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Piltidega, linnaplaanidega ja mitmeroärroiliste
kaartidega kaunistatud.
Or mcd. Joh. Ottase, cand. jur. 0. Rütli, cand. theo!. Я. Klasep'a, cand.
rer. com. H. ITlargens'i, cand. phil. flaroik'u, leitenant Willmanni,
kooliõpetaja К. Masingi, ajakirjaniku 1 llroes'c, kirjaniku fl. Kitz
berg'!, stud. med. fl. Koger'i, stud. rer. natur. 1TI. pilli, rohuteadlale
fl. Kuuski, stud. phys. fl. lukksepa, stud. agr. J. Hünerson'!, muusika
kunstniku ГП. Saare, looma arsti loh. Kooli kaastegewusel t o i m e 
t a n u d 7. M u i d e .

6. tüihk.

Hind 25 Kop.

Tartus.
P. Schmidti raamatukaupluse
1909.

kirjastus.

Lühendused.
а. — aastal, aastast.
Ar. t. — Arabia keeli, keelest.
C. — CelsiilS.
E. t. — ffiesti keeli.
e. Kr. — enne Kristuse sündimist.
Ebr. t. — Ebrea keeli, keelest,
el. — elanikku, elanikuga.
gr. — grammi.
Gr. t. — Greeka keelest, keeli.
Hisp. t. — Hispania keeli, keelest.
Ingl. t. — Inglise keeli, keelest.
in. — inimest. mim?fega.
j- — jalga.
jne. — ja nii edasi.
t. — keeli, keelest
trj. — kirjutas.
kgr. — kilogrammi.
km. — lilometert.
kub. — kubermangus.
l. — loe.

Уіло. t. — Ladina keeli, keelest.
m. — metert.
milj. — miljoni.
N. N. - nii nimetatud.
P..A. — Põhja-Amerika.
p. Str.
pärast Kristuse sündimist.
Pr. t. - - Prantsuse keeli, keelest.
R. — Reaumur.
rkm. — ruuttilometert.
rw. — ruutwersta.
Sl. l. — Saksa keelest, keeli.
Vm. t.
Soome keelest, keeli.
snd. — sündis, süudinud.
I. о. — see on.
fr. — suri, surnud.
u. — umbes.
w. — wersta.
wrdl. — wõrdle.
wt. — waata.
23. t. — Wene keeli, keelest.

Aasta-arwud isiku ristinime taga tähendawad: esimene arw, isiku
sündimise.aastat, teine qrw, isiku suremise-aastat' näit. Achenwall, G o t t »
f r i e d (1719—72), s. о. G o t t f r i e d A c h e n w a l l sündis I71'.<
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
to r g u f e jne. juures tarwitatakse m e t r i m õ õ t u s i d , niisamuti tähendatakse w ä l j a m a a r a s k u s e - m õ õ d u d — g r a m m i d e g a ja
kilogrammidega.
I
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meter — 3 jalga 3S7/IOO tolli.
kilometer = 468 7ю sülda — **/m wersta.
kilogramm — 2 naela 42 folotnittu 40 w/lO0 booli.
gramm «• 22 5e5 / 1000 booli.
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Afrika-reisija, sündimise poolest satslane, reisis 1863—65 Somali maal
ja 1866—67 Lõuna-Gallamaal.
Vrennus, wanaaegfete teltilaste
würstide nimetus. Selle nimega on
ajaloos iseäranis Sennoni - gallialaste juhataja ehl würst tuttaw, kes
390 e. Kr. romlafi Allia jõe juures
lõi ning ta Roma linna ära wõitis ja laastas. Romlaste muinasjutu järel olla dittator Camillus ta
Romast minema kihutanud.
Brentano, 1) C l e m e n s (1778
—1842) Saksa kirjanik. Kirj. romanisid, juttusid, muinasjuttusid romautilises sihis. Andis ühes A r n i m i g a rahwa-laulude-togu „ФеЗ
Knaben Wunderhorn" (Poiü imesarw) wälja. 2) L u j o, Saksa maja nduseteaduse teadlane, snd. 1844
Aschaffenburgis. On tööliste küsimuse kohta palju kirjutanud. Seisab
»vabameelsete pahemal liiwal ja nõuab
taugeleminewat tööliste kaitset. Kirj.
„£ne Arbeitergilden der Gegenwart".
Vrescill, (l. brcshia), linn Italias
(Lombardias); 50.000 el. Linnas on
gümnasium akademia, taimeaed; piiskopi elukoht.
Breslau, Preisi linn Oderi jõe
ääres, Cchlesiamaal; 455,000 el. Linnas on 6 gümnasiumi, 2 realgümnasilimi, 1 ülemrealtool, ülikool, tähetorn, kuninga loss, würst-piiskopi loss,
mufenm, elajate- ja taimeaed, tuustitool jne. — B. huwitasiwad mongollased 1241 ära; sai 1526 Anstria
ja 1741 Preisi Walitsuse alla.- 1742 a.
teliti siin rahuleping Preisi kuninga

Friedrich Suure ja Maria Theresia
wahel.
Brest, Prantsuse linn ja kindlus
Bretague's, Atlandi okeani ääres;
85,000 el.
Breft-Litowsk, kreisilinn Grodno
kubermangus, Bugi jõe ääres. Siin
on esimese järgu kindlus; 46,500 el.
Bretagne, (l. bretanj), Prantsuse
põhja-läänepoolne poolsaar, 34,004
rkm. suur. On 1532 a. saadik Prantsuse maakond. Nüüd langeb ta 5 departemangusse. Wanasti jagati ta
Ü l e m - ja A l a m - B r e t a g -

n e s s e.
Bret Harte, wt. Harte.
Breton de los Herrsros, D o n
M a n o e l (1800—73), Hispania kirjanik. Kirj. näitemängusid ja pilkelaulusid.
Вге е (Lad. f.), paawsti kiri riigiwalitsejatele.
Brevier (Lad. t.), katoliku usku
waimulikude nieeste palweraamat.
Вге і manu (Lad. t.), lühendatult Вг. гл., lühidalt.
Brewster,(l. bruuster), S i r D a .

vid (1781—1868), Inglise süsika-teadlane; kaleidostopi ülesleidja.
Briand, (l. briaan), A r i s t i d e ,
Prantsuse politikamees, snd. 1862
Nantesis, pidas noormehena adwokadi ametit ja oli lugupeetud kõuemees rahwakoosolekutel. 1889 a.
waliti ta saadikutekogu liikmeks. Oli
ta enne poolest saadik anarhist olnud
ja üleüldist streiki agarasti soowitanud, siis muutus ta saadikutekogus
järjest parajusmeelsemaks. Esiti hoi«
11
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dis ta Iaurös'e poole, aga kui see \
1905 a. Marxi jüngritega ühendust
tegi, jäi tema mõne teise rahwasaadiluga iseseiswaks sotsialistiks ja loetas ühes radikalsetega walitsust wana
wiisi edasi. Tema tehtud on suurelt
osalt riigi ja kiriku lahutuseseadus,
mille saadikutekogu 1905 a. suwel
wastu wõttis ja mis usud täiesti
wabaks tuulutab ja kirikult riigi abi
ära wõtab. Kui seda seadust maksma panna tuli, siis anti see B. hoolcts ja nimetati ta 1906 a. algusel
hariduse- ja usutunnistuste ministrit», mida ametit ta tuui 1908 a.
alguseni pidas, kns ta kohtuministri
koha sai, uskude miinstrits aga ühte- j
lasi tbafi jäi. Lahutuseseaduse mats- i
mapauemisel oli 33. wäga mõõdu- \
kas ja püüdis igal ajal näidata, et ,
tni riit ja kirik tülitfewad, see siis j
riigi süü ei ole. Tema loetakse praegu |
kõige anderikkamate Prantsuse põli- \
titameeste hulka.
Bridgeport, (l, bridshpoort). Hun
P.-Ameritas, Connecticut'! riigis'
72,000 el.; sadam: palju wabrikuid,
neude hulgas kuulus õmbluscmasinäte wabrik.
Vridgctown (l. bridshtoun). Briti
Lääne-India Barbadose saare päälinn: 36,000 el.
Bridsscwater(l.bridshwooter),Inglisc linu.
Brigade (Pr. k.) sõjawäe salk, milles
2—3 rügementi (polku).
Brigg, laew, millel kaks raa-purjedcga masti.

Brigg.

Briggs, H e n r y (1456—1631),
Inglise arwnteadlane: hariliste logaritmidc ülesleidja.
Bright (l. brait), R i c h a r d
(1788—1856), Inglise arst: oli I n g .
lise kuninganna ihuarst. — 2) J o h n ,
(1811—89), Inglise politikamees, oli
1843 aastast saadik alamkoja liige,
1868—70 taubauduse-jaoskonna juhataja Gladstone ministeriumis ning
pärast seda mitu korda minister:
lõi l>iladstonest wiimati lahku.
Brighta haigus, neeruhaigus, mis
end selles awaldab, et inimese kuses
nninawalget leida. Oma uime on see
haigus Inglise arsti Richard Brighti
järel saanud, kes 1827 a. haiguse
nähtusi kõige esiti kirjeldus.
Vrighton (l. braitn). Inglise linu
TuSsex'i trahwitonnas; 143,000 el.:
: mere supelusloht; sadam.
Brillant (l. brilljaut), lalliskiwi,
millele lihwidcs kahe piramidi mood
on antud.
'< Brillat-Savarin (l. brija samaräng), l A n t h e l m e (1755—1826),
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Prantsuse kirjanik. Kirj. „Physiologie du gout".
Vrindisi, Italia linn Adria mere
lUtns; 25,000 cl. Wanal ajal: Вшпdusiurn, kus pääle 100,000 in. elas.
Brink, J a n te n (1834—1901),
Hollandi kirjanik; elas kaua Jndias; toimetas 1872 a. saadik ajakirja „Xederland". Kirj. uudiöjuttusid, romanisid jne.
ВГІ080 (Jt. l.). elawalt, tnliselt.
Teda sõna tarwitatakse nmnsikas.
Brisant (Pr. k.). häwitades, mur=
des.
Brisbane (l., brisbcen), linn Australias: Queenslandi päälinn, Brisbaue jõe fuuv ; 123,000 cl.; ülikool.
Asutatud 1823 ci.
Brised, kaldatuuled, mis päewal
merepoolt, aga öösel kalda poolt puhnwad; ilmuwad selle läbi, et päike
maad ja wett mitte ühel mõõdul ei
soojenda.
Brisson (l. brissõng), ( S u g e n e
Henri, Prantsuse politikamees, snd.
1835. С ii Parisis adwokadiks ja ajakirjanikuks, 2ai keisriwalitfuse langemis« järele 1870 a. Parisis linnapää
abi koha, mille ta käest ära audis,
kui kodusõda algas ja Walitsuse liitmed rewolutsionäride poolt wangi
wõeti. 1871 a. waliti ta Rahwusekogu liikmeks, kus ta radikalste juhatajaks sai. Enam tui lolmtümwend aastat on ta wabariigi esimeste meeste hulgas olnud. Kaua
aega on ta saadikutekogu presidendi
ametit pidauud, esiti 1881—1885,
siis 1804—1898 ja wiimaks 1904

