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kaartidega kaunistatud.
Dr. med. Joh. Ottas'c, cand. jur. 0. Rütli, cand. thcol. fl. Klasep'a, cand.
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Mßendused.
a. — aastal, aastast.
Ar. t. — Arabia keeli, leelest. '
li. — Celsius.
E. I — Eesti keeli.
с. lkt. — enne Kristuse sündimist
Ebr. l. — Ebrea keeli, keelest.
el. — elanikku, elanikuga.
gr. — grammi.
Gr. k. — Greeta keelest, keeli.
Hisp. k. — Hispania keeli, keelest
Ingl. k. — Inglise keeli, keelest.
in. — inimest, inimesega.
j . — jalga.
t. — keeli, keelest
kirj. — kirjutas.
tgr. — kilogrammi.
km. — kilometert.
kub. — kubermangus.
I. — loe.
УаЬ. k. — Ladina keeli, keelest.

I in. — meiert.
i milj. — miljoni.
i n. n. — nii nimetatud.
P . A . — Põhja-Amerika.

p. Sir. — pärast Kristuse sündimist.
! Pr. k. — Prantsuse keeli, keelest.
- N. — Reaumur.
rkm. — ruutkilometert.
rw. — ruutwersta.
Tk. k. — Saksa keelest, keeli.
!>, l. — Soome keelest, keeli.
snd. — sündis, sündinud.
s. o. — see on.
sr. — suri, surnud.
u. — umbes.
w. — wersta.
wrdl. — wõrdle.
wt. — waata.
W. t. — Wene keeli, keelest.

Aaota-arwud isiku ristinime taga tähendawad: esimene arw, isiku
süudimise-aastat, teine arw, isiku suremisc-aastat: näit. Achenwall, G o t t »
f r i c d (1719—72), s. o. G o t t f r i e d A c h e n w a l l sündis 171<)
aastal ja suri 1772 aastal,
Wäljamaa r i i k i d e s u u r u s e , j õ g e d e p i k k u s e , m ä g e d e
k õ r g u s e jne. juures tarwitatakse m c t r i m õ õ t u s i d , niisamuti tähendatakse w ä l j a m a a r a s t u s e - m õ õ d u d g r a m m i d c g a ja k i l o g r a m m i d e g a.
1 meter = 3 jalga 33V100 tolli.
1 kilometer = 4687/ 10 sülda -» м/ш wersta.
1 kilogramm — 2 naela 42 solotnilku <
oli.
1 gramm —, 22 ^/IOOO booli.
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Alkyone, kolmandast suurusest tae*
watäht, plcjadidc (uue sõela) tähcsalgas. Ta ou selles salgas kõige heledam
taht.
Allah (Ar. f.), jumal.
Allahabäo, liu» Briti Ida-Indias;
Alligator.
kindlus; 175,000 el.
Allee (Pr. f.), puiestee, s. o. uiisu«
soua ühe ja sellesama u m b h ä ä l i guue tee, mille kummagil pool puud
l u g a (konsonandiga) algawad. Näit.
kaswawad.
Wõtab wil»u wõlsi-wallast, tüki teise
Alleghani City (l. älligeeni sitti),
tösi-talust. A. on Eesti keele kõige
liun P.-Amerikas, Pennftiloania riigis
loomulikum ja kenam luule-ehe.
Alleghani jõe ääres; 130,000 el. EuuAlliurn sativum, rot. küislauk.
repäraliue raua tööstus.
Allmende ( a l i n e n d e ) , koguAlleghani-mägestit (l. älligeeui),
konna maa, s. o. maa, mis koguP,-A. llhi^riikidc idapoolses osas olew
konna päralt on ja tema liikmetele
mägestik; 2,200 kiu. pikk, 200—300 lm. tarwitada antakse. Metsasid ja tarlai. S a a d u s e d : raua-ärtsid, kiwijamaid tarwitawad kogukonna liitsüsi, Petroleum. Kõige kõrgema mäe»
mcd ühiselt, põllud ja heinamaad
ladwa nimi ou M ount-Mitch ell,
saawad aga osanikud tüki kaupa kas
mis 2,044 m. kõrge.
mõucts aastas wõi eluajaks tarwiAllegoria (Gr. t.), niõistn»kuju,
tada. A-t on Schweizis ja Lõunatujutus-tõne.
Saksamaal weel rohkesti leida.
Allcgrstto (Jt. l.) elawalt (muuAlldd, waba-mõis. A-ts nimetati
sitas). — Allsgro (Jt. t.), ruttu
keskajal niisugust mõisat, mis mitte
(muusikas).
laenatud (läänitatud) ei oluud.
Alliauce (Pr. t., l. alljaugs), leAllopathia (Gr. k.). Arsti Hahneving. ühendus.
manni arwamise järele wõib üht
haigust ainult niisuguste rohtuАШапсе israelite universelle,
dega arstida, mis terwe inimese
rahwuswahcline juutide ühisus, millel
ototarbcts on tõigi ninade juutide kasu» juures niisamasuguse mõju (nähsid kaitsta. Ühisuse asutas (5 r ё » tüse) sünnitawad, nagu haigel ilma
rohtudeta ou tekkinud. Seesugust
i n i e u r . 1860 Parisis.
arstimise-wiisl nimetas ta „hoinöoAlligator (taimau, alligator lupatiaks," tuua ta aga homöopatia
cius), Amerika krokodil, kaswab 3—4
wastalist arstimise-wiisi, s. o. niisum. pikaks.
guste rohtudega, mis terwe inimese
Alliteration (l. alliterätsion), luuletusetuju, mis end selles awaldab, et : juures teistsuguse mõju (wastu-mõju)
sünnitawad, nagu kõik muude arsühe ja sellesama warsi sees mitu
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tide rohud, a l l o P ci t h i a t s tutsuma hattas.
Allotropia (Gr. t.), mõnede kehade
omadus eud mitmesugusel tujul awaldada. Nii näit. awaldab süsinik
eud diamanti, söe ja grafiti kujul.
Alluvium (Lad. t. uhetud maa),
kõige noorem maa-kiht.
Alma, jõgi Krimmis. Siin wõitsiwad 1854 (Krimmi sõja ajal)
prantslased Eaint-Arnaudi ja ing- j
lased Raglan'i juhatusel wenclased. I
Almagro, D i e g o de, leiti 1454
. н рсшіа linna Almagro juurest
maast, läks juba noores eas Ameri- j
kasse, wõttis sääl Pizarro kangelasetegudest osa, leidis 1524 Pcru-maa
üles, wõitis 153«) (5hile-maa ära.
Pizarro laskis ta Luzco lähedal
1538 ära kägistada.
Alma rnater (Lad. t.>, toitja ema;
nimews ülikoolidele.
Almasow, Boris Nitolajewitsch j
(isi'()—76), Wcne luuletaja ja nalja- j
kirjanik.
Alma Tadema, L a n r e n s, Hol- !
landi tunstmaalija, snd. 1835 Dron- i
rijp'is.
Almsida, F r a n c e s c o d e, Por»
tugalia esimene India asekuningas
1505-9. wõitis Malakka, suri 1510
Afrikas. Tema poeg L o r e n z o leidis Madagaskeri ja Malediui saared
üles; sai 1607 merelahingus egiptlaste wastu wõidcldes surma.
Almcria, Hispania linn Nahemere
ääres, 47,000 ei.; mincralhallikad.
Alnpctc, D i e t l e b v., ordorüütel, '
kirjutas 1296 Tallinnas olles Wana- !

Tatsa keeles Liiwiinaa ajaraamatu.
^Livländifche Reimchronit" salmides.
Ainus, wt. lepad.
Аіоё (aloe), mitmeaastane, pak
sude ja lihawate lehtedega taim lilia-taimede (Шіасеае) sugukounast.
Tema kodumaa uu Lõuna-Afrita.
taswatatatsc aga ta Europas aedades ja tubades ehte - taimena. A.
lchtcde'mahlast saadakse „aloe" nime«
list ainet,mida arstirohuks tarwitatakse.
Alopecunis, wt. rebafehilnd.
Alost, wt. Aalst.
Wofa(alosavulgaris),20—3Otolli-pikuue kala heringate (elupeidae) sngutonnast. Tema teha on seljast sinilas-hall, taljest ja tõhu alt hõbewalge.
A-d elutsewad Nahe- ja Taksa-nicres
ning Läänc-mere läänepoolses jaos.
Alpäta, wt. lama.
ai pari (Jt. t.). nimelise »väärtuse
järele.
Alpid, Europa kõige kõrgemad
mäed, algawad Rhone jõe orust ja
ulatawad kuni Douau-jõeui,lahutawad
ItaliatuuiugriigiPrantsuse- ja Taksamaast, täidawad terwe Schweizimaa.
A-d on 1035 km. pikad ja paiguti
kuni 300 km. laiad; kestmine kõrgus
on25<»0m..Nõigctõrgcmadi!iäeladwad
on: Montblanc (4810 m.) ja Monte
Rosa (4638 m.). A. klima on wäga
mitmekesine. A. taimedest ulgu nimetatud: saxifraga'd, gentiana'd, ргіrnula'd, alsine'd, campanula'd, гіюdodendroni'd jue. Kõige rohkem tuulud o» gnapnäliurn leöntopodiurn
(2t. l. Edelweiß» uimeliue taim, mis
mägestitn äkilistel ferwadel taswab.

35
— Oõnesteedest, mis üle Alpide wii- |
toud, on nimetamise wäärt: Monte ;
Wcuõorc, Mont (5enis, Suur ja wäite
St. Bernhard, Simplon, St. Gotthard, Arlberg, Semmering jne. —
A-eö on 3 raudtee tnnnelt i Mont
(Senis (12,2 tm. Pitt), Aotthard
(14.9 tm. Pitt), Arlberg (1 *>,:* tm. j
Pitt).
Altai („kuldinäed"), mägestu Kest- j
Afias Irtõshi jõe ja Baitali järwe |
wahel, Hiina ja Venemaa piiril.
A. langeb tolme jattu: Altai, Sajani ja Tagnu mäed. Kõige tõrgem
märlatN) on Muuta Sardõt (3478
»и Sajani mägestitus.
Altai rahwad (ta u r a l - a l t a i =
la j e d eht t u r a n i l a s e d). Siia
arwatalse järgmised Britt suurt rahwasugu: tunguslased, mongollased,
türklased, samojedlased ja Soome
sugu rahwad (eestlased, soomlased ja
ungarlased).
Altenburg, Sakseu-Altenburi hertsogiriigi pääliuu Satsamaal, Pleiss«
jõe (tared; 40,000 cl. Linna ligi >

on illis loss.
slltüna, linu Schleswig-Holstti«
uis (Saksamaal), Elbe jõe paremal
laldal, Hambnri linna naabruses,
170,500 cl.
Altruismus (Lad. t.), oma-tasupüüdmata ligimisc armastus, iseenese ärasalgamine (mõttetarga (5ointe
järel.) Altrulstilinc, ligünis« häätäigu eest hoolitsew. A l t r u i s «
tiline
tõlbluse-õpetus,
niisulzuue tõlbluse-õpetus, mille pääpõhjusmõtte järel meie rohtem oma

ligcmiste kni oma enese tasusid peame
taga nõudma.
Alulinn, wana eestlaste kindlus
Alutagusemani, oli 3 wersta Soomelahest eemal soos, praeguse Aa
mõisa lähedal, Lüganuse tihelton»as, Ratwere maakonnas.
Aluminium, kerge, kindel, hõbeda
läikega metall. Ta on oma omaduste
poolest hõbedaga wäga sarnane.fest niisamuti tui hõbe, ei muutu ta õhu täcs
ega wee feed pea sugugi. Teda leidub
looduses wäga palju ja uimelt savis,
ja filitatide ühenduses, millest teda
elektri abil saadatse. A-i tarwitatatse
tööstused ja ehteasjade walmistamiselö palju. Nasega tottusulatud segu
(90 osa waste ja 10 osa a-i) lutsutakse .uueks kullaks," millest mitmesuguseid toredaid iluasju tehtatse.
Aluta (Sk. k. Alt), Donau jõe
pahem haru, tuleb Sicbcnbürgi Karpati mägcötituft. 556 tm. pilt.
Alutaguse maa, Ratwere kreisi
idapoolne osa. Siia arwatatse: I i saku kihelkond, lõunapoolne jagu
Lügauuse, Iõhwi ja Naiwara kiheltoudadest ning Tudulinu.
АтаЫІе (Jt. l.), hellasti, armfasti.
Amälsi, Italia sadamalinn Salerno lahe Потев.
Amalgam, metallide ja elawa hõbeda ühendus eht segu.

