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Weel 2 kirja Tartu-Willandimeeste
waidlemise asjus,

ja siis terme wahcl ka punkti taha ja walame
teist wilja kalusse. Muidugi teada, möib ka
nende kirjade seest, sedamööda, kuida keegi ühel
ehk teisel pool seisab, weel mõnda leida, mis
õiendawa wasmsc alla wõ>ks pandud saada, aga
meie kirjutajatel ei ole unud kord aega lühemaid
kirju kirjutada, kirjutawad ruttuga ikka wõinia
likult pilkad ja pivawad palju sõnu kirja mõnuks,
ilma et asja selgus seeläbi palju kasivaks. Päälc
selle on meil asju ees ootinas, niis wähemast
niimma palju kõige meie rohivasse puuimvad,
kui waidlemise kirjad kahest maakonnast, mis
sciamaale aasta ruumi ou ärawõtuud. Meie
anname mõlemaid niisama kui oleme saanud,
olgu stiS, et esimises mõned suuremad kortsud
ärasilendame.

I. QtfuS S> käsfo waidlemisse peale-
waidlemiune, maade ostmiSscs,

kshhc makouna ja rahwa wahhcl, rahwa asja
ülle, on ni suur ja tähljaS, et sest ial ülle-arro
rägitud ei sa; kui scdda tõssidussega ja õppet
likkult tehhakse. Wastastikku waidlemissed wen
niwad miniaks penikcSseks uäaklcmisseks, nagu
juukse karwa vinti poleks kisku ni issiks. Nägime
parrem nenda, mis nago otsus seks ja õppe
tusseks, selle waidlcmisse peäle tarivis on; ehk
kulewad meie owma ja teise seisusse rahwas
sedda ka kõnvalt ja toimciawad sedda suurt asja
vigeminne ja ettcwaatlikkumalt.

„Kui mind rahhokohtomoistjaks peaks woc
tama, siis annaksin ma sedda otsust:

„Mõllemci rahmadel on õigus. Tarto
„wennadcl süddamctunnistusse õigus,
„Willandi wennadel scädusse õigus."

„Ennam kui teised Tarto wenuad, on Maucr
tõe põhjuste! peal räkinud, et kül Rcimanii ja
Jakobson ka tõt üttelnud, mis kasso tomata ei jä.

„Willandi meestest, keige ennam on Jäi iv
Nr. 50 sees üsna mcistri-tükki misil, s?) seä
duSft õigusse rokkowõtuud ja Willandi meestele
kilbiks ette pannud.

,/Mikgpärrast ft otsuS nenda arwatud saab ja
mis selle järrcl nüüd tarwis Tarto wennndel tehha
on? sedda katsun järreltullewal wisil sclletada.

„Ossast on se lomusse assi. Willandi ma
kond on 19 aastat Perno makonnast, (nimmelt
Halliste kihhelkonnast) tagga. Tarto makond jälle
19 aastat Willandi makonnast tagga. 19—29
aastat warrem, tehti mõisnikkude polcst Perno
maal rentminne ja ostnünne lahti. Halliste kih
heikonna rahwas on litsunud ostmisse ja reut
inissega Willandi meeste peale, ja need jälle Tarto

wennade peäle. Kust piddid Tarto wennad nõu,
süvrant ja rahha sama talludc osta, kui seal
alles Hilda teo-orjus (19 aastat Hildani) kaela
peal olliz pealegi kitsandasid seäl mõisnilkud,
omma kahjuks, kontraktide sees linna tcggcmist,
kellest sc ainus rahha saak siin maal on. Ka
on Tarkomaa! wähhem maamõõt, taalri arrus
ja cnnamistc wähhem heinama. Hea tallo saab
Pertiomaal monni 159 koormat Heino, Willandi

maal 59, agga Tartomaal jälle wähhem,
(ennam wallad) kust peab põllorammv mnialt
tullema, kui karja ei jõua pivdada?

„Abja mees ütleb: „Egga tallo ostmisse jnre
suurt rahha tarwis ci olle, kui agga hea suur
südda on." Sevda on ka tarwis Tarto wcnna
del tähhelcpauna. Nende riddade kirjotaja Ininas
onnna suggniassele ostmiõseks IVV rbl. Segi
woeti wõlgrenviks ärra. Agga herra snrüa) Land
raat v. Mensenkampff vili uisuggune, kui Jakob
son Nr. 3 sees omma herrast kidab, teggi siiski
ootuse peale ostmisse kauba ärra; teisega ja mit
mega 35 rublaga wccl, et 2VV tallo sees ei ühte
ainust mõrast ostjat ci olle, keS iSsc agqa lub
baski osta. Agga nüüv keik ostjad, ja nende
laste lapsed kiidawad wannematte julgust ja müa
herra heldust. Ncnda tehke teie Tarto wcnuad
ka: ärra lubbage omma tallo teisele müä, pid
dage katte käega nurga kullest kinni, käige moisa
wannemattega sellepolest heldeste pälludes ümber.

Olgo teil Abja meeste sanna ja süvda; teie tal
lvga annate omma laste warra ärra, nenda
kergest. Lootke, et Junnnal ja Keiser on Põör
nuv ennast allania rahwa Pole, et allani põim
peaks ka ülles pole tõusma. Kui ennam tarwis,
siis Jnmmal ennam ka annab, nenda et wälja
ikka sade.

„Järm ja J. P. ci olle wist mitte katsunud,
mis mul sel süggisel juhtus, suggulasse heaks
ostmisse tarwis, Tartvmaal tallo wadata, et
süddametunnistus keelis Perre rahwale ennast
näidata, honid mitte waadata, waiv pirid kaugelt.

Jgga palk on seäi manna perrcmehhc seina pan
trid, tcmma tõ ja waewaga, ja igga tehtud hone
on kui omma lapS tcmma! armas mahha jätta,
kus tcmma wacw ja warra kullutud.

„Seie jure sünnib selletus, mis meie kaddund
õppetaja lerilastele selletas, mis saksa kele Latte
russe täiema katekismusse sees ollewad: Et 9. ja
IV. käsk, ei kela mivdagi muud, kui sedda mis
6. ja 7. käsk keclnud jv on. Siiö 9. ja lv. käsk
ollewad rikkadcle antnv, kes õigusse nimmel
warrastawad, kellele ei woigi warga nimme panna,

nago, kui kegi panneb sure rendi, ostmisse
hinna j. n. e. wallale peale, et keik wald '.vaeseks
jääb, kegi ci woi temmale warga nimme
mitte panna, et fe õigusse nimmel sünnib.

„Knida Maucr tunnistab, on õige. Abja
meeste sure süddamega tallo ostjad Tartomaai,
maggast wõlladcga ja kehwa hobbostega. Neil on
siin perremeeste jures õppitud mõistus, julgus,
südda, agga mitte se jõud, nemmad on teenrid,
kül neist siiski perremees saab.

„Kust peawad siis Willandi mchhed maid
osta saama? Rahwas lähhab paksemaks, targe
maks, jõukamaks. Kui mitte Tarto wcndade
peale nemmav ei pea lusuma egga neid eest Wenne

male ajame siis peaks rahwale rnüdama maid,
krono metsade alt, mõisa metsade alt, morsa
pvllo maid. Mõisa mouakaitega põllopiddo, ei
woi kaua ka ennam kassulikkult eddasi minna,
kui ommanik omma silmadega jures ci woi wadata.

