mööda
läinud laatadel — Lihulas ja Matkas oliwad looma-

hinnad õieti kõrged. Seda pidiwad isegi müüad,
teiste aastate hindadega wõreldes tunnistama.
Põhjuseks oli wist loomatoitu rohkus ja suur nõud
mine. Lihulasse oli palju wälisi ülesostjaid Wil

jandi poolt ja taga Pärnu mehi ilmunud, kes
loomad, hästi kinni maksiwad. Sääl pool on wist
rohkem raha liikumas.
— Parun Budbergi tapmisest saadik on politsei

Malgast. 800 ilmamaata linnaelanikku palusiwad maakorralduse kommisjonilt maad. Oma
palwet põhjendawad nad sellega, et nad juba mitu
aastat renditud maadel põllutööd on teinud.
Liibawist. Minewal esmaspäewal leidis politsei
kellegi Ruteubergi korterist Liibawi sotsialdem. partei
ja rewolutstonltste ajalehtede „Leepajas Strahdneeks",

«Oowni>» ja «CBoõoÄHaa niKo.ua» trükikoja üles.
Säält leiti 2 käsipressi, 7 suurt ja 4 wäikest trükitähtede kasti ja ligi 10 puuta Lati ja Wene keelte
tähti ning 2 naela büroksiliini. Mangi wõeti keegi
tundmata mees, keda nimetatud korterist üksinda leiti

ja ennast Hoffmanniks nimetab ning Schweitsist
pärit olla.

Minda wist. Aurulaewaga „Eduard Baru"
sõisiwad reedel arwata 300 wäljarändajat wälja.
Eelminewal öösel sõitnud Riia lehtede teatel 110
juudi perekqnda Amerikasse.

järelwalwamine kaswauud, rohkem tunww on
see mõju-, muidugi. kuritöökoha ümbruses. Püssiluba mrtakse ainult teatud ustumatele isikutele, asja-

uurimine pole uähtawaste muidugi löpenud.

— Saulepast. —r— Metsast taastatakse
ka siin poos õige hoolega. Jseürauis kaunatawad
selle poolest Mõtsu ja Paadreuuia mõisade metsad.
Säalt weetakse ju küunuekoud aasta jooksul suurel

husgal ilusaid palka, liipreid, tugi- ja põletispuid
Warsti mere äärde, kust neid laervadega enamiste
wäljamaale weetakse. Ilus suur mets ou sarilase
häwitaulisega pea otsa lõppemas, nii et süült paari
uünnase aasta jooksitl muud ei leidnud, kui tugi-

Soomemaalt.
Uusimaa 23 maap! saadiku kohta on walimiste ta-

gajärjel erakondade wahel järgmiselt ära jaotatud:
Rootsi rahwa parteil 10. sotsialdemvkratidel 8, suo-

metarlastel 4, noorsoomlastel l koht. Et 8 sots.demokratist 2 rootslast ou, siis on rootslastel Uu
simal otsustaw wöit. 23 walitud kanditadist on
4 naesterahivast: H. Kükikoski (suometarl.), Hedwig

Sohlberg (rootsl.), Btiisza Sillaupä ja Maria Laine
(wtsial-dem). Soome ülemaalistel ivalimistel on
sotsialöemükratidel wõit ja neil ou õigus eneste seast

— Ausekükaft. Or- 6.„ Segases mees -on hää . .puid; pole, !ka ime, sest mets . seisab sääl täiesti inetsahärra (muidugi sakslase) woli all, kuna uwisade
ruühku : püüda", see on tark wanasona, mida wigurimehed iseäranis oma äri ajamise juures tähele omanik preili v. B. Wirtsus elab ja wist eluajalgi
panemad. Ja et Sõrwe nurk weel lombi sarnane seda metsa silmaga pole näinud. Ka Uile-Warbla
..on, jellep. käiwad nimetatud üriajajad ka arutihti mõisnik j müüh Palju! metsa,, kuid laastanriue sünnib

talmanni (presidenti)^ walida, kelleks vr. ai Nrsini
Adost arwatakse saama. Maapäewa tegewus algab

enam ettewaatlikumalt, Uht tükki metsamaad tahab
ta, hoopis lagedaks teha ja siuna pääle talukohtasi
käest, kes pudelis kõik ettekuulutused rahwale 5 kop.
asutada. Kah asi.. Paatsalu mõisnik, kel ka rohkesti
ruetsa, on aga sellega utt kokkuhoidlik, et ta isegi
eest kirjutas—ettekuulutas. Wüga mitmed kahetsewad,
et neil pole õnne olnud ka pudelimehe" kuulutusi oma kütte-puud körwalt ostis. Kasu sellest laasta
osta: Päülegi oli mehel weel mitme — ah 99 hai misest saamad ainult wedajad ja Waisti küla rahguse rohtu .seltsis, (kuulust Dr. med. Homeli hü- . ivas, kes koorimise, tahumise ja laewadesse laadimatogeni — wist järcltehtud)— ja seda antud, küll
luiseba hääd teenistust leiaivad.
ZarwamMlt. Peetrist Oo. Siberisse rändamine on
jooksja haiguse, küll hambawalu jne. — ühe sõnaga

riik. Maapäew saab tulewikus weebruari kuu est-

siinpool. Hiljuti säi jällegi sorulastel -see õnn osaks,
. oma tulewikku teada saada, nimelt „pudelimehe"

mai kuu algul ja wältab igal aastal 90 päewa.
Igale saadikule maksetakse 1600 marka, niida mitte
enam, nagu seniajani, kogukonnad ei maksa, waid

mestel nädalatel koUu astuma/

wenemaalt.
Peterburist. Päälinna uulitsatel on soomustatud
automobilide liikumine Ära keelatud:

ka tme, ' sest et peaaegu kõik „tõsised" on rahwa

Igatahes ei ole fee nalja asi, mis kehwemaid ini

wastu wüga kalgid. Mulle tuleb häbi pääle,

mesi sunnib kodumaad, sugulast ja sõpru maha jätma,

Moskwa elanikude arw ulatab kõige uuema neil
päiwil linnaameti poolt lõpetatud rahwalugemtse jä
rele 1,338,104 hinge pääle. Seega on Moskwa ela
nikkude arw wiimfest üleriiklisest rahwalügemisest
1897 a. 292 776 hinge suuremaks kaswanüd.

kiri mõtlen, kuida ma nende juures olen.ise näinud

et wõõrsilt ihaldatud õnne ja paremat pölwe kätte
saada. Kellel poleks teada, missugune wiletsus, puu
dustega wõitlemine ja üleüldine maa puudus kehivemaid inimesi rõhud; seesugune iväljakanuatamata

ole küll aruannete järele nälja kubermangude -sekka
arwamd, aga tõelikult ähvardab meidki see soowimata
külaline, üeäranis Wene talupoegi, kes mõned uud

99 haiguse wastu. Jah nii ta ou, tõsist arsti
rahwas ei usu, aga kelmist küll! Kuid see pole

rahwaga ümber käidawat. Küsi neilt midagi pike
malt haiguse kohta, saad kas karmi wastuse ehk

siin-nurgas suurt hoogu wõtmas. Kõige rohkem wäljarandamise himulist leidub mõisa moonakate hulgas.