АтагапНіасеае, suur sugukoud
kahc-idalehelisi põõsaid ja taimi.
Suurem jagu selle sugukonna lülisid
on lihawate wartega ja õrnade lehtedega ning neid taswatatakse ilusate
3*
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helewärwiliste lehtede ehl iseäraliste
aga on neil alati kaks nisa.), sõjaõite pärast. Mõned selle sugukonna
tad naisterahwad, kes manade Greeta
liigid taswawad ta meie maal, nagu
muiuasjuttude järel Musta mere
arnaranthus retroflexus ja атагап- idarannal, Kaukasia mägestitus ja
thus bliturn j . «. e.
Afrikas oma eneste asutatud riikides naistuningate juhatusel clasiAmarapüra, linn Taga-Indias,
wad, ilma et mehi oma hulgas
Birma riigis. Oli 1783—1860 Birsallisiwad. — Keskaja ajaloo-tirjutaja
ma kuningriigi päälinn.
Adam v. Bremen räägib ka B a l t i
Amäsia, Türgi linn Wäike-Asias,
a- st, kellest üks osa Naissaarel KaIeschi'li jõe ääres, 25,000 el.
lewi linna naabruses olla elauud.
Amäti, kuulus wiiulitegijate pe«
kus ueid mehed aastas kuu aega
rekond Cremona linnas Italias.
waatamas täinud.
Celle perekonna põhjendaja oli A n d r i a A. (sr. 1577). Tema pojad
Ambla, alewik Iärwamaal, Ambla
G e r o n i m o lsr. 1635) ja A n t o kihelkonnas, 10 wersta Tapa raudn i o (sr- 1638) oliwad kuulsad wiitee-jaamast ja 44 w. Paidest eemal.
ulitegijad. Aga kõige kuulsamaks selElanikkude arw on umbes 400.
lest perekonnast sai Gcronimo poeg
Ambra, p h y s e t o r т а с г о N i c c o l o (1596—1684). Tema
с e p h а 1 и s'e nimelise kala Hall
tehtud wiiulid on wäga otsitud ja
sapikiwi; leitakse mere-pinnalt lõunanende eest maksetakse kõrget hinda.
meredes. A-l on moschus'e sarnane
Amazoni jõgi (Rio das Amalõhn. Tarwitatakse lõhna»ainete walzonas, Maranon), Lõnna-Amerika
mistamisets.
jõgi, tuleb Kordilleri mägestitust ja
Ambrosia (Gr. k. a m b r о | i о s ,
woolab tahes harus (Rio Магапоп I suremata), jumalate toit, mis neile,
ja Rio Рага )Atlandi merde; 5770 km. kes teda sõimad, surematust ja igapikk, millest 4100 km. laewatäidaw.
west »oorust andis.
Tema jõewald on 6,500,000 rtm.
Ambrüsius, P ü h a (340—397),
suur, s. o. nii suur, kui terwe Eukiritu-isa. Oli maawalitseja Ülemropa-Wenemaa. Paremalt poolt jook- Italias; waliti 375 Milano eht Maisewad temasse järgmised kõige suulandi linna piiskopiks; suudis keiremad harud: Ueayali, Purus, Maser Theodosius't Tessalonika linna
deira, Tapojas, Hingu, Tocantius:
elanikkude metsiku hukkamise pärast
pahemalt poolt: Iapura, Rio Negro
awalitult oma tegu kahjatsema; kaitjne. A. leiti 1499 a. üles.
ses südilt kirikut walcõpetuse ja paganate wastu. Tema on palju raaAmazonid (03r. k. а ja mazos,
matuid, jutlusi, kiidulaulusid jne.
ilma nisata. Ööldakse, amazonid olla,
kirjutanud. — „Ambro siu se t i i et paremini wibupüosi lasta, oma
parema uisa ära lõiganud. Piltidel I d u l a u l " (Те deurn laudarnus) ei
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ole mitte tenia töö, waid on 5. aa§'
tasajal tekkinud.
Ambu, wibupüss' wanade eestlaste jahi- ja sõjariist.
Ambulants eht Ambulance (Pr, t.).
1) sõjawäega ühes rändaw haigemaja
ehk latsaret; 2) haigete arstimisepaik,
kus haiged mitte ei ela, waid kuhu nad
tohtri juurde arsti-abi otsima tuleroad, nii näit. kliinikutes, hospidalides. — Ambulatürine, rändaw,
ühest paigast teise liikuw.
Amen (Ebr. f.), jah, nii sündigu!
Amendement (Pr. f., I. amangd'«
mäng), lisa, parandus ehk muudatus, niis seaduseandwas togus seaduse-eelnõu kohta ette pandakse. A-ga
püüawad wähemuse erakonnad parlamendis ettepanekuid omas mõttes
parandada, aga wahel ta ainult
töötegemist takistada.
Amcrigo Vespucci (l. wespütshi»,
Italia kaupmees, snd. 1451 Florenz'is, sr. 1512 Sevillas, käis 4
tordaUnes'maailmas; seadis kaardi
ja kirjelduse nende maade kohta kokku,
kus ta läinud oli. Tema nime jarele hakati Kolumbuse poolt üleslei«
tud uut maailma-jagu A m e r i t a t s
kutsuma.
Amcrila ehk Uus maailm, Asia
järele kõige suurem maailma jagu,
H,926,600 rlm. suur.
Piirid:
põhjas Põhja»jäämcri, idas Atlandi
okean, läänes Waikne olean. A. langeb kahte pääjattu: P õ h j a - A.
(24,181,800 rkm.) ja L õ u n a » « .
(17,744,800 rkm), mida Pauama
ulaakitsus üksteisega ühendab. P o o l -

s a a r e d : Labrador, Uus-Tchotimaa, Maryland, Florida, Jukatau,
Kalifornia, Alaska. S a a r e d: Põhjajäämeres Gröönimaa ja Põhja-jäämere saarestik: Atlandi okeanis
Newfouudlaud, Bahama saared. Suured- ja Wäiksed-Autilled, Falllandi
ja Tuliniaa saared; Wäikses okeanis Chouos'e saarestik, Chiloe, Vancouver, Galapagos'e saarestik, kuninganna Charlotte saared ja Шеи«
tid. L a h e d : Baffini, Hudsoni,
Püha-Laureutia, Mexiko, Karaibi
meri. Panama ja Kalifornia. M ä e d :
Põhja-Amerikas: läänes Rocky Mountains (kalju mäed), Cascade magestik, Sierra 3levada, Sierra Madre,
Anahuac'i kiltmaa, idas Alleghanymägestil; Lõuna-Amerikas: lääne
rannal: Kordillerad (Cordilleras de
los Andes) ja idas Venezuela, Фи»
aiaua ja Brasilia mägestitud. Kõige
kõrgem mäclatw on Aconcagua
(Kordillera mägestikus, 6834 m
kõrge). J õ e d : Põhja-jäämerde jookseb: Mackenzie: Atlandi merde
jooksewad: St. Lorenz, Hudson,
Delaware, Missisippi, Rio Grande
del Norte, Magdalena, Orinoko.
Anmzoni jogi, San-Franzisko, LaPlata; Wäiksesse okeanisse jooksewad : Colorado, Sacramento, Co»
lumbia, Fräser ja Zukon. J a r w e d: Põhja-Amerikas Suur karu
järw. Suur orja järw, Athabasca
järw. Ülem järw, Michigani järw,
Huroni järw, Winnipegi järw, Erie
järw, Ontario järw. Suur sootajärw ja Nicaragua järw,' Lõuua-
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Amerikas Titicaca järw. K l i m a j St. Thomas ja St. John; IngAmerikas on wäga mitmesugune: lifemaa päralt (9,491,401 rk,u.
põhjas on ta kare ja külm, parajal
7,280,000 in.): Kanada, Newfoundmaawööl ilus ja lahte, maawöö
land, Bermudas, Briti Lääue-Inmõlemal poolel palaw ja kaum.
dia. Briti Honduras, Briti Guai»
T a i m e r i i k : Agave-, puuwilla-,
ana ja Ialtland; Prantsusemaa pätampeche-, kakao-, kaktuse-, piimaralt (81,9!):; rkm. 315,000 in.):
ja palmi-puud, suhkru pilliroog jue.
St. Pierre, Miquelon, Martinique,
L o o m a r i i k : Ahwid, pühwlid,
Guadeloupe ja Prantsuse Guaiaua;,
jääkaru, pesutaru, tolibri, kondor;
Hollandi päralt (130,230 rkm.
lama, tapir, hiigla maod, moskito130,600 m.): mõned Lääne-Iudia
sääsed, Brasilia sipelgad jne. S a a - saared ja Surinams Ühisriikide päd u s e d : puuwill, .viina puu koor,
ralt (128,147 rkm. 2,450,000 i n ) :
tuld, hõbe, wast, tallid kiwid, wärKuba, Puertorico. — U u r i m i s e
wiained, liha, wili. nahad, guauo,
r c i s e d e a j a l u g u . Norra meresõitkohwi, suhkur, tubak, jne. J n i«
jad leidsiwad umbes 1000 a. Gröö«
m e s e d. Amerikas elab umbes
uimaa ja Põhja-Amerika idarauua
144 milj. inimest. Neist on: l) algüles. Aga alles 15. aastasaja lõelanikka (indiaulased jne.) — umbes
pul (1492) tõi Kolumbus kindlaid
10 milj., 2) w a l g e i d — 95 milj.
teateid Amerika kohta Europaale.
Valgetest elawad Anglo-faksi tõugu
1497leidi«(5abot—Newfouudlaudija
rahwad Põhja-Auicritas, Romani Labradori, 1500 Cabral — Brasilia,
tõugu rahwad ^portugallased, his1512 Ponce de Leon — Florida,
panlafed) Lõuna-Ameritas; 3) ueeg1513 Balboa — Wäikse okeani üles.
rid — 20 milj. (endiste päris- , 1519 läks hispanlan« Vortez Meorjade järeltulejad, keda Afrilast
xikosfe, 1520 Pizarro — Peru'sse ja
siia toodi); 4) mestitfid — 13 milj.:
ilabot—Paraguaysse.
1611 leidis
5) hiinlasi, kulisi, eskimolasi jne.
Baffin Baffiuilahe üles. Saksa teaR i i g i d : 1) Põhja-Amerika Ühisdusemees Humboldt uuris 1799—
riigid, 2) Merito, 3) Guatemala,
1803 Lõuua - Ameritat ning alles
4) Honduras, 5) San - Salvador,
19. aastasaja keskel läks Inglise
meresõitjatele korda Põhja-jääiuere
6) Nicaragua, 7) Costarica, 8) Eolum«
kaudu Amerikast põhja poolt riugi
bia, 9) Ecuador, 10) Peru, 11) Bosõita. — A m e r i k a
ajalugu.
livia, 12) Chile, 13) Argeutiuia,
14)Uruguan, lõjParaguay. 10) 33га* Teile järele tui europlased Amerika
silia, 17) Venezuela, 18) Haiti. > (1492. a.) üles oliwad leidnud, Hat19) St. Tomiugo. A s u m a a d : käsiwad nad sinna sisse rändama. Kus
Taanimaa päralt (88,459 rtm.
maa päriselanitta wähe oli, nagu
44.000 in.): Gröönimaa, 2t. (iroir, ! Põhja-Amerika põhjapoolses osas.
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sääl kadusiwad need ruttu ja maad
nud, ei osanud wabadust esiotsa tarsaiwad täielikkudeks europlac-te uiaawitada. Uutes wabariikides, mis Hisdets. Aga kus maapäriselauikud pak- pania-Amerikasse asutati, walitses
semalt toos elasiwad, nagu Puhja- harwa rahu. Kui nad naabriniAmerika löuuapoolses osas, Kesk- sa tidega sõda ei pidannd, siis mülLõnna-Amerikas, sääl hakkasiwad nad
las neil kodusõda. Pääle selle, et
sisserändajatega ühte sulama ja oina Hispania inimesi iseendid walitsema
kombeid ja haridust Europa kommete ei olnud õpctauud, mõjus ka see, et
ja haridusega segama. Esimest liiki neil maadel suur jagu rahwast uecgmaadele asusiwad inglased ja Prants- rid ja indianlased on, kellel politilist
lased, teist liiki maadele hispanlased
haridust ja nähtawast: ka politilist
ja portngallased. Inglased oliwad
annet ei ole. Kuna Põhja-Amerika
juba sel ajal oma asju wabalt ajama
elanikud kaugelt suuremalt osalt augloharjunud ja nii saiwad ka nende asu- saksid on, kes omawalitsusega juba
maad hää waba korra, kuui nad wii- ammu ou harjuuud, ou Kesk« ja
maks 1783 aastal täiesti iscseiswa- Lõuua-Amcrika elanikkudest kaugelt
tets tunnistati. Ainult Kanada, mille suurem osa maapäriselamtud. MoPrantsusemaa 1703 Inglisemaale ucs riigis ei ole walgeid peaaegu
oli jännid, ja mõned wähem tähtsad
sugugi olemas, mõnes on neid ainult
maad jäiwad asumaadeks edasi. 13
10—15 protfcuti, ja ka Mexikos aiendisi asumaad astusiwad aga wabaks nult 29 protsenti. Lõuna- ja Kesktihifusets kokku. Teist liiki maad,
Amerika wabariigid ei ole weel 100
lus hicpaulascd, neegrid ja teised \ aastat wanad, aga sellest hoolimata
toos elasiwad, ei olnud nii õnneli- i on neist mõnes juba wiiestcistkümncs
lud. Hispania pidas ueid oma lüpsi- põhjusseadus, nii suured muudatuste
lehmadeks, ja wõttis neilt nii palju
armastajad ou uemad. Würstiwalittui sai. Selle juures ei auduud ta sust ei ole palju aga neis enam tagasi
ucile wähematgi wabadust, waid las- seada tatsutud, ainult Menkos ou
tis oma ametuilka ueude üle wägi- see kaks korda siindinud ja siis weel
waldselt walitseda. Kui Põhja- Brasilias; küll aga on presidendid
Amerika iseseiswuse sai ja Euro- wõimn oma cluotsani sagedasti eneste
pas rahwaste wabadusewuitlus al- käes hoida püüduud, mis neile ta suugas, siis tõstsiwad ka Hispania asurelt jaolt torda ou läinud, tuua nad
maad mässu ja kuulutasiwad cudid
wastased Wägiwallaga alla on suru«
wabamaadets (1810—1826). Selsa- nud. Tee erakondade wõitlus wõimu
mal ajal lõi Brasilia enese Portngali pärast ou palju werd nõudnud. —
alt lahti, jäi aga keisririigiks lluni palju on ta sellepärast wõidcldud,
1889) edasi. Aga inimesed, kes tas ja kuida riigid isekeskis ühendust
kolmsada aastat orjuses oliwad ela- peawad pidama. Põhja-Amerika ees-

