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Uus aasta.
Oli uueaasta-laupäewa kesköö-tund ja Lesti 

kirjamehed luulejumala ees aru andmas sellest, 
mis möödaläinud aastal tehtud ia uuel algawal 
aastal mõttes korda saata.

Esimesteks kõnelejateks olid kõige nooremad.
„Ша kirjutan ikka kah midagi, kui juhtub!" 

armas üks ja lubas kirjandust edaspidigi oma 
produktidega r ikastada: „JInt see olen mina," 
lisas ta juurde: „olen praegu päris rnäsinud, — 
ei jõua elada ega kirjutada, öödekaupa ümber 
hulkuda ja end täis lakkuda.... Aga mu südame 
mägede tagant tuleb päikese majestetlik kujU näh
tavale. 3a kui siis juhtub, — ehk kirjutan kah 
jälle midagi..."

Teine lehrnitas oma laia mantli laiu hõl
masid ja lubas „liturgia" kirjutada sellest, kes 
nihkub ja tiriseb ja kelle hinges rasked tinast 
ja rauast pisarad auku sisse nürimad ning wa- 
lutamad.

„Wsine elu on meri.
„Tõsine elu on ringkäik jumala v^lge ette. 
„Lthiline ästetika.
„Astetiline kultuur!"

lõpetas ta kurrnameelselt ja tema nägu katsid 
haiglased jooned ning ta närrnid mürisesid.

„On aeg, millal päernad tuntawalt lühemaks 
jäärnad ja sügis tuleb," teatas kolmas: „Selle tee
ma üle tahan ma paragraferida katkemata sümp- 
sonia."

klleksander Kann lubas armsate lugejate 
peale halastada ja esialgul roleel mitte midagi 
kirjutada. Leina Saare sulest ilmurnad „wahus- 
mõõgad", fonetilised kirjeldused Norrnegiast, П). 
ID. Bitneri järele. Kusta Toom lõpetaroat käes- 
oitefola aasta jooksul oma „Leidjad".

Bernhard Linde teatas pikemas kõnes, ta 
tamatfewat 1914. aastal esineda „Muutlikkude 
ilntadega", milles peale muu saarnat leiduma 
pikem seletarn peatükk modernide toariistade, eri
liselt aga tremoo üle.

Lutsu sulest ilmub muu seas neli ühernaa- 
tuslist: „Põrknad", „Loomanaarid", „Teliskiwi- 
mabrik" ja „Kaalid"^ siis kaks draamat, üks 
tragödia, pikem jutustus küünlapäernaks, teine 
pikem jutustus jüripäernaks, kolmas pikem jutus
tus mihklipäernaks ja „Kewade III" jõuluks; wii- 
mase sisust oleks muu seas nimetaba Tootsi rnõit- 
lus umbluuga, Tootsi põgenemine flmeritasfe, 
Tootsi tagasijõudmine, Tootsi rnäljawiskamine 
koolist j. m. Lugejate rahustamiseks teatas kirja
nik, et järgmisel „Kemadel" Toots kooli uueste 
tagasi mõetakse ja ta seal meel otsatu kaua saab 
miibima ning tükka tegema.

Pl. Sillaots andis teada, ta tahtmat ilmu
tada „Käsulise köögi- ning majapidamise-käsiraa- 
matu", mille hiilgenumbriks olemat ragout ä 

la Hammerschmitt, maksamörstidest ning kerki
mast saiatainast, süüa külmalt wõi soolalt.

Rumor ei teadnud meel midagi lühemalt 
ütelda, kinnitas aga, et ta „Lumisteit kõrgustelt" 
mist lahkumat ja uue aasta jooksul jälle alla tu- 
lemat maapealsete inimeste sekka.

Tuglaselt ilmub tulema! aastal ta seniste 
tööde teine ja kolmas parandatud ning neljas pa
randatud ja uueste läbimaabatub trükk autori 
enba eessõna ning seletustega.

Mänbmets teatas, ta olemat enese marju 
ära faotanub ja pibamat enne muib ettemõtteib 
kõige pealt seba otsima: „Ша ründan sageli 
sinna külge, kuhu ta laugles, otsin teda tiitsesti, 
kuid ikka ei leia teda", nii kõneles tiqanitf: „Ша 
huikan teda, aga ta ei masta. Küllap ta on nii 
kaugele lennanud, kuhu mu hääl ei {ostagi. Un
naks ta enesest meiöigi märku — see õhutaks ta 
tema leidmiseks yx tagasimõitmiseks lootust — 
olekski üheks silmapilguks,

„Anna enesest märku, kadunud mari !.."
Nketsanurk lubas kirjutada pikema töö selle 

üle, tubas herra Klaos õnnelikus abielu-põlrnes 
pikkamisi aru jaama õpib igasuguse silososia 
mõttetusest ja tõuküsimuse tühjusest. Teist sabat- 
tuhanbat panka miies milistab ta lõbusalt oma 
noorepolise järjekinbluse ja selgroo puubuse peale 
mõtelbes ning tänab Lukretsiat, kes tema prae
guse õnne sepp oli...

Ka D. Ridala on ilmunud ja kõneles mõt
tes ning maemaga sõnu otsides: „Kurtina roaat» 
lesin hõrnu hõisi, mis hõhus aeglesid, nägemi
sele selle alulisuse ja selle pudernuse tõttu pea
aegu hallutsineerirnat tunnet andes... Kas pidin 
maid maatlejafs jääma? küsisin, ikka sämpsatu- 
ses, peaaegu argana, oskamata muud küsida, tah
tes end rnaikusest hoida. 3a taas mingi küsimus 
kerkis mu huuldele: Pidin ma ainsamaks jää
ma teadjaks neist hõrnust hiludusist? Wedasin 
end läbi kahtlusist ja iüusjooni pereites, kohe 
taernast maabates ilmse wäitmisega tundes end 
korratusest piirbamat otsustin affektikalt: eales 
eales enam maifiba... On majaline et ma matki
jaks ei jää. Saan möagi ilmutama..."