aastast pääle kuni siiamaani. Kaks
korda on tema pääminister olnnd
1885 ja 1898. Seaduste andmis."
test, mis wabariigi wastaste ja kiritlaste wastu käiwad, on ta ikka
elawalt osa wõtnud. Tõsise, õiglase mehena, kes demokratlist wabariiki üle kõige armastab, on tal
saadikutekogus suur mõju.
Brissot (l. brissoo),
Jean
P i e r r e de W a r v i l l e (1754—
1793), Prantsuse politikamees suure
mässu (rewolutsioni) ajal; girondistide päämees. Teda süüdistati,
et ta kuningaga salajas ühenduses
on, ja ta hukati tapakirwega (guillotine) ära.
Bristol (l. bristl). Inglise kaubalinn; 374,000 ei; waipade, wil°
lase ja prniwillase riide, naha, metall- ja tlaasasjade walmistamisepaik.
Britannia, nii kutsuti wanal ajal
Inglise- ja Echoti-maad.
Britanuia-metall,hõbcwalge,wäga
hiilgaw metall, mis tinast ja antimõni segust kottu paudud.
Briti asumaad. Tiiä arwatakse:
A s i a s: Küpros'« saar, Briti-India,
Tseiloni saar, Maledivid, Straits
Settlements (Singapur, Malakka,
Peltana,, Wellesley), Malai kaitse«
riigid, Hongkong, Weiheiwci, Labuau, Põhja-Vorueo, Sarwal ja
Brunei, Kmnaran ja Bahrein saared;
A u s t r a l i a s : Auftralia. Ilus,
Meremaa, Biti saared, Tonga saared«
Fanningi, Et. Cruz jue; A m e r i k a s : Kanada, ^Newfoundland ja
11*
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Labrodor, Bermuda saared. Läänejäid wõtta. Niisuguste asumaade
India (Jamaika, Bahama, Leewardi,
hulka käiwad: Malta, Briti-GuaWindwardi saared jne.). Briti Honyana, Bermudase saared, Bahama
duras, Briti Guayana, Faltlandi
saared, Barbados ja Päält- ja Altsaared ja LõunaGeorgia - A f r i tuule saared. Kolmas liit asumaid,
k a s : Kapimaa Basuto-maa, Rhokroonu asumaad, seisawad täieste
desia, Betshuanimaa, Kesk-Afrita, Nakuberneride wõimu all. Saadikutetal, Oranjemaa, Transwaal, Põhjakogu ei ole neil olemas, ainult ajaNigeria, Lõuna-Nigeria, Sierrakirjauduse, koosolekute ja seltside
Leone, Gambia, Kuldrand, St. Helena, wabadus on neil. Niisuguste asuMauritius, Seyfchellid, Ida-Afrika,
maade hulka käib pääle mõne kindUganda Somalimaa, Sansibar. —
luse ja wähe edenenud maa ka suur
Riigikorra järel, mis Briti asumaadel
India riik. Muud kui tema asewalitseb, wõidakse neid kolme osasse
kuningas ei seisa asumaade ministri
jagada: I)autonomiaga asumaadesse,
all, nagu teiste maade kubernerid,
2) asemikkude togudega asumaadesse j waid iseäralise India asjade mija 3) kroonu asumaadesse. Autono- I nistri all, kes muidugi nagu asumiaga asumaad on praegu nagu isemaade ministergi Inglise parlamendi
seiswad riigid. Nende eesotsas seisaülewaatuse all on. India afeluwad Inglise Walitsuse poolt nimetatud
ningas peab ministri juhatuse jäkubernerid, aga need peawad kõigele
rele talitama, kel hulk asjatundjaid
alla kirjutama, mis asumaade rahwa
nõuu andmas on. Ajutisi seadusi
usaldusemehed otsuseks on teinud.
wõib asetuningas ise oma nõuukogu
Ainult mõnel üksikul korral on nad | waral anda, aga nad maksawad aikohustatud rahwa enamuse tahtmi- j nult »ii kaua, tui minister neid
sele wastu astuma, nagu siis, tui
tühjaks ei tunnista. Asekuninga
Inglisemaa ülemwalitsuse õigusi rikseaduseandmise nõuutogus on 5
kuda tahetakse. Niisugused autono- ! täitja nõuukogu liiget, kes ministri
miaga asumaad o n : Australia rii- < poolt ja 10 muud meest, kes asetugid, Uus-Meremaa, Kanada, New- i ninga poolt nimetatakse.
India
foundland, Kasimaa, Natal, Trans- j rahwal enesel ei ole maa walitsewaal ja Oranje. Teine l i i i asumise kohta midagi ütlemist.
maid, kus asemikkudekogud, on nii
Briti museum (Ingl. t. Britisch
ütelda pool-autonomiaga. Nen'e aseMuseum), suurepäraline, rahwusemilkude-kogudel on umbes uiipalju ' line asutus Londonis. Museuniis
õigusi, kui Preisi parlamendil. K u on raamatukogud, tähtsad täsitirbcrnerid wõiwad nende otsused linjade, maakaartide, piltide, muinasnitamata jätta ja ci pruugi miasjade, wanaaegsete rahade jne. kogud
nistritets nende enamuse juhata- ' leida. Asutatud 1753 a.
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Briza media, wt. wänhein.
Vrjiinst, treisilinn Oreli tubermangus, Desna jõe ääres- 25,000
clcuüffu.
Nroca (l. brolaa), Paul(1824—
880), kuulus Prantsuse haawa-arst
ja authropolug (inimese looduseteadlane).
Vroche (Pr. f., I. brosh), rinnanõel.
Vrockhaus, F r i e d r i c h A r n o i d (1772—1823), Saksa raaluatutaupleja, asutas (1817) Leipzigisfe tirjastuse-äri, nüs tema poegadc ja pojapoegade toimel kõige
kuulsamaks Saksamaa kirjastuseäriks on tõusnud. — B-i kirjastuseal'i poolt on pääle muu ka üle ilma
kuulus „Brockhaus' ^kouversations»
Leriftrn" ilmunud.
Brofferio, A n g e l o , (1802—
66), Italia luuletaja ja politikainccs. Airi. süttiawaid luuletusi Italia wabastamisest.
Broglie (I. broll-jii), 1) hertsog
Achille C h a r l e s L e o лее
V i c t o r (1785—1870), Prantsuse
riigimees; oli Ludwig Philip'i walitsuse ajal niiuister, 1835 pääminister. Tema poeg: 2) I a q u e s V i c t o r A l b er t (1821—
1901), nimetati (1871) Prantsuse
saadikuks Londonisse; oli 1873—
74 ja 1877 Prantsuse pääministri
abi.
Vrotat (Jt. k. broccato), kulla
ja hõbedaga toetud tugew siidi-riie. j
Vrom, teemialine algollus (ele- I
meut). Ta on punakas-pruun, hai- l

sew nlürgiline wedelik; teda leidub
mere-wees, paljudes soolahallikates
jne. Bromi.üheudusi (metallidega)
tarwitatakse arstirohuks, päewapildi-,
wärwimise-tööstuses jne. — B. leiti
1826 a. meremeest üles.
Bromberg, linn Preisimaal (Po«
senis)' 56,350 el.
Lromu8 gigantea, wt, mehitsahein. Brornus secatinus ja Ьго
rnus segetalis, wt. rutki-luste.
Vronchies (Gr. k. b r o nchi a,
hingetõri), hingetõri harud. V r o n ch i t i s , hingekõri-harude ilauaha
põletit.
Vrongs (prongs), wase ja tina

segu.
Vrongsi aeg, seesugune aeg, milIal inimesed rauda weel ei tundnud.
Koik sõjariistad ja tarbeasjad, mis
meie ajal rauast tehtakse, walniistatti sel ajal brougsist. B r o n g sia j a eel käis tiwi-aeg. Õpetatud
mehed arwawad, et brongsi-aeg
meie maal u. 5. aastasajal enne
Kr. olla lõpnud.
Bronnitsõi, kreisilinn Moskwa
kubermangus; 7000 el.
Bronte, C h a r l o t t e (kirjauiku
nimega C u r r e r B e l l ) . Inglise
naiotirjailik, snd. 1816, sr. 1855.
Kirj. Jane Eyre jne.
Nrooklyn(l.brntliin),linnP.-Amerikas (New-Jort'i riigis), Long-Islandi saarel; 1898 a. saadik New-Yorl'i
linnaga ühendatud: 1,166,800 el.
Brougham (l. broom), H e n r y
(1778—1868), Inglise riigimees,
oli 1810-30 alamkoja ja 1830—
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34 ülemkoja liige, whigi erakonna
lõige parem kõnemees. ftirj, „Essay
on the Britisch Constitution",
„Sketches oi statesrnen of de tirne
of George III" jne.
Vrounow, P e t e r J w a n o w i t s c h , Wene ilmadeteadlaue (metreolog), snd. 1852; on kirjutanud
pääasjalikult tfiklouide liikumise ja
tormide ettekuulutamise üle.

Brousse (l. bruss), P a u l , Prautsuse sotsialist, snd. 1842 a., õppis
arstiks. Oli noorel põlwel anarhist, :
hakkas aga 70 aastate lõpul paremale poole nihkuma. Guesde wastu,
kes Marxi jünger on, algas ta '
wõitlust, mille tagajärg tööliste
erakonna lahkuminek (1882) oli. !
Pärast tegi Brousse, kes pära u- '
duste politikat soowitas, Iaures'iga |
ühendust, ja kui 190") a. sotsialistide
ühinemine tuli, astus ta tema uude
erakonda. 1906 a. saadik on ta \
Prantsuse saadikutekogu liige.
j
Vrown (I. braun), 1) J o h n
(1735—1788), Inglise arst. Kirj.
Еіепіепта medicinae. 2) R o bert
(1773—1858), Inglise taimeteadlane,
reisis 1801—5 Austra lias' molekülide-liitumise ülesleidja.
Vrowning (l. brauning), R o °
b e r t (1812—89), Inglise luuletaja, i
Kirj. näitemängusid, luuletusi jue. j
Tema abikaasa E l i s a b e t h (1809
—61) oli ka luuletaja, ttirj. au- 1
rora Leigh jne.
Brown-Sequard (l. braun-sekaar), '
EH a r l es E d o u a r d (1818—94),
kuulus Prantsuse arst, tegi täht- 1

said ja terawaid uurimist were kokkuseade, selgroo-üdi ja selle haiguste,
langetõbe jne. kohta. Tema kirjatööde
arw on II. 500. Need on jaolt Prantsuse. jaolt Inglise keeli kirjutatud.
Bruce (l. bruus», kuulus Schoti
ülimusta suguwõsa. Celle soo liige
R o b e r t B. nõudis 1286 asjata
Schoti trooni omale. Tema poeg
R o b e r t i (1274—1329) walitses
Echotimaa üle 1306—29 ja wõitis
inglased 1314 Baunockburui juures. Robert I. poeg D a v i d II.
(1321—71)
walitses
1328-71
(tenia oli 1346—57 inglaste käes
wangis). Pärast David II. surma
sai Stuart'i suguwõsa Schoti trouuile. — 2) J a m e s (1730—94),
Inglise Asrikarcisija. oli 1762 koasul Algerias, reisis P.-Afrikas ja
Abcssüuias.
Bruch, M a g, Saksa helilooja,
snd. 1838 Kölnis, on 1890 a. saadik

Berlini

kuusti-akademia pro-

fessor. Jiirj. wiiulitoutsertisid, süniphoniad, operid (,Lorelei". »Hermitme"), laulusid ja oratoriumisi
(.Odysseus", „Achilleus", ,Tulerist", .Gustaw Adolf" jne).
Brugsch, H e i n r i c h
Karl,
Egiptuse elu ja olu tundja (ägyp,
tolog), snd. 1827 Berlinis, on wäga
palju kirjatöösid wanaaegse Egiptnse keele ja Egiptuse muinasolude

üle awaldanud. Suri 1894 Berlinis.
Vrumaire (l. brümäär), udutuu.
Prantsuse esimese rewolutsioni aegses kalendris teine kuu aastas
(23. oktobrist kuni 21. uowcmbrini).—
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18. brumaire luu päewal VIII. a.
19. now. 1793) kaotas kindral Napolcon Bonaparte direttoriumi ja
wõttis kui esimene konsul Walitsuse
uina katte.
Brunberg
(kirjaniku
nimega
B о r u h ühe), E d u a r d , Eesti
kirjamees, sud. 1862 Kulla-aru mõisas (Rakwere lähedal), käis Tallin- '
nas toolis, tegi (1888) Tallinnas
gümnasiumi lõpu - eksami, õppis
aasta Tartu ülikoolis keeleteadust;
oli Tallinna ringkonnakohtu archiwarits, nimetati (1907) Jõhwi talurahwa kohtu eesistujaks. Kirj, Tafuja" (1880), „Willu wõitlused"
„Würst Gabriel" jne.
Brunei <l. brönnl), 1) M a r c
J s a m b e r t (1769—1849), Inglise
infhener; ehitas 1825—42 Londoni
Themse-tunneli. 2) J s a m b e r t
K i n g t o n (1806—59), inshener,
eelmise poeg, hiiglalaewa „Great
Eastern" ehitaja.
Bruneti^re (l. bruuetiecr), F e r d i u a n d (1849—1906), Prantsuse
ilukirjandusliste toodete arwustaja
eht kriitikus, oli ajakirja „Revue de
deux Mondes" wäljaandja.
Bruno, G i o r d i n o (1548—
1600), Italia mõttetark; tahtlustati waleõpctuses; rändas (1576)
Eüropat mööda ja pidas kõnesid
mõtteteaduse üle. Kui ta Italiasse
jälle tagasi läks, pandi ta Romäs wangi ja põletati (1600)
ära.
Brussa, Türgi linn Wäike-Asias;
76,000 cl.
I

Brutal (Lad. t. brutus), mõistmata, toores, häbemata, metsit.
«rutto. (Jt. t.), täheudab taubauduses: kaalutud ühes pakkimisega;
b r u t t o - s i s s e t u l e k , millest tulud mitte maha-arwatud ei ole.
Brutus, I) L u c i u s J u n i us,
Roma wabariigi asutaja, oli üts
esimestest Roma riigi tousulitest
(509 e. №.). 2) M a r c u s I u 
li i u s , Roma isamaalane, oli
Eaesar'i sõber.
Kui aga Caesar
toit wõimuse wabariigis oma tätte
kistus, sõbrustas ta Caesari waeulastega ja wõttis Eaesari tapmisest
(44 e. Kr.) osa. Surmas (42 e,
Kr.) eud ise oma mõõgaga Philippi juures.
Brügge. Belgia linn, kns üle 53,000
ei; kuulus lõueudi, wilia, puuwilla
ja pitside tööstuse poolest.
Brülow, Slaxl P a w l o w i t s c h
(1799—1852), Wene kunstnik. Tema
kõige kuulsam pilt on „Pompei liuna
wiimane päew".
Vrüun, Määrimaa päälinn; u.
109,000 ei; Austria tähtsam wabrituliuu.
Brüssel »Pr. l. Bruxelles, l.
brüscll). Belgia tuuiugriigi pääliun
Eenne jõe ääres; 210,000 cl., iili»
tool; tööstustest õitsewad siin pääasjaliselt: pitside-, mööblite-, brongsi,
paberi- ja nahatööstus.
Bryan, (l. Brajan), W i l l i a m ,
Amerika politika- ja kõnemees, snd.
1860 Illinoisi riigis, oli adwokat,
waliti 1890 a. Ühisriikide saadikutekogusse. 1896 a. nimetasiwad demo-
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kradid ta omaks wabariigi presidendiameti kandidatiks, ja siis weel 1900
ja 1908. Esimene kord wõitles ta
hõberaha eest, teine ja tolmas kord
trustide ja imperialismuse wastu,
aga itta jäi ta wähemusesfe. Bryan
oskab inimesi soojaks teha ja neile
iseäranis nende kohuseid meelde tu'
letada. Tema on wahest rohkem
südametunnistuste ärataja tui põlititamees.