„Wimaks naäil Tarto ja Willmidi meeste
waidlejatkel, kui ka rohival, sedda kassulikko sea
dust tundmata ollemad, kelle jeirrel onuna loaga
tallo chhiraja, parraudaja, ka kahjo tassumist

saab. Nimmelt aastal Tallvrahwa
kulutaja Nr. 9 kahjotassumiste reeglite § 5.
lissa sees, sai Eesti kele kulutud: Kindral kub
bcruer saab seadust andma, kelle järrrl kahjotassu-

mist speäle reeglideS seatud) sawad need, kes ilma
mõisa lubbata tallo heaks teggemist oma loaga
ettemõtnuv. Sesinnane lubbatud seädus tulli
1868 aastal kubbermango seitungis Nr. 111.
Eesti kele skui selle tariviius Wtllandimaal jo
möda olli) kihhelkonna kohtadele, tassumist mõisa
hone ehhimsse, krawi leitusse, hciuama laaSta
misse, made kuiwaks mvi märjaks teggemissc
eest, kltst mannadusse protsendide järrel hind al
laueb. Agga nore metsa kaswatamiSse eest, täis
hind maksetud saab, kui manna perremees rendi
kõrgcuvamisse ehk teisele mmiiiSse läbbi tallust
lahti saab.

„Et igga innimeSsel, nenda minnul, siin om
ma puduS jääb, sellepärrast pallun jubba ette:
mitte mulle wasto hakkata, maid pudust õppet
likkult täiendada ja õiendada.

Saaremoisak6. Wcbruaril IL7Z. Hans Utso."

11. Õienduseks Nr. 4 püüle
„AuuStud Karl Reimanni Et Teie minu

artikle üle maksa olete üle kopso lasknud minna

ja mind mitmes tükkis wäggisc walclikuks
teha tahate, kuna Teie ifigi suuremalt jault mi
nust ettcpantud punktid «vastumeelt olete pidaud

tõeks tunnistama; see on jo Teie kohta üsna
loomulik, ja scäl juures põie mul midagi pahaks
panna.

„Ct Teie isi ka ütlete ja teate, et..Mulgid"
maaostmisega, majapidamisega rc. TartlaStest ees
on, siis on see tõsi, aga mitte minu teenistus
ega kiilus, mis Teie ütlete haisewat, niisama
hästi, kui Teie isi ka üks Tartlaste päälc tükkija
„Mulk" olete, aga mina seda meel ci ole.

„Tcie arwate omad silmad kül juba viete
lahti läinud olewat ja oma ümbert maa seisust
hästi tundwat, aga „zeitungi" olete Teie ometi
wähä Pilu silmadega lugenud; oleksite Teie, auuS
sõber, minu artikclt lahtise silmadega langenud,
siis oleks Teie leidnud, et mina Tartumaad mitte
ühe küünarpuuga ci ole mõelnud, waiv et mina
aga üttcluud, et „kas mõneskohas Tartumaal
kõik inimesed heina niitsid, rukkid leikasiv, linu
harisid, nägusat peenikest ihukattet tegid :e., mis
nüüd juba üle kõige Tartumaa on leida," 
ja nõnda ei tunne Teie isigi Tartumaad, niis
natture lnicm on, kui Teie õue wärawost wälja.
Ka ci ole Teie seda mõistnud mikski pauna, kui
ma ütlesin, et ..Tartumaal enne juba palju hääd
on olnud ja „Mnlgid" mõndagi paha sisse wii
nud," sest paha ci pea jo muidugi hääks kiirma.
Kui Teie sest aru ei saa, mis awalikult lehe pääl
trükitud seisab, siis oleksite seda tvähäm vivand
üheksama käsu seletamist hakkama. Ka ci ole
mina iialgi püüdnud imet teha, sest et mul loo
mulikust kül saab.

,Meültse ei ole mina muud tahtnud näidata,
kui aga seda, et „Mulgid" hakkajama maimuga
on, kui Tartlased, sest muidu ei oleks „Mulgid"
iialgi Tartumaale sissepääsiind. Wõtke >vae
maks ja lugege „Säärane Mulk ehk sada wakka
tangusoola" 9. tük 35. lehekülje pääl, sääl
leiate meel laiemat wastust, miS tundjad iui
mesed juba ennegi on äratuiuiud. Et „Mulgid"
niisama teoorjuse ja maksude al olnud kui
Tartlased, teate Teie wist? Et aga „Mulgid" siis'i



maade ostmises ja elukorras edasi läinud za Tart
lases isi oma kahjuks tagasi jäänud, on siis
„Mulgiv" sellepärast süiialnsed? Sellepärast olgu
tänu suure Mgi-isale, et Tema „Mulgile"-ja
Tartlasele priiuse aimud, maad ja kohta oSta,

kust keegi saab. , . , .
„Waata»,e kord, kuidas Mulgimaal uhcS

ai ii sa S kihclkondas talumehed teinud: Ep
uks on kõik taluv eitamiste puhtaks äraostctud,
teiseks 5 suurt karjamõisat oStetud, kolmandaks
on selle kihelkonna üheainsa wallamecstel siin
kihelkondaS 2 rüütlimõisa oStetud, 2 köige
suuremat rüüilimõisa talumeeste käes rendi paäl,
3 mõisa Tartumaal ostetud ja 6 mõisa rendi
pääl, Pernumaalt 3 mõisat rendi pääl ja 1 suur
rüütlimõisa oStetud, ! karjamõisa Lättimaalt ja
I riiütlimõisa Witebski kuberm. ostetud, 2 rüülii
möisa Pihtiva kuberm. rendi pääl :e. ic., ja
mis muial teiste waldodcst on, neid ei tea ma
miite arutada. 'Püälescda on meie talupoi! id
ja sulased Tartumaal palju kohtasi ostnud ja
wanaperemehi wälja ajanud, kes isi oma kohta
ei julgenud osta; sest meie poisid ja kehwemad
mehed ütlewad: „Mis Tartumaalt wiga kohtasid
osta, sääl ci pruugi enam kui 20-1 ehk 300
rubla sisse maksta. Nõnda ei ole stis mitte
palju päris Mulgi peremehi sinna iäimld, olgu
siis mõned, kelle kohad siin käest ära oStctuv.
Et ka maade ostmise juures osawust ja julgust
tarwis on, tunnistab järelscisaw tük: Minu
naabri peremehel oli iõ aasta eest üks pois, see
ostis Tartumaalt esile ühe talu, müüs selle ära
ja oStis iiucste kaks talu ja ühe suure tükki metsa,

müüs metsast puud ja talud jälle ära ja ostis
6 woi 7 aasta eest ühe mõisa ja mööda läinud
aastal jälle teise mõisa. Ncntusip see siis on,
keS ei julge, ei saa Wõru linna näha.