Koosolek lõppes Eb. Wilbe etteastega: „Ki
be ja okkaline oli mulle läinub aasta," algas ta: 
„Siiski ei jäänub ta lõpul rõõmukür paistmata 
mulle: „Pisuhänb" oli, mis lepitas minb ja mu 
kurjemat maenlast, K. A. fjinbrep’t, kes lõmina 
näris minb sõnas ja sädeme-pildis, kuni ta meele 
nüüb pööras Tiit Piibeleht näribes seemneid... 
(Et teda jääramalt mõita, arman ma tulema! 
aastal sünnita taunima toote meel — kjindrey 
ja tompani maitses —, kus mitte ainult üks 
kirjanik, ei, teisedki tegemad liikmed kannaksid 
su§kade!-paari, mil meremat männi üks nendest 
ning tumedalt hall oleks teine ja kulunud auku
dest kirju. Ent püksidki mõiksimad meestel ja klei-
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lide-käised naistüüpidel olla nii knnstliselt teo
tud, et punane oleks üks pool ning hall wõi ka 
koljane teine neil esinejatel mu tükis. See kaja 
wist teeks lugejale ja headmeelt armastajatel 
ning auhinna-määrajatelgi... Mu'st lugu siis pee
taks ehk jälle ja kiidetaks sõnas ning pildis!..."

ЯЛ.

Meie waila-oniawalitlule knatorid ja 
adra. Rütli.

lviimasel rahwakoosolekul Tartus, kus rii- 
grwolinik Raamot kõnet pidas, awaldas adiw. 
Rütli „Tartu Päewalehe" järele järgmisi tä- 
helepanemisewäärilrsi mõtteid:

„Üleüldist semstwo uuendust ei maksa oo
data, sest et seal enamus suurpõllumeeste ja lin
nade kuuriate kätte läheb,- waja praegune 
kord aluseks wõtta, kus wallawoli- 
kogu liige nagu senator kellegi alla 
ei käi, kohalist uuendust nõutaba."

llkeie „iseseiswate" walla-omawalitsuse tege
laste poolt saadetawat O. Rütli juurde lähe
mal päewil suurem saatkond, mis peaasjalikult 
neist walla-omawalitsuse tegelastest tõttu sea
takse, kes komissaride näpunäidetel oma sena
torlikku puutumatust kindlas kohas „istudes" 
demonstrerida on wõinud.

Meie ühistegdafed.

„Mind waliti eita meie ühiskaupluse 
juhatajaks. Ei tea, mis kõige esite tuleks 
peale hakata?"

„Imelik küsimine! Kui mina omal ajal 
ühiskaupluse juhatajaks sain, lasksin ma omale 
kõige pealt suured taskud teha."

Kindel tundemärk.

„Minust saab ikka eluaeg üks maailma 
kuulsus: Iga päew leian ma supi seest loor
beri lehe!"

Enam maigult!
hamburis arvati neil päewil suur kino

teater, mida Gotthold Ephraim L e s s i n gi jä
rele nimetati. Teater aroati prologiga, kus Les
sing it, Schillerit ja Goethet tsiteriti. wiimase 
kohta tähendati, et wiimase sõnad surmawvodil 
ei ole olnud mitte „enam maigust" („mehr 
Licht"), waid „enam kino-etendusi" (mehr 
Lichtspiele"), 'kuid ta oleroat esimese silbi wäh- 
jaütlemise järele kohe ära surnud.

„Lessing, Schiller ja Goethe on maailma 
suuremad waimukangelased, ja kino on inimese- 
soo suurem roaimutöö; sellepärast on loomulik, 
et neid üksteise poole kisub. Яда kino on meel 
palju wanem. Ta laseb ennast tagasi raita esi
mese loomise päeraa juurde, kui Jumal ütles: 
„Saagu maigus!" <Et loomulik päemaraalgus 
juba siis olemas pidi olema (sest loomiseks pidi 
ju midagi näha olema), siis tuleb siin maiguse 
oll ainult walguse-pilta, kino-pilta mõtelda. Su
mal lõi juba esimesel loomise päeraal kino-teatri 
ia sellepärast on kino wanem kui inimene.
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Pühendatud „T. Teataja" tellimise-kuulutuse klischeele.

Kotm Pätsu leiate te siit. 
Kes laujawad üht ronga roiit: 
Meil ülemaaline on liit 
3a suur on lehe defitsit. 
Lnt laukgem nüüd ja iga päe — 
Oh lugeja, me juurde jäe, 
Zest meil on Kuyberg, meil on Pung 
3a Pärnus laulab köster 3ung, 
King Tartus Rütli Siegenbokk 
3a Krimmi Tedi julenokk. . •

Kaks teed.

Enesetapjate klubi liige: ^Ennem 
svowiksin ma rongi-õllnetust, kui konduttorite 
^ätte sattuda!"

Jäljed.
Elmar nägi teda esimest korda heategewal 

pidul. Ta oli pruunis koolikleidis ronige põl
lega. Kaela ümber pitsikrae. Küünarnukini pal
jad, lapselikult-ümargused käeroarred õrnalt pu
nased. Pead hoidis ta roähe ettepoole roiltu ja 
kui ta kõndis, kolkisid paksutallaga nahksaapad 
roastu parketti. .

i$a müüs näälikesi, mitte alla kümme topitut 
kimp, tantsis kohmakalt, kuid tõsise huroitusega 
asja roastu, ja koridoris sõbrannadega kõnele
des silmitses ta rahulolemisega möödamineroaid 
mehi ja naisi. Elmar roaatjes teda ukse kõrwal 
seistes ja seda pandi kerge uudishimuga tähele, 
kjiljem tantsisid nad. ,,Minu nimi on ЯШ," roas- 
tas ta küsimust: ,,aga miks Teie suurte preili
dega ei tantsi?" — „Kad on anid" armas El
mar: ,,nendega peab kaagutama ja see on igaro." 
ШП roaatas hirmunud lapsesilmadega Elmari ot
sa. „Teie meeldite mulle," ütles Elmar. lValt- 
fer lõppes. „ljead ööd!" — „Kii roara ?" ЯШ 
andis järelmõelbes käe, millegist kahjatsusi tun
des. Käsi oli tugero, soe ja pigistas usaldaroalt. 
„Head ööd!"

Kui Elmar trepist alla, sammus, nägi ta 
flUit samba kõrroal seiswat ja talle järele waa- 
taroat, küsiwalt, nagu otsiks ta seletust oma ole
mise otstarbele. „Sõrme küüned ei olnud sellel 
plikal mitte just puhtad," mäletas Elmar, pali
tut selga ajades, lväljas roõttis teda roastu mai- 
öö karske jahedus.