vaikimise, sest rumal talupoeg pole seda wäürt, et
sellega rohkem lobiseda. On ju waua lugu, et meie
seisukord sunnib mõndagi perekonda parema käekäigu
haritlased ise just rahwa rumaluse juures pääsüüdlootusel kodumaale selga pöörama ja wõõrsile rän
lased ou. Seega õitseb „hulguste" äri seda enam, dama. Paljudel ou nende wirkuse ja osawuse abil
aga ju hariduse kinnipidajad - ka sest kasu saamad,
rvöõrsil õnn wastu naeratanud, kuna wähem osa
ega nad muidu... noh ei tihka enanr üelda... „Ärge ka sääl häda ja puudustega wõitlema piab. —
pange küünalt waka alla!!"
Siin kurdamad põllumehed raskete aegade üle
Kuressaarest. Läinud aastal on Saaremaa kreisi , ja teemad seda täitsa õigusega. Wäljammekud lähe
kroonu, wiinapoodidest 130 tuhande rubla eest viina
mad. päew päewalt ikka suuremaks, kuna sissetulekud
ja piiritust müüdud.
endiseks jüäwad ehk wähenewadki. Pää sissetuleku
Tallinnast, g. Aiut. sõjakohus mõistis Jakob hallikaks siit nurga wäike - põllumehel on kardulad;
Tirmanni poomife surma. J. T. oli läinud kui kardulasaak äpardab, siis jääwad põllumehed
aastal 18,. juuli öösel Wiljandi maak.. Kõo wallas sissetulekust ilma. Mööda läinud sügisel tegiwad
öökülmad kardulatele suurt kahju. Nüüd, kuhjade
Läägüse Urajas korda saadetud röövimisest ja säällahtiwõtmisel on näha, et pea pooled kardulad mä
samas Bocki majasse, vägivaldselt sissetungimisest
osa wõtnud. Poomise surma mõisteti ka danenud on; wimawabrikusse mädanenud kardulaid
Saaremalt Leisi wallast pärit olew Teodor E.ro wastu ei wõeta. Kust piab talumees maksude maks
läinud aastal korda saadetud röövimist eest. Ero miseks raha roõtma? Tõesti täbar seisukord!
Wirumaalt. Jõhwrst. 4. skp. oli Jõhwis Hari
kohtuotsus pannakse Baltimaa kindralkubernerile
duse seltsi koosolek. Rahwa osawõtmine tähendatud
ette, et seda 10-aastaseks sunnitööks ümber muuta.
Eestimaa kuberner on Wigala, Welise ja Luiste seltsist on siin wäga külm, liikmete arw on ainult

valdadele kreisiülema läbi teada annud, et Balti
maa kindralkuberneri poolt trahw määratakse, kui

70. ümber ja neistki oli koosolekule wähem. osa
ilmunud. Koosolekul tehti otsuseks: Jõhwis Brücki

Onduwa maakonni P oinast, pp. Meie ei

sega viimased rehed ära peksavad. Mõnedel küla
del on ka seemegi juba, kõhus. Ka Eesti asunikudel

on see aasta vilets, Wilja kogu oli läinud suvel
vaevalt keskmine. Mõned on sunnitud laenu tegema,

et uudseni läbi saada. Teenistus on halva teedega
kehv; metsa vedu, siinse talupoja suurem teenistus,
on sügava lume tõttu väga vilets. Teenitakse 50
kuni; 70 kop. mehe ja hobuse pääle. Leiva hinnad
on siin endWe aastahega võrreldes kõrged: 180 kop.

rüki jahu punt. 1 rbl. kesva puut. Ka muud talu
tarvituse asjad, — kalad, nahk on väga kallid.
Lina puudast maksetakse 40—60 rMa,—piawad puh
tad olema, nagu Lttwimaal ketramise linad. Teenrite
palgad on siin — 50 kuni 70 rubla sulase-, 30—40

tüdruku-, ja 10—25 karjase palk. Rahwa suurem
soov on wälja rändamine — Siberisse, finna leiva
ja liha maale. Wene küladest on mõnes Mas pooled
ära minekul. Saadetakse maakuulajad, kes sääl ko
had valmis waatawad ja siis mnud kui minek. Kes

oma käe Ml lähevad, neid ei aita kroonu, kuna
kroonu kulul minejad sääl mõned kergitused saavad,
nii nagu sitt kaks kolmandikku sõidu hinda; kraami

Kodumaa.
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päält tuleb maksta 80 kop. punt, kuna söögi ja teetartvituse asjad ilma hinnata wiiakse. Mõnedes koh
tades olewat ka kroonu söök ja saunas käimine kroonu

kulul...
Maakuulajad teadwat säält ime asja kõnelda, nii
maa häädusest, kui ka rahwa rikkusest; mis siis ime,
kui nälgine rahwas aina Siberisse kipub.

— Wiimasel ajal on Jumal meie wagusa nurga
hobuse wargadega karistanud. Ka muid märgust ja
riisumist tuleb aru tihti ette, nõnda'et arwama piab,
et siin üks seltskond selleks tegew on.

— Hiljuti tungis siin üks urjadnik tee pääl Mä
gist ühe tüdruku kallale. Tüdruk tarwitas enese kait
seks urjadniku käest ära kistud rewolwrit ja laskis
ametniku, silma pilk surnuks. Tüdruk pandi küll kinni,
aga järele uurimisel selgus tüdruku süütaus ja ta lasti
lahti. Ametnik oli naesemees ja teda jäi perekond
leinama.

wanhlt ja Purischkewitshilt järele pärinud, kes prae
guse riigi wolikogu liikmetest juudid on, ehk juuti
dega ligidases ühenduses seisawad. Kruschewan on
neile pikad telegrammid saatnud, milledes muu seas
seisab: «Beresin—juut; Golowinil— naene juut; Posnanski—kahtlane." Edespidi lubatakse täielikumaid
teateid saata.
T õ st s t e W e n e i n i m e s t e häälekandja «Russ-

„a c U t ii c r A ueige v" pahandab õigusega LLeneeiigis

Lanvitusel olema kalendri" ajaarvamise iile, mille
järele jõulud ja uusaasta Ki pae urn Qhtu-Ouwpa ajaav
manuse taga lonkab, kuna aga tänawu aasta Lihamõtted

ja tllelipühid koguni 5 nädalat hiljemad on. Leht svomitab,
et nii ' ^tt maa- kui ka linna rahwas ühelmeelel „uue ka
lendri" armamise sisseseadmiseks riigi molikogule foomisid
hakkaksin o saatma.