ю
tujul katsuti ka Kesk- ja Lõuna-Amerilat suureks ühisuseks ühendada, aga
see katse läks nurja. Niisamuti ei
ole ka wähemate ühisuste asutamisekatsed hästi kurda läinud, tui ta wahel nwneb riigid mõne aja ühendatud on olnud. Ka see küsimus, kui
palju õigusi üksikus riigis üksikutel
maadel peab olema, on palju wõitlüsi sünnitanud. Mitmes suuremas
riigis (Mexikos, Brasilias, Argeutinias ja Venezuelas) ou föderalismufe
mõte wõitnud, ja ueed on nüüd
niisamuti nagu Põhja-Amerika maad
ühisriigid, see on, üksikus riigis
on üsitutcl maadel riikide õigused,
Brasilia wabariigis näituseks ou 21
ühendatud riiki toos. Praegu elab
kõigist Amerika elanikkudest (keda
145 miljoni on) 84 protsenti (122
miljoni) ühendatud riikides.
Amcrsfoort, Hollandi taubalinn
Eemi jõe ääres, 19,000 el.
Amethyst (l. ametist), lilla, mõnikord
rohelgas-sinine eht punakas konnakiwi; leidub Ida-Iudias ja Urali
mägedes (Iefutcrinburi kreisis).
Ametiühifuicd (Inglisemaal trade
unions, Saksamaal Gewerkschaften
(Gewertvereine), Prantsusemaal syndikats ouvriers professionels, Wenemaal профессіональные союзы),
tööliste ühisused, tus ühe ja selle»
sama tööstuse töölised eud ühendawad, et oma kasusid üheskoos tööandjate wastu kaitsta. Igal tööstuse-haru töölistel on oma iseäraline j
amctiühisus. A. püüawad ühenduse j
waral töölepinguid saada, mis töö- I

Ustele wõimalikult hääd oleksiwadSeks peawad uad tööandjatega wõitlust ja walmistawad töölisi uiisuguse wõitluse tarwis ette. Pääsõjariist selles wõitluses on streik.
Ametiühislisle eelkäijad on sellide
ühisused, mis juba kestajal olemas
oliwad. Nüüdsed ametiühisnscd on
suurtööstuse edeuemise tagajärjel sündinud, mis üksiku töölise tööandja
wastu, wõimetuts on teinud. Kõige
esiti asutati ueid Inglisemaale, 18.aastasaja teisel poolel. Eluõiguse saiwad uad aga sääl alles pikkade
wõitluste järel 1825. Teistel maadel, tus neid esiti niisamati taga
on kiusatud, hakkasiwad uad alles
19. aastasaja lõpu poole edeucma.
Wenemaal ou uende wabadus (1900. a.
4. märtsi määruste järel) alles wäga
litseudatud. Meie kodumaal, uimelt
Tallinnas, oliwad 190? a. 12 ameti»
ühisust olemas.
Amhära, Abessinia keskmine jagn.
A. oli kuni 1871 a. iseseisew riit.
Päälinn: Gondar.
Amici (l. amiitshi), G i o v a n n i
B a t t i s t a (1784—1863), Italia
täheteadlane, tähetorni juhataja Flurenzis, parandas ja täiendas taewatähtede waatamise-riistasid.
Amiciö (l. amiitshis), Edmondu
de (1846—1908),Italiakirjanik, ltirjutas reisikirjeldusi („Ricordi di Londra", »di Магоссо", „di Constantinopoli" jue.), uudisjuttusid ja laulusid.
Amieus (l. amiäiig), Prantsuse
wabriku- ja taubalinn Somme jõe
ääres, 92,000 el.

41
Simmon, wanade egiptlaste pää- j parlament. Würstid awaldawad arjumal. Oli egiptlastele umbes seda- muandmise manifestisid, kui uende
perekonnas mõni tähtjas sündmus
sama, mis Z e u s greetlastele.
Ammouiät, kemialine ühendus, mis on olnnd. Muidu antakse a«t, tui
1 osast lämmastikust ja 3 osast we- politiline seisukord muutub, eht tui
siuitust kemialiselt loos seisab. Ta karistamisel enam tähendust ei ole,
kui ta üleüldise arwamise järel üleon wärwita gaas, sulab kergesti wees
ja annab kanget ja lõikawat haisu. kohtune oleks, kui wauade asjade
Wee sees sulatatud a.-segu nimetatakse unustamine maad rahustaks jne.
Amor (Lad. k,), armastuse jumal,
nuusutuse- ehk tiukpiiritlisets. —
A. tekib lämmastitku-sifaldawate pro- Mars'i ja Venus'e poeg.
duktide mädanemise juures, näit.
Arnorphilinc (l. amürfiline), ilma
wäljaheidete antudes, hukka läinud
kujuta, ilma kristallideta (mineral,.
juustu juures jne. Suurel mõõAmortisation (Lad. k., l. amõrtisatdul saadakse a-i gaasiwabritutes,
sion), wõla kustutamine.
kui tiwisütest lahkuw gaas läbi
Arnos, israelilaste prohwet; elas
soolase wee sunnitakse minema; wa- 800 e. Kr.; oli karjane Theko'a^.
hesel wiisil wõib ammoniati gaasi
Arnoy, Hiina sadama- ja kaubasel teel saada, kni kustutamata lupja
linn wäiksel A. saarel Hiina meres;
salmiakuga ühte segatakse ja seda segu
114,000 el.
kergelt tule kohal soojendatakse. — A-l
Arnpöre (l. angpäär), A n d r e
on suur tähtsus tööstuse ilmas, sest
M a r i e (1775—1836), Prantsuse
tema abil tehakse kunstlikul teel jääd,
arwu-ja wiisitateadlane; 1824 a.
soodat ja pärlitiwa. Arstid tarwitasaadik prof. College de France's.
wad teda tui terawat ärituse-abi« Awaldas tähtsaid uurimise-töösid
nõuu ja sel korral, tui happe mõju
elektro-dyuamita õpetuse üle. Kirs.
wähendada tahetakse, näit. mesilaste
„Recueil d'observations electro-dypiöte-walu ja paistetuse wastu, narniques" (Tähelepanemist elekrowingu mõju wähendamiseks jne. Et- dynamika kohta).
tewaatamata sissewõtmise juures wõib
Ampere (l. angpäär), eletrtria. ka surma tuua.
woolu jõuu üksus = VIO tsentimeterAmmliuium, kemialine ühendus, gramm-setuud.
milles 1 jagu lämmastikku ja 4 jagu
Arnpererneter, (l. angpäärmeier),
wesinikku. Ei leita wabalt looduses. riist, mille abil elettri-woolu jõudu
Amnestia (Gr. k.), unustamine, mõõdetakse.
Arnphibiad (Gr. l., l. amfiibiad).
armuandmine hulgale inimestele, kes
seadusi ou rikkunud, iseäranis politi- kahepaiksed loomad. Oma nime on
listele süüdlastele. A. andja on ha- need loomad sellest saanud, et mõned
neist niihästi maal kui wees elada
rilikult riigipää, Prantsusemaal aga
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tuttaw. Selles olla 85,000 istekohta olnud. Ta on praegu waremetes.

Ampöremeter.

wõiwad. A-de weri on ршшне ja
külm. Nad hingawad topsudega.
(5t nende seedimine aega inööda
sünnib, siis wõiwad nad laua aega
Amputation (Lad. k. amputatsion,
ilma söömata olla. Mõned muneäralõikamine), haawa-arsti-teaduses
wad, mõned sünnitawad elawaid
haigcts jäänud keha liikme, nagu
poegi. A-de hulla arwatakse: k i l p jala, käe. rinnaosa jne. äralõikamine,
k o n n a d , s i s a l i k u d , m a o d ja
tui muul wiisil enam tcrwetssaamist
t o N N e l a j a d.
j loota ei ole.
Amphittyonia (l. amsiktionia). waAmritsar, linn Ida-Indias (Pandnade greeklaste jnnrcs mitmete rah- I schabis), 102,000 e i ; sikh'ide püha
wa-suguharude leping, mille otstarbe 1 lin«.
oli ühise püha-paiga laitsmim ja
Amr ibu al Assi, arablastc sulcpingu-toooolctul omawaheliste tujaülcm, wõitis Zyria, Egiptuse ja
lidc õiendamine, ftõigc kuulsam oli I Põhja-Afrita kuni Tripolini, asutas
Delphi a.. millest 12 suguharu osa
Fostat'i (wana Kairo), suri 664.
wõttis.
Amsterdam, Hollandimaa pääAmphitcater (Gr. l., l. amfiteater),
linn, Amstel'i jõe ja J (l. ei)
wanade romlaste juures loomawõitlahe ääres, 550,000 el. Linn on
lnste ja wõidumäugnde jaoks mää90 saarele ehitatud, mida 300 silda
ratnd hoone. A-d oliwad ümarüksteisega ühendawad. A-s on diguscd eht pikerik-iimargused ilma
amandi ihumisc-lodasid, ülikool taikatuseta. Kestel oli wöitlufeplats
me- ja loomade-aedadega, teaduste
eht arena, mille Ümber tugew müür
akademia jne.
oli ehitatud. Müüri taga oliwad
Amu-Darja, jogi Turkestanis,
istekohad, mis kestelt tagapoole
tuleb Pamir'i mägcstitust, jookseb
jark-järgult ikka kõrgemaks tõusiArali järwe (wanasti jooksis ta
wad. — Kõige suurem a. oli Roma
Kaspia merde), 2128 w. pitk.
linnas arnphitheatrum Vespasiani,
Antule* (Ar. f.), asi, millel ebamis nüüd (5 o l o s s e u n l i nime all usklikkude inimeste arwamise järel
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terwctstegcmise ja õnnetuste eest
lllitsmise jõud olla' tantatje harilitult kaelas.
Amur, jogi Ida-Siberis Amuri
piirkonnas (oblastis), tuleb Tauria

luägcstitust,

sünnib

kahest

jõest

(Schilta ja Arguuja), woolab Limani lahte, mida Sahalini saar
Waiksest oteanist lahutab; umbes
4000 w. pikk. Paremalt poolt jookfcwad Suugari ja Ussuri ning pahcmalt poolt Seja, Bureja ja Amgun temasse. A. on tum Ussuri
jõesuuni piiriks Hiina- ja Wenemaa
wahel. — Amuri-maa ehk oblast,
Amuri jõe keskjooksu pahema kalda
llüns; 400,000 rw. suur, 120,000 in.
(wenelased, tuuguslased, giljäkid,
korealased ja hiinlased). Saadused:
kuld, hõbe, tiwisüsi.
Pääliuu:

Amöba.

meste ristikoguduste ajal. Saksamaalt läks ta Hollandisse edasi.
Wiimaks asutasiwad ta poolehoidjad Münsteri linuas «Uue Ierusalemma" nime all oma riigi, kus uad

kõik oma wiisi sisse seadsiwad. Würs-

tide ja piiskoppide wägi wõttis
liuna aga pika piiramise järel 1535
ära, mis järel a-sid hirmsasti taga
kiusati, luui nemad kadusiwad.
Anabioe« (®i. f.), uuesti elusse
ärkamine pärast seda, tui elu juba
B l a g o w e scht sche u s t. — A. ajutiselt kaduuud oli. A-t leiame
maa langes 1858 Aiguni lcpiugu iususoridc j ue. juures pärast ueude
põhjustel Hiiualt Weue katte.
äratuiwamist ehk konnade juures
Amygdalin, ollus, mida kibedate j pärast ueude ärakülmamist.
mandlite, kreekide, õunade jne. sccmAnachärsis, Ttyti tark, käis So»
netes leida. Inimese kehas jaguneb i loni ajal Athenas. tapeti reisil ©ttt»
ta suhruts, kibedate mandlite õliks j tämäalt kodu (JOO e. lk.
ja sinihappeks, mispärast ta siis
Anachronismus (Gr. t.), ajaarwamürgiline on.
j mises tehtud wiga, s. o. tui suudAin ii lm, üheratuliue, aiuult suu- , muetcst mitte sel ajal ci jutustata,
relstcgcwa tlaaft abil nähtaw elaw
mil nad tõesti sündisiwad, waid hilolewus algelajate (protistide) liigist. jem eht warem; ajaloomu-tirjeldus,
A-d elawad pääasjalikxlt magedas mis tõsi-oludcga mitte tolku ci täi.
wees ja märjas maas.
Anacmia (©t. t.), werepuudus,
Anabaptistid. (Vr. t.), uuesti- I werewähcsus.
ristijad, täisealiste ristijad. AuaAnaesthssia (Gr. k.), täieline wa«
baptismufe ust tekkis Saksamaal , lutuudmisc ärakadumine; tekib erusupuhastuse ajal. Tema nõudis kude eht tuudmuseliste pääaju-osade
pääle muu ühist warandust, nagu esi- \ ärarittumise tagajärjel. Kuustlitult

u
laotatakse walutundmine mitmesu
guste rohtude(morphiumi, chlo«
r o f o r m i , ее t e r i ,
tokaini
j. t.) abil ära. Niisugust walu ärakaotamist wõiwad ilma hädaohuta
ainult õppiuud arstid ette wõtta.
Anagramm (Gr. l.), tähtede paigutamine sõnas teise kohta nii, et teist-