Mõned aastat hiljem. Kasinos, elektri roal- 
gustusel. flUi on kihlatud. Koored inimesed is- 
turoad üksteise roastu. kkad roiibiksid teineteise 
rinnal, aga kelner on nende südamete^ roahele 
[aua katnud, roähe määrdunud linaga ja asetab 
sinna kandikult pudeli roahuroeini.

Nad jooroad — kristall-selgetest sihroakatest 
kõrgejalaga klaasidest, lööroad klaasid kokku ja 
jooroad. Eemal nurgas istub (Elmar üksi ja suit
setab pudeli õlle juures sigarit. Ta on oma 
harroad juuksed roiisipäraliselt üle pealae kammi
nud ja mõtleb flegmalikult naiste peale, keda 
ta armastanud. Kh 3umal! Tuleb aeg, kus kor
ralikus seedimises rohkem ilmaroaabet ja romanti
kat leibub, kui kuupaistes ja ööpiku-laulus...

Nooreb inimeseb aga jooroad sekti. „ЯШ!" 
— „Oskar!" Klaasid koliseroad. Pilgud lööroad 
kui noored piksed südamesse, wurrudeta huuled, 
roahuroeinist niisked, suudleroad jumalikku , kätt 
randme kohalt. (Elmari öllepudel on tühi, ta 
lahkub. Keglasel, ükskõiksel sammul, läheb ta möö
da kahe inimese õnnest, tossav) sigar suus. 3a 
ЯШ on juba täiskasroanud, roalges ballikleidis, 
mis rindade ja taela kaunidust ei häbene. Ta 
käeroarred on nüüd roalgeks puuderdatud ja pilk
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ei pinud enam tõsine ega küsiv). See naeris sa 
igatses anda.

Kas kahwatu noormees oma lakksaabaste ja 
siniste silmadega ta õnnelikuks teeb? Aga sõrme 
küünte eest/ kus neid suudeldakse, hakkab see nai
ne nüüd hoolitsema...

Elmar läheb uulitsal ja wilistab pimedu
sesse. Ta wilistab ЯШ, kahwatu nooremehe, elu 
ja kõige muu peale, mis on ilus ja õnnelik, 
sest ta sigar on kustunud ja tikku pole kaasas. 
On meretuul ja udu, mille niiskus südameni tun
gib. *

Sits, paljude aastate järele, sõitsid nad kord 
woorimehega kõrwalisesse uulitsasse. Elmari pea 
kohal särasid tähed. Я Iii istus ta kõrwal, uip 
mastawa lõhna ja siidi kleidi sees, flluspefu ,fofy= 
ta puudusid esiotsa teated. Laia kübara hügla- 
sulg noogutas tõotawalt hebemeid ja Elmari käsi 
oli tüsedast pihast heatahtliku nõusolemisega kin
ni hakanud. Nii olid inimlikud wahekorrad see
kord kujunenud.

Oldi wähe joobnud ja sentimentalsed. ,,ЯпЬ= 
te mulle tähti..." häälitses ЯШ pehmel keelel 
ja sirutas üle hoowi minnes pidulikult määrdu
nud glasee-kinda sõrmed taewa wõlwide poole. 
Elmar sammus ta järele tummalt nohisedes, hai
ses wäljakäigu-kohtade lähedusest.

Tähtede alla toomiseks oli Elmar laisk. Яда 
lahkudes jättis ta kuldraha lauanurgale.

*

Oli jälle kord heategew pidu. Üks teine põlw 
plikasid pruunides seelikutes, walgete põllede ia 
pitsikraedega müüsid näälikesi, tantsisid kohma
kalt ja naersid oma noort, süüta ja kõigile was- 
tutulelikku naeru. Kardetawas eas kodaniku proua 
laulis koduta alewilaste heaks podiumil romansi. 
See oli ЯШ, punaste lihawate täeroarte ja au- 
wääriliku seisukohaga seltskonnas, mida õnnelik 
abielu wõimaldanud. flUil oli wärwita, wäile 
hääl ja suur kõht ja sellest oli küllalt, et laulda 
— heategewaks otstarbeks.

Saalis, esimeses reas tukkus Elmari küürus 
kuju wärisewa lõuaga, näälikeste kimp nööpau
gus, mis ühes nooruse wallatu ja wastutule- 
liku naeratusega kümme topitut maksis. EDalge 
peaga wäike ingel oli talle selle müünud ja eemale 
läinud teiste omasarnaste hulka. ,,Nad kõik lau- 
^awad kord podiumil romansi," arroas Elmar 
ja awaldas Nllile, keda tormiliselt wäljä kutsuti, 
kiitust.

Miili mallikas.

Kahju küll!

Solgiwee linnapea: ^Missuguse 
wisa hingega see Eesti mees küll on. Ma 
olen talle igasugused surmawad takistused 
tee peale ette teinud, aga ta ei hooli millestki, 
Waid sammub julgeste edasi, et seda maitsewat 
linnapirukat täielikult minu käest ära wõtta... 
Oijah, ja ma ei olegi saanud wcel seda kõiki 
oma meestele ära jagadagi!..."

Meie aja pulmanis.
„Teie küsite, kus minu tütar oma pulma» 

reisi mõtleb teha. Iseenesest mõista et — kinos.

Jlluftratfion Ta’linna fündmuste 
kohta: Jmmobil-panga ja linnanõuniku 

walimiste asjus.

„Anna minule kui sul on, aga ära nõua 
minu käest, kui mul on."

(Sakste moodne wanalõna).
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Orus.
... Seisin all sügamas, tumedas orus, 

peakene norus, 
üksinda, wagusi, murelik, 
nõnda kui ilma peal igaüks surelH.

Ümbruses imbunes udude ring 
lust nagu ruumisse lagunenud hing.

waikus, suur waikus, 
waikus kui haigus.

... Seal udude läbi 
kuulsin, et kukkus, — wist kukkus käbi, 
õun, pirn, ehk kuiwanud ots, 
kukkus — kops! kops! kops! — koks!

Udude lahest 
silmasin taewaste jumestust wahest...