„B ir.h. Wed." kirjutab endise püha sinodi ülemprokuröri K. P. Pobedonostservi surma puhul muu seas: Tõsine
remvlutsioner.—Tõsi küll, tema ei olnud punane renmiutsioner, ei olnud nendest inimestest, kes merega pritsitult
ivabaduse sündimist kiirustada püüamad, kui nad näemad,
et ovdetaw nüli nähtamale ilmunnsega liiga wiibib.
Tema oli malge, kuid tema waimlisel tegemuset on see
sama põlgduse pitsat edu seaduste masin, seesama käesolema

korra lvägimatdne murdmine. Punased tõttawad hüpetega
edasi, tema püüdis Wenemaad tagasi ajada.
Pobedonostsew-oli inimene Rõbespierrega ühest taignast.
Arra adnmkat, tuline surmanuhtluse rvastane, saatis tu
handeid kaaskodanikkusi giljotinile, kapakirme alla, et Prantfuscmaad päästa.
Pivskwn prohmessvr, omalt poolt Kristuse järelkäija ja
Wene riigi tuline poolehoidja, lämmatas Kristuse nimel kõik
elama jä sünnitas enam riigi maenlasi, kui seda kõige tulisem äärmiste jutlustaja suudab.
Tema ei mõistnud Rvbespierre musil surmate, maid sea
dis nmimulikkude usutunnistuste ministrina walitsusetvrra.
mille juures inimesed ise endid elusalt maasse kaewasimad.
Nahwa — riigi sünnituste mahutumat jõge tahtis Pobe-

olema, et nüüd kõige kohasem aeg on, millal nime
tatud ühisuse liikmed Tsarskoe Seloosse riigi woli
kogu laiali saatmiseks palweid hakkasrwad saatma.

See olla juba waremalt kokku kõneldud. Tõsised
Wene in. ootawad wolikogu laiali saatmist kas P.
Maarja päewal ehk 26. märtsil.
lupanga tegervusse pnntuwad seaduste eelllüuud riigi
wolikogule ette pannud:

1) talu-põllupanga poolt laenude andmine maa
tükkide Pääle;
2) . talu-põllupanga laenumõtjate maksude wähendamine; niisama ka pantpaberite mäljaandinise tingimiSte muutmine;
3) talu-põllupaugale õigust anda nende ntaabcga

talitades, mis aadeli Panka panditud, nende maade
aadelipanga mölgasid oma pääle wötta.

Wolikogu poolt ivalitud näljahädalistele milja
luurctsemise konnuiSjou ou oma esimeheks Dr. Dol-

jbenfotut (fbt.) ja kirjatoim. Dr. llrussowi lphmp.)
malrrmd. Kommisjon ei loota mitte kõige päält
walitsuse tegewust witjamuretsemise asjas rervideertmife alla, maid tuleb enne näljahädaliSte fctfitforva
üle kubermangudes teateid koguda.

rääkimisi wöimalikult lühendada, et maakorralduse
seaduse eelnöuu kiiremalt kommisjouile edasi saaks

antud. Kohtuministeriumi eelnöuu kohalikkude
kõhtude uuendamiseks ja teised eelnõuud otsustadi wiiwitamatalt. ilma lvaidtusteta kommisjonide
kätte edasi anda.

Reedene, 16. skp. riigi wolikogu koos

gorodi laada päält riigimaksu wõtta; kõikide talu
teriumi poolt ette pandud maakorraldamisi ja koha

Osten Saken, 450,000 rbl. määratud, Tauria lossi
ülespidamiseks 188 tuhat rbl. ja teenijatele 63 tuhat

rbl., kelle arm ilma mingi tarwiduseta 69 päält
137 pääle rohkendatud. Nõnda tulewad kõik riigi
wolikogu kulud 1 milj 947 rubla.
Riigi nöuukogu pääle on 2 milj. 33 tuhat rbl.
määratud. Selle summa alla käiwad ainult nöuu
kogu liikmete palgad ja üleüldiste koosolekute ruu
mide üür ja walgustus. Üür ja walgustus maksawad 55 tuhat rbl. Nöuukogu alatiste ruumide ja
kantselei ülespidamise kulud on teise summasse üles

wõetud. Nöuukogu 106 liikme ülespidamine on
1 milj. 412 tuhande rubla pääle määratud, seega

olek algas esimehe Golowini juhatuse! kell 2,7 min.

poegi saadikute nõudmine, et sisemiste asjade minis-

lise omawalitsuse uuenduse eelnöuu wiiwitamata aru
tamise alla saaks wõetud; ühe osa saadikute ettepa

nek, rt arupärimiste tarwis üksainus päew näda
las saaks määratud, kuna teistel päewadel ainult
ministeriumite poolt ette pandud seaduse eelnõuusid
saaks läbi waadatud, sest riigi wolikogu pääülesan-

deks on seadusline tegewus.
Kodukorra kommisjonisse otsustatakse 19 liiget
walida. Walimised wõetakse esmaspäewal ette.

Päewakorrale tuleb rutuline arupärimine saadi
kute Sigowi, Jershowi ja teiste politsei poolt peks
mise üle Krasno-Ufimskrs.
Hessen paneb ette kommisjoni asutada, kes
wolikogule sisse antud arupärimised kõige enne läbi

waataks. Praegune arupärimine tuleks alles siis
arutamisele wötta, kui nimetatud kommisjon selle
juba läbi on waatanud.

Sigowi kõnelemise järele seletab kohtumi
nister S t ch e g l o w i t o w, et nimetatud peksmise

asja kohta walmistotud prokuröri aruande järele
politsei seaduslikul alusel on talitanud ja üleüldse
teda enne wara süüdistada on, kuna kohtuotsus alles
tegemata on.

Wolikogu ei tunnista Sigowi arupärimist mitte
rutuliseks.

Hesseni ettepanek arupärimiste läbiwaatamiseks
19-liikmelist kommisjoni walida, wõetakse wastu.
Kinnitatakse mitme kubermangu saadikute wal imisi.

Luetakse wolikogule õnnesoowi telegrammid ette.

m. pääle selle. Kindlaks palgaks saawad: riigisekretär

Onnesoowisi on saatnud: Persia parlament, Tshernogoria saadikute kogu, kloostrisse saadetud riigi
wolik. liige preester Petrow, pääle nende Weel: 14

tõs. salan. Frisch—25,000 r.; Golubew—16,000 r.,

semstwot, 82 ! inimkogu, 59 külakogukonda ja kasaka-

13 tuhat rbl. inimese pääle. Need on ainult kindlad
palgad, kuna mitmesugused auutasud, abirahad j.

(pääle selle weel hüpoteegi sisteemis töötamise eest

1500 r.) kindral Miljutin—16,000 r.; krahw Solski
— 20,000 r.; Goremõkin —18,000 r., Jermolow —
18,000 r.; Witte—20,000 r.; Tagantsew—12.000 r.:
(pääle selle 1,429 60 kop. eluaegset paiukit aastas);
kindr-adj. admiral Aleksejew, kes oma Port-Arturist
kangelaseliku wäljafõidu läbi, niipea kui kindlust hä

daoht ähwardas, kuulsaks saanud — 20,000 rubla
jne. Walitud nöuukogu liikmete päewapalkadeks ja
reisikuludeks, kes nagu teada, 26 rbl. saiwad, on
564 tuhat rubla määratud.