suguue sõna sünniks, näit. isa — asi,
saag — qaaž.
Anakonda (Boa scytale), mürgita
madu, elutseb Lõuna-Amerika soomail, jõgede ning järwede ääres, toidab end taladest ja wähematest imetajätest. Ta kaswab kuni 40 jalga pikaks ning hobuse jämeduseks. A. on
kõige suurem madu maailmas.
Anälreon, Greeka tuudelaulik,
snd. Teos'e saarel, sr. 478 e. ltr.,
luuletas suure hulga armastuse- ja
jooma - laulusid. A na t r e o u t i •
l i n e l u u l e , salmikud, milles wiina ja armastust kiidetakse.
Analgssia (©т. t.), ainult walutundmise ärakadumine.
Analogia (Gr. k.), sarnadus.
Analphabeti (Gr. t., l. än-älfabeetid), niisugused inimesed, kes lugeda
ega kirjutada ei mõista.
Analysis (Gr. l.), lahutus, l ) Mõtteteaduses: mõiste jagamine tundemärlidesfe. 2)Urwuteadules: a)integral- ja differential-arwamifed ehk
rehmmgib; b) geometrias: arwamise wiis. kui ülesandes otfltawa
suurusega juba nii rehkendatakse eht
arwatakse, nagu oleks fee juba antud eht tuntud. 3) Lahutusteadufes
ehk temias: temialiste ühenduste la-

hutamine üksikntesse osadesse. Kemialine a. langeb tahte jakku: a) q u a litatiwiline
ehk om a d u s e l i n e ja b) q u a n t i t a t i w i l i n e ehk a r w u l i u e .
Õnalttatiwiline a. uurib, m i s s u g u s t с st
o l l u s t e s t misgi keha toos seisab.
kuna anantitatiwiline teäda annab,
t u i p a l j u üht eht teist ollust mõne
teha ühenduses leidub.
Anam (Annani), Prantsuse kaitseriik Taga-Iudias, 185,000 rtm.
suur; 0.124,000 in., kes Mongoli
tõugu. Walitsew ust on Budha ust.
Pääliuu HuL. Saadused: puuwili
riis, suhkur, pipar, nahad, siid.
A. on 1884 saadik Prantsuse tailseriit.
Ananas (Ьготеііа ananas), taim
Ь г о т е І і а с е а е Ь е sugutouuast.
laswatatatse soojades maades. Я. wili
ou tuusetäbi kujuline, tollaue, häämaitsega mari, mida toiduks tarwitatatse. A. mahlast walmistatatse
limunadi ja käärimise teel joomaslawaid jookisid. A. wiljasid weetakse Bahama-, Kuba- ja Jamaikasaarelt suurel hulgal wälja.
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Nnanjew, lreisi-linn Herssoni Ju«
bermangus Tiligula jõe ääres, umbes 18,000 el.
Anäpa, liini Kubani piirkonnas
(oblastis). Temrjuki kreisis, Musta
mere ääres, 7600 el.
Anapästus, tolmejatuline warsimõõt. A. sünnib see läbi, et lahesalulisele mõõnale tõus järele käib. Teda
tähendatakse nii: " —' —; näitus:
a g a nüüd! ä"r"a karda!
A-t on raske Eesti keeles puhtalt tarwitada. Meie teele loomus ei luba
mitte nii hõlpsasti kaht rõhuta sõnajakku rõhuga jakule ette panna. Kergem on a-t tarwitada, tui esimeses
wõi ta wiimases jakus jambus tema
asemele wõetakse.
Anarhia (<Br. f.), 1) walitsuseta
olek, scltstonnakurd ilma riigita ja
üksikute inimeste kõige suurema wabadusega,- 2) korratus, segadus.
Anarhismus, ühiskondlik mõtteteaduseliue (sotsial-silosofialiue) õpetus. mis 19. aastasajal on sündimid ja seltstonna-korda nõuab, mis
üksikutele inimestele täieliku wabaduse annab. Tema tunnistab inimeste sõpruses kooselamise omaks
paleuseks eht idcalils ja ou iga sunduse wastu. Et riit. Walitsuse - tohad ja kohtud sundust tarwitawad,
sii* on tema nende wastu ja nõuab
riigi asemele wäitseid iseseiswaid
togukoudasid eht ühisusi, mis wabade lepingute põhjal sünniwad.
Wahet teha tuleb k o m m u n i st l i s e
ja i n d i w i d u a l i st l i s e a. wahel.
Esimene õpetab, et loit, mis saa-

dakse ja tehtakse, üleüldsuse omandus on ja et kõige selle kohta koikidel ühesugused õigused on. Selle
poolehoidjad on Wene anarhistid,
Bakunin ja Krapottin, ja ka suurem
jagu Ladina maade anarhistisid.
Wähem poolehoidjaid on indiwidualistlisel auarhismusel, mis eraomanduse tarwilikuks tunnistab. —
Auarhismuse õpetus ei nõua wagiwallatcgusid, aga sellegi pärast on
paljud anarhistid endid terrorismuse poolehoidjateks tunnistanud,
ja »riigile ta wägiwalla-tegude eest
kättetasumise" hääks kiitnud. — Auarhismusel on Austria, Belgia, Hispania. Hollandi, Italia ja Prantsuse
tööliste keskel 19. aastasaja lõpupoole, iseäranis 70-datel ja 80-datel
aastatel, palju sõpru olnud, ja on
neid mõnel pool weelgi. Prantsusemaal seisawad tööliste llmetiühi»
sused praegu alles auarhismuse mõju
all, Hollaudis ei wõta mõni jagu
töölisi parlameudi-walimist:st ikka
weel osa, sellepärast et anarhismus selle asjataks loeb, ja Hispanias on ta nüüd weel anarhittlisi

töölisi rohkem tui sotsialistlisi.
Anas boschas, wt. siuitael.
Anastältica, werdwaigistawad
arstirohud.
Anatolia, Waike-Asia.
Anatdmia (Gr. k.), õpetus inimese
(anthropotomia), taimede <sütotomia)
ja loomade (zootomia) teha ehitusest ja tujudest (wormidest). Inimese kehaehituse õpetus jaguneb mitmesse osasse: 1) s ü s t e m a t i l i n e - a.
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kirjeldab kindla opelawa järele keha
o l e w a t e st ja h u w i t a m a t a osasid ja jaguneb järgmistesse osatest a l g - o l l u s t e st on kokku
dessc: o s t c o l o g ia (õpetus kouti- pandud.
dest), f ü n d e s m o l o g i a (õpetus
Ana^rimändros (011—540 e. Ar.),
köitlnetest), i n ü o l o g i a (õpetus liGreeta mõttetark Milctist. Tema
hatsctest), a n g i l o g i a lõpetus were- pidas tõigi asjade alguseks „xa\a*
soontest), u e u r o l o g i a (õpetus erku» ma t a t e h t p i i r a ma t a t . " Ta
dest), s p l a n c h n o l o g i a (õpetus
seadis esimese maat,e-teaduslise kaardi
sisemistest), d e r m a t o l o g i a (õpe(Greekamaa kohta kokku- leidis päikesetns nahast), a d e n o l o g i a <õpetus
kella üles.
uäärinetest),' 2) m i t r o s k o p i l i n e a.
Шпагішсисз Greeka mõttetark,
<histologia ehk kudede õpctnc'),tirjeldab elas umbes 566 e. Kr. Tema arwamise
kudede ja elundite mikrostopilist ehi- järel on kõikide algns õhk, mille
tust: 3) t o p o g r a f i l i u e a., kirjeltihenemise läbi tõik asjad ou siiudab üksikut kehajagude ehitust ja nende
diuud.
wahekorda üksteisega; 4) w õ r d Anchovis (l. angshowi. Lad. k. епl t ш a., wõrdleb inimese kehaehitust
graulis encrasicnolus), wäilcuc, ligi
loomade omaga; 5) p a t o l o g i 0 tolli pitk kala heeriugate sugukoul i n c a„ kirjeldab üksikute haigete
irnst; elutseb Wahemcrcs, täib Atlandi
elundite ehitust ja üleüldist keha seioteanis ja leitakse mõnikord ta Baltisnkorda, nagu see haiguse ajal wälja
mere*. A. Ща on wäga maitscw.
näeb, A. on wõrdlemisi noor teadus.
Muudakse tina-karpidessi ssetehtult.
Wanal-ajal ei wõinud a, usuliste
Anckarström, J o h a n n J a k o b ,
waadete pärast edeneda; kcst-ajal kasnd. 1701, Rootsi kuninga (>iliötaw
ristati neid, kes inimese kehasid lahti III. mõrtsuka^', teenis Rootsi kaardilõitasiwad, kirikust wäljaheitmisega, j wäes ohuütjerina. Hukati 1792.
sellepärast teadsiwad kestajal õpetAncöirn, Italia linn Adria mere
lased inimese kehaehitusest wõrdleääres, 57,000 el.
misi wähe. Alles uuel ajal hakkas
Ancus Marcius, muiuasjutulinc
see teadus suuremal wiisil edenema: Roma 4. luuiugaö, walitses 040—014
1G19 о. pani Haruey esimest korda
e. Kr.
»ere ringjooksu tähele, 1(522 a. leiAndalusia, maakond Lõuua-Hisdis Aselli mahlasooned kätte ja XVII
panias, (>madalquivir'i jõe ääres,
aastasajal põhjcndasiwad Malpighi
87,571 rtm. fuur. V/, milj. in.
ja Ewanmerdan mitrostopilise a.
Andante (Jt. t.), rahuliselt, pa(hiotologia).
rajalt.
Anaxägoras (500—428 e. Kr.),
Andersen, H a n s C h r i s t i a n
Greeka mõttetark' Perillcfe õpetaja. (1805—1875), Daani kirjanik ja luuÕpetas, et maailm i g a w e s t i
letaja- reisis Europas ja Ida-maa-
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deo. Stirj. romcmifib, muinasjuttusid, näitemängusib ja reisitirjelbusi.
Tema muinasjuttudest on mõned ta
Eesti fcclbe tõlgitud.
Andes'i mägcstit, wt, Korbillcri
lnägestlt.
Andidshan, ЭЗеие linn Turkestants, Fergaila piilkonnas.
Anbörra, maike »abariil Pyrenüi
mässestitus. Prantsuse- ja Hispaniamaa piiril, 452 rkm. suur. 5200 in.
Päülwn: Я. la P i c j a. Kaitseõigus selle wabariigi Щ\а on Prantsusemaal ja Hispania Ees be Urgeli
linna piiskopil.
Andrassyd (l. zndrashid), Ungari
riigimeheb. 1) G yu la ( J n l i u s )
trahw (1823— 1890), mõisteti mässust osawõtmise eest surma (1850),
sai aga hiljem armu ta pidas
(tähtsaid riigiametistd. 18(>7—71 oli
ta Ungari pääminister ja 1871—79
Austria-Ungari Välimist« asjade minister. 2) J u l i u s , esimese noorem poeg (snd. 1860), waliti 1884
saadilutelogu liikmeks. 3lagn ta isa,
nii hoibis ka tema wabameelsete
poole. Weterlc Valitsuse ajal (1892
tlini 1895) pidas ta esiti sisemisteasjabe-minislri abilise, siis haribnseniinistri ja wiimats tojaministri amekit. 1904, a. lõpul algas ta oma
poolehoibjatega <wal>aincetsete bisfidcntibega) »alitfuf« maotu tcrawat
wsittust. 190"). a. »valimistel saiwab ta poolehoibjab 23 kohta. Niiüb
pakuti A.-Ie pääministri kohta, aga
tema ei wõtuub seba vastu, waib
foowitas enese asemel Kozsnthi fui

j enamuse juhatajat.