Orusse tuli kui maim, 
pea sees elunes aim . . . 
õhud lõid liikuma, 
udud kõik keerlema, kõikuma, kiikuma, 
kaugusest kuuldus kahin, müha... 
Tuleb wist ilmale Jumala lõpulik püha! . . 
Midagi kõmises, 
waikis ... jällegi kõmises, jõmises, 
korraga sähwatas wälk, — sädemed, tuli: 
hirmus müristus, sadu tuli.......
Üusagil hüüti, tambitii, sõideti, 
midagi püüti, jampsiti, wõeti, wõideti — 
kajasid wiled ... wabrikust ... linnast... 
löögid ja paugud kui mere pinnast.,.. 
Kuulsin, eemal jooksewad, rõhuwad, 
karjuwad, murrawad, tapawad, lõhuwad...

Mis seal on lahti? 3a mis nad seal teewad — 
see loodus ja rahwas, et mürawad, keewad?/.. 
Kas on ehk maa wast puristamas tuld, 
wõi ehk kusagilt rooolamas kuld?..

Müra jäi ära...
Vaikis taplus ja kära...
Sadu läks üte, 
sures äike, 
oru süle 
täitis päikese läike...

Ronisin ülesse mäele, et näha, 
mis oli ilmale tulnud seal päha, 
et ta nii hirmsaste möllas ja märatses wäha. 
waikis siis jälle kui haud, 
kui roostetanud raud.

Midagi kuskil ei olnud, 
mis ennemgi polnud:
Vabrikud ajasid suitsusid magusalt, 
kodanik nuusutas suitsusid magusalt, 
talumees mükeldas koormaga kraamis, 

maanteel üks uhke tõld traawis, 
wanamoor kalda peal pesukest loputas, 
poisike teisele aknasse koputas 
ja näitas keelt, — 
teine tänama teelt 
ähwardas, rusikaid nühkis, 
sülgas, minema pühkis... 
Kõik oli roana.

J. Leidin.

Diplomat.
Mark Twain 'i järele L. Mölder.

Kui õnnis kohtunik Begly (tema päralt ol
gu taeroariit!) trepist alla kukkus ja oma kaela- 
luu murdis, ei teadnud meie, kudas seda õnne
tut juhtumist tema naisele teatada.

Meie mõtlesime kaua ja tulime wiimats järg
misele otsusele: meie kutsusime oma roana tut- 
taroa Voorimehe, panime surnukeha Vankrisse 
ja käskisime teda surnukeha koju roiia ja seda ko
ledat juhtumist aegamööda ja pehmelt tema õnne
tule naisele aroaldada.

Voorimees kuulas roaikides meie käsku, noo
gutas peaga, istus pukki ja sõitis juhatatud ad- 
ressi järele.

Kui ta õndsa kohtuniku maja juurde jõudis, 
peatas ta roäraroa juures ja hakkas meeleheitli-- 
kult kisendama. Selle suure kisa peate jooksis 
Beglp naine roälja. Voorimees küsis.

„Kas siin elab lesk Begly?"
„Lesk Beglp?..." imestas auroäärt yais- 

terahroas, „ei siin ei ela."
„Kas tõeste ? Ma olen aga roalmis kihla 

roedama, et ta siin elab!... Noh, ükstapuhas... 
Яда ütelge, kas siin elab kohtunik Beglp?"

,,3ah, ta elab siin."
,,t)m... Яда mina olen roalmis kihla roe

dama, et ta siin ei ela. Siiisfi ei hakka ma Teiega 
roaiölema... Ükstapuhas! Ütelge parem, kas ta 
kodus on?"

„Li ole."
„Noh, aga mina olen roalmis kihla Veda

ma, et ta kodus on... Näete, missugune lugu... 
nõjatage parem seina najale... ma ütlen Teile 
praegu niisuguse uudise, et Teie roist küll maha 
kukute... Õnnetus juhtus!... Minu, roankris lah
mab toana kohtunik. Vaadake teda ja Teie saate 
kohe aru, et ta enam üles ei tõuse..."

Keeruline küsimus.
Millest see tuleb, et kui mõni rneesterah- 

roas leiab enesel suured roairnuannid oleroat, siis 
laseb ta omal juuksed pikaks kaswada, kui aga 
naisterahwas seda leiab, siis laseb ta enesel juuk
sed lühikeseks lõigata ?
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Ajakirjaniku armuaroaidus.
Wäga austatud neiu ЯшaIie!*)

*) Selle nime tarmitamife luba maata kiri nr. 8 
14 sept. 1913.

Heil päewil oma pikemat uurimisetööd meie 
Vahekorra asjus lõpetades olen selle tagajärjel 
kindlale otsusele jõudnud> et ma Teid armas
tan, mispärast nõuks olen Võtnud oma tund
mustest Teile lähemaid teateid saata. Seda sil
mas pidades, et Viimase tormi tagajärjel teeb 
soowitawal wiisil korras ei ole (kust jällegi kül
lalt selgeste silma paistab, kui wähe meie maa- 
ojmaVUlitsus awaliku julgeoleku eest hoolitseb) 
ja ma isiklikult mitte tegewuse kohale ei saa il
muda, saadan Teile minu ülemalnimetatuö tund
mustest (mida ma Teile soojalt Võin soowi- 
tada) mõned äratõmbeb. lähema postiga ja pa
lun tungimalt, et Teie oma seisukohta selles üli- 
tähtsus küsimuses juba lähemal ajal tarwiliselt 
Valgustaksite. Hrwataroaste ei jäta Teie mind 
oma käe ja sellega kaasaskäiwa südame kohta, 
millest edasipidi meel pikemalt juttu saab olema, 
mitte kahemahele, seda enam, et meie aja kultu- 
raline edu kiiret ja korralikku asjatalitust kõigiti 
soomitawaks peab. Iseäralist rõhku tuleks panna 
Teie hinnata kaasannete peale, et meil siis abi
elus mitte materjali puudust ei tuleks ja meie 
oma järeltulemat sugu wõiksime suuremas eksem
plaride armus wälja anda, nagu seda meie ta> 
musline politika ning kultura nõuab. Lähem 
tundmuste amaldus peab ruumi puudusel kah
juks mälja jääma. Sette asemel lisan mõned Väl
jalõiked neist armastuse kirjadest, mis mulle teiste 
poolt Varem saadetud ja kus Teie küllalt sel
geste mõite lugeda, tui kõrgelt mind asjatundli
kult poolt on hinnatud. Oleks üleliigne siin meel 
iseäralist soomitust teha, kus asi iseenese eest 
kõneleb.

Lugemata aastakäikudeni Teile truuks jää
des

Mitti Mallikas 
„Sarjaja" mäsimata kaastöö
line ja mitmete pruutide oma- 
nit.