Bryonia.
Вгуопіа, taim tõrwitsade sugukonnast ; mürgine; kaswab LõuuaWeuemaal.
Buckle (l. bökl), H e n r y^T h o m a s (1821—62), Inglise ajalooteadlane. Kirj. „Civilisation in England". Sellel raamatul oli suur
mõju hariduse-ajaloo teaduse edenemise kohta.
Budapest (1. buda-pesht), Ungari
tuniugriigi pääliun, Donau jõe
ääres. Endisel ajal oli Buda ja
Pest kats ise linna, nimelt: Buda
(Ofen) Donau paremal ja Pest Donau pahemal kaldal. A. 1874 ühendati nad üheks ainsaks linnaks.
Praegu elab B-s u. 800,000 in.
L nnas on palju wäga toredaid

ehitusi., B. on Ungari waimlise
ja ainelise elu teskoht. Siin on ülikool. Ungari teaduste-akademia jne.
Buddha (Sanskriti t. ^.maigustotud*), Siddharta auunimi. Buddha
usu põhjendaja, sündis Sakja soost
u. 550 e. Kr. Põhja-Indias. Teda
taswatati Brahma usus üles. Kahekümne aasta wanaduses jättis ta
naese ja lapse maha ja läks kerjajana maailmasse. Seitse aastat rändas ta tõtt otsides, paastudes ja ifeenesega wõideldes ümber, kuni ta
näimaks usupuhastajana rahwa ette
astus. Tema õpetuse järel on inimeste wiletsufe põhjuseks h i m u ja
armastus
tadliwate asj a d e j ä r e l . Sellest wõib aga
inimene fee läbi end päästa, et ta
maailma rõõmusid, hädasid ja walusid põlgama õpib. Kõike hääd
ja paha, mis inimine oma elus on
teinud, maksetakse talle pärast surma
seega lätte, et ta, kas iuimese eht
elaja kujul, uuesti maailmasse ilmub. Inimese pääotstarbe aga on
n i r w a n a s s e päästa, s. o. Jumaiaga üheudusesse saada. B. usus
ei tehta seisuste wahel wahet. B.
ust lagunes ruttu Indias laiale.
Tema on praegu (5eylonis, Nepalis, Bhutanis, Taga-Indias, Tibetis, Hiinas, Iapanis ja Mongolias walitsew ust.
Budenz, J o s e p h (1836—92»,
Ungari keeleteadlane, õppis Marburg'i ja Göttingen'i ülikoolides
keeleteadust, waliti (1862) Ungari
teaduste akademia liikmeks, pidas

j
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1868 о. saadik Pesti ülikoolis ettelugemisi Altai keelte üle, kuni (1872)
tema jaoks iseäraline õsietool asutati.
Kirj. „Soome keeleõpetuse" („Finn
nyelvtan"), „Mordwa keeleõpctils"
„Moksa-õs erza mordvain nyelvtan"), „Madjari-ugri feelite wõrdlew sõnaraamat" (vMagyar-ugor
osszehasonlito szötar"), „Ugri keelte
wõrdlew keeleõpetus" jne.
Budget (Ingl. k., l. bödshet. Pr.
k. l. büdshee), eelarwe.
Vuenos-Aires, Argentinia wabariigi päälnni L.-Amerikas, flfio de la
Plata jõe paremal kaldal; 900,000 el.
Buffalo (l. böffalo), linn P.Amerikas, New-Uork'i riigis, Erie
jänue ääres; 352,000 el.; ülikool.
Büffet (Pr. t. l. büffee), kapp,
föögitapp; einelaud.
Buffon (l.büssong!, krahw George
L o u i s L e c l e r c (1707—88),
Prantsuse looduseuurija, oli omal
ajal üks tähtsamatest loodusetcadlastest. Kirj. „Histoire naturelle",
mis oma hiilgama kirjutusewiisi
poolest weel nüüdgi tähelepanemise
wäärt on.
Bug, 1) Weitseli jõe parem haru;
tuleb Galitsiast ja ühineb allpool
Warssawi linna Weitseli jõega;
709 w. pikk. — 2) jõgi Lõuna-Wencmaal, jookseb Dnjepri-Limanisse;.
713 w. pikk.
Bugenhagen, J o h a n n (1485—
1558), usupuhastaja; Lutherus'e truu
sõber ja abimees.
Vugulma, kreisilinn Samara kubermangus; 7,500 el.

Buguruslan, treililiun Samara
kubermangus; u. 20,000 el.
Vuhara, khaanini! Kesk-Asias;
180,000 rw. suur, u. 2 milj. in.
Päälinn: B u h a r a , kus 70,000
el. — B. on 1868 a. saadik Nene

kaitsema litsuse all.
Nui, kreisilinn Kostroina kubermaugus; pääle 2,600 el.
Buinfk, kreisilinn Simbirst'i tubermangus; 6000 el.
Bukarest, Rumeuia kuningriigi
päälinn, Dumbomitsa jõe ääres; pääle
282,000 el.; ülikool,
Bukowina, Austria trooni-maa,
u. 10.456 rkm. suur., 150,000 el.
(rumeculased, wäite-wenelased, poolakad, juudid). Pääliuu : T s h e ru o wits. M ä c d : Karpatid. J õ e d :
Dnjester, Pruth, Eerets, Euczara
Moldawa, Bistritz. ffi I i m a on testmine ja terwisele kasulik. B. langeb
!> piirkonda. Elauitkude pääelutoimetuscd on põlluharimine ja karja»
taswataminc.
Bulgarin, kuningriik Baltanipoolsaarel; 96,345 rkm. suur. P i i r i d :
põhjas: Rumenia (Donau); lõunas:
Türgimaa; idas: Muftmeri; läänes: Serbia. Maapind on paiguti
wäga wiljarikas; lõunapool mägine
(Balkani mäed», põhjapool tasane
(Douau madalik). J õ e d : Tonau, Ister, Vid, Iantra, Lom.
Kamtlhüt. P ä ä l i n n : Sofia. B. elanikkudest on: 3,205.000 bulgarlast, 500,000 türklast, 84,000 шmenlast, 70,000 greeklast, 35,000
juuti, 95,000 mustlast, 5000 sakslast.
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3000 wenelast jne. — Bulgarlascd
oliwad alguses Toome fugu rahwas,
kes (). aastasajal Xounii jõe äärde
elama asus. Tiiu sulasiwad nad
slaawlastcga ühte ja asutasiwad Bulgaria riigi. 10. aaötasajal sattusiwad
nad Vyzantiumi Walitsuse alla, lust
12. aastasajal end wabaötasiwad.
1393 a. wõitsiwad türklased nad
ära. Türgi ülemwalitsuje all oliwad
funi 1878 aastani, — R i i g i t o r r a l d u s : Kuninga wõim on piiralnd. Parlament on ühekojalinc ja
walitakse rahwa poolt wiieks aastaks otsekohese hääleandmisega, Hääle
õigus on igal meestesoost kodanikul,
fc-з üle 21 aasta wana on. Pääle
hariliku saadikutekogu ou weel suur
saadikutekogu olemas, kus liitiucid
kaks korda nii palju ou, kui harilikus. See astub ainult iseäralistel
kordadel kokku, ja uimelt tui tarwis
ou kuningat walida, regenti seada,
maad ära lubada wõi põhjuöscadust
muuta. Wiimast »võidakse ainult siis,
kui 2 / 3 hariliku saadikutekogu ja - 3
suure saadikutekogu liikmetest selle
poolt on. Ministrid peawad kuninga
ja saadikutekogu ees wastutama.
Saadikutekogu wõib nemad kohtu katte
auda ja kui see nemad süüdlaseks
mõistab, ei ole kuuiugal õigust neile
armu anda, — Wiimastel aastatel on
würst walitscnud, kuida ta tahtnud on.
Tema on enesele ministrid walinud, ja
need on enesele saadikutekogu walinud;
walitsew erakond on walimistel igakord enamuse saanud. 1909 a. kuulutas würst end kuningaks.

!
!
!

!
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Bulgarin, F a d e i W e n e d i t t u w i t s ch, Wene kirjamees ja ajakirjanik, snd. 1789 Leedumaal, asutas Peterburisse ajakirja „С верная
пчела" (Põhja mesilane) ja kirjutas
hulga põncwaid romanisid, näit.
„Иванъ Выжигинъ" jne,; suri 1858
Tartus.
Vull (Ingl. t., l. böll, härg),
J o h n, Inglise rahwa sõimunimi.
Bull, O l e (1810—80), Norra
kuulus wnulimängija.
Bullc (Kestaja Lad. k.), tähtjas
paawsti käsk.
Bulletin (Pr. t. bülltäug, Jt. k.
bullctino), lühikene ametlik aruanne,
näit. mõne tähtsa inimese terwise,
lahingu jue. kohta, ta akademia toosoleku aruanne.
Bulthaupt, H e i n r i c h (1849—
1905), Tatsa luuletaja ja uäitetirjanik.
Bulwcr, E d w a r d
George
Ly t t o n (1805—73). b a r on et.
Inglise roomanitirjanit. ftirj. „Pelham", „Eligen Arani", „Ernst Maltravers", „Pompeji wiimased päewad", „Kola di Rienzi" jne.
Vuud, üleüldine Juudi tööliste
ühisus Leedu-, Poola- ja Wenemaal.
Asutati 1897 a. Astus järgmisel
aastal Wenemaa sotsialdcmokratlisesse
tööliste erakonda, selle tingimisega,
et ta neis asjus, mis Inndi Proletariat kohta käiwad, iseseisaw on.
Lõi temast aga 1903 a. lahku, sellepärast et Wene erakond teda täiesti
iseseiswaks ei tunnistanud ja temaga

tui üheõiguslisega ühendusesse (so-
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deratsioui) ei astunud, ühines aga
temaga 1906 a. uuesti. Vuudil
oli euue rewolutsioni aega umbes
40 tuhat liiget, neude hulgas kahe
sotsialdemotratliseaiuetiühisuseliitiued
ta andis mitu ajalehte walja, omaja matjamaal. Ta uõuab pääle muu,
rahwahariduse asja ärawõtmist riigi
ja omawalitfufe asutuste käest ja
rahwufe enese kätte andmist, see on
asutuste kätte, mis tõigi rahwufe
liigete poolt üleüldise walimiseõiguse põsjal walitatfe. Ta ou rahwusliue, peab aga siouistitega wõitlust, sellepärast et ta uad wäitekodaulistets tagurlasteks loeb.
Bundesrat (St. l., l. — raat)
riikide nõukogu. 1) Saksamaal üksitute riikide asemikkude kogu, tcs ühes
riigipäewaga Sakfaiuaa seadusi aunab, üksi aga täitjaks mõiiuuts ou.
2) Seitsmeliikmeline uõutogu Schweizis, kes ühendatud wabariigi täitjaks
wõimuts ou.
Bunge, l) N i k o l a i K r i - 1
stianowitsch
(1823—95), Wene i
teadusemees ja riigimees.
Kirj.
„Курсъ статистики", Деорія кре
дита", „О возстановленіи посто
янной денежной единицы", „О
возстановленіи
металлическаго
обращенія" jne. Rahaministrina
tegi ta mõnda parandust Wene raha»asjanduses. — 2) AI e k s a n d e r A l e t s a n d r o w i t s ch, loolnateadlaue (zoolog), snd. 1857;
uuris Uue-Siberi saaresid. — 3)
A l e t s a nd e r A u d r e j e w itsch
(1803—90), taimeteadlane; õppis >

Tartu ülikoolis looduseteadust, tuö
ta ka pärastpoole professoriks ja
taime-aia direktoriks oli; täis teadnslistel reisidel Asias ja uuris Asia
taimestittu. — 4) N i k o l a i A u d r e j e w i t fch,lahutusteadlaue, snd.
1842' prof. 5Шеюі8.
Bunsen, R o b e r t . Saksa lahutusteadlaue, snd. 1811, õppis Parisis, Wieuis ja Berliuis maateaduft (geologiat), lahutusteaduft ja
füfikat, oli mitmes ülikoolis profes'soriks, suri 1899 Heidelberg'is. Lahutusteaduse ja susita põllul on ta
palju tähtsaid leidusi teiuud; leidis
ühes Kirchhofiga u, n. s p e k t r a l a n a l u s e üles.
Bunyan (l. bönjcn) I o h N (1628
—88), IngVfe waimulit kirjamees.
Kirj. „Ristiiuimefr teekond tacwa
linna poole" jne.
Buonarotti, wt. Michelangelo.
Bnrgund (Pr. n. Bourgogne», endine Prantsuse maakond, 25,714 rtm.
suur, 2 milj. in. Nüüd ou siin A i n'i,
S a o n e et L o i r e , (5ote d'or
ja D o n e departemangud.
Vurjatid, Mongoli tõugu rahwas
Siberis (suuremalt jaolt Jakutski
tubcriuaugus ja Tagabaitali piirtonnav». Nad on Dalai-laina ustu.
Arwu poolest on neid u. 300,000
hinge.
Burke (l. võrk, 1) E d m u n d
(1730—9?). Inglise riigimees ja lõnemees, wõitles parlamendis wabameelsete aadete eest, nõudis lepliku
meelt Amerika asumaade kohta, oli
parlamendis Prantsuse rowolutsioni
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ägedam wastane. 2) R o b e r t
O ' H a r a (1821—61) reisis 1860—
61 ei. läbi Austra lia mannermaa.
Vurnley (l. börul), Inglise linn
Lancashirea; 92,000 el.
Vurnouf (I. börnnss», E n g e n
(1801—52),Prantfnse idamaade keelte
ja olnde tundja (orientalist); oli
Sanskriti keele prof. Parisis.
Vurns, R o b e r t (1759—1796),
kõige knulsam ja tähtsam Schotimaa
lnuletaja.
Vurns (l. Vörns), J o h n. Inglise
tööliste juhataja ja politikamees, snd.
1858 a. Londonis, pidi juba lO aastase lapsena palgatööd tegema halkaum, õppis inehaniknsekö ja haris
ennast hoolega edasi. Omas ametiühisuses sai ta oma õiglase meele,
tarkuse ja köne-osawnsega warsti
mõju ja hakkas tööliste liikumisest
elawalt osa wõtma. 1889 aastal juhatas ta suurt Londoni sadamatööliste streiki, mis tööliste wõiduga
loppis. Selsamal aastal waliti ta
Londoni trahmtonna liikmeks ja 1892
a. Inglise alamkoja liikmeks. Kui
1905 a. lõpul walitsus wabameelsete katte läks, uimetati Bnrns tohalittude asjade ministriks. Tema
juhatab neid tööliste asemitta, kes
wabameelsete poole hoiawad, kuna
iseseiswa töö-eratonna juhatus Seit
Hardie käes on.
Burritll. börrct), E l i h n (1811
—79), rahu-apostel, oli ameti poolest sepp, pidas kõnesid Europas ja
Amerikas igawese rahu üle, andis
ajakirja „Dlipuu leht" wälja.

