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Januar. 31

Kristuse ümberlõikamisest. Luuk. 2, 21.

1 Teisip. Atääri-päew. Pilwine
2 Kesknäd. Aabel ja paras
3 Neljap. Set külm.
4 Reede Metusala Annab
5 Laup. Siimeon 2 7, 54'

Targad hommikomaalt. Matt. 2, 1.
6 Pühap. 3 Kun. Püh.

rohkeste7 Esmasp. Melchior
8 Teisip. Erart wihma.
9 Kesknäd. Kaspar

Keskmine10 Neljap. Paawli päew.
11 Reede Hugo külm.
12 Laup. Reinhold

Jeesus 12 aastat toana. Luuk. 2, 41.

13 Pühap. 1. P. p. 3 K. P.
14 Esmasp. Robert Sajab
15 Teisip. Meeliks
16 Kesknäd. Madli natuke

17 Neljap. Tõnise päew. wihma.



päewa. Nääri - kuu.

Isel tõuseb päike k. 8, 33 min.; lähäb looja k. 3, 45 min.
Ilmal „ „ „ 8, 19 „ , „ , 4, 5 „
21sel , , , 8, 1 „ , # w 4, 28 ,

18 Reede
19 Laup.

Ellen
1 Saara Heitlik.

Pulmad Kaana linnas. Johann. 2, 1.

20 Pühap. 2.P.P.3K.P. Tuuline.
21 Esmasp. Agnes C 6, 19'1).
22 Teisip. Wintsend Annab23 Kesknad. La ala
24 Neljap. Timoteus lund
25 Reede Paawli ümb. ja
26 Laup. Hans

Pidalitõbisest ja Kapernauma päälikust. Matt. 8, 1.
27 Pühap. 3. P. p. 3 K. P. udune
28 Esmasp. Karl O3,49'h.
29 Teisip. Samuel
30 Kesknäd. Ludolw ilm.
31 Neljap. Lekla



Weebruar. 28

1 Reeve
2 Laup.

Brigitte
Küünla p. Pilwised

Jesus waigistab tuult ja merd. Matt. 8, 23.

3 Pühap. 4. P. p. 3 K. P. 5) 8, 6' ö.
4 Esmasp. Weronika

ilmad.Z Teisip. Agate
6 Kesknäd. Toora Annab
7 Reljap. Rikart wihma.
8 Reede Saalomon
9 Laup. Polli Udune.

Umbrohust nisu sees. Matt. 13, 24.

10 Pühap. S.P.p. 3.K. P. Tuuline
li Esmasp. Klotilde ©8, 55zö.
12 Teisip. Karoline ning
13 Kcsknäd. Meliita selge
14 Neljap. Walentin ja
15 Reede Tiina kaunis
16 Laup. Juula külm.



päewa. Küünla - kun.

Töötegijaist wuna mäel. Matt. 20, 1.

17 Pühap.
18 Esmasp.
19 Teisip.
20 Kesknäd.
21 Neljap.
22 Reede
23 Laup.

9.P.e.Kr. ü.P.
Konkordia 
Susanne 
Ottokar 
Eleonore 
Peetre päew 
Miina

Sajab 
lund 

(£9, 14' ö 
ja 

kaunis 
külm 
tuul.

Külwajast ja mitmesugusest põllust. Luuk. 8, 4.

24 Pühap.
25 Esmasp.
26 Teisip.

8. P. e. Kr. ü. P. Kare
Alma tuul
Eweline Gl,27'ö.

Suure Majesteeti Keisri Härra Aleksander III. 
sündimise päew.

27 Kesknäd. Leander
28 Neljap. Iustus

ja 
külm.

Isel tõuseb päike k. 7, 37 min.; lähäb looja k. 4, 53 min 
Ilmal „ , ,7,12 , „ , , 5, 16 , '
21sel , , „ 6, 46 „ , , ,5, 38 ,



Märts. 31

1 Reede AlbinuS Kare,
2 Laup. Lowusa
Keiserliku Majesteeti auujärjele saamise põero.

Kristuse kannatamisest. Luuk. 18, 31.

3 Pühap. 7. P. e. Kl:. ü.P. külm
4 Esmasp. Alisse ja
5 Teisip. Wastla päew 310,47'f).
6 Kesknäd. Tuha päew tuuline.
7 Neljap. Ella
8 Reede Pööri päew. Wäga
9 Laup. Ewald

Kristust kiusatakse kuratist. Matt. 4, 1.

10 Pühap.
11 Esmasp.

• 12 Teisip.
13 Kesknäd.
14 Neljap.
15 Reede
16 Laup.

1. P. paastus. 
Konstantin 
Gregor 
Palwe päew 
Matilde 
Ulrike 
Gabriel

külmad 

ilmad.

® 2, 48'0.

Annab 

lund



päewa. Paastu - kuu.

Kaananea-maa naesest. Matt. 15, 21.
17 Pühap. 2. P. paastus. ja
18 Esmasp. Adeline tuuline.
19 Teisip. Joosep
20 Kesknäd. Rupert Pärast

21 Neljap. Benedikt
22 Reede Raawael lõunat
23 Laup. Longinus selge.

Jeesus ajab kurja waimu wälja. Luuk. 11, 14.

24 Pühap.
25 Esmasp.
26 Teisip.
27 Kesknäd.
28 Neljap.
29 Reede
30 Laup.

3. P. paastus.
Paastu M. p. 
Emanuel 
Kustaw 
Eugenie 
Wilipine 
Adonis

Öösiti 

külmetab, 

G10,34'ö. 

päewal 

sula.

Jeesus söödab 5000 meest. Johann. 6, 1.

31 Pühap. 4. P. paastus.
Isel tõuseb päike k. 6, 25 min.; lähäb looja k. 5. 56 min.

Ilmal „ „ * 5, 58 „ „ , „ 6, 18 ,
21sel „ H II Uj Ok „ ff „ „ 6, 39 ,



April. 30

1 Esmasp. Karja laskm. p. Karedad
2 Leisip. Ebba
3 Kesknad. Werdinand tuuled.

4 Neljap. Ambrosius 2 3,17' h.
5 Reede Berthold Ilusad
6 Laup. Hertha sojad

Jeesust wisatakse kiwidega. Johann. 8, 46.

7 Pühap. 5. P. paastus. päewad.
8 Esmasp. Edgar Annab
9 Teisip. Walerie rohkeste

10 Kesknäd. Leo wihma.
11 Neljap. Hermann .
12 Reede Julius ®6, 42'h.
13 Laup. Justinus Soe.

Jeesuse Jerusalemma minemisest. Matt. 21, 1.

14 Pühap. 6. P. paastus. Künni p.
15 Esmasp.
16 Leisip.

Adolwine 
Kaarin

Heitlikud



päewa. Jüri-kuu.

17 Kesknäd.
18 Neljap.
19 Reede
20 Laup.

Rudolw
Suur Neljap.
Suur Reede.
Ilmar .

ilmad.

(C 3, 28' ö. 
Kena

Jeesuse Kristuse ülestõusmisest. Mark. 16. 1.

21 Pühap. 1. Ulest. P. ilm.
22 Esmasp. 2. Ülest. P.

€5 Müristab.
23 Teisip. Jüri päew.
24 Kesknäd. Älbreht Kare
25 Neljap. Markuse p. s öhk.
26 Reede Ellis G7, .->2'h. 

Külmad27 Laup. Klementine

Jeesus näitab ennast jüngritele. Johann. 20, 19.

28 Pühap.
29 Esmasp.
30 Teisip.

1. P. P. ül. P. pistised 
Raimund «u
giQi ao ilmad.

Isel tõuseb päike k. 5, 1 min.; lähäb looja k. 7, 2 min. 
Ilmal „ „ „ 4, 36 „ „ e „ 7, 23 „
21sel „ „ , 4, 11 „ „ , „7,45 „



Mai. 31

Suure Keiserliku Majesteetide kroonimise päew.

1 Kesknad. Wolbri päew. Kare,
2 Neljap. Siigismund s: tuuline
3 Reede t leidm. p. s 0)8,41'6.
4 Laup. Tiiu ad ja

Heast karjat est ja palgalisest. Johann. 10, 12.

5 Pühap. 2. P.p.ül.P. külm
6 Esmasp. Dietrich. ilm.
Keiserliku Kõrguse Suurwürsti auujärje pärija

Nikolai Aleksandrowitshi sündimise päew.
7 Teisip. Henriette Q Kena
8 Kesknäd. Luitgarde soe
9 Neljap. Nikolai

ilm;10 Reede Gordian iS

11 Laup. Pankratius r» ® 8, 2' ö.

Üürikese aja kannatamisest. Johann. 16, 16.

12 Pühap. 3.P. p. ül. P. wahel
13 EsrMsp. Serwatius annab
14 Teisip. Kristian co

müris-
15 Kesknäd. Sohwi tamise



Lehe-kuu.päewa.

16 Neljap.
17 Reede
18 Laup.

Kreek 
Herbert 
Eerik 6.

 k. 
n.

 I

wihma.

C8, 31'6.

Jeesuse äraminemisest isa juure.. Johann. 16, 5.

19 Pühap. 4. P.P.A.P. Kenad
20 Esmasp. Sibilla
21 Teistp. Ernestine -O ilmad.

22 Kesknäd. Emilie Wilu
23 Neljap. Leontiine id

24 Reede Ester xo la

25 Laup. Elfriede G6, 2'5.
Õigest palwest. Johann. 16, 23.

26 Pühap. 5. P.p.ül. P. - na tuke
27 Esmasp. Ludolw
28 Teisip. Willem wihma.

29 Kesknäd. Maksimilian id Jahedad
30 Neljap. Suur risti p. ööd.
31 Reede Aliide
Isel tõuseb päike k. 3, 49 min.; läbäb looja k. 8, 4 min. 

Ilmal „ „ „ 3, 3'2 „ „ w „ 8, 24 e
2Isel „ w „ 3, 17 „ „ , „ 8, 39 ,



Juuni. 30

1 Laup. | Gottshalk Kena

Püha Waimu töutusest. Joh. 15, 36.

2 Pühap.
3 Esmasp.

6. P.P.M.P. 
Erasmus

9 2, llz 

ja
4 Teisip. Wrideriika :Ö soe
5 Kesknad. Boniwaatsius

iltn
6 Neljap. Adalbert
7 Reede Lukretsia eo

Annab

8 Laup. Wridolin wihma.

Püha Waimu saatmisest. Joh. 14, 23.

9 Pühap.
10 Esmasp.

1. Neli P.
2. Neli P. o

Pitkem p.
O6,49'h.

11 Teisip. Sigrid Heitlik
12 Kesknäd. Noora
13 Neljap. Toobias 5 ja

14 Reede
15 Laup.

Josewine 
Amilde

oi jahe.



paewa. Jaani-kuu.

Suurest õhtusöömaajast. Luuk. 14, 16.
30 Pühap. 2.P.P.3a.J.P.^ wihma.
Isel tõuseb päike k. 3, 9 min.; lähäb looja k. 8, 51 min.

Ilmal „ „ „ 3, 8 „ „ , , 8, 55 ,
21sel „ „ w 3, 14 v „ , N 8, 52 «

Jeesus ja Nikodemus. Johann. 3, 1.

16 Pühap.
17 Esmasp.
18 Teisip.
19 Kesknäd.
20 Neljap.
21 Reede
22 Laup

3ainuJum. P. 
Artur
Albert
Wiktor
Wlorian
Emil
Ludmilla

| 
1.

 kü
li n

äd
al

.

Õhtud 
(£12,53% 

sojad, 
päewad 

wihma- 

sed.
Rikkast mehest ja waesest Laatsarusest. Luuk. 16, 19.

23 Pühap. 1.P.p.3a.J.P. Õige
24 Esmasp.
25 Teisip.
26 Kesknäd.
27 Neljap.
28 Reede
29 Laup.

Jaani päew.
Willi 
Jeremias 
Waldeka 
Josua 
Peeter Pauli p.

G5, 35% 

soe. 

Sajab 

rohkes te



Juuli. 31

1 Esmasp. Teobald Wilud
2 Teisip. Heina Maarja p. 2 7, S' h.
3 Keflnäd. Kornelius pilwised
4 Neljap. Ulrik päewad.
5 Reede Anselm

Soe.6 Laup. Hektor

Ärakadunud lambast ja trahma rahwast. Luuk. 15, 1.

7 Pühap. 3.P. p. 3a.J.P.
Kenad

8 Esmasp. Adelaide
9 Teisip. Tusnelda ® 3, 31'6.

10 Kesknäd. 7 Wennaste p.
sojad

11 Neljap. Emmeline
12 Reede Hendrik ilmad.
13 Laup. Mareta päew.

Olge armulised! Luuk. 6, 36.

14 Pühap. 4.P.p.3a.J.P. Wihmased
15 Esmasp. Apostl. p. ilmad.
16 Teisip. Hermiine S6,9'h.
17 Kesknäd. Margot



päewa. Heina-kuu.

18 Neljap.
19 Reede
20 Laup.

Rosiina
Kamilla 
Eliias

Käiwad 
sage
dad

Peetruse

21 Pühap.
22 Esmasp.
Suure Majesj

23 Teisip.
24 Kesknäd.
25 Neljap.
26 Reede
27 Laup.

rohkest kalasaagist. Luu 
b. P.p. 3 a. J. P. 
Maria Magd.

eeli Keisri Proua M 
ronina nime päew.

Adelheid 
Kristine
Jakobi päew.
Anna 
Marta

k. 5, 1.

wihma-

aria Weodo-

• 6, 49^ ö. 
wood. 
Kenad 

ja 
õige

Waar

28 Pühap.
29 Esmasp.
30 Teisip.
31 Kesknäd.
Ifel tõuseb päike

Ilmal „ „ 
21fel „ ,

lseride õigusest. Matt. 5 

6. P.p. 3a. J. P.
Edmund
Rosaalie
Angelika

k. 3, 27 min.; lähäb loo
„ 3, 43 „ „

4 it! K H H n

20.

sojad

ilmad.

3)10,48'0.
a k. 8, 43 min.

„ 8, 28 „
„ 8, 9 „



August. 31

1 Neljap. Peetr. wang. Sojad
2 Reede Ellinor ja
3 Laup. August ilusad

4000 mehe söötmisest. Mark. 8, 1.

4 Pühap. 7.P.P.3». J.P. ilmad.
5 Esmasp. Oswald Sajab
6 Teisrp. Krist, äraselet. roh-
7 Kesknäd. ?tlwred @11, 5' 6.
8 Neljap. Kotlep

keste
9 Reede Zwar

10 Laup. Lauritse päew wihma

Wale-prohwetidest. Matt. 7, 15.

11 Pühap. 8.P.p.3a.J.P. Pilwine,
12 Esmaöp. Klaara aga
13 Teisip. Elwire sajab
14 Kesknäd. Selma SI,46'p.l.
15 Neljap. Rukki Maarja p. wäha
16 Reede Anastasia
17 Laup. Adele wihma.



päewa. Lõikuse-kuu.

Ülekohtusest maja-pidajast. Luuk. 16, 1.

18 Yühap. 9.P.p.3a.Z.P. Müristab
19 Esmasp. Melanie ja
20 Teisip. Bernhard

rasked21 Kesknäd. Walter
22 Neljap. Nadiine .(©9,53'1).
23 Reede Benjamin wihma
24 Laup. Pärtli päew wood.

Jeruusalemma ärarikkumisest. Luuk. 19, 41.

25 Pühap. 1O.P.p.3a.J.P. Sojad
26 Esmasp. Natalie ilmad.
27 Teisip. Gebhard Müristab
28 Kesknad. Auguste ja
29 Neljap. Johann, hukk. palju
30 Reede Aleksander 0)12,44' pl

Suure Majesteeti Keisri Härra nime päew.

31 Laup. Rebekka wihma.

Isel tõuseb päike k. 4, 23 min.; lähäb looja k. 7, 44 min.
Ilmal , , », 4, 44 „ „ * « 7, 19 ,
21sel w n 5, 5 „ v < * 6, 53 ,



September. 30

Waariserist ja tölnerist. Luuk. 18, 9.

1 Pühap. 11.P.p.3a.J.P. Soe
2 Esmasp. Elise ilm.
3 Teisip. Berta Annab
4 Kefknäd. Mall mürista-
5 Neljap. Natanael mise
6 Reede Magnus ®6,40'(>.
7 Laup. Regiina wihma.

Kurttummast. Mark. 7, 31.

8 Pühap. 12.P.p.3a.J.P. Selge
9 Esmasp. Bruno

10 Teisip. Albertine la

11 Kefknäd. Pööri p. ilus

12 Neljap. Erna ilm.
13 Reede Danida ©12,44'b.
14 Laup. Risti ülend. Annab

Halastajast Samaaria-mehest. Luuk. 10, 23.

15 Pühap. 13.P.P. 3a. J. P. tt A f*11
16 Esmasp. Jakobine HUllltt



Mihkle-ku«.piewa.

17 Teisip. Lambert wihma.
18 Kesknäd. Ameelie
19 Neljap. Werner Heitlikud
20 Reede Marianne
21 Laup. Matteuse p. G 2, 34' h.

Kümnest pidalitõbisest. Luuk. 17, 11.

22 Pühap. 14.P.p.3a.J.P. ilmad.
23 Esmasp. Wendela
24 Teisip. Johann, saam. Tuuline.
25 Keftnäd. Franks Ilus
26 Neljap. Johann, öp. ja
27 Reede Aadolw soe
28 Laup. Wentsel ilm.

Mammonast. Matt. 6, 24.

29 Pühap. 15.P.p.3a.J.P. Mihkle p.
30 Esmasp. Hironimus 5)12,33't>.

Isel tõuseb päike k. 5, 28 min.; lähäb looja k. 6, 23 min.
Ilmal „ „ « 5, 48 „ v 5, 56 „
21sel „ „ „ 6, 8 , „ „ , 5, 29 „



Oktoober. 31

1 Leisip.
2 Kesknäd.
3 Neljap.
4 Reede
5 iaup.

Wolmer 
Reinhard 
Elsa 
Prantsiskus 
Amalie

Teeb 
öö 

külma; 
päewal selge 
® 3, 22' ö.

Naini-linna noorest mehest. Luuk 7, 11.

6 Pühap. 16.P.p.3a.J.P. Lõikuse p.
7 Esmasp. Karitas ja
8 Teisip. Samuela soe.
9 Kesknäd. Pridrik Tumedad

10 Neljap. Arwid wilud
11 Reede Burhkart ilmad;
12 Laup. Walwrid ; (C 3, 33' 6.

Wee-töbisest. Luuk. 14, 1.

13 Pühap. 17.P.p.3a.J.P. wahel
14 Esmasp. Willemine annab
15 Teisip. Hedwig peeni-
16 Kesknäd. Amiine kest
17 Neljap. Wlorentin wihma.



päewa. Wiina - kuu.

18 Reede Lukase päew.
19 Laup. Ello

Tormine.

Suuremast käsust. Matt. 22, 34.

20 Pühap. 18.P.P. 3a.AP. Lutt. püh.
21 Esmasp. Ursula ® 8, 9'6.
22 Teisip. Kordula Heitlik.
23 Kesknäd. Sewerin Sajab
24 Neljap. Hortensia rohkeste
25 Reede Krispin wihma
26 Laup. Amandus ja

Aimatud inimesest. Matt. 9, 1.

27 Pühap.
28 Esmasp.
29 Teisip.
30 Kesknäd.
31 Neljap.

19.P.p.3a.J.P.
Simeon Jud.
Engelbreht
Absalon
Wolwgang

raitsakat. 
210,23'h. 

Tume 
ja wilu 

ilm.

Isel tõuseb päike k. 6, 29 min.; lähäb looja k. 5, 2 min.
Ilmal , , „ 6, 51 „ * „ „ 4, 37 „
Llsel , „ „ 7, 14 „ , , , 4, 13 „



Akowernber. 30

1 Reede
2 Laup.

Pühade päew 
Hingede päew Wihmased

Pulma riidest. Matt. 22, 1.
3 Pühap. 2O.P.p.3a.J.P. ilmad
4 Esmasp. Otto ® 1, 53'
5 Leisip. Lotta
6 Kesknäd. Leonhard ja

7 Neljap. Engelbert kaunis
8 Reede Aleksandra

külm.9 Laup. Teodor

Kuninga-mehe pojast. Johann. 4, 47.

10 Pühap. 21.P.p.3a.J.P. M. Luther.
11 Esmasp. Martin piiskop C 10,2'1).
12 Teisip. Korneelm

Annab13 Kesknäd. Eugen
14 Neljap. Wridrik wahel
Suure Majesteeti Keisri Proua Maria W>odo-

ioiuna sündimise päew.

15 Reede Leopold
lund.16 Laup. 1 Ottomar



päewa. Talwe»fuu.

Kawalast sulasest. Matt. 18, 23.

17Pühap.
18 Esmavp.
19 Teisip.
20 Kesknäd.
21 Neljap.
22 Reede
23 Laup.

22.P.p.3a.J.P. 
Aleksander 
Elisabet 
Georgine 
Maria ohw. p. 
Alwons
Klemens

Sajab 
wihma. 

«1,22'p.l.

Ilusad 

sojad

Kohtu rahast. Matt. 22, 15.

24 Pühap.
25 Esmasp.
26 Teisip.
27 Kesknäd.
28 Neljap.
29 Reede
30 Laup.

23.P.p.3a.J.P. 
Kadri päew 
Konrad 
Johannes 
Günter 
Eberhard 
Andrese päew

Surnute P. 
ilmad. 

2)6, 50'ö.

Kenad 

päewad.

Isel tõuseb päike k. 7, 39 min.; lähäb looja k. 3, 50 min. 
Ilmal „ „ 7, 59 v ,, „ „ 3, 33 ,
21sel „ „ 8, 18 „ ,, „ ,, 3, 21 „



Detsember. 31

Jeesuse Jerusalemma minemisest. 3Dlatt. 21, 1.

1 Pühap. 1. Kr. tul. P. Tuleb
2 Esmasp. Meeta lund.
3 Leisip. Agrikola ©2,29' 6.
4 Kesknäd. Barbara
5 Neljap. Sabiine Heitlikud
6 Reede Nikolaus

Keiierl. Körg. Suurw. Auujärje-pärija nimepäew.

7 Laup. Antonie

Wiimse päewa tähtedest. Luuk. 21, 25.
8 Pühap. 2. Kr. tul. P. ilmad.
9 Esmasp. Joahim Sajab

10 Leisip. Juudit Lühem p.
11 Kesknäd. Woldemar <2 7,15' h.
12 Neljap. Ottilie lund
13 Reede Luutsia ja
14 Laup. Ingeborg käre

Johannes wangi tornis. Matt. 11, 2.

15 Pühap. 3. Kr. tul. P. - • .
16 Esmasp. Alwine kulm.



päewa. Jöulrt - kuu.

17 Leisip. Zgnaatsius Pehme
18 Kesknäd. Kristohw ilm.
19 Neljap. Lot • 4, 86'h.
20 Reede Aabram
21 Laup. Tooma päew (Leige

Johannese tunnistus Jeesusest. Johann. 1, 19.

22 Pühap. 4. Kr. tui. P. ja
23 Esmoöp. Wiktoria wäga
24 Teisip. Adam ja Ewa
25 Kesknäd. 1. Iöulu P. külm. .

26 Neljap. 2. Jöulu P. 22, 49't).
27 Reede Ew. Johann.

Sajab28 Laup. Süüta laste p.
Siimeon ja Anna. Luuk. 2, 23.

29 Pühap. P. p. Jöulu. mähe
30 ESmasp. Daawit

lund.31 Teisip. Silwester

11ei tõuseb päike k. 8, 33 mm.; lähäb looja k. 3, 16 min.
Ilmal „ , .8/40 , „ „ „ 3, 17 „
21sel , , -Ml , , , tf 3, 27 ff



Päikese- \a kuu-w arjutamised.
Aastal 1891 warjutakse päikest kaks ja kuud 

kaks korda, kellest esimene päikesewarjutamine ja 
mõlemad kuu - warjutamiied siin nähtawad saa
mad olema.

Meie maal nädtam päikese-warjutamine on 
25. Mail. Warjutamise hakatus on kell 6, 18 
min. hom. ja lõpetus kell 7, 58 min, hom.

Esimene kuu-warjutamine on 11. Mail. Ta 
hakab kell 6, 17 Min. õhtu ja lõpeb kell 9, 54 
min. õhtu. Kuu tõused kell 8, 18 min. juda war- 
jutatud üles.

Teine kuu-warjutamine on 4. Nowembril. 
Tema hakab 11 min. pärast poolt ööd ja lõpeb 
kell 3, 39 min. hom.

Kroonu-pühad,
mis uue kiriku-sääduse järele ka Maa kirikutes 

tulemad pidada.
1. Küünla-kuu 36. päewal. Meie suure Keisri härra 

ja kõige Weneriigi Jsiwalitseja Aleksander Aleksandr 
rowitshi sündimise päew.

2. Paastu-kuu 2. päewal. Meie suure Keisri härra 
Aleksander Aleksandrowitshi walitsuse haka
tuse päew.



3. Lehe-kuu 6. päewal. Tsesaarewits'i Suurwürst auu» 
järje pärija NikolaiAleksandrowitshi sündimise 
päew.

4. Lebekuu 15. päewal. Meie suure Keisri härra ja Te
ma Abikaasa kroonimise päew.

5. Heina - kuu 22. päewal. Suure Majesteeti Keisri 
Proua Maria Weodorowna nime päew.

6. Lõikuse-kuu 30. päewal. Meie suure Keisri härra 
Aleksander Aleksandrowitshi nime päew.

7. Talwe - kuu 14. päewal. Suure Majesteeti Keisri 
Proua Maria Weodorowna sündimise päew.

8. Jõulu-kuu 6. päewal. Keiserliku kõrguse Suurwürst 
Auu-järje pärija nime päew.

Neidsinatsid kroonu-pühi peetakse nenda kui Paastu 
jutluse päewi.

Keisri Härra Iflwalitseja 
suguselts.

Aleksander IH. kõige Wenerigi Zsiwalitseja 
ja Keiser ja ka Poolamaa Kuningas j. n. e., 
sündinud 26. Weebruaril 1845.

Maria We od or owna, Keisri Proua, sün
dinud 14. Nowembril 1847.

Nende lapsed: 1) Tsesaarewits, Suurwürst 
ja Auujärjepärija Nikolai Aleksandro- 
wits, sünd. 6. Mail 1868. 2) Georg 



Aleksandrowits, sündinud 27. Aprillil 
1871. 3) Ksenia Aleksandrowna,
sünd. 25. Märtsi 1875. 4) Michail Alek
sandrowits, sündinud 22. Nowembril 
1878. 5) Olga Aleksandrowna, sün
dinud 1. Juunil 1882.

Keisri wennad:
1) Suurwürst Wladimir Aleksandro

wits, sünd. 10. Aprillil 1847.
Lema proua Maria Pawlowna, sündi

nud 14. Mail 1854.
Nende lapsed: 1, Kirill Wladimi- 

rowits, sündinud 30. Septembril 1876. 
2, Boris Wladimi rowits, sündinud 
12. Nowembril 1877. 3, Andrei Wla- 
di mi rowits, sündinud 2. Mail 1879. 
Suurwürstiprintsess Helena Wladimi
rowna, sünd. 18. näärikuu päewal 1882.

2) Suurwürst Aleksei Aleksandrowits, 
sündinud 2. Januaril 1850.

3) Suurwürst Sergei Aleksandrowits, 
sünd. 29. Aprillil 1857.



Tema proua Jelissaweta Feodorowna, 
sünd. 1. Nowembril 1864.

4) Suurwürst Paul Aleksandrowits, 
sünd. 21. Septembril 1860.

Keisri öde:
Suurwürstina Maria Aleksandrowna, 

Edinburgi hertsogi prints Alfredi proua, 
sünd. 5. Oktoobril 1853.

Laada 
paewade näitus.

Nääri -kuu.
7. Riias 3 p., Origital 2 p., Tartus 3 
nädalat ja Wörus lina laat. 10. Heinastes 
2 p. Haapsalus 2 päewa. 17. Koloweres 
(Läänemaal) 2 päewa. 25. Pärnus hoos te 
ja lina laat, 3 päewa ja Wiljandis lina laat. 
26. Keblastes (Mihkle kihelk.) 2 päewa. 
27. Rakwere linnas 2 päewa.



Küünla-kuu.
2. Paltiskas ja Wörus. Wiljandis ja Mal
gas, saksa laat, mõlemad 8 päewa. 4. Tar
tus, lina laat. 6. Narwas 4 p., Paides 2 
P-, Audrus, reedel enne Waftlapaewa, Lihu
las, esmaspaewal enne Mastlapäewa. 15. 
Wiljandis, lina laat, Riias 8 p. 20. Kiwi- 
loo kõrtsi juures 2 p. 22. Mõrus, saksa laat 
8 p. 25. Molmaris 2 p.

Paastu - kuu.
Raplas, esimesel sell kuu esmaspäewal, 2 p. 
Keila kiriku juures esmaspäewal pärast 3. 
Püha paastus, 2 p. 15. Paide linnas, Liha- 
wõte laat. Palmsi möisas, Tallinna maal, 
päew pärast lihawõte pühi. Walgutas, Rannu 
kihelk., neljapäewal enne Suurt Neljapäewa.

Jüri - kuu.
Wiljandis, neljapäewal pärast Lihawõte pühi. 
Rakweres, esmaspäewal pärast Lihawõte pühi, 
2 p. Palmsis, kesknädal pärast Lihawõte 
pühi, 3 p. 10. Pärnus, esmaspäewal ja teisi- 
Päewal enne Jüripäewa. 19. Alamustenis 
(Kanepi kih.) 1 p. 20. Ruhjas ja Ania 



möisas (Harju-Zaani kih.) 2 p., 25. Sakken- 
howi möisas 1 p.

Lehe -kuu.
1. Karilatsis 2 p. 9. Rabinas 2 p.

Jaani-kuu.
10. Wönnus 7 p. 16. Rakwereö 1 p. 20. 
Riias, Z näd. Tallinnas, saksa laat, 2 näd. 
Paides sa Palmsi möisas, Tallinnamaal 3 p. 
20. Wöru linnas. 22. Wiljandis 2 p., Paju 
möisas, Saaremaal 2 p. 27. Walgas 1 p., 
Tallinnas 8 p. 29. Tartus ja Tarwastus.

Heina-kuu.
2. Pärnus ja Karksi möisas 2 p. 10. Kure- 
saares, 10 p. 20. Riias 3 p. ja Pärnus, saksa 
laat 3 näd. 26. Wolmaris 1 p.

Löikuse-kuu.
1. Saaremaal, Jaama kihelk., Sere möis. 3 
p. 7. Wöru linnas. 10. Walgas ja Lemsis. 
15. Helmes 2 p. 24. Ruhjas 1 p., Waöte- 
möis. (Suure-Jaani kih.) 2 p. 27. Uue möis. 
(Wiljandi maal.) 28. Killingi möisas ja Wö- 
rus. Lelle-möisas 2 p. 30. Kaantso möis.



Mihkle - kuu.
1* Kuresaares ja Torgu möis. 2. Tammis
tes ja Abjas 2 p. 4. Rabinas 2 p. 6. Laage
peras 1 p. 8. Röuge möis. ja Tartus. 9. 
Adseli-, Kaftna- ja Purtneko möis. 10. Mö- 
nistes, Patküla ja Oldre möis. Paides. Ma
nas Salatsis, Sürgaweres ja Muhumaal, 
Suures möisas. 13. Pööraweres ja Antfo 
möis. 14. Uue möis. ja Haapsalus. 15. Kure- 
saare ja Pöltsamaa linnas, Koorte- ja Salatsi 
möis. 16. Kirepil, Tartumaal. 18. Audrus. 
20. Mändras2p., Narwas 3 p. 21. Heinastes 
ja Paltiskis 2 p. ja Molmaris. 22. Pärnus, 
esmasp. ja teisip. enne Mihkle p. Palmsi 
möisas, Tallinna maal. 24. Jöhwis, Lihu
las, Wiljandis ja Wörus. 26. Tallinnas ja 
Kuresaares 3 p. 29. Mihkli kiriku juures, 
Keblaste ja Keila möis., Malga, Rakwere, 
Tartu ja Waftse linnas. Jöelehtmes, Harju
maal, nädal pärast Mihklit. Raplas, 1. ree
del pärast Mihklit.

Wiina-kuu.
1. Heinaste möisas 2 p., Kuresaares 3 p. ja



Kaarma Suures möisas. 4. Koloweres. 5. 
Räbinas ja Awinurmes, Lohusoo küla juures. 
2 p. 6. Tarwaste möis. 7. Wörus. 9. 
Lemsi linnas ja Taali wabrikus. 10. Köus 
ja Kassinurmes lp. 11. Latres 2 p. 15. 
Lustiwere ja Weski möis. 16. Wönnus 2 p. 
18. Sindis ja Mönnistes. 19. Kulinas 3 
p. 20. Röusas (Wändra kihelk.) 2 p. 22. 
Nissis 3 p. 28. Wolmaris 3 p.

Talwe - kuu.

1. Tartus 2 p. 6. Patti möisas. 10. Must- 
wee külas ja Wöru linnas. 15. Woltwetis 
ja Wigalas, 2 p. 20. Malgas 2 p. 25. 
Wiljandis ja Wolmaris, lina laat.

k u u-i:
5. Pööraweres ja Räbinas. 10. Riias 4 
näd. Wönnus, lina laat. Märjamaal, 3. 
Kristuse tulemise püh. Pärnus, esmasp. ja 
teisip. enne Jöulu. 16. Paides 2 p. 27. 
Walgas 10 p.

2*



Jfienda tapja.
Üks tõeste sündinud lugu. A. R.

Ühel ilusal lõikuse kuu öhtul, olid alewil 
tutawas ^Tõkesilma" trahteris, nii kui iga 
öhtu, üks seltskond „kandwöeraid" koos; kes 
oma känd laua ümber istusid, rõõmsaste 
juttu puhusid ja sinna juure rüipasid.

See wäike, aga wälja otsitud seltskond oli 
suurem osa manadest, waljateeninud teendri- 
test, kes ennast ise ametnikuteks nimetasid; 
sellepärast nimetasid nende ligimesed neid nalja 
pärast „Soonteks!"

Sell öhtul ei olnud „Soonet" mitte täie
likult koos, sest et üks raske müristamine ja 
orkaani sarnane torm, mitmed neist wanakes- 
test oli kodu sundinud jääma, ja kõigist wiis 
olid julgenud oma iga õhtuse känd laua 
juure tulla.



Nõnda kui iga kandlaua ümber, nönda sai 
ka siin milmist asjakest räägitud ja waieltud; 
politiika, ilma ja linna tühja juttude üle j.n. e.

Täna oli isienda tapmise üle!

Juba jälle üts! hüidis endine tuapois A. 
ja wiskas praegu loetud ajalehe „Postmehe" 
wihaga laua peale.

„Ei, to om tõesti hirmus! Iga päiw keda 
Jumal laseb tulla, juhtub to sarnane näoto 
esiända tapmine! Teie wõite esi mulle kõnelda, 
mis te tahate: üits esiända tapmine jääb 
minu silmin üits igawene argus! Ütelgi ini
mesele pole toda õigust, oma elu esi roota! 
La ei tohi mitte! Ma söidin körd oma önsa 
Baroniga jahi pääle; hädaperast olime paar 
samma mõtsan, kuulge: faal rippus üits ütten 
tükin puu otsan? Ma pole tema nägu kõi
gil eluajan ära unetenud — neli nädalid 
järgen olen toda unes näinu. Ja, — minu 
härrad, ta oli roeelgi nii häbemata olnud, 
ja enda ökroa selle kottuse manu ülespuhke- 
nud, kost õnnis paron pidi mööda minema."



„Mina pole mitte teiega ühes mõttes," 
ütles endine „ussirohumüia!" „Uks isienda- 
tapmine ei ole minu silmis mitte argus; mina 
olen selle wastu, sest seal juures saab pagana 
päralt palju julgust tarwis olema, kes taht
mise jõudu sunnib, ise oma kaega wagiwalt- 
selt elulõnga labilöigata ja elu küinalt kus
tuda."

„Ja, ja, ei, ei!" muidugi, julgust on ika 
selle man maja," ütles tuapois. „Aga ärge 
pange pahas, ta om ja jääb ika ütes kurja- 
teus köigen haritud Euroopan ja kõigi ini
meste man! Ma küsin teilt, minu härrad! 
Kui me’ enda kõik esi ära tapame, mis siis 
peas perast meie riigist wälja tulema, amet- 
nikudest j. n. e.

„Üsna õigus!" kinnitas endine kohtu abi- 
kirjutaja kawala pilguga. „Sest mul on ika 
kahju olnud, et ma niisugust isienese tapjat 
mitte enam trahwida ei wõinud. Sest kui
das tohib keegi ilma politsei loata oma elu 
wõtta ja ametnikutele niisugust wingerpussi 
teha, mis jauks meil siis arstid on?"



„Raadihärra!" „raadihärra!" hüidis en
dine pidalitallitaja naljaka ähwartamisega. 
„Kui teie kord minu kätte wahele tuleksite, 
küll te’ siis hakaksite aru saama."

„Pole sugugi wõimalik, arst," ütles kirju
taja naerdes, „minu juures on teie wõimus 
kadunud, sest mina olen oma elu elukaitsmise 
ehk tasumise kassasse üleswõtnud."

Kõik naersid selle naljatilga üle.
ja, ei, ei! mo hää arst, meie raadi- 

härraga ei saa te’ mitte malmis." „Minu 
heldekene!" hüidis tuapois üles karates uuri 
käes hoides, „om pea ükstõistkümmend! Ei, 
kuida aig end’ laseb ärawiita! Jurka! tulge 
ma massan ära! Kui mull see ärapootud 
mitte jälle unen ei tule, ma olen üsna ärri
tud!" — „Mull om kai ts napsi, teemad 6 
kop., üits nahkworst 3 kop., om kokku üttesa 
kop.; siin om 10 kop. hõbe raha!" — „LaSke 
olla, nõnda om õigus, ma ei annud teile eila 
jootraha!"

„Kuidas olliö menu sebra?" hüidis mana 
lahtilastud weltweebel, „menu armas, wettaS 



weel üks reisipassi äraharjutamiseks, enne 
magama läksi?"

„Oleme waga rahul!" hüidsiwad kõik, ilma 
tuapoisita, kellel kübar ja wihmawari käes 
olid ja aknast wälja waatas.

„Ma arwan, ega wihma enam ei satta," 
ütles seesama ümberpöördes. „Aga om öuen 
üts pimedus, et mitte kätt silma een ei wõi 
nätta. Soowin hääd ööd; magage kõik 
rahuliste ükstõisega." „Kui ma aga tost 
jälgist esienda tapjast ei unista." Nende söna^ 
dega wõttis ta ukse lahti ja kadus õuue pime- 
dusese.

„Haäd ööd!" hüidsid kõik teised temale 
taga järele, „magage rahuga."

„On üks kena narilase mees!" arwas welt
weebel naerdes; „aga nattik arga ja kartliku 
olepkile!"

„Wäga kartlik," kinnitas pidali tallitaja, 
„kui ta aga oma önsa baronist kõnelda wõib, 
siis on ta üsna õnnelik!"

Nõnda jutlustades wõiö juba 10 minutid 
möödaläinud olla, kui järsku tua uks lahti 



sai kistud ja tuapois kahwatanud näoga, ilma 
kübara ja wihmawarjuta, hingetumalt tuppa 
jooksis ja pool nörkend ühe tooli peale langes.

Kõik kargasid oma paikadest üles ja läksi- 
wad osawöttes tema ümber.

„Jumala pärast, mis olep tei' sündinu?" 
küsis wäepäälik. „Jurka ruttu üks konjak 
naps!" käskis arst.

„Ta näeb seda moodi wälja, nagu oleks 
ta waimusid näinud!" urises kohtunik arstile.

Selle aja sees oli kammerhärra sugu toi
bunud. Ta tõstis pää üles ja pani käed 
risti ja õhkas murtud häälega: „OH sa tai- 
wane taadikene! See hirmutus! sääl wäljan 
aija weeren! Sääl kurdab üits mahan!"

„Kus?" „Kes?" hüidsiwad kõik läbisega- 
mine.

„Seda ma ei tija!" wastas päädraputa- 
des tuapois. „Uts esienda tapja, wõi mida 
muud hääd, susi hend tijab!" — „Kui mina 
siist äralätsin ja õuen pimedan edasi astusin, 
siis oli kölguks üts minu silmi een, just kui 
toona. Kõige tee pääl mitte ütte tulekest!



„Lagunu latra" öllepood ei olnud ka enam 
walla! Kui ma nüüd säält kitsast uulitsast 
läbi tahtsin minna, putub korraga minu jalg 
ute köwa asja külge, oli aga ka weedi pehme. 
Ma ei tia esigi, mis see oli! Ma põrksin 
hää tük maad tagasi ja kurtsin silmapilk 
wagusi! Ma oleks häämeelega ringi läinu, 
aga kuida wõib keski ses kitsan uulitsan, 
ringi minna! Uudishimu ajas mind waata- 
ma, mis tõbras see oli! Ma kumardan ja 
sorkan edimetse sõrmega ühte pehme asja 
külge ning näen midagi, kui üts nägu ja 
pää, üte halli kübaraga! See man mõtlesin 
esi marsi. Nüüd peaksin ehmatuse perast maa
põhja ärawajuma. See om üts inemine — 
aga missugune? Ehk üts wööras „Lagund 
latrist?" Nüid wõtsin julguse koomale ja 
hõikasin: „Siin om üts maan kes?" — Ei 
wastanud. — „Kes om siin maan," hõika
sin weideke waljem, ma wõin oma kaela ja 
jala ärakatkestada; „teie wõite siin üte kange 
nohu saada!" Köik jäi wagaseks kui hiire 
mulgun. Nüüd hakkas mull' weidikene hirm 



pääle tulema. See on üts surnu, mõtlesin 
esieneseK, üts esienese tapja; ehk om weel abi 
wõimalik. Siis kupatin sedamaid jälle tagasi 
siia. See om kõik."

„See asi peab järele waatud saama," ütles 
kohtunik, „tulge kõik ligi." „Jurka," ütle 
Matsele, et ta suure talli latre põlema säeb 
ja wäikese õlle wankre ligi wõtab."

Enne weel, kui 10 minutid mööda olid, 
oli kõik seltskond Matsiga, kes ainsalt wan- 
gert wedas ja kohtunik latrega ees otsas, 
tee peal. Ka köögi Mall tuli haawa sidu
mise nartsudega, kui halastaja öde, järele. 
Tee peal saiwad mitmesugused arwamised 
awaltud. „Kes wõib see õnnetu olla?" küsis 
üks. „Kes kandis siinpool halli kübarad?" 
küsis teine j. n. e. „Habemeajaja Nurk kan
nab halli kübarat!" hüidis arst. „See om 
õige!" ohkas tuapois, „ta om ka oma naese 
ja ämmaga, kes tema majan on, kakelusen 
ja tahab lahutada, sest et naine hirmus usk- 
mata on." „See wõib küll wõimalik olla," 
arwas söamees. „Selle sisen om rohkeste 



kurja!" rääkis tuapois edasi. „Kuldlõwin" 
om tal mõni 36 napi wõlgu."

„Seiske, siin on midagi maas!" hüidis 
järsku kohtunik ja näitas tuld maha.

„Üks wihmawari!"
„See on minu!" hüidis tuapois ja wõttis 

oma wihmawarju tagasi. Kahekümne sammu 
järele puutus kohtuniku jalg jälle ühe asja 
külge. „Üks kübar!"

„See om ka minu!" ütles tasase häälega 
tuapois, „ma wiskasin oma kübara ja wih
mawarju sellepärast maha, et selle hirmsa 
kotuse ka öiete wõisin üles leida. Nüüd om 
see kotus pija lähedal, sest meie piame selle 
man olema."

Mall katsus köhida. „Wakka!" sosistas 
tuapois.

„Seiske!" hüidis kohtunik ja jäi ka isi 
seisma.

Kõik seltskond tegi sedasama.
„Sääl on üks inimese keha maas!" Ta 

astus ligemale, latre tuli paistis hingetuma 
keha peale.



Pärast seda, kui ta ära oli näinud, mis 
asi sääl maas oli, hüidis ta suure häälega: 
„Astuge lähemale minu härrad, ka teie kam
merhärra !"

Tuapois kraamis kõik oma julguse kokku 
ja ajas silmad õieti pärani ning waatas maas 
olewat kogu ja ütles häbenedes raasukese aja 
pärast: „Issand taiwaken, see on ju warblaste 
ja lindude hirmutus, kes uipuu aija otsast 
om maha sattunu, see ei elanu ju sugugi.

„Ei!" naersid teised ja ütlesid: „Ei see 
küll pole weel elanud!"

„Hähähä!" niisguguft narri tempu oli 
weel waja!" hüidis köögi Mall, „ajawad 
mind öösi kõige parema uinaku paalt üles, 
warblaste kohutajate ja ernehirmutuste haa- 
wasi kinni siduma!" istus õlle wankri ja 
käskis Matsi, ennast koju wedada, mis Mats 
ka häämeelega tegi, sest ta teadis, et selle 
eest köögist mõni parem suutäis tal osaks sai.

Tuapois ehk kammerhärra wahtis ikka weel 
lahtise suuga, ölgift walmistatud hirmutust 
peale, kuni arst hüidis:



„Noh kammerhärra, lahme ja joome selle 
kohkumise paale üks klaas soojal"

„Ei, minu härrad, tänan wäga, see koh
kumine ei läha neljal nädalil minu luiest 
wälja!"

„Hää, siis läheme üksi, parandage ennast 
kammerhärra!" ütlesiwad kõik ühest suust ja 
pöörsid minema.

„Lubage," palus tuapois, „jätke minule 
see latern, ehk wõib kuskil meel üts tõelik 
esienda tapja olla!"

„Suure rõõmuga, siin on, wõtke ja nüid 
edasi, hääd ööd, kammerhärra!"

Kõik läksid oma teed ja uulits oli jälle 
waikse öö pimeduses.

Tuapois läks pääd raputades kodu ja 
näitas ettewaatlikult tuld oma ette. Mahe 
ajal urises läbi mokade mõne pool walida 
söna.

„See sarnane rumal purikas, aija otsast 
alla sattunu; kes peni teda taga kuppatis, 
et ei märkanud aija otsan kurta!"

Om üts määrato laimtus.



Ehk ta küll täämba niimodu, pool teed 
om mööda läinu, aga ta om kindel, et esi
enda eluwõtmine om ja jääb ütes põlgtawas 
waiwas inemiste sean, esieranis weel siis, kui 
ta peris otstarbes saab wõetud.

Kõietantsja jutustus.

Sügisel 1872 aastal reisis üks kunstnikude 
seltskond, kelle hulgas ka üks Janke, nimega 
Montelle oli; üks 50-aastane mees, kes suu
rem osa oma eluaega üksi telgi aü oli elanud, 
oma abikaasa ja nende 17 aastase tütrega.

Montelle ja tema abikaasa oliwad need 
kõige paremad köietantsijad ja nende tütar, 
üks nõiduw ratsasõitja.

Praegu olime ühes wäikses linnas, aga 
olime ühte suure linna kutsutud.

Montelle abikaasa jäi raskeste haigeks ja 
suri, sai ka sinnasamasse maetud.

Lähemal esmaspäewal olime juba suures 
R. linnas. — Meil oli wiisiks, igakord kui 



meie kuskile linna läksime, üks lühike, awalik 
etendus anda. See oli ühest käigust üle, 
nõnda nimetatud torni köiest.

Seda ülesannet pidi ikka Montelle toimen- 
dama, et ta selle köie käigu ära tegi. Uks 
programmi nummer, mis Montelle lihtlabaselt 
etendas, oli see, et ta oma tütart ühe käruga 
mööda köit söitis; üks raske ettewõte! Kui 
ühe mehe hingeärituft tähele pandakse, kes 
oma kõige kallima waranduse käes hoiab ja 
teab, et see üksi tema osawusest ja tema kin
dla närwidest ja tema musklite jöust on, kelle 
külges niisugune kaelamurdaw tükk saab teh
tud l Mina kartsin, et see julgustük Montel- 
lest ettewõetud sai, just sellsamal päewal, kus 
tema närwid oma abikaasa kahju läbi juba 
nõrgestatud oliwad.

See kõige laiem uulits, kus kõige enam 
awalikusi majast oliwad, sai selle jauks roalt» 
tut>; üle uulitsa sai üks köis tõmmatud, mis 
Operimajast roõeraste majasse läks, kus meie 
korterid roõtsime. Etendus pidi kell 1 lõuna 
Hakama.



Kui juba rahwast õige palju wõeraste maja 
ette oli kogunud, ütles Montelle: ..Kuule nüid 
seda joru," mis juures üks põlgaw pilk üle 
tema näo lendas, nemad ei taha mitte ootada 
nii kaua, kui meie oma elu mängu peale 
paneme, nende lõbustamiseks. Kui meist üks 
kukuks ja kaela murraks, saaksiwad nemad 
rastakümmente järele weel seda rääkima, et 
see üks aruldane näitemäng oli olnud. See 
näitemäng, keda nemad kõik elawalt soowi- 
wad, teeb mulle raskust, nagu saaks ma sur
ma nuhtlusele weetud." La rääkis ühe ise
äraliku kibedusega.

Mina ei tahtnud wastu rääkida, waid öeru- 
sin tema pää, näo ja ölad tubliste rummiga 
sisse; ta tundis ennast selleläbi karastub.

Kui ta malmis oli, astus ka tema tuttav 
täieste etenduse jauks riides, tuppa.

See tüdruk nägi tõesti ilus wälja, tema 
suured mustad silmad näiksid loomuta läiki- 
wad. Isa wöttis ta kaenla ja surus ühe 
musu tema otsa pääle. „Kubas sinu närwid 
seisawad, Nella!"



,,O, need on kui teras!"
Za minul? Läks pesu laua juure, walas 

klaasi wet täis! „Waata siia!" Klaas oli 
nii wer täis, et wesi kuni üle ääre seisis. 
La seisis wäljasirutud käega minut aega; wesi 
ei wärisenud mitte; siis pani ta klaasi ara, 
ilma ühte tilka mahapillamata.

„Sa näed, minu närwid wõrdlewad jtnu: 
deg^, mo armas. Meie saame rahwast tanc 
imestama panema!"

Kunstniku sönad pidid tõeks minema!
Jakk! ütles Montelle, „minul seisab mõtte 

seda kõige raskemad tegewust julgeda. Leie 
olete näinud, minu närwid on wagusi, ometi 
ei tunne mina mitte — köis on 50 jalga 
kõrge ja huluja rahwa hulk fäal all. Ma 
ootan, et köis nii pinewile saab tõmmatud, 
kui wäha wõimalik on.

Poole tosina politseide abiga, antsin natuke 
ruumi nende meestele, kellel pinewa liinidega 
tegemist oli.

Montelle oli nüid malmis oma käiku pääle- 
hakkata ja näitas ennast, selle jauks tehtud tel- 



lingi peal, kohehoidja udi käeö! Uks hurraa 
kõlas üles, mis tema kumardamisega wastas.

Tõmmake finni, kõik kokku, ärge liigutage 
ennast mitte! hüidiS Montelle meestele, kes 
neid pinewil hoidwaid liinist pidasiwad. Me
hed täitsid oma kohut ja tundsid warsti lii
ride wäristust, kui Montelle naeru näoga 
jeal peal käis. Ta sai teine poole külge ja 
tuti niisama naerunäoga tagasi.

Sette peale läks ta meel ükskord sedasama 
teed, aga rõngad jalas. Ta käis kindlalt, 
aga ma nägin teda paar korda tuikumad.

Selle peale wõttis Montelle kotti üle pea 
ja läks sedasama teed, kinni silmil ja rullis 
tühja käru sinna ja tagasi.

Nüid tuli see kõige wiimane ja kõige ras
kem tükk. Kümme minutid puhkas Montelle 
siis istus Nella kerge käru sisse. Isa näitas 
nagu terasest tautud, kui käru kinni wõttis. 
Ta kumardas ette, musutas Nellat ja ütles: 
„On kõik korras, minu armas."

Üks mürin rahwa imekspanemisest tungis 
ülesse, kui Montelle selle kummiga üle- 



tõmmatud rata köie peale pani ja oma ette 
lükkas.

„Wait! abiliinid pinewile, kinni tõmmata!" 
hüidis Direktor.

Rahwas jäi jälle wait, aga 30,000 nägo 
waatasid ülesse.

Mehe musklid paisusiwad ja läksiwad pine
wile kui teras, ja tütar kui marmori kuju, 
omas istes ootas.

Nüid läks üle esimese külje liini, mõlemad 
naeratasiwad, kui köis narises.

Ülesminek teine poole oli ka wäga järsk; 
mull seisis süda rindus waka, kui neid mõle- 
mid waatasin. Rahwas oli haua waikne 
ootamisest. Mina, kes oma elu iga päew 
mängu pääle panen, wärisesin, kui neid kesk
paika köit nägin. Aga — ta sammus edasi, 
see tugew mees, ka keskpaik oli üle mintud, 
künni õnnelikult Operimaja katusele sai.

Nüid kölasiwad rõõmuöiskamised päält- 
waatajate poolt ülesse. Montella puhkas 
5 minutid, pööris siis Nellaga, kes ikka 
kärus istus, oma teed tagasi. Nõnda tuli 



ta maha kuni keskpaika ja läks seda järsu- 
mad kõrgust kaudu wõerastemaja poole ülesse. 
Pikamisi jõuudis ta edasi ja hoidis ennast, 
ilma udja liigutamata ise kohekaalas.

Nemad oliwad weel ligi 50 jalga katusest 
kaugel ja siitne ülestulik wäga järsk. Mon
tella katsus praegu üle ühe pinewaliini sõlme 
minna. Ta läks kaks sammu tagasi ja selle 
peale lahti, ratas jäi rippuma. Weel üks 
kord astus ta tagasi ja sõitis sõlmi wastu 
ülesse, ei wõinud aga ratast mitte üle raita. 
Mina olin kõigist 50 jalga kaugel ja ei raõi- 
nnd teda mitte aidata. Rahwas oli all 
juba üles äritud. Seal seisis tema üle äh
raardaraa sügawuse ja hoidis ennast kohekaa- 
lus. Tema näost oli kõik wärw kadunud, 
ja nägi kahraatanud nagu surnu roalja. Jälle
gi läks ta selle järsu koha peal üks tükk 
tagasi. Kui nüid päältwaatajad wagusi oleks 
olnud! Nüid katsus Montelle jälle köit kaudu 
üles minna.

„Tõmmake tugewaste kinni!" hüidis Di
rektor all. Naesed ja mehed pöörasiwad 



silmad kõrwale ja mehed abiliinide juures 
wõtsid kõik jõuu kokku, mis nad weel wõisiwad.

See seletamata murin, mis ika aritud rah
wa seast wälja tungis, ehk küll üksikud waka 
seisiwad, näitas aga nagu laene ülesse tõus- 
wad. Ratas puutus sölmi külge ja sai tõeste 
sellest üle. Selle liini pinewus oli üleliiga 
suur, nii et liin katki läks. Lähemal silma
pilgul ripus Nella juba kahe käega jämeda 
köie külges ja Montelle ise öötsus õhus käru 
käsiraua külges, kes kunstliku haagi läbi ees 
rata juures köie taha pidama jäi. Kohku
mise karjatus ja hädakisa tuhandete suudest 
tungis rahwa seast ülesse.

Naesterahwad kukusiwad minestusest ja 
mehed pöörasid silmad kõrwale. Ühel silma
pilgul libises minu ronimise röngas köit 
mööda alla kuni nende ligidale. Montelle sai 
aru, et Nella jõud nõrkema hakkas. Siiski, 
et ta ise prii ripus, oli tall wõimalik, oma 
parema käe ümber tütre keha panna, kes tema 
kätte wahel mõistuseta kokkulanges. Nüid hoi
dis ta ennast weel ühe käega käru rauast 



kinni; ta pidi nüid ka weel Nella raskust 
kandma. Nõnda ripus ta 50 jalga katuse 
äärest kaugel ja 45 jalga uulitsest kõrges.

Hoia kinni wana sõber, ühe minuti sees 
olen sinu juures! All tundsin mina kaks meie 
mõtlejatest, need oliwad jöuumehed, neid hüid- 
sin ma. Tooge sealt see wanker siia köie alla 
ja Mwers ja Thomson minge wankre peale 
ja seadige ennast wastuwõtmisele walmis, 
mina toon nad maha. Mehed täitsiwad minu 
käsku ja mina libisesin köit mööda edasi, 
künni oma rõnga kätte sain, kes üks jalg 
maad Montellest eemal ripus. Wanker seisis 
otse minu all ja need wägimehed olid juba 
seal sees. Minu süda hakas rõõmsamine löö
ma, kui seda nägin. Laske käljeliinid kõik 
ühte külge panna ja siis köwasti kokku tõm
mata. See sündis ja wiis mind 4 jalga 
madalamasse, ka wõeraste majale lähemale. 
Nüid pannin käe ümber Nella ja libisesin 
tasa, rõnga külge pantud rihma mööda, oma 
koormaga alla poole. Kui mina wägimeestele 
ligistasin, kargas üks teise õlade peale püsti 



ja wõttis minu kaest minestanud tüdruku 
wastu, ja laskis õrnalt oma ametiwenna 
kätte maha libiseda. Lähema minutis ronis 
ka Montelle käsi käelt järele, rihma kaudu 
maha. Kui ta wankrisse maha hüpas, müris
tas rahwas walju, öhku, kui liikuw meri 
laenedama pannes. Mehed wiskasid omad 
kübarad üles ja hüidsid hurraa, hurraa peale; 
kõik öhk wärises waimustusest. Üks wägi- 
mees kandis Nellat tuppa, kus meie seltskonna 
saatja arst teda jälle toibuma saata mõistis.

Kõik südamed olid õnnelikud, et asi nii 
hästi mööda läks.

Mis peame selle käruga tegema, kes weel 
seal ülewel ripub? küsis üks.

Montelle pööris uhkeste selle mehe poole 
ja ütles:

Laske teda maha kukuda, et ta pörmuks 
purustatud saab, sest mina ei saa teda enam 
pruukima.

Ta jäi ka selle sõna juure truiks.



Nalja tilgad.
(Worst worstiga.) Üks wana kauba 

kärner, kes ühe sõbraliku, rikka ja lillede 
armastajaga, nalja tahtis teha, wiis talle 
ühe oksa, kelle külges siidiusside munad oli
wad ja ütles ühe arudlase lilleseemne olewad. 
— Kui rikkale äraseletud sai, mis need oli
wad, wötis ta nõuks seda äratasuda.

La kuiwatas hulga heeringa marja, ja 
wiis kärnarile kui aruline seeme. Mõne päewa 
pärast tuleb tema kärneri juure ja küsib: 
Kas teie minu seemnest olete külmanud? Ja 
muidugi! wastas wana. Lulge waatage, mis 
neist kasuwad! Ta wiis teda ühe peenra 
juure, kelle seest hulk heeringaid poolest saa
dik wälja wahtisid.

(Õnnistatud wihm.) Oh kui kosutaw 
on see wihm, niikauase kuiwa järele! ütles 
üks, nüid saab kõik jälle uue eluga maa seest 
ülestõusma. — Jumal kaitsegu! ütles teine, 
mull on kaks naist maetud!



Tüttar: Palun, armas mama, mikspärast 
ei taha sa mind mitte palli peale lasta? 
Sina läksid ju ka kui noor olid!

Mama: Ja, aga ma näen nüid, et see 
narrus on!

Tüttar: Oh mama! ma tahan ka seda 
narrust näha ja tundma õppida!

(Wäga palju.) Üks waene, wäljakurna- 
tud oli haige ja laskis weel wiimase lootuse 
peale ühe arsti kutsuda. See oma teatuses 
suur uuendaja, määris ühe suure sinepi plaas
tri ja pani seda haige rinna peale. Waene 
waatas wesiste silmadega selle peale ja ütles: 
Oh armas Tohter, minu arwates on wäga 
palju sinepit selle natikse lihale!

Üks student pruugis raha, seepärast müis 
ta kõik oma raamatud ära ja kirjutas oma 
isale: „Rõõmusta ennast, wõidan nüid oma 
eluülespidamist raamatudest."



(Koolist.) Onkel Mooses: Nu! mine 
põika, kudas kooliõpetajaga rahul oled?

Karlike: Mitte kedagi! ta ei tea kedagi ja 
küsib kõik minu käest. Täna küsis jälle, kes 
Amerika leidnud on.

(Targem.) Säh, siin on üks kopik, 
ütles keegi pimeda kerjajale ja andis temale 
ühe tina nööbi. Niikohe tundis pime pettust, 
hoidis andja käest kinni. Härra, ütles ta: 
Ma saan teid politseile waleraha wäljaandmise 
pärast ülesandma. Et pimedast lahti saaks, 
pidi ta sellele ühe rubla andma.

(Hästi muretsetud.) Üks joodik sele
tas ühe tutwale, et tal wiin niisama hää 
on, kui leib ja liha.

Silmapilgu järele tuigerdas ta jökke.
Noh, nüid oled hästi muretsetud, hüidis 

tutaw; nüid on sull leiba ja liha, ka pesu, 
säng ja priikorter.



(Wõerad.) Aga Tiina, miks nelja ini
mesele oled katnud, sest mina ja minu mees 
sööme ju kaheksi?

Mina mõtlesin teie saate wõerad, proua. 
Teie ütlesite täna homiku härrale, ta ei pea 
mitte unustama „Johannes ja Marie" lõu- 
neks ligi tooma!

Rumal! fee on ju üks raamat.

(Uks õrn hoop.) Ühel talupojal olid 
merised sörme nukid! Üks sõber küsib: Mis 
sa oma sõrmedega oled teinut) ?

Ma wirutasin sulasele üks põrakas!
Mitte sedawiisi, et sa tema wastu oma 

sõrmed meriseks lõid.
See rumal pää kumardas ja wirutasin 

wastu seina.



Ombluserrrafinad |
mitme aastase headuse |eefi | 

wastamifega. K

Suur Singer'i ömökusemasinate wa- 
Vrik on Pärnus ja ümberkaudsel maal 
ükft minu kätte oma ute maailma 
kuulsaid ömölusemasinaid müia annud. 
Nendest masinatest on ju sagedaste äranäh
tud, et nad nenda nimetatud „Ameerika" 
Singer'i õmblusmasinatest igapidi paremad 
on. ZNastnad ülemal nimetatud maõri- 
kust näitawad oma paremust kõiki teiste 



masinate seas oma iseäraliku tugema 
ehituse ja suure ilususe läbi, ilma et 
nende hind kõrgem oleks, maid see saab 
otsekohe alandatud, et nendel, kellele see 
masin teenistuseks karmis on, wõimalik 
oleks, enesele Head ömökusemastnad 
odawa, Kuude pealt maksetama osa- 
Hinna eest osta.

Kt mina ömõlusmastuaid ükst kör- 
waseks kaukaks omas riide-poes pean, 
neid ka ei ühelegi kaubaga ümbersõitjale 
müia ei anna, mille läbi, isegi mõista, ta 
hind tõusma saaks, siis wõib iga mõtleja 
inimene äraarwata, et mina omad õmblus
masinad odawamalt müia wõin — mis ja 
ka tõeste sünnib — kui üks kauplus, kes 
kõik omad suured kulud ja maksild üksipäini 
õmblusmasinate müimise läbi teenima peab.

Kõik üksikud mastna-jaud on minu juu
res iga kord odawa hinna eest saada.

Th. E. Draktcr, 
Pärnus, Rüitli uulitfes, 

Bostrõmi majas.
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Heinr. Puis, b
Täielik laager rauda, tattides ja tahw- j * 

tides; Kiwi-söed; puutöö - materjalid; \; 
naelad, töö riistad, jwärwid, kui ka kõik i; 
ehituste tarwis minewad rauamaterjalid. f

Öllepruuli-koda auruga, i
I ►

Linnaste wabrik. Ostan head \» 
odra- Kõrge hinnaga. V>

Suur laagri fnperphos- j: 
Phati, gipft ja kondijahu. I:



F. W. Bvrnü pärijate trükkimaja 
Pärnus, 

wfllmistab zürgmised trüKKitööd:
Kohürlele ja walitsustele: wormularid ja 
blankettid mitmessuguses wormis, nõnda

sama ka wabrikutele ja kaupmeestele.

t

Ristimise, kihlamise, laulatamise ja wisiit- 
kaardid, walged ja kirjud, kulla äärtega ja 
ka lilletega ehitatud; postpaperid ja kuwe- 

rid nimega trükkitud j. n. e.
Ristimise, laulatamise ja matmise laulud.

JI

Raamatute trükkimine, nagu: jutturaamatud, 
luuletused, aruanned, seltsi statutid j. n. e.

---------------- ■ -

Alati laagri peal:
aksisi, iviinawabriku ja õllepruuli wormu
larid, kui ka kõik wallawalitsustes tarwita- 

waid wormularid ja blankettid j. n. e.
*•»



Ä Härnus, A. W. Aorm'i pärijale 
trükkiuiajas on alamal seisawad raamatud ar poogitud ja pookimata saada:

jr Hind poogitud kop.
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