Wene rähwa ühisuse liikmed on Krusche-

poegi maa ühes «hingedega" nende kätte läks. Nõnda

läks Katarina II. ja Pauli walitsuse ajal arivata
poolteist miljoni «hinge" s. o. talupoega, ühes wähemalt 10—15 miljoni maoga nende armualuste
„pühaks eraomanduseks." Kas on aga walitsus ise
eraoniandust pühaks pidanud, kui Baltimaal talu
hooned maatasa tehti, niisama ka Kaukasias? Kõne
leja lueb lõpuks sotsialdemokratia erakonna ettepa
neku ette, milles kõigi suurmaaomanduse (nagu kiriku-,

kroonu.- keisrikroja- jm.e. maade) hinnata ärawõtmist nõutakse, et seda kogukondliste omawalitsuste
kätte anda.

Kuttler waidleb maa rahwa omanduseks tege
mise wastu. Eramaode sunduslist ärawõtmist tarwilikuks tunnistades, ei taha kadettide partei eraoman
duse õigusi rikkuda: maade ärawötmine sündigu õig
lase hinna eest, umbes 90 rbl. dessätini eest, mille
tasumisest nii hästi riik kui ka talupojad osp wõtma

piawad. Et waielusi mitte pikale wenitada, palub
kõneleja kadettide nimel arutamisel olewat küsiniusi
kommisjoüi kätte anda.

Dmowski ütleb, et Wenemaal mitte ühe

1881. a. aprillis läks Pobedonostsewil korda pilkaks riaks
aastateks wabaduse liikumist seisma panna; K. Pobe douvst-

teenijate ülespidamiseks, nende seas ka näit. parun

Tseretelli toob pika ria ajaluolisi näitusi,

ainsama üleüldise, terwe riigi kohta makslva ograrküsimusega tegemist ci ole, waid iga maakonnaga

koopa leidis. .

witawaid armusid: Wolikogu koosoleku wältawust
224 päewa pääle arwates, kulub wolikogu päewapalkadeks 1 milj. 173 tuhat rubla ja nende reisi
kuludeks 90 tuhat rubla. Wolikogu kantselei ja selle

rendada.

O p p o s i t s i o il i l i s t e erakondade asemikud ot-

. .Esimees austab sissetulnud ettepanekutest aru.
Ette on pandud: walitsuse eelnöuu, kui palju Nishe-

maksma lähemad, selle kohta toob «Towaristsh" hu-

mata on ära elada. Tarwis on talupoegi maid suu

sustasiwad maaküsimusesse pnutuwaid läbi

Häwineb tamm, ei saa tema all enam nhivtised aurud
asuda, ja hirmul põgeneb kiskjaloom, kes siin oinale marju-

Mis riigi wolikogu ja nöuukogu

Karawajew näitab arwude najal, et talupoe

kuida lugu «püha eraomandusega" tõepoolest on.
Keisrikotta kogunud õnneküttide salgad, kõrgemad
ametnikud ja teised, saiwad palkadeks ja kingitus
teks maad ühes «hingedega", millega siis ka talu

pääle' lõunat.

Niigi wolikogu.

talupoegile krunti asada ja eraomandust alal hoida,
sest eraomanikud on kultura ja iseseiswa pöllutööstuse edendajad ja tõstjad.

ou aga selgunud, et risti ilmumine signaliks pidi

sele ja walaufele kiuni paneb. st .,

töö mõitu malge remolutsionlife tarretuse üle tähendas!

lise maaomanduse pääle üle minna. Maad tuleks

gade aaStani sissetulek liig wähene on, millega wõi-

dmwstselv kabinettide mäljamõelduste ja paberliste määruste
tammiga seisma panna—ja langes ise, nagu lamm hännneb
noorte mõsude nübenrata toaemüse all, kelledel ta tee kõrgu

feuü nõudmisel sai Loris MeMowi projekt tagasi lükatud.
Küid kiuni pidamine —ei tähenda meel surmamist. Tiglufe
käsud ja ajalnoline tarmidus nõudsimad oma, ja I90õ. a.
l7. oktobri moit oli seda suurema wäärtusega, et temaga
nii tugem maStane alla heideti, nagu K. T., et tema loom

mesena, kes tõendab, et Wenemaa talupoegi kogukondline maapidamine edule kõige suuremaks takis
tajaks on. Ta soowitab Lääne-Europa eeskujul isik-

koe Snamja" eesotsas ilmus „Rusk. Wedom." toime
taja Jollosse tapmise päewal must rist. Et selle juu
res mingit seletust ei olnud, siis arwati, et see Jolluse mõrtsukalisi surmaga ühenduses seisab. Nüüd

R a haministeriu m on järgulisel talu-polTeised lehed.
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stanitsat, 12 politilist parteil, 11 walijameest, 9 aja
lehtede toimetust ja 384 eraisikut ning 9 endist wo
likogu Liiget.

Koosolek lõppes kell 5,26 min.

Esmaspäewane, 19. skp. koosol^kawati
Golowjni poolt kell 11,li min.
Luetays ministeriumide poolt wolikogule ette
pandud seWMste eelnöuu de nimekiri ette.
Wõetakse arutamise alla, mis wolikogule ette pan

dud agrarseaduse eelnöuu algusmäärustega teha
tuleb.

Würst Swjatopolk-Mirski kõneleb esi

eraldi. Enne kui, ükskõik missugust, ühiselulist
uuendust läbi wiia tahetakse, on tarwis rahwusüst ja
usulisi eesõigusi ära kaotada, uut kohalist omawalitsust sisse seadi seaduse õiglast täitmist nüudst.

Waheaja järele algab koosolek kell 3,15 min.
uuesti:

Schidlowski soowitab 99 liikmelist kommis
joni asutada.

Põllutöö pääwalitsejawürft Wasj.lt-

ch i ko w piab pikkema kõne. Walitsus loodab^ et
suurema osa Wene elanikude, s. o. talupoegade elu
ja töö tingimised loomulikule rajale asuwab,! Ai
põllutüöstusele isamaal oma kohane paik antakase,
ja see wõib põllutöüstuse Mgis esimeseks ja kõige
ülemaks saada. Ja kui see teoks saab, siis loodab
tema meie riigi käekäigus uue ajajärgu paremuse
poole algama. Erakasude kokkupuutuwaid piirisid
tahab walitsus puutumata jätta, kuid niisugustel
kordadel, kui nad riigi kasudega kokku ei Ai, sääl
piab neid ära kaotama. Sellel seisukohal olles ja
teatud kordadel sunduslist piiride muutmist lubades,

arwab walitsus, et ta teisi eraomanduse aluseid ei
kõiguta. Eraomandus teeb põllutöölise tööd wiljakaks, ainult selle läbi omandab töö enesele imetegeiva

jõuu, mis lendawa liiwa wäljasi kullaks, lagedat
kaljut lõhnawaks wiljaaiaks muuta suudab.
Kui weel mitmed kõnelenud on, juhib esimees
tähelpaneinist selle pääle, et täna kõigest 18 kõne

lejat rääkida on saanud, kuna weel 115 järge
ootawad. Ta palub agrarküstmuse arutamiseks ühte
kindlat päewa määrata. Selleks määratakse esmaspäew.
Koosolek lõpetatakse ära.