Bursa (Jt. t. lukkar), kesk-ajal
maja, kus waesed üliõpilased eluülespidamist ja korterit saiwad.
Bursch, Saksa keelne lumetus üliõpilasele. See soua ou b u r s a so»
nast tulnud. — B u r s c h i k o s , üliõpilase sarnane, rõõmus ja hooletu.
Vurtneti järw w. Asti järw.
Bufento, jogi Alam-Italias. Muinasjutu järele olla Läänc-gootide
kuningas Alarich selle jõe põhja
maetud.
Bushcl (l. böshl), Amerika ja Iuglise õõnesmõet — lm/100 tsetweritu.
Bus«luk, kreisiliu Samara kubermangus; u. 20,000 el,
Butonius umbellatus, wt. lnigelill.
Butnrlinowska, linn Woroneshi
kubermangus' 23,000 el.
Buxhoevden, k r a h w
v o n,
F r i e d r i c h W i l h e l m , Wene so-

laülem, snd. 1750 Muhusaarel, suri
1811 Eestimaal- wõitis 1808—9
Soomemaa ära.
Buxtehude, D i e t r i c h (1635—
1707) kuulus orelimängija omal ajalou organist Lübeckis.
Buys-Bollot (l. beis-ballo), Christ i a u Heinrich Dietrich (1817—
90), Hollandi ilmatcadlane (meleorolog).
Byron (l. bairn) lord G e o r g
No el Gordon (1788—1824), I n glife luulus luuletaja, maailma-walu
sihi eestwõtja; õppis Cambridga ülitoolis- reisis (1809—11) Portugalis,
Hispauias ja Greekamaal: laskis(1815»
eud Auua Isabella Milbaut'iga lau-
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ЫаЬа, tuid fee abielu ei kestnud kauem
kui üks aasta. 1816 a. jättis B.
oma kodumaa maha ja reisis Rheiminnadel, SchweiZis ja Italias, läks
(1823) Greeka wnbndusesõttn uiug
lauges (1824) Missolouughi juures.
V. tähtsamad kirjatööd on: „The
Giaur", „The bride of Abydos",
„The corsair", „Lara", „The prisoner of Chillon" (CHilloni wang),
„Верро", „Mazeppa", „Don Juan",
„Childe Harold", „Marino Falieri",
„The two Foscari" jne. B. luule
tused on paljude teiste rahwaste, iseärauis Wene kirjanikkudele Puschliuile ja Lermoutowile eeskujuks oluud.
Vyström. J о ha uu R i k l a s
(1783—1848). Rootsi kujuraiuja,'
Eergell'i õpilane.
Byzans, (praegu ztonstantinopel)
linn Bosporuse ääres, megirla^te asutatud 330 p. их.; keiser Konstantin
tõstis ta Roma riigi päälinnaks.
Byzautismus, Bnzanti s. o. Konsiantinopoli wiis; würstide ees roomamine.
Võhm von Bawerk, E u g e n ,
Austria majauduseteadusemees, rahaasjade tuudja ja politikamees, snd.
1851, oli rahaministeriumis ametis,
siis Innsbruckis professoriks ja siis
mitu korda rahaministriks, wiimati
Körberi ministeriumis jan. 1900
luni dets. 1904. Nimetati 1899. a.
herradetoja liikmeks. On hää asjatundja, aga wäga wanameelne.
Börne, L u d w i g (1786—1837)
Takja kirjamees ja ajakirjanik, wõitles agaralt Saksa tagurlise politika

wastu ja awaldas oma kirjatöödes
wabameelseid mõtteid.
Börse on turg, kuhu kaupmehed
määratud ajaks kokku koguwad, ilma
et nad kaupa ühes wõtaksiwad. Börsel tehtakse ainult ärilepinguid, kaupa
euuast ei auta sääl, uagu laadal, mitte
katte, waid see sünnib alles pärast, kas
selsamal wõi paaril järgmisel päewal,
wõi kogum alles mõne aja järel. Wiimast äri, aja-äri, tns kaup alles hulga
aja järel ära anda tuleb, ajawad
iseäranis õnnetatsujad (spekulandid).
Aja jooksul wõiwad hiuuad tõuseda
ja laugeda, ja sagedasti ei antagi
tähtajal tanpa, waid õiendatakse aiuult hiuua wahe ära. Ostjad soowiluad hiuua laugemist ja müüjad
tõusmist, ja mõlemad pooled tarwitawad seks, et nende soow täide läheks,
sagedasti kõige halwemaid abinõuusid, uagu walejuttusid, pettust j . N. e.
Rahabörsel muudakse ja ostetakse
wetslisi, pangapiletisi, protsendipaberisi j . n. е., taubabörsel wilja, loomi,
suhkurt, kohwi j . n. e. Mõned börsed (nagu Londoni, New-Morgi, Berlini ja Hamburi) awaldawad kaubahindade kohta terwes maailmas mõju.
Esimesed börjed asutati 16 aastasa«
jal Hollaudis ja Lõuua-Prantsuseinaal. Londoni börse on 17. ja Berlini, Wieni ja Newyorgi börsed 18.
aastasajast pärit. Praegu on igas
suuremas taubaliuuas oma börse oma
seaduste ja juhatusega.
Böömimaa, endine iseseisew tuningriik, nüüd Austria-Ungaria troouimaa ehk maatõud' 51,96? rkm. suur.
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pääle 6l/2 milj. iu. (tfcfytofcb), kes
suuremalt jaolt katoliku usku. J õ e d :
Elbe. Ifer, Adler, Moldau, Eger ja
Biela. M ä e d : Vööini met«, ErzдсЪі дс, Laufihi mäed, Sudetid. M i u e r a l h a l l i t a t e st olgu nimeta <
iud: Marienbad, Franzensbad, Karls«
Detd, Teplitz. 53. on wäga rikas
mitmesugustest tooresainetest. Maalt
weetakse wälja: kiwisüsa, klaasist asju,
õlut, puuwilja. Päälinu: Prag.
Vöömi- ja Määrimaa wennad,
kristlikud lahkusulised, Hussi õpetuse
poolehoidjad, kes 1467 ususeltsits
kokku astusiwad. Nemad oliwad wande,
wäe- ja riigiteenistuse wastased, nris
eest walitsused neid raskesti taga
kiufasiwad.
Böömi riigiöigus. Paljud tfheh"
lased seletawad, et Võömimea Au- '
stria maatõud ci ole, waid iseseisew j
kuningriik.
Eest 1526 a. on ta j
Austriaga ainult ühise walitseja soo
saanud. Nemad nõuawad, et BööMiinaale ainult Böömi Maapäew
seadusi auuaks ja mitte Austria riigipäew.
Vüchncr, l ) G e o r g (isi;j—37),
Saksa näitekirjanik. Kirj. kurbmängu
„Tantona Tod" (Dantoni surm).
•2) L u d w i g (1824—92), Taksa loodusc- ja mõtteteadlane <Natnrphilosoph). llirj. straft und Ttuff" (jõud
ja mnt), mis materialismuse sisu poolest wäga suurt tähelepanemist oma
pääle tõmbas.
Vülow, würst B e r n h a r d von,
Saksa riigimees, snd. 1849, teenis j
kaua diplomadina, nimetati (1900) j

Saksa riigikantsleriks ja Preist pääministriks. B. on Bismarcki õpilane
ja on selle politikat edasi ajada katsuund. Ta on kolmiklepingust kinni
hoidnud, Wene Walitsuse ees hää olmid, agrarlaste soowisid täitnud ja
poolakate wastu üliwaeuuline olnud.
\906 lõpul läks ta kiriklastega wastamifi ja kutsus nende asemel wabameelsed walitsust toetama. Wanaja wabameelsete ühendus (n. n. Bulowi blokk), mis selle järel tuli, andis seadusi wauameelsuse ja liiale
minewa rahwuslisusc waimus edasi,
ehk küll riigikautsler mõnda jagu
wabameelsete soowisid täita oli lubanud. V. on uue aja haridusega
mees ja ei ole wabameelsete mõtete
wastu päris waenuline, aga ta ei
näita ise oma tahtmist kunagi tindlasti, waid teeb kõige päält, mida
keiser, ja siis, mida wägew wauameelne erakond tahab. Tema on
rohkem diplomat kui riigimees.
Bürger (St. l., l. bürjär), linna
kodanik Saksa linnas, ja nimelt nii
l,ästi suur- tui ka wäiketodanit.
Bürger, ( G o t t f r i e d A u g u st,
Eatsa luuletaja, sud. 1747. Oma
kirjaniku kuulsuse põhjendas ta ballade „Lenore" läbi, mis ta Eestikeelde on tõlgitud. Pääle Lenore on
ta weel palju teisi balladesid luuletanud, nõnda et teda Saksamaa ballade-isals loetakse. B. suri 1794.
Büro (Pr. t. büreau) 1) kirjutuseraud, 2) tirjutusetuba, 3) kantselei,
4) koosoleku eestseisus (president, abipresidendid ja sekretär).
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V ü r o l r a t , ametnik, kes ülemuse
käskusid karwa päält täidab, kes
asjata kirjutuste ja wurniide täituiist nõuab, kes ainult teenib, et teeuida, kes iseseiswalt ci mõtle ja kel
ettewötinisewaiin puudub, kes ülemuseie meeldida püüab ja tõigi teiste
wastu kõrt on.
Vürokratia tähendab 1) büroo
(kantselei) ehk ametnikkude walitsnst
ja 2) amctuiktudc klassi. Täielik ametnikkude walitsus — rahwa- ja omawalitsuse wastaud — on isewalitsuse
maadel olemas. Rahwawalitfufe maadel on wõim rahwa enese käes ja
ametnikud peawad sääl tema enamuse <
tahtmist tegema. Osalt walib rah«
w a s ucmad ise, osalt laseb ta ueid
oma asemiltudc poolt nimetada, aga
ikka seisawad uad tenia ülewaatuse
all ja tema poolt walitud saadikutekogu wõib iga ametniku lahtilaskmist
nõuda. Isewalitsusemaadcl uimetatakse ametnikud osalt isewalitseja enese,
osalt tema all olewate kõrgemate
amctuiktudc poolt, ja nad peawad
sääl isewalitseja ja tema ümbcr ole- j
wate suurte wõimumeeste tahtmist j
tegema. E t need aga igale poole
nägema ci ulata ja rahwal wahematgi ütlemist ci ole. siis jääb neile
alati wõimalust omas ringkonnas !
ifewalitfejat mängida. Aga büro- J
kratid« walitsusest wõidatse ta piirat»d wõimuga würstiriigides ja isegi
wabariitideS tõnclcda. © Ш , kus
parlamendil õigus on ametnikkude

tegewuse järele walwata, ilma et ta
nende lahtilaskmist wõib nõuda, uagu
Saksamaal, ci hooli nad rahwa tahtmifeft palju. Ja sääl, kus kogukoudade ja kubermangude omawalitsuste
wõim wäikene on, nagu Prantsusemaal, sünnib suurelt osalt ta riigiWalitsuse poolt nimetatud ametnikkude
tahtmine, tui uced ametnikud ka ühes
kõigi oma ülematega riigiparlamendi
all seisawad. Kõige wähem bürotratiat on sääl, tus iga kogukond ennast täiesti ise walitseb, nagu Tchweijis, Inglisemaal, Australias ja Põl,ja»Amerikas. Vürokratline Walitsusewiis takistab rahwast edenemast. Kui
kõiki asju ainult tirjutusetoast juhitakse ja rahwa tarwitust ei täideta,
osalt selle pärast, et neid ci tunta,
osalt selle pärast, et neist ei hoolita
ja wäikse kildkonna kasud suure hulga
tasudest tähtsamateks loetakse; tui anderikkad mehed, kes rahwa keskel elawad ja tema juhatajateks nagu ffin*
diuud on, waikima ja awalikust elust
eemale hoidma sunnitakse, tui ametnikta ülemuse käskusid masinate wiisi
täita lastakse, tui nende ülekohust ja
kelmust awalikuks teha ci lubata ja
ueid rahwa wastu hoolimata olla ja
tema ifetegewust lämmatada kästakse
— siis hoitakse rahwas ta eduteel
kinni, tehtakse ta riigile wõõraks ja
kihutatakse ta Walitsuse wastu üles.
Vürokratline walitfufewiis toob sagedasti ametnikkude tapmisi, korratust
ja mäsftlsid.

Sõnu, mis (5 all mitte leidu ei ole, tuleb otsida K, Ts ja Z alt.
Kabal m i n i s t e r i u m , Inglise
ministerium kuninga Karl II. ajal
(1670—74). Selle ministeriumi liitmed oliwad: Clifford, llrlington,
Buckingham, Ashlel, ja Lauderdale,
kelle algtähtede järel ta omale nime sai.
Cabet (l. tabee). Etienne (1788—
1856). Prantsnse sotsialist. Nätsus
Amerika« mitu korda tommunistlifi
asundusi asutada. Tema kirjad, nende
hulgas ^Reis Itariassc" lItaria saarel olewasse kommunistide asundusesse) ja „Ikaria Almanah" awaldasiwad omal ajal Prantsnse tööliste kohta suurt mõju.
dabinet, wt. Kabinet.
Caboto, I, G i o v a n n o to. 1420
-98). leidis (14«)4) Amerika mauuermaa (Labrador'i) üles. Tema
poeg: 2) S e b a s t i a n o (1473—1 :>:>7 j,
leidis Inglise teenistuses olles 1497 a.
New'fouudland'i saare ja 1517 a.
Hudsoni-wäina üles. uuris 1526—
30 a. Lõuna Amerika idaranda.

Cabral (Cabrera). P e d r o A l vare.^ (1460—1526). Portugalia
meremees, leidis (1500) Brasilia
üles.
Cäccres, Hispania linn Estramaduras; 16.000 el.
Cachucha (l. latfhütfha), Hispania
tants, mida 3 4 ehk >/e taktis tantsitakse.