P, S. Palutakse seda artiklit ka Vanema
tele I abfeste ette lugeda, et nad aegsaste Võik
sid hakata tarwilikka sammusid astuma. Mitte- 
tarmitamife korral palun käsikirja tagasi.

Asjalik.
Politseinik: Teie istlikult ei aroalba just 

halba mõju, aga Teie paberib näiroab kahtlased 
etemat.

hulgus: Siis mõtte need paberid ühes 
ja laste mind jooksta.

Tegelik kunstisõber

„Kas sa börsesaalis Eesti kunstinäitusel 
käisid? Olnud päris huwitaw V'

„Mes sa meest narrid! Mina käin hari
likult sinna, kos kunstsõnnikut näidatakse."

Onu,
Wäike Liisi läheb onuga jalutama. Teel sõi

dab neist mõisa kutsar mööda.
Onu maatab hobust ja ütleb: „On aga 

tore täit!"
„Kuft sa, onu, teab, et see hobune tatt 

on?" küsib Lüsi.
„Kust ma tean? Näen lihtsalt. Nagu sina 

ära tunned, kes papa ja kes mamma on."
„Kas hobused ta papad ja mammad on, 

onu ?"
,,3a muidugi, mu laps. Täkk, see oti 

papai-hobune ja mära on mamma»,bobune. Kas 
mõistab nüüb?"

,,3a, onu. flga tes see ruun siis on?"
,,flh ruun?..." Onu mõtleb kimbatuses: 

„Ruun... noh, jrttiun see on — onu..."
88

Caen ja kihlroedu.
Naine: Laena mulle 20 rubla.
Mees: flga sa ei maksa mulle kunagi ta- 

gafi.
Naine: Veame 2 rubla peale kibla, et 

sa seekorb raba tagasi saad.
Mees on nõus.
Naine (kabe nädala pärast, kurwalt): Siin 

on 2 rubla. Ma olen oma fiblmeo kaotanud.
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Siis meel üks paik fiin kestis on .
Iuba ammu nurisewad Saksa mõisaherrad 

ja kirikherrad, et kõik usk ja arm Eestis otsa 
saanud. Iseäranis kibedaks on aga Saksa kot- 
daniku elu linnas lärnud, kus teda rahutu eesh
lane walitsewalt kohalt roälja litsuma hakkab. 
Viimased linnawalimised Tallinnas, Pärnus ja 
wõrus näitawad seda selgeste.

Kui üle maa rahwa iseteadwus Ärganud 
on ja ta Saksa mõjule oma „sõrad" wastu toetab: 
siis meel üks paik siin Eestis on, kus marjul truu#= 
dus, arm ja õnn... See on Saaremaa, „orjade 
saar", nagu Kino Kallas nii luuleliselt hüüab.

Nimelt olid neil päewil Kuresaares linna» 
wolikogu walimised. Kuresaare kodanikud on eest
lased, nende seas ka mõned Saksa soost. Et 
walimistest kergemalt mööda saada, arwati heaks, 
et mis jaoks laiemad ringkonnad endid ilma? 
aegu tülikamad, maid las' agarad saksad ise ehi
tawad kiriku keset küla. Seatudki siis kandidatide 
nimekiri kokku, kus saksu ja eestlasi ühepalju üles 
wõetud. Kui aga saksad matima läinud — eest
lased jäänud koju, et naisele seltsiks olla ja last 
kiigutada —, saanud niisugused tagajärjed, et 
Saksa kandidadid Volikogusse walitud. Lesti omad 
aga läbi kukkunud. Kuresaare eestlased okewat 
selle Saksa truuduse üle roaga Vaimustatud, nad 
wõiroat suwel mureta „puhata" ja „paadida", 
las' aga saksad higistawad molikogus ja saamad 
linna asju ajades jooksma jalga. Üleüldse rää
gitakse, et Kuresaare eestlased palju parema mee
lega terwisemudas kui molikogus armastamad 
istuda.

Hagu kuulda, korraldatamat suurelmaal ars- 
tidekomisjonk, kes järele peab uurima, kas Ku
resaare terroisemuda Lesti selgroo peale halwaste 
ei mõju ja kas Kuresaare eestlased enne järgmisi 
roalimisi ei peaks mannermaale tulema termist 
parandama.

(5e) 

fapfefuu.
Kuue-aastasel Katul on punane juuks. Ühel 

päemal tuleb ta nuttes koolist koju ja kaebab, 
et seltsilised teda ta juuste pärast naerawad. 
(Ema püüab last trööstida ning arwab, et siin 
midagi muuta ei saa, sest juuksed on armas 
Jumal nõnda teinud. Vihaselt hüüab Kata:

„Noh tead, ema, selle armsa Jumala juu
res ei lase meie enam midagi teha."

Balliriides.
„Ma kardan, siin on liig jahe minu de

koltee jaoks. Saan wiimaks kaelahaiguse."
,,k)m, tui sest miimaks (preili sügama rin- 

ualõike peale roaadates) k õ h u k a t a r r ei saa!"

Keerdküümus.

Uue aasta ööl. „Kell lööb kaksteist
kümmend. Nüüd ma ei tea, kas mu mint 
toana toot uue aasta päralt on."

Ühiskondline problem.
Külanaised on oma keskel ja harutawad ta 

helapse süsterni. Keegi noorem ei saa selle sõna 
mõttest aru ja siis seletab elukogenud ema: 
„Kahelapse süstem on see, tui iga kord ikka 
kaksikud sünniwad."

1913 on surnud. 
Elagu 1914!

Wastutaw toimetaja G. E. Luiga. Wäljaandjad Dr. J. Luiga ja B. Mäns. - A. Pert'i trükk Tallinnas.
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Tallinna mustapeade klubi ja „Estonia" orkester.

„Estonia: „Ma olen ju sulle kannelt mängimiseks alati andnud, ma ei ole seda kunagi 
keelanud, a.^a ära nõua seda ainult siis, kui ma oma lastele ka weidike talan mängida!"

Mustapeade klubi (wihaselt): „Mis oma lastele sa mängid? Sinu lapsed ka muusikast 
aru saawad. Pelsa on neile Larwis, wat*  kus nende muusika on... Kui sa nüüd kohe ei anna, siis ma 
enam ei tahagi ja ei lase ka ilmaski oma lapsi enam sinu mängu kuulama tulla, Waid wiin nad parem 
Harjuwärawamäe balagani."
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Tafu ühele tallatud aule!
„Mina andsin Liiwile ainsa hariduse, 

mis teda kirjanikuteele wõis wiia." 
Ado Grenzstein „Juhan Liiwi ja enese 

wahe^orrast" „Meie Aastasajas".