Teisipäewane, 20. skp. riigi ivolikogn

koosoleku awab esimees Ololowin kell 11,14 min.
Koosolekul wilbilvad päürninster Stolöpin, raha-,
kohtu- ja kaubanduse- ministrid.

Päewakorral on riigi kulude ja tulude eelanoe
läbilvaatamine.
R a h a m i n i s t e r K o k o w t s e w i l e antakse sõna,

kes riigi eelartve üle pika kõne piab. Ta tähendab,
et tema paal wastutusrikas ülesanne on, kui ta efi-

inest korda riigi kulude ja tulude eelarwe Keisri
käsul kokkukutsutud seaduseandlisele asutusele ette pa

neb. Üksikud liikined maha arlvatud, ei wõi wvlikogul eelarwe tehnikas täielikku ofawust arwatawaste

mitte olla. Aga urifugune harjumataus on ainult
ajutine. Wastastikku usalduse ja ühekülgsete eelarwmniste kadumise tõttu, kui täielikult asja juurde
jäädakse, jõutakse sihile ligemale. Praegusel ajal ei
luba riikline seisukord eelarwe läbiwiimise otsusta
mise lviiwitamist. Asi on ruttrline ja nõilab rutulist

tööd — terwe rahlva ja riibi pärast.
Suure riigi elu ei wõi ilma kinnitamata eelarwega mitte korralik olla, sest eelarwe ei ole mõni
toreduse ajamine, waid tõsine alus.
1863 aastast on meie eelarwe asi korrapäraline

oluiid. 1879 aastast saadik, 28 aaöta jooksul, on
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meil riigi eelarwe igal uuel aastal awaldatud ja
meie piame kõigi aöinõnudega püüdma, et korralik,
igaaastane eelarwe kinnitamine uuesti makswuse
saab. Eelarwe rutulist lübiwaatamist piab ka selle
pärast püüdma, et 5 kuu pärast, s. o. 1. sept. juba
uue, 1908. a. eelarwe osad volikogule läbiwaatamiseks hakkaivad tuleuia, ja juba 6'kuu pärast — 1.
oktobril — tuleb uus eelanve taielikult kinnitannsele.
1907 a. eelarwe kokkuseadmine sündis wäga ras
ketel tingimistel. Kaks aastat (1904—2905) pidasime
sõda, nns kvlesuuri kulnsi nõudis. Sõja jäljed ei ol
nud kadunud, kui meie isamaal uued tormid— sise
mised rahutused — hoogu wõtsiwad, uus wähem kardetaw ei olnud, fui tuttitmitte tvaeulane. iUeeb raskttsed on tveel praegu kanda, stende kahe juurde
seltsis weel kolmas — näljahäda. Juba 2 aastat ott

7

tahes kaastöö eest jääda. — M. P. O—s. Käes leiate. —
ms. N—s. Kirjasaatja meil sääl ön. — J. S. W—s. 1906 a.
lisad, kuni 1. dets., saadatne Teile kaastöö arwel. — A. S.
W—s. Leiate. — W. L. käsit. abiandm. s. eeftf. ja näit. toimet
(>‘t Teie sellesama sisuline üleskutse meie lehe 5. nr. juba

awaldatud, toome ainult ülesandm. wastuwötin. kohtade
nimekirja. J. K. T—s. Seesugust sõnumeid wõime ainult
oige kokkusurutult, tartvitada. — Keegi. Leiate lühendatult.
- H. A. W— s. Uks warajane, teised ilmuwad. — eõüüdja.
Katsume tulewal nädalal iveel kord, lühendatultki, rtrnnu

anda. — M. L. T—s. Laul nõrk. —

Uuemad süruimed.
Londonist. Indiast tuleb katktl laialilagunentise
üle erutatvaid teateid; uittrtsikuu esimese nädala jook

, Kirjavastused.

sul on 08,566 katkusse haigeks jäämise korda valit
susele teadustatud, utilledest 32,709 surmaga on
lõppenud; teisel nädalal jäiwad 49,743 inimest kat
kusse haigeks, kelledest 41,657 ära su riivad.
Rowotjherkaskist. Grushevski ja Melehowski asun

A. M. W—s. Õiendus tähtsuseta. — U. A. L—s. Lei
ate; seletustega olete wiibinud. — " P.—s. Käes. —
E. G. P-s. Esimene pool ilmub. — Art. Teate kahtlane,

tviljapuu-aedu ära; elanikud pääsesiwad pööningu
tele ja katustele põgenemisega; hulk kariloomi sai-

nälg rahtvast rõhunud. (Järgneb.)

sellepärast jääb lvälja. — T. 9i. N.-L--l. ^Palgatud karjat
ud" ja ta tuiimaue saadetus käes, tellitud elf. wöiwad iga

duste ümbruskonnas rikkus w ee uputus hulga

wad hilkka. ' ^

Mlnas lvisati ühte joogikohta pomnt; inimestest
ei saanud keegi wiga; wiskaja põgenes ära.
Wilnas wisati Amedotvi pagariärisse p o m m;
haavata saiwad peremees ja kaks teenijat: wiskaja
pääsis põgenenta.

Telegrammid.
22. märtsi homin.

Teheranist. Kui kuulda saadi, et Sebsevaris üks
Wene alani rahlvakogu poolt ära tapetud, tõttas
Wene kindralkonsulati sekretär Mesched Giers 25 ka
sakaga sinna, sõitis linnas ümber ja jõudis selgu
sele, et Wene äride päralt olewad kontorid ja kaubaladud puutumata ou jäetud ja et Sebsevaris enam
korda ei saa rikutud. Teherani Weite saadik pandis
Persiale twndmise ette, et süüdlased karistatud, Wene
alamate julge oleku kindlustamiseks abinõuusid tarwitusele saaks wõetud ja kahjukannatajatele kahju tafn antud saab.

Wastulaw toimetaja: M. Wäljaandja: M. Mõrd.
tänasel n-ril on „Kirjandnsline lisa" nr. 4 ligi„Ulak" nr. 4 tuleb järgmisel neljapäewal.

Arml-wärwiulije-, keemialiie pesemise-, riidewamltamise-,

pügamise-, pressimise ja dikateerimise wavrik

Suurem saadetus Amerikamaa

st. Hatus, fililjandis,

tvedru-äkesid

ott siin kõige wanem, suurem ja paremine sisseseatud asutus

Charles Teeringilt

kõiksugusle kodnkuetud riiete, kui ka igasuguste lõn

jõudis neil päevil kohale ja
sootvitab wõistlemata odawalt

gade juures töötamiseks.
Käesoleval aastal olen oma auru-tööstuse asutust tähtsalt

Ainumütija Wiljandis

suurendauud ja uusi masinaid weel juurde muretsenud.
Wär wimise juures tarwitan ainult kõige paremaid Wiir>

„Mljaudi

wist itti et kõik minu juures värvitud riided ja lõngad
luitumift ei kardaega wärwi välja ei anna.