Kada Mosto, Lnigi da (1430—
80), purjetas Portugalia teenistuses
olles Afrika läänerannal ja leidis
1455 Gambia ning 1456 Rohelise
neeme (Capverde) saared üles.
(5adiz <(5adix) <l. taadis). Hispa«ia linn Andalnsias' 70,000 el.; sadam, tindluö.
Ladro (Pr. t.. l. kaadr). wäejao
pääosa. millele sõja ajal puhtusel
olewad ja tagawarawäe niehed juurde
tulewad.
Cakn (l. kang), Prantsuse linn,
Odou'i ja Orne jõgede ääres;
45,000 el.
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Caesar (I. tseesar), G a i u s I u l i u s (102—44 e. Kr.), Roma riigimees ja sõjaülem, sai 68 e. Kr.
quästor'iks, 62 prätoriks, tegi 60
Pompejus'e ja Crassus'ega esimese
tolmemehe-lepingu (triumvirat'i), waliti 59 konsuliks, heitis 58—51 terwe
Gallia Roma Walitsuse alla, läks 49
üle Rubiconi jõe ja tuulutas sõda
Pompejus'ele,
kelle ta Pharfalos'e juures (48 a.) ära wõitis, waliti esiteks 10 aastaks, pärast eluajaks
diftatoriks ning 10 aastaks konsuliks;
sai salamässuliste läbi, keda Brutus
ja Cassius juhatasiwad, 44 e. Kr.
senati istumisel surma. Tema kirjutas: „Commentarii de bello Gallico" (Gallia sõda), „De bello civili" (kodusõjast).
Caesarismus (Lad. k., I. tsefarismits), Roma politikamehe Caesari
walitsusewiis. Caesar wõitis lihtrahwa ja sõjawäe oma nõuusse ja
wõttis nende abiga kõik wõimu wabariigis enese kätte. Nabariillised
asutused jättis ta nime järel alles,
rahwa tunnistas ta ülemaks otsuseandjaks, aga tõe poolest oli tema
üksi riigis walitseja. Sedasama moodi
saiwad walitsema ja walitsesiwad ta
Napoleonid Prantsusemaal. Ka nemad oliwad ainuwalitsejad, kes oma
wõimu rahwa käest saiwad ja maal
ainult oma tahtmist sallisiwad.
Ca esi um, haruldane alkalimetall.
Caesur (Lad. t.), puhkus warsi
kestel.
Cafe, tuhwimaja.
Cagliari(l. kaljari), Eardiuia saare

püülin», C. lahe ääres; 54,000 ei.;
sadam; ülikool.
Cagliostro (l. kaljöstro), A l e x a n d e r , krahw, Italia õnnekütt,
snd. 1743 Palermos. Tema pärisnimi oli G i u s e p p e B a l s a m o.
Ta reisis ime-arstina ja waimude
nägijana esiteks Italias, siis Saksamaal ümber, käis ka Miitawis, Warssawis, Peterburis, Parisis ja Loudonis; tema pettused tuliwad (1787)
Elisa v. Recke läbi awalikuks; mõisteti Roomas surma, tuid sai armu,
aga suri wangihoones 1795.
Caillaux (l. laioo), Prantsuse polititamees. Oli Waldeck-Rousseau
ministeriumis (1899—1902) rahaminister ja peab sedasama ametit
Clemencean ministeriumis, 1906 a.
sügisest saadik. Sissetuletumatsu seaduse walmistaja.
£ а ira (Pr. t. l. saa iraa, .tüll
see läheb"), Prantsuse mässulaulu
algsõnad.
Cairuli, (l. ta-i-roli) Benedetto
(1825—1889). Italia polittiameco.
Wõttis wabaduse wõitlustest 1848 ja
1860 a. ümber osa. Waliti 1860 Italia saadikutekogu liikmeks, ja sai sääl
warsti pahema ääre juhatajaks. 1878
ja 1879—1881 oli ta päämiuister. Ta
siidi lahtuma, tui Prantsusemaa Tunis'e ära wõttis.
Cajetanus, T h o m a s de B i o ,
paawsti saadik' Saksamaal, waidles
(1518) Lutheruse wastu Augsburgi
Calais (l. kalee). Prantsuse linn
Pas de Calais rannal; 60,000 el.;
kindlus, sadaiu, supeluskoht; ülesõi12
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duloht Prantsusemaalt Inglisemaale.
Oli 1347—1558 Inglise päralt.
Calarnagroiis, wt. kastil.
Caländo (It. f.), wähenedes.
Calcium (I. kaltsium), helekollane,
läikiw, sitke metall. Teda leidub loomade ja taimede kehades. Arstid ja
päewapiltnikud tarwitawad teda.
Calderon, D o n P e d r o , kõige
kuulsam Hispania näitemängude
luuletaja, snd. 1600 Madridis, suri
1681 säälsamas; oli esiteks sõjamees,
siis teatri juhataja, wiimaks waimulif mees; on kirjutanud pääle 200
näitemängu.
Calendae, roomlaste juures kuu
esimene päew.
Caligula, G a i u s
Caesar
G e r m a n i c u s , Roma keiser, walitses 37—41 p. Kr.; oli jäle hirmuwalitseja.
Callas, linn Peru-maal; 48,000 el.
Calla palustris, rat. soo-wähk.
Саііипа vulgaris, rat. kanarpik.
Calonius, M a t t i a s (1737—
1817), Soome õiguseteadlane, oli Soomemaa esimene proturator 1809—16,
tõlkis 1734 a. Rootsi seaduseraamatu
Soome keelde.
Caltagirone (l. laltadshirone), Italia linn Sitsilia saarel; 45,000 el.
Caltanisstta, Italia linn Sitsilia
saarel; 43,300 el.
Caltha palustris,rat.kouuakapsas.
Calvin, J o h a n n e s , pärisnimega J e a n C a u u i n , usupuhastaja, snd. 1509Noyon'is (Picardie's),
õppis õiguseteadust Orleans'is ja

Bourg'es; tutwustas Parisis põh»
jalikumalt humanistiliste niõtetcga.
Piibli ja Luteruse kirjade põhjal ot»
süstas tema ewangeliumi juurde
pöörda ja wäikse teadusemehena
eraangeliumile end pühendada. Vaselis andis tema usuteaduselise kirjatöö „Institutio christianae religionis" wälja. Geusis oli ta usupuhastajaua tegew. L. ei pannud oma
õpetustes mittepäärõhtu, nagnLutherus Jumala halastuse, waid Jumala
auu ja walitseja-tahtmise pääle. Pühakirja üksikutel õpetustel ou tema arwamise järele uägeliselt ühesugune waärtus. Iseäranis on Wana-testainendi
waiin tema kohta suurt mõju awaldanud. (5. uuendas Augustiuus'e ettemääramise lpraedeötinationi) õpetust.
Suri 1564 Genfis.
Camarilla, wt. kamarilla.
Cambridge (l. teembridsh), 1) I n glise taubalinn (5am'i jõe ääres;
38,400 el.; kuulus ülikool, mis
1229 a. asutatud; 2) linn P.-Ameritas
(Massachusetts riigis), Bostoui linna
wastu, 92.000 el. Linnas on kõige
kuulsam P.-Amerika ülikool (Harvard! College).
Sawellia, Iaapaui roos eht tamelia; kaswab soojades maadas, meil
aga toades ehtetaimena.
Camera-obscura (pime tammer»,
kast. millel esimese külje sees kiirtekogumise klaas, tust wäljasolewa asja tuju kasti fees olewa
wiltu peegli pääle laugeb. Siit wiö«
kab ehk lööb peegel kuju üles tumeda
klaasi ehk selle taga olewa walgepaberi
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pääle. Päewapiltnikud tarwitawad
seda riista piltide üleswõtmiseks.

Сатсш оивиига

Camera-obscura.
Camera lucida, wiifitaline riist,
mille abil asju, näit. maakohte ehk
inimese nägusid paberi pääle sünnitatakse, nii et nende järele käega
piltisid maalida wõib.
Cameron (l. kämeron), V e r n e y
L o v e t (1844—94), Inglise reisija,
läks (1873) Aftikasse Livingstone taga
otsima, leidis aga ainult selle surnukeha üles. C. jätkas oma reisi kuni
Tanganjika järweni, uuris seda lähemiui ja reisis siis läbi terwe Afrita. Tema leidis ta Kassali ja
Moorja järwe üles. Kirj. „Across
Afrika" (Läbi Afrika).
Camillus, M a r c u s F u r i u s ,
Roma sõjaülem, kihutas 890 e. Kr.
gallialafed Romast minema.
Camosns lkamuinfch), Lu iz de
(1524—80), kuulus Portugalia luuletaja, wõitles Marokkos ja IdaIndias; elas oma elu lõpupool Lissabonis suures puuduses. Ta tähtsam
töö on lugulaul „Os Lusiados", mille
ta Macaos luuletas.
Camorra, wt. kamorra.
Eampanella, T o m m a s o (1568
—1639), Italia mõttetark, ülistas
usu ja politikalisi wabadust ja istus

sellepärast 30 a. wangis. Ta tähtsam töö on roman: „Civitas solis"
(päikese linn).
Сатрапиіа, wt. kellukad.
Campbell (l. kemmbel), T h o m a s
(1777—1844), Inglise luuletaja.
Campbell-Bannerman (l. kemmbei), sirHenry (1836—1908),Ing
lise politikamees. Rikka Schoti mõisniku poeg.
Waliti wabameelsea
poolt 1868 alamkotta. Oli wabamcelsetes ministeriumides mitu korda
miuister ja waliti 1899 wabameelsete juhatajaks alamkojasfe. Sellena
lepitas ta erakonna tähtsamad mc«
hed. kes lahku minna ähwardasiwad.
1905 lõpnst kuni 1908 alguseni oli
ta pääminister. Sel ajal anti Transwaalile ja Oranjele wabameelfed põhjusseadused, kinnitati Inglise ametiühisuste wabadust ja hakati wäikeste
talude asutamist edendama. Suure
jao tenia ettepanekutest lükkas ülenikoda tagast.
Campe, J o a c h i m Heinrich
(1746—1818), Saksa lastekaswataja
ja nooresoo-kirjanik. Kirj. pääle muu
«Robinson der Jüngere" (Robinson
noorem).
Campeche (l. kampetshe), linn Mcxico lahe ääres; 17,000 el.
Campeche puu, Lääne-Indias kaswaw puu (haernatoxylon сатресЫаnurn), mida wärwiaineks (kollasete,
siniseks ja mustaks wärwimifeks) tar-

witlltalse.
Campoamor, D o n R a m o n de
(1817 — 1901), Hispania kirjanik.
Kirj. luuletusi, näitemängusid jne.
12*
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Camphora officinarum, kamp»
шегірии; kaswab Hiinas, Iapanis.

СипрЬога oiticlh&lii.

Camphora officinarum.

Campoformio, Italia küla. 1797 a.
tehti siin rahuleping Prantsusemaa ja Austria wahel. Rahutingimiste põhjal sai Prantsusemaa Äelgia ja Ionia saared, Austria aga
Venedigo wabariigi maad omale.
Camwood (l. kämwud), punane
wärwipuu; saadakse Afrikas:.
Cancan (l. kangtang), Prantsuse
tants, mida Parisis kõige halwema
kuulsusega lõbnpaikades tantsitakse.
Cancrin, trahw G e o r g (1774—
1845), Wene riigimees, oli 1823—44
raha-minister.
Candia, wt. Kreta.
Canigou (l. kaniguu), mägi Prant»
sufe Pyreneedes; 2785 m. kõrge.
Cännabis sativa, wt. kanep.
Cannae, linn Apulias (Italias).
Siin wõitis 216 e Kr. Hannibal
romlafed. Nüüd K a n e .
Canning (l. känning), G e o r g e
(1770—1827), Inglise riigimees. Oli
„püha lepingu" riikide politika wastu
ja toetas kaudselt Hispania, Italia ja
Amerika rewolutsioniad. Et greeklasi
Türgimaa wastu toetada, tegi ta 1827
Prantsuse» ja Weikemaaga lepingu.

Ka walmistas ta wiljatollide taotamist ette. Tema oli wabameelsuse
poole talduw wanameelne.
Canossa, loss Italias, kus Saksa
keiser Heinrich IV. särgiwäel ja paljajalu a. 1077 paawst Gregori VII.
käest oma tegu andeks palus.
Canova, Antonio (1775—1822),
Italia kujuraiuja. Tema naiskujud,
nagu: Hebe, Venus, kolm graziat jne., on iseäranis ilusad.
Canovas del Castillo (l. kanowas
del kastiljo), don A n t o n i o , Hispania riigimees (1828—1897). Oli
1874 aastast saadik mitu korda wanameelse ministeriumi juhataja, ja
ajas enamasti parajuswanameelsct
politikat. Tema suri anarhisti käe läbi.
Canrobert (l. kangrobäär), F r a n ( a i s C e r t a i n (1809—95), Prantsufe Marshal, oli (1855) ülemjuhataja
Krimmi sõjas, juhatas (1859) 3. Tojawäetorpust Italias, langes (1870)
Metzi juures sakslaste kätte wangi;
waliti esiteks rahwakogu, pärastpoole
senati liikmeks.
Cantabile (Jt. t.), laulu wiisi.
Cantäte (Lad. k., ,laulge"), neljas
pühapäew enne Kristuse ülestõus»
inise pühi.
Canterbury (l. täuterböri). Inglise
linn Kent'i trahwitonnaö; 24,900 el.;
Inglise pääpiistopi elukoht; kuulus
pää- ehk domtirit; fupelustoht.
Canthärides (Hispania tooli cantärida), Hispania kärbes <putukai,);
Hispania tõmbe-plaaster.
Cantü, C e s a r e (1805—95), Italia kirjanik. Kirj. pääle muu aja-
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loolise romllni „Margherita Pusteria" ja „Storia universale" (Üleüldine ajalugu), mis 35 köites ilmus.
Carito» (Lad, f.), laul. С firm u s , kirikulaul ehk loral.
Cape (Iug. k. l. keep), neem.
Lape Coast Castle (l. keep koost
lassi), Inglise kindlus Guiuea lahe
ääres; 11,600 el.
Capita (Lad. k. c a p u t , pää).
p e r c a p i t a , pääde järel. Q u o t
c a p i t a t o t s e n s u s , nii palju aimamisi, kui palju päid.
Саро (Jt. k.), algus; 6a c a p o ,
algusest saadik, uuesti.
Caprera, Italia saar Sardinia lähedal; oli Garibaldi kauaegne elukoht.
Lapri, Italia saar Neapeli lahe
suus; 550 rkm. suur; Roma keisri
Tiberius'e elukoht; kuulus oma „si.
nise koopa" poolest.
Caprivi (l. kapriiwi), G e o r g
L e o t r a h w v o n (1881—1899),
Preisi kindral, Saksa riigikantsler
Bismarcki lahkumisest saadik 1890 kuni
1894. a., kus Preisi junkrud, kes teda
ta wabameelse kaubalepingute pärast
ei sallinud, ta oma salasepitsustega
tukutasiwad.
Capsella bursa pastoris, wt.
hiiretõrw.
Capua, Italia linn, Volturno jõe
ääres; 15,000 el.; wanal ajal C a s i l i n u m. — Muinasaegse (I a =
p u a , mis Kampania pääliuu ja kõige
rahwariktam Wana-Italia linnadest
oli, häwitasiwad 840 p. Kr. arablased
ära. Praegu taunab see nime S t a
M a r i a di C a p u a .