Kui wiimats

ühcnbatub eratonbadc Ministerium
Weterle juhatusel (1906. a. märtsituul) kottu seati, sai A. sisemiste»
asjade ministri koha. Tema üles«
andeks jäi tähtsat walimis« - õiguse
parandust ette wõtta. Tema ja ta
poolehoidjad lwabameelsed dissidendid), kes ta põhiuoscadusr-eralonna
nime tannamad, on (nagu 3isza
wabameelsebgi) Austriaga 1867 tch! tub lepingu poolt, uõuamab aga
põhiusseaduse juurde jäämist ja mõis«
tawad wägiwalla-politita hukka.
Andrsas, Ungari kuningad. l)A.
j l.. malitscs 1046—60, wõillcs (1049
l knni D2) õnnelikult Catsa keisri

j Heinrich III »astu, sai (1060) oma
loenna Vela Vasta wsideldes lahingus
surma. — 2» 21.II, Valitses 120.'i 35,
kais 1217 Palestinas ristisõjas.
Tema walitsuse ajal 1222 sai Un«
gari rahwas oma esimese riigipõh• jusseaduse, bulla aurea, milles
' mõisniku-seisuse eesõigused kindlasti
I ära määrati.
Andrsasc orden, Wene kõige tõrgem orden eht anumärk. Peter I.
poolt 30. now. 1698 asutatud. Teda
antakse ainult keiserliku perelõuna
liikmetele ja neile kõrgematele anukandjatele, kellel juba AleksanderNewsti ja Anna esimese järgu or>
den on. Ordeni-märgits on kuldne,
mnst-emalleeritud, tahepääga koltas,
kelle pääl kuldne, tumesinine emalleeritud rist, mille neljas otsas läheb 3. А. Р. R. (Sanetus Andreas
Patronus Russiae, s. o. Püha And-
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reas, Wenemaa taitsja) feisawad.
Helesinist orden i - p a e l a ,
nulle otsas ordeni-märt. tantatsc üle
parema õla ja t a h e t s a j o o n e l i st
eht l i i r e l i st h õ b e - t ä h t e paheinal rinnal.
Andrse, S a l o m o n. Rootsi põhjanaba-uurija, snd. 1854. Viite
lahe sõbra (Strindberg'i ja Fränlcl'i) seltsis Terawmägede (2р'ф
bergeni) saarelt (1897) õhulaewac^a
põhja-naba uurima. Sellelt reisilt
ei ole ta enam tagasi tulnud. Amet«
litult on ta surnuks tunnistatud.
ЗІиЬгёі Bonoljubsti (1110—74),
Wene würst Juri Tolgoruki poeg,
sai pärast oma isa surma (1157)
suurwürstiks, sundis Muromi ja
Rjäfani »ürstid oma wõimu alla.
Ta püüdis juba sel ajal tcrwct Wcncmaad oma walitsusc alla ühcudada ja suurwürsti-wõimu bojaridcwõimu alt wabastada; lauges (1174)
Vandemeeste ohwriks.
Andrews (l. ändruus), T h o m a s (1813—8l»), Inglise wiisitaja lahutustcadlane: kirjutas,oz«mi"
üle.
Andria, Italia linn Vari maakonnas, 38,000 cl.
Andricnx. (I. augdriöö», F r a n «
c o i « в и Ш е й т е (1759—1833),
Prantfuf« uäitetirjauik, waliti 1816
Prantsuse akademia liikmeks, kirjutas
turb- ja naljamängusid.
Andrõmache, Troja kangelase Hektori naene.
Andromeda, I> (kreeka minnasajal Äthiopia kuninga itepheus'e ja

selle abikaasa Kassiopeia tütar. Grecka
kangelane Perseus päästis ta inetu
mere-eluta küüsist ja wõttis ta omale
nacscks. 2) Ühe põhja-tacwas leiduwa taewatüh« uimi.
Andros, saar Greeka sarestikus,
405 rkm. suur, l 0.000 in. PülUinn:
A n d r o s . Oli 1207—1560 isesew würstiriil.
Andrüsfow, alewit Smolenski kubermangus. Siin tehti 1667 rahu
Wene- ja Poolamaa wahel. Rahu
tingimiste järel jäi Smolensk, Seweria ja Tshcrnigow ning ülem»valitsus Wäike-Wencmaa kasakate
üle wcnclastc kätte.
Andüjar (I. andühar), Hispania linn Guadalquivir'i jõe ääres,
15,500 el.
Aucmomstcr, — riist, mille abil
tuule-tiirust mõõdetakse. Ta seisab
neljast kopatesest koos, mille warrcd
ristamisi on pandud ja mis tuulerõhu jõuul wõlwi ümber ajawad;
wõlw o» näitajaga ühendatud. A.
paigutatakse katustele, sest et sääl
tuulc-wool wabam on.

>n
Anemometer.
Апетопе nemorosa, wt. tuuletannike: апетопе pulsatilla, wt.
karukell.
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Ancroid (I. aneroid- eht metall-ba»
rometer), ümargune metallist riist,
mille abil uhu rõhumist mõõdetakse.
Riista sees on mitmekordselt ringikeeratud õhuwaba, paenduwate sein«
tega toru, mis iseäralise rataswärgiga ühendatud on. Kui õhk selle toru
pääle rõhub, siis näitab rataswärgi
näitaja õhurõhumise suurust. A. on
V i d i poolt 1847 üles leitud.

Angerjas (anguilla vulgaris), pika,
ussisarnase kehaga kala angerjate
(muraenidae) sugukonnast. Ta keha»
karw on selja päält sinikas ehk ro*
heline-hall, koht walge, silmad kullakarwa läikiwad, wäikesed ja seisawad suunurkade kohal. Päewa ajal
peidab a. ennast muda ja rohu sisse
warju, kust ehll-ajal oma öösist
rööwtäiku algab. Ta toidab ennast
kõiksugustest elawatest ja surnutest
weeloomadest. Raipe järele on a.
wäga maias. Angerja liha on magus ja wäga raswane, sellepärast
on ta hääs hinnas. Meie juures
püütakse a-id enamisti mõrdadega.
A-id tuntakse pääle 200 liigi. Nad
elawad magedates ja soolastes wetes.

Aneroid.

Anethurn graveolens, rot. till.
Ancyrisma <<^r. t.), kohaline tuik»
soonte laiatsmiuck (tuiksoonte roõ>
rendit), sünnib tuiksoonte seinte
rittesseminekli põhjusel. Suuremate
soonte juures on ta kardetaw, sest
et niisuguste laiatsläinud kohtade
lõhkemine werejooksu sünnitab, mille
lagajärjel surm wõib tulla.
Angelica silvestxis,rot.УЯаах\а*
putk.
Angelind ehk lume lõoke (plectrophanes nivalis), umbes kuue tolli
pikune laululind, kes oma wärwi
wanaduse ja aasta-aegade järele
muudab. Nokk on temal suwel must,
talwel kollane, jalad pruuujas-mustad. A-d toidawad endid mitme-

sugustest seemnetest.

Angerjas.

Angerwalfad (spirae), põõsad ja
mitmeaastased taimed, rooside (rosaсеае) sugukonnast. Nad kaswawad
niisketel kohtadel.

Ярігае» оітагі»,

Angerwaksad.
Anglilani liril, Inglise riigikirik,
kuningas Heinrich VIII. poolt 1534
asutatud. Tema õpetus on protes4
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kohtu- ja ülematsugu rahwa keeleks,
tuua auglosatside keelt ainult ala-»
matsuga rahwas weel rääkis. Pärastpoole aga sulasiwad anglosakside
ja Põhja-Prantsuse teeled ühte ja
sellest segust sai siis praegune IngIise teel oma alguse.
Angüla, Portugalia asmuaa LääneAfrilas, ltongoriigi ja Salsa Lõunalääne Afrika wahel; 1,315,460 rtm.
suur, 41 о milj. in. Pllälinn: Lönuda.
Angolapuu, punane wärwipuu.
Anyora, Türgi linn Näile-Asias.
28,500 el. Wanal ajal kutsuti teda
Anglosatsid, üleüldine nimetus
Germani tõugu rahwale, kes Iüü- ' A n k y r a'ks.
Angora tits (сарга Angora),
dimaa (Iütlaudi) poolsaarel elas
suurte, rippuwate kõrwade ja pika,
ja kelle hulka pääasjalikult a u g l i d ,
pehme, siidise willaga t i t s . teda
s a t s i d ja j u t i d arwati. A. lätsiWäike-Asias, iseäranis Angora maawad (449) Heugist ja Horsa juhalonnas taswatatatse. Kõige pnretusel Iuglisemaale, wõitsiwad säälmat milla saadakse ühe-aaötastest
sed rahwad ära ja asutasiwad sinua
loomadest. A. will kaswab kuui
7 riiki, nimelt: Kent, Esscx, East30 cm. pikaks ja temast walmistaAnglia, Wessex, Northumberland,
takse wäga peenikest riiet, narmaid,
Merria ja Sussex. — Wesser/i tujalg- ja woodi-waipe jne.
ningas Egbert ühendas (827) tõik
need ühets ainsaks riigiks. 1066
tuliwad normaulased ja huwitasiwad
Hastings'i lahingu läbi anglosakside
riigi ja wõimu.
Anglosakside keel. Anglosakside
keel on Germani keelte haru, mille
anglid ja satsid Inglisemaale wiisiwad ja mis sääl 7. aastasajal
kuninga-toja, kiriku ja kirjanduse
keeleks, iseäranis Alfred Suure tegcwusel tõusis. Pärast seda, tui
normanlased I I. aastasajal Inglisemaa oma wõimu alla wõtsiwad, sai
Põhja-Prantsuse keel kuninga-toja.
Angora kitsed.
tantide õpetus, aga ta liturgia latoliklaste oma. Ka on ta walitsus
katoliku kiriku Walitsuse moodi. Tema
eesotsas on piiskopid ja kaks pääpiiskoppi, kellest Canterbury pääpiis- j
topp ülem on. Kiriku pää on aga !
kuningas. Alamad waimulikud ni«
metatatfe piiskoppide, »eed aga ku- i
uiuga poolt. Piiskopid on ülem- ;
loja liikmed, selle eest on aga par- j
lamendil õigus kiriku asjade wahele
segada. Rahaga ei toeta riik kirikut niihästi tui mitte sugugi.

51
Angoulöme (l. angulääm), Prantw i s i d tehtakse. Kui uäit. a. ja
suse linn Charente jõe ääres, 38,000 el. lubjawesi kokku segatakse, siis saaAnhalt, hertsoqiriit Saksamaal,
dakse helelilla wärw, niida ka sini2294 rtm. suur, 316,200 in. Pääseks õliks kutsutakse. Tähtsamad
linn: Dessau. A. idapoolne jagu
a-i-wärwid o»: futsin, rosaniliu,
>on wiljakas madalik, läänepoolne
methylsinine, eosin, fluoreszein, nigjagu aga mägine (Harzi mägestit).
rosin jne. A. on mürgilinc.
J õ e d : Elbe. Mulde, Saale, Vode.
Anis (рітріпеііа anisurn), ühe— Põlluharimine ja tarjataswataaastane taim sarika-eht puttetaswude
mine on õitsewal järjel. 3 a a d u (итЬеІШегае) fugulounast. Tema
s c d: tiwisüsi, sool, tlortalium, hõbe wili on nõela-pää suuruue seeme,
jne. A. on nimetamise wäärt ta
millel hää lõhn ja magus maitse
oma metall-tööstuse ja kudumiseon ja mida arstirohuks, komwettide
tööstuse saaduste poolest.
walmistamiseks jne. tarwitatakse. A-t.
Anhydridid, (lahutusteaduses) wee- I kaswatatatse tema seemnete pärast
kaunis suurel mõõdul Woroneshi,
wabad happelised ühendused.
Podolia ja Kurski kubermangudes.
Anhydrit, mineral: weest waba
A. s e e m u e t e e s s e n z i tarwiwecwlihappeline lubi. A. on harilikult
tatatse apteegis rohtude tegemiseks ja
walget karwa. Teda tarwitatakse
wiiuawabrilutes (likööride ja peenitööc-rnfcõ nii wäga mitmeks otstarteste wiinade walmistamise juure*).
bcks. Ehitusmaterjalik!? ei kõlba ta
mitte hästi, sest et wee-sisseimemise
An kl am, Preisi linn Pommeris
läbi gipsits muntub ja seepärast
(Stettini walitsufe-piirkonnas). Peene
hõlpsasti mureneb.
jõe ääres, l5,500 in.; tähttorn.
Anicet-Bourgeois (l. anifee burAnna A u s t r i a l a n e (1601—66),
fhoä), A u g u s t e (1800-71),PrantPrantsuse kuninganna, Hispania lususe näitekirjanik. Kirj. umbes 200
ninga Philipp III. tütar, astus
näitemängu. Tema m e l o d r a » Prantsuse kuuinga Ludwig XHI-ga
m a s i d , mille meistriks teda pee(1615) abielusse, walitses pärast selle
takse, näideldatakse weel nüüdgi
surma minister Mazarin juhatusel
Prantsusemaal suure eduga.
Prantsusemaa üle 1643—61. Tema
Walitsuse ajal oli fronde-mäss.
Anilin, liwisöe, bentsoli ja lämAnna B o l e y n (l. bolein), Ing«
mastit-happe saadus ehk produkt,
Iise kuninga Heinrich VIII. teine
mis raud- ehk tinapuru ja äädikaga
abikaasa, snd. 1507, hukati kuninga
läbi on töötatud. A. on wärwita
käsul Loudouis 1536 ära; Inglise
wcdelik, mis õhu käes kiiresti kõllakuninganna Elisabeti ema.
seks muutub. Wärwitööstuses on
a.-l wäga suur tähtsus, sest et tema
AnnaIwanowna(1693—1740),
лЫІ nõndanimetatud a n i l i n w ä r Wene keiserinna, Peter Suure pool4*
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wenna,Iwan III. Aletsejewitschi, teine
tütar; astus 1710 Kuramaa hertfogi Wilhelmiga abielusse, elas 1711
saadik lesepõlwes Mitawis, kutsuti
1730 bojaride Golitsõni, Dolgorukibe, Golowinide poolt Wenemaa teiserinnaks. Ta wõttis kutse wastu ja
asus Peterburisse elama. Siin jättis ta aga peagi walitsuse-wõimu
oma armuosalise Ernst Johann v. Bironi (1737 saadik Kuramaa hertsog)
kätte, kes siis oma meelt mööda
Wenemaa üle walitses. A. J . walitsuseajal suurendati sõjawäge, asutati
esimene kadeti-kool Wenemaale, lindlustati riigi ida-piiri ja peeti Poolaning Türgimaaga sõda.
Anna Leop o ldowna, Mecklenburi hertsogi tütar ja Braunschweigi
hertsogi Anton Ulrichi abikaasa, oli
oma alaealise poja Iwan IV. eest
Wenemaa w üitseja 1740—44. — Peter Suure tütar Elisabet Petrowna
tõukas ta aga 25—26. nowembril
1741 troonilt ja saatis ta Holmogorõi linna, kus ta waesel wiisil
surmani 1746 elas.
Anna S t u a r t (1664—1714),
Inglise ja Iirimaa kuninganna
1702—14, Jakob II. tütar, oli wiimane Inglise riigi-walitseja Stuarti
soost. Tema walitsuse ajal ühendati
1707 Inglise- ja Schotimaa (Suure
Britannia nime all) üheks riigiks.
Pidaö sõda Prantsusemaaga, mis
Utrcchti rahuga 1713 lõpe*.
Anna Haawa l päris nimega Aawatiwi), Eesti naisluuletaja, snd.
1866 Kodaweres, täis Tartus koo-

lis, oli kooliõpetajana tegew. Kirj.
„Aima Haawa luuletused" 3 jagu.
Anna orden, Wene orden ehk
auumärt, Holstein Gottorpi hertsog
Karl Friedrich'i asutatud 1735, Wene
keisri Paul I käsul Wene ordenite
hulka wõetud; 4 järku. Ordeni ristil on päältiri „Arnantibus, justitiarn, pietatarn, fidern" (õiguse, wa°
gaduse, truuduse armastajatele). Selle
ordeni teise järgu risti kantakse kaelas, kolmanda järgu risti nööbiaugus, neljandama järgu risti mõõga
küljes. Ordeni punast, kollaste äärtega paela kantakse pahemal õlal.
Annälid (Lad. k.), aastaraamatud ; ajaraamatud, milles sündmusi
aastate järel jutustatakse.
Annenkow, Y M i h a i l N i t o l a j e w i t sch(1835—99), Tagalaspia raudtee ehitaja ja awaliste tööde
juhataja nälja aastal 1892—93.
2) Pawel Wassiljewitsch (1812-87),
Wene kirjamees. Kirj. „Материалы
для біографіи Пушкина" (Pusli
tini eluloo materjal), »Воспомина
ния и критическіе очерки" (Mälestused ja arwustuselised kirjeldused).
Annexion (Lad. t. l. annetsion),
juurdelisamine, wõõramaa ühendamine oma riigi maadega.
anni currentis (Lad. k.), käesolewal aastal; a n n i f u t u r i , tulewal aastal; anni praeteriti, läinud aastal.
аппо (Lad. f.), aastal.
Annünzio, G a b r i e l e d', Italia kirjamees, snd. 1864. Kirj. romanisid, luuletusi jne.
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Anonym (Gr. k.), ilma nimeta.
Anürganiline (Gr. f.), eluta.
Ansbach, linn Baierimaal, 18,800
elanikku.
Anfeele, E d u a r d , Belgia sotstaust, snd. 1856 Gent'i linnas, asu«
tas Belgia töüliste-erakonua ja ajalehe ^Vooruit," waliti 1894 parlamendi liikmeks. Ta on ühistööseltside asutamise ja juhatamisega
Belgias palju kasulikku tööd teinud.
Anfelm of Canterbury (Lanterbury Anselm), scholastilise mõttetarkuse
isa, snd. 1033 Aosta linnas, fr. 1109
Canterbury linnas pääpiiskopina.
Wõitles katoliku kiriku õiguste ja
paawsti wõimu suureudamise eest.
Tema tähtsam kirjatöö on: „Сиг
Deus homo?" (Mispärast sai Jumal inimeseks).
Ansgar, põhjamaade apostel, snd.
801 Picardia maal, kuulutas 826
kuni 828 ristiusu õpetust Schleswigis ja Iüüdimaal <Iütlandi), umbes 829 Rootsimaal, 848—50 Daani'
ja Rootsimaal, uimetati 831 Hamburi pääpiistopits, fr. 865.
Äntärttiline (Gr. k.), põhja nabatähe wastu olew, s. o. lõunanaba ümber olew.
Antennaria dioica, wt. kassikäpp
(taim).
Anthemis, wt. karikakrad.
AutHolagia (Gr. k.), luuletuste
kogu.
Anthoxanthum odoraium, wt.
Vtaarjahein.
Anthratüsis (Gr. t.), söetolm kopfudes, mis pea kunagi inimese juu-

res ei puudu: õige rohkesti leidub
teda söekaewajate kopsudes. Niisugune söetolnlu kord teeb selle osa
kopsu, kus ta sees on, kõwaks ja
tõrjub õhu wälja.
Anthrastön, wärwita, siidi läikega,
wastiku lõhnaga, kristalliline pulber,
sulab 213 graadi ja keeb 300 graadi C.
sooja käes. A-i leitakse kiwisöe tõrwast, tarwitatakse suurel mõõdul
kunstliku alistarini walmistamiseks.
Antrastit, must, läikiw kiwisüsi.
Päris kiwisöest läheb ta selles lahtu,
et ta ilma suitsu ja haisuta põleb.
A-s on 94% süsinikku. Suured a. lademed on Põhja Amerikas ja Inglifemaal. Wenemaal on a. Toni
kasakate niaal ja Olonetsi kubermaugus leida. Wenemaalt saadakse a-i
umbes 40 milj. puuda aastas. Pääle
hariliku kiwisöe on a. üts tähtsamatest küte-ainetest. Et ta ilma süitsüta põleb, siis tarwitatakse teda iseäranis elumajade kütmiseks.
Antliriscus sylvestris, wt.harakapütsit.
Anthropologin (Gr. k.), inimese looduseõpetus, langeb kahte jakku: kehaliue (wiisiline ehk somatiline a.) ja
waimline (psüchiline a.); ka õpetus
seltstonnalisest elust (sotsialine ja põlitiline a.) ja kultura edasijõudmisest.
Anti (Gr. t.), wastu.
Antiaris toxicaria, kuulus mürgi-puu, kaswab Iawa saarel.
Antichrist (Gr. k.), Kristuse wastane: ristiusu weri-waenlane.
Anti-cornlaw-league (Inglise t.
l. änti-kornloo-liig), ühisus, mille
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Giwben 1838 Inglisemaale asutas,
et wiljatollide wastu wõidelda.
Antid6tum (Gr. t.). wastu-mürt,
wastu-rohi.
Antifebriu, palawiku wastu tarwitataw arstirohi, mis auiliuist
ja ääditahapsie-auhydritist on kokku
paudud.
Antikritik, wai>tu-arwustus.
Antilibanon, El,ria mäqestit, Libanoni mägevtikust idapool. Kõige
kõrgem mäelatw: .Hermon (2759 m.
kõrge).
Antille saared, Amerika saarestil Atlandi meres. Põhja- ja LõunaAmerika wahel, Mexiko lahest idapoole; 244,478 rkm. suur, bxl2
milj. in. Saarestik langeb kahte
jakku: a) T u u r e d Au till cd, kuhu
arwatakse: Kuba, Haiti, Jamaica,
Pucrto.Rico; b) w ä i k s e d A n t i l lcd. A. s a a r e d on Taani Hol-

Judia autilope.

Antimon (Lad. k. Stibium), l,õbewalge, abras metall; leitakse harwa
Puhtalt, waid enamasti ikka wccn'°
liga ühendatud. Segust, milles 1 jagu
a-i ja 4 jagu seatina tehtakse trükitähtcsid. Apteegis walmistatatfe a.
ü h e n d u s t e st wäga mitmcsugulandi. Inglise Prantsuse ja Ühis- seid arstirohtusid.
riikide päralt.
Antinümia (Gr. t.), üksteise wastu
Antilopid (апШора), loomad ime j käiwad seadused (ühes ja samas
tajate liigist, mäletsejate seltsist. Nad
seaduseraamatus).
elawad Afrikas, Kesk- ja LõunaAntiochia (Eesti piiblis A n t i Usias, Kesk- ja Lõuua-Europas ja
o l i a ) , waual ajal Snria pääliuu,
Põhja-Amerikas karjade kaupa toos.
Oroutos'e jõe ääres, kuninga SeTähtsamad a. seltsid on: I n d i a
leukos I. Nikatori põhjendatud 301
a n t i l o p e (апШора сег ісарга); e. Kr. — Nüüd Türgi linn A u g a s e l l (а. dorcas), kelle kodumaa
t a lia.
Põliia-Aftikas ja Persia; s a i g a
Antiochos, Turia kuningad. 1) A.
(а. saiga), tiäb Lõuua-Eiberi roht- '• I., walitses 280—261 e. Kr., kutsuti
laanedes ja lagendikkudel suurte karS o t e r i t s (päästjaks,, sest et .ttelti
jade kaupa; g n u (а. gnu), elab
tõugu galatlaetc üle wõidu sai.
Lõuna«Afrtlas; kaljukits (а. шрі- 2) A. li. T h e o s („jumal," nõnda
сарга) elab Alpi-, Pyrellei- ja Kaumileslaste poolt hüütud, sest et ta
tasia mägestikkudes.
neid hirmuwalitscja (tyrannose) Ti-
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marchos'e ittest päästis), walitses
161—24« e. Kr., kaotas Parthia ja
Baktria. 3) A. III. 6 u u г, walitses
224—1К7 e. Kr. wõitis (198) Egiptuselt Palästina. Romlaste wastu
sõdides (192—189) oli ta sunnitud
(189) Wäike-Asias tõik maad, mis
Sfiunis'e mügestilust põhjapool oliwad, romlastele jätma. Turi Ely»lais'iö 187. 4) A. IV. E p i p h a nes walitses 175—163 с Kr. Tciua
Walitsuse ajal tõstsiwad juudid Maktabeijide juhatusel mässu.
Antipäthia (Gr. k.), wastumeelsus; wastik tuudmus kellegi ehk
millegi wastu.
Autipatros (A n t i p a t e r), Makedonia sõjaülcm, (Greeka mõttetarga
Aristotclco'e õpilane, oli 334 e. Kr.
Matcdonia inaawalitseja ja pärast
Aleksander Suure surma ühes Kratcros'cga ascwalitseja Europa maade
iile. wõitis 330 spartalascd Megalopolis'e juures ja 322 athcnalased.
Autiphlogistitll (Gr. k.), arstirohud, mis põletiku wastu tarwitatakse, uagu näit. jää, werelaskmiue jne.
Antiphlossistid, 1) arstid, kes
kõiki haigusi põlctituwastaste art*
tirohtudega (antiphlogistika) arstiload eht arstida tahawad: 2) lahutuoteaduses kutsutakse a » t s lahutilsteadlase Lavoiöiers'i õpetuse
poolehoidjaid.
Antiphon (®г. t.). riist mille
abil hääli (kära, müra, kõnet jne.)
wähcndatakse ehk kaotatakse, nii et
neid enam kuulda pole. A. pandatse tarwitamise puhul kõrwa sisse.

Antiphon (480—411 e. Kr.),
Greeta kõuemees. Teda peetakse
politilise tõuekunsti loojaks. Hukati
(411) äraandjana ära.
Antiphlinia, wastulaul; lauldakse
jumalateenistuse ajal kahe koori ehk
kirikuõpetaja ja koguduse wahel.
Antip6ded (Gr. t.), inimesed, kes
teine teisel pool maakera elawad,
nii et nende jalad otsekohe wastastikku üksteisele on: wastnjalgsed.
A-del on (pääle nende, kes maa-poolitaja ehk ekwatori all elawad) aastaajad ümber pööratud, nii et lm
ühedel suwi, siis teistel talw, tui
ühedel kewade, teistel sügise.
Antipyr^tita (Gr. t.), palawikuwastased arstirohud.
Antipyrin, walge pulber, tarwitatatse palawiku, ueuralgia (erguwalu) ja ergulise pääwalu (migräne)
wastu.
Antiqua (l. antiikwa),Ladinakeele
trütitähed: näit. а Ь с d е . . . .
Antiquar (Mab. f., I. antikwaar),
1) waua-aja tundja ja uurija; 2) wa
nade, tarwitatud raamatute kaupleja.
Antirrhinurn Ііпагіа, wt. käotauuus.
Antisana, tulepurskaw mägi Audes'e mägestikus Lõuna-Amerikas,
5746 m. tõrge.
Antisemit, juutide wastane eht
waenlane.
Antisemitismus, jrnidi-wastasus.
Antiseptika (Gr. k.), mädanemise
wastu tarwitawad arstirohud, nagu:
karboli hape, sublimati sulatis, jodoform, lysol, salitsil-hape, kreosot jne.
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Antispllsmüdila (Gr. k.), krampifid wähendawad arstirohud, nagu:
bronitalium, morphium jne.
Antisthenes, Greeta mõttetark,
elas u. 400 e. Kr., oli Sokratesa
õpilane, põhjendas n. n. l y n i l o'd e
kooli. Ta wihtas uhkust, rillust,
auu ja elu-niaitsnüst. Õpetas, et woorus ou ainukene abinõuu õnnelikuks
saamiseks. Tema kuulsam õpilaue
oli Diogenes.
Antithese (Gr. k.), wastuseadmine;
mõistete wõrdlemine, mis üksteisele
risti wastu käiwad, näit. r a h u
kosutab, w a e n kaotab.
Antokolsli, M a r k u s , Neue kujuraiuja, snd. 1843 Wiluas juudi
soost wanematest.
Antonius, M õ t t e t a r k (harilik u l t M a r c u s A u r e l i u s ) , Roma
keiser, walitses waljusti ja targasti
1()1 —180; oli Stoa poolehoidjana
kristlaste wastane: wõitis partlased
ja markomanlascd.
Antonius, M a r c u s, Roma nigimees, oli (44 e. Kr.) Cäsar'iga
ühes konsul, tunnistati Cicero päälekäimiste tagajärjel i s a m a a w a e n l a s e k s , tegi (43) Octavianusc ja
Lepidus'ega kolmitlepiugu. A. ja Octavianus jagasiwad pärastpoole (40)
riigi oma wahel ära, kus juures A.
Idamaad omale sai. Oetavianus kaebttS Roma senatis tema ja kuninganna
Kleopatra pääle kõlwatu elu pärast,
mille tagajärjel sõda sündis. A. sojawäed löödi (31 e. Kr.) Aktion'i
lahingus, mille pääle A. end 30 с Kr.
ära tappis.

Antwerpen, Belgia linn Schelde
jõe ääres, 291,000 el. (eeslinnadega
kokku aga umbes 350,000 el.). A. on
oma tähtsuse poolest teine kaubalinn
Europa mannermaal. Linnas on
tugew kindlus, kolm sadamat (sõja-,
wäljarändajate- ja tauba-sadam',
kõige wanem börse Europas,akademin,
päätirit. mnseumid, loomade- ja taime-aid, meretool, diamandi ihumise'
kodad, suhtruwabrikud, laewa ehitamise töökojad jne. — A. oli keskajal kõige rikkam linn Flanderis.
Tema õitseaeg oli 16. aastasajal.
Anübis, egiptlaste »surnute jumal".
Anuria (Gr. k.), kuse tinnijäämine; tuleb harilikult, kui »eerud
eht kusepõis wigane on.
Anzengruber, Ludwig (1839—89),
Saksa kirjanik. Kirj. näitemängusid,
juttusid ja romanisid. Tema juttudest on mitmed Eesti keelde tõlgitud.
Aorist (Gr. k.), Greeka keele-õpetuses: ajasõna rajatud minewik.
Aõrta (Gr. t.), kõige suure« tehn
were tuiksoon, mille kaudu weri südame pahemast eeltambrist wälja jookseb. A. läheb esiti üles ja temast
tulewad kolm haru wälja, millest
üks kaheks jaguneb. Nendest neljast otsast läheb kaks taelasse ja
pää sisse — k a e l a t u i k s o o n e d , ja kats õtsa läheb kätesse —
käe t u i k s o o n e d . Pärast seda
pöörab a. alla poole ja jookseb selgroo kõrwal luni niute luudeni ja
jaguneb siis kubeme t u i k s o o n -

Г) 7

t e t s . Koik nimetatud ct. oksad jagunewad omakorda ikka rohkem ja
rohkem ja jääwad ise peenemaks,
kuni wiimaks juuksekarwa jämedufcd on ja igat keha nurka täidawad. —

Aorta.
A6sta, linn Ülem-Italias, 15.600 el.
Ä,litatud 25 e. Kr.
Apanage (Pr. k., l. apauaash') aa&
taraha, mis walitseja-soo liikmetele
makstakse.
Apäthia (Gr. f.), osawõtmatus,
hiinnta olek, tuimus.
Apatit, wt. luulubi.
Apslles, kõige kuulsam Greeka
iuustmaalija., ^olophou'istpärit, elas
3.56—308 e. Kr., oli Aleksander
Зшіге sõber.
Apelsinipuu (citrus aurantium sinense), wiljapuu г и t а с e а e'de
sugukonnast. Tema kodumaa on Louua-Asia, kaswatatakse aga ta LõunaEuropas (iseäranis Wahemcre kallastel). Europas kaswab a. 30—35
jalga kõrgeks. Kümnejala kõrgune
ja jätkatud a. annab lõige paremat
ja maitsewamat wilja.
Apcnninid, Italia mägestik. A. algawad Liguria mere äärest ja lõpewad Italia kõige lõunapoolsemas

otsas. Nad on 1190 km. pikad ja
30—135 km. laiad. Kõige kõrgem
mägi on: Gran Tasso d'Italia
(2921 m.). Apennini mägestik langeb järgmistesse jagudesse: Lig u r i a - , E t r u s k i - ja Roma-A.
Abruzzid, N e a p o l i - ja K a l a b r i a - A . Õ õ n e s t e e d : Boechetta. La Juta, Furlo jne.
Aphasia (Gr. f.), rääkimise wõimaiuse puudus, ehk tüll kõueriistad
terwed on; tuleb pääaju teatud koha
wigastamifest.
Af>hi8, lehetäi.
Aphunia (Gr. k.), hääleta olek.
sünnib kõrihaiguste tagajärjel.
Aphorismid (Gr. k.. ebemed, riismcd, purud, risud), lühikesed mõtteawaldused.
Aphrodite, greeklaste armastuse
ja ilu naisjumal.
Apia, Tamoasaactepäälinn, Wäikse
mere, Upolu saarel.
Apis, mninasegiptlaste juures
must, lauk-otsaga härg, keda iseäranis Memphis'e linnas pühaks
peeti.
Аросугшт inuscipulum, wt.
larblaste püüdja.
Apodittiline (Gr. k.). lindel, kahtlemata, ümberlütkamata (ütelus, teadns jne).
Apokalypse (Gi\ f.), ilmutus iseäranis apostel Johannese ilmutus.
Apokryph« eht Apokriwa raama»
tud, piiblis iseäraline osa kirjasid.
mis mitte pühakirja täies anus ei
ei seisa, aga pinnidu kasulikud lui geda on". Waua testamendi a. raa-
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matud on: Maktabeijide, Iuditi, Tobia raamatud, Salomoni ja Siraki
tarkuse raamatud ja mõned parastpoolsed lisad Tanieli ja Estheri raamatute kohta. Kõige tuttawamad
Uue teötaulendi a. raamatud on:
Jakobi, Nikodemusa ewaugeliumid.
Tooma ja Pauluse teod.
Apüllo (Lad. k.) ehk A p o l l o n
(Gr. k.), greeklaste muinasusus päitese-walguse, tuustide ja teaduse uing
ettekuulutuste jumal; pääjumalaZeus'i
ja Leto poeg, Artcmis'e wend.
Apolloddros 1) Greeka kuustmaalija, elas u. 480 e. Kr. Athenas.
2) ehitusemeistcr, Tamaslusest pärit,
elas Trajanus'e ja Hadrianus'e walitsuse ajal (90—128 p. Kr.), ehitas „Forum Trajanum'i", Trajanus'e samba Roma linna ja Turnu
3everinu juures silla üle Touau jõe.
Apolõgia (Gr. t.), kaitsekiri —
Apologst, kaitsja.
Apoplcz-ia (Gr. t. l. apopleksia),
halwatus, rabandus.
Apostel (Gr. t.), saadik. Nii nimetati Jesuse l2 jüngert. Need oliwad: Simon Petrus, Andreas, J a tobus (Sebeduse poeg), Joannes,
Philippus, Bartholomäus, Thomas,
Matteus, Iakobus (Alweufe poeg),
Wiidas Thaddäus, Simon Selotes
ja Judas Istariot.
а posteriori (Lad. k.), elunähtus«
test saadud ehk kogutud.
Apostroph (Gr. k.), kustutamise
märk (').
Apoth6os (Gr. k.), jumalaks tuunistamine: taewasse-minemine.

Apparat (Lad. k.) tähendab tööriista ehk abinõuu, mis nii wäike
ja lihtne on, et teda masinaks nimetada ei wõi, kuna aga a. ometi
mitte nii lihtne ei ole, nagu harilit tööriist.
Apellation (Lad. k., l. apellatsion),
edasikaebtus.
Appendix'(Lad. k. l. appündits). lisa.
Appenzell, Schweizi kanton, langebkahtepoolkantonisse: 1) A . - I n n e r r h o d e n , 178 rkm. suur,
ІЗДХХГеІ.; päälinu: Ap p e n z e l l ;
2) A - A u s s e r r h o d e n, 242 rm.
56,000 ei; Päälinn H e r i s a n .

Appetit (Lad. k. himn), söögi-isu.
Appianos, Greeka aialookirjutaja
Aleksaudriast, elas2. aastasajalp. Kr.,
oli Egiptuse maawalitscja. Kirj.
„Roma ajalugu" kuni Augustuseni.
Sellest ajaloost on meie ajani ainult mõned osad järele jäänud.
Apponyi (l. äpponji), A l b e r t ,
Ungari politikamees, snd. 1846. ».
Wienis, wanameelse politikamche
trahw G e o r g A. (1808—99) poeg.
Albert A. on 1872. a. saadik peaaegu wahetpidamata Ungari saadikutekogu liige, kus ta kõige paremate kõnemeeste hulka loetakse.
Esiti hoidis ta wanameelsete poole,
siis oli ta rahwnfe-eratonna juhataja (1878—1899). Walitsuse wastu
pidas ta enamasti wõitlust, Tiszad
luges ta Wieni wastu liig järelandlituts ja ta wägiwaldset Vanffy
politikat ei kiitnud tema hääks. Aga
kui mõõdukas ja õiglane Koloman
Szell pääministrits hakkas, ühines
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A. wabameelse walitsuse-erakonnaga | marschall), sõdis 1736—39 türklaste
(1899), ja waliti saadikutekogu ' ja 1757 preislaste wastu.
presidendiks (1901). Aga ta lõi
apres nõus le deluge (Pr. k.
wabameelsctest uuesti lahtu, tui I I. apree nuu lö de lüüfh), ^Pärast
hoolimata Stefan Tisza nende ja
meid (tulgu) weeuputuse nii olla
Walitsuse etteotsa astus (1903). Suu»
Prantsuse kuninga Ludwig XIV. arrelt jaolt oli see tema töö, et wamute Pompadour ütelnud.
bameelne erakond langes ja Kossuthi
April (Lad. k. арегіге, <шата; л
iseseiswuse eratoud wägewaks läks. Jürikuu.
Wiimasega ühines ta (1904 lõpul).
а priori (Lad. k.), mõistuse jä-Kui see (1906 kewadel) walitsema pää- rele (otsustades).
sis, sai A. haridusemiuistriks. Selа propos (Pr. k. l. a propoo),
lena ajas ta wäikeste rahwuste
õigel, parajal ajal (tuleb mulle
wastast politikat.
meelde).
Apposition (Lad.k.,l.äppositsiõu), keeApfhero«, poolsaar Kaspia mere
leõpctuses ^nimcsõna lisandus eht täiläänerannal, kuulus oma nafta-halendns-f.o.nimifõna,mis teist nimesõna
likate ja muda-purskawate mägede
ligidamalt ära määrab, näit. t e i - poolest.
ser P e t e r , t n n i n g a s T>aaApteek (Gr. t.), arstirohtude-walw e t , p e r e m e e s Äi a r t .
тШаті[> ja miiiigi-koht.
Appretur (P. t.), silitus, taunisApteegi-kaalnd: 1 apt. nael ehk
tus; riidele tärgcldamise, triikimise
libra (K) -12 untsi - 84 solotniktu;
ja pressimise läbi ilusamat, sileda1 unts (£) - 8 drahmat; 1 drahma
mat wäljanägn andma.
iõ) * ^ fkruupeli: 1 sruupel - 20
graaui; 1 graau - 0,06 gr.
Approbation (Lad. k.. l, approbatfiün), I) luba andmine, näit. arstidele,
Apnlsjns (Appulcjus», « u l u »
aptekritele, ämmaemandatele jne. oma
L u c i u s , Roma kirjamees, fud.
ametit pidada; 2) hääks kiitmine.
u. 125 Karthagos, elas 2. aastasaja lõpul Romas. Kirj. romani
Approbätur(Lad. t.), hääks kiitma;
,Kuldue eesel", millest üts osa »Amor
а. cum laude, kiitusega hääks kiitma.
Aprätsin, I) л- е b о г, krahw,Wene ja Psyche" wäga ilus on.
admiral. Peter Suure kaastegelane,
kaitses (1708) Wene laewastituga Peterburi linna rootslaste wastu, oli
kuni 1721 Wene lacwastitu juhataja, fr. 1728. — 2 ) S t e p a n
F e d o r o w i t f ch (1702—1760),
Wene sõjawägede ülem-juhataja (feld-

Apülia (It.t. P n g l ia l. pullja),
Italia tefthommitupoolne poolsaar,
19,110 rtm. suur, 1,930.000 in.
Siin on Italia järgmised maaton^
nad: Bari, Lecce ja Foggia. Apnlia tasandit. Poolsaare päriseluniknd on a и f o n l a s e d.
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Aqua (Sab. f. l. äfrao), wesi. — a.
a m y d a d a r u m a m a r u m , mõrumandlite wesi; а. d e s t i l l a t a ,
puhastatud wesi; а. v i t a e (elu
wesi), põletatud wiiu.
Aquaeduct (Lad.k. l. atwädutt), weewärt; iseäranis niisugune weewärt,
kus weejuhitus tõrgete sammaste pääle
on ehitatud. A-sid ehitasiwad wanal ajal roomlased ja nende hiiglawaremeid on weel nüüdgi mitmes
paigas leida.

Aquaeduct.

Aquamarin (I. akwamarin), läbipaiotew, mere-wee larwa roheline
talliskiwi, beryllide tõuust. Wenemaal
saadakse а-Л Nertschinsti, Urali ja
Altai mägedest; leitakse ka Siziliast.
Aquarell (3t t. l. afiuareü), wesiwärwidega maalitud pilt.
AquaTosana(It.t. l. atwa tofäirn),
mürgine eht tihwtinc jook, mida Tijiliaft pärit olew meesterahwas Tofana 17. aastasajal walmistas.
A quatre mains (Pr. t., l. a tatr
mäiig's), muusikas: „neljale käele"
f. o. tahe inimese mäng.
Aquila (Lad. t. l. atwila), kotkas.
Aquila, Italia linn Abruzzi-mägestitns, 21,600 el.

Aquileja (l. akwileeja), Austria linnake, Adria mere ligidal. Oli muinaoajal kindlustatud kaubalinn, kus pääle
100,000 in. elas. A. on romlasle
asutatud 182 e. Kr. Hunnide, tnningas Attila häwitas ta 452 ära.
Aquilegia vulgaris, wt. karukell.
Aquitania (l. akwitänia), Roma
maakond muiuas-Gallias,Pyrenei mägestitu ja Garonne jõe wahel. 412
wõitsiwad läänegotlafed ja 507 fran-

kid ta ära. Kutsutakse keskajast saadik
G u i e n n ö t s . Oli 1152—1451 laenuna (läänina) Inglise kuningate
käes. Ühendati kuningas Karl VII
ajal lõpulikult muu Prantsusemaaga.
Ar, meetrimõõt = 100 ruutmetert.
Arabeskid, arablastelt laenatud
õite ja lehtede kujulised ilustufed. A.-sid tarwitatakse meie ajal
kõigis kunst-tööstuse harudes, uagu
tavetide, waipade, toariistade, waabatud sawiriistade jue. ilustamiseks.

Arabeskid.
Arabia, Asia poolsaar Persia lahe,
Iudia okeaui ja Punase mere wahel:
3 milj. rkm. suur, u. 4 milj. iu. —
A. on suuremalt jaolt kiltmaa ja ai-

lil
nult kestel (Nedshis) jll äärtel mägine,
Suuremad jõed puuduwad. Paiguti
leidub tühje jõeasemeid, kuhu wihma
ajal wett kogub. Niisuguseid jõease-

meid kutsutakse w ll d i'deks.— K l i m a
on üleüldse soe ja kuiw. — Kiltmaa
ja merekalda wahel on kohati kitsaid
madaliktusid, kus wõimalit on kunstliku

Arabia.
niisutamise teel põldu harida. — Usk:
Muhamedi usk. Ka juulisid ja tristlasi on leida. — E l a n i k u d : arablased (Semi tõugu). Nad elawad

mereranna ääres kindlates asupaikades. Sisemaal aga randawad nad
karja kaswatades ühest paigast teise,
Wiimaseid kutsutakse b edu t u i d e k s .
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Arablascd elawad suguharudes, mille
üle rahwa poolt walitud wanemad,
em ir'id ja scheih'id, walitsewad.—
S a a d u s e d : pärlid, kohwi, dattlid,
gummi, mandlid, kallid kiwid, manna,
indigo, balsam, tubak, safran jne. —
I s e s e i s w a d r i i g i d on: Hadramaut, Oman, El-Hamad, DshebelEhammar, Kunil, Nedshd. T ü r g i
p ä r a l t on: Hedshas, Asir, Jeme», El-Hasa; E g i p t u s e p ä r a l t : Madia«; I n g l i s e m a a
päralt: Aden ja selle ümbruskond.
T ä h t s a m a d l i n n a d : Mekka,
Medina, Molka, Sana, Maskat ja
Aden. — A j a l u g u : Arabia on
Muhmedi uju eht Islami katk. — 7.
aastasajast saadik asutasiwad arablased
Lääne-Asias, Põhja-Afrikas ja Hispanias suured riigid, li—13. aa&
tasajani oliwad nad kõige kõrgema
haridusega rahwas maa pääl. Nende
teadus ja kunst oliwad sel ajal wäga
kõrgel järjel.
Arabia kirjandus. Kõige wanemad Arabia keelsed kirjandusetooted
«n tundelaulud, milledest H a m a s a
ja M o a l l a k 2 t juba u. 850 e. Kr.ilmufiwad. K o r a n i kaudu sai Arabia
keel kindla tuju ja teda hakati ka teaduselikult uurima. Kõige kuulsam Arabia keeleuurija on S i b a w e i h 796.
A b a s s i d i d e a j a l oliA. k i r j a n -

aga kadus Arabia kirjandus idas ära,
kuid jätkus Hispauias Omaijade kaliside Walitsuse ajal edasi. A. kirjandus oli kuulus oma ilutirjaudusliste,
mõttetarkufeliste, arstiteaduseliste, tahedeaduseliste ja arwuteadufeliste
tööde poolest. Peaaegu kõigisse haritud
keeltesse on L o k m a n'i jutud ja muinasjuttude-kogu^Tuhat ja üts öö " ümberpandud. Arstiteaduses oliwad tuulsad Av i c en n o, Zo hr ja Av err o e s , haawa-arstiteaduses A b u l
K a f i m , alkemias G e b e r , arwuteaduses Mo h a m e d ben M u sa,
täheteaduses A l f a r g a u i, maateaduses (geografias) Edrifi ja Abulf e d a. — Praeguue Arabia kirjandus
on ilma suurema tähtsuseta.

Arabia keel. Arabia keel on oks
Semi keelte suguharust. Ta langeb
mitmesse murdesse. — Arabia keeles
on 31 märki, nimelt 28 märki umbhäälikute ja 3 märki täishäälikute
jaoks. Arabia keele kirja kirjutatakse
ja loetakse paremalt poolt pahemale
poole.
Arabia laht (Puuane meri), India
oteani jagu Arabia, Egiptuse ja Nubia wahel.
Arabia numbrid. Meie harilikud
numbrid: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Nad on Indiast pärit, toodi aga Arad u s e õitseaeg. Iseäranis talis H a -- bia õpetlaste läbi Europasse, misr u u - al - R a s h i d edendas teädust, pärast siis neid a. n u m b r i t e k s
kutsus Greeka ja Syria õpetlasi oma kutsutakse.
Arachnitis (Gr. k.), pää-aju põetik.
juurde ja laskis Greeka keelseid teaduselisi raamatuid Arabia keelde tõlArad (l. äraad), linn Ugarimaal,
Iida. Osmannide (türklaste) tulekuga Maros'e jõe ääres, 56,000 el.
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Arago, 1) 35 о m i и t q n e F r a n - Siin on Hispania kuningate suwe»
loss puiestikuga.
<^ois (1786—1853), Prantsuse wiiArany (l. äranj), I ä n o s (1817
sila teadlane, waliti 1809 Prantsuse
teaduse alademia liikmeks, oli 1848 kuni 1882), Ungari luuletaja, waliti
1859 Ungari akademia liikmeks ja 1860
Prantfufemaa ajutise walitsuse liige.
Kisfaludy-seltsi direktoriks. Tema
Tema wennad: 2) J a c q u e s E t i tähtsam töö on naljakas lugulaul
e n n e V i c t o r (1790—1855), lirjanik ja reisija, suri Brasilias; 3) C£H = , T o l d y". Tema poeg L з s z l o
(1844—98) oli ka luuletaja, tõlkis
e n n e (1803—1892), näite- ja ajaShakespeare tööd Ungari keelde.
kirjanik.
Ararat, mägi Armenias, Wene,
Arag6nia, Hispania maakond,
Persia ja Türgi piiril, 5155 m. tõrge.
47,391 rkm. suur, 893,000 iu. A. oli
Aras, Kura jõe parem haru, 725 w.
1035—1516 iseseisew kuningriik.
pikk, jookseb Kaspia merde. Wanal
Aral,käärima läinud riisist malmisajal kutsuti teda A r a x e s'ils.
tatud jook, milles kuni 50 grandi alloAraucaria, Chili kuust, mis ilusa
holi on. A r a c do G o a , palmide
kuju poolest Europas triiphoonetes
käärinud mahlast walmistatud jook.
ja tubades taswatatakse.
Araltfchsjew, A l e k s e i A n d Arbcla, linn Assyrw«. — A. ja
r e j e w i t s ch (1769—1834), Wene
Gaugamela wahel wõitis (331 e. Kr.)
kindral, Aleksander I. sõber, oli 1806
Aleksander Suur Persia kuninga Dakuni 1825 sõjaminister, asutas sõjarius Iil. Nüüd on liuna nimi E rb i l.
meeste asundusi. Oma waljuse pooArbiter (Lad. t.) wahekohtunik. —
lest on ta kurwa mälestuse Wene
Arbitrage (Pr. t., l. arbitraash), waajaloosse järele jätnud.
hekohus.
Arali järw, Wene järw TurkesArbus (citrullus vulgaris), ühetanis, 58,872 rw. suur. Iärwe wesi
aastane taim türwitsade (cucurbitaon mõru-soolane. A. järwe jookse- сеае) sugukonnast. Tema esialgne
wad: Sõr- ja Amu-Darja jõed.A. on
kodumaa on India. Wenemaale on
rikas kalade ja mesilindude poolest.
neid wist Persiast toodud. A. taswaAram (Wr. t. Aramäa), nii kutsutatatse magusa wilja pärast Lõuuatakse wanas testamendis Arabia, ArWenemaal põldude pääl. Wili o»
menia ja Palästina wahel olewat
türwitsa sarnane, punase, harwemalt
maad, iseäranis Syria't. — A r a m i
kollase, mahlase, magusa sisuga. Astt e e l oli Harn Semi keelte sugutonrahani ja Kamõshi a. peetakse kõige
nast. Ta langes tahte jätku: Lääne- paremateks.
A-i (Syria) ja Ida-A-i keeleks.
Arcädius, Ida-Roma riigi esimeue
Aranjuez (l. arannhuees), Hispakeiser 395—408, Theodosius Suure
nia linn Tajo jõe ääres, 12,676 el.
poeg.
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otstarbe on tähestikulises korras kõigist maailma teadufe-harudest õpetust
pakkuda, nagu: ajaloost, arstiteadusest, taswatuseteadusest, kirjanduse-ajaloost,
kunstist, kuustide-ajaloost, iluteadusest (ästhetikast), kaubauduseteadusest, lahutuseteadusest, looduseteadusest, maadeteadusest (geografia^), maateadusest <gcologiast), muinasteadusest, matcmatikast, muusikast, mõttetarkusest, põllutööteadusest, rahwa-majauduseteadusest, sõjateadusest, täheteadusest, usuteadusest,
wiisilast, õiguseteadusest jne. jne.
Raamatu sisu seletuseks on umbes 5 0 0 p i l t i , 25 m i t r n e w ä r wilist maade - k a a r t i , Weneriigi kubermangude-kaard i d ning t ä i e l i k , m i t m e w ä r w i l i n e E e s t l a s t e m a a ja Wen e m a a k a a r t ja tähtsamate k o d u r n a a - l i n n a d e p l a a n i d .
Raamat ilmub umbes 2 5 wihus; iga mih! on <>4 weergu (2 Poogu,) suur,
yiud iga wiha eest li.'» kop.
Ilmumine kestab umbes 2 aaötat.

Gttctcllijiiii, Ы n i i iil» lüMmil. j u n ) teme
liimiti Wll W i , visti finiiii 4 rlil. cci!,
Ettetellimistega palutakse rutata, sest et raamatu hind edaspidi hästi
kallimaks saab tõstetud.
Lootes, et Eesti rahwas sellest tähtsast kirjauduselisest tootest xc*
testi osa wõtab, jääb .

Auustusega

- Р. Schmidti
raamatukaupl. Tartus, Kaubahoowis nr. 3.
Tellimise adress: Книжный магазинъ П. Шмидта, Юрьевъ, Лифл.
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raamatukaupluse kulul on ilmunud :
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Чтікш щйіщп.
Wana-, kesk-, uus- ja kmge uuem aeg.
Kirjutanud
Dr.

biet. К . О. Cindcquift.

Raamat on 21. wihns, suures taustas, mitmesaja Pildiga taunistatud. Iga wiht on 64 lehel. suur.
Et seda raamatut igaühele tättesaadawats teha, on hind hästi odaw
määratud, ja maksab iga wiht ainult 2 5 kop. — Köidetult on raamat
tayes osas: l. o s a : wana- ja kesk-aess; II. osa: n u s - ja kõiae uuem»
aeg. Hind täidetult kahe osa eest lihttöites 15 rbl., ilutöites 7 rbl.
Ajalugu on tõige rittam õpetuse-hallitas ja huwitawam teadus, mis
näitab, kuidas inimesesoo haridus on alanud ja kuidas rahwad aastatuhandate jooksul hariduse teel on edenenud. Pääle riitliste olude jutustab eelolew
ajalugu ta sellest, kuidas teadus, kunst, ühiskonna-elu, käsitöö ja kaubandus
tord-lorralt itta kõrgemale järjele on tõusnud.
Eelolewas ajaloos on ka Eesti ja Soome sugurahwa ajalugu laiemalt kirjeldatud.
Nüüdsel ülitähtsal ajajärgul, mil meie rahwa elu ja olu wiimaste
Wene riigi sündmuste tõttu wägewasti on muutnud, on ajaloo tnndmine
igaühele wäga tarwilit asi. Sest ajalugu jutustab meile riigi - (politika) ja
ühiselu-(sotsial) olude arenemisest ja selgitab meie silmi olewikust arusaamisele, tlilewikule ettewalmistamisets. Sellepärast peab igaüks, kes
ашвІШей asjades taasa tahab kõnelda, tingimata ajaloo-täitu tundma. —
Suur kirjamees Schiller nimetab ajaluga «maailma tohtumõistjats". —
Pääle selle on aga ajalugu terwele inimesesoole seda, mis üksikule inimesele
tema elukäigul suure waewaga kogutud eluõpetused on, s. o. e l u t o o l. Õpitasiu fii-3 a j a l u g u t u n d m a! Selleks on uüüd täielise üleüldise aja»
loo ilmumise läbi ta Eesti keeleski wõimaluö.
Mc* raamatu hinna rahas ehk martides sisse saadab, sellele saadetatse raamat tätte.
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Ed. Bergmann, Tartus.