Nii nagu ma just olen — werihaljas oma 
aastates ja ei ühegi maja omanik ning püsti 
kollanokk sõnadekeerutamises ja kunstis kurssi ma
ha panna excellenzide köögitrepilt theelauani, 
tunnen ma ennast hirmsaste üritatud ja niisama 
meelitatud olewat enda oskamata sulele wõtta 
julgedes Ndo Grenzsteini ja ta tallatud au kaitset. 
Ша ei oleks iialgi maldanud endale nõnda palju 
lubada, kui ma mitte nii kindlat ja paljukogenud 
põhja oma jalge all ei tunneks nagu seda on 
5ldo Grenzstein ise. Raske südamega on ta tatet 
kergitama pidanud oma eluea suurema heateo 
leeft ning ilmutanud. asju, mis liigutawad ja 
üllatawad ühtlasi.

IDeri lööb näkku nende pärast, kes ei ole 
häbenenud jultunult tõendamast, nagu oleks 
Grenzstein ,,tabunub Liiwi nõrganteelfets piina« 
nub ja oma maja tema higist üles ehitanud".

Siin forbub see roana ja igaroeste uus traa- 
gifa — heategemisi tasutakse meil laimuga ja 
õnnistamise asemele neetakse siin ära. 5lh, tubas 
südamesse lõikab see mitte-millegist küsiro kerge
meelsus, miska asjaolusib ümber tehtakse nagu 
mütsisi juubi juures ja tõeasju surnuks lüüakse 
tui säästi!

lVist iialgi pole neeb süütõstjad roaeroats rojõt- 
nub roastüst leiba küsimise peale: mis oleks Liiroist 
faanub ilma Grenzsteinita?

Et kergitagem tõrgete fübaratb! — Iuhan 
Liiro on Grenzsteini saabus.

Kui tüft potissepa sarvi oli see harimata ja 
armetu fltatstiroi poiss Grenzsteini pigistamas 
peos. Koit oli tema teha, tõik tema määrata, pi
sut pahatahtlust — ja see roormita togu olefs 
ritutub olnub igaroeste — fõifibe fabebate rõõ
muks. Nga Grenzsteini suuremeelsus lõi sellest 
mitte-millegist ehte kogu (Eestile.

peab imestama seba isalikku hoolt ja roäsi- 
mata püsiroust, miska Grenzstein iseennast ja 
oma suuri maja-ehituse muresi salates Liiroist 
kinni hakkas kui oma lapsest ning teda jätma« 
takt taga kihutades ja talle lõpmatalt märkusi 
tehes temaga ühes ennast roaeroas forrefturi lu
gemisega. Kas ei annaks praeguse põime korrek
torid oma palga mitmekordselt ära, fui nad endile 
sarnast austamat lõbu roõiksid lubada? Hga 
Grenzstein oli suuremeelne tui Sumal — ta ei 
nõudnud Liimilt nende juhatuste eest mitte fui 
midagi, maid matsis talle juuregi meel. Terroielt 
15 rbl. tuus sel ajal, tus raha furs koletu kõrge 
ja tõik kadedad olid ühe tiriku-orelimängija peale 
ta 25 rbl. kuupalga pärast ja kus juba kõhutäie 

lõunagi eest toimetuseliikmeid otse murdu kokku 
oleks jooksnud. See mõrölemata Grenzstein! Ta 
mõis seda merisulgis suleroiedajat isegi endast 
enamaks pidada ja tema kätte kogu „(Dlemifu" 
toimetuse-töö usaldada, roaatamata selle peale, et 
Liimi silmaring ropuste kitsas ja miahemaa kääri
dest juhtkirjadeni tal täimata jäi igaroeste.

ütis pidi tüll Liiro mõtlema, kui see imelik 
heategija selle asemel, et mihastada tema saama
tuse üle ja kubjast mängida toimetuses, roõttis 
oma tepi liigutusega, fui olefs tõrt fõige pare
mas totras, ja läfs roilistaöes roälja — matma« 
ma oma maja ja selle ehituse järele.

3ffa ja alati pean ma mõtlema Liimi tui 
tölneri peale, fes seisab oma Jumala ees ja ei 
julge silmigi üles tõsta, maid lööb mastu rindu 
ja ütleb:

,,Jsfanö ole. mulle maesele patusele armu
line !"

Siit need kurnaroad närimised närmides — 
ma ei ole midagi määri tõigi heategemiste mas
tu. Siit see enesega rahulolematus ja rõhutud 
meel — ma olen armuleiroajööja. Sellepärast see 
igamene mure — ma roo tn oma toha ja hea
tegija laotada. Sellepärast need faebeb1 ning turt- 
mised, furtmised ning kaebed iseenda peale.

Яда Grenzstein tannatas neeb tõik roälja. 
Isegi ta nõrga terroise ning haiguseb anbis ta 
Liiroile anbefs ja sellegi, fui Liiro tallist lehe- 
täite aega äparbanub roärsside sepitsemisega rais- 
tas. (Enamgi meel. Ta läks oma imefspanemije|= 
roäärt heatahtkuses koguni nõnda kaugele, et ta 
Liimi salmist päris iseoma käega otsani ümber 
tehes halbadest märssidest häid lõi, aga nende 
esi-isale ometi lõbu jättis neid oma nime all 
amaldada. Sest ta teadis, et Liimi närroib otsas 
ja teba ürituste eest hoida tuleb. 3a mis Liimi 
laulubest roäljaspool Grenzsteini faunifäelift kohit
semist arroata, näitaroab küllalt selgeste neeb teh- 
nikaliselt saamatub ja roigaste jalgabega luule- 
tuseb, miba ta peale „(Dleroifu" toimetusest lah
kumist iseseismalt sepitses.