Capndan-Pascha, Türgi pää-admiral.
Caput (Lad. k.), pää, päätükk.
Caracalla, M a r c u s A u r e l i u s
A u t o u i u s B a s s i a n u s , Roma
keiser, walitses 211—217, keiser Septimus Severus'e poeg, laskis oma
poolwenna ja taaswalitseja, Geta,
ära tappa ja andis (212) kõigile wabadele maakonna elanikkudele Roma
kodaniku õigused;tapetiMesopotamias.
Caracas, Venezuela riigi päälinn:
72,000 el.; ülikool.
Carbonari (Jt. k., ^söepõletajad"),
salaselts, kes Italias 1808—1830
Bourbonide, paawsti ja Austria wägiwallawalitsuse wastu wõitles ja
mõue walitscja põhjusseadust maksma
panema sundis. 1820 a. ümber axwati tal kutti 600 tuhat liiget olewat. Sarnadust oli tal wabamüürlaste ühisttsega. — KaPrantsusemaai
oli 19. aastasajal oma Charbonncrie, keswabaduse wõitlusest osa wõttio,
Carcan«, G i u l i o (18l2—84 ,
Italia luuletaja. Kirj. uudisjuttusid,
romanisid, luuletusi; tõlkis Shakespeare kirjatööd Italia keelde.
Cardamine pratensis.wt.Iürilil!,
Card anus, H i e r o n y m u s (150!
—76), Italia arst ja mõtteteadlane.
Oli esimene, kas teaduslikult leetri
haigust ja plekilist soetõbe uuris.
Cardiff, Inglise linn Wales'ie.^
169,000 el.; sadam.
Cardueei (l. tartutshi), ® і ф ё ,
Italia luuletaja, sud. 1835, prof.
Bolognas.
Cardus, wt. ohakad.
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Carex acuta, wt, lõikhein; с. d i 
g i t a l а, sõrmhein; с. ег і се t o 
ru т , nõmmhein; с. i n t e r m e d i a ,
kahewhiline jõhwhein; с. muricata,
lakkhein; с. v u 1 p i п а, rebasehein;
с. s t r i c t a , püftrjein; с p a l u d o s a , soo jõhwhein; с h u m i 1 i s, sirphein.
Сагех, asarohud.

Carey (l.kärri),!)Henry (1696—
1748), Inglise luuletaja ja mnnsikaniees. Luuletas sõnad ja lõi wiisi
laulule „God save the king* (Jumal kuningat kaitse Sa). 2) H e n r y
C h a r l e s (1793—1879), Amerika
mabrikant; kaitsetollide poolehoidja.
Kirj. „Principles of social science"
Ühiselu teaduse põhjusmõtted).
Сагіса Рарауа,теІопі= ja türbisepirn; kaswab Lõuna-Amerikas; kannab häämaitselist ja suhkruritast, tuui
18 naela rasket wilja, mida söödakse.
Carleton (l. karltn), W i l l i a m
(1798—1869), Inglise kirjanik. Tema
kirjeldab iseäranis Iiri rahwa elu.
Carlina vulgaris, wt. upsujuur.
Carlisle (l. tarleil). Inglise linn
^5umberland'i krahwikonnas; 45,506
cl.; loss; piiskopi elukoht.
Carls««, F r e d e r i t F e r d i n a n d (1811—87), Rootsi ajaloo-

kirjutaja, oli 1849—63 ajaloo prof.
Upsala ülikoolis ja 1893—70 »ing
1875—78 hariduseministcr.
Carlyle (l. taarleil), T h o m a s
(1795—1891), Inglise kirjanik. Tema
tähtsamad kirjatööd on: „ Ute of Schiller" (Schilleri elulugu), „French Revolution" (Prantsuse rewolutsiou),
„On heroes, hero worship and the
heroic in history" (Kangelased, kangelaste auustamine ja kangelaste teod
ajaloos); Preisi kuninga ,Friedrich
Suure ajalugu", „Letters and Speeches oi O. Crornwell" (O. Crom«
welli kirjad ja kõned) jne.
Carmagnola (l. karmanjõla), Italia linn; 12,000 el.
Carmagnole (l. karmanjõl), Prantfuse rewolutsioni-laul, mis 1791 a.
olla sündinud.
Carmen Sylua, Rumenia tuninganna tirjanitu-nimi; wt. Elisabeth.
Carnallit, punane mineral; on tlortaliumi, klormagnesiumi ja wee ühendusest tekkinud; tarwitatatse tali-soolade walmistamiseks.
Carnegie (l. karnedshi), A n d r e m , Amerika miljonär, snd. 1837
Schotimaal. On palju raha ja wara
Meüldiskasulikkude ja teadufeliste otstarbete jaoks kinkinud.
Carnivora (Lad.k.) lihasööjad loomad), metsloomad.
Carnot (tarnoo), 1) L a z a r e
(1753—1823), Prantsuse insener, lorraldas mässu-ajal sõjawage, oli direttoriumi liige, põgenes ära, tuli aga
tagasi, sai sõjaministriks, oli pärast
sisemiste asjade minister, wiimaks
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aeti jälle maalt wälja. 2) M a ri e
F r a n c o i s T ä d i (1837—94).
Prantsuse riigimees, oli 1880-812
awalittude tööde ja 1885—86 rahaminister, waliti 1887 Prantsuse wabariigi presidentits; sai 1894 Italia
anarhisti Caserio läe läbi surma.
Larp, P e t r ache, Rnmenia politikamees (snd. 1837), wanameelsete
jnnimistide erakonna asutaja. Oli
1888—89 walimiste asjade, 1891—95
põllutöö ja 1900—1901 pää- ja
rahaminister. On praegu kõige tähtsam wanamcelne riigimees Rumenias.
Larpcutaria, merelaht Australia
põhjarannal.
Carpi, Italia linu: 23.000 el.
Carrata, Italia linn Apenmni
mägestikus; 42,100 el.; kuulsad marmori-taewaudused.
Carriere, Moritz (1817—1895),
Bal')a mõttetark ja ilutcadlane (ästheМег). Oli 1853 a. saadik tuui surmaui professor Münchenis. Kirj.
„Äesthetit" (iluteadus) jne.
Cartagöna, 1) Hispania sadamalinn ja kindlus Wahemere ääres;
100,000 el. — 2) linn Kolumbias
(Lõuna-Amerikas).Karaibi mere ääres.
carte blanche (Pr. t., I. kart
blangsh), piiramata woli.
Cartesius, wt. Descartes.
Cartwright(l. tartrait). Edmund
(1748—1823), Inglise mehaniker;
parandas kudumise masinat ja leidis
uue willasugemise masiua üles.
Сапіт, wt. köömel.
Carus, M a r c u s A u r e l i u s ,
Roma keiser, walitses 282—283.

СагуоргіуНасае, wt. nelgid.
Сагу ota, puu palmide sugukounast,
kaswab Ida-Indias. Kõige tuitawam puu sellest sugukonnast on С
u r e n s , mis 15 m. kõrgeks kaswab. Tema lehed on 5—0 ni. pikad.
Mahlast saadakse palmiwiina ja

suhkurt.

Carjota Ureas.

Caryota.

Cafale, Italia linn Po jõe ääres;
32,000 el.; endine kindlus.
Cafein (l. kafe-iin), juustu-ollus;
kõige tähtsam munawalge-aine imetajäte loomade piimas.

Casfel eht Kassel, Preisi Walitsusepiirkond Hessen-Nassaus, 10115 rkm.
suur;890,142in. Päälinu: C a s s e l ,
Fulda jõe ääres. Linnas on 120,000 el.
Cassini, G i o v a n n i D o m e Nico (1625—1712),täheteadlane, oli
prof. Bolognas, kutsuti (1669) Parisi
tähetorni juhatajaks. C. leidis Uranus'e 4 kuud üles.
Cassiod6rus, M a g n u s A u r e l i u s , Roma teadusemees, snd. 480
Kalabrias, pidas Theodorich Suure
ajal tähtsaid riigianietid, suri 575.
Kirj. „Historia Gothorum" (gootlaste ajalugu); Variarum libri XII.
Cassius, G a j u s L o n g i n u s ,
waliti 44 e. Kr. prätoriks, asutas ühes
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Brutus'ega wandeseltsis millel otstarbets oli Caesar'i ära tappa.
Castanea vesca, wt. tastauiapuu.
Castberg, Norra politikamees ja
raditalfete juhataja. On 1908 a.kewadest saadik raditalses Kmldfeni ininisterinmis tohtuniinistriks.
Castelar, (Sinilio,( 1832—1899),
Hispania wabariitlaste juhataja, ajakirjanik ja ajaloo professor. Kui
1873 wabariik wälja kuulutati, oli ta
esiti walimiste asjade ja pärast pääminister. Telle järel, kui ta mässu
sõjamäega oli lämmatanud ja parla«
ment seda hääks ei tiituud, lahtus ta
ametist. Pärast, kuninga Walitsuse
ajal, tegi ta wabariigi hääks rahulikku kihutusetõöd, aga suurt mõju ei
saauud ta siis enam.
Eastellamare, Italia linn Neapeli lahe ääres; 33,000 el..' supelustoht.
Eastellon (l. kasteljon» de la
Plana, Hispania linn ja kindlus
Valencias; 31,500 el.
Eastclvctrano, Italia linn Titsilia
saarel: 25,000 el. Linna lähedal
on endise Eelinuut'i waremed.
Caftilho sl. kastilljuj A n t o ui o
F e l i c i a n o de (1800—75), Portugalia luuletaja. Tema luuletused
ou wäga kõla- ja tundmuserittad.
Caströn, M a t h i a s A l e l s a u t e r i . Soome keeleuurija, snd. 1813.,
täis uurimisereisil Soome sugu rah<
waste juures Põhja - Europas ja
Siberis. Oma kirjatööde läbi sai li.
Soome sugu rahwaste wõrdlewa kee-

leteaduse põhjendajaks. Suri 1852
professorina Helsingis.
Castro (I. lastro) C y p r i a n o,
endine Venezuela wabariigi president
(snd. 1858). Kukutas 1899 president
Andrade, sai järgmisel aastal ajutiseks
ja hiljem pärispresidcudits. Tema ajal
on palju mässusid ja teistel riikide!
temaga ühtelugu tegemist olnud.
Heideti presidendi ametist 1909 a.

. Cast steel (Ingl. k. l. tast stiil),
kõige parem Inglise teras.
Catalani, A n g e l i c a (1782—
1849), Italia kuulus naislaulja.
Catania, Italia linn, Sitsilia saarel, Ätna mäe jalal. Sai 1908 a.
maawärisemise ajal palju kannatada.
Cattiartica (Lad. f.), tõhu-tühjeudajad rohud.
Catilina, L ll e i u s S e r g i u s.
Roma mässulane, elas 108 e. Kr. Ta
oli kuulus oma nurjatu elu läbi, tõstis
mässu, et walitsust ära wõita, aga
katse läks nurja ja ta langes wõitluses.
Latv, 1) M a r c u s P o r c i u s ,
(wanem), snd. 234e.Kr. Tusculumio,
waliti 195 konsuliks, wõitles Hispanias ja Greekamaal, nõudis tsensorina rahwalt elukommete lihtsust ja
puhtust, oli äge karthaglaste waenlane, pea igas kõnes, mis ta smatis
pidas, nõudis ta Karthago ärahawitamist. Tema pojapoeg: 2) Marcuo
P o r c i u s , (noorem), snd. 95 e.
Kr., wõitles Pompcjuö'c ja Caesar'i
auuahnete püüete wastu wabariigi
alalhoidmise eest, suri 47 c. Sir.
Lats, J a c o b
(1577—1660)
Hollaudi luuletaja.
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ЪаШиё, G a i u s
Valerius
(86-56 e.Kr.), Roma luuletaja, Kirj.
taebelaulusid ja epigrammilist luulelust.
Cauca(l. ta-üka),Magdalena jõe pahem haru (Kolumbias)' 1100 km. Pitt.
Canchy (I. kooshi). A u g ust in
L o u i s (1789—1857), Prantsuse
arwuteadlaue. Kirj. „Cours d'anaІузе" juc.
Cavaignac (l. kawanjah. Lo uis
E u g e n e , Prantsuse kindral (1802—
57), surus 1848 rahwa-müsfu maha.
Lauallotti (l. kawallotti), Felice
(1842—1898). Italia laulik, naitemängude kirjutaja ja politikamees,
(Garibaldi poolehoidja, radikalne ja
(5ri<?pi politika wastane. Surma sai
ta tahewõitlusel.
Cavendifh (l. täwendish), H e u r y
<!7!N—1810), Iuglise lahutuseteadlaue, leidis üles, missugustest algollustest west koos seisab ja armas
N'älja, kui tihe maa on.
6avour (l. kawuur), trahw Camillo
B e n so, (1810—1861),
Italia riigimees,parajus-wabameelne,
tegi Italia ühendamiseks palju tööd.
Cayamba, tulepurtskaw mägi Audes'i mägcstitus L.-Aineritas (Ecuador'is); 5953 m. tõrge.
Cayenne (l. tajcnn». «Guayana päälinn, C. jõe ja Atlandi oteani ääre*.
Eazembe (l. tascmbe), riik, Afrika
sisemaal, 9—10 lõuna laiuse traadi
all; 27,500 rkm. suur.
Cedrus, seedripuu, taswab Eyrias
ja Wäike-Asias.