Kaubatarwitajate

Kõik tööd tehtakse hästi, odawaste ja võimalikult ruttu,
iseäralikkudel kordadel, nagtk pulmadeks, leeriajaks j. m. f.

Ühisus."
Kauplus Tartu uut.

3—8 päeva jooksul. • ______
!<*

igaühele.
lahtised, uweste- ehk naester.

tutmi sees üles kääuda,

^ Keine majas.

Ostjatele tõsiselt hääd kaupa
anda foowides, ja et mitte poolekvpikaliste kaasaniletustega ^(ka
suta päülekauba asjakeste näol),
ostjaid, petta, hattasime meie igat

asja, wiinmse wõimaluseni alla

surutud hindade eest müüma:
Taskukellad, niustaö, terasest,
Remontuar", üks kord 36
1. sori — — — — — 2 r. 80 k.

Niisamasugused, kinnised — — — — — — —

3 75 „

kuld kelladest, itttõ 100 rbl. maksawad, lahtised — —

4 „ 7a „
5 „ 75 „
7 „ 50 „
8 „ 50 „
3 „ 25 „
8 „ 50 „

Uuest kullast meester. taskukellad, wõimata ära tunda õigetest

Niisamasugused, kinuifed — — — — — — —
Niisanms., kõrgentas hääbu ses ilmaski läiget kaotnm. lahtised

Niisanlasugused, kinnised — — — - — — — —

Taskukellad, mustad „Roskopf", lahtised , — — — —

Mustad tasktlkellad igawefe kalendri ja krm tnuudaiustega —

Mttstad taskukellad, äratajaga — — — — — —

8„“„

Niisamasugused, kinnised — — — — — — —

y

Mustad taskukellad, üks kord 8 päewa jooksul üles keer. laht.

NIisalnasugused, kiwidega- — — — — — — —

9

50
50
50

11

'.Niisamasugused ilma wõtmeta käänetaw — — — — 12
3taester. hõbe taskukellad, lahtised .Memontuar" — — — ..

Niisamasugused nteesterahw. hiiluad: 9, 10, 11, 12, 13, 15 ja 17 rubla
10 r. — k.

U V» 14- 1 Pi\vS
Hõbedast taskuk.
,,Neiiivutuar", 1 kord 8 päetva jooksul keerata
Niisanmsugused fimiifeb

12 r. — k.

100 rbl
rbl.
Kuld taslük., 56 pr. lahtised „Renioutuar", hinnad: 45, 55, 70—100

Kllisanrasugased, naesterahtva — — — — 25, 30, 35—100 rbl

Kett, Attterika kuld ehk nikkel 75 kop., hõbe brelok 55 kop., nahast portiu.
7. ivahega ia sternpliga, risti-, isa- ja liignimega 1 rbl. 20 kop., kuld sõr
mus, 56. prvorvi ja tuviga 1 rbl., paar kuld 56. pr. tortvarõngaid 1.20 k.

Tellüuisi alla 3 rbl. ei saadeta. Igale kellale, pandakse tvastutus
õiguse eest 6. aasta püüle ligi. — saatmine tellija kulul.
Telliutised täidetakse kohe päale kohale jõudmist. Adresserida:

VM«p»mveM)l ?JriIÄBHI>lil 3ltCHÖPTrl3“ BapniaBa.
P, 8. Käsiraha saatjatele, mis ka markides tvõib olla — grarveeritakse

ntonograulm hinttata. ,

Wedruägkesid, 5, 7 ja 9 wedrugo, Naelu.

(aastase tvastutuse all). Aknaklaasi.
Hekslimafinaid.

Igasuguseid atru ja jagusid.
Kaalusid ja pommisid.
Treitud wankri telgi.
Igasugust rauda.
Kruust. ja alasid.

Tarvitatakse wiis&k:ait

23ärwisid.
Lukkusid.
Wankremääret.

Pliitisid.
Soola.
Nööri.

has on ühes koos ehk eraldi

!^l

N«s

12. aprillil saab Puiatu wallas
mis praegu töötab ja 160 toopi

tunnis koorib, Ercelsiori wabrikust, Stockholmis^ („Extra")

on poole hinnaga müüa. Lä
hemat teatust saab ^Kodumaa"
talitusest.

Pinska. külas Pökal enampakku
mise tee! ära müütud: põllutöö
riistad, wankred, reed, linamasinad, linaseemne puhastamise
lapert ja muu talu kraam.

m. Winnak.

Eestseisus.

ja sepikoda, maal, küidawas ko

N«s

Peterburi rätsepp.

kohe tväljarentida Soowi pääle
tlan apteegi
nüüd Suureturu
ääres
körwal; walmistan
ühes maaga. Adress s. l. toim.

Wäga hää kaupluse koha

kõiksugu naisterahwa rii
deid, nii kui: palituid, ülijakttsi, kleitist ja pesu. Minu

Söbralifeks tähelepanemiseks
auustatud hää töö tarwitajatele pääl olew uus rnaja on oma juurest on ka walmistehtud kleiteadustan, et ma rätsepa töö- niku elujärje trtuutmise pärast tisi ja pesu saada.
tua awanud olen. Kõik tööd müüa, Pahllwere kõrtsi juures,
Auupaklikult õntblejanna
saatvad minu juures tähtsa aka- nelja teeharu pääl, mõisa ja kooK. Naek.
demia uuema aja lõikuse kunsti majade ligidal. Tõesti sünnis
järele hästi ja passiwalt wal- koht igasuguse ärimehele, nagu Oodatud Lihavõtte» ja aprillimistatud, mille pääle täieliselt linade, wilja ja lina-seemnete
rõhku pandakse. Hinnad para kaupletniseks tvõi ka käsitöölis
jad. Palun uusi sõpru waa- tele, parksepadele, sepadele ja

$08tkaQrtta!

on väljamaalt siia jõudnud ja
tama tulla. Weske nul. Haut- igale muule. Kaupa teeb H.
soowitab igaühele kasulikult ise
Jlwes, säälsama^
soni majas, nr. 17.

Auupaklikult rätsepa atademia liige

Ioh. Wassmanu.
18—16 aastane poisikene lin
nast wõib 1. aprillist

äranis aga kaupmeestele, wäga

Pruugitud hääs korras

windiga käsipress ja
trükkimise stemplid

odawa hinnaga.
^ /l76>ll.SlS«S£>£>’St

raamatukauplus, Wiljandis.
Teadustan auupaklikult kõi

kangakudujatele, ehk, wärwtja - gile, et minu uues
meistritele odava hinnaga müüa.
Mja - Wanamoisas, Sukkapolli,
saada H. Wichwelini aia-aris.

öpllsLs Ma

etLtepoes

K. Kuuse.

talukoht,

e. soowitab nagu ennegi kõigeparemas hääduses ja odavalt

Uks wahe pruugitud

lilUMrlQl|lltU|U, lveranda ehituse G

Kaupluss koht

kärner A.

„„ .

H. Sassi rauakauplus.
ssriitahtlik oksjon.

jllilyiuuli

.Aleksandra" on odawalt müüa. K Ä wäljapakkumine
kes enne kuskil mõisas kärneri Järelküsida Nabra juurest hoowi on pühapäeval 1. aprillU s.K. kell
polsi käest.
3 p. l. seltsimajas, kuhu" neid
töös tegew on olnud.
Adrels: Kp. Ixne.i.ien in tc i) tt,
tulla palutakse, kes seda tööd
oma pääle wõtta soowiwad.
Woltwett mõisa,

8„—„

Hõbedast taskukellad, 84 pr., 3. kapsliga, wõtmega käänetaw

Hõbedast taskuk., lahk., ivötm. k. 80 gr. ehk nelj. naela raske

Wähepruugitud

kuulsast Amerikamao

Mc Lormick
wabrikust, soowitab
wõistlemata odavate hindadega

L. Seislerl

70 vakamaad suur, põldu 40
vakamaad on kohe müüa ehk
rentida. Wäljamaks ostes 300
rubla, rent aastas 50 rubla.
Küsida ^Kodumaa" talitusest.

Tanvitan kahte ^

rätsepa töötegijat

kauplus, Wiljandis. Töö kestab aasta läbi. Hiire
uul. nr. 3, J. Mikk, Wiljandis.

on saada moodu kübaraid, lil
lesi, pruutkrantsid, tülli ja kõike

peenikest kaupa. Sääl wõtan
ka tüötellimisi wastu ja tütar

lapsi õppima. Jt, Iiidu,
Wiljandis, Schauwe majas.

juurde
Palun
neid,parandada
kellede! antud
minu

kellad, üls unustuse chk

muul põhjusel ürawiimata
on. nelja nädala jooksul järele

tulla, muidu pian neist muul
teel lahti saada katsuma.

Uurmaker Watdmann.

K o d u m a a.
U 2
_
,
on
„
See. on uuelt täiendatud Lasku kell. mustast, kõige vare
mast terasest, üks kord 36 tunni sooksul üles käänetaw. Kella
kuju on. õhukene, ci tarwtta taskus palju ruumi, numbrilaud on

Tsis Tartu reis saab rikkalikult tasutud
»«

<CO

P

P»

kus kalewid. pukskiniil, kamgaru- ja scliewiot-riideid, kui ka

rfc

rätseppade tarwitnsartiklid olemas on, waaiamas käite.

Kind neit keffadet on ainult -5 röf. 95 kop.

Adresserr' E^HHCTBGHBOMy upsMavn-reLi.lo qacom.

Cl

„UÜald8r.ho{i“,

sünnitus. Esimene wabrik Schweilsis walmistab paewas üle
6000 niisuguse tasku kella. Need on oma õige käigu läbi terwes ilmas tuntud ja kuulsad. Selles haäduses kellasid ei ole

Niisamasugused, kinnised, 1 rbl. kallim. Arutu suur kogu
kiitwaid.täuukirjasi ja tuuuistusi. Tellige aga kiireste, sest hind
tõuseb lähemal ajal. Igale kellale antakse trükitud wastutus
õige käigu eest 4 aasta pääle ligi. Saadetakse järelmaksu all
ilma käe" bata. Saatmine tellija kulul.

O

Kui Teie kalewiladu

ülitoredast hõbadast ehk kullast, — pääle ajanäitamise eht kunsti

ilmaski weel olnud.
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P

Ladu on ka kõigerohkem ärahellitatud maitsele kohane, jiiisnma

!^7

ka hinna poolest.

Hindade juurdelisamist ei ole.

p.

Suuremate ostmiste juures rabalt.

cts

CT3

Toproi OTI ICoiiTopI; < IIOOPEr IHIT KT> -, BapiuaBa.
P: S; Kes. käsiraha, kas wõi markides ette saadab, graweeritakse
tellija monogramm kellale hinnata sisse.

„lüa!denhöf“,

"C3
PS

i

Kalewi ja rätseppade tarbeainete ladu
1
Tartus. Aleksandri uul, nr. 4.

PS

äcf

M
| peegliga mängu kasti k

“ Polifoni “

müüv odclwatt

Kiige eiiesete ijiik'-

P
P.

mille sarnast ei leidu odawa
hinna ja häädnse poolest. Päris
uus leidus, tenmga wõib kartusetu igaüks iseeneset ja teiste!

>D ruttu ja wäga hölpmsti, ilink

mingi hädaohtita habet ajada,
4 ei ole werekihwtitnsi, mis muidu

nii sagedaste habemeajamise juures ettctnlewad, karta, pääle selle on kulud palju
wäiksemad. Saadetakse kohe vääle tellimise kätte, ka järelmakjugn. — Hind sissepakklmiseqa ja saatmise tuludega 2 rubla 75 kop. — Kiunata antakse ignle
habentennäga wäljamaa kaitse-tupp, mis nuga rikkumise eest hoiab, pintsel, nik
list kausikene seebi jaoks ja 1 karbikene seebi pulbrit.

Tellimiste adress:

tellitakse tema wäga meel
dima muusika pärast wäga

palju. Mängib kõiksugu
lõbusaid rahwalaulusid, pol
kasid, walsstsid, marssisid

ine. Mängukasti „Polisoni" omandades sünnitate enesele, oma perekon

Ainult koguni lühike aeg, et endi kauba

nale ja tuttawatele suurt

88 järgmist hiuuawääriltst asja 7 rbl.

lõbu. Tellimised täidetakse
ruttu ja korralikult, esimese

95 kop. eest müüa: 1) meesterahwa tas
kukell (ehk,ka uaesterahwa) ruustast ing-

tellimise pääle järelmak

suga: Hind 3 rbl. 25 k.

7 Qfi liflfi lise terasests ilma wõüueta üles käända
I 4vk. vJ tMfr* (remontuar). Kellst ehitus ja wärk on

Saatmise kulu Europa-We-

maja kõigile tutlawaks teha, otsustasime

raliwuswahelistel kellade wäljauäitustel palju kõrgemaid auuhindastd wõitnud. 2) moodis kett, — naesterabioastele pikk kaela

uemaale 40 kop. ja Sibe
risse 80 kop.

Ad refs:
La piu aua. ToproBot

kett. 3 -8) Kuus 84 pr. hõbedast brelokki. 9) Rahakott, pare
mast nahast seitsme wahega ja Amerika lukuga. iO) Stempel,
Koht. < EöcpeuHHKX. >
tellija nimega. Il) Klaasike stempli wärwi. 12). Rikkumise' eest
ärahoidja tasku kella juurde. 13) Kuld sõrmus. 66 pr. ehk vaKes; käsiraha postmarkides
berossr siortmane,. 14) Pateut tasku elektri latern. 15) Inglise Z wõi rahas sissesaadawad,

terasest tasku nuga kolme teraga. 16) Taskukella katkimiuemise W neile antakse ilma hinirack

ärahoidja^ 17) Amerika tasku, käärid, kokkukäiwad. 18— 27)
Kümme õliwärwilist piltpostkaarti. 28) Kokkukäiw tasku kirjutusaparat, tinapulga ja sulega'. 29) Benokel, maadetega. 30) Prant
suse streoskop ja 31—88) 28 pilti flreoskopi tarwis, kokku 68
Asja 7 rubla 95 kop. eest, nõuda et iga asi tuleb Teile 16 kop
eest. Mis wõib weel odawam olla ! Kauba täielise hääduse eest
wastutame. Kui ei ntteldi, wõtame tagasi. — Kellad saadetakse
minuti pääl õigeks seatult ja 6 a. wastutuse all. Kiuuised kellad
1 rubla kallimad kuulutatud hinnast. Hõbedast kinnised kellad 3
kapsliga 84 proowiga ühes kõigi ülemalnimetatud käasannettga
14 rubla. Pakkimine hinnata: Saatmise eest arwame Earopo
Äenemaale 40 kop., Asta Weuemaale 80 kop.