„Km Mulgimaal keegi teise talu osta tahab
ja maua perenichest ülev allub, siiski saab ikka
maua peremees oma koha rubla oda
waiualt, kui tema ka pakkuja hinna täis paneb,
sest melioratsiooni tasumine ja ostmise hinna
protsendid peaksiwad manale ikka wäljamaksetud

saama, kui tema ka wälja lähäks. Nüüd tille
mad aga mõned Mulgimaa poisid ja sulased,
ostawad Tartumaalt talu ära, ja manad pere
mehed, kellel ometi kõige mõimalikum seda teha,
ci julge pääle halkata ja lasemad endid üle lüüa.

„Nõnda on „Mulg!d" Tartumaa manad mõõ
dud ja argvused mahalõhkunud kui Inglased
ja Prantslased seda pea ühtaegu Hiinamaal tegid

ja on uut moodu ja uut maimu sinna wiinud,
lelle järele juba kõik mõistlikumad endid säädnud
ja elu korraga hästi edasi läinud. Seva olen
ma jv enne tahtnud näidata ja seda ei saa Kari
Rcimann ega teised mitte maleks ajada.

„Kui nüüv mõni rumal „M»lk" (ja kus nii
sugust puudub?) endale kolki kaela on wõlnud

aga seda on wäga wähä, siis ci saa Karl
Neimann ega teised seda mitte kahetsema, maid
parastama, ja koht langeb siiS muidugi jälle
mana tugema peremehe kätte tagasi.

„Et keegi enne Tartumaal koha paranduste üle

mõisast kirja oleks mõtnud, saab wisiist 0 olema.
„Peaks wisrist mõn i „Mulgil" tõpra poca>

kescd rehe taren olema, siis ci ela tema nendega
ometigi segi, sest et „Mulk" isi kambris elab.

„<st Teie küla paitus armake pollutsö paran
damist ja lina tegemist mõimata olewad, see ei
ole muud, kui üks lapsik wabandamiue, kes muud

nõu ei tea. Sõiike Willaudist 30—40 mersta
põhja poole, sääl leiate suuri külasid, kus põllud
segamini ja tnkkau ja sagedaste 5—6 sammu
laiad, aga liua igal pool tublisse tehtud.

~Et wiljaga kauplemine wäga kasulik olla,
see ou Tartumehe aru, kes wofi rasket lina tööd
kardab, ja sellepärast ou nemad Mulgidest taha
jäänud. Mulk külmab linad odra kõrre pääle,
kuhu TaNumces kaeru külmab. Kui linad para
juste kaömawad, siis saab Mulk wakkamaast 50
kuni 60 rubla ja TartumeeS kuni 15 rubla. Mul
gide juures on linategeminc wähämast 30 aastat
pruugiks, söömad sääl juures puhast leiba ja
ostawad talusid. Ma usun, et mõisa lubja kep
omal aja! ka nende kaela pää! on waliksenud.

„Et Teie mulle ega „mõne tosina waldasi"
teate juhatada, kus meeste- ja naesterahmas kõik
-ööd segamini teinud, aga mitte kõik Tartumaad,

siis olen mina just neid arwamid, mis Teie tosi
natest nlejääwad.

„Et Teie oma naeStcrabma näputöö auu eest
seisate, on õige ja Teil wõib ka õigus olla, ja

nõnda on seegi Teil õige, et Teie Mulgimaalt mii,
ncst kohast muud ei leia, kui musta ja walget, aga
see on kõik nägus ja peenikene, aga mitte nii
sugune, kui mina mõnes kohas Tartumaa! olen
näinud, knS enamist see rõõmaS, mis ihu Pääl
kantakse, kiil säärane oli, kui need koilid, kellega
„Mu!gid" Pcnm raimast iga keinade räinie wea
wad. Palun ka mitte pahaks panna, mis oma
silmaga olen näinud. Et seda kiil kiriwesega kinni
kattttakse, siis ci ole see meel mitte peenus. On Tei l
kõik peenikene, siis olete muidugi juba minu armumi

sest wäljajäänud. Ärge arwage aga mitte, et „Mulk"
õige ahne oleks, Teie umodisi wõtma, muidu, kui
häda Pärast, sest et Tartlased neid ..Mulgi» kue
secS ilma lõpmata fajatawad, seepärast wõtwad
„Mulgid" kiil enamist seda moodi enesele, keda
ületiltfe haritud rahwa ehk saksa moodiks nimetakse,

aga ometi mitte päris Tartlase moodi. Pääasi on
aga see, kaS keegi ületiltfe peenikest tahab ehk
mõistab teha ehk teha lasta. Muidu waatke
oga järele, kas ~Mulgid" ka Teie moodu järele

„Ülei'iltse ei ole õigust Teil ega minul oma
rahwast wigata tunnistada, sest iga rahma seas
on omad wigadz aga et Teie „Mulgide" paale
olete hakkanud kohut mõistma, siis ärge pange pahaks,

kui „Mulgid" endid ka lamba miin wagusi ei lase

pügada. Seesama „Mulk."

Omalt maalt.
Tartust. Kartohwlid. Mis ma pidin üt

lema, kui põllMviljast räägitakse, siis peaks üksi
põllumeestega ja „Põllumehes" räägitama. Aga
meie oma wahel üttelda, „Põllumees" tahaks
torkida, et tanowu meel mäija ei ole tulnudki.
Kas see ehk laiskuse wiga peaks olema? Nii palju
kui meie tema leiwawanemat tunneme, ci näita ta

käSsi just mitte rüppeS pidawat. Maid tihti küsi
ma!, kas mõnel mitte aega müüa ei oleks? Lais
kuse miga ei näita see mitte olewad, maid patju
enam nõrkuse wiga. Kui keegi sulase peab ja
teiste kaiukS teda käskjala ametis ümderkäia laseb, siis

on see nattuke wõõriti ostmine, kui käskjalg üksi oma

peremehe käest ülespidamist ja jalawarju peab saama.

Meie põllumehed, kui mähe terasemaid mohaar
wame, ei näita oma põllmööst meel mitte nii palju
lugupidowat, et selle eest aastas mõni kümmekond kop.

tahaksiwad kulutada, ja see'p see asi on, misläbi
tänawune „Põllumees" Illimari ja Wcbruari kuul
põdema hakkas ja ennn oma jalaga toast wälja
ei saanud. Tõbe kardeii juba tiisknse olewad, mis
enam ehk wähem igaühte „heng»sele" miib, keS
tema kätte langeb. Kui põdejat küsiti, mis ta ene
sel weaks orwab olewad ja misläbi abi tulewat,
siis kostis ikka hädise häälega: Meil on 
nelli—põllu meeste seltsi kui 
need —" Enam ci jõudnud ehk ei tahtnud
ta üttelda. Ta leiwawanem istus murelikult ta
moodi juures ja kartis teda tõeste ühel hommikul
hingetu woodist lcidwad. See kiratsemine ja võt
mine kestis ligi 2 kuud ja elulootust ei olnud
pa!ju enam. Aga oma rahwa larwiwse pätile maoka
tes, näitab „Pvllumehel" ometi misa elu olewat. Nüüd

Märtsi kuu hakkatuses, näüwad palged jälle nattuke

punetama lööwad ja esimiscd terasemad sõnad oli
wad uueste põlluharimisest, seemuewiliast ja länawu

kõige pätilt, kui termis nõnda edasi kosuda, kar
tohm lidest, sest tänawu olla karlohmlide sada
aastane Juubelipidu. See kinnitada jälle te
ma lootust ja kosutada termist, et sell'! Juubeli
aastal, ehk kii! jalg haudas, teine haua ääre ptiäl
seisis, mitte meel hengusele ei tohta minna. Meie
põllumeesteseltsidest oli ta wist rohkeni abi lootnud,
kui leidnud. Tema sõnad lõwewoodi püül, ehk ta
neist kiil midagi paha ei ütle, helisewad meie kõr
wus siiski nagu kaebduse sõnad, ja kui õigust peame
ütlema, see ei näita meile ka mitte liig olewad 
ja seda olla ta lootnud et kui iga põllumeeste
scltsitiige ühelhoobil ka,, Põllumehe" pidaja oleks,
siis wõiksiwad mõlemad rahul olla. Nõnda Palju
meie poolt teaduseks. Mis muidu meel üttelda oleks,

olgu kartohwlide Juubeliaastast, „Põlluniel>e« tõwest

ehk tormisest j. n. e., seda tehku ta ise, kui lähemal

päiwil wälja saab tulema ning ka seda kätte tasu
ma, mis põdemise aegu wõlgu on jäänud.