Celebes (l. tfeleebes), kõige ida»
poolsem saar Suuda saarestikus
(Borueo saare ja Molutkide wahel);
200,000 rkm. suur, u. 2 milj. iu.
Suurem jagu saare pinnast on Hollandi walitsuse all. Saare päriselanitud on malaialafed. Maapind on
wäga wiljarikas. Saadused: tohwi,
riis ja kakao.
Celakowsti (l. tshelakowski), L a -

d i s l a w (1799—1855), Tsehi luuletaja, oli esiteks Slaawi keelte prof.
Breslaus ja 1849 a. saadik Pragas.
Kirj. luuletusi jue.
Celosia eristata, ehtetarnt; kas»
wab Ida-Indiae.

CelOjla crleUU,

Celofia eristata.

Celluloid, pürotsiliui ja 40—50° 0
kampwere segu. C-di tarwitatakse wäiteste tarbe- ja iluasjade tegemiseks.
Ta sulab eeteri ja piirituse segu see*
ära; kõlbab ta lakkide walmistamiseks (jaapani latt).
Ccllnlofa, 1 )rakukate. — 2) P a b e r.
niis purutsjahwatatud puu- ehk linakiudest on tehtud, pole muud kui (5.
H. sulab ammoniat-wääwlihape wase
sulatises ära. Wääwlihappega läbitöötatud, saadakse C.-st Pergamentpaberit. (5.-d tarwitatakse c e l l u •
l o i d i »valmistamiseks.

186
ei ole, uagu Wene- ja Saksamaal olemas,deccntralisationaga wabariikidea
nagn Amerikas ja Schweizis. Prantsufemaal on riigiparlamendi ja riigiWalitsuse wõim kohalikkude omawalitsuse-asutuste wõimu kõrwal alles Napoleoni ajast saadik suur. Selle wastu
CeufnS, wt. tsensus.
ajawad Suur-Britannias trahwlonCent, P.-Amerita Ühisriikide raha
nad ja linnad oma asjn iseseiswalt ja
(meie raha järel umbes 2 lopitat).
riigiwalitsus ei tülita neid wäitlase
1 dollar — 100 centi.
wahelescgamisega ialgi.
Centaur (Gr. t. kentaures), muinasjutuline loom, kellest üts pool imCcntrifuge eht ccntrifuged, üleülшепе, teine pool hobune oli.
dine nimetus riistadele, millede abil
kentaure», wt. sinililled.
testpnnttist wäljawoolawa jonn abil
raskemaid olluseid kergematest eht
Ccutcnarium (Lad. t, l. tsensenäwedelaid kehasid tõwadest ära eralrium), sada-aastane pidn.
dakakse eht lahutatakse. lS.=de hulka
Central (Lad. f., l. yentraal) kestel
olew, kesk. — C e n t r a l-Amer i ta täib n i e e w u r r , mille abil mesi
on Kest-Amerita; c e n t r al-w a l i t s u s, tärjcdest ära pnhastatatsc, nii et kärjed
terweks jääwad ja mesi wahast puhas
kestwalitfus; c e n t r a l - w õ i m on
on (5-de hulka täib la t o o r e tcstwõim eht ülemwalitsus (riigipää,
l a h u t a j a eht f e p a r a t o r
ministerium, parlament jne.), P.-A.
(wt. separator). C-d on iseäranis pruuÜhendatud riikides ta tõigile riikidele
gitawad suhkru, parafini wabrikutes
ühine walitfusetoht.
ja marjawiiua tegemise töökodades.
Centralisation (Lad. k., l. tsentralisatsion), keskkoha ümber kogumine,
Centrum (Lad. t., l. tsentrum),
üheudamine. Politikas üksikute lahuskeskkoht. Parlamendis on centrum fee
olewate maakondade ühendamine
osa saadikuid, kes wanameelse parema
iihets riigiks ja feega ühtlasi testwalittiiwa ja radikalst pahema tiiwa wahel,
sust wõimn suurendamine ja ülsitute
s. u. parlamendi kestel, istuwad ja
maade walitsusetohtade wõimu wäheuwahelmist politikat ajawad. Paremdamine. Politiline süstem. mille juu« poolses centrumis on harilikult
res terwet riiki tema keskkohast, tema
parajus'wauameelsed, pahempoolses
ülema Walitsuse poolt juhitakse. li.
centrumis
parajus - wabameelsea
wastu käib decentralisation, mis üksiSaksamaal kannawad centrumi (keskkutele jagudele wõimalikult palju
erakonna) nime katoliku kiriklased.
iseseiswust tahab anda wõi annab. C.
Centum (Lad. t., l. tsentum), sada.

Celsius, A n d r e s (1701-1744),
Rootsi täheteadlane. Tema järele on
100-graadiline soojamõõtja oinale
nime saanud.
Ccment, wt. tsement.
(Senfor, wt. tsensor.

on iseäranis isewalitsuse maadel ja sääl,
kus würsti wõimu palju litseudatud

Centuria (Lad. t.), wanade romlaste juures: 100 mehe suurune wäe-
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folf. — Eervius Tullius jagas lõik
kodanikud nende waranduse järele
.')-de klassi, mis omalt poolt jälle 193
centuriasse oli jagatud.
Ceram, Hollandi saar (Molutti
saarestikus), 18,2(30 rtm. suur,
100,000 el.
Ceratid, (Sab. k. sõnast с е г а ,
maha), wahasalwid.
Ceratönica siliqua, Jaani leiwapuu; kaswab Wahemere äärsetel
maadel.
СегЬега, tuljuspun; kaswab
Lääne-Indias.
Cerberus, wanade greeklaste muinasjutu järel „tolmepääga koer," kes
manala ukse ees wahti pidas.
Cereälid (Lad. I, l. tsereaalid,
(5eres'e anded), wiljataimed.
СёгеЬгит {üab. f.), pää-aju.
Ceremonia (Lad. k., l. tsöremõnia),
pühalik toimetus eht talitus, s. o.
walimised tonwed, mille abil piltlikult
mingi talituse, iseäranis usulise talitüse tähendust seletatakse,' pidukomme,
pidupruuk.
Ceremonial, pidutommete ja pidukorra eeskiri (suurtel pidudel).
Ceremonia-meister. koja-ametnit,
kes würstide, kuningate jne. kobades
tojaelu seaduste täitmise järel walwab.
( сгсЗ (greeklaste Demeter), romlaste põlluharimise ja maasaaduste
naisjumal.
Ceresin (l. tseresiin), maawaha;
p u h a s t a t u d c e r e s i n i tarwitatatse wahatüünalde järeltegemisets

ehk wõltsimisets.

Cereus (sammas-kaktus), taimed
kattuse (cacteae) sugukonnast. Neid
on wäga niitu seltsi. C-d on
wäga milmemoodulised ja kaswawad 9—16 meetrit kõrgeks. Nende
kodumaa on Mexiko, Lääne-India ja
Põhja-Amerika. С gi g a n t e u s ,
kaswab 12—-16 meetrit kõrgeks.
Temal on walkjad, 10—13 cmt. laiad
õied. Wilja tarwitatakse toiduks.

Сегеш tfgantcuj.

(Xereuž.
Ceroxylon
audicola, wahetpalmipuu, kaswab Andes'e mägestikus (L.-Ameritas) ja saab kuni 70
m. kõrgeks. Tema wähä tarwitatakse küünalde walniistamiseks. Lehtedega, mis kuni 6 meetrit pikaks kaswawad, kaetakse katuseid.

CeroxjloB andicol».

Ceroxylon audicola.
Gcrriftcni, {£ab. I), kirjalik tunnistus.
Cervantes Saavedra, M i g u e l
d e (1547—1616). Hispania luulus
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luuletaja, õppis Salamanca ja Madridi ülikoolis, wõttis sõjameheua
Lepauto merelahiugust (1571) osa,
kus püsfi-kuul ta pahema käest läbi
tungis; sattus 1575 kodureilil Hisparnasse Algena mererööwlite küüsi
ja pääsis nende käest alles 1580
wabaks, mis järel ta kirjanikuks
hakkas. Tema kuulsam kirjatöö on
rüütliroman „ D o n
Quixote
(l. don kishott)," mis pea kõigisse
maailma keeltesse on ümber pandud.

linn: Colombo. — (5. ^aax on1815 a.
saadik inglaste päralt.
Cf. (lühendatud confer), wõrdle.
Спаегорпуііит, wt. koeraköö«
mel; с bulbosurn, wt. waresputk.
CHagrm (l. shagräug, Türgi k.
5 а g г i selg), kõwa, pats, parkimata
hobuse wõi eesli seljanahk.
Chaine (Pr. k., l. sheen), kett;
tantsnliige, kui tantsijad üksteisele
mööda minnes kätt annawad.

Cefena (I. tseseena), Italia linn,
Bologna ja Ancona wahel; 42,500 el.
Cetinje (l. tsetinje). Montenegro
päälinn, u. 3000 el.; asutatud 1478 a.
Cetraria islandica. Islandi sammal; tarwitati endisel ajal arstirohuks topsutõbe wastu.
Cette (l. fätt), Prantsuse linu
Vahemere ääres; 32,000 el.; stlpelustoht.

wanker.
Chalcedon ( C h a l t e d o n ) , linu
Bythinias, Konstantinopoli wastu.
Siin peeti 451 a. kiriku-toosolekut.
Chaltis (Negroponte), Greeta saare
Eriböa pääliuu.
Chaldron (l. tshaldren). Inglise
tiwisüsi mõõt; Londonis — 1163/13
liitert.
Challemel-Lacour (I. shallemäll-lakuur),Paul Amand (1827—1896).
Prantsuse ajalirjanik ja politikamees.
Waliti 1876 senatoriks, nimetati
1883 Ferry ministeriumis walimiste
asjade ministriks, sai 1893 senati
presidendiks. Oli agar wabariitlane
ja kiriklaste wastane, hästi haritud
ja osaw kõneleja, üts Gambetta ringkonna tähtsamatest meestest.
Chalons für Marne (l. shalong
sür maru), Prautsuse linn Marne
jõe ääres; 21,500 el.
Chamberlain (l. tsheemberlen)
J o s e f , Inglise politikamees (snd.
1836). Birminghami wabrikandi
poeg. Waliti 1876 alamkotta ja sai
sääl warsti radikalste juhatajalt.

Ceuta (l. tseu-ta), Hispania linn ja
kindlus Marokko raunal, Wahemere
ääres, Gibraltari wastu; 13,000 el.
Cewennid (l. fewennid), mägestik
Lõuua-Prantfusemaal. Kõige kõrgem
mägi on Mezent, mis 1754 m. kõrge.
Ceylon (l. tfeilon' Sanskriti keeli
Cinghala), Inglise saar Judia olernüs, on Palt-salme läbi Läbi LääneJudiast lahutatud; «5,700 rtm. suur,
3,577,000 in. Saare keskel on
Adamspit nimeline mägi, mis 2260
m. tõrge. Saare k i i m a on soe ja
ei ole mitte terwisele kahjulik. S a a dused: kohwi, puuwill, kokuspähkled; raud sool, diamantid jne. Pää-

Chaise (Pr. t., I. shees), tool,
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Oli Gladstone ministeriumis 1880—
1885 kaubanduse ja pärast kohalikkude
asjade minister. Ei olnud 1886
Gladstone homernle - ettepanekuga
nõuus, lõi wabameelfetest lahku ja
asutas ühes Devonshire hertsogiga
wabameelsete unionistide erakonnades
Gladstone wastu wõitlema ja hiljem
wanameelsetega sõbrustama hakkas.
1895 asutas Ch. ühes wanameelsetega
Salisbury juhatusel uue miuisteriurni, kus ta asumaade ministriks
hakkas. Tema püüdis asumaid ühendada ja Britimaa wõimu ihust ja
hingest suurendada. Buuride wabariigid kihutas ta 1899 Inglismaaga
sõda algama, kus nad oma iseseiswufe laotasiwad. 1903 hakkas ta
kaitsetollide hääks kihutusetõöd tegema,
mis järel wana»!eelsed walimistel
lüüa saiwad. Chamberlain on wäga
elaw,ettewõtlitjahääkõneannigamees.
Chamaerops, härjapõlwe palmipuu.

Champagne (l. fhampanj), endine
Prantsuse maakond. Siit on n. n.
shampanja
marjawiinad
pärit.
Champfleury (I. shangflörii),pärisnimega I u l . F l e u r y (1821-89),
Prantsuse kirjanik; kirjutas romanifid jne.
Champion (I. shangpiong), Wõitleja, Inglisemaal (l. tsämpion) wõitja

wõitluses.
Champollion (l. shangpojong)
J e a n F r a n k o i s (1790—1832),
prantslane, Egiptuse wanaaja-uurija.
Tema uuris wälja, kuidas wanu
Egiptuse kirjasid tuleb lugeda ja audis Egiptuse sõnaraamatu ja keeleõpetuse wälja.

Chanson (Pr. k.. l. shangsong),
laul, rahwalaul.
Chara, meetaimed mererohu sugukonnast. Nad kaswawad feiswates
magedates wetes ja mererannal pärajas ilmawüös.

СЬагаасгсрэ bumllii

Lhamaerops.
Chamisfo (l. fhamisso), A d e l »
b e r t (1781—1838), Saksa luuletaja
ja looduseuurija, sündis Prantsusemaal. Teina luuletöödest on
mõned, nagu S a l a s y G o m e z
la Eesti keelde tõlgitud.

Chara.

Charade (Pr. t, l. sharaad), silbi«
mõistatus.
Charente (l. sharangt), Prantsuse
jogi, jookseb Gascogne lahte.' 360
km. pilt.
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Charcot(l. shartoo), J e a n Mart i n (1825 -93), kuulus Prantsuse waimn- ja erguhaiguste arst.
Charitö (Pr. f., l. fharitee), halastus' haigemaja nimetus.
Charitad (Gr. k.), kenaduse jumalad: Aglaia, Euphrosyne ja Thalia.
Charlatan (Pr. I, l. sharlataan),
petis; hoopleja, kiitleja.
Charleroi (l. sharlroa). Belgia
linn Sanibre jõe ääres; 25,000 el.;
raua- ja söe-kaewandused.
Charles (l. fcharl),
Alexe
C ö f a r . (1746—1823), Prantsuse
wiisilateadlane; esimene, kes õhulaewu
wesinituga hakkas täitma.
Charleston ( I. tsharlstu), kauba«
linn ^õuna-Caroli'nlls (Põhja-Amcrikas), Atlandi otcani ääres; 56,000 el.
Charlottenburg (l. sharlottenburg),
Preisi linn Vrandenburg'is, Spree
jõe ääres; 229,700 el.
Charon, Greeta muinasjutu järel
allmaailma parwemees, kes surnute
hiuged üle Acheron'i jõe manalasse
wiis.
Charta (Lad. k.. l. harta, ^kaart")
paber, keskajal tähtjas paber, dotumeut. „ M a g n a C h a r t a , " suure.
paberi uime laudis wabaduste-liri,
nulle Iuglife kuningas Johan Ilmamaata oma wasallidele 1215 a. andis.
^Charte" (l. shart) nimi oli ta põhjusseadustel, mis Prantsusemaal
19. aastasaja algusel anti. Inglastel fai „charta'st" ,charter" (l.
tsharter), mis praegu eesõiguste-tirja
tähendab.

Chartismus
(l. tshartismus),
demokratline liikumine Inglisemaal
1837—1848. Tema tõusis sellepärast, et töölistele walimifeõigust ci
autud. Teda edendas tööliste wilets
seisukord, tööpuudus, kallid wilja-»
hinnad, odawad tööpaigad ja töökaitse puudus. Hoogu audis tallc,
et uus waesteseadus waesed sunuitöölisteks tegi. Töölised lootsiwad
kõigele »viletsusele lõppu teha wõiwat,
kui uad politilise hääleõiguse saawad,
mis nende arwates parlamendi nende
katte pidi andma. 1832 anti uus
walimiseõigus, mis walijate arwu
tüll suurendas, aga töölised ilma
hääleõiguseta jättis. Raditalfed nõudsiwad alamkojas üleüldist walimiseõigust edasi, aga asjata. 1837 selctas walitsus, et 1832 a. seadus
lõpulik walimiseõigufe paraudus on.
Siis tegiwad raditalfed parlawendi saadikud tööliste juhatajatega
ühendust ja seadsiwad ühel uõuul
programmi kokku, mille täitmist
rahwas uõudma pidi. Selle pääpunktid oliwad: 1) Igal täisealifcl mehel peab hääleõigus olema.
2) Hääleaudmine peab salajane
olema. 3) Parlament tuleb iga aasta
uuesti walida. 4)Walimisetouuad peawad ühesuurused olema. 5)Parlamendi
liikmetele tuleb palka maksta. 6) Walida wõib ta neid, kel warandust ei
ole. Edasi: Waesteseadust ja wabrikuseadusi tuleb parandada, sissetuletu maks tuleb sisse seada j . n. e.
Sellele programmile anti rahwa
wabaduste>tirja (rahwa charte eht

191
charter'i) nimi, selle wabadustetirja
wastu, mille kuningas Johan 1215
aadelile oli andnud, ja sellest sai
siis ta liikumine oma «ime. Selle
järel, tui palju suuri ja tormilisi
rahwatoosolekuid ära oli peetud ja
tööliste poolt walitud rahwa parlameut 1839 a. algusel nõuu oli pidanud, pandi wabaduste-kirja palwe
enam kui miljoni allkirjaga parlamendile ette. Äga see lükkas tema
237 häälega 148 hääle wastu hoolimatalt tagasi (1839 a. 12. juulil uue
tal. j.) Järgmistel päewadel tuliwad
Vriminghamis ja mujal suured segadused ja uulitsawõitlused. Walitsus
astus korrarikkujate wastu suure waljusega platsi, 38« inimest wõeti finni,
ja kohus mõistis nad suuremalt osalt
wangi, ühest kuust kuni kahe aastani.
Newporti linnas wõtsiwad 8 tuhat
meest kallaletungimise ette, et mängisid
wabastada, löödi aga meriselt tagasi.
Selle järel saiwad liitumises need
mehed, kes wägiwalla »astu oliwad,
wõimu oma katte. Ühendati tõik
Suur-Vritannia chartistide ühisused,
katsuti oma mehi parlamendi walimistel läbi wiia ja koguti uue charte
palwe tarwis üle tolme miljoni alltirja. Kui parlament (2. mail 1842)
otsuseks tegi palujaid koosolekule
oma palwet põhjendama mitte lasta,
sai wägiwalla wool chartistide keskel
jälle hoogu. Taheti üleüldise streigiga wastata, aga sellest ei tulnud
midagi wälja. Manchesteri töölised
streikisiwad (aug. tuul) 17 päewa, aga
teised tegiwad tööd edasi. — Prant-

susc rewolutsioni ajal, 1848, katsus
£)' Connor weel kord liikumist eluslada. Ta pidas hulga rahwatoosolekuid ära ja lubas parlamendile
uue palwekirja 150 tuhande mehega
katte wiia. Aga tui walitsus waljude
karistustega ähwardas, ei kogunud
tirja wiimiseks rohkem inimesi kokku
tui 30 tuhat, ja need läksiwad
£)' Connori enese nõuu pääle jälle
laiali. Palwe pandi parlamendile,
nagu harilikult, ette ja lükati, uagu
harilikult, tagasi, radikalsed jäiwad
wagusi,
Chartum (Kharturn), Sudani päälinn, Nili jõe ääres; 30,000 el.
(5hasles <l. shaal). M i c h e l
(1793—1880), Prantsuse arwuteadlaue; uuema geometria põhjendaja.
Chassepot (l. shaspoo), A n t o n
A l p h o n s e (1833—1905), Prantsusc püssiwabrikaut.
Chateaubriand (l. shatobriang),
F r a n ^ o i s R e n e (1768—1848),
Vrantsus« kirjanik ja riigimees. Ta
tähtsamad tööd: „Atala," „Rene,"
„Le genie du christianisme."

CHatHam (l. tshättärn). Inglise
linn.' 45,000 el.
Chatrian (l. shatriang). wt. Erckmann Chatrian.
Chaucer (l. tshoossr), G e o ff r o i,
(1340—1400) Inglise esimene tunstluuletaja. Kirj. СапіегЬшу Tales
(Canterberi jutud).
Chauvinismus (Pr, t., l. showiuisrnus), liiale rninew isarnaalsus.
Chaux de Fonds (shoo-dfoug),
Schweizi linn. Neuchatel'i kantonis.'
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38,000 el.; suurepäraline taskukellade
tööstus.
Check (I, tshek), maksutäht, mille
ettenäitamisel pangast raha selle
arwele, kes raha sinna hoida on andnud, wälja antakse.

Chef ll. shef. Prants, sõna ja
tähendab juhataja, eestseisja), Prantsusemaal sõjawäe-jao ülem. Wenemaal onch.auunimi, mis Keisri perekonna liikmetele ja mõnedele tindralitele
antakse. Chef - d'oeuvre
(I. ihes dööwr), meistritöö. Chefredacteur (l. shes redaktöör) ajalehe päätoimetaja.
Cnelidoniurn majus, wt. wereurma rohi.

leon* ja luuletuse „Le chant du
depart" (lahkumise laul).
Cneonopodiuni, wt. hauimalts.
Cheops (Herodot nimetab teda
chufu'ts), Egiptuse kuningas, kes
umbes 2800 a. enne Kr. elas ja
kõige suurema piramidi lastis ehitada.
Ch. piramid on 480 jalga tõrge.
Cher (l. shär), Loire jõe pahem
haru; 345 lm. pikk.
Cherbonrg (l. shärbuur). Prantsuse
linn ja kindlus Manche kanali ääres;

40,000 el.; sõjasadam.

Cherub (l. keerub), wanas Testamendis „juiualat teeniwad olewused";
ingel.
Cherubini (l. lerubiini), L u i g i
Chelsea (l. tshelsi), 1) Londoni (1760—1842), Prantsuse helilooja,
eeslinn, Themse jõe pahemal kaldal; sündimise poolest itallane, oli Parisi
98,000 el.: 2) linn Massachusetti konserwatoriumi juhataja (direktor).
riigi P.-Ameritas; 34,000 el.
Kirj. operid, tantate'sid jne.
Cheltenham (l. tsheltnäm), IngCherustid (l. herustid), Germani
Iise linn ja supelustoht Gloucester'i tõugu rahwas; elas 9 aastasajal
trahwikonnas: 49,000 el.
Weseri ja Saale jõgede wahfl.
Chemnitz (l. hemnits), linn SatChesterfield (l. tshesterfiild), krahw
senis; 101,000 el.; suur wabriku« ja P h i l i p D o r m er S t a n h o p e
taubalinn; Saksamaa puuwillatüös« (1694—1773), Iirimaa asekuningas
tüse keskpaik. Linnas on pääle 350 Georg II. ajal ja Inglise riigisekretär.
wabriku 25,000 töölisega.
Kirj. „Letters to his son" (kirjad oma
Chenier (l. shenjee), 1) M a r i e pojale), kus ta oma pojale elutarkust
A n d r e de (1762—94), Prantsuse ja ilmatuusti õpetab.
luuletaja; tapeti suure mässu (rewoChevalier (Pr. t., shwaljee), rüütel.
lutsioni) ajal tapatirwega < guillotine)
Cheviot (Ingl. k., l. tshewiot),
ära. 2) M a r i e Joseph de (1764— toünene willane riie.
1811), Prantsuse näitekirjanik suure
Chevivt Hills, mägestit Inglise
inässu (rewolutsioni) ajal. Kirj. näite- j, ja Schotimaa piiril, on kuni 816 m.
mängud: „Charles IX", „JeanCalos", J! kõrge.
„Henri Vill", „Gracchus", „Timo- I
Chevreul ((. shewröi), M i c h e l
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Haise niaaito
otötarbe on tähestikulises korras kõigist maailma. teadufe«harudeft õpetnft
pakkuda, nagu: ajaloost, arstiteadusest, laswatuseteaduseft. kirjanduse-ajaloost,
kunstist, lunstide-ajaloost, ilu teadu sest (ästhetikast), kaubauduseteadusest, lahu»
tusetcadusest, looduseteaduseft, maadeteadusest laeoarasiast), maateadusest (gco.
logiast), muinasteadusest, matematitast, Nluusikast, mõttetarkusest, põllutööteadusest, rahwa-majauduscteadusest, sõjateadusest, täheteadusest, usuteadusest,
wiisitast, õiguseteadusefi jue, jue.
Raamatu sisu seletuseks он umbee 500 p i l t i , 50 rnitrnewärw i l i s t m a a d e - k a a r t i , Weneriigi k u b e r m a n g u d e - k a a r d i d uiug t ä i e l i k , m i t m e w ä r w i l i n e Eestlaste maa ja Wenemaa k a a r t ja tähtsamate k o d u m a a - l i n n a d e plaanid.
Raamat ilmub umbes 2 5 wihus: iga wihk ou (U шсегди (2роодп.) suur,
hind iga wihu eest 2 5 kop.
Ilmumine teotab umbes 2 aastat,

ftotrlijü, Ш ГІІІІІІ iil« iifinri, inniöiiii ш
ш м г і -1511 fiiifi, losti foiiüii 4 rlil. ttil,

Ettetellimistega palutakse rutata, sest et raamatu hind edaspidi hästi
kallimaks saab tõstetud.
Lootes, et Eesti rähmas sellest tähtsast tirjanduselisest tootest rohkesti osa »võtab, jääb
Auustusega

Р. Schrnidfi
гаатаіикаирі. Tartus, Kaubahoowis nr. 3.
Tellim'se adress: КНИЖНЫЙ магазннъ П. Шмидта, Юрьевъ, Лифл.
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raamatukaupluse kulul on i l m u n u d :

кШіп üjaluW.
. Wana-, kesk-, uus- ja ksige uuem aeg.
Kirjutanud
D r . liist. К . O. Cindcquift.
•uu on 21. wihus, suures taustas, lnituiesaja pildiga fauni**
, wil,t on 64 lehel. suur.
da raamatut igaühele lättesaadawats teha, on l>ind hiisti odaw
tud, ja matfab iga wiht ainult 2 5 rop. — Köidetult on raamat
l. osa: wana ja test°aeg: II. osa: u u s - ja köigc uuemtua,, hind tüidetult kahe oja eest lihtlöilcs <» rbl., iluköites 7 rbl.
Ajalugu on kõige rillam õpetuje-halliias ja huwitawani teadus, mis
näitab, kuidas inimesesoo haridns on alanud ja kuidas rahwad aastatuhanbate jooksul hariduse teel on edenenud. Pääle riiklise olude jutustab eelolew
ajalugu la sellest, kuidas teadus, kunst, ühistonna-elu, käsiiöii ja laubandus
lord-torralt ilka kõrgemale järjele ou tõusnud.
Eelolewas ajaloos ou la Eesti ja Soome sugurahwa ajalugu laie«
nialt kirjeldatud.

Nüüdsel ülitähtsal« ajajärgul, mil meie rahwa elu ja olu wiinwste
riigi sündmuste tõttu wägewaste on muutnud, on ajaloo tuubinine
igaühele wäga tarwilü asi. Test ajalugu jutustab weile riigi-(politika) ja
ühiselu-(sotfial) olude arenemisest ja selgitab meie silwi olewikust arusaamisele. tulewitule ettewalmistamiseks. Sellepärast peab igaül
awalistes asjades kaasa tahab kõnelda, tingimata ajaloo-täiku tundma. —
Tuur kirjamees Tchiller nimetab ajaluga »maailma kohtumõistja!
Pääle selle on aga ajalugu terwete iniwesesoole seda, mis üksikule inimesele
tema elukäigul suure waewaga kogutud eluõpetused on, s. o. е l il l o o l. Õpi»
tagit uis a j a l u g u t u n d w a ! Selleks on nüüd täielise üleiildijc ajaloo ilmumise läbi ta Eesti keeleski wõima
Mes raamatu hinna rahas ehk markides sisse' saadab, sellele saadetakse raatamat katte.

Ed. Bergmann. Tartus.