« torepriljantidega sõrmus
U Märkis" pääle kauba. —
K Kiwid on saphir, smaragd,
V birjnsa, mida tellija soowi
järele saadetakse.

^ 40*- 40* 40* 40* 404 404 40* 40*4O*B

;J; Aakun adresfi täheke panna! ^

- Tellimised tulewad saata:

± wõtmnlikult odawa hindadega. O

P. S. Käsiraha saatjatele, (ka markides) graweeritakse numtähed ^ Suur redti otsade ja muude ^
hinnata, uuri) kapsli pääle ja antakse ülitore pääle kauba
kaupade wälj amtiiik $
asi, nime all „kmgitus" hinnata ligi.

kestab kuu aega. $

Saadama ilusa ja tugema grammofoni kõige uuema ehltuswiisi järele, mär

giga ,,Honarvp^ kõige parema mehanismusega, koutjert membranaga, ainnlt

12 rbl'. 05 kop. eest ühes saatmiseja pakkiuiisega.. Grammofon-,,MK1or",
Ilma hinnata antakse kaasa 10
suur ntodell, mtiusika teh
nika wikmäne sõna, hääle

toru liigub igasse külge,

. laitmata töö. -K H H>

Siberisse tuleb saatmise kujudeks 40 kop.

AuuKferöiKamlse ja havemeajamife masinaid, nns kolutes pikkuse.:
löikawad. Hind ainult 4 rubla ühes saatmise kuludega.

Muult siis, kui Teie weel mitte meie kau-

batarwituja ei ole, piame Teile üttemo,
et Teie meie juurest

MeesterclHwcr
kewade-ülikonde,

palituid,
püksa,

ulster-mantlid,
fantasia-westisid,
hawelokkisid,

salon-kuubesid.

sume ülikonde ja palituid.

Mäest e va h wcl
kewade ja sutvemantlid,
jakkisi,

hawelokkifid,

tolmumantlid ja
promenad-palituid

kõige hasulihumalt ostate

I J. Särew — Wiljandis. |

Rutake tellimistega, mis ruttu ja aknrat täidetakse, sest nii- ¥ Moktinr majas, lvaStu Rofen- ±
^ bergi õUe-rvabrikut. ^
siugnst juhtumist tuleb ainult üks kord 100 aasta jooksul.
± Soorvitan omast suurendatud ^
j kauplusest kõiksugtt riide, ko- §
| fottidf ja lnwinöude Kaupasid L

HioproBoH UoHTopt „t)ocpcpuKV‘, Bapuiana.

ToproBo# KoHTopt „ riocpeg h h kt»"

Tartus, Aleksandri uut. nr. 8.

Meie kaubatarwitajad teadwad seda!
Et meil suur kauba tagawara on, oleme äri edenda
miseks otsustanud odawaste,

ainult 6 rubla 95 kop. eest

„ järgmisi 14. asja tväljamüüa:

Hinnad ime odawad.
äalsamaõ.. on lambawillu $ Meie ari on 10 kuld auuraha saanud, u Mustad terasest kellad,

$ müüa. ^ %

nooti ja 4OO kontserdi nõelakest.

—— —!— lahtised, kiwide pääl käik,

ülestõmbamine ilma wõtmeta, meeste- ehk naesterahwastele, nnnnü pääl õigesti
käsivad, kullaga kaunistatud, 6 aasta wastutamisega. 2) Uuemvodu järele kella

Käsiraha ette saata 3 rubla, * Ostan siit inaa lamba ivillu ^ kett ja naesterahwastele niisamasugune kaela ümber pandäw, pikk. 3) Kena
muu järelmaksuga.

ja maksan hääd hinda. $ ripats kõige uuema moodu järele. 4) Kuld sõrmus 56 pr., 'eht kiwiga, ehk na
±*

40* 40*40* 40* vv* *0* '*'.>* 4-0* 4-'.:--* 4<4 0;

Hind 100 rbl. asemel ai
nult 30 rubla ühes saat
mise ja pakkimisega. Ilma
hinnata antaks^ kaasa lO

Häid, walmisraiutitid kuuse
ehituse ja aia

nooli ja 400 kontserdi
nõelakest. — Saadetakse järelmaksuga, kui 5 rubla käsiraha ette saadetakse.

HMmised saata:

TöproBoii Koirropls «riocpe/i;niiK'5>,
BapmaBa.

latti ttd
3—5 sülda pikad, aia teibaid ja
wilja redeli peele puid 7 jalga
Pikad, kupiku wiisi ja waheniält

Juhime auusratud ost>ale tähelepanemist selle pääle, et teiste äride on müüa Holstre metsas. Kaupa
poolt saaderamad grannnofouid hääduse poolest pülM halwemäd, aga hinna- teeb J. P i l l, Linajärwel.

poolst kallimad on. ' . - . .... ro «apta 1M7 ,, • 3a ch««m«7 - * 3LNLLML.

hast sigari-tasku, wäljamaa töö. 5) Kõige paremast wäljamaa nahast raha
kott 7 wahega, iseäraline mahe kuldrähä jaM, metallist lukuga: 6)^ sRuMnü
stempel ostja nime, isa- ja priinimega, rahakoti jaoks. 7) Pudel stempli wärwi.
8) Kõige paremast terasest-tasku nuga. 9) Nahk kott taskukella jaoks. 10) Ilus
pikksilm waadetega. 1t) Mehan. tasku-pliiatH 12) Patenteeritud tasku latern.
13) Kokkupandawad tasknkäärid kotiga. 14) Kokkupandaw hari peegli ja ttammiga. Kõik ülemalnimetatud asjad, mis üksikult müües üle 20 rubla maksawad
saadan ainult 6 rbl. 95 kop. eest kohe pääle telliNlDDLrÄtnakslwM skWe. Niisa
masugused kellad, kinnised, kaasannet^ga 1 rbl: källMao^ saätmisd'kmisi»' kannab

tellija. Siberisse ei saadeta ilma sissemaksuta jwöib ka markides saata).
Tellimised järgmise adressi all:

TnpkWsS KWWM vaMms.

Kes käeraha sissesaadab, ka markides, nendele graMeritaks^ nime'algus

tähed flsse. Kinnised' hõbekellad 3 kanega,MMe ,kaasannetW .-- 4 H rHta.

Trüksivd 4 P-n « . tl trsiUojpr