ZWiklanSl maakonnast. Mõisamüil
uline. Kuida teame, ei ole mvisade pidamine
nüüd mitte enam ühe ehk teise seisuse külge kinnistu

tud, maid iga ristiusku inimene, kui aga rahakukkur,

mehlne meel ja mõistus ulatab, wõib ka Baltia-

! maal mõisaomanikuks saada. Nagu muud asjad,
langemad ka mõisad mõnikord awaliku pakkumise
alla. Nõnda loeme Liimi kubermangu zeiiungis
Nr. 20, mis 16. Webruaril s. a. wäljatuli, et
Leewiku mõis Helme kihelkonnas hoowkohtn poo
lest oksjoni wiisil cnampakkujale tirammidud peab
saama ja pakkumise pääwad on 18., 19. ja 20.
Aprilli kuu Pääwa Piiale kinnitatud. Et see oks.
joni kaup selle walla pärismaapidajate külge ei
puutu, on iseenesest teada. Kes lähemat teadust
tarwitab, see waadaku nimetatud kubermangu zei
tungi lehes 160. külje pääl ise järele.

Wiia lojustekaitsmiseseltS pidas juba
3. Januanl jälle oma aastapääwa. kellest Riia
zeitniig 30. Webruaril kõneles. SM loeme ta
mõnda, kui halastamata ja toorel wiisil kesk risti
nime kandjate seas ikka Meel wacste ilmsüüta loo
madega llmbcrkäiakse, olgu et inimesed omas südame

tooruses looma häda puu kulges arwawad olcwad
ligimese hädaga pole siis ka paremat lugu 

ehk et. neil sääduSlikud eeskirjad ikka alles nii tead

mata on, et sagedaste trahwi alla peamod lan
gema. Meie omalt poolt oleme selle waStu püüd
nud kõik teha, mis meil wõimalik oli, et ka meie
rahwa üle see kaebtuS pcakS wäheuema, ja loo
made pruukiad mitte meie süüpärast wastutamisc
alla langema, nagu Nr. 9 omas leheö jällegi oleme
teinud. Rõõmuga kuuleme aga, kui üht ehk teist
inimest selle poolest kiidetakse, et tema ennast krist
likul ja mõistlikul wiisil loomade piinamise eest
hoidnud ja seeläbi füdameharimist ülesnäitnud.
Nõnda loeme Riia seltsi aruandmises, et hobuste
kaSwatamise tallmeister, Mart Peru, Tori möisaS
seltsilükmeks wastuwõetud ja temale auumärgiks
seltsi poolest hõbe pannal kanda antud. Mis eest?
Selle eest, et tema juba 10 aastat omas ametis
umbes 30 noort hobust aastas sõitma õppetada,
ilma et sääl juures piitsa salliks ehk noore loomade

wallatuse läbi kannatamaks ehk wihaseks saaks.
Tema wõita kõik hääga ära, ja kui Tori hobused
inimeste wastn nii wäga wagurad olla, pis tulla
see nende mõistlikust kaswatamisest.

Rügas olla politsei poolest woorimecstele kohu

seks tehtud, et nemad iga sõidu järele, kui oma
seisukoha pääle paigale jääwad, kalwe ajal tekkid
hobustele peawad pätile panema.

Lõppetuseks nimetakse weel nii mõnesugust juh
tumisi, kus seltstliikmed. üleannetumat loomade pii

namist näinud ja kõneldakse, mis nad kohtu abiga
selle masin teinud. Kõige suurem laituS näitab
ikka hobuste pruukiste ja lihunikude pääle laugemat,
kelle südamed omas igapäises talituses, nimelt weel

lihunikude juures, nii tooreks ja tuimaks jääda, et
nemad halastust loomade waStu wiimaks üsna naeru

ja narriasjaks pidada. Nii kaugele wõib lugu
wiie meelega inimeste seaS wiimaks minna, kui
midagi selle wastu ei tehta. Kaebalaksc ka üle
ültse wälise inimeste pääle, kes mitte seltstliikmcd

ei ole, et nemad ikka weel liig tuimalt loomade
piinamist päält waadata ja otse kui laiskuse pärast
sähärdust asja kohtule ei wiitsida teada anda.
Paha on see ast kiil, aga mitte imeks panna, sest
pattuse inimese loomu? on istenesest kõige hää pääle

ikka laisk ja tuim, kui seda mõistuse ja südameha
rimine mitte ei ärata.

„Aga kus siis Tartu lojuStekaitsmise
selts au jäänud, kelle sundimisest juba rohkem
aasta eest räägiti?" Nõnda on meid sagedaste
küsitud. Need küsimised teemad meile rõõmu, ne

mad tunnistawad hää asja igatsemist, aga mis
selle pääle wõime kosta, ei ose mitte nii rõõmuiik,
sest seltsil ei ole ikka meel säädusliku Põhjust all.
Sellegipärast ci ole lootus meel mitte nõrkenud ega
õiged seltsiliikmed oodates mitte ärawäsinud, saab

omal ojal ka pääw tulema, kuS wõime kuulutada:
Nüüd on põhi all, ehitagem selle pääl wahwast
edasi! 

KeS oga kõige enam meie rahwa siidameharü
mises, pääle laste ja perewanemate:c., kasulikult
tööd mõiwad teha, on meie noore sugu kaswota
jad ja koolitajad. Annaks Jumal, et enes
tel tarwilikult haritud Pääd ja südamed oleks. 

PärisrSuged, kuida Riia zcitung kuu
lutab, hakkoda ka sääl juba ülekätte minema. 24.

Webruaril olla rõugehaigede hulk juba 90 hinge
olnud. Kui palju neist kuni siiamaale terweks saa
nud ehk ärasurnud ehk meel juure tulnud, saamad
edespidisid sõnumed kuulutama.

TalkitMSst. Kui meie kooliasjad, ni
melt ka Eesli kubermangus, ikka edasilohinad ja
mitte paigal ci seisa ja tagasi ci nihku, siis peab
see iga tõsise rahmasvbrale südamest rõõmu tegema.
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Päris põllud ihule, hääd koolid Maimuke, püha
Cwangslium heliicgu iile mõlemate teist halli
kat meie ei tunne, kust Eestirahwa tõsine õun wõiks

wäljawoolada. Koolide edenemisest Eesti kuber
mangus paneme siin liitsidelt pildiks ülesse, kuida
Tallinna zeitungist leiame, mis sääl aegamööda
rahwakoolidega on sündinud. Sääl oliwad:
aasial 1860/61 21? rahwak. ja 7,679 õppiat.

„ 1863/64 315 „ „ 12,688 „
. 1864/65 324 „ „ 14,725 „
„ 1867/68 383 „ „ 21,942 „

lB6B/69 400 „ „ 24,708 „
„ 1869/70 426 „ „ 26,931 „
„ 1870/71 444 „ „ 26,379 „
„ 1871/72 451 „ „ 27,548 „
Km nüüd ka statistiku numbrid mitte Ewan

gelium ega igakord puudustest ja nugadest puhtad
ei ole, nagu enam ehk wähcm kõik inimeste tööd,
siis näitwad nad ometi, kuida asi aaSta aastalt
edasi on läinud. Meie teame ka, et. koolide hulk
ja õvpiate arm igakord ja igas paikus koolide tub
liuse ega õppiate usinuse ja mõistusega uks ja see
sama asi ei ole, siiski, kus suits paistab, sääl peab
ka tuld oleMa, mis walgust annab ja kus wilja-
Puud kasivamad, sääl peawad nemad ka enam ehk

wahem kvsutawat wilja kandma. Seda ei wõi
ka keegi meie koolidest salgada, kui ka kõik koolid
ja koolmeistrid, laStewanemad ja kogukonnad mitte
igas kihelkonnas ühe palju ei kaalu, asi nih
kub siiski edasi ja mis elab. see aegamööda ka
kosub ja kaswab. Nõder laps on ka inimene ja
lnlcsädemed ka tuli. Lastest kaswawad inimesed,
maksest wili ja taimedest suured wiljapnud, kui
meie aga kastes ja kaewades, õppetades ja kaswa
tadeS, nii palju kui inimeste poolt wõimalik on,
mitte ära ei wäsi. Möödaläinud aastal olnud
Eestimaal kooliaruliste laste hulk, kes 7 ja 17
aasta wahel manad oliwad, ülcültse 52,025 last
ja neist rohkem pool osa, nagu ülemal Näeme,
koolilapsed olnud. Eestimaal ei ole aga kodnsed
lapsed ka mitte nlajooksjad, waid saamad enam ehk
tvähem, kui ka mitte rohkem kui lugema ja nattuke
katekismust tundma õppetatud. Endisel ajal ei olnud

asi koolide edenemise poolest sääl mitte nii kui
püüd, maid rahwakoolide eestseisjate ja hoolekand

jate seast leiti mehi. kes just koolide eeS seisiwad,
et lapsed sisse ci pääsnud. Aastal 1861 oleme
sest Tallinna zeitungis mõndki tükki lugenud, mis
hää tiik enam kui weider oli. Kuida metsa hüü
takse, nõnda kostab metsast wastu, sellepärast sei

sab ka nimetatud aastase „Perno Postimehes Nr.
33 kuni 40 mõni sõna EeSti koolidest kõneldud,
mis sel ajal igalt poolt mitte andeksandmist ci taht
nud leida. Tänu Jumalale, ajad on teiseks saa
uud ja inimeste meeled muutnud; oleme praegu
ülemal näinud, kuida sest saadik edasi läinud. Andku

Jumal et koolide hulk mitte üksi igal pool ei kas
iva, maid ka scestpidi kosub ja iga aasta ikka tuu
makamaks ja tugewamaks saab.

NNirumaslt. Leitud raha. Meile kirju
takse Alutagusest kaks asja ühe kirja sees. 24.
Wcbruaril kautanud üks weike 12-aaStane poisike
Narwa kalewiwabrikust 8 rbl. raha ära, mis teine
leidnud ja ilma leiuta kätte annud. Siin juu
res ei oleks nüüd midagi imeks panna, sest risti
inimeste seas peaks see ja loomulik asi olema, kui
mitte kirjasaatja ei ütleks: „See on ometi rõõm,
et niisugust ka weel leida on!" Kas wõib suure
mat teulust Paari sõnaga meie aja rahwa paale
weeretada, kui siin sünnib? Ja ometi räägib mees
kibedat tõt, mis tema lööki alles Ivalnsaks teeb.
Enne räägiti risti ettelüües hobusewargadest, aida
lõhkujatest, ivõera oma salgajatest ee., kui kõige
hirmsamaist ja roojasemaist metslasist, keda aga
arwa ette tuli; nüüd aga hüüab külamees: „Waata,

niisugust (õigeid inimesi) ou ka weel leida!" 
Oh ajad, oh elukombed, millal paranete?!

Edasi kirjutab seesama külamees teist asja. 9.
Webruaril olla üks rojane hobusekiil Rakwere õp.
petaja õuest üsna pääwaajal hobuse aranäppanud
ja linnast wülja oma teed ajanud. Linnast eemal
läinud üks kaupmees kaubakoormaga eeS ja wiit
nud hobusekiil! aega. Waras hüüdnud: ~Lase
rutiem sõita!" Kaupmees kostnud kounis üls
rinna: „Hobnsewaras, kas sul kinniwõljad juba
kannul on, et nii kiiresie edasi tõttad?" Wae
walt kuulnud waraS oma ometinime, sääl langenud

tal süda Püksi, wiskauud ohjad saani pääle ja kar
ganud üle kraawi metsa. Kaupmees ajanud sil
mad pärani juba läks. Nõnda saadud waraS
tud hobune jälle kätte. Kuri südametunnistus on
see heledam kell, mis ülskohiuste rahu rikkub.

Ueeterbiirgist. Juba aasta mahetuse piiril
räägiti lest, mis reedi 1. Märtsil õhtu on sündi
nud. Nimetatud pääwal olla Keiserinä Ma
jestät Peeterburgi lalmelossist raudtee pääl Jtaalia
maa>e ärasõitnud ja suurwürstlikud kõrgused, suur

würst Äladimir Aleksandrowitsh ja suur
würstina Maria Aleksandrowna on Nendega
kaasa reisinud. Peeterburgi zeitungid nimetawad
kahte kohta, Sorrento ja Kastelmare linna, Neapvli
lähedal, kus keiserlik Majestät suwekorterit tahtnud

wõtta, aga wöib alla, et kord ühes, kord teises
saamad elama; esmalt räägiti Kastelmare linnast
ja Miimsed sõnumed kuulutawad, et Ketserina
Sorrento linna ärareisinud.

- Kui Saksa keiser Willem cestulewal kewadcl
Peeterburgi wõerusele tuleb, saada suur sõalaemade

ja meremäe ülemaataminc Kroonlinna al ärapeetud

ja mürst Bismark ja grahw Moltke suure naabri
külalisega kaasas olema.

Wõeralt maalt.
Saksamaalt. Nagu ette äraöeldud, nõnda

on ka tulnud: Berliini woorimehcd kõht tahab
sülla on jälle hobused ette pannud ja nende
troskad wurisewad igalpool turude ja uulitsate pätil.

Preisi parlamendi wiimsed waidlemised vliwad
selle üle, kas parlamendi liikmed eht saadikud 3 ehk

k> taalrit pääwas ülespidamiseks ja korteriks pääwa
palka peawad saama? Ühed ütlesiwad 3, teised 3
ja igal ühel oli oma asi seletada, mispärast ta
oma nõuu kõigeparema armas olewad. Wiimaks
sai otsus ometi nõnda tehtud, et parlamendi saa
dikud rohkema Palga Pääle jääwad.

Kiriklikud uued saadused on Pääle pilka waid
lemiSte rahwasaadikute parlameutis läbikäinud, kus

juures ka kaks põhjuSsääduse paragrahwi tarwituse

järele muudetud peawad saama; aga kuida lugu
ülemas parlamenti? saab tulema, on alles teadmata;

wõib olla, et niisama lähäb, nagu maakonna uue
saadusega läks, et cfimist korda sugugi waslu ei
wõetud. WaliifuS ja saadikute Parlament, nagu
siis, nõnda ka nüüd, näitwad taieste ühes nöuus
olewad.

Würst BiSmark olla jälle haigeks jäänud; kui
raskcste, ei ole meil teada, ehk kül ülemal kuulsi
me, et oma keisriga ühes tulema kewade Psetcr
burgi tahta tulla.

Endises Kur-HcSsi wllrSti riikis, nagu Hanno
wris, Nassawis zc. on ikka weel inimesi, nende seoS

ka õppetajaid, kes Preisi kuningat ja tema walit
sust, kelle alla nad 1866 a. tangssiwad, ligi 7
aaStat wihkawad ja tema käskusi üksi hirmu Pärast

mägise täitwad. Oma endise würStile, kes neid
koguni teisiti rõhus, saadumad nad tihti kirju ja
kingitusi ja ootawad teda jälle tagasi tulewat.
Niisugune meel eksitab neid aga tihti säädust üle
astuma, misläbi nad trahwi alla langemad, nagu
seda hiljuti ühest õppelojast räägiti. Ligi 7 aas
tat ei olla tenia kirikus iial keisri eest palwct teinud,

keisri wenna surma minema aasta meelega nime
tamata jätnud, nõndasama meelega kõik kroonu
pühad äraunuStanud, ühe kabeli uksed kinni pannud,

kus üks mälestuse tahwcl Preisi kulliga nende
mälestuseks ülespandud, kes säält kogudusest wiimses

Saksa-Prantsuse sõas oliwad langenud j. n. e.
Enam ehk mähem teha mitmed teised sedasama, oga

mitte nii suure julgusega, kui üks õpp. Zülch
Hombressi koguduses. Kaua oli sellega kannata
tud, aga asi lähäb pahemaks ja nüüd hakkatakse
tõrkujaid ametist lahti tegema. Meil näitab ka, kui
ei oleksiwad need mehed seda Ewangeliumi mitte
õiete lugenud, kus secS seisab: „On see kuju ja
päälkiri keisri ja maksab tema raha teie keskel, siis
andke keisrile mis keisri ja Jumalale, mis Jumala
kohus on anda." Selsamal wiisii maanitseb ka Paulus

kogudusi ülemate alla heita. Kes aga käsku üle
astub, ärgu pangu imeks, kui tema käsu järele ka
nuheldud saab.

Itaslismsalt. Tülitegiaid on igal pool,
neid on ka Jtaaliamaal. Need lootwad nüüd ja.
kihutawad ka jõudumööda omalt poolt, et Jtaalia
maal pea sedasama peaks tulema, mis Hispaania
maal tulnud on ka Jtaaliamaa wabadriigiks
saama, siis oleksiwad 3 Ladinasugu kuningriiki,
Itaalia, Hispaania ja.Prantsusemaa, ühekorraga
wabadriigid. Hää kül, kas säält siis rahwa õnn
wäljaknsVaks? Wale! Itaalia ja Hispaania asjad
on taieste teine teist. Ja kui ka niisuguste lootus
tõeks lähüks, siis ei oleks sest ühel ega teisel maal
suuremat õnne tulnud. Seda tundwad ka mõist-

likmnad inimesed Itaaliamaal ära ja neil ei tule
meelegi Hispaania jampsitantsu järele tantsida. Ka
ei nõua mõistlikumad Hispaanlased seda, ehk kül nende

enneaegne wabodriik mäga nõrga jalge pääl seisab.
Weel hiljaaegu olla Hispaania walitsus oma saa
dikule Rooma linnas käsku aimud, nii täiest? kui'
wähe wõimalik, neid jutlusi Maleks tunnistada, kui
oleksiwad Hispaanlased kuningat Amadeust ühe ehk

teise süü Pärast omalt maalt äraajanud. See ei
olla milgi wiisil nõnda. Ükski Hispaanlane ei
wõida Amadeusest midagi paha üttelda, aga mõne

suguste rahwa parteide Pärast olla temal põhjus
saaduse pääl õiglasel wiisil edasi walitseda wõima

taks saanud. Hispaania soowida mäga, et nende
kahe riigi wahel sellepärast mingisugust nukrat meelt

ei peaks jääma.

Anglismsslt. Pääle selle, et sääl wana
niinisterium kaunis äkkiste ametist tahtis lahti saa
da ja uuS taheti asemele panna, kuuleme ka
muid asju, mis palju kuulda ei sünni. Hiljuti
olla sääl riigi rahapank kawala Amerikamaa kel
mide läbi 80—100,000 Ä ehk umbes 700,000
rbl. wäärt walewekslidega petta saanud. Need
wekslid olla nii kunstlikult kelmidest järele tehtud
ja kõik see kuri temp nii kawalaste cttemõetud, et
ka Inglismaa pankametnikud, kes muidu wäga ette
waatlikud ja terawa silmaga mehed on, sest mitte

aru ep ole saanud, enne kui kahju tehtud oli.
PetluS oleks ehk weel kauem salaja jäänud, kui
kelmid kahe weksli pääl kuu Pääwa ülespanna mitte
ep oleksiwad äraunustanud. Ühte neist olla kiil
weel kätte saadud, aga kas sellega sadatuhandcd
tagasitulewad, nimelt kui nad juba Ameerikamaale
läinud, on wäga teadmata.

Teine inetu asi oli üks protses. Üks mees,
niinega William Morgan, oli seeläbi Jumala kuu
cndamat käsku tühjaks tahtnud teha, et ennast pet
tisel 'wiisil 9 uaescga kokku lasknud laulatada.
Kuida ta seda teinud ja missugused need naesed
enne ehk pärast olnud, ei ole meil teada, aga Wil
liam oli ühekorraga 9 naesemces, kes kõik alles ela

siwad. Nii häbemata asi ei wõinud mitte liig kaua
kalte alla jääda, tuli kohtu ette ja ristitatud Türk
lasele sellega protses kaela. Kui kõik oli järele
kuulatud ja mees ösast naesest äralahutud. mõis

tis ülemkohus teda 10 aasta pääle raske mangi
töösse. William olla alles 49 aastat wana;
kui kohus ei oleks wahele tulnud, kes teab kas ta
weel mõndagi kosjalustilist tiittarlast tanu alla ep
oleks saatnud. Kahju, London ci ole weel mitte
Konstantinopel. Paras!

Nmeerikamsalt. Sääl on präsident Grant
selle kuu hakkatusts oma 4-aaStast walitsuse ame

tit teist korda jälle pääle hallanud ja Ameerikaan
lased olla seda pääwa pidupaäwaks teinud ja õhtu
omad majad auutuledega walguSlanud. Kuida
nüüd Ameerika asjad edcspidi jälle cdosilähwad,
ei wõi jo keegi ette üttelda, oga nii palju arwa
takse ometi, et tema kodune politiika enam kind
lam ja wäline laialikum saada olema. Arwatakse, et

Grant edespidi omad käed nalluke laiemalt saada

wiiljasirutama ning ka omal wiisil wõtma, mis
näppu puutub. Mõned saared, nagu Domingo,
Kuuba :c. ei arwata edespidi tema küüude eest
mitte enam wäga julged olewad. Kuuba saar,
seiamaale alles Hispaania nime al, paistab juba
ammu, nagu raswaue roog Ameeriklaste silma, mis

nad edespidi parajal ajal, olgu hääga ehk pahaga,
kotti saamad pistma. Kuuba saare mässamine, mis
juba kaua kestab ja Hispaania nõdruS mässamist ära

lämmatoda ei jõua, näitab Ameerikale parajat asja kätte

andwot. Rahwa õnneks oleks seda ehk ka soowida.

Uuemad sõnumed.
Tartust. Kuni 16. Wcbruari kuu paäwani

oli Liiwimaal talu wakkumaid maakondade wiisl
äraoStetud:
Tartu > 25.EZ4 taalr. -tl kr. Z.4Z4.5Z1 rbl. 2g kop. eost.
Wõru !«. >5.487 - 35 - 2,051.51 S - 79 . <
P-rou f Z 12.94 Z - >4 - >.«97.159 - Lg . .
Willaudi t Z 27.5-iS . II - 4,249.«20 , 4 - .

Siiia >3,342 - 50 - 1.988,272 - 88 . .
Wolmri t J 35,197 - 2 - 5,797,572 - 42 . .
WSunu s 29,878 - <i2 - 4.2Z2,8K8 -55 . -
W-»g-> / >2,212 - 14 - 1,978,944 - >2 - -

Aokku 171,354ta0>r. 58 kr. 25,V59,«82rb1. 92 kop. «st.

Siin ülespandud loalnde ja krosside summa
teeb, adrade paale arwatud, 2141 odra wälja,
ehk naituke Piiale 32 protsenti kõ gist talu makku
maadest, mis iiramüüdud peawad saama. Lähäb
kaup nõnda edasi kui seiamaole, siis ci mõi need
päawad ka mitte wiiga kaugel olla, kus kõik wakku
maad äraostetud saatvad olema. Meie Willandi
ja Tartu maakonna waidlejad wõiksiwad siir ka
mõnda leida, mis mõnus ja vppctlik wõikS olla.
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Berliinist. Saksa kroonprints Pridrik Mil
leni tahta oma keiserliku isaga tulema kewade ka

Veeterbiirgi külaliseks tulla. 
Roomast. Endine Hispaania kuningas, Ama

deus kanda nüüd M oma endist nime, hertsog von
AoSta ja saada riigi poolest 400,000 pranki aaö.
taS ü espidaiiiiseks ja olla jälle Itaalia sinatoride

kirjas, nagu ta enne oli. 

Aleksandri-kooli asjust.
xxx

Kümnes Kwiitung.
24. Januarist 9. Märtsini 1873 on Pääko.

mitec kätte raha saanud:
24. Januoril. Ambla kihelkonna

abikomitee käest . . 79 rbl. 30 k.
27. Rõngu Mängikoori käest . 50 „ „
1. Weebruaril. Rija linna abi

komitee käest . . . 53 „ —»,
8. Jõelchtme kihelkonna abik. k. 80 „ ~

15. Neitsi A. Kidron Peeterbur

gis annud . . . . 10 „ »
28. Kaarma abik. käest 37 „ „

1. Märtsil. Ühe pankpileti paalt

aaSta protsendid . . 15 „ 
3. Herra MognnS Adolf Ncr

mann Pcterb. annud 100 »
5. Aakre-Suure- ja Wäikese-

Rõngu abikomitee käest 50 „ »
6. Harjo-Madise kihelk. abik. k. 50 „ «
9. Jäcwa-Madikse kihelk. abik. k. 75"),, „

kokku . . 599 rbl. 30 k.
Endine summa Pääkomitee käes oli 7333 „ 33j„

Kõik kokko . 7932 rbl. 
Riigi päärcntcreis 20. Juunini

1872 kokkutulnud summa 3725 „ „
Üleüldine summa 11657 rbl. K34k.

Tartus, W. Grsensctzmidt)
9. Märtsil 1873. Pääkomitee kaösahoidja.

Kirjawastused.

s°,su« p°°.-st .ud.tud. - «-g.d. 8. MSli-. -M. W°sw.aj-. R°dak.°r J. W. 2..ns°n. - Trügija H.
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Intressi antakse künni eddeSPiddi sissep andud sum

silleSütlemata summad (Rentpillet snd

I,it. L) 6z X aastas.
iggaxäaw üllcSõõldawa summade eest

(Bankpillet sud l,it. ilma nim
meta, 300 rubl.» .... 3,6 » „

igzapaaw silleSõõldawa summade eest
(Bankpillet sub l,il. L, nimme
peale, üll rubl. sadik) . . 3,6 x x

termini peale sisscpandud summade eest

(Bankpillet sub k,il. D, ilma nim
meta 3111 l rublast sadik) ..Lx »

termini peale sisscpandud summade eest
(Bankpillet mid l,it. L, nimme 

peale, üll rubl. sadik) . . ü ~
Bankpillet »ttb. lsit. L, õ 1111 l
rubl. ja Sllv rublast sadik, kupon
gidega ja iggal ajal 6-kuise ül

lesnilemisega --
Laenude eest wõctakse wäärtpabbe

rite peale - // " "
Laenude eest wõctakse kauba peale 7 /« ~

liku paberite peale ....Lx ~
Laenude eest wõetakse wekslide

peale. ..... ~ »
eddasikäiwaS rebnungis waSto 7 «

Tarto rahbapank wõttab wäljawaköta, kõik
meie uiaal ja wöeral maal malSwaid kupongid rigi
pabberitest, maa- ja linna pantkirjadest ja rigi wallit
sukest kinnilatud aktsiatest; oötab ja müüb kõik
suggu w äärtpabberid Ria ehk Peterburgi päwa
kursidc järrele, annab maksmise tähtesi walja:

Riga, Tallinna, Pernu, Peterburgi,

ja tallitab wõlladetaSsumist RigaS, Tallinnas,
MitawiS, Tartus, PetcrburgiS, Moskwas
ja WarsawiS ja wõttab rabba, Dokumeniid, kui ka
üllcpea wäärlasjad üllewelhoida, wastu.

Direktortunr (Eestseisus).

Tartns. Wäga häid ja koguni odawaid
lombawillu müüb Peeterburgi uulitsas Kramcri ap
teki kõrwas poodis, enne WarabiewSki, niiiid Mad

dissoni majas, J Maddksson z
Tartns. Uks hää ja häsli hoitud kla

wer (Flügel) on IVO rbl. eest müüa Granti
majas Tähkwere mäe al, teise korra vääl. z

Uts maja nink suur aid om müüja Nr.
348; järcleküsida kärneri Klekampffi man Kar
lowa unlitsan Tarten. 3

Karlotva mõisa tarwitakse üht wahwa
seppa; lähemat teadust saab säälsamas. 2

18. Aprillil saab Ranna mõisas ja 20.
Aprillil Kudingi mõisas kellu 10 enne lõu
nat hobusid, karielajaid, põlluriistu, hobuseriistu,
sõiduriistu, tõöwankrid, mööblid j. n. e. oksjoni
tviistl äramüüdama. 

Teaandmifed ja kuulutused.
Tarto rabbapanga seisuS.

28. Webruar iS7Z.

Pärrida:
Väljalaenatud waärtpabberite ja kauba rubi->d ksx.

vaSto 374,726 
Wekslid ......... 232,989 34
Wäärtpabberid ja kuprngid ... 93,991 36
Intressid sissepandud summade peal. 29,076 96
Mrnnesuggused wõlzlased .... 299,917 78
Jnmentarium skinninarra) .... 7,462 46

Kullnd 74, iB4 92
Kassas seismas ....... z

Kokio rublad 1,919,897 99
Tassuda:

Sissepandud summad Zyg 
Wckslide väljamaksmised .... 484,898 44
InireSsid ja palgad bl,2gg 29
IntrcSsid waärtpabberite peal. . . !,!43 6i
Mõnnesuggused Zätleuskujad . . . 228,199 99

39,999 __

K-fio rublad 1?919,897 99

Momißu-Mrivamsa hakenrihti kohus.
Seeläbi antakse awaliknlt teada, et mina Ts.
FO. Märtsi-kuu päämal s. a. hommiku kellu kümne
Pääie hakkates, Einmanni n,õisas <Järwa-Jaa>
kihhelkonnasl mõisa inwenlarinmi awasikult warstmaks,
tawa hinna ceft ennampakknjalele saan äramüüma nin

sel miisil järgemööda i põlluriistad, mööblid, .mina
Põletamise inwcntarium, ,vilja- ja kanvhwl„eoniel
tööhobused, tööbärsad, lehmad, umbes 650 Meeri,lo
lammast, trüpboone-kaswud ja lilled, umbes bvt) pi>s,j
triiphoone iuwentarium, kui ka muid maja-, laliluse
ja psllurüstu.

Wõhmuta mõisaS, >l. Märtsil 1873.
Homiku-Järwa hakenrihter

S P Zi>6e von Maoutenffrl.
Tartus. Akkeli majas hantwärgisellsi köl

waS on wiljapuu ja keeduwilja aed üüri pääle anda

Kraaflmafiuaid,
mis kül pruugitud, aga alles hääs korras, foowi
takse osta ja palutakse neid, kellel niisuguseid miim

peakfkmad olema TartuS kaubahoowis Nr. Li
Nobel i poodis teadaanda.

' Seeläbi annan mina oma sobrades
teada, ei minu juures kõiksugused Wttnad ja li
köörid pudeli- ja toobiwiisi, nii kui ka Baieri
ölut, mõdu ja toop-ölut, sigarid ja papiroösi
wabriku hinna eest saada on. Minu pood o«
omas majas (endine kuldseppameister Hagelt) kaup

mees Fedorowi poodi kärmas, Tartu linnas.

J. Arrosfohn. Z
Ta?t«s. Wäga warasid kartohwlid,

4 iseäranis õieke magusat ja «viljakal seltsi, saaivat

odamalt muudud. Järele küsida H. Laakmanni

Tartus. Kahe registriga orelid, 4'/ s ok.
tawi klahwisid, on müüa orelitegia Z. Tautr<
juures, maakiriku ligidal Rosenbergi majas, z

Üks maakoht Näpp ins mölsil
all on wastnwöctawa tingimistcgo
rcndi pääle anda. Lähemat teadust
annab Tartus kaubahoowis Nr. 2

M. KlwcheNstiern. .

Willandis. Kangru-Twisti
igasuguse wärwidcga ja paraja hin
natuga on saada

SewSgho siidipoodis. ,
Kawilda maldas Wihawa küla tuule-

WeSkt on kõige elumaja, kõrwalise hoonete ja ühe
wakkamaa aiaplatsiga müüa. Lähemat teadust an

takse säälsamoS. 2
Ulllisttvere kirikumõisa põllud antakse rendi

tingimisi wõib ka iga taheS kirikumõisa kärneri juures

Tarakuse mõisa tarwit-kie tubli kutsari, keS
Saksamaa sZ-du ja hobuse rüstakega sõita mõistab. 2

wessimeskl om Zürripäimast !573, rahharenti pale

Awinuriue malla mehel, Mihkel Sild, on
29. Juunil iL72 kahsraüaga püss ärawarastatud,
kelle! kohe raua ivahelt lint maksa pikkuselt otsa juurest

jasxool külje xääl tolmad otsa juurest mask täp; iva
uadlaue püss, õige sitkest puust laad raud mundriga, ühe
wedruga lukkud ja patentrauad. Kes seda leiab ja Aivi

? rubla waewapalko sellele, kes KuSta tv Ge»-
sebcrgi kaberauago püssi, mis ü Webcuaril Londowg
kõrtsi eest saanist äromorastatnd, teab ülesanda ehk Kunda

mõisa Shäfcri kätte müa. Püssi raua pääl on hõbe
povkstoawd, laad lukku alt kalki ja laadi sisse hõkw

Räimi kõrtsi juurest on 11. Märtsi! 3-aastane
punane mära äratvarastnd z lauk otsas ja tagu
mised jalad koprmkad, weike õhukese sabaga, suured meile

riistad pääl ja regi taga. Kes kätte laab ja Tartu
sillokobtu pääle toob, saab ausaste moklelud. t

Nttcpä kiriku juurest ou !>. Märtsil tvalkjas
punane i 3. aastane ruun ärawarastatud i tukka al
weike walge täp sa mana saa» taga. Kes kätte saab
jä Otirrä kirikumõuo toob, soob bääd waemapoika. l

Aakre mõisas Rõngu kihelkonnas, mõib
uks sep, kes omas ametis wahwa, kohta saada.
Kaupa teeb säälsamas J. NkettUs,

möisawakitfus. ,

Räxpina e- Kaavemöisas nn
JnriMmsl 1878 piim rendi Miile

anda. «
Willandis Pernu kaupmehe vastu

KreutjdaUi raamtichiodis
on, nagusennegi, kõiksugu raamatut müüa,

mis vähe Eestikeele saada ja edespidi
meel väljatulevad; ka on sääl oreli,
klaveri ja viiuli noodid saada. 3

Willandis. Suuri Shloh-hee
ringid müüb 9, ehk kes enam wõt
tab, 3 rbl. 39 kop. pütt. Willandi

linnas Noh L erg. 2
TartuS. Baieri ja pudctõtut, kui ka wiina müükje

kõ-kis Tähkwire õllepoodides Tartu linnad wabriku hin

naga. z
Givji, mis pehme ja wäga hää põllurammuks,

müüb, et seda kaupa iõppetoda. Iv kop. eest puud Tar
tus Aleksandri, uulitsas omas majas

C. Blnhm- I
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