Neebki katsekeseb oleksid roist loomata jää
nud igaroeste, fui mitte Grenzstein Liiwi peale 
halastanud ja teba lõpulise kokkulangemise eest 
hoibnub poleks sellega, et ta Liiwile heldelt jättis 
ta elu suurema enesepettuse-usu enda fui kutsutud 
kirjaniku sisse. Sest Grenzsteinil ta suure teadmise- 
roara otsas oleks naeruwfäärt kerge olnud kaugelt 
caunimakeelseid teoseid luua kui Liiwi „Käkimäe 
kägu" ning „punasoo Mari" ja muud labased 
lood. 3ust kaastundmuse pärast Liiwi mastu ei 
läinud Grenzstein loorberist lõikama kirjanduses, 
maid jättis selle ala fui ainukese sellele saama
tule ja ilma ühegi iseäralise maimuandeta hä
dalisele, kes muidu hoopis hukka oleks läinud. 
Grenzstein ise leppis palju proosalisema rolliga 
— majaehitamisega.
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Waatke, miks ma ikka jälle imestama pean 
seda suurt Grenzsteini ja ta otsatut ohwrimeekt 
ning nutma meie awaliku arwamise häbiwäärt 
tänamatuse pärast.

2.
Kui iganes midagi on, millega seltskond oma 

eksimisi tallatud au wastu pisutki tasa teha wõiks, 
,'lis on see kõige enne — ausammas Ado Grenz
steinile.

See peaks wastama kahte peatingimist — 
c>daw ja tabaw. kkkuidu töõifs Grenzstein haa- 
watult arwata, et tema pea-wsäärtusi mitte küllalt 
hinnata pole tahetud. 3a selle kaksainsuse otsast 
waadates ei saa wist mitte keegi seda ausammast 
endale ette kujutada teistsugusena kui ma teda 
praegu oma maimus näen: Kdo Grenzstein kanna
taja poosis põlweli maas all ja Juhan Liim 
tema kukil. Lest ei wõi olla suuremat faktilist 
tabamust kui see — Grenzstein kannab Liimi. 
Ja alumine ausamba osa peaks olema parkimist 
kui sest kõige odamamast; ülemisel poolel tuleks aga 
odamuse printsip ohm'erdada ja paasi asemele 
marmor mõtta õnnetu Liimi pärast, kes küll 
mallamaene oli, aga pärlitega kauples ja kõike 
odamat põlgas.

See kontrast-ausammas dokumenteriks kõige 
trehmatvamalt sarkastilist-kontrasti nende kahe 
mehe saatuses.

paas ja marmor — paris ja maestemaja.
Kristi Rannaroo.

Kahtlane kõmulugu.
Pärnus Valitses suur ärewus. Nagu kulutuli 

käis teade läbi linna, et eestlaste Valimise 
to õit ära olla kadunud. Tekkisid mitmesugused 
lahkuminewad kuulujutud. Ühed ütlesid, et politsei 
ta pogrisse pistnud, teised tõendasid, et teda Viimast 
korda Australias nähtud, kui mustad mehed teda 
katlasse pannud.

Et Vähegi Valgust tumedasse asjaloosse saada, 
kutsuti Tallinnast „Teataja" toimetusest kuulus tule- 
sööja Suliman-ben-hip ja Tartust „Meie Aastasaja" 
toimetusest Ed. Laamann kohale.
D kWiimasel oma ülisuure terawmeelsuse ja esimesel 
oma pugusse õgitud tule abil läks korda kadunut — 
keskerakonna õue peal olewast seitsme sülla sügawu- 
sest kaemust üles leida. Wäetikene oli purusurnud 
ja weskikiwi serwa alla peidetud.

Tõusis kahtlus, kas lapsukesele wägiwaldselt ots ei 
ole tehtud ja kawatseti Keskerakonda Vastutusele Võtta.

Aga seal astus adw. A. Jung ette ja seletas, 
et siin surmamisest juttugi ei wõiwat olla, Vaid lapsuke 
olnud juba sündides surnud. Seda pidada^ 
tema kõige puremine teadma, sest ta olnud sünnita
mise juures ämmamoorina tegem. siiru Siim.

ST

Proow,
Eesti keelde Lermann Annita.

,,Iilis Teie seal teete ?"
„Gtsin tööd."
„Missugust tööd?"
„See on üks kõik, kui ta aga aus töö on."
ksenry Burton silmitses uuriwalt temaga kõ

tt elernat meest.
Henry oli kaks nädalat New-Iorkis Viibinud 

ja kogu aja hoolsaste tööd otsinud, ilma et õnnes
tanud oleks seda leida. Käis peaaegu nii, fui 
aleks Võimata asi llem-Iorkis tööd leida.

Kuid nüüd sattus tema teele mees, kes oli 
hästi riides ja meeldima näoga, ja kellest loota 
mõis, et tal tööd anda on. Täna päeroal oli 
linna tänamatel ja sadamas ümber uitades temas 
mõte maad mõtnuö, et ta maailmas ülearune 
on, — mõru tunne noorele, tööjõulisele mehele!

Hüüd näis aga taemas selgiwat. Wõib olla, 
saab ta nüüd tööd, —- ta ei söandanud seda 
aga õieti lootagi. Ta oli ju nii sagedaste pet
tunud.

Wõõras mees oli teda kogu aja teramalt sil
mitsenud - nüüd algas ta uueste kõnelema:

„Annan Teile tööd, kui tahate, ausat, kuid 
hädaohtlikku, palk on hea."

„iilis töö see siis on?"
Wõõras kehitas õlast.
„Seöa mõin Teile alles siis ütelda, kui Te 

tööd mastu mõtta olete lubanud."
„Kui palju ma palka saan?"
„Kümme dollarit tunnis."
Burton kohmetas. „Kui kaua töö kestab?"
„Wahest 24 tundi, mähest mitu kuud. See 

ripub asjaoludest ära."
Burtonil ei olnud kopikat taskus ja ta ot

sustas sellepärast ruttu.
„Hea küll," sõnas ta; „та olen Teie tee

nistuseks malmis."
„Tulge siis ligi."
Ilad tõttasid Henryle tundmata tänamat möö

da üles, teist mööda alla. Henry püsis kindlaste 
teise kannul,. nagu kartes, et teisest lahku läheb 
ja tööpaik tal käest libiseb.

Nad jõudsid lõpuks linnaosasse, kus pilme- 
purustaja teise fõrmal seisis.

Wõõras mees astus ühesse nendest sisse, Bur
ton tema kannul.

Sõiöutoolil tõusid nad 26. korrale. Nad sam
musid pikki pikka, pimedat täitu; mõõras pea
tas ühe ukse ees, mattis mõtmefimbu, amas ukse 
ja nad olid suures, malges hoones. Wõõras lu
kustas ukse seestpoolt ja — seal nägi Burton 
oma päratuks ehmatuseks oma nina all minnas 
remolmrit.

Hessiry Burton oli julge mees ja ehk teise 
tegemas teda küll kohutas, hoidis ta oma külma-
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Hoh ikka!

Mõisnikuseisus Riigiwõimuler 
„Ma ei saa aru, mis lõbu see sulle teeb, 
Wanka, mind ühtepuhku ähwardada nende 
keeluseaduse pommidega Pilduma hakata. Pa
rem wõiks sa mulle täieliku woli anda maad 
oma tahtmise järele korraldada ja walitseda, 
pealegi sünnib see ju kõik sinu oma kasuks; 
mina ei saa sellest ise midagi — ma teen seda 
ainult truuduse pärast sinu wastu."

werd alal ja tegi näo, nagu ei imestakski ta wäga 
asja uue pöörde üle. Ta seisis pilgu aega wagusi, 
siis küsis ta wõimalikult hooletult ja külmawere- 
liselt: „Noh, mis see siis tähendab?"

„Näed üles!" kamandas teine.
Rewolwri tagant waatawad silmad waatlesid 

teda kurjalt. Burton wiiwitas weidi, siis täitis 
ta teise käsku.

„Näänge selg siia poole!" käskis roSõras 
jällegi.

Burton täitis käsku, küsides: „Mis pagan 
see siis tähendab?"

„Arge küsige," kõlas wartus.
Sits tundis Burton, kudas wõõras tema käed 

nööriga kokku sidus. Gli see tehtud, kästi teda too
lile istuda. Ta istus, niisamati ka wõõras tema 
wastuseiswale toolile.

„Kas tahate tööd wastu wõtta, millest Teile 
kõnelesin?" küsis ta.

„Küll ma tahan," roastas Burton ja jatkas 
ettewaatlikult: „Hga alles siis, kui tean, mis 
töö see on, wõin kindla wastuse anda."

„See on mõnus," taastas tööandja rahulda
tult. „Jutustan seda kohe. Asi on nimelt nii, et 
olen walmistanud isesuguse õhulaewa, mille abil 
taõib 24 tunni jooksul ümber maa, ära käia. 
Siin läheks mul nüüd Teie abi tarwis. Kas ta
hate katsetegemiseks minu õhulaewa istuda?"

Burton silmitses meest. „Яда mis siis sünnib, 
kui õhulaew Teie lootusi ei täida?"

„Noh, just see ongi kardetaw .Kui laetoaga 
-hulluste läheb, siis taõib juhtuda, et raskuse 
mõju kõrwaldamise pärast — kadas seda körwal- 
datakse, see on minu saladus — õhulaew maa 
peale tagasi tulla ei saa."

„Seletage asja ligemalt,” palus Burton.
„See on mingi anti-centripedali laeta. 

Teil ei tarwitse muud teha, kui laewa tüki maad 
maapinnalt kõrgemale tõusta lasta, —laeta jääb 
õhus anti-centripedali juhtkangi abil seisma. 
Laew seisab siis õhus paigal, seni kui maakera 
end ringi ümber pöörab. 3a kuna maakera 24 
tunni jooksul korra ringi pöörab, siis ei tarwitse 
muud, kui seda aega ohus paigal püsida ja 
reis ümber ilma ongi tehtud."

„kjm," häälitses Burton meest uuruaatt ja 
kahtledes silmitsedes.

wõõras pani mehe kahtlemist tähele ja sõnas 
naeratades:

„Ша kõnelen tõtt. Minu õhulaew seisab katu
sel,' niipea, kui Teie otsustanud olete, wõime 
seda maatama minna."

Burtoni meelest oli asi meelgi tume.
„Miks Teie mind esite rewolwriga ähwpr- 

väsite?" küsis ta.
„proowisin Teie julgust, hea mees. Te kan

natasite proowi wälja, ilma et silma oleksite pil
gutanud."

„Mispärast mu kaed kinni sidusite?"

Keelufeadus ja roiinüuputus.

Keeluseadus: „Appi! Ma waenekeue 
pean kõige pealt wiinawoogudesse surema!"
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Rõõm.

„Ühiselu" ilma hammasteta päts on wäga rõõmus, 
kui kuuleb, et tema parem käsi, tulesöö a ja mõõganeelaja 
Suliman ben-hip, rnitte „Päewalehe" juurde ametisse ei 
saanud, waid „Tallinna Teataja" toimetusesse edasi jääb.

Pärnu „olude juht" Jung rõõmustab wäga, et ta olusid 
niiwiisi juhtida on mõistnud, et Brackmann linnapeaks 
ja Rambach ja -Amende linnanöunikk..dek. said; les eestlasi 
linnaametisse soowiwad, sõimab L. „uulitsapublikumiks".

Kuresaare sakslased on rõõmsad, et neil õigusetunne 
puudub ja et nad oma usaldajaid ehtsa Saksa aumehe

" likkusega petta mõistawad.

Parun Nkatäril on hea meel, eteta „kes erakondlaste" 
abiga sekretäriks tagasi waliti ja nüüd kui tööarmastaja 
inimene 4 aastat jälle rahulikult ja segamata wõib töötada
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„Lttewaatuse pärast. Kartsin, et asja selgi
tuse puhul mu kallale kipute."

„Wõi uii .Noh, päästke siis nöörid walla,- 
karta ei tarwitse Teil midagi."

Wõõras mees lõikaski nöörid katki.
„Teie wõtate siis mu ettepaneku wastu?" 

küsis ta .
Burton ei wastanud kohe. Tal oli rahapuu- 

dius, ta ei tahtnud aga siiski elu kaalu peale 
panna. Kas wõib kõneldud anti-centripedali- 
õhulaew raskusest kõrwaldatult õhku tõusta ja 
pärast tahtmise järele tagasi tulla, wõi sattub 
see tundmata teedele. 5eesugusel juhtumisel ei 
oleks 10 dollarilisest tunnipalgast mingit abi.

„Tahaksin laewa healmeelel näha, enne kui 
otsustan," sõnas ta.

lvõõras raputas pead. „Te saate laewa üks
nes siis näha, kui mu tingimisi wastu rvõtta lu
bate," üttes ta .

„hea küll," sõnas Burton weidi mõtlