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Rias, Stahl'i trülimaja trülk. Domitirilu all nr. 11/13.

Aastaid arwatakse tänawu:
Maailma loomisest Kalvisiuse järel
Jesuse Kristuse sündimisest
Ristiusu tulemisest meie maale. . . * . .
Tallinna linna ehitamisest
'
Pernu linna alustamisest
Raamatutrükkimise hallusest
Martin Lutheruse sündimisest . '.
Lutheruse oige usu üleswõtmisest . . . . . .
Wanast kalkust

.
. . . .

5835
1885
694
668
610
445
402
368
256

Suurest näljast Ria- ja Tallinnamaal

19*0

Peterburgi linna ehitamisest
Teisest katkust
Eesti maa Weneriigi walitfuseallafaamisest
Tartu suurekooli alustamisest
Prantslaste Moskwas olemisest
Eestimaal priiuse kuulutusest
.
Riamaa priiuse kuulutusest
Jumalateenistus uue kirikuseaduse järel
KrimmüVja hakatusest
Wiimsest hingekirjutusest
Wenemaa priiuse kuulutusest
Wene-Türgi soja hakatusest
Meie Keisri Aleksandri I I I . Walitsuse hakatusest . . . .

182
175
175
83
73
Cl
66
51
31
27
24
8
5

Päewa- ja tuuwarjutamised 1885.
188b on 2 päewa- ja 2 kuuwarjutamist.
1) Päewawarjutus 4. paastukuupäewal on näha Põhja-Amerikas, Atlanti- ja Maailma mere peäl.

2) Kuuwarjutus 18. paastukuupäewal on naha Australias. Astas,
Afrikas, Europas hakkab kell 4. 35 m. p. I.; lõppeb kell 7, 46 m.
3) Päewarjutus 27. leikusekuupäewat on näha Atlanti mere peäl.
4) Kuuwarjutus 12. Mihklikuupäewal on näha Lääne-Europas,
Amerikas, Australias.,
_ _ _ _ _
Aastaajad.
Kewade algab 6. paastuk. k. 12 l. j Sügise algab 10. Mihklik. k. llp.l.
Sui algab 9. Jaanik, k. 9 e. l. | Talw algab 9. j3uluk. k. 5 p. l.

Märkide seletamine.
O noor kuu.
® täis kuu.

3 esimene weerand.
(£ wiimne weerand.

P. püha. — p. päew ja pärast. — h. hommiku. — l. l3una. — ä.
öösi. — o.. ohtu. — e. enne.

4

Januar.

31 päewa.

1 Teisipäew' Uus a a s t a . Nääripäew. 13 Üue kalendri
3 Kesknädal Abel, Set
14
kuupäewad.
3 Neljap.
Enok
15
4 Reede
Metufala
16 O 10, 13' e. l.
5 , Laupäew
Simeon
17
Kolme ku n l n g a p . Targad hommikumaalt. Matt, 2. 1—12.
6 Pühap.
18
3 kuningapäew
7 Esmasp.
19
Aino
20
8 Teisipäew Ahto
21
9 Kesknädal
Kaspar
22
10 Neljap.
P a a w l i päew
23
Koit
II
Neede
24 CD 3 , , e. l .
Rein
12 Laupäew
1. p. p. 3 tun. p. Jesus 12 aastat mana. Luk. 2, 41—5г.
Jaas
95 |
13 Pühap.
Robert
14 Esmasp.
26
15 Teisipäew Laur
27
16 Kesknädal Kallis
28
Tönifepäew
17 Neljap.
29
18 Reede
Epp
30 O 5, 56' e. l.
Sara
19 Laupäew
31
9. p. e. Kriöt. ii Ije st. p. Töötegijatist wünamael. Matt. 2". 1-16
Fab. Sebastian
Februar
20 Ptthap.
Esmasp.
Agnes
21
Teisipäew Wintsent
22
Kesknädal Anna
23
Neljap.
Timoteus
24
Paawli ümb.
Reede
<D 12, 14' p. l.
35
Hans
26 j Laupäew
8. p. e. Ätisjt. üle St. p. Külwajast. Luk. 8, 4—15
27 Pühap.
Paul
8
28 Esmasp.
Kaarel
9
2» Teisipäew I Samuel
10
30 Kesknädal I Ludowika
11
31 Neljap.
j Wellamo
| 12
1. nääriluupäewal tõuseb päike: l. 8, 32 min, läheb looja: k. 3, 47 min.
10.
„
„
„ k. *, 20 „
„
„ k. 4, 5 „
20.
„ l 8, 1 „
.
„ k. 4, 27 ,
PVllutööd näärikuus. Üleüldse. Kuiwatamata peksetud wili on sagedaste ümberlühmeldada. et see mUte hallitama ei lähe, mis wilja tihwtiselS ja terwisele kahjuliseks teeb. Kui lõige külmemad päewad on.siison tõlge parem luin>atamata
wilja, iseäranis riftheinafeemnid ja kaeru peksta. Selle kuu sees keldrisse weetud jää
seisab suwel tõlge kauemine; enne sissewedamist peab aga keldrit mõned päewad tuulutämä. Ehituse- ja tarwispuid peab raiuma, tui tugewat puud tahab saada. Hobuse«
sõnnil, mis tallis eht talli taga hunnitus seistes hulla läheb ja omcl rammu laulab,
on põllule wedada ja senna hunnitusse panna. Mesilaste ja kartuhwlite järel on
waadata, et külm n«ile kallale ei lähe. Kalaliikide peäl on jää sisse augud raiuda ja et
need mitte ruttu kinni ei külmeta, on õlgedega pnnutud ratas pealepanna. Loomatallid nn parajad soojad ho,da ja selle eest muretseda, et loomadel kuiwad asemed on.
On tallides paha hais, siis peab neid tuulutama ja sõnniku peäle gipsi riputama, et
ammonml ära ei lau. Loomadele on heaste süüa anda ja kals korda päewas joota,
ommetigi mitte liig külma weega.

Ühendused niiimnuus.
Jiaabab.
7. Rias, 3 päewa. Tartus, suur
saksalaat, 3 nädalat. Wõrus
linalaat, 3 päewa.
Orgital,
2 päewa.
10. Hapsalus, 2 päewa.
1.. Koloweres, 2 päewa.
25. Pernus, lina- ja houstelaat. 3
päewa. Willandis, 3 päewa.
Wolmaris, linalaat, 6 päewa.
26. KeblaStes, linalaat, 2 päewa.
27. Rakweres, 2 päewa. Raplas,
kolmandamal reedel parast nääripäewa.

»

;

Tellimiselirjabe pealkiri on: Въ редакцію газеты „Кюндья" въ Риг .
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Küünlakuu.

Februar.
Reede
Laupäew
3
4
5
6
7
8
9

28 päewa.

Brigita
^Wöi« 13
Küünlap. Maarjap. /nädal. 14

PaaStupüha Kristuse kannatamisest, fiuf. 18, 31—43.
Pühav.
Ann
15 O 3, 58' e. l.
Csmaöp.
16
Ilu
Teisipäew Ägate. W a f t l a p ä e w
17
Tuhapäew
Kesknädal Dora.
18
Neljap.
Richard
19
Reede
Salomon
20
Laupäew
Rahu
21
I. püha paastus. Kristust liufatalfe. Matt. 4, 1—11.

10
11
12
13
14
15
16

Pühap.
Esmasp.
Teisipäew
Kesknädal
Neljap.
Reede
Laupäew

17
18
19
20
21
22
23

Ptthap.
Esmasp.
Teisipäew
Kesknädal
Neljap.
Reede
Laupäew

Paulina
Lilli
Karolina
Palwepäewl.aabtaweerand
Walentin
Reidi
Iuula

2. p. p a a s t u s

24
25
26
27
28

Pühap.
Esmasp.
Teisipäew
Kesknädal
3ieljap.

Э 12, 8' p. l.

Kanaani naese usl. Matt. 15, 21—2*.

Enda
Iie
Susanna
Hilja
Ellu
Petripäew
Anu

3 p. p a a s t u s .

22
23
24
25
26
27
28

KtiStug ajab lurati wälja.

Madisepäew
Inger
Keisriherra sünd. Päew.
Klaudin«
Iustus

1
2
3
4
5
6
7

O

5, 37' e. l.

Lul. 11, 14—28

8
9
10
11
12

<C 8, 31' p. l.

1. lüünlaluup«ewal tõuseb piille: l. 7, 35 min., läheb looja: l. 4, •5 min.
/»
»
»
t. Ъ 13 „ „
„ e. 5, 15 „
20.
1 6, 47 f. 5, 36 '
.
•

11».

Pöllmööd küünlakuus. Need on needsamad, niS näärikuus. Koduloomade juures. Loomatoiduwarandus on hoolega tarwls järelewaadaw ja
edespidise aja peale ärajautada, et puudus lätte ei tule. Pislu tagawara juures on
aeglaste elilootisid, kliisid ja sellesarnast rammusat toitu anda. Kaa 6 lunni 8 tolli«
pitlust hälslisi on lojustele fooro.bn. Nõdremad loomad on tugewamate hulgast ära»
lahutada ja paremine sööta. Kandjad märad on kergema tööde juures pruukida.
Tallid ja laudad on sagedaste tuulutada.
Põllutöö ja maailmateaduse pildiajaleht «Kündja" ei peaks kusagil haritud
EeSti perekonnas puuduma. Kes seda tänini weel pole tellinud, tehku seda õige
ruttu. .PUja kolme rubla eest toob see lõbusaid õpetust ja ilusaid juttusid.

Wenduscd кіікіакш*
Jiaabab.
2. Valtistis, 2 p., Walssas, saksa«
laat, 8 p . Willandis, saksalaat,
8 p., Wõrus 1 p.
4. Tartus, linalaat. 2 p.
6. Narwa«, 4 p., Audrus «ede
enne waftlapäewa, Lihulas es»
ma^p. enne waftlapäewa.
12. Kuresaares, saksalaat, 10 p.
15. Willandis, linalaat, 3 p. Won«
nus, linalaat. 2 p.. Rias, housteja kaubalaat, 8 p.
18. Iohwis. 2 p.
22. Wõcul, satsalaat, 8 p.
24 Wana«Kulbenes, 1 p.
25. Wolmari«, linalaat, 2 p.
27. Kiwilo könsi juures, 2 p v Lemsalus, linalaat, 2 p.

?

8

JlttOStll (tun.

MHiz.
Reebe
Laupäew

Ela

j 13

Keisriherra troouipäew ; 14

4. p. p a a s t u s .

3
4
5
6
7
8
9

Pühap.
Esmasp.
Teisipäew
Kesknäbal
Neljap.
Reebe
Laupäew

10
11
12
13
14
15
16

Pühap.
Esmasp.
Teisipäew
Kesknäbal
Neljap.
Reebe
Laupäew

17
18
19
20
21
22
23

5000 mehe söötmine. Joan. 6, 1—15.

Kunigunba
Abril.n

Meta
Gotfrieb
Perpetua
Juhan
Ela
Shenni
Konstantin
Gregor
Ernst
Matilbe
Mari
Gabriel

P a lm ip u udu pu ha.

I

22
23
24
25
26
27
28

<3> h 0' p. l.

Suur reede

Kristus sõidab Jerusalema. Matt.

Pühap.
j Palmipuudepüha
Esmasp, I Root
Teisipäew Josep
Kesknäbal Priibu
Neljap.
S u u r Neljapäew
Reebe
S u u r reede
Laupäew
Enbel
Pühap.
Esmasp.
Teisipäew
Kesknäbal
Neljap.
Reebe
Laupäew j

15
16 O 7, 14 p. l.
17
18
19
20 1
21 !

Kristust wisatakse kiwidega. Joan. 8, 4ti—59.

i\ p. p a a s t u s .

LihawVtepüha.

24
25
26
27
28
29
30

31 yforoa.

Kristuse ülestõusmisest.

Lihawöttepüha

I.Lih.p.PaastuM. P.

Manuel
Kustas
Jaanus
Laus
Õilme

1, 1—'•

129 Lihawöttepüha
30 ф 6, 17' p. l.
31
1 April
2
3
4
Matt. 1<>, 1—8.

5
6
7
8
9
10
11

(D 4, 19' p. l.

1. p. p. üleSt. p. Kristus näitab ennast jüngritele. Joan. 20, 19—31.

31 | Щі)ац>. | Toots

| 12 I

1. paastuluupäewal tõuseb päike: t. 6, 23 min., läheb looja: k. 5, -'7 min.
1".
l. 5, 59 „
»
,.
„
„ t. в, 1в ,.
20.
t. 5, 32 .
k. »>, 38 ..
.
.
Põllutööd p a a s t u t u n s . P õ l l u l . Lumehanged, kus neid talwewilja peäl
on, tulewa" labidaga laialiajada, siis tuhka ja muud muste pühkmid õhukeselt peäleriputada. Nagu t ada, wõtawad mustad asjad päewaterafid ennemine wastu ja
mõjuwad nenda lumesulamise peäle. Eõnnilut on kesapõllule hunnikutesse wedada.
— Rohuajas. Õunapuud on ussidest ja sammaldest, wanast lahtilöönud koorest ja
putukatest puhastada. Cõnnikulawad on teha. — Heinamaal. Mutlhunnlkad ja
mättad on laialmjada, kui maa juba sula on. Tuhka ja kondijahu on heinamaale
külwata. — Mesipuude juures wiletsa peadele tarwitust mööda raamiga tärjemett
anda. Mesipuud warjus hoida, et linnud mitte wälja ei lenda, kui lumi weel maas
on. — Ü l e ü l d s e . Põlluriistad korrale seada. Seemnewili tuleb, puhastada ja
idanema panna, sõnnik teede ja hoowide peält lotkupühtldä ja mullahunniku peäle
wedada. Katused on parandada. Kartuhwlid keldris on läbiwaabata ja mädand

Ühendused MstuKnns.

9

saadad.
10. Wasknarwas, 3 p.. Peterburgi
gnbermangus, Ouduwa maakon»
na«, Strossvnowa Luteruse kiriku
juures, 3 v.
15. Kokora rnÕifas, 2 p.
17. Ieertsenis. 1 p.
3,0. Raufe« (Rans?rhvs). 1 p. Wal»
auta« neljap. enne suurt nelja»
рйеГОо, Kkil' k''iku juures esmas»
piiew pärnft kolmandamal piiha
paastus. 2 p.

hulgast wäljanoppida. Palka on raiuda ja laudu saagida. Wärötet saepuru wõib
häkslite asemel kaerte seab houötele anda. Sillad ojade peäl on parandada.
Ilukirjanduse pildiajalehte ^Kündjat" ärgu unustagu teegi Riast tellimata.

10

April.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27

30 päewa.

Esmasp.
Teisipäew
Kesknädal
Neljap.
Reede
Laupäew

Teodora
13
Teodosia
14
Ferdinand
15- O , 7 , 28' e. l.
Ambrosius
16
Wiidas
17
Votele
18
2. p. p. ülest. p. Hea karjane. Joan. 'LO, 12—16.
Pühap.
Aaron
19
Esmasp.
Wiitsu
20
Teisipäew Mats
21
Kesknädal Priidu
22 3> 0, 57' e. l.
Neljap.
Herman
23
' Reede
Iulius
24
Laupäew Justinus
25
3. p. ülest. p. Ürikese aja pärast. J« an. 16, :L6—аз.
Pühap.
Ako
26
EsiNasp.
Waniwalde
27
Teisipäew Prits
28
Kesknädal Rudolf
29 E> 7, 5 1 ' e. l.
Neljap.
Valerian
30
Reede
Part
1 Mai
Laupäew
Trnnu
2
4. p. p. ül est. p. Kliötüfe äraminemisest. 3 van. 16, 5—16.
Pühap.
Siim
3
Esmasp.
Kajus
• 4
Teisipäew I ü r i p ä e w
& 5
Kesknädal Albert
э 6
O'.
Neljap.
Markusepäew
7 <D .10, 20' e. l.
Reede
Ilmar
1
Laupäew
Anastasius
9
5. p. p. ülest. p. Õigest palumisest. 2'aar . 16, 23—30.

28
29
30

Pühap.
Esmasp.
Teisipäew.

Teresia
Maissi
Tõde

. CD 10

r» 11
3
12

1. Iüriluupäewal tõuseb päike: k. 4, 59 min., läheb looja: t. 7, 3 min.
10.
„
„
. k. 4, 36 ..
„
„ k. 7, 22 „
20.
k. 4, 12 „
.
k. 7, 43 ,
VVllutvöd I » r i t u « s . „ K ü n d j a " tuleb Riast tellida, mi« põllutööst
sõnumid ja õpetusi toob. Kodu. Tööpäew on kolme jakku jagada ja pärast sööma puhkamiseaega anda. Keldrid puhastada ja tuulutada. Kangad pleekima
panna. Jääkeldrid õlgedega warjata. Teed, katused ja ajad parandada. Tamme-,
lepa- sa tomingaloori wärwimise ja apteki tarwis korjata. — T a t l l s ja l a u d a s .
Märasid larata laeta. Sigu kohitseda, Kalkunid ja kanad hauduma panna. —
Rohuajas. Puukoolid ja õunapuud ümberlaewata, puhastada, pookida ja ussa
tappa. Koögiajas peenrad läbikaewata ja seemned mahateha. Wiljapuusemnid külwata.
Wõsusid ja puid istutada.— P õ l l u l ja h e i n a m a a l . Iüripäewa ümber onristhein,
kaerad, herned, suinisud ja warased linad külwata. Risth^inapõllud äestada ja. gipsi
pealepanna. heinamaad puhastada, mättad tasaseks teha, samblad lahtiäestada ja
loklurilsuda. Kuiwa heinamaade pßale «n kana- ja tuisõnrnlut, märja hemamaade
peäl« tuhka külwata.

saadad.
Villandi« nädal pärast suurt
neljapäewa. 1 p.
Paid»« esimesel neljapäewalpäraft
libawottepühi, 3 p.
10. Шги«, 2 p.
19. Nlamusteni« (Krootuse m.) 1 p.
20. Rubja«, 2 v . Pühajärwe nois.
Nuustakul O'tpää kiriku juures,
lojuste» ja linalaat. 2 p.. Dfuli
wolsas. 1 j)., Anias, 2 p.. Per»
nus issa esma«päew ja teisipäew
enne Iilr-p^iewa.
23. Sauboni*, 1 p . Wotmri wo sa«
Wolmari linna liaibal, 1 p.
25. Wana»Gakenhow' rn, 1 р, Palmse
wö sas Wiitna lo 'fi juures t tknü al pärast livanoile p., J p.
27 Tirseni«. 1 p.
28. IUing'« (Nastsenina kchelkon.
na«), 1 p.

12 Mai.

WtillKllll.

31 päewa.

Kesknädal Wolbripäew
cr>13
Neljup.
Taewaminemisep.
14 O 4, 54' p.
Reebe
f leibmisepäew
15
Laupäew
Mai
p 16
6. p. p. ülest. p. Rõõmustajast. Joan. 15, 16—16, 1—14.
Gotthard
5 Ptthap
Gottharb
^
•^ 17 1. nelipühi
Aujärjepär. sündp.
6 Esmasp,
*' 18
«: 19
7 Teisipäew Ieta
3 20
8 Kesknädal Stanislaus
3
9- Neljap.
Nignlapäew
£->•.[ 21 | 3) 7, 22' e. l.
er 22
Rist«
10 Reede
Leenu
11 Laupäew
23
Nel lpühl. Pühast Wlllmust. Joann. 14, 23—31.
24
12 Pühap.
! 1. nelipühipiiew
Oi
13 Esmasp.
25
2. nelipühipäew
ІГ: 26
14 Teisipäew Kristjan
15 Kesknädal Softa Keisri kroon. P. 3 27 2. aastaweeranb
3
16 Neljap.
28 © 10, 8' p. l.
Peep
p
29
17 Reebe
Manni
г 4
~" 30
18 Laupäew
Erik
Kolmainu Jumala p. Jesus ja Nikodemus. Joann. 3, 1—15.
19 Pühap
I Wilipp
„t 31 J u n i
O
20 Esmasp. j Tiiu
1
21 Teisipäew Triiuu
§R 2
3
22 Kesknädal Miili
3
3
23 Neljap.
Leontine
4
Pl
24 Reebe
p
Ester
5
Urbanipäew
"
6
1, 41' e. l.
Laupäew
EL i. p. p. 3. a. J. RllaS mee«"ja waene Laatsarus. Lul. (£
16, 19—31.
Memme
.*• 7
26 Ptthap.
Mikk
27 Esmasp
8
p.
28 Teisipäew Willem
3 9
29 Kesknäbal Maksimilian
10
3
Mall
30 Neljap
11
p
31 Reebe
Kulla
12
I. meiutuupäewal tõuseb päike: k. 3, 48 min., läheb looja. k. 8, 6 min.
k. 3, 23 „
10.
.
. l. 3, 31
k. 8, 39 .
20.
„ •
.
1 3, 18 „
Põllutijvd meintuus Loome ei pea mitte, lm toidupuudus ei sunni,
ennemine karjamaale laskma, kui rohi on ülestärganud^ et mitte noored rohujuured
ära ei saa tallatud, karjasmaa mitte paljaks el jääts ja waewalt sest ei paranetS. —
Põllul. Kartuhwlid on mahapanna ja odramaa korrata. Sreme»dada on suirukkid,
suinisud, kanepid, linad, tatra'd ja odrad. Kewadene wärske laudasõnnil ei ole suiwiljale mitte hea, parem on tunstsõnnik. Kesapõldude pealt on rusilasuurused ja
suuremad kiwid äranoppida, kraawid puhastada. Kõ ged kraawikaldad, mis kündmise
juures onsiginenud,peawad ärakaewatud ja seda wiisi ilma kasuta seisaw rammus
mul dpõllule laialewlsatud saama, et wesi parajaste wõ.b mahajoosta. Kuu lõpu poole
on sõnnikuwedu ettewõtta. Kuiwa sõnnikut ei ole waja põllule wedada. Mis mitte
heaste wirtsaga ei o e läbimädanenud, jääau parem koju. — Rohuajas on wiimne
seemendamine toimetada; tõrwitsad, uuritsad, kapsad, nairid, ja muud on kuu lõpul
istutada: rohimist ja kastmist mitte unustada, bumalawääned on ridwade külge
siduda ja juhtida, pärast sõnnitupanemift on m«a kergitada. Mardikad ja lehepõrnikad
1
2
3
4

-i*

Tähendused miukuus.

13

düaabab.
l.ftorUorfie (Kahn noilas). 2 p
Karastabas. 1 p., Stramps. 1 p.
9 Woo sus. Räpina k bctf , 1 р .
22 Luucerls. LVseri й И С 1 v
30. A"gerit's. 1 p., Laod» nõi^as
päew pärast taewamlnemisepuha,
1 päew.

on hukata. USfibe wastu kapsaste peäl olla wärskelt niidetud kalmus (uhumõõgad,
wõhumõõgad) terwelt ehk katki leigatud pärast kapsaste peäle riputada, kus ussa näha
on, kes siis kohe .ärakauwad. — Heinamaade peale ei tohi mitte loome lasta.
— Üleüldse peawad põhulaud ja heinaküünid puhastatud ja kokkupühitud heinapebred heinamaale wäljakülwatud saama. Ahjud on parandada ja majade ehitused
lõpetada. Kändusid on juurida ja kuiwamise tarwis lõhkuda.
Keegi mõistlik põllumees ärgu unustagu kolme rubla eest „Kündjat" tellimata.

14 Juni.

30 päewll.
13

1 I Laupäew I Linba

0, 19' e l.

2. p. p. 3. a. J . p. Suurest Shtusöüniaajast. Luk. 14, 16-24.
Emma
14
Pühap.

Esmasp.
Teisipäew
Kesknädal
Neljap,
Reebe
Laupäew

Liisu
Wäinö

15
16
17
18
19 З 3, 25' р. l.
20

Wiljati
Imanne
Aura
Saima

3. p. p. 3. a. I . p. lüratadunud Illmbclst. Luk. 15, 1—10.

Pühap.
Esmasp
Teisipäew
Kesknädal
Neljap.
Reede
Laupäew

16
17
18
19
20
21
2g

Pühap.
Esmasp.
Teifipäew
5lesknäbal
Neljap.
Reebe
Laupäew

23
24
25
26
27
28'
29_

5 C 2, 2' p. l.
Pühap. , Basilius
6
Iaanipäew
Esmasp
7
Teisi väew Wiiu
8
Marja
Kesknädal
9
7 magajapäew
Neljap.
10
Iosua
Reebe
11
Laupäew
Pctri-Paawlipäew
6. p. p. 3. a. J: p. Wariseride õigusest. Matt. 5, 20—26.
Pühap. | Paaroli mälestusepäew
! 12 ! O 6, 52' e. l.

30

Lehe
Imbi
Barnabas
Tiina
Tobias
Hella
Wiibu

•
21
22
«: 23
3 24
3
25
26
27 O 0, 55! p. l.

9
10
11
12
13
14
1b

r-i

4. p. p 3. °. I. p. Olge armulised. Lul. 6, 36—42.
28
Iustina
29
Meelike
30
Wabe
1 Juli
Kert
2
Ilma
3
Rahel
4
Tiit
5. p. p. 3. a. J . p. Rohkest lalasaagist. Lul. 5, 1—11.

1. Iaaniluupäewal tõuseb pijile: l. 3, 9 min., läheb looja: k. 6, 52 mm.
10.
..
„
„ k. 3, 8 „
.
.. l. 8, 55 „
21.
„
.
k. 3, 14 .
„
„ k. 8, 53 „•
Põllutööd J a a n i k u u s . P õ l l u l - Sõnmkut wedada, lesapõldu enne
Iaanipäewa lünda, lartuhwlld ,ga nädalal mullata. Ristljemaniit on alata, niipea
lui pooled juba õitsemas on. 3<,stheina ei peate ialgi muidu niitma lui masinaga,
misläbi patju aega kasuks saab, sest aeg on raha. — Umbrohud (ohakad, talijad
j . n. e.) on kraawllallaste pealt, põllu ja aja ääri mööda hoolega mahannta, enne
kui need lüpsels saamad ja seemned mahapudiseda lasewad. — R a h u a j a s . Mesilast
on suure hoolega walwata ja pered kinnipüüda. Istutatud puud ja taimed on kasta
ja rohida; ärakuiwand kaalika- ja kapjata'med on järeleistutada. Kapjallblikatõugud
on ärahutata. üumalawääned on plhete külge panna ja lulwad hulgast äraleigata.
— He»namaal. Iaanipäewa ümber on mvdalamate heinamaade pealt hein ärateha,
sest eitamiste Helna.Maarjapäewa ümber tulewad pltlalised wihmasajud, mls sils uiisugustes kohtades palju kahju teewad. — Üleüldse, beina: ja wlljälüünid on puhastaba ja turblad lelgata.' Metsas heinamaal tul«ga ettewaatlilult ümberläia.
^Kündja" on ainus Eestlpildmjaleht, m»8 laa poole aasta peale wõib tellida.

Tähendused Jaanikuus.
Jiaabab.
l.;Of{*'lil, L epk.lne kihelk.. 1 p.
10. Mllstwee alewis, 3 p.
11 V v'nuß. 8 p.
15 .Ramme«. 1 p.
16 Rakwere-, 2 p.
17 O^es. KaUsnaue tb^tf., 1 p.
20 Ras. 3 nädalat. Wõ.us, 1 p..
Palmib. 3 p., Tallinnas, salla»
laa», 2 näo.
22 ©IbnDi*, 1 p.
24. Kaale »osas, 1 p., Renkas,
U"e»Pe»bc>>al k'h., 1 p.
25 Bä'soms. 1 • .. Raunas, 1 p.
27. Walgas, 1 p.. Tallinnas, wllla«
laat, 8 p,
29. Tartus. 2 p,, Loodi wõibas. 2 p..
Weetola m. Kaltsnaue k h.. 1 p.,
Tarwastus, 1 p., Tritales, 1 p.

\u

16

Iuli.
1
2
3
4
5
6

. 7
8
9
10
11
12
13

HklÜllKllll.

31

уагш.

E«°masp.
Teisipäew
Kesknädal
Neljap.
Reede
Laupäew

Eha
13
Heina-Maarjapaew
14
Kornelius
15
Ulrik
16
Heino
17
Toll
18
7. p ' j>. 3 . a. J. p. 4000 meye söötmisest. Mark. 8. 1—9.
Pühap.
Demetrius
19 3) 1, 56' <:. l.
Esmasp
Kilian
20
Teisipäew Annikas
21
Kesknäoal 7 wennastepäew
22
9Mjap.
Emmeline
23
Reede
Hindrik
24
Laupäew
M a r e t i päew
25
8. p. p. 3. a. J. p. Waleprohwetitest. Matt. 7, 15—23.

14
15
16
17
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Pühap.
Esmasp.
Teisipäew
Kesknädal
Neljap.
Reede
Laupäew

Laina „Kündja" jündimisep
21 p o ft lahkam.
Hermina
Aleksius
Rosina
Kalew
Elias
9..p. p. 3. a. & V- Ülekohtusest majapidajast.
Pühap.
Daniel
Esmasp.
M a a r j a M g d . KeisriTeisipäew Adelheid proua nimep.
Kesknädal Juta
Neljap,
Iakobipäew
Reede
Anna
Laupäew
Marta

26
27
28
29
30
31
. 1

G 3, 59' e. l.

August

Luk 16, 1—9.

2
3
4

(0 11, 32' P. l.

Э

6
7
8

10. p. p. 8. a. J . p. Jerusalema äranklumisest. Luk. 19. 41—48.

Pühap.
Esmasp.
Teisipäew
Kesknädal

Tuulike
Olewipäew
Rosalie
Weiko

9
10 G 1, 51' p. l.
11
12

1. heinakuupäewal tõuseb päike: k. 3, 27 min., läheb looja: k. 8, 43 min.
10.
„
,
„ l 3,42
„
„
„ 1.8,29 i
20.
, k. 4. 1 ..
.
„ k. 8, 10 „
Võllmööd heinakuus. Koduloomad. Et laa see kuu oma palawuse
läbi lojustele kahjulikuks wõib saada, fiiiS on selle afeja poolest seda tähele panna,
mis me« Jaanikuus oleme soowinud. — P õ l l u l . Kesapõld on lorrata j» luu
lõpul hoolega äestada; sell korral on kaa paras aeg, kondijahu magudesse külwata
ja sisseäestada. Rlstheinapõllud talwekülwlks wõiwad selleläbi heast« ettewalmistatud
saada, kui neljarauaga sahka pruugitakse.
Kesapöllu peält niidetud hiireherned
on kohe mahaniita, niipea kui nad on äraõitsenud, siis rohelisest pärast kusagile majale kuiwama wedada, kõrs aga kohe ümberkiinda ja raske rulliga rullida.
Rukki- ia nisuniitmine ei tohi mitte nii kaua aega wiita, - kunni imad
Viljapeade sees on kõwaks saanud. Koerkanrpid on wäljakistuda. Seemner.isthein
on nuta. Kartuhwlid on mullutada. — Rohuajas. Humalad kergitada. Umbrohi äratitkuda. — Heinamaal. Heinaniit on lõpetada. — Üleüldse. Kae-

Lahendused heinakuus.

17

saadad.
2. Pernus, karjalaut, 2 p,, ftorffi
ni., 1 p., Vmillenis, 1 p., Wes<
teni«. 1 p.
10, Ogeri« Erale k,helt., I p.
12 ©bloki«, 8, p.
13. Агоре«, 1 p.
30. Ria«, willalaat. 3 nädalat, Per«
nu«, faksalaat, 3 näd.
32. Crgle«, 1 p.
25 Lauberi« SDbabalena kihelk, 1 p..
Sellina« Aluk^nese kihelt., 1 p ,
Seeweina«, 1 p.
26. Wolmari«, 1 p., Ergemi«, 1 p.,
Pallsmane«, 1 p.
29. Kussene«, 1 p.

n»ud puhastada.

Pärnaõlfi korjata.

Reheahjud parandada

ja hlireaugud llnni-

^ . K ü n d j a " pildiajnleht on aastas kolme rubla eest Riast õige ruttu tellida.
2

18

August.
Neljap. •
Reede
Laupäew

10
11
12
13
14

15
16
17

LeiKuseKnu.
Petruse wang. ul.
Hannibal
August

31 päeroa.
13
14
15

11. p. p. 3. a. J. p. Wariserist ja tölnerist. 3uk. 18, 9—14.
Pühap.
Annus
16!
Esmasp.
Oswald
17 j CD 3, 23' p. l.
Teifipäew Krist. äraselet. p.
18
Kesknädal Tõnu
19
Gottlieb
Neljup.
20
Romanus
Neede
21
Lauritsap.
22
Laupäew
12. p. p. 3. ll. J. p. Kurdist ja keeletumast. Nart.
7, 31—37.
\
Ptthap.
Olga
23
Esmasp.
Klara
24
Teisipäew Maoli
25 Ф 7, 2' p. l.
26
Kesknädal Salme
Rukki-Maarjap.
27
Neljap.
Reede
28
Iisak
Laupäew
Meiu
. 29
13. p. p. 3. ll. J . p. Preetzter ja Eamariamees. Luk. 10, 23—37.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

30
Pühap.
Helena
Esmasp.
Anni
31
Teisipäew Päären
1 September
Kesknädal Rut
2 S 6, 51' e. l.
Neljap.
Kaalu
3
Reede
Sakarias
4
Laupäew
Pärtlipäew
5
14. p. p. 3. a. J. p. Kümnest pidalitõbisest. Lul. 17, 11—19.
6
Pühap.
Ludwig
7
Esmasp.
Natalie
8
10, 20' p. l.
Teisipäew Lembit
9
Kesknädal Auguste
10
Neljap.
Ioannese Pea mah. P.
Reede
Aleksander. Keisriherra 11
Laupäew
Rebekka
n i m . P. 12

1. leikuseluupäewal tõuseb päike: l. 4, 25 min., läheb looja: t. 7, 43 min.
10.
„
. k. 4, 43 „
„
.
k. 7, 21 „
20. ,
„
k. 5, 4 „
.
„ k. 6, 55 .
Põllutööd leiknseknus.
Nukkikõrre ü l e s l ü n d m i n e nelja rauaga
sahaga, põllu tosutawaks ettewalmistamisels tulerca aastase suiwilja tarwis. — Wili
rehepeksumasinaga põllul vetsetud annab kuiwemaid imasid kui küünist ehk kuhjast.
Iseäranis hoolega on seemnewili puhastada ja läbilatsuda, kas see heaste idaneb.
— T a l w e w i l l on aegsaste mahateha. — S u i w i l j a l eilufe poole peale suurt
hoolt pöörama, et tarwilised tööd alati õigel ajal ja ruttu tehtud saamad. — P u u wili on ettewaatlilult mahawõtta, et nutte ühtlasi tuleroaaastased pungad äramurtud
ei saa. — Lojustele peab kaks korda päewas wärsket mett antud saama ja kui
wähegi wõlmalik, mee sisse künasse natukene weewlihaput walada, et see pisut haputa
mau saab.
„ K ü n d j a " on Eesti põllumeestele foowiba ja tellida. Pooles aastas 2 rubla.

Wendused leikusekuus.

ю

Jiaabab.
1. Sere m. Jaama tihelk. houste»
ja weistelaat, 3 p.
2. Wälkas, Peebala« kihelk., 1 p..
10. Walgas. 1 p.. Westenes, 1 p.,

KetseS Niitaure tihelk., 1 p.,
Kosgowskis Tirse k<helk., 1 p.,
Looruve« Sigulda kihelk., 1 p.,
Uues»Laitsna« Opekalna kih.. 1 p.,
Muujenis Wolmari kihelk, 1 p.,
Lemsalis, 1 p , Moisekatsi«, 1 p.
15. Helmes, 2 p.. Nlukäneses, 1 p.,
Pudenbrotis. 1 p.,. SeisweinaS,
Smilteni«, 1 p.
24. Ergles, 1 p,, Ruhjas, 1 p.. Si»
guldas. 1 p , Kose ja Roosi m.,
1 p., Uuemõisas, Willandi maa»
konnas. 2 p.
28. Wõrus, 1 p., Kilingis. 1 p.. Lel«
les, Wändra kchelk., houste« ja
weistelaat, 2 p.
29. Korwes, 1 p., Tirses, 1 p.
30. Käntsus, 1 P.

2*

20

September.

30 päewa.

15. p. p. 3. a. J. p. Mammonast.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
33
24
25
26
27
28

Pühap.
Esmasp.
Teisipäew
Kesknädal
Neljap.
Reede
Laupäew

Matt 6, 24—34.

Sulew
Elisa
Berta
Tiibu
Natanael
Magnus
Regina

16. p. p. 3. a. J . p. Nllml linna surnust

Maarja sündimise p.

13
14
15
16 D 7, 51' e. l.
17
18
19
Luk. 7, 11- -17.

20
Bruno
21
Albertine
22
Gerarb
23
9, 3 1 ' e. l.
Kurus
24
Neljap.
Amatus
25
Reebe
Nistiülendamisep.
26
Laupäew
17. p p. 3. a. J. p. Weetõblsest. Luk. 14, і i l .
Nikodemus
27
Pühap,
Helmi
28
Esmasp.
29
Teisipäew Risti
8. aastaweeranb 30
Kesknädal Tõnts
Tints
Neljap.
1 € i, 6' p. l.
Jaa na
Reede
2 Oktober
Laupäew
Matteuse?
3
Matt.
28 , 34—40.
13. p. p. 3. a. J. p. Suuremast käsust.
j Pühap.
j Morits
4
Esmasp, | Hosea
5
! Teisipäew J nänn. saamisep.
6
! Kesknädal Kleopas
7
Neljap.
j J o a n n . õpet. p .
8 O 9, 8' <:. l.
Reebe
j Aabu
9
Laupäew j Ingel
10
Pühap.
Esmasp.
Teisipäew
Kesknä al

Il», p. p. 3. a. J. p. Alwatud inimesest. Matt. 9, 1—8.

29
30

Pühap.
Esmasp.

Mihklipäew
Hieronymus

11
12

1. Mchklikuupäewal tõuseb päike: t. 5, 28 min-, läheb looga: k. 6, 22 min.
10.
.
.
.. t. 5, 47 .
„
„ k. 5, 57 .
20.
„ t. 6, 7 „
„
„ l. 5, 30 „
Põllutööd Mihkliknus P õ l l u l ja heinamaal. Selle kuu esimeste
päewade sees on kõige hiljem nisuküli lõpetada. Kartuhwlid on üleswõtta, niipea kui
nad ülestõmmatud warte kullest lasewad endid hõlpsaste äraraputada. Hädalaheinategu
on lõpetada. Kõrrepõllu peäl on tüükad sissepöörda ja kondijahu niisuguste põllutültlde peale riputada, mis talwewilja ilma sõnnikuta ka »mid ehk mis tulewa kewadest
tulli tarwis iseäranis wäetada tahetakse. Tulewaks aastaks on lchmanairiste tarwis
nüüd sõnnik wäljawedada ja sissekünda. Uusi põllu- ja heinamaakraawlsi on leigata
ja wanu puhastada. Heinamaade peält on mättad libedaste labidaga äraleigata ja
hunnikusse panna, mis esimese külmaga mullahunnikusse on äraw^dada. Põldude
ja heinamaade peäl on kiwid wäljakangutada ja roikad eht pi emad kiwid allapanna,
et nad mitte talwel weuajal maa külge ei külmeta ja hõlpsaste ree prale wõiwad
aetud saada. — Hoowi peäl ja hoonete kallal. Katused on hoolega parandada.
Karjalaudas on kõik korrale seada, mis sealt päralt on, nagu: künad, sõimad, söötmekastid, weisteasemed, tõcrrd ja weel muud asjad. Uusi kaemusid on kaewata ja wanu

Tähendused Mihklikuus.
Jiaabab.

s.

9.
10.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
2<\
21.

22.
24.

Kuresaares, 3 p., Torssu m. Jaam»
Щ., 1 p., Oofolis, Leepkalne lih., 1 p.
Abjas, 2 p., Tammistes, 2 p.
Räpinas, 2 p.
Ruhjas, 1 p., LeelaliS, Magdalena!.,
2 p., Laasbergis, Aluksnese t., 1 p.,
Sindis, 2 p.
Takerberas, 1 p., Westenes, 1 p., Vormannis, Kaugene l. 1 p.
Kooseõ, Skui^ kih., 1 v., Laudonis, 1 p.,
Loorupes, Sigulda lih., 1 p., Kulbis,
1 p., Stotmannis, Ko olnese k., 1 p., Rõuge kiriku juures, 1 p., Põlwa kiriku juures, 1 p., Tartus, 3 p., Gaugenes, 1 p.,
Burtnetis, 1 p., Adselis, 1 p.
Kastnas, 1 p.
Patkülas/ 1 p., Leelas, Daujawa kih.,
1 p., Drustus, Serbeni kihelt., 1 p.,
Oldres. 2 p., Wana - Salatsis, 2 p.,
Sürgaweres, 2 p., Muhu Suures
mõisas 4 p.
Uues-Laitsnas, 1 p., Wiitfes, Trikatilihel., 2 p.
Wana-AntsmõifaS, 2 p., Pööraweres,
1 p., Seltinas, Aluksnese lih., 1 p.
Hapsalus, 2 p , Uuemõisas, (harjumaal)
kolmandamal Mihklikuu teisipäewal.
Kuresaares 2 p., Põltsamal, 2 p., Kõrte
ja Salatsi m., 1 p., Arisemes, Umurje
kihelk., 1 p., Peterburgi gubermangui
Ouduwa maakonnas Stragonowa Luleruse kiriku juures, 2 p.
Kirepi mõisas, 2 p.
Suntfis, 1 p., Nõttenis, 1 p.
Audrus 1 p.
Wändras, 2 p., Narwas, 3p. ShlokiS, 1 p.
Stultefeö (Adjamünde), 1 p.. Baanufes,
Smilteni tlhelt., 1 p., Paunes, Madise
kih., 1 p., Kolgowskls, Tirseni lih., 1 p.,
Wälkas, Wana Peebalgi kih., 1 p. 'Jaunas. 2 p., Wiilites, Madise kih., 1 p.,
Praules, Lasdoni kih., 1 p.. Sännas, 1
p., Wolmaris, 1 p., Valtiskls, 2 p.
Palmse m. Wiitna kõrtN juures, 3 p.,
Pernus esmasp. enne Mihklipäewa^ p.,
Stalbas, Straupe kih., 1 p.
Lasdonis 1 p., Ramkes, Uue-Peebalgi
klh., I p., Willandis, 2 p., Wõrus, 2 p.,
Lihulas, 2 p.

21

25.
26.

Vurtnekis, 2 p.
Tikelis, 2 p., Tallinnas, 3 p.,
Kuresaares, 3 p.
27.' Ogeris, 1 p.
29. Nlswitis, Nitauri kih., 1 p., WeikeStraupes, 1 p., Sesweinas, 1 p.,
Wihrokai, 1 p., Guides, Rubeni
kihelt., 1 p., Walgas, 1 p., Taitus, 3 p., Rawanurmes Wastseliina
kihelk., 2 p., Keblastes, 3 p.. Ralweres, 1 p., Keilas, 3 p., Iõelehtmes nädal pärast Mihklipäewa,
Raplas
esimesel reedel pärast
Mihklipäewa.

hoolega puhastada. — Koduloomad. Kuu lõpetuse poole on loomad linnipanna.
Loomatolduwara on hoolega järelearwata ja loome üksnes nii palju üle talwe jätta,
tui talwel neld tõeste toita jõuab; ülearu loomad on tas äramüüa ehk äratappa.
Kuiwa toidu ettewalmistamiseks on nüüd nairid, kartuhwlid ja kapsalehed pruukida.
R o h u a j a s . Puude istutamine hakkab peale. Mesipuude järel on hoolega waadata.
Kase-, saare-, wahtra- ja pärnapuu küpse seemnid ja tammetõrusid «n korjata.
Kes „ K ü n d j a t " weerand aasta peale, m.s paljast ühe ainsa rubla maksab,
enesele tahab tellida, see rutaku. Telllmisekirja pealkiri on: Въ редакцію газеты
„Кюндья" въ Риг .

22

pinalini.

Oktober.

31 päewa.

Maarja k. ja eesp.
13
Wollrad
'
14
Neljap.
Peet
15
Prants
Ree^e
16 3) 2, 57' e. l.
Amalie
Laupäew
17
20. p. p. 3. a. J. p. Pulmariidest. Matt 22. \—u.
Pühap.
Leilufepüha
18
Esmasp.
Maali
19
Teisipäew Samuela
20
Kesknäbal Jaak
21
Neljap.
Arwib
22
Reebe
Burharb
23 ф 10, 59' e. l.
Laupäew
Tõnu
24
21. p. p. 3 > a. J. p. Kuningamehe pojast. J«
>ann. 4, 47—54.
Pühap.
Angelus
25
Esmasp.
Kai
26
Teisipäew Hebwig
27
Kesknäbal Tekla
28
Neljap.
Florentin
29
Reebe
Lukasepäew.
30 (D 7, 30' p. l.
Laupäew Lutsius
31
22. p. p. 3. a. J. p. Kawalast sulasest. Matt. 18 , 23—36.
Pühap.
Lutheruse õige ufu ül. P.
1 November
Esmasp.
Ursel
2
Teisipäew Kasani M a a r j a p.
3
Kesknäbal Sewerin
4
Neljap.
Leiger
5
Reebe
Krispin
6 O 10, 39' p. l.
Laupäew
Amanbus
7
23. p. p. 3. a. J. p. Kohturahast. Matt. 22, 15—22,
Pühap.
Kapitalin
8
Esmasp,
Simon Iubas
9
Teisipäew Els
10
Kesknäbal Abfalon
11
Neljap.
Volfgang
12
Teisipäew

Kesknäbal

6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

J. wnnakuupäewal tõuseb paike: l. 6, 31 min., lährb looja: t. 5, l min.
10.
„
„
« l. 6, 50 „
„
„. t. 4, 38 „
*"•

„

„

„

. 7, 13

„

,,

„

4, 1

/,

Põllutööd wiinakuuS. P õ l l u l ja h e i n a m a a l . Koil Mihklikuus
poolele jäänud tööd edasi toimetada. Talwewiljapõldudel on waadata, kas mitte wesi
pole kusagile.kokkukogunud, mis äralasta tuleb. — Kodu. Linadeharimine. Mäda,
nema hataud kartuhwlid on wäljawallda. Kapsad sissetcha. Need korrale sead«. —
Loomade j u u r e s . Niikaua tui loomad karjamaal talwad, pole õhtu ega hommiku
õlgi ega haganald neile tarwis anda, waid ennemine nairid ja kapsalehti. Nuumwelsed on houste tarwis haksliteks leigata. — R o h u a j a s . Keeduwiljaajale on
hübusesõnnikut pealepanna ja üleötünda. TapuajaS on humalateridwad püsti kokkupanna. Puuseemnid wäljakülida ja puid istutada. Õuna- ja birnipuude ümber on
muld ümbertaewata ja neile tormatud õlesidemed ümbersiduda, et kahjulikud ussid puu
õtsa ei saa ronida ja seal talweks kortrit otsida; puud on sammaldest puhastad« ja
saue- ja'wärske lehmasõnnikuweega ülepmseldada. .Mesilased on märja ja külma
eest Holda.
„Kündja" on weerand aasta peäle Riast tellida.

Ühendused minalms.
Jiaabab.
1. Wana«Kalts?naus, 1 p., Kaarma« ja Hainestel, 3 p., Nitau«
ri«, 1 p., Trikates, 1 p.
2. Renses. 1 p., Waftseen õ sas, 2p.
3. Raunas, 1 p., Smolis, Tirse
kih., 1 p.. Uue.Salatfis, 2 p.
4. Iumurdas. Eergle tihelk., 1 p ,
Rauges, Paltsmanni kib., 1 p.,
Wirkeni«, 2 p., Nuustakul, 2 p..
Iõhwis, 3 p.
5. Aminurme m. Lohusuu^'külas,3p.,
Woobw«, 1 p.
6. Weetol s, 1 p., Pirshus, Ses«
weina k«h.. 1 p., Drustu«, Ser«
beni tch'.lt.. 3 p., Luftnitu«, 2
p.. Tarwastus, 2 v.
7. Wocus, linalaat. 3 p.
9. Lemsalis, 2 p., Oopes. Opekal»
na klhelk., 1 p.. Opermengles.
Magdalena k, 2 p., Staates, 2
päewa.
10. Köu m.. 1 p., Mõifrkatsis, 2 p.,
Kassinurmes, 1 p.
11 Laatres, 2 p.. Krootuses, 1 p.,
13. Maslenis, Bärsoni kih., 1 p.
14. Lubejas. Löseri kih., 1 p.
1b. Lustlwere«, 2 p.. Orikus, 2 p.,
Weskemõisas, 2 p.
16. Wõnnus, 1 p.
18. Lüüderis, Sesweina kih., 1 p.,
Sindis, 1 p.. Mõnistes, 3 p.
19. Kullina m., 2 p.
20. Loobus. Wasts<l,ina kih., 1 p ,
Wändras, 2 p.
21. Aumeiftres, 1 p.
22. Nissis, 1 p.
28. Vormannis, 1 p., Wolmari«, 3
P., Iogewas, 2 p.

23

24

Talwelluu.

Nowember.
Reede
Laupäew

Pühadep.
Hingedep.

24. p. p. 3. a. J . p.

Pühap.
Ebmasp.
Teisipäew
Kesknädal
Neljap.
Reede
Laupäen

Kaubi
Ota
Lota
Leonhard
Enno
Aleksandra
Teodor

10
11
12
13
14
15
16

13 |
14 | Z) 11, 36' p. l.

Iairuse tütrest. Matt. 9, 23—35.
1b
16
17
18
19
20
21

25. p. ?. 3. a. J . p. Hirmsast häwitamisest.

Pühap.
Esmasp.
Teisipäew
Kesknädal
Neljap.
Reede
Laupäew

30 päewa.

M a r t i n Lutherus
M a r t i n piiskop
Jonas
Eugen

Vidrik. Keisripr sündH.
Leopold
Otomar

Matt. 24, 15—26.

22
23
24
25
26
27
28

) 11, 16' e. l.

26. p. p. 3. B. J. p. Inimese poj« tulemisest. Matt. 25, 31—46.

17
18
19
20
21
22
23

Pühap.
Esmasp.
Teisipäew
Kesknädal
Neljap.
Rede
Laupäsw

24
25
26
27
28
29
30

27. p. p. 3. a. J. p. Kümnest neitsist. Matt. 25, 1—31.
Pühap.
6
Wilja Surnutepüha.
2, 53' p. l.
Esmasp.
Kadripäew
7
Teisipäew Konrad
8
Kesknädal Paabu
9
Neljapäew Iusu
10
Reede
Ilune
11
Laupäew
Andresepäew
12

Hugo
Esra
Elisabet
Õisi
M a a r j a ohw. p .
Kristina
Eleonore

29 (£ 3, 34' e. l.
30
1 Dezember
2
3
4
5

1. talweluupäewal tõuseb päike: l. 7, 39 min., läheb looja: l. 3, 49 min.
10.
„
„
„ i. 7, 59 „
„
„ l- 3, 34 „
20,
„
„
„ k. 8, 17 „
„
„ l. 3, 22 „
P õ l l u t ö ö d w i i n a k u u s . Tööd, miS minewa luus poolele on jäänud, tulewad
edasi teha. Kaltuhwliluhelad on waja järelewaadata. — L o o m a l a u d a d on talwe
wastu soojaks teha. — R o h u a j a s on puud õlgedega linnisiduda, et jänesed kallale
ei saa. Noored õunapuud on tormatud õlesidemetcga alt ümbrrmässida, et ussid
ülesronida ei saa.
Eesti ainus põllutöö, maailmateaduse ja ilukirjanduse pildiajaleht „ K ü n d j a "
on see, mis iga harttud Eestlane hea meelega loeb ja aasta lõpul raamatuks läidab
Nüüd on paras aeg käes, feda lõbusat põllutöö õpetajat ja jutupuhujat uueks aastaks
Riast tellida.

Ühendused talmkuus.
cžaabab.
1. Tartu«, 2 p., Kusse«, Sesweina
dhelkonna«, 1 p.
4. Ploome«, Smilteni kib.. 1 p.
10. Mustwes. 3 p., Ruhjas. 2 p.,
Paides. 2 p.
11. Weesene«, Westen« kih., 1 p.
15. Wiaata«, linalaat. 2 p , Woli«
weti«, 1 p.
20. Walga«, linalaat. 2 p.
25. Willandis, linalaat. 3 p., Wolmari«, linalaat, 3 p.
30. Aumeiftre«, 1 p.

25

26

Dezember.

1. Kristuse
Pübap.
ŠsmaSp.
Teisipäew
Kesknädal
Neljap.
Reede
Laupäew

3 1 päewa.

tulem. p. Kristusesissesõitmisest.Matt. 21, 1—9.
Osmu
13
Kärsna
14 Э 7, 58' p. l.
Tali
15
Küllike
16
Sabina
17
Nigulap. Aujärjepärija 18
Antonia
nim. p. 19

2. Kristuse tulem. p. Wiimse päewa tähtedest. Luk. 21, «5—36.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28

Pühap.
Maarj a saam. p.
Ebmasp. Iuhkum
Teisipäew Iuuoit
Kesknädal Woldemar
Neljap.
Tiili
Reede
Lutsia
Laupäew Nikasius

20
21
22
23
24
25
26

3. K r i s t u s e tulem. p. Joannes wangitornis.

Matt. 11, 2—10.

1. Iöulup.

Pühap.
Johanna
27
Esmasp. Albina
28 (C 1, 58' p. l.
Teisipäew Hinno
29
Kesknädal Kristof
4. aastaweerand 30
Neljap.
Lot
31
Reede
Aabram
1 Januar 1886
Laupäew Toamapäew
2
4. Kristuse tulem. p. Ioannese tunnistus. 'Ioam l. 1, 19--28.
Pühap.
Veata
3
Estnasp. Tohwer
4
Teisipäew Adam, Ewa
5 Ф 9, 20' e. l.
Kesknädal 1. jõulupüha
6
Neljap.
J. jõulupüha
7
Reede
Gwang. Joan.
8
Laupäew Süüta laste päew
9
Püha p. jõulu.

Pühap.
Esmasp.
Teisipäew
1.
10.
20.

O 10, 35' p. l.

Simeon ja Hanna. Luk. 2, 33—40.

Noa
Taawet
Silwester

10
11
12

jõululuupäewal tõuseb pälle: k. 8, 33
/,
„
,, t. Н, 40
„

1

min.. läheb looga: k. 3, 16 min.
„ /, „ t. B, 18 „
27 "
f.
8, 41 "
„
••:,

Põllutööd jõulukuus. Selle kuu sees on heinu ja puid metsast koju
wedada. Kes päewa õtsa tülma laes tööd on teinud, nõuab õhtu meelejahutust, mis
piidiajaleht „Kündja" rohkel mõõdul palub. Peremees ei wõi perele, sõbr sõbrale
ja pe,g pruudile paremat tintida, lui tolme rubla eest uueks aastais „ K ü n d j a t "
tellida, mis terwe aasta õtsa sõbraliku andjat meele tuletab. Tõtaku ja rutaku
igaüks terase waimuga Eestlane „ K ü n d j a t " tellima. Tellimlsetirjade pealkiri, mis
jaamaülem hea sõna eest kirjutab, on: Въ редакцію газеты „Кюндья" въ Риг .
Aega ei ole wiita, lui esimestest numbritest ei taheta ilma jääda.

Ühendused jõulukuus.
saadad.
1'. Wasknarwas, 3 p., Alatskiwi
wõs. Lohe lörtsi juures, 1 p.
5. Vödraweres, linalaat, 1 p.
6. Wõobfus, 1 p.
10. Wõnnus, linalaat, 2 p.. Rias,
jv'llulaat tunni 10. näärikuu»
päewani.
16. Paides, linalaat, 2 p.
27. Wataas, fakialaat, 10 p., Mer»
jamal esmasp. pärast kolmand.
Kristuse tulemissp..
Pernus,
esmaspäewal ja teisipäewal enne
jõulu.

27

28

Mrilu- ja troonupühad,
m i l l a l Vtene riigi koolid ja kohtud kinni »n.
1. näärikuupäewa!', uue aasta hakatus.
6.
. „
kolmekuningapäew.
1—2 küünlakuup. woinädal.
2.
„
'
küünlapäew.
palwepäew.
13.
Keisri Aleksander I I I . Aleksandrowitschi
26.
sündimisepaew.
2. paastukuup.
Keisri Aleksander Aleksandrowitschi aujärjele
astumisepüha.
palmipuud püha.
17.
suur neljapäew.
21.
suur reede.
22.
pühade laupäew.
23.
lihawõite esimene püha.
24.
25—30 „
lihawoie nädal.
Maarja kuulutamiscpäew.
25.
2. meiukuupäewal taewaminemisepäew.
aujärjepärija Nikolai Aleksandrowitschi sün6.
dimisepäew.
Nigulapäew.
9.
nelipühi esimene püha.
12.
nelipühi teine püha.
13.
Keisri kroonimisepäew.
15.
24. Iaanikuupäewal Iaanipäew.
Peter-Paulipäew.
29.
22. heinakuupiiewal Keisriproua M a r i a Feodorowna nimepäew.
6. leikusekuupäewa l Kristuse äraseletamisepäew.
rukki-Maorjapäew.
15.
Johannese surmapäew.
29.
Keisri Aleksander Aleksandrowitschi nimep.
30.
8. Mihklikuup.
Maarja sündimisepaew
Ristiülendamisepäew
14.
Johannese õpetamisepäew.
26.
1. wiinakuupäewal Maarja kaitsemise- ja eestpalwepaew.
icikusepüha.
6.
õige usu üleswotmisepüha.
20.
Kasani Maarjapäew.
22.
14. talwekuupäewal Keisripröua M a r i a Föodorowna sündimisepaew.
Maarja ohwerdamisepäew.
21.
surnutepüha.
24.
6. joalukuupäewal Nigulapäew. Aujärjepärija Nikolai Aleks an»
drownschl nnnepäew.
25-27 „
jõulupühad.
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Mene Aeisri suguwõsa.
Aleksander I I I . Aleksandrowitsch, Wene riigi Keiser ja isewalitseja,
Pohlamaa kuningas, (Soomemaa suurwürst j . n. c, sündinud 86.
küünwkuupäewal 1845, walitseb I. paastukuupäewast 1881, kroonitud 15. meiukuupäewal 1883.
Tema abikaasa:
Dani printsess M a r i a Gofia Frederika Dagmar, Keisriprõua
M a r i a Feodorowna, sünd. 14. talwekuupäewal 1847, laulatatud
28. wiinakliupäewal 1886.
Nende lapsed:
Aujärjepärija ja suurwürst Nikolai Aleksandrowitsch, sündinud
6. meiukuupäewal 1888, täieealiseks kuulutatud 6. meiukuup. 1884.
Suurwürst Georg Aleksandrowitsch, sünd. 27. Iürikuup. 1871.
Suurwürstiprintses Ksenia Aleksandrowna, sünd. 25. paastukuupäewal 1875.
Suurwürst Michael Aleksandrowitsch, sünd. 22. talwekuup. 1378.
Suurwürstiprintsess Olga Aleksandrowna, sünd. I.Iaanikuup. 1882.
Keisri wennad:
Suurwürst Wladimir Aleksandrowitsch, sündinud 10. Jürikuu«
päewal 1847.
Tema abikaasa:
Meklenburgi suurhertsogi tütar Maria Pawlowna, sünd. 2. (14.)
meiukuupäewal 1854, laulatud 16. leikusekuupäewal 1874.
Nende lapsed:
Suurwürst K i r i l l Wladimirowitsch, sünd. 30. Mihklikuup. 1876.
Suurwürst Voris Wladimirowitsch, sünd. 12. talwekuup. 1677.
Suurwürst Andreas Wladimirowitsch. jünd. 2. meiukuup. 1679.
Suurwürstiprintsess Helena Wladimirowna, sünd. 18. näärikuupäewal 1882.
Suurwürst Aleksei Aleksandrowitsch, sünd. 2. näärikuup. 1850.
Suurwürst Sergei Aleksandrowitsch, sünd. 29. Iürikuup. 1657.
laulatud 3. Iaanikuup. 1684 Hesseni printsessi Elisabetiga.
Suurwürst Pawel Aleksandrowitsch, sünd. 21. Mihklikuup. 1860.
Keisri ode:
Suurwürstiprintsess Maria Aleksandrowna, sünd. 5. wiinakuupäewal 1853. Laulatus 11. näärikuup. 1874 Inglise printsi Edinburi hertsogi A l f r e d Ernst Albertiga, sünd. 6. leikusekuua 1844.
Õndsa Keisri Aleksander Nikolajewitschi wennad ja öed:
Suurwürst Konstantin Nikolajewitsch, sünd. 9. Mihklikuup. 1827,
30. leikusekuup. 1848 laulatud Saksen-Altenburi printsessi suurwürstiprintsess Aleksandra I o s e p o w n a , sünd. 26. Iaanikuup. 1830.
Nende lapsed:
Suurwürst Nikolai Konstantinowitsch, sünd. 2. paastukuupäewal 1850.
SuurwülstiprintfesS Olga Konstantinowna, süad. 22. leikusekuupäewal 1851, laulatud 15. wiinakuupäewal 1867 Greeka kuninga
Georg I., sünd. 12. jõulukuup. 1845.

Suurwürstiprintsess Wera Konstantinowna, sünd. 4. küünlakuup. 1854, Würtembergi hertsogi W i l h e l m E u g e n i lesk, surnud
1877.
Suurwürst Konstantin Konstantinowitsch, sünd. 10. leikusekuupäewal 1858, laulatud 15. leikusekuup. 1884 Saksen-Altenburgi
printsessi suunvürstiprintsess Elisabetiga (Elisaweta M a w r i kjewna).
Suurwürst D m i t r i Konstantinowitsch, sünd. 1. näärlkuup. 1860.
Suurwürst N i k o l a i Nikolajewitsch, sünd. 27. heinakuup. 1831.
25. näärikuup. 1856 laulatud Oldenburi printsi Petri tütre, suurwttrstiprintsess Aleksandra P e t r o w n a g a , sünd. 21. meiukuupäewal 1838.
Nende pojad:
Suurwürst N i k o l a i Nikolajewitsch, sünd. 6. talwekuup. 1856.
Suurwürst Peter Nikolajewitsch, sünd. 10. näärikuup. 1864.

Suurwürst Michael Nikolajewitsch, sünd. 13. wiinakuup. 1832,
16. leikusekuup. 1857 laulatud Badeni printses i Olga Feodorown o g a , sünd. 8. Mihklikuup. 1839.
Nende lapsed:
Suurwürst Nikolai Michailowitsch, sünd. 14. Iürikuup. 1859,
Suurwürstiprintsess Anastasia M i h a i l o w n a , sünd. 16. heinakuup. 1860, 1879 laulatud Meklenburg »Schwerini suurhertsogi
Fried. Franz, III.
Suurwürst Michael Michailowitsch, sünd 4. wiinakuup. 1861.
Suurwürst Georg Michailowitsch, sünd. 11 leikusekuup. 1863.
Suurwürst Aleksander Michailowitsch, sünd. 1. Iürikuup 1866.
Suurwürst Sergei Michailowitsch, sünd. 25.,Mihklikuup. 1869.
Suurwürst Aleksei Michailowitsch, sünd. 16. joulukuup. 1875.
Suurwürstiprintses Olga N i k o l a j e w n a , sünd. 30 leikusekuup 1822,
1. heinakuup. 1846 laulatud Würtembergi kuninga K a r l F r i e d r i c h
A l e k s a n d r i g a , sünd. 22 küünlakuup. 1823.'
Suurwürstiprint ess K a t a r i n a M i c h u i l o w n a , sünd. 14 leikusekuupäewal 1827, Meklenburg Strelisi hertsogi Ge<rg Augusti lesk, surnud 1876.,

Õndsa hertsog Maksimilian von Leuchtenbergi lese, suurwürstiprintsess
M a r i a Nikolajewna, (surn. 9. küünlakuup. 1876) lapsed:
Printsess M a r i a Maksimilianowna, sünd. 4. wiinakuup. 1841,
30 näärikuup. 1863 laulatud Blideni printsi Ludwig Wilhelmiga, sünd. 6. jöulukuup. 1829.
Prints Nikolai Maksimilianowitsch, sünd 23. heinakuup. 1843.
Printsess Eugenia Maksimilianowna, sünd. 20 paastukuup,
1845, 7, näärikuup 1868 laulatud Oldenburgi printsi Aleksandri
sünd 2. Iaanisuup. 1844,
Prints Eugen Maksimilianowitsch, sünd. 27. näärikuup. 1847.
Prints Gcorg Maksimilianowitsch, sünd. 17. küünlakuup. 1852.

Küüdimats kirjade ja kimpude saatmise eest.
Kaaluraha.
Ristpaela all saadetud raamatute iga 4 loe ehk 50 grammi eest
2 kop., lahtise kirjade eest 3 kop., lihtkirjade eest: iga loe eest, mis
kirjasaatja äraniaksab 7 kop., iga loe eest, mis kirjasaatja maksmata
jätab, maksab wastuwõtja 14 kop. Kirjade eest pealkirjaga „заказное"
iga loe eest kaaluraha 7 kop,, kinnitamise eest 7 kop. Rahakirjade eest,
mis naha sisse õmmeldud, iga loe eest 7 kop. Hinnakirjade iga loe
eest 7 kop.
Kinnitamiseraha.
Kui kirja sees kuuni 600 rubla on, х'(г kop. iga rubla pealt.
Kui kirja fees 601—1600 rubla on, 7« kop. iga rubla pealt ja pealeselle weel 1 rubl 50 kop, Kui kirja sees rohkem kui 1600 rubla on,
'/» kop. iga rubla pealt ja pealeselle weel 3 rubla 50 kop.
Tempeldatud kirjakestade ja l a h t i s t e k i r j a paberide h i n d .
Tempeldatud kirjakeötad maksawad: kolmekopikase templiga 3'/»
kop. tükk, seitsmekopikuse templiga 7'/2 kop. tükk, kahekümnekopikase
templiga 20'/2 kop. tükk, kolmekümnekopikase templiga 30^/e kop. tükk.
Ilma tempeldamata lahtiste kirjade paberid maksawad 4 tükki 1 kop.
Tempeldatud lahtiste kirjade paberid maksawad 3 kop. tükk.
I s e ä r a l i s e d tähendused.
Kui posti peal raha, hinnakirju, kinnitatud kirju ja kimpusid
wastuwoetalse, siis antakse selle eest ärafaatjale kwiitung, mis eest 7
kop. peab maksma. Kinnitamiseraha arwatakse ühe jau eest rublast nagu
täie rubla eest, Kinnitamiseraha arwatakse ühe jau eest kopikast nagu
täie kopika eest. Loe- ehk nnelajaud arwatakse täieks loeks ehk naelaks.

Kirjatestadest ja poftmarlidest.
, Et igamees kirju posti peale wiia woiks, ilma et poötiraha juure«
paneks, on tempeldatud 7'/2kopikasi kestast tehtud, mis igas postkuntoris müüakse. I g a l kirjal, mis posti pcale antakse, peab 7 kopikane
mark peal olema, mitme tõeliste kirjade eest, mis maksetud ei ole, peab
wastüwotja iga loe eest 14 kop. maksma. Lihtlabased kirjad omamaale,
kell halwemad margid kui 7 kopikased pealepandud, jääwad ärasaatmata. Kirjadele, kui kaa ristpaelaaluste asjadeks peawad täiehinnalised margid pealepandud olema ehk muidu jääwad nad ärasaatmata.
Poolikult maksetud ehk muu põhjuse pärast saatmata jäänud ktrjad
hoitakse postkuutoris ülewal ja ärafaatjad woiwad pitsatit näidates,
kellega kirjad kinnipandud, nad kättesaada.
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Telegrafi teadused.
Telegrafikuntor saadab telegrammisi igale poole Wene riiki ja
woorale maale Telegrammid wViwad Wene-. Saksa-, Inglise-, Prantsuse-,
Eesti- ja Lutikeele kirjutatud olla Raudteeääristisse telegrasikuntoritesse,
peale Balti raudtee, saadetakse üksnes Wenekeele telegrammisid. Telegrasiseaduseraainat on kuntoris 20 kop. eest saada. Telegrammisi w3ib
üksnes ühe lehekülle peale kirjutada, I g a telegrammi kiri peab selge
olema ja ei tohi midagi mahatVmmata ega lühendada. Parandusi wVib
ülesandja oma käega ettewõtta, mis lehe peale aga üles tuleb tähendada.
Lihttelegrammid wõiwad üksnes ses keeles olla, inis saatmise kui kaa
wastuwõtmise kohal mõistetakse. Telegrammis peab olema selle inimese
ehk koha selge adress, kellele saadetakse, siis tuleb sisu ja lõige wiimaks
ärasaatja nimi. Kui telegramm puuduliku adressi pärast kätte ei lähe,
jääb kahju ärasaatja kanda. Esimest kirjutatud telegrammi lehte ei anta
saatjale ega wastuwõtjale tagasi; kui aga kumbki ommeti soowib, wõib
ta telegrammikwiitungi ettenäidates telegrammi kirja läbiwaadata.
Ülesandja kohus on telegrammi edasisaatmise wiisi telegrammiadressis
nimetada.
Telegrammide ärasaatjad peawad oma nime telegrafikuntoris ülesandma, et, kui telegramm lätte ei lähe ehk muud
wiga juhtub, seda neile teada antakse. Üheks sõnaks loetakse Europas
15 tähte, majal aga 10 tähte. Europa Wenemaa on kolme telegrafikonda jautatud: 1) Europa Wenemaa kunni Jekaterinburgi meridianini
ja Kaukasus. 2) Lääne-Siberimaa Jekaterinburgi ja Stretenski meridiani wahel. 3) Ida-Siberimaa Stretinski meridiani ja Maailma»
mere wahel. I g a konda jautatakse kolme ringi. Esimese, ringi poolmõõtja on 200, teise voolmõõtja 1000 wersta pitk, kolmas ulatab kunni
järgmise konna piireni.
Kümne sõnaga telegramm maksab:
Esimeses . . . ringis — rbl. 30 kop.
Teises
. . .
„
„ 60 „
Kolmandama« .
„
1 „ 20 „
I g a järgmine sõna maksab esimeses ringis 2'/« kop, teises ringis
5 kop, tolmandamas ringis 10 kop Et esimese« ringis maksu juures
mõne korra murrud ette wõiwad tulla, siis arwatakse murdude kautusek« üks iõna juure, nenda näituseks 13 sõna asemel 14. Kolmekordse makiu eest wõetakse rutulised telegrammid (строчныя тедеграммы) wastu. Neil on kõige suurem õigus ja neid saadetakse kohe
edasi. Telegrammi sõnu lugedes arwatakse tõik sõnadeks, mis ülesandja kirjutanud. Kriipsude (-) läbi lahutatud sõna loetakse kaheks.
Kirjutuse märka ei loeta mitte ligi. Sõnast kustutusemärgi läbi lahutatud tähle loetakse terweks sõnaks Sõna, kell kriips all, laetakse
kaheks. Üksikuid numrisi arwatakse sõnaks; kui mitu numbrit ühe teise
kõrwa«, siis loetakse 5 numbrit sõnaks. Murtud numbrite kriipsu
arwatakse iseäralikuks numbriks. Kui telegrammi sealt edasi tahetakse
saata, kus telegrafitraat õtsa saab, peab ärasaatja telegrammi postiga
edasisaatmise eest 7 kop. maksma. Saadetakse telegrammi käskjalaga
edasi, sii« maksetakse iga wersta eest Eesti-, Liiwi- ja Kuramaal 5 kop,
majal Wenemaal 10 kop. Kui käskjalaga edasisaatmise hind mitte üle
rubla ei ole, siis wõib telegrammisaatja seda hinda kaa wastuwõteat
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wäljamaksta lasta. Raudtee jaamadest saadetakse telegrammist üksnes
wastuwõtja kulu peäl koju kätte. Nrasaatjale antakse telegrammi
wastuwõtmise poolest kwiitung. Telegrammi wõib mitme inimese kätte
korraga saata, mis eest aga peale seatud maksu liht telegrammi eest
15 kop. iga kirja eest maksetakse. Nrasaatja wõib wastust kohe äramaksta. Kui telegramm kätte ei lähe, antakse ärasaatjale telegrafikuntorist teadust. Telegrafiwalitsus ei wasta mitte selle eest, kui telegramm hiljaks jäänud ehk õige- ei ole. Telegrammihino maksetakse
tagasi, kui telegramm kaduma läinud ehk kui wastuwõtja teda hiljem
kättesoanud, kui kiri postiga oleks läinud. Kui telegrammide eest kogemata wähem hinda wõetud, siis saab ärasaatja seda katte.

Valti raudtee.
Tallinnast Peterburgi
Jaamad
ja
pooljaamad.

Cõiduhind.
I. kl.

Tallinnast (söömal.)

2. tl.

Sõiduhind.
3. kl.

1. tl.

347
834
320
310
294
282

Lagedi (pooljaam) . . .

14
28
Raasiku
37
Kehra (pooliaam). . . .
53
Aegwiidu
65
Lehlsi
73
Tappa (söömalaud). . .
86
Kadrina
98
R a t w e r e (söömalaud).
115
Kabala . .'
Sonda (pooljam) . . . 124
135
Püssi
Kohtla (pooljaam) . . . 143
Jõhwi (söömalaud). . . 157
Waiwara . , . . . , . : 174
Mereküla spooljaam). . 183
N a r w a (söömalaud). . 197
Salo (pooljaam) . . . . 209
219
Jamburgi
Weimari (pooljam) . . 233
Molostowitshi
. . . . . 243
Tiesenhauseni (poolj) . 252
Adlerberi (pooljaam) . •255
Wolosowo (söömalaud). 266
Kikerino (pooljaam) . . 275
283
Ielisawetmskaja
Gorwitsi (pooljaam) . . 294
Gatschina (söömalaud) 303
315
Taitsi
Duderhofi (pooljaam) . 319
321
Soldati
Krasnoe-Selo (söömal.) 323
Ligowo (söömalaud) . . 334
Peterburgi (söömal.) 347

Peterburgist T a l l i n n a .

•m
5| 6

262
250
233
«23
213
504
190
174
164
151
138
1?9
116
104
96
90
81
73
65
54
44
32
29
27
25
13

2. kl

3. kl
99
78
60
46
23
6
94
77
60
35
21
6
93
94
51
39
17
99
85
67
50
;52
16
5
93
7*

8

40
2:3
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Tallinnast Baltiski
Iaamab

i

j«
pooljaarnab.

ä

T a l l i n n a (söörnalaub)
Nõmme (pooljaam) . .
&апг (pooljaam) . . .
Keila (söörnalaub). . .
Niilwälja (pooljaam) .
Klooga
Valtlsli

8
18
26
31
34
45

Valtiskist tallinna.

1. kl.
r. k.

2. kl.
r. I l.

3. kl.
r. > k.

98

74

— 38

1 28
1 9

96
1 26

49
«4

ё

'. kl
r . | k.

2. kl.
r. | k.

3. kl.
r. k.

45
38
28
20
15
12

1 69

26

64

Tallinnast Tartu
T a l l i n n a st(söömalaub)
Tappa (söörnalaub). . .
73
Tamsalu ipooljam) . .
87
Kiltsi ('>{*)
..' 96
Nakke (pooljaam) . . . 107
116
Brasch (pooljaam) . . . 124
Iõgewa (söörnalaub) . . 134
Kaarepere (pooljaam) . 148
158
T a r t u (söörnalaub) . . 179

2 74

2

5

1

3 60
4 2
4 35

2 70
3 I
3 26

I
1
1

3 76
— — —> —
5 93 4 44
6 72 5 7

I

5

3

Soibuhinb.

JO

SÕibuhine.

—

2

2

75
45

Ear
179
6 107
93
38 84
54 73
67 64
54
92 , 45
— 32
27 21
58

56

—

84

29

—

17

tust Ta Uinna..

6 72
3 98

5 4
2 99

2 58
1 53

3 11
3 70
2 36

2 34
2 3
1 78

1 20
1 4
91

_

1 26 — 64
— — — — — —
— 79 — 59 — 30
1 69

T ä h e n b u s : Pooljaamabes ja seisatamiselohtabes antakse billetib kunni tulewa
jaama. Tahab keegi sest jaamast ebasi sõtta, sii« peab ta seal enesele billeti ostma.
Ööse ei seisatata pooljaamade ja seisatamisekohtabe juures.

Liiwimaa tihellonnad ja Wallad.
Ria kogudus

õpetaja: R. Zink. (Adrefö: Riga, kurg.)
T a r t u maakond.

1. T a r t u kihelkond. Õpetaja: konstst. noumees A. H.Willigerode. (Adress: Tartu ^Dorpat, Дерптъ] kaudu) Wallad: Taawri,
Piiskopi. Kabina, Karlowa, Karoli. Vorbuse. $аа$е, %aamat Ilmat
salu, Kawasto, Luunja. Marama, Maarja, Pilka, Raadi, Reola, Ropka,
Lemmatsi, Tammiste, Weiberi, Ülenurme, Wasula, Wesneri.
2 P e t r i kogudus Tartus. Õpetaja: W. Eisenschmidt.
3. Wõnnu kihelkond. »Õppetaja: G Oehrn. (Adress: Tartu
s^Dorpat. Д рптъ] kaudu). W a l l a d : Ahja, Kliimanni, Kastre. Potamõisa, Kaagwere, Kiidjärwe, Kurista, Wastse-KuuLte, Mäksa, Rasina,
Sarakuse.
4. Kambja kihelkond. Õpetaja: praus K. A. Hasselblatt. (Adress:
Tartu fDorpat, Дерптъ] kaudu) Wallad: Suure-Kambja ja Maidla,
Weike-Lambja, Kammeri, Haaslawa, Kodijärwe, Krüüneri, Wana-Kuuste,
Tapo, Oriku, Raanitse, Todu, Wana-Prangle ja Wastse-Reola.
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5. Noo kihelkond. Õpetaja: M. Lipp. (Adress: Tartu [Фогргі,
Дерптъ] kaudu). W a l l a d : Aro, Keeri, Luke, Meeri, Wana-Nõo,
Wastse-Noo, Pangoti, Tähkwere, Unipiha.
6. Otepä kihelkond. Õpetaja: B. Sperrlingk. (Adress: Tartu
^Dorpat, Дерптъ) kaudu. W a l l a d : Arola, Piltufe. Kastolatfi, Priidiku, Pühajärwe, Ilmjärwe, Nüpli, Neeroti, Otepä, Palopera, Päidla.
7. S a n g a s t e kihelkond, Õpetaja: X, Hesse. (Adress: Telliste
[Teiüfc, Тейлицъ] jaama kaudu, aga Puka, Pringi ja Waalamoisa
Kuikatse ^Kuikatz, Куйкацъ] jaama kaudu). W a l l a d : Wana-Puka,'
Wastse-Puka, Weike-Puka, Pringi, Laatre, Keeni ja Lotamõisa, Kuikatse, Resto, Sangaste, Tolliste, Uniküla, Waalumoisa.
8. Rõngu kihelkond. Õpetaja: H. Hesse. (Udernä [Uddertt,
Удд рнъ] jaama, aga Aakre ja Soontaguse Kuikatse s^Kuikatz, Куйкацъ]
jaama kaudu). W a l l a d : Aakre, Hellenurme, Kirumpä, Suure-Rongu,
Weike-Rongu, Soontaguse, Uderna.
9. R a n n u kihelkond. Õpetaja: E. Aßmuth. (Adress: Uderna
sUddern, Уддернъ] jaama kaudu). Wallad: Rannu, Tamme,
Walguta.
10. Puhja kihelkond. Õpetaja: F. Meyer. (Adress: Uderna
[ІТЬЬегп, Удд рнъ] jaama kaudu). Wallad: Kawilda, Suure-Kongota.
Weike-Kongota, Weike-Ulila, Suure Ulila.
11. Äksi kihelkond. Õpetaja: E, Wegener (Adress: Woldi [Tabbifer, Таббиф ръ] raudteejaama kaudu). W a l l a d : Elistwere ja
Mäemoifa, Kärkna, Wedomõifa, Kärewere, Kukulinna, Maramaa,
Saadjärwe. Sootaguse, Woldi, Wisuste.
12. M a a r j a - Magdaleena kihelkond.
Abikirik: Prigitta.
Õpetaja: praus W. Mikwitz, (Adrefs: Woldi ^Tabbifer, Таббиф ръ]
jaama kaudu). W a l l a d : Ioemoifa, Kaiawere, Kudina, Saaremõisa, Wara.
13,. Kodawere kihelkond. Abikirik: Alatskiwi. Õpetaja: J . Voh.
(Adress: Tortu [ФогрсЦ, Дерптъ] kaudu. W a l l a d : Alatskiwi, Halliko,
Kadrina, Kokora, Pala, Rannamõisa.
14. Torma kihelkond. Abikirik: Lohusuu. Õpetaja: K. Landesen. (Adress: Iogewa (Laisholm, Лайсгольмъ], aga Awinurme
Mustwee s^Tschorna, Чорпа] jaama kaudu). Wallad: Kõnnu, Tõikwere, Rääbise, Waiatu, Terakwere, Torma, Awinurme.
15. Laiuse kihelkond. Õpetaja: Dr. Bidder. (Adress: I3gewa
sLaisholm, Лайсгольмъ] jaama kaudu). Wallad: Kaarde, LaiuseTähkwere ja Wotikwere, Kibijärwe ja Mõra, Laiuse, Iogewa ja Pakaste, Leedi, Räästwere, Waiwastwere ja Ripoka.
16 P a l a m u s e kihelkond. Õpetaja: B. Sielmann. (Adress:
Iogewa [Laisholm, Лайсгольмъ] jaama kaudu). W a l l a d : Kassinurme,
Kurema ja Woitwere, Immowere, Kaarepere, Luua, Roela.
17. Kursi kihelkond. Õpetaja: A. Töpfer. (Adress: Iogewa
[Laisholm, Лайсгольмъ] rnibtce jaama kaudu). Wallad: Härjanurme,
Sadoküla, Puurmani, Laiwa.
3*
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Wõru maakond.
1. Põlwe kihelkond. Õpetaja: J . Schwartz. (Adress: Wõru
[ЗВегго, Верро] jn Warbuse [Ward«*, Варбусъ] jaama kaudu). Wal
lad: Pragi, Uihu, Kähri, Kioma, Wana-Koiola, Wastse.Koiola, Timu,
Mooste, Partsi, Porimõisa, Saarjärwe, Tilsi, Wäimera, Joosu, Warbuse, Wõru, Niira.
2. Räpina kihelkond. Abikirik: Mehikoorm. Õpetaja: F. Masing. (Adress: Wõru [Wmo, В рро] kaudu). Wallad: Räpina,
Kahkwa, Meeksi, Pula, Weriora, Toolama.
3. Wastseliina kihelkond. Õpetaja: G. Masing. (Adress:
[Neuhaufen, Нейгаузенъ] jaama kaudu). W a l l a d : Wastseliina ja
lema karjamoisad, Põhu, Laswa, Missu, Loosi, Orawa.
4. Rõugu kihelkond. Õpetaja: T. Hahn. (Adress: Wõru [Werro,
Верро] jaama kaudu). Wallad: Pindi, Wana-Kaserisi, Zooru, Haanja.
Kõrgepalu, Viitina, Lööwi, Rogosi, Wana-Nursi, Wastse-Nursi, Rõuge,
Roosa, Salusi, Sänna, Krabi, Luutsnik, Juba.
5. Hargla kihelkond. Õpetaja: W. Christiani. (Adress: Walga
[Waik, Валкъ] kaudu). Wallad: Kowalüla, Laanemetsa, Tahewa ja
Kaea, Mõniste, Säru.
6. K a r o l a kihelkond. Õpetaja: E. Paslak. (Adress: Walga
[Waik/Валкъ] kaudu). Wallad: Karola ja Wastsemõisa, Iigaste,
Kaagjärwe.
7. Urwaste kihelkond. Õpetaja: C. Stein. (Adress: Wõru
[ЗВегго, Верро] kaudu), Wallad: Wana-Antsmõisa, Wastse-Antsmõisa, Truutumõisa, Kerpola, Urmastu, Waabina, Linnamäe, Sommerpalu, Iäärwere, Kõigu ja Annemõisa, Mustja, Luunja.
8. Kanapää kihelkond. Õpetaja: Falk, (Adress: Wõru [Werro,
Верро] kaudu) Wallad: Walgjärwe, Sawerna, Tamme, Pikajärwe,
Karsteniõifa, Wana-Piigandi, Wastse-Piigandi, Sõresto, Wana-Piigaste
Wastse-Piigaste, Sootla, Krootu^e, Kooraste. Mustimõifa ja Karaski,
Kaagwere, Jõksi, Erastwere, Põlgaste, Hurmi.
Walga linna kogudus. Õpetaja: R. Kallas. (Adress: Walga
[Wälk, Валкъ] kaudu).
W i l l a n d i maakond.
1. W i l l a n d i kihelkond Abikirik: Kopo. Õpetaja: A. Doll.
(Adress: Willandi [Fellin. Ф ллинъ] kaudu. Wallad: Willandi,
Suure-KVpo, Weike-Kõpo, Päri, Pärsti, Puiatu. Wana-Tännastlma,
Uusna, Wälgita, Wiiratsi, Wana-Wõidumaa, UueMõidumaa ehk Karola.
2. S u u r e - J a a n i kihelkond. Õpetaja: O. Speer. (Adress:
Willandi [Fellin, Ф ллинъ] taubu). Wallad: Aimla, Änge, Iäske,
Lahmuse, Lõhawere, NaweSti, Olustwere, Taewere, Wastsemõisa, Reguldi, Sürgawere.
3. Kolga J a a n i kihelkond. Õpetaja: E. Rathlef. (Adress:
Põltsamaa [Oberpahlen, Оберпал нъ] • kciubu). W a l l a d : Wõisiku,
Soosaare, Paenaste.
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4. P õ l t s a m a a kihelkond. Õpetaja: K. Maurach. (Adress: Poltsamaa ^Oberpahlen, Оберпал нъ] faubu). Wallad: Adawere, Kaawa,
Kaawere, Kurista, Lustiwere, Uue-Poltsama, Waua-Poltsamaa, Pajuse,
Nutikwere, Tapiku.
5. Pilistwere kihelkond. Abikirik: Aärmanni. Õpetaja: E.
Mickwitz. (Adress: Põltsamaa ^Oberpahlen, Оберпаленъ] kaudu).
Wallad: Arosaare, Kabala, Eistwere, Äärmanni, Imawere, Laimetsa,
ja Jalametsa, Loopre Koo, Ollepää.
6. P a i s t u kihelkond. Ovetaja: J . Bergmann. ^(Adress: Willandi ^Fellin, Феллинъ], aga Õisu ja Kaarlimoisa Oisu ^Euseküll,
Эйз кюль] jaama kaudu) W a l l a d : Aido, Õisu, Eimtali, Holstre,
Loodi, Morna, Waroi, Pahuwere, Kaarli, Tuhalane.
7. T a r w a s t u kihelkond. Õpetaja: M. Jürmann. (Adress:
Mustla Mustel, Муст ль] kaudu). Wallad: Krlresaar, Saaremõisa,
Wana-Suislepa, Uue-Suislepa, Tarwastu, Wooro.
8. Helme kihelkond. Abikirik: Taagepera. Õpetaja: E, Behse.
(Adress: Willandi [$еЩп,. Феллинъ] kaudu). W a l l a d : Leewika,
Alamoisa, Jõgeweste, Helme, Ummuli, Kärstna, Koorküla, Löwe, Riidaja, Oldre Patküla, Roope, Taagepera, Murikatsi.
Pernu maakond.
1. P e r n u kihelkond. Õpetaja: Lementi. (Adress: Pernu [Pernau, П рновъ] kaudu). W a l l a d : Neiu, Sauga, Rääma, Sürja,
Tammiste. Uulu.
2. Audru kihelkond. Õpetaja: R. Holst. (Adress: Pernu Wer«
nau, ІІерновъ] kaudu). Wallad: Iõõpre, Wõlla, Audru, Lindi.
3. T õ s t a m a kihelkond. Abikirik: Kihno. Õpetaja: P. Willigerode. (Adress: Pernu [Pernau, ІІерновъ] kaudu). W a l l a d : Seli,
Kasina, Tõstama, Pootsi, Kihno saar.
4. Mihki kihelkond. Õpetaja: W. Schmidt. (Adress: Raja
sRaja, Рая] jaama kaudu). Wallad: Kalli, Wõringi, Koonga, Kõima,
Riintali ehk Ahaste.
5. Jakobi kihelkond. Abikirik: Kergu. Õpetaja: J . Metzler.
(Adress: Hallinga [Hallik, Галликъ] jaama kaudu). W a l l a d : Parasma ja Sõõrita, Wee, Änge ja Uduwere, Hallinga, Aru, Kailaste,
Kaisma, Kergu ja llõnnu, Pöörawere, Roodi, Wahanurme, Libatse.
6. Wändra kihelkond. Abikirik: Karu. Õpetaja: E. Sokolowski,
(Adress: Pernu ^Pernau, Перновъ] kaudu). W a l l a d : Wilowere,
Wana-Wändra, Uue-Wändra, Karu, Lelle.
7. T o r i kihelkond. Õpetaja: K. Raedlein. (Adress: Pernu
[Pernau, П рновъ] kaudu). W a l l a d : Tari, Suigu, Sindi, Taali.
8. Äädemeeste kihelkond. Abikirik: Wõiste. Õpetaja: O.
Karblom. (Adress: Pernu [Pernau, Перновъ] kaudu, aga Orajõele
Kilingi [Kurkund, Куркундъ] jaama kaudu). W a l l a d : Äädemeeste,
Tahkuranna, Orajõe.
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9. S a a r d e kihelkond. Õpetaja: Walker. (Adress: Wolweti
I^Quellenstein, Квелл нштейвъ] kaudu, aga Laiksaare ja Tallimõisa
Kilingi [Kurfimb, Куркундъ] jaama kaudu). Wallad: Kilingi, Laik
saare, Pati, Jäärja ehk Saara, Woltweti ja Kärso, Talli.
10. Halliste kihelkond. Õpetaja: W. Schneider. (Adress:
Laatre Woiseküll, Мойзекюль] jaama kaudu). W a l l a d : Abja, WanaPornuse, Kaubi, Veelikse, Wana-Kariste, Uue-Kariste, Wanamois,
Penoja, Kaarli.
11. Karksi kihelkond. Õpetaja: praus J . Girgensohn. (Adress:
Laatre sMoiseküll, Мойз кюль] jaama kaudu). W a l l a d : Pöökleri,
Karksi, Polli.
Saaremaa.
1. Kaarma kihelkond. Õpetaja: (Adress: Kuresaare ^Arensburg,
Аренсбургъ] kaudu). Wallad: Suur-Kaarma, Praakli, Kaarma,
Loona, Eiküla. Kellamäe, Kudjapä, Ladjala, Elme, Weedla, Mullutu,
Muratfe, Pähkla, Piila, Randwere, Tahula, Tingisti, Sikasaare,
Hampseküla.
2. Püha kihelkond. Õpetaja: H. Gahlnbäck. (Adress: Kuresaare
sArensburg, Аренсбургъ] kaudu). Wallad: Kolljala, Ilpla, Kangruselja, Kasti, Pihtla, Reo, Knali, Sandta Teliste.
3. W ä l j a l a kihelkond. Õpetaja: A. Beater. (Adress: Kuresaare s^Arensburg, Ар нсбургъ] kaudu). W a l l a d : Wana-LVwe, Sassi,
Lööne, Huiska, Iõori, Iürsi, Kogula, Uue-Lowe, Roosa, Salla, Wohksi
ja Turja.
4. P3id e kihelkond. Õpetaja: N. Nolken. (Adress: Kuresaare
s^Arensburg, Аренсбургъ] kaudu) W a l l a d : Audla ja Kuke, Saaremõis. Kahtla, Kefkwere. Koigi, Koiguste, Laimjall, Maasi, Kingli,
Uuemois, Oti, Reinu, Tumula ja Orisaare.
5. J a a n i kihelkond. Õpetaja:
(Adress: Kuresaare [Arensburg, Ар нсбургъ] kaudu). W a l l a d : Kardja, Keinaste, Rannaküla,
Arju, Taaliku.
6. Karja kihelkond. Õpetaja: piiskop R. Winkler. (Adress:
sArensburg, Аренсбургъ] kaudu). W a l l a d : Arumõisa, Riigi, Karja,
Koikla, Leisi, Laugu ja Ranne, Luluvää, Metsküla, Parasmetsa, Pärsamaa, Roobaka, Pamma.
7. Mustjala kihelkond. Õpetaja:
(Adress: Kureaare sArensburg, Аренсбургъ] kaudu). Küdemaa, Mustjala, Paatsa.
8. K ä r l a kihelkond. Õpetaja: J. Kerg. (Adress: Kuresaare
^Arensburq, Арбнсбургъ} kaudu). W a l l a d : Kandla ja Iärwamets,
Kannise, Maenömba, Kääsla, Kärla, Kulli, Mönuste, Oriküla, Paadla,
Tärkimäe.
9. Kihelkonna kihelkond. Õpetaja: L. Masing (Adress: Kuresaare ^Arensburg, Арбнсбургъ] kaudu). W a l l a d : Alla, Kärrata,
Kotlandi, Pilkuse, Kihelkonna Loona, Uue-Nöinme, Lahetaguse, Liimmäda, Piduta, Pajo, Rootsikuta, Tagamõisa.
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10. Anseküla kihelkond. Õpetaja:
(Adress: Kuresaare
sArensburg, Ар нсбургъ] kaudu). W a l l a d : Abroku, Tiinuse, Lõmala,
Leo, Tirimetsa.
11. J a a m a kihelkond. Õpetaja: F. Masing. (Adress: Kuresaare ^Arensburg. Аренсбургъ] kaudu). Wallad: Kärki, Kaunispcict,
Monto, Torgu, Sääre.
12. M u h u kihelkond. Õpetaja: A. Nerling. (Adress: Kui.
wastu [Kuiwast, Куйвастъ] kaudu) W a l l a d : Kantse, Hellama, Kapi«
mõisa, Kuiwaste, Koguwaküla, Wõlla, Muhu-Suuremõifa, Nurme, Kiselaidu, Tamsa, Pädaste.
13. Kuresaare kihelkond. Õpetaja: W. Frese. K ü l a d :
Ilpi küla, Tori küla

Eestimaa kihelkonnad ja Wallad.
Harju maakond.
1. J ü r i kihelkond. Õpetaja:
(Adress: Tallinna
(Reval, Рев ль] kaudu, aga Aruwalda Raasiku sRasik, Разикъ] jaama
kaudu). W a l l a d : Lehmja, Waida, Kurna, Lagedi, Sauste, Nabala,
Rae, Kautjala, Aruwalla, Moigo.
2 I o e l e h t m e kihelkond. Abikirikud: Rannawere ja Prangli.
Õpetaja: P. Lopenove. (Adress: Raasiku ^Rasik. Разикъ] raudtee
jaama kaudu, aga Wiimse, Habinomme, Lubja, Nehatu ja Wöö, Tallinna [Reval, Рев ль] kaudu). Wallad: Wiimsi ja Aegna saar,
Habinomme, Lubja, Jägala, Nehatu, Maardu, Kostiwere, Jõelehtma,
Saha, Wao, Ülgasi, Pranglistal,
3. Kuusalu kihelkond. Abikirikud: Leesi ja Loksa. Õpetaja:
praus W, Kentmann (Adress: Raasiku [Rasik, Разикъ] raudtee«
jaama kaudu, aga Kolga, Kõnnu ja Suru Aegwiidu sCharlottenhof,
Шарлотт нгофъ] rauöteejaoinofaubu). Wallad: Kolga, Kiiu, Kolga»
Kõnnu, Loo, Rummu, Kodasoo, Walkla, Koitjärwe, Suru.
4. Harju J a a n i kihelkond. Õpetaja: A. Christoph (Adress:
Raasiku [Rasick, Разикъ] raudteejaama kaudu, aga Kehra Kehra
sKedder, К дд ръ] raudteejaamakaudu)
Wallad: Kamoi, Raasiku,
Arulüla, Pennmgi, Parila ja Reila, Kehra. Haljama, Hanijõe, Kiwi,
loo, Kaunisaare.
6. Kose kihelkond. Abirik: Tuhata. Õpetaja: K.Hörschelmann.
(Adress: Raasiku [Rafick. Разикъ] ja Risti [Risti, Ристи] jaama kaudu).
Wallad: Paunküla. Saarnalorwe, Uuemois ja Kirimäe, Ojasuu,
Härmi, Rawila, Palwere ja Sõmera. Abaja, Pilwa, Tuhata, Rooküla,
Oru, Triigi, Tammiku, Pikawere, Saumetsa, Alawere, 3iomra.
6. J u u r u kihelkond. Õpetaja: K, Hasselblatt. (Adress: Kappa
[Kappa, Kanna] jaama kaudu, aga Juuru kiriku, Purila, Atla, Hiiru,
Juuru mõlsa ja Pirku Juuru [Iörden, І рд нъ] jaama kaudu: Wal-
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lad: Kaio, Kuimetsa, Purila, Kedwa, Atta ja Hiiru, Pae, Ingliste,
Hõreda, Hargla, Saaramõisa, Juuru, Maidla, Pirgu, Iärlepa, Umru,
Seli, Mahtra.
7. Rapla kihelkond. Õpetaja: praus K. Malm. (Adress: Kappa
fKappa, Kanna] jaama kaudu, aga Puhatu, Riidaku, Merjamaa Merjämaa, М рьяма] ja Lellawere Runawere [Diunafer, Рунаферъ] jaama
kaudu). Wallad: Alu, Wald«, Härtu, Raiküla, Kehtna, Kadusa, Kuusiku, Sikeldi, Kodila, Järwakandi, Wahakonnu, Lellawere, Ohukatku,
Kääwa, Ohukotsu, Hagudi, Puhatu, Riidaku.
8. Hageri kihelkond, õpetaja: A. Hörschelmann. (Adress:
Kappa Mppa, Kanna] jaama kaudu, aga Haiba ja Ohulepa Ruunawere
s^Nunafer, Рунаферъ] jaama kaudu). W a l l a d : Adila, Sutlepa, Limandu. Maidla, Salutaguse. Lohu, Röa, Ruila. Haiba, Tõbise, Kirnu,
Kohatu, Kohila, Kirdala, Kurtna, Pahkla, Mäeküla, Rabiwere, Uuemõisa, Kelba, Ohulepa, Angria.
9. Nissi kihelkond. Õpetaja: E. Bruhns. (Adress: Liiwa,
[Liwa, Лива] jaama kaudu, aga Lehete, Russal«, Pajata, Waardi ja
Polli, Ruunawere [Runaser, Рунаф ръ] jaama kaudu). W a l l a d : Le»
hete, Russal«, Laitse ja Iauniku, Wana-Riisipere, Uue^Riisipere, Pajaka,
Munalaskme, Nurme, Waardi, Polli.
10. Keila kihelkond. Õpetaja: M, Fick. (Adress: Keila sKegel, Кегель] raudteejaama kaudu, aga Iogifo, Määru,,Rahula, Uäsmäe, Kopelmanni, Woore, Wanamõifa, Saue ja Iälgimäele, Kanamaa,
^Friedrichshof, Фридрихсгофъ] jaama ja Harku Rannamõisa. Mürast«,
Hüüru, Uksnurme, Witipööwla, Habersti, ja Naissaare Tallinna sReval, Рев ль] ja Wana- ja Uue-Karjaküla, Laulasma ja Klooka Klooga
[Lodenfee, Лод нэе] raudteejaama kaudu]. Wallad: Iogiso, Rahula,
Walinguse, Tuula, Lihula ehk Kulna, Wana-Karjaküla, Knoobuse^
Harku, Rannamõisa, Murasti, Humala, Laulasma, Hüüru, Ohtu, Näsmäe, Kopelmanni, Wanaweske, Klooga, Uue-Karjaküla, Käesalu, Woore,
Uksnurme, Waana, Meremõisa, Wanamõifa, Saku, Saue, Jälgimäe,
Witipööwla ehk Pääwla, Habersti, Joa, Keila, Suuroru, Naissaar.
11. Madise kihelkond. Õpetajas P.Hirsch. (Adress: Baltiski
^Baltischport, Валтійскій Портъ] kaudu, aga Pollulaöse Klooga [Lodensee, Лодензе] raudtee jaama kaudu). W a l l a d : Ämari, Leetsi,
Pataste. Põllula, Kloostri, Wasalemma.
12. R i s t i kihelkond. Abikirikud: No wa ja Pakri saartel. Spetaja: Hirsch. (Adress: Baltiski fBaltischport, Валтійскій Портъ] kaudu).
W a l l a d : Risti, Kemnastu, Newa, Wihterpalu, Hatu, Pakri saared.
13. B a l t i s k i (Baltischport, Балтійскій Портъ).

Õpetaja: J .

Lenz.
14. T a l l i n n a J a a n i kogudus. Õpetajad: W. Grohmann ja
A. Asmuth.
15. T a l l i n n a P ü h a Waimu kogudus. Õpetaja: K. Bergwitz.
16. T a l l i n n a K a a r l i kogudus. Õpetaja: J . Brasche.

Järwa maakond.
1. Ambla kihelkond. Õpetaja: G. KnUvsser. (Adress: Tapa
fTaps, Тапсъ] raudteejaama, aga Kurga, Lehtse, Pruuna, Poiiku ja Aru,
Lehtse Hechts, Л хтсъ] raudteejaama kaudu. — Jäneda ja Lehtmetsa
Aegwiidu ^Charlottenhof, Шарлоттенгофъ] raudteejaama kaudu).
Wallad: Jäneda, Kukewere, Kärawere. Rakamois, Priimli, Roosna,
Undeküla, Kalle, Trilli, Jootma. Kuru, Koigi ja Aru, Nõmküla. Jarw^jöe, Kattuse, Tapa, Moe, Lehtse, Kurge, Aru, Pruuna. Poriku,
Rägawere, Linnapä, Räsna, Kaarli, Tamsalu, Saiakopli, Lehtmetsa.
2. Madise kihelkond. Õpetaja: F. Nerlina. (Adress: Tapa
[Tops, Тапсъ] raudtee jaama laudu). W a l l a d : Ahula, Albu, Kaa«
lepi, Kunsoo, Seidla, Orgmetsa, Ageri.
3. J ä r w a J a a n i kihelkond. Õpetaja: F. v. Gebhardt. (Adress:
Tapa [Taps, Тапсъ] raudteejaama kaudu). Wallad: Hallik«, Kutsemaa, Metstaguse, Einmanni, Võhmuta, Orina, Pahu, Rawa, Kuie,
Karisu, Kuusna, Selikiila, Metsaniois.
4. Koeru kihelkond. Õpetaja: praus H. Hoffmann. (Adress:
Rakle [Rakke, Ракк ] raudteejaama kaudu, aga Preedi, Rahu ja
Piibe Wägewa [Wägewa, В ггева] raudteejaama kaudu. — Aawere,
Ramma ja Raigu, Kiltsi [Ass, Ассъ] raudteejaama taubü). Wallad:
Warangu ja Lammaskula, Liigwalla, Aruküla. Ärwita, Nina, Udewa,
Raigu, Preedi ja Rahu, Kapu, Hau, Wau, Wäinjärwe, Ramma, Piibe,
Aawere, Wohu, Tammiku.
5. P e t r i kihelkond. Õpetaja: F. G. Rinne. (Adress: Paide
[Weißenftein, Вейсенштейнъ] kaudu, aga Köisi ja Müüsleri Ralke
[Rakke, Ракк ] raudtee jaama kaudu). W a l l a d : Koordi, Ponjaku,
Wodja, Koigi, Esna, Kodusema, Sargwere, Palu, Öötla, Prandi,
Huutsi. Päinurme, Keisi, Weike»Kareda, Silmsi, Wusu, Müüsleri,
Arumois.
6. Paide ja Anna kihelkond. Õpetaja: baron Tiefenhausen.
(Adress: Paide [Weißenstein, Вейсенштейнъ] kaudu). Wallad: Eie«
were, Purdi, Pittaküla, Mau, Pcääma, Mündi.
7. T ü r i kihelkond. Abitirik: Wahastu. Õpetaja: A. Kurrikoff.
(Adress: Paide [Weißenftein, В йс нштейнъ] kaudu).
Wallad:
Kirna, Reupalu, Wäätsa, Laupa, Türi-Halliku, Lokuta, Röa, Oisu,
Kärewere, Tori ja Pohato, Säärewere, Mäeküla, Kõlu, Piiumetsa,
Wahastu, Perisaar, Warmesaar.

Wiru maakond.
1. Waiwara kihelkond. Abikirikud: Petri ji Mereküla. Ope«
taja: K.Tomberg. (Adress: Mereküla [Mereküll, М рекюдь] raudtee«
jaama kaudu, aga Suure- ja Peen»Sold,na, Joala, Krdrukula, Hermu«
mäe ja Samokrassi Narwa [Na,wa. Нарва] kaudu, Wcasowi ja WanaEõtküla Waiwara [Woiwaro, Вайвара] ,audte<jaama kaudu, ja Wask«
narwa Jõhwi [I»we, lern] jaoma lautu ja Wa,wara, Mustjõe, Amme«
were, Lagena ja Reepniku Korsi [Korff, Корфъ] raudle«jaama kaudu).
W a l l a d : Waiwara, Waasowi, Mustjõe, Ammewere, Suure-Soldina,
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Peen-Soldina, Ioala, Kudruküla ja Samokrassi, Lagena, Hermumäe,
Reepniku, Wana-Eõlküla, Jama ehk Wasknarwa.
2. I o h w i k'belkond. Ab kirik: Pühajõgi. Õpetaja: T. Chri«
stoph. (Adreis: Iohwi [Ietoe, Іев ], agn Türsala, Waiwinu ja Peite
Waiwara Waiwara, Вайвара] raudteejaama kaudu).
Wal lad:
Kurtna, Iõhwi. Tammiku, Kalina, Sompa, Iärwe, Kukrnse, Edise,
Woka, Toila, Tursata, Konju, Pühajo?, Ondika, Kohtla, Ereda, Kiikla,
Mäetaguse, Waiwinu, Peeri, Pagari, Agima ja Iõetaguse, WeitePungerja, Illuka, Peite.
3. Iisaku kihelkond. Abikirik: Tudulinn. õpetaja: R. Hippius,
(AdresS: Iohwi ^Iewe, Іеве] jaama kaudu). W a l l a d : Iisaku, Kaukse,
Tudulinna, Terewere, Ooakwere, Onurme, Potsiku, Mäetaguse-Mäts«
kiila, Imatu, Ranna-Pungeija, Wiike-Pungerja.
4. Lüganuse kihelkond. Õpetaja: Walter. (Adress: Püssi
l^Isenhof, Из нтофъ] raudteejaama koudn). W a l l a d : Saka, Aa,
Purtse, Hirmuse, Püss, ja Woor^pere, Ärra, Maidli, Rääsu.
5. Rakwere kihelkond. Õpetaja: praus G. Pauck'r. (Adress:
Ralwere [Везенбергъ] taubu). Mädapää, Rakwere, Karitsa, Piira,
Kuhola, Uhtna, Kaarli, Arkna, Eõmeru, Kloodi, Korjuti, Toomla.
6. Niaula kihelkond. Õpetaja: F. Hunnius. (Adress: Kabala
[Аарреі Капп ль] raudteejaama kaudu, aga Malla, Andja ja Kunda
Rakwere Mesenberg, Везенб ргъ] kaudu). Wallad: Unukse, Malla,
Andja. Kalwi, Asm, Koogu. Paoa ja Sautsu, Samma, Wasta, Ulwi,
Wana»Warudi, Uue-Wo,udi, Kunda, Kabala, Haansalu.
7. Haljala kihelkond. Abikirikud: Esku, Käsmu ja Wainupäa.
Õpetaja: C. W llingen. (Adress: Rakwere Wesenberg, Вез нб ргъ]
kau^u. aga Haasperi, Loobu, Sagadi ja Sauste.Kadrina sCalharinen,
Катариненъ] raudteejaama kaudu). Wallad: Warangu. Haasperi,
Loodu. Essu ja Tammispää, Kaawaslu, Sagadi, Wihula, Wõle, Sauste,
Metsiku, Idawere, Tatruse, Wanamõisa, Karula, Annitwere, Weltsi,
Selja, Kandle.
8. Kadrina kihelkond. Abikirik: Ilumäe. Õpetaja: D. v. Lemm.
(Adress: Kadrina sCatharinen. Катариненъ] raudteejmma kau>u, aga
Imastu. Saksi р Wasswere Tapa [ІарЗ, Тапсъ] raudlerjaama kaudu).
Wallad: Kolu, Imastu, Põll'. Uorck.,. N«-.oti, Iottaguse. Woduwere,
Wandu, Pala, Wohnja. Kchlewere, Lasila, Undla, Satsi. I õ pere, Wa»
siwere, Hulja, Hõbeda, Arbawere, Walku, To^wa Kfrrnii, Palmse.
9. Jakobi khelkond. Õpetoj,: H. Hcssmann. (Adress: Rat«
were ^Wesenberg. Везенбергъ] aga Polula Kavala happel. Канпель]
raudteejaama kaudu). Wallad: ІоііЛа, Wa'tüla. Küti, Me.etüla,
Kupna, Ro<la ja Noosentaali, Il,ju ehk Innu, Kulina, Winni, Woore,
Rägawere, Mö^riku, Tudu ja Aru'
10. We«ke.Maarja kihelkond. Õpetaja: L. Fankhaenel. (Adress:
Kilsi [ЗДб, Ассъ] joama kaudu, aga Porkuni Rakwere W senberg,
В з нб ргъ] raudtee jaama kaudu). W a l l a d : Porkuni, Põirangu,
Wau, K'llft ja Worsti, Raeküla, Tri^i, Arast», Kaarma; Kärsu, Pan«
diwere, Antu, Uniküla, Koona. Ärina, Nõmme.
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11. S i m u n a kihelkond. Õpetaja: E. Paucker. (Adress: Rakke
sRakke, Ракке] raudteejaama kaudu, aga Selli, LaSnurme ja Emmu«
mäe Wägewa Wäggewa. В ггева] raudtee jaama kaudu, ja Muuga
Rakwere Mesenaerg, В з нбергъ] raudteejaama kaudu). W a l l a d :
Woiwere, Awanduse, Rahkla, Pudiwere, Moora, Lausa, Muuga. Paaswere, Määri, Salla, Koila, Mo,samäe, Tammiku, Wenewere, Luusiku,
Laekwere, Rohu, Laasnurme, Karu, Emmumäe, Seli.
Lääne maakond.
1. Merjamaa kihelkond' Õpetaja: K. Petzold. (Adress: Mer«
jämaa [Merjama, Мерьяма] \aama kaudu, aga Limandu ja Ko:wetaguse
Ruunawere ^Runafer, Рунаф ръ] jaama kaudu). W a l l a d : Wana»Kasti
Uue«Kasti, Waimõls. Mõisamaa, Orgita, Päädewa, Merjamaa, Wälgu,
Nimre, Nurtu, Paeküla, Limandu, Kõrwetaguse, Solke, Männiku, Kuda
koolmeiftriteseminar.
2. Kullamaa kihelkond. Abikirik: Piirsalu. Õpetaja: praus
P. Eberhard. (Adress: Merjama [Merjama, Мерьяма] aga Kullamaa
kiriku juure, Suure-Kalju, Liiwi, Päri, Turpla, Iogifo ja Ohtla,
Turpla j^Turpel, Турп ль] jaame kaudu. Kuijõe ja Piirsalu Risti
[Risti, Ристи] jaama kaudu). W a l l a d : Koluwere, Suure«Kullamaa,
Weike-Kullamaa, Vaikna, Maidle ja Paju, Suure-Kalju, Leila, Kuijõ?,
Piirsalu. Käända ja Kasenurme, Leewri, Kohatu, Soontste, Külle,
Liiwi, Päri, Turpla, Iogisu, Sipa, Tulli, Morastu, Tiinuse, Luiste,
Ohtla, Loodna ja Kääsulu, Uue-Salu, Soosalu.
3. W i a a t a kihelkond. Õpetaja: C. Mickwitz. (Adress: Iädi'
were [І ддеф ръ] jaama kaudu, aga Wigala. Konuwere ja Nolwale
Merjamaa ^Merjama, Мерьяма] kaudu). Wallad: Wigala ja Kiwi«
Wigala, Konuwere, Päärdu, Welise, Iädiwere, Noiwa.
4. Mihkli kihelkond. Õpetaja: W. Schmidt. (Adress: Lihula
[Leal, Л аль[ 7audu). Wallad: Keblaste, Veltsa, Aru, Oiderma,
Karinomme.
5. Hanila kihelkond. Abikirik: Warpla. Õpetaja: praus L.
Rinne. (Adress: Lihula [Leal, Леаль) kaudu, aga Uue- ja Wana«
Warbla, Saulepa ja Waisn Pernu [Pernau, Перновъ] kaudu, Wana»
ja Uue»Wirlsu Wirtsu [Werder, Вердеръ] jaama ja Paaderma ja
Mortsu Lihula [Leal, Леаль] jaama kaudu). W a l l a d : Woosu, Mo sa«
küla, Uue-Warbla. Wana°Warbla, Saulepa. Waisti, Massu, Wana«
Wirtsu, Uue-Wirtsu. Paadermaa, Illuste, Paatfaalu, Molsu.
6. Karuse k'helkond. Õpetaja: A. Härschelmann. (Adress;
Lihula [Leal Леаль] kaudu, af\a Piiwarootfi Wirtsu [Werder, Вердеръ]
jaama kaudu). Wallad: Matsalu, Saastna, Tuudi, Walla, Kieta,
Piiwarootsi. Nihalu.
7. Lihula kihelkond. Õpetaja: V. Spindler. (Adress: Lihula
[L?al, Леаль] kaudu). W a l l a d : Lihula, Sipa, Penija.
8. Kirbla kihelkond. Õpetaja: Lihula õpetaja. (Adress: Lihula
[Leal. Л аль] kau^u). W a l l a d : Kasari, Kesküla, Looötre, Laukna,
Seira, Wõyma Wanawols.
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9. Martna kihelkond. Õpetaja: O. Torne. (Adress: Hapsalu
^Hapsal, Гапсаль], QQU Suure« ja Weike-Rinde, Laikiila ja Patsu
Rannu ^Vogelfang. Фогельсангъ] kaudu). Wallad: Ioesa. Haasiku,
Putkaste, Weike-Lählru, Eniwere, Ranna, Suure-Ronde, Weike-Rõnde,
Kurewere \a Libumäe, Keskwere, Suure-Lähtru, Niine, Laiküla, Paats«.
10. Ridala kihelkond. Opetoja: L. Hörschelmann. (Adress:
Hapsalu ^Hapsal. Гапсалъ] kaudu. W a l l a d : Ülewalt-ssrhla. Lautute,
Asuküla. Lindi ehk Ungru, Alt-Kebla, Mäeuõsa, Parila, Wõnnu, Kilsi,
Willilai, Sineleoa, Kidewa ja kiilad: Tänaka ja Ahila.
11. Hapsalu kihelkond. Õpetaja: L. Nõdder. (Adress: Hapsalu [Hansal, Гапсаль] kaudu). W a l l a d : Uuetrõifa ja Osmussaar.
12. Nigul., kbelkond. Õpetaja: K. Michelson. (Adress: Hap.
salu shapsal. Гапсаль] kaudu, Widruku ja Palewere Risti [Risti,
Ристи] jaama tiudu). Wallad: Kirimäe, Niidi, Salaja. Kerbla,
Tagapere, Räägu, Wldruku, Palawere ja O^ksr, Hardu, Taibla, Uegla,
Keedika, Roosna, Seljakuta ja Saunja, Orumõlsa Konwere.
13. Noarootsi kihelkond. Abikitikud: Sutleoi ja Osmussaare
õpetaja: praus W. Girgensohn. (Adress: Hapsalu [Hansal, Гапсаль]
laudu). Wallad: Paslepa, Saaremõisa, Tahku. Wõhla, Pnksi, Rlkoldi,
Nõmküla, Sutlepi, Auglepe.
14. Wormsi kihelkond, õpetaja: A. Nordgreen. (Adress:
Hapsalu [Hopsal, Гапсалл] kaudu). Wallad: Suuremõisa, Karja«
wõisa, Wormsi.
Hiiumaa.
15. Pühalepa kihelkond. Abikirikud: ssärtla, Kassaru ja Palu«
küla. Õpetaja: P. Normann. (Adress: Hapsalu shapsal, Гапсаль]
kaudu). Wallad: Kassare, Suuremõisa, Soonlepa, Wiliwalla ja Loja,
Partsi, Kärtla.
16. Keina kihelkond. Afrrutf: Sõru. Õpetaja: G. Holst.
(Adress: Hapsalu sHapsal. Гапсаіь] kaudu). Aadma. Orjaku, Waemla.
17. Emaste kcheltond. Ab k"k: Manspää. Õpetaja: R. Rinne.
(Adress: Hapsalu [Hapsal, Гапсаль] kaudu). W a l l a d : Emaste,
Putkaste.
18. Roigi kihelkond. Abik.rik: Kõou. Õpetaja: Rinne. (Adress:
Hapsalu [Hansal, Гапсаль] ja Kärtla [ssertel] wabriku kaudu). Я&аЬ
lad: Kõrgesaare, Lauta.

Eesti kogudused Wenemaal,
Narwa kogudus. Õpetaja:
Adress: ШхЪнх, (Narwa,
Нарва).
Gatfckina kogudus. Õpetaja': E. Jürgenson. Adress:
Gatschino, Гачино.
Peterburgi J a a n i kogudus. Õpetaja: J . Hurt. Adress:
Peterburg, Ofsizerskaja Nr. 54. C. Пет рбургъ, Офицерская Ne. 54.
Kronstadt! Nikolai kogudus. Õpetaja: O. Streng. Adress:
Kronstadt, liponштадтъ.
Oudowa kogudus. Õpetaja: Hauboldt. Adress: Oudowa
(Gdow, Гдовъ).
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„Aündza" teMmiseKuulutus.
Tellimisekirjade pealkiri on:

Въ редакцію газеты „Кюндья" въ Риг .
„Kündja" hind on aastas 3 rubla, pooles aastas 2 rubla,
weerand aastas 1 rubl.
„ S t P e t e r s b u r g e r Z e i t u n g " kirjutab oma 146jrumbris 1884:
Kaks aastat on nüüd mõlemate lehtede esimesest wäljatulemlseft
saadik mööda, üks aeg. mis meile tüllalt wõimalckuks teeb, „ A r a j s "
ja „ K ü n d j a " sisu ja juhipüü^niste üle otsust teha. Kes enesele
waewaks on wõinud, mõlemaid lehti nende tänise lühikese elutee peäl
tähele panna, annab meile oi,ust. et needsamad oma esikirja järele
truuiste on käinud. Meil on üksnes mõlemate lehtede politika osa
silma ees ja peame kiitusea« tunnistama, et nende alaline rahulik,
mootupidaw, asjclk koaemõ >u, is gi riiuküsimiste kallal, wägewaste
keine oli. TelllM'sehind on toe voolest nii odawaks seatud, et selget
tasu waewalt wo,b oodata. Lugijatest pole „Arajs" ja „Kündjal"
kanu Jumalale! mitte puudu olnud, paljuenarn on nenoe hulk alati
taswanud. Meie rõõmustame, et see asi edasi 'läheb, sest meie oleme
nende mõlemate nimetatud lehtede lugemise läbi waiku saanud, et nende
toimetuse juhatus hea jubatojaie lües on, kelle kätte meie kaa „Arajs"
ja „Kündja" edaspidist õnne küllalt uskuda wõime. Meie ei lauta
mitte, loolutt, et „Arajs" ja „Kündja" ükskord weel meie gubermangudes wooluandja tähendusele jonawad. Wiimaks toob iga auus löö
oma kasu; sellepärast maksab kaa siin tööd julgeste edasi teha.
Zwei I^lhre sind nun bald seit dem ersten Erscheinen der beiden
Blätter dahingegangen, eine Zeit, die es uns wohl ermöglicht, über
Inhalt und Tendenz des „Atajs" und „Kündja" ein Urlheil zu fällen.
Wer sich die Mühe genommen, die beiden Blätter auf ch em bisherigen
kurzen L bensga ge ju verfolgen, wird uns Recht geben, daß dieselben
ihrem Programm gewissenhaft gefolgt sind. Wir baden nur den
politisch?» The l der beiden Blätter im Auge und müssen anerkennend
konftatiren, daß der stets ruhige, gemessene, sachliche Ton derselben,
selbst bei Besprechung von Streits« agen, gewaltig abstach. Der Abon»
nementspreis ist auch in der Thal so niedrig sixirt, daß auf einen
wirklichen Gewinn Ьшп gerechnet werten kann. An Lesern hat es dem
„Arajs" und „Kündja" Gottlob! nicht gefehlt, vielmehr ist ihre Zahl
stetig gewachsen. Es freut uns. daß der Sache Fortgang gegeben
wird, denn wir haben aus der Lektüre jener mehrfach genannten beiden
Blätter die U^berzeuaung gewonnen, doß i h r e redaktionelle L e i t u n g
sich in g u t e n H ä n d e n befunden h a t , Händen, denen wir auch das
fernere Schicksal des ,.Arajs" und „Kiin ja" wohl anvertrauen können.
W-r geben die Hoffnung nicht auf, daß „Arajs" und „Kündja" der«
einst noch zu maßgebender Vedeu-ung in unseren Provi^zm gelangen
werden. Schli ßlich bringt jede ehiliche Arbeit ihren Nntzen: darum
gilt es auch hier underzaat weiterzuarbeiten.
M F " Щі ftrjabe pealkiri on: „Kündja" toimetusele Riga. — Rahakirjadel:
Въ редакцію газеты „Кюндья" въ Риг .
Auupaklikult

„Kündja" tüimetu^

Olmelist uut aastat!
hernel aasta on mööda läinud, uus on kätte jõudnud.
„ M i s ta meile toob? — See küsimine seisab kõikide keele peal,
ehk küll igaüks teab, et tulewiku pimedas süles wastus seisab.
Mis ta toob? Kartus teadmata asjade eest on inimesehinge
loomulik tõmbamine. Sellepärast soowime meie üheteisele õnne,
sest meie usume, et õnn igapäewane asi ei ole. Nenda on siis
aegamööda ühe sõbraliku pruugi sisse tähele panemata üks ettearwamine pugenud, mis kõiki asju maailma peal halwa kulle
poolt waatab. Jumal hoidku ielle eest, et niisugune ette»
arwamine mitte meie elusihiks ei saaks, sest et see meie rõõmu
praegusel ajal rikuks ja lootuse tulewiku peale lühendaks. Kui
meie mööda läinud aja peale tagasiwaatame, siis leiame, et meie
soowisedel mitte taieste täidetud ei ole, sest on hea pitk rida
weel tänawuseks aastaks järelejäänud. Meie tunneme tahtmata,
et murelisel meelel õigus oli, miska meie tulewiku sisse waatasilne. Selle mõttega wõime meie ehk neid inimesi sõbralisema
ettearwamisele äratada, kes üleüldse on õppinud, maailma üheks
kurwaks hädaoruks pidama ja tulewikust aina wiletfust ootama.
— Kes aga niifugusid pimeduse mõttid ei kosuta, leiab mööda
läinud aasta seest mõnda head. Üleüldine maailmapolitika rahupüüdmine, kellest keegi riigiwalitsus ennast awalikult pole julend
lahtiöelda, on wägcwa tunnistuse annud, et rahu oma walitsuse
iseürauis Europas ülewal peab.. Rahu on maa peal ja inimestel
hea meel. Rahuwürsti sõnu: Õndsad on rahunõudjad, sest neid
peab Jumala lasteks hüütama, meeles pidades, seisab Wene riik,
kõige rahwaste ja riikde poolt auustatud ja kardetud, maailma
silma ees, kelle wägewa warju alla kõik rahunõudjad endid

koguwad. Ligi sada miljoni inimesi kolmesajakahekümnewiie
keelega elawad neljasajatuhande ruutpenikoorma peäl nagu emasüles. „Ma tahan Teile mõned sõnad eelda, astuge ligemale!"
Neuda kutsus, meie wäga armas kroonitud Majestät Keiser rahwa
asemelolijaid wallawanemaid pärast kroonimist enese ette ja ütles:
„Ma olen wäga röömus, teid weel kord näha. Ma tänan

teid südamest teie osawõtmise eest Meie pühalikust pidndcst,
kellest terwe Wenemaa nii palawaste on osa wõtnud. Kui teie
oma kodumaale jõuate, wiige kõikidele minu südameliku tänu.
Käige oma möisnikudepeanleeste nöuuandmiste järele, ärge« stuge
wale- ja meeletumaid juttusid maajagamisest, ilma maksuta maatättelnöytnlijcst ja sellesaruasid. Neid tühje juttusid kautawad
meie waenlased wälja. Igaühe pärandus, just neuda kui Teie
oma, peab puutumata olema. Jumal andku teile õnne ja ter«
wist." Sellepeale ütles Majestät Keiser seal olewa gubermangude mõisnikudepcawaneinate wastu: „Ma tänan teid teie

truuuse eest! Äia olin ikka mõisnikude südameliku tundmuste
peale julge ja loodau kindlaste, et mõisnikud nagu tänini kõige
hea asja tugi aujärje ja isamaa kasuks saawad olema. Jumal
andku, et meie rahulikult ja waikseste elame. Ma tänan teid
südamest." Mõjumine, uus Majestät Keisri sõnad wallawanem
mate südames äratasiwad, wõis küll määratu suur olla. Riigiwalitseja enese suust tulnud sõnad paniwad wist rahwale märku
pähä, et häbemata ässitajate jutud wist enam maad ei leia.
Üht Keisrisõna ei pea mitte keerutama ega wäänama. Rahuliste ja waikseste elama on ineie Rahukeisri politika. Seda
tahame meie tema truuid alamad tähele panna ja ühtepuhku
rahu nõuda. Eesti rahwas on kaa rahunõudja, seda oleme
meie nendest tuhandetest kirjadest näinud, mis meile mööda
läinud kolme aasta sees on saadetud. See on üks rõõmus
nähtawus, kelle peale uhkuse ja rõõmsa lootllsega wõib waadata,
mis kõik pimeduse wäed ja wõimused eneste urgastesse tagasitõrjub. Eesti rahwa seas olla küll parteisid, ütleb Kunder oma
erapooletuma mõtetega Eesti koduste parteide ja tülide kohta,
kelle mõtted nenda teineteisele lähewad, et nad enam teineteist
ei teretagi; aga meie loodame, et need peagi kauwad. Selle
lootusega, et need käes olewal aastal teineteisele wennalikua
kätt pakuwad, soowime meie kõige oina lugijatele, olgu mis
karwa nenda politika usutmrnistus ial tahes, õnnelist uut
aastat.
Uue aasta hakatuses paneme meie oma kõige südamelikuma
õnnesoowimisia ühtlasi selle palwe oma wäga armsa lugijate
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südame peäle, mitte ärawäsida, meie lehele uusi sõbru korjates. Ühtlasi täname kõiki ammctiwelidi, kes, kui kaa keelt
näidates, ilma nmksuta meie lehe ja selle toimetaja nime kõigesuguste lauludega nii kuulsaks tegiwad, et keegi teise ajalehe
lugija ilma „Kündjata" enam ei taha elada. Sellepärast on
kaa kõik rahwamehed ja rahwanaesed meile oma kirjadega ja
tellimistega palju terwist saatnud, ühtlasi kaa teisi lehti palunud, meie lehte kui oma armast sõbra toetada. Seda on kaa üks
leht oma eesotsas suure kirjaga tõutanud, kindlaste lootes,
et lugijad siis lehega kõigiti saawad rahul olema. Tohime
meie kaa rahulolemisega oma tamse töö peale tagasiwaadata,
siiski ei tohi meie mitte puhkama hakata. Seda tööd, mis
meie oleme pealehakanud ja rõõmsa kosumisele juhtinud,
alati täiendada, olgu kaa edaspidi meie kõige ülem ülesanne, et
meie ja meie armsa lugijate süda ja silmad korda läinud tööst
rõõmu tunneksiwad. Sette tarwis palume meie oma sõbrade
abi, mis meile tänini nii wäga tänuwäärt wiisi on osaks saanud. Palju uusi kirjamehi ei ole elawa osawõtmise pärast
weel mitte wõinud järge saada. Peaksiwad nemad ja kõik meie
auusad lugijad mitte ärawäsima, oma tegewat armastust meie
wastu näidates, kui nad meie lehte igale poole soowisiwad ja
tema tööpiiret laiendaksiwad. Sellcläbbi saadud kasu tuleks
otsekohe lugijate eneste kätte tagasi; meie jõuaksime siis lehe
kaunistnse eest rohkem muret kanda, kui see tänini wõimalik
on olnud.
Palaw armastus, miska „Kündja" lugijad meie lehte tema
asutust saadik on lugenud, kui kaa südamelik ja elaw osawõtmine
rohke kaastööga annawad meile julgust, rõõmuga tulewiku peale
waadata.
Mitte üksnes Eesti rahwa poolt toimetusesse
saadetud rahulolemise- ja tänukirjad, waid kaa Saksa ajalehed, iseäranis „Neue Dörptsche Zeitung" oma tänuwäärt
soowimisega, on näidanud, et meie leht Eesti rahwale terwet
toitu pakub ja seda wiisi rahwa südames armastust enese
wastu on äratanud. Pcaleseda on weel meie lehe asutaja ja
endise wäljaandja kätte Saksa rahwa poolt wäga rohkeste kirjasid tulnud, mis ühest suust tunnistawad, et nii hästi Eestlased,
kui kaa Saksad „Kündjat" hea meelega loewad. Näituseks
olgu nende hulgast Tiflise direktorihcrra J . R. Rezoldti kiri,
mis nenda käib: „Ma arwasin, et Teie pidite täieste isamaale
selga pöörand olema, aga seiamaale pole ma Teie lehe seest
weel midagi santust leidnud. Kui see ikka nenda saab toimetatud, siis on hea ja ma wõin julgeste ükskord Teie kaitfemi-
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seks wälja astuda, küll see saab mõjuma, sest ma olen seiamaale
igal pool tuntud: üks rahwamees ehk nendanimetatud Nooreestlane. Praegu käiwad mulle 7 ajalehte Eestikeele, kõigist kõige
wiletsam nendest on (selle sõimulehe nime kustutasime ära. K. t.)
Kui ta sell kombel toimetatud saab, siis on tema pea hengusel.
Terwitades Teie truu suguwend."
Meile tuli järgmine
kiri: „Rõõmuga olen. mina Teie tehte iga numbrit hoolega
läbilugenud ja mu meel on sest wäga rõõmus, sest „Kündja"
on minu arwates kõige ülem Eesti leht. Temast wõib saada
õpetust põlluasjus ja tema toob kaa sõnumid omalt ja wõõralt
maalt õiete. „Kündja" ei ole siis mitte Eesti rahwa
wastane, waid täieste tema poole hoidja. Seda on kaa
wäsimata wastased äratunnud ja wait jäänud. Mis meie tahame,
seda oleme ju esimeses numbris selge sõnaga wäljaöelnud ja kardame
siin weel: rohkeste sõnumid põllutööst ja teadusest tuua, tädtsamad asjad politikast ilma kellegi partei poole hoidmata lühidelt ja ruttu teada anda ja lõbusaid juttusid ja laulusid meelejuhutamiscks pakkuda. Meie oleme püüdnud lehe hinda nii odawaks seada, et kaa kõik see waesem seda omale weerand aasta kaupa
ühe- rubla eest jõuab tellida. Kui wäga kuulus meie leht Eesti
rahwa hulgas on, wõib sest näha, et meile tuhandete wiisi on
kirjasid tulnud, .kelle sees meie lehte teiste rahwusliste lehtede
wiisil wõlgu palutakse. Waewalt on seda küla Eesti pinnalt
leida, kust meile mitte tosinate kaupa kirjasid pole tulnud. Üksnes mõnes pimedas nurgas näikse meie leht tundmata olewat.
Et mitme aasta peale wõlgu antud ajalehtede käratsemise eest
hoida, ei anna meie oma lehte mitte wõlgu, mispärast hinda
tellimisega ühtlasi palume ärasaata. Peremees ei wõi oma
perele, sõbr sõbrale ja peigmees oma pruudile paremat kingitust
anda, kui meie lehte tellida.
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Keskmiseks tiinuse« ehk kandmiseajaks arwatakse: houstel 340
päewa, weistel 285 päewa, lammastel ja kitsedel 154 p., sigadel 120
p., koertel 63 p , kassidel 56 p.

Kõige pilkem tiinuseaeg on: boustel 419 p., weistel 321 p.,
lammastel ja kitsedel 158 p., sigadel 133 p.
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Koisse lühem tiinuseaeg on: houstel 330 p., weiste! 240 p.,
lammastel ja k'tsedel І46 p., sigadel 109.
3 Paarimiseaeg.
Hobune, lehm ja lammas, tarwitawad 22—36 tundi, siaa 30—40
tundi. — Kui nad paaritud ei saanud, siis olsib hobune 8—10 p.
pärast, lehm 21—28 p. p., lammas 14—21 p, p., siga 21—28 p. p.
— Poegemiie järele otsib hobune 14 p. p., lehm 28 p. p., lammas
1B5 p. p., siga 35—42 p. p.
4. Haudumiseaeg.
Kanad hauduwad 19—24 päewa, haned 28—32 p., kalkunid
2 6 - 3 2 p., pardid 28—32 p.
5. Sugutoomiseaeg.
Täkku.wõib 5 aastast kunni 20 aastani sugutamiseks tarwitada,
mära 4. a. — 12 aastani, pulli 2 a. — 7 aastani, lehma 18 kuust
— 10 aastani, kulti 1 a. — 4 aastani, emist 9 kuuft — 8 aastani,
oinast 2 a. - 6 aastani, utte 2 a. — 8 aastani.
6. Emaloomade aru.
Ühe isalooma jauks arwatakse emaloome hobusel 35 tunni 40
tükki, weisel 4 0 - 5 0 t., lambal 35—40 t.. kitsel 6 0 - 8 0 t., seal
2 5 - 3 0 t.. kanal 15—20 t. pardil 1 0 - 1 2 t., kalkunil 8 - 1 2 t ,
hanel 5—8 t., tuil 1 ainukene.

Abi tartuhlvlihaiguse wastu.
Kartuhwlihaigus teeb Europas, iga aasta mitme saja miljoni
rubla eest kahju. Sellewastu on järgmme abi. Kartubwbmaa saagu
heaste küntud ja äestatud, ct muld peeneks ja pehmeks saab, sest
niisugune maa seisab enam kartuhwlihaiguse wastu, kui p ngaline põld.
Igaühel on ju tuttaw, et liiwases maas kartuhwlid wähem mädanewad,
kui truusises eht sauefts maas; see tuleb sest, et liiwamaa pehmem ja
tihim on kui kruusi» eht sauemaa, mis kore ja sagedaste pangas on.
Kartuhwliwaud saagu nii harwad aetud, et umbes 30 tolli wahet jääb.
Laiemat wahet ei ole waja, aga kitsama wagudega lä eb kansemuldamine
tülikaks. Et laiema wagudega rohkem maad kaduma ja kartuhwlijaak
wähemaks läheb, sellepärast saagu seemnekartuhwlid kaunis tihti pandud,
et saagi wähenemist karta ei ohU. Esimene kord saagu üsna madalaste,
mullatud, et wauhari pealt lai ja umbes 4 tolli lõcge tuleb. Kui
tarwis, siis nõib weel teist korda seda wiisi mullata, nimelt rohises
maas. Kailsemuldamine wõetakse siis käsile, kui kartuhwlilehed (pealsed)
pleklliseks hakkawad minema. Seda wõ.b kaa ju ennemine teha. Kait«
semuldamine sünnib ükii ühelt poolt, nii et wagu alt Ы ja pealt õge
teraw tuleb. Sell kombel sündinnd wauhari peab kõige pealm'ste
kartuhwlite üle esiotsa umbes 5 tolli lõnguselt olema. Aega möö'a
waub see kokku, et aga 4 tolli järelejääb. Se suguse muldamise juures
saawad kartuhwlipealsed ehk warred pisut küllekllle wautatud. Nli
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hästi lamp- kui kailsemuldamine wõib kaa meie oma maa adraga
sündida. Kaitsemuldamiseks peab see aga nii seatud saama, et see
hästi palju mulda ühele poole ajab. Selle jauks on kaa iseäranis
adrad. Et kartuhwlid pärastise mädonemise «eft hoida, mis sagedaste
rohkel noodul eltttuleb, sels on tarwis, et need umbes 3 nädalat
pävast seda ай<8 saawad üleswõetud, kui wiimsed lehed äranärtfisiwad.
Karluhwlipealsid ei wõi enne äraleigata, kuk suurem osa lehti närtsinud
on, muidu jääb kasu kinni. 6 päewa pärast nimetatud aega, kui
warred on äraweetud, wõib kaa ju kartuhwlid üleswõtta, ilma et
pärastist mädanemist suuremat karta oleks.
Kuida näha, on siis peaabi kartuhwlihaiguse wastu kaitsemulda»
mises. Et asi selgiks, sell,pärast paneme tartuhwlihaiguseft enesest ja
selle põhjustest ligemalt tähele.
Karluhwlihaigus tuleb ühest weikesest hallituseseenest, keda õpetatud
mehed wõõra keel? nimegaРегопозрога (Pliytophtora) infestaus nimeta
wad. Suwejovksul sünniwad sest seenest tuttawad mustad plekid kartuhwli»
lehtede kulles, kus tema seemned, nenda nimetatud rakukesed siginewad. Need
hallitusrseene seemned siginewad nii suurel hulgal, et neid ühe ainsa
pesa warre kulles lugemise ia rehkenduse abiga 20—30 miljoni on
leitud. Küiataat neid aga et näe, kas pangu pnllld ette, sest need on
wäga weikesed, et neid ainult hea suurekstegewa klaasi abil wõib näha.
Need seemnerakutesed langewad mulla peale maha, kust neid wihmawesi
maa sisse kartuhwlite kallale loputab, kelle koore kulles need idanema
hakkawad. Peagi tungiwad^nende idud tartuhwlikooreft läbi ja mäda»
nemiskpltkid ongi kullese ^ a m f s ei lase aga muld neid rakukesi kõiki
läbi, muidu oleks lugu lahti, et enam kartuhwlipabalat poleks suhu
pista. Mida rohkem nüüd kaltuhwlite peäl mulda on, seda wähem
peaseb neid hallituseseene seemueratukesi nende tallale ja seda wähem on
kaa mädanemist leida. Suure hoolega on mitmel korral ja mitmes
kohab läbikatsutud ja leitud, et kus kartuhwlid nii sügawaste oliwad
mullatud, et kõige ülemised kartuhwlid 5 tolli sügawusel mulla all oli»
wad, seal oli wäga härmaste morn mädanenud kartuhwel leida, ehk küll
muidu mädanemine üsna no must oli wõtnud. Nenda on siis peaasi,
et kartuhwliwaud laiad ja hästi sügawaste saawad mullatud, et hea
paks kord mulda kartuhwlite peäle saab. Warte külle!« paenutamine
on teine punkt, mis peaaegu niisama tähtijas on. Seeläbi saab hoitud,
et wihmawesi mööda warsi mitte otsekohe kartuhwlite juure ei jookse
ja hallituseseene semnid ühes senna ei loputa. Suur hulk neist wäriseb
sell kombel wagude wahele, kas need paksust mullast nii hõpsaste läbi
ei pease kahju tegema. Seda on wihmase ajaga iseäranis tahete panna.
Kuiwa ilmadega uitawad aga seemnerakutesed igal pool ümber ja
kukuwad igasse kohta maha, olgu kartuhwliwarred pööratud, kuidas
tahes. Et aga iseäranis wihmawee abiga sceneseemned warte kullest
lahti ja sügawamale mulla si^se saawad juhitud, siis ei pea ommetigi
warte paenutamist mitte jarelejälma, eht küll paks mullatord ikka peaas«
j^ks jääb.
Siin saagu kaa nimetatud, et senniaegse päris muldamise wiisiga
'/*—Ä tolli puuselt mulda lõige ülemiste kartuhwlite peale saab. See
mullakvld on liiga õhukene haiguseseemne tagasihoidmiseks, ja sell
kombel wõib suur kahju sündida, olgu siis, et üsna tiht liiwamaa on,
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mis nii ruttu läbi ei lase; seal on mädanemine ikka wähem, ehk küll
warred sagedaste üsna korwenud on. Rammus maa. mis kerge ja
kore on, ei pea seesuguse muldamise juures sugugi haiguse wastu.
Seal peab kaitsemuldnmise nõudmise järele mullakord 5 tolli paks olema.
Jääwad seal weel mõned üksikud kartuhwlid lobiseks, siis on need üksi
need, mis kuidagi kogemata mullüpnna ligemale jäiwad, ehk kelle juure
hiired wõi mutid augud tegiwad.
Ärgu aga siin armas lugija jälle nurisegu ja öelgu, et see tühi
lori on, nagu niisuguste rVauandmistega sagedaste tehakse. Ärgu
arwaku, et see aga paljas knjameeste arwamine on, kes ise põllutööst
ühtigi ei tea. Ei, armas naaber, see on põllumeestest tõeste läbi«
katsutud asi, meestest, kes põllutööd paremine, tunnewad, kui meie kahlkesi kokku. Kes põllumees nüüd nimetatud eesknja järele teeb, see ,
saab tõeste nägema, et asi õige on. Ommetigi on wõimalik, et kalfoja
kahes tükis w3lb eksida ja selleläbi kasu tulemata jääda, mis siis miuu
süüks lükatakse, et nõuuandmine oige ei olnud, 1) Ta uiõodab ühest
ehk kahest kohast järele, kus mullakord juhtus 5 tolli lõige ülemiste
kartuhwlite üle paks olema, kuna see ommetigi läbistiku ehk aga paljast
3 tolli oli. Seal on juba suur wahe, sest et iga toll mulda, mis
paksemalt kartuhwlite peäl on, mädanud kartnhwlite hulka mitu protsenti
wähendab. Sellepärast on waja. et pöllume's mitte paljast ei arwa,
et ta igalt poolt tarwilckult sügawaste on mullanud, waid ta peab
mitmelt kohast tollipulgaga just mõõtma, et teäda saaks, kui pcks mulla«
kord tõeste on. 2) Muldamine wõib liiga hilja ettewõetud saada olnud, kui
pealsed juba üsna kiljud on. S e l kombel wõiwad kartuhwlid juba
enne kallsemuldamift wigastatud olla, ehk küll weel mädanud, plektibd
nende kulles näha ei ole, seft need tulewad umbeõ üks nädal hiljemine,
tui haigus hakkas. Mis juba lobised on, neid enam kailsemuldamine
ei paranda, niisama kui hapu liha soolamine asjata on.
Pealeselle on weel wõnda tähele panna, mis kaitfemuldamise kasu
wähendab ehk koguni trühjaks teeb. Iseäranis tählijas on eespool
nimetatud 7. punkt. Saawad kartuhwlid sell ajal üleswõetud, kui hai»
guseseemet weel hulga kaupa warte kulles on, siis hakkawad necd sealt
kartuhwlite külge ja 5—10 päewa pärast on hulk kartuhwlid mädanud
plekkifid täis. Seda lükatakse sii* selle süüks, et kntsemuldamine p"le
ühtig« aidanud. See on aga palja warase üleswõlmise wiga. Saab
aga eespool nimetatud 7. punkt, tähele pandud, ehk pärast närlsimist
kartuhwliwarred pealt äraniidetud ja põllult äraweetud, siis on maha»
kukkunud hallituseseene seeme nädala ehk paari päwast oma idanemisejõuu
kautanud ja kartuhwlid wõib ilma kahjuta üleswõtta.
Kuidas kaitsemuldamis ga lugu on, ftlle poolest oleks soowida,
et iga põllumees ise proowi teeks, näituseks:
I.

proow.

Übe kartubwl'pollu peäl, kus palju mädanud kartuhwlid on. saagu
umbes 20 pesa katseks käsile nõotud. ÜH miiürilepa kelluga ehk mõne
muu sündsa nistopuuga saab muld peält ärakraabitud, kunni esimesed
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kartuhwlid wastutulewad. N^eo saawad üleswõetud ja üheakorwi fisse
pandud. Niiüd saawad krskm'sed kartuhwlid iibe teise korwi sisse ja
need, mis ko ge sügawamal on, kolmandama sisse pandud.
MV іе
päewa parast on naha, et ülemised kartuhwlid esime'e korwi sees enam
mä anud plekilised on, kui teises korwis, ja teiseD korwis jitte enam
kai kolmandama sees nees» kartubwlid. M's ko ae sulawamalt mulla seest
said n oetud. Üks mees J L. Jansen фапітаоі jutustab oma proo»
wideft järgmisel wiisil: „Ma olen seda kolm korda katsunud (I. ja I I .
Kopenhagen linna ligidal. I I I . Parisi lähldal) ja nenda leidnus kuidas
järelseisaw aruanne näitab:
^palmistest kartuhwlitest oliwad haiged
k'skmistest
„
„
„
alumistest
„
„
„

I. katse.
82L
Ъ0%
Ъ%

II. katse.
49%
Ж%
Ъ%

III. katse.
4Q%
Yt%
12L.

I I I . katse juures oli maa wäüa sauene ja kartuhwlid nii wäga
niuUapinnas, et koge alumised paljalt 3 tolli sügawal oliwad, \*Ц,і>
pdcöft ei olnud see wahe mitte nii suur, kui I. jcl I I . katse juures.
ft-л k^itsemuldamine Viele sünnib, siis võib haige kartuhwlite aru uii
weikseks minna, et ainult 1—2% mädand on".
II.

proow.

Selle tarwis wo b übe 8 tollise pulga wõita, kuhu p a l e tollide
märgi" on le gatu" ja ГЦ-» и{л ots teraw on Nüuo saad 10 kar»
tuhwl'p'sa otsitud, kus 3'/2 lolli ehk weel enam mulda peäl on. @е*>в
aru saab »olpsasle kätte, kui nimetatut» pulk ka,tuhwl'pesa sisse saab
p stetud, ni« et pealmine ots mullap nnaga tasa on. Nüüd saab muld
peelt äralükatud, kunni esimesed ka,luhwlld wastntulewad ja pulga peilt
no b siis kohe lugeda, kui sügawal need on. Sell kombel leilud 10
p^sa kartuhwlid saawad ühe korni sisse pandud. Siis tuleb weel 10
peia 0'sida, kus aga lj% tunni 2 tolli mulda kartuhwlite üle on.
N«sugusid pesasid leiab liht» ehk madala muldamise juures tihti. Nende
10 pesa kartuhwlid saawad teise korwi sisse pandud. Mõlemate
katsete juures saab awalikuks, et sügawamalt mullatud kartuhwlid palju
terwemad on, kui need, mis madala magude sees oliwad. 8 niisugust
hoolega tehtud proowi mitmes kohas Danimaal näitasid järgmist otsust:
uldamine.
tartuhwlisi.
I. katse

II. „
III. „
IV. „
V. „
VI. „
VII. „
VIII. „

27
6
39
48
5
20
18
4

Kaitsemuldamine.
% haigid tartuhwlisi.

1,4
2
—
0,3
1,1
4,8
0.3
1,6.

Ühe ainsa põllu peäl sai katseks 8 wagu lihtmuldamisega ja teist
8 wagu taitsemuldawisega mahatehtud, ja seal tuli wälja, et:
lihtmuldamises oli haigid
kartuhwlid

laitsemuldamises oli haigid
• kartuhwlid

29^
22 „
45 „
38 „
25 „
"4 „
45 „

0,b%
0.0 „
0.0 „
0,0 „
0,0 „
0.3 „
0,0 „

warased kart.
„
//
„
„
„
„
hilised kart.
„
,/
„
„

56 „
„
„
0,0 „
EesseiSwad numbrid näitawad, kuida kartuhwlitõbi, mis lihtmuldamife juures üsna suur on. kailsemuldamise läbi eemal hoitud saab,
et peaaegu sugugi ette ei tule. Mälk % tähendab soja peält.

Lõpetuseks oleks wäga soowida, et meie terasemad põllumehed ise
asja liib'katfukfiwad, nagu Jensen seda an teinud ja siis kaa teistele
awaldasiwad, ui's nemad stS asjas on leidnud. See oleks weste üks
wäga tänu wäärt asi.

Kuida tio, nenda pall.
J . Leppik.

Roomurikas, palaw sui oli oma pitka päewade ja lühikeste öödega
mööda, ja kole sügise oma pitka ööde ja lühikeste päewadega tema asemikuks saanud. Noor talwekuningas, külm, wärwis puude lehed kollaseks
ja punaseks ja sundis kõik loodust talwe wasta walmistama. Mets,
kellest meie jutt on, oli pime, et kätt ei näinud suu ääre panna, ja sest
läbi woolaw jogi, kangest wihmasajust täidetud weega, kohas ja mühises
hirmsaste.
Weikeses kõrtsis, Ungriamaal, selle suure metsa sees, üks werst
nimetatud jõest eemal, istusid hilja ööfe weel tema elanikud: isa, ema
ja tütar, ilma wälimist olekut tähele panemata; harjutus teeb ju elus
palju. Heledaste paistis sawikult (koldest) tuli ja walgustus üht wana
äralõpend naest, kes tule lähedal ühe madala pingikese peäl istus. Mitte
aastate paljus, waid kole üksik elu ja mitmesugused ülearu ja ülekohtused waranduse püüdmised olid teda nenda inetumaks teinud, kuna
tema wasta, teiselpool sawiku (kolde) otsas üks üsna ilus ja noor neiu,
tema tütar Anna, oma ümmarguste, weikeste kattega üht paela keerutas. Üks imelik silmapilk, see noor neiu, täis jõudu ja iludust on
sügawas mõttes oma töö juures, nagu oleks tema waim kuskil kaugel
wanemate, armetust majakesest — ja tema kõrwas wana Juhan oma
lühikest piipu suitsetades, Anna mõtleb oma kauge armukese peale, kes
juba mitu aastat laias ilmas omale peatoidust ja musta päewa tarwis
raha teenimas oli, ja keda tema iga päew põlewa igatsusega koju ootas.
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Pimedas nurgas õlgede peäl lamas wana kõrtsmik, Mats, Anna
isa, piipu suitsetades ja pudeli seest wa' kibedat märjukest kuiwand keele
kasteks rüübates. Seiasaadik wäikse olekule'tegi wana Mats lõpetust,
kes oma tütre poole pöördes küsis: Kui palju aastaid on sest juba,
Anna, kui sinu Jüri meist lahkus, wiis aastat ikka kõige wähem, mis?
Loota, kui Jumal aitab, tuleb ta tulewa kewade koju. Ma näen, sull
on suur igatsus tema järele? —"
„Muidugi, isa." kostis noor neiu, „mina tahan tale nii hea kõigest
südamest olla, kui ma wõin ja ei tahaks muud kedagi armastada, kui teda,
sest et ta nenda wahwa, ilus ja kokkuhoidlik õn, ja mitte üks pillaja
ega. joodik ei ole, nagu palju teisi. 'Oh, ma näeksin iga silmapilk, et
ta siin oleks! Ommeti wõib ta kaa juba rikas olla; sest tema oli
Amerikas ühe suure ehituse juures kubjaks ja keeletölgiks olnud, kus
ta üle saja rubla kuus palka oli saanud. Jah, kui ta rikkaks on saanud
— siis on ta mind käa juba ammu unustanud!"
, „Rikkaks saanud?" hüüdis wana pahaselt — „ära seda mõtle,
et üks niisugune rumal töömees, omale rikkust koguda saab, kui ta
aga peaks omaga wäljatulema, oleks hea olema. Mina wean kihla,
et J ü r i mitte wiit kopikat kaasa ei too. J a kui meid Jumal mitte
muul wiisil ei õnnista, siis wõid sa surmani oma pruuditanu oodata,
waene loom! J a h nüüdsel ajal on inimene КЩ õnnetu, ülles wana
mees — minu keelekaste on juba pudelist otsas, lörtsis kaubelda ei saa,
joo wõi ise'kõrts kuiwaks, kui tahad!
See tuleb tõik sest, et peremeestel ja nendasama kaa poistel, linad mitte enam korda ei lähe,
kellest neil ikka raha saamist oli.
„Saksad ja rikkamad mehed on nüüd kaa kui koju kinniseutud ja
palju ettewaatlikumad," jutustas wana kõrtsmik edasi, — >,nemad
pöörawad teist teed, ehk jääwad teinepoole metsa ööseks, enne kui nemad
niisuguse halwa ilmaga sest suurest metsast läbisöidawad; minu noorel
põlwel oli asi teine, si s oli iga kord siit metsast saamist küllalt. Wiina,
kallid riidid ja kõiksugust warandust oli küllalt ja raha kui raba.
Kõrts seisis püsti inimesi täis! Oh sa kallis wana aeg! Kui meie
oma kõrtsikauplemisest pearaha, kVrtsipaberiteraha ja kes teab weel,
mis muud maksud maksma peame, — siis peaksime meie oma kingad kaa
weel jalast äramüüma ja palja jalu kerjama minema."
Wana wiskas wiimse lonksu pudelist suhu ja jäi wait. Äkiste
kargas Juhan, kes natukse aja eest wana kasu peale wäljaläks, lõõtsu»
tades uksest sisse. „9žoh, mis on, Juhan, kas ehk wahest abi tarwis?"
„Jah," oli wastus, „keegi tuleb, umbes kaks wersta sealt poolt
jõge tasa samul suure hobusega; wankrikeha näis riidekimpusio ja
muud warandust täis olewat, fee on wist üks rikas, reisija kaubajuut."
Ruttu kargas wana õlgede peält üles, wõttis oma abiriistad kätte
ja ruttas tuulekiirusel Iubani järele, teed mööda silla poole.
„Jumalale tänu, et jälle midagi loota on," pomises wana naerdes,
mis kaa piMeduseisand mitte paremine ei osanud, habeme sisse.
Waene Anna, täis surmahirmu, jookseb wana põrguteenri järele:
„Jumala ja Õnnistegija pärast: halastage selle waese hinge peale! ärge
tehke mitte seda suurt pattu, et teie tema ärahukkate, mõelge ommeti
oma hinge õnnistuse ia tulewa lättemaksmise peale! Oh Jumal) I u ^
malake, ehk wäest on minu waene Jüri kaa mõnes niisuguses õnnetuses."
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„Wait, sina narr!" kirus wana hambaid kokkupigistades.
„Kuule, Jumala pärast, kuule minu palwe ja luule oma südame«
tunnistuse healt! ära täida mitte oma kurja mõtet! —"
„Waene tüdruk, inina teen ju seda sinu pärast, et ma, sealt wara
sulle pulme pidada saan," ütles isa, „kas see nüüd on minu hea
teu palgaks!"
„Parem ei lähe ma ilmaski mehele, kui sa aga selle waese hinge
rahule jätad! Mina ei taha niisugusest warandusest kõige wähemat
osa saada; see saaks mull hinge rahutumaks tegema. Weel kord palun
ma, juta ta elama!"
„Kasi minema tüdruk ja jäta mind rahule," hüüdis wana, loopis
Anna enesest eemale ja ruttas pool jookstes Juhani järele. Anna,
kes tugemast tõukamisest maha oli kukkunud, aga mitte haiget saanud,
tõusis ruttu'üles ja läks tuttawat teed — waeseft hurtsikust mööda ja
otsekohe wallatallitaja, oma ristiisa juure.
Peter, nenda oli wallatallitaja nimi, oli kaa auus wana mees,
kärmas ja kare oma ammetitallitustes, aga hea ja helde oma ristilaste
wasta, kelle halwad ja üleannetumad teud woorufeks muuta ikka tema
ülesanne oli.
Tuul kohas ja peksis Petri aknaluukisi, sellepärast ei wVinud
wana mees mitte magada; ta luges põllutöö ajalehti ja raamatuid.
Nkiste kuulis tema läbi tüulekohina kedagi wasta ust, mis seestpoolt
riimis oli, porutawat.
Tehke ommeti uks lahti, aga ruttu, ruttu; kus on tallitaja, mull
on temaga rääkimist!" Peter tundis Anna healeft ära ja tegi

ukse lahti.

,,OH Jumal' ristiisa, aita, aita," hüüdis Anna „ja peasta üht
waeft inimest hirmsast hädast!"
Wana auue mees aimas küll ja oli fügawaste liigutatud hirmsa
teu üle, mis ta pidi ärankkuma, aga mitte ei wöinud, sest et ta sennikö
hiljaks oleks jäänud, kui ta senna oleks jõudnud; siiski ei wiibinud ta
mitte, waid pani riided selga, andis sulasele kaa käsku, et ta ennast
riidisfe paneb ja kaasatuleb. Mõne silmapilgu, pärast olid kõik riidiS
ja Peter ruttas sulasega, Anna juhatusel, koha poole, kus tema tegew
pidi olema. Tee peal ei rääkinud ükski sõnakest, sest et neil otse, läbi
soo ja raba minnes, oli isegi küllalt tegemist.
Koit oli juba hakanud, kui Unna ja Peter oma sulasega, kõik
ärawäsinud, hirmsa koha ligidale jäid. Anna, kes teistest maha oli
jäänud, nägi joe poole waadates, tükk maad allpool silda, jões ühe
inimese, kes surmaga wõideldes kalda Poole tuli, aga jälle uuest
woolawast weest tagasi sügawuse peale wiidud sai, ruttu jooksis ta,
ilma wäsimust tundmata, appi ja tõmbas seda wõimatumat ja poolsurnut maale, kuiwatas tema palge oma põllega ära ja ajas tema
hiuksed korrale — sealjuures tundis ta suure, rõõmuga, et see
tema peigmees Juri oli. Anna heitis tema ette' põlwili maha ja
hüüdis horna sõnade ja wärisewa healega teda elusse. .Jüri tegi
küll silmad lahti ja waatas naerus näuga oma armukese peale, oli aga
nenda wVimatu, et ta uueste kui surnud jälle tagasi langes. Anna
karjub appi, aga abi ei olnud kuskil tulemas. Nüüd hakkab ta teda
üksi hurtsiku poole tassima, kelle juure ta kaa ükskord roaewaga jõudis.

Viin tegi tema tule sawikule (koldesse) üles ja seadis oma äraiwrgend
armukese aseme selle lähedale. Pealeselle toi Anna temale ühe kuiwa,
willase teki, kelle sisse ta teda mässis; weest, mis tulele oli seatud,
sai Jürile kohwiks rummiga segatud walmistatud, mis tema hea meelega kaa joi. Ammu oli Anna seda wiina ja kohwi hoidnud, nagu
oleks tal keegi ütelnud, et ta sellega, ükskord oma norgend armukest
jälle toibutama pidi; praegu oli fee aeg kätte jõudnud, ja roomupifarad
silmis, waatas neiu oma ärapeastetud armukese peale.
Liigutatud sädemega langes Anna põlwili, Jumalat südamest
tänama, et Jumal temale ülewalt abi oli annud oma südamest armastatud armukest hirmsa kätte wahel hingega peasta.
Jüri oli selle aja sees raskeste magama jäänud; ja kui Anna tema
nüüd kõigist õnnetustest peästetud ja warjul arwas olewat — siis
tahtis tema wälja, isa ja ema otsima minna. Korraga kuulis tema
ukse taga ähkimist. Anna tegi ukse lahti — tema ema werine ja
surnud ühe riidekimbu peäl, kelle juures Peter oma sulasega oli. Läbi
nutu, täis ehmatust küsis tema ema surma järel, ja kus isa on.
„Armas waenelaps," hakkas Peter jutustama, „kui sina meist
mahajäid, tulime meie silla juure, kus peäl sinu ema, hirmsaste haawalud, oma were fees maas oli; aga elas. Tema wõis weel wähe
rääkida ja ütles, et Juhan ja see wooras mees, üksteisega wõideldes
jõkke kukkunud, kuna tema joonud isaga sennapoole silda terweks jäänud;
isa tahtnud hobusega sillast ülesõita, aga et silla puud katki olnud, ei
läinud see korda. Ema wõtnud hobuse suu äärest kinni ja tahtnud
teda terwema koha pealt ülejuhtida; kärsitu hobune, esimesest korrast
hirmunud, sõtkunud tema jalgade alla maha ja karanud ühe piitsa
hoobi pärast, miska joonud isa teda tema halwa teu pärast karistanud,
ühes wankriga, kelle sees isa istunud, üle silla jõkke. . Kaua wõidelnud
isa laenetes, kuna hobune raske riiste sees kinni, warsti ärauppund.
Ema katsunud kõigest jõuust surmaga wõitlejate appi minna, aga suurte
haawade pärast, mis tal hirmust walu teinud, ei wõinud ta ennast
paiga pealt liigutada, waid pidanud kahekordse waluga pealtwaatama,
kuidas tema armas mees oma hinge laenetele pidi ohwerdama. Waewalt
sai tema need sõnad rääkinud, kui tema ise kaa hinge heitis; et meil
houst saadawal ei olnud, siis wõisime meie teine selle kimbu, mis silla
peale maha oli kukkunud, ja teine sinu surnud ema. ja tõime seia."
Surnud sai õlgede peäle, kus peäl heile õhtu wana mees piipu
suitsetas ja wiina rüüpas, pandud. Anna teg'r tuli uueste üles ja
walmistas ristiisale ja tema sulasele sedasama, mis J ü r i oma nõrga
keha karastuseks oli saanud.
Külalised sõid parajaste, kui Jüri unest ülesärkas, terwe, tubli
ja rõõmus, nagu ei oleks tal midagi juhtunud. Tema kargas asemelt
üles, wõttis armukese ümbert kaela kinni ja andis tale musu.
„Nüüd oled sa warsi minu naene. Anna, kirikuherra paneb meid
warsi ühte; ja mina tahan sulle oma truui armastusega tasuda, mis
sa mulle head teinud. Ilma sinuta oleksin ma praegu laenete põhjas
hinganud! — Aga kus on minu hobune ja wanker warandusega; kas
ei ole woorimees teise hobusega weel siin?"
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„Teie hobune ja warandus on laenete ohwriks ja Teie ei saa
neid ilmaski enam leidma, teist haust ega 'woorimeest ei ole meie näinud," ütles Peter.
„Kuida Teie käsi kaa selle pitka aja sees seal kaugel maal käis,
küsis tallitaja natukese aja pärast.
„Olge terwe küsimast, auus tallitaja," wastas Jüri. „Kui mina
isamajast wäljarändasin, läksin ma ühe Saksa laewa peale madruseks ja
mõne päewa pärast, kui laew ärapurjutas, sain mina kaa kaasawoetud.
Selle laewa peäl teenisin ma kaks aastat ühe järjega. See laew
purjutas ainult Lääne- ehk Bl.lti- ja Põhja- ehk Sakfameres, et mull
ag' himu Inglifekeelt ja maailma laiemalt tundma oopida oli, wõtsin
ma nohuks, selle laewa peält ärakarata ja ühe Inglise laewa peäle,
mis kaugemale maale purjutab, teenistusesse minna. See mõte läks
täide. Inglise laewa peäl teenisin ma weel kaks aastat, ja kui nüüd
laew ükskord Amerika randa tuli, wõtsin mina kaa selle laewa teenistusest enesest lahti ja läksin maale. Maal sain ma ühe poomwillawabriku peäl teenistust, kus mina paljult kaks kuud teenisin. Wabriku
lähedal tehti üht suurt silda, seal kuulasin mina järel, oli üht töörahwa ülewatajat tarwis, kes kaa Ingli'e- ja Saksakeelt rääkida pidi
oskama; — noh, see oli mull õnneks; sest ma olin nende mõlemate
laewade peäl neid keeli kaunis heaste purtfima õppinud. Kohe tegin
ma, kauba ära, ning palka, lubati enam kui ma küsida oleks julgenud.
Kümne kuu jooksul sai sild walmis, sellepärast jäin wina jälle
tööta, mis ma siin wooral maal ei hakanudki enam otsima, et mull
igatsus koju tulla oli. Sadamas oli üks laew ankrus, kuida ma järelekuulamise peale teada sain, et see weel täna ärasõitwat; ruttu pakkisin
ma oma riided ja muud asjad ühte kokku ja wiisin laewa peale, miska
meie õhtu, nagu üteldud, ärapurjutasime. Õnnelikult jõudsime meie
mõne aja pärast kodumaa randa, kust raudteega koju poole sõitsin ja
wiimsest jaamast woorimehe wõisin, kes minu kraami ja mind koju
pidi tooma. Teise-hobuse peale panin ma suurema woori, mis mehe
kätte jäi ja teisega, kellel kergem woor oli, sõitsin mina ees ära —
kes nüüd ärauppus.
„Aga nüüd tahan mina minna," ütles tallitaja istmelt ülestõustes,
„ja wallarahwast tellida, kes kõrtsmiku ja Juhani surnukehad ülesotsima peawad."
Peter jättis Jürit, Annat, kelle seltsi ta kaa oma sulase'jättis.
Jumalaga ja läks ära. Natuke aega peale tallitaja äraminekut tuli
woorimees kõrtsi juure. Kõrtsiuks sai lukku pandud; Jüri wiis oma
waranduse noorema wenna Hansu juure, kes seal lähedal mõisa wäljawahiks oli, oma surnud isa asemel, ja sulane ja Anna läksid tallitaja
juure, wiimne jäi senna kunni tema oma armsa peigmehe Jüriga
laulatud sai.
Hommiku wara olid inimesed, silla juures kous, kust nad mõlemilt
poolt kaldaid päri wett kunni teise päewa õhtuni läbiotsisiwad, aga
surnuid kuskilt ei leidnud. Kolmandal päewal sai Anna surnud ema
maha maetud ja kõik warandust, mis kõrtsi juures oli, laskis Anna
sealt tallitaja juuretuua. Kolme nädala pärast said Anna ja Jüri
pulmad ärapeetud, kuhu noor paar kaa kunni teise sügiseni elama jäi.
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Nüüd wõttis I i i r i isast päritud 300 rubla, Anna ülekohtusest
isast mahajäänud 1000 rubla ja oma wooral maal teenitud sajad kokku
ja õstis ühe tüki metsamaad, kust peält tema ehitusepuid wõis saada.
Jüri, tubli ja wits mees igas tükis, raius talwe üksi palgid
walmis, wedas senna kohta kokku, kuhu ta hooned arwas sündsad ehilada olewat ja kewade, kui ilmad soojaks läksiwad, tellis ta mehi
odawama palgaga, kellel tema ise meistriks oli, ning ehitas rehe
.ilusa ja uue moe järele üles, kelle sisse ta elama asus. Sügise sai
kaa elajatetall walmis, miska selle aasta ehitus lõppes.
Sügise wedas ta jälle sulasega palgid tulewaks aastaks walmis
ja kandis need sulase ja teise töömehe abiga ära. Kewade hakkas ta
oma juhatuse all elumaja ehitama, mis Mihklipäewaks walmis sai.
Maja oli ilus ja ruumikas ja sündsa koha peale ehitatud, kelle Vue
peale sead, weised ega muud loomad ei puutunud, nagu palju teistel.
Toa taga oli suur maripuuaed, kellel- kanditud pindadest, mis toa laest
üle olid jäänud, aed ümber oli ja kuhu sisse mitmesugu wilja ja muid
puid istutatud sai. Järgmistel aastatel said weel ait, houstetall ja
saun, kõik tema oma juhatuse all ehitatud.
Praegu on juba Jüril koht priiks maksetud ja nemad elawad
jõuulalt ja puhtalt, nenda et wana halli peaga tallitajat, kes sagedaste
neid waatamas käib, lust näha sn. Nende majas ei puudu ialgi põllutöö
ajaleht ja kaa teised head ja kasulikud ajalehed ja sarnased raamatud.
Poeg. kes juba kihelkonnakoolis käib, rõõmustab neid oma hea edasijõudmisega õppimises ja selle wanem õde, kes linnas koolis käib, teeb
oma wanematel suurt rõõmu ja head meelt.

AaljanatuKesed.

Nekrutite õpetamise juures.
Ülem küsib noore nekruti käest, kes kõik küsimised hirmu pärast
wastamata jättis, pehme healega: „Noh, mu poeg. sind on ju kaua
kull õpetatud, nüüd fa pead ommetigi teadma, kuida pussi üksiku jagude
nimed on. Ole aga julge, ära karha ühtigi, et ma siin pealtkuulan;
mõtle, et keegi sinu sõbr su käest küsiks: Aadu, ütle mulle, mitmest
tükist sinu puss kous on ja kuida neude nimed on? Mis sa siis
wastaksid?"
A a d u : „ M a wastaksin: Pea lõuad kinni, pois, mis sull minu
püssiga tegemist on?"

Wanataadi uhlus.

V a n a t a a t : „Eks ole tõsi, tohtnherra; kui wäga see laps
minu nägi' on?"
O
Tohter: Tõsi, kallis sõbr, wäga Teiega ühte nägu: pole hambaid suus ega hiuksid peos."

Glajateajas.

I s a n d : „Ütelgu ntüb inimene, mistarwis selle elajal nii pitk
kael on."
E m a n d : „Kuida ta muidu ulataks üle aja waadata!"
I s a n d : „Kahju, et meil niisugust kaela ei ole. Kui magus see
oleks, kui palama ilmaga üks kaas õlut teise järele seda pitka kaela
mööda allalibiseks."

Kuildimche kimbatus.
„ A i ! ai! ai! Juba kolmat korda seljast maas! Peaks ta ommetigi pillutama hakkama, et mull enam poleks tarwis selga ronida."

Kuulutused.

G. Edelmanni
p»«s«lgim«g«sin Aia«,
Petrikiriku juures nr. 3 ja Moskwa alewis nr. 95 oma majas, Dünaburgi linnas Ria uulitsas nr. 12 peab alati walmis ja saadab ruttu

kätte mitmesugust seltsi

—— häid puusärta
kõige odawama hinna eest, pealegi kaa mitmesugusid furnuülikonde.
2Ф"

P a l u n hoolega m i n u nime tähele panna.
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Kõige suurem wäljawalimine

_ laager
„.._
<a

lllistlllli-, portseloni- ja fninii|i=,
l a u a - , thee- ja- k o h w i a s j u , pesuehtid, lillepott« j . n. e. — Bronse-, alfenide«
ja uuehöbedaasju,
lae-, seina- j a l a u a l ü h t r i s t , supikulpa, sööma- jck theelusikaid, theebrettisi,
leiwakorwa, lauanuge ja kahwlid j . n. e. — Walgest wasest ja tombakist,
thee-, j a kohwimasinaid. — Mitmesugusid majapidamiseasju ja keedu
nõuusid nagu: suhkrulöömamasinaid, lohwiwestisi ja kohwipoletajaid,
kohwi- ja suhkrutoosifid, worma,
lihahakkimisemasinaid, press- j a t r i i k r a u d « , lakitud theebrettisi ja
leiwakorwa, wasktatlaid, kastrulist ja panna, emailliritud ja tinutatud
rauast,
petroleumiteeduniinusid
senna kõrwa passiwa nöuudega. — Petroleumilampisid
petroleumi»
seltsi. — Weekurnajaio, kaepesurilstu, pesuriistu ja weel muid asju.
iga sel

N . K y m m e l a kuluga N i a s
raamatupoes saada:

on wäljatulnud ja igas

Ы ь , Ziillli- j» іиігіішіт

Aooliseinclkclcrrt
Saksa-, Läti- ja Eestikeele kohanimedega
mägede j a jõgede seisuga.
Toimetanud

Wilhelm Maass.
4 suurt lehte,
. . . . . .
linase riide peäl keppidega ehk
kaante wahel
linase riide peäl keppidega ja
lakitud

hind 3 rubla 50 kopikat.
„

5

„

50

„

„

7

„

—

„

Selle ädretzsi all palume kaupa tellida, mis meie w õ õ r a s t e l e
odawa hinna eest müünie.
Hulga kaupa ja üksikult müümine.

iseäranis

Шщс suurem wiiljawalimine ja laager
iga sugu

wööramaa portselani- za faiangstkaupa,
oma kodu portselanimaalimisctöösid,
Bunzlau kohwikannusid ja Inglise wõipotta,
&rb?faCCtöCaaftff Icrnaasju
ja kõik wäljaehltatud klaasitaupa,
peegliklaasisid elawa hõbedast seljaga,

Alpakkahõbedast ja Inglise metallist lauanuge ja kahwlistd
ja muud kaupa,
theebrettisid, leiwalorwa. Fitzkari nuge ja lahwlifid, weekurnasid,
зУ
petroleurnilarnpisiö ШШ
iga pruukimise tarwis lõige tarwiliste asjadega,
brongfest silmawalgufeasju,

fcinakellafid ja taskuuurisid
iga tuttawat seltsi wabtamlfe all, tuld.-, hõbe- ja uuesthöbedast teedega ja wõtmetega,

musikawärkisid ja leiertastisid.
KVil neid asju wõtame parandada.
ЯМЯГ Odawad aga kindlad hinnad. "ЩЮ

Valti tubakalvabrik
Ria linnas,

J5«ft. Taöa^aöri^ in Riga,
foomitab kõige odawama hinna eest «ma

leigatud ja pressitud lehttubakat

B

i

ja palub ostmise juures j ä r g m i s t k a u b a s i l t i hoolega tähele
pauna.
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„Kündja" toimetaja on järgmised raamatud kirjutanud, mis nlüüa on:
Dr. M a r t i n Lutheruse katekismus biblisalmidega Tallinnas,
1869. Esimene pühakirjaraamat uue kirjawiisi peäl.
Vibli-Atlas. Tallinnas, 1872.
Üleüldine maailma ajaraamat. Kokkupandud 1877. aastal wäl°
jaantud kooliministeriumi õpetuseplaani järel. Rias, Schnatenburgi trükk ja kulu, 1882.
„Kündja" E e s t i keeleõpetus. Ahrensa ja Wiedemanni järel.
Tartus ja Rias, Schnakenburgi trükk ja kulu, 1885.
Systematisches Vokabularium. Saksa-Läü-Wene-Eestikeele koolisõnaraamat. Rias, Schnakenburgi trükk ja kulu, 1885.

Teutsch-Eftnisches Wörterbuch. Rias 1886.
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Ginladung zum Abonnement auf

„Die Neuzeit".
Kleine illujtrirte Zeitung für Mußland.
2. J a h r g a n g 1 8 8 5 .
Preis jährlich 3 Rbl. 50 Kop. — mit Poftversendnng 4 Rbl.
Die „Neuzeit" wird wie bisher enthalten: Romane, Novellen, sowohl deutsche
Originale, als auch gute Uebersetzungen aus der russischen Literatur, Erzählungen und
Skizzen aus Leben und Geschichte Nußlands, Mitteilungen von besonderem Interesse
aus allen Gebieten des Wissens, Neues aus der russischen Presse, politische Uebersicht,
Nachrichten über neue Erfindungen und interessante Notizen aus Wissenschaft, Kunst
und Leben der Gegenwart, inländische Rundschau, dann Feuilleton, humoristische ErZählungen, Anekdoten, Carrikaturen, Räthsel, Scherzaufgaben JC. Unser „Briefkastcn",
durch welchen wir unseren Lesern nach besten Quellen Antwort und Auskunft
ertheilen über alle Fragen des praktischen Lebens und Wissens, wird eine besondere
Bereicherung erfahren dadurch, daß wir bewährte jüngere Aerzte'als Mitarbeiter
gewonnen haben, um unseren Lesern über alle Fragen der Gesundheitspflege Aufschluß zu geben und auf detaillirte Anfragen speciellen Rath zu ertheilen, soweit dies
ohne persönliche Vorstellung möglich ist. Allen Denjenigen, welchen ärztliche Hilfe
— vielleicht schon großer Entfernung wegen — schwer zugänglich »st, wird dieses Anerbieten, wie wir hoffen, willkommen und von Nutzen sein.
Der deutsch-russische Theil der „Neuzeit", welcher über Erwarten beifällig aufgenommen wurde, wird russische Originale, Erzählungen, Auszüge aus russischen
Zeitschriften к. JC, mit danebenstehender wörtlicher deutscher Übersetzung bringen,
und nicht allein zur Vervollkommnung in der russischen Sprache nnd Schrift dienen,
sondern auch Solchen Interessantes bieten, welche nur eine der beiden Sprachen
kennen.
Auf die Illustrationen wird, wie bisher, besondere Anfm?rtsamkeit verwandt
werden, und die Fortschritte, welche auf diesem Gebiet in jüngster Zeit gemacht
wurden, werden wir in geeigneter Weise auch für die „Neuzeit^ auszunutzen. be<
strebt fein.
Als Prämien stellen wir unseren Lesern zur Verfügung:
1. Portrait C r . Kaiserlicher Hoheit des Großfürsten Thronfolgers. (Nachzahlung 75 ,ssop.)
2 . Zwei vorzügliche neue Landschaften im Format der diesjährigen
Prämie,', Höhe 20 Zoll, Breite 29 Zoll. (Nachzahlung je 1 Rubel,
Versendung mitgerechnet.)
Sämmtliche Bilder sind vorzügl,ch in Oelfarbendruck hergestellt, mit schönem,
lebhaftem Eolorit. Diejenigen unserer geehrten Abonnenten, welche die Prämien
»och v o r Weihnachten zu erhalten wünschen, werden gebeten, dies bei der Be.stellung zu bemerken.

Vielfach geäußerten Wünschen "zu Folge haben wir elegante, verzierte Goldrahmen (Barock-) zu diesen Prämien, sowie zu den von 1884 anfertigen lassen, so
daß also die Prämien gleich fertig eingerahmt übersandt werden können.
Dadurch, daß dieselben in großer Zahl zugleich angefertigt werden, stellt sich
der Preis des Rahmens für eine Landschaft auf nur 3l/a Rbl. — Hierzu kommt noch
1 Rbl. für die Kiste, also das Paar 8 Rbl. — W»r können aber nur nach Bahnstationen senden, da die Rahmen auch bei sorgfältigster Verpackung einen längeren
Transport durch die Post in der Regel nicht aushalten.
D M - Vettellungen find zu richten an die Scheinpflug'sche Vnchhandlnna, Alexander Boulevard, Postadresse: Въ контору журнала „Нейцейтъ" въ Риг . Auch die meisten Buchhandlungen besorgen Abonnements.

OXpedition der „Yeuzeit".

ФФООФФФ
Открыта подписка на І885 годъ

на иллюстрированный журналъ раціовальнаго веденія вс хъ отраслей
сельскаго хозяйства съ ц лью полученія наибольшаго дохода

„Прогрессивное Сельское Хозяйство",

издающійся гіри постоянномъ сотрудничеств проФессоровъ высшихъ
учебныхъ землед льческихъ заведеній и хозяевъ - практиковъ, подъ
редакціей Л. А. Черноглазова.
Журналъ выходитъ еженед льно въ разм р 2—3 печатныхъ дистовъ
большого Формата съ безплатнымъ приложеніемъ литературно-политическаго журнала ,,Еженед льный Обзоръ."
По прим ру истекающаго года, въ журнал
„Прогрессивное
Сельское Хозяйство" кяждая отрасль сельскаго хозяйства будетъ
иы ть свой отд лъ, который будетъ разработываемъ съ возможною
полнотою. П р о г р а м м а : 1) Полеводетво. 2) Л соводство. 3) Скотоводство я птицеводство. 4) Садоводство и огородничество. 5) Пчеловодство. 6) Сельскохозяйственная механика и архитектура. 7) Вопросы и отв ты по вс мъ отраслямъ сельскаго хозяйзтва. 8) Сельско-хозяйственная хроника. 9) Полезныя зам тки для сельскихъ
хозяевъ и хозяекъ. 10) Домашняя медицина, гигіена и санитарное
д ло. 11) Внутренніе и иностранные рынки. При статьяхъ иом шаются политипажи въ текст и отд льные рисунки. — Журналъ
„Еженед льный Обзоръ" даетъ въ каждомъ номер краткую, по обстоятельную характеристику выдающихся событій русской и иностранной жизнн, романы, пов сти, небольшіе разсказы изъ области
наукъ, искусствъ и художествъ и т. пр.
Благодаря сочувствію гг. хозяевъ, редакція, несмотря на значительный объемъ своего издапія (не меи е 200 печатныхъ листовъ
въ годъ), иножество дорого-стоящихъ рисунковъ и т. пр., находитъ
возможныиъ оставить. прежнюю ц ну, т. е. съ доставкою и пересылкою ш сть руб. въ годъ за оба изданія. По прим ру пр шлаго
года, дица, нодписавшіяся до 1-до января, получаютъ при одномъ изъ
первыхъ четырехъ М журнала разныя огородныя и цв точныя
с мена.
Оставшіеся въ небольшомъ колилеств экземпляры „Прогрессивнаго Селкскаго Хосяйства" за 1884 г. могутъ быть получены изъ
редакціи по 6 р. безъ переылки.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА СБОРНИКЪ

„Практическое Наставленія Указанія и Рецепты",
прим нимые въ домашнеиъ, городскоиъ и сельсконъ хозяйств ,
состоящіе изъ: 1000 полезныхъ наставленій и укнзаній относительно
приготовленія разнаго рода съ стныхъ припасовъ и консервовъ, а
также приготовленія мыла, поиадъ, душистыхъ водъ, чернилъ,
красокъ и проч.; выведенія различныхъ пятенъ, истребленія всякаго
рода нас комыхъ; 250 домашнихъ средствъ отъ различныхъ
бол зней; 500 средствъ насчетъ ухода и л ченія лощадей, рогатаго
скота, овецъ, свиней, птицъ и проч., н> 250 полезныхъ зал токъ
насчетъ разведенія цв товъ, растеній, плодовъ и проч.

ТуТъ-жс продаютея:

1) Культура пщеницы, ионографія проФессора Я. И. Калиновскаго. Ц на 1 руб., со перес. 1 руб. 25 кон.
2) Печатается сочиненіе Гравенгорста „Практическій лас чнинъ"
съ 56 рисуиками; переводъ съ 3-го н мецкаго изданія. Ц на съ
пересылкою 2 рубля.
Контора редакціи пом щается въ С.-Петербург Троицкій пер.,
домъ А0 40.
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..Mjll" tfüiiiüfflnuilithiö.
Tellimisekirjade pealkiri on:

Въ редакцію газеты „Кюндья" въ Puit.
„Aündja" Hind on aa$ta$ 3 rubla, pooles aastas 2 rubla,
weerand aastas 1 rubla.
„Neue Dörptsche Z e i t u n g " kirjutab: „Eesti
põllutöö nädalalehe „ K ü n d j a " kõige uuem number,
mis kaa wiimsel ajal aina õpetlikust kirjatükka on
awaldanud, pakub selle lehe lugijatele ühe tõeste wäga
tere tulemast pealise, kui see õige ilusaste wäljaehitatud pildid toob; tulewase! ajal tahab see leht
korrapärast niisuguste piltidega lugemiste wäärtolemist
ülendada. — Sell parajal ajal olgu meie põllumeestele
jälle meele tuletatud, seda lehte oma püüdmises, tõeste
terwet ja õpetliku toidust maarahwale pakkuda, mitte
ilma abita jätta, waid seda tema lugijateringi laiendamise läbi ärateenitud mõõdul edeudada". (Die neueste
Nummer des estnischen landwirtschaftlichen Wochenblattes „ K ü n d j a " , welches auch in letzter Zeit eine
Reihe überaus instructiver Artikel veröffentlicht hat,
enthält eine den Lesern dieses Blattes sicherlich sehr
willkommene Zugabe, indem es recht hübsch ausgeführte Illustrationen bringt; in Zukunft gedenkt Ы
Blatt regelmäßig durch derartige Illustrationen den
Werth des Textes zu erhöhen. — Bei dieser Gelegenheit seien unsere Landwirthe abermals daran erinnert,
dieses Blatt in seinem Bestreben, wirklich gesunde und
belehrende Nahrung dem Landvolke zu bieten, nicht im
Stiche zu lassen, sondern dasselbe durch Erweiterung
seines Leserkreises in verdientem Maße zu fördern.) —
Oma auusa lugijatele teatame meie mitme sõbra soowimise peale, et meie põllutöö piltide ja joonestuste

kõrwas õpetliku ja ilukirjanduse sisuga piltisid nn sage-

72

daste ja nii palju toome, kui meile lugijaid juuretulewad,
et piltide eest wäga suured kulud äratasutud saawad.
Meie paneme oma palwe kõige kirikuõpetajate, mõisaherrade, köstrite, koolmeistrite, wallawanemate, wallakirjutajate ja iga auusa Eesti rahwa waimuharimise
edendaja ette, meie ettewõtmist rohke ja rutulise
tellimisega toetada, sest kelle tarwis teaksime lehti muidu
walmis seisma trükkida. Kes wiis lehte ilma wahemeheta
tellib, saab ühe ilma hinnata. Raha palume kohe
ärasaata, sest wõlgu ei wõi meie oma lebte koguni
mitte anda, mis weerand aastas Paljast ühe
ainsa rubla maksab. Meie lehe sisu ja leplik waim
jääb ikka sekssamaks, mis kõik tõsised Eesti rahwa
armastajad on heaks kiitnud. Peäle isamaa Saksakeele
ajalehtede soowimiste kirjutas „Neue Dörptsche Zeitung":
„Kündja" on wäga õpetlikust, koguni oma ettewõetud
esikirja kohalist kirjatükka awaldanud". Nüüd nimetab
see ajaleht mitn tükki meie lehe sisust ja kirjutab edasi,
et „Kündja" „iga wiisi katsub põllumehe silmaringi
õpetuse ja äratuse läbi laiendada, ennast politika ja
seltslasteriiu wallast täieste eemal hoides. Meie rõõmustame, et see leht nii truuiste ükskord enesele ettewõetud
ülesannetest kinnipeab". Tuhandete wiisi oleme oma
tellijate käest kirjasid saanud, mis meie lehe kohta
täielist rahulolemist tunnistawad. Meie palume
siis kõiki neid, kes meiega ühes nõuus on, meie lehe
wäljatõttamise kallal soowimise ja lehenäitamisega tööd
teha.
Liht kirjade pealkiri on:

„Kündja" toimetusele Niga.
Rahakirjadel: Въ реданцію газ ты „Кюндья" въ Риг .

„Kündja" toimem.

.Kündja" toimetusele Riga.

„Kündja" toimetusele Riga.

„Kündja" toimetusele Riga.

„Kündja" toimetusele Riga.
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Põllutöö ja maailmateaduseaialeht. *%

Adress: Въ редакцію газеты „Кюндья" въ Риг ,
„Kündja" hind on aastas 3 rubla, pooles aastas

2 rubla, weeraud aastas I rubl.
„Kündja.

Ilusamat ja odawamat p i l d i ajalehte
nii rohte ja lõbusa sisuga ei ole Eesti . . A i t n ö z a . "
rahwal selle põlwe rahwa seas mitte enam „Kündja.
oodata, 'mispärast meie oma auusaid uusi
..Aü«öja."
sõbru rohle tellimisele palume.

Oma auusa lugijatele teatama meie mitme sõbra soowimise peäle,
et meie põllutöö piltide ja jooneotubte lõrwao õpetliku ja ilukirjanduse
sisuga piltisid nii sagedaste ja nii palju toome, kui meile lugijaid juuretulewad, et piltide eest wäga suured kulud äratasutud saawad. Meie paneme
oma pal^e lõige kirikuõpetajale, mõisaherrad?, köstrite, koolmeistrite, wallawanemate, wallakirjutajate ja iga auusa (ieih rahwa waimuharimise
edendaja ette, meie ettewõlmist rohke ja r u t u l i s e tellimisega toetada,
sest kelle tarwis teaksime leht, muidu walmis seisma trükkida. Kes Wiis
lehte ilma wahemeheta tellib, saab ü h e i l m a h i n n a t a . Raha palume
kohe ä r a s a a t a , sest w õ l g u ei wõi meie oma l e h t e k o g u n i m i t t e
a n d a . Meie lehe sisu ja leplik waim jääb ikka sekssamaks, mis lõik tõsised
lihwa armastajad on heaks liitnud. Tuhandete wiisi oleme oma
tellijate käest kirjasid saanud, mis meie lehe kohta t ä i e l i s t rahulole,liist
tunnistawad. Meie palume siis kolli neid, kes meiega ühes nõuus on,
meie lehe waljalautamlse kallal soowimise ja lehe näitamisega tööd teha.
3ld,ebsid palume õige selgeste Eesti-, Wene- eht Saksakeele kirjutada
Wäljatulnud numbrid saadame järele.
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Liht kirjade pealkiri on:

„fiiuuljq

toimetusele Ліца.

Tellinnsetirjade pealkiri on:

редакцію газеты „КЮНДЬЯ" въ РИГ .
Auupaklikult

„Kündja" toimetus.
Rias: Stahl'i trükimaja, Domkiriku all,
ja kirjaga p f „Kündja" toimetusele Riga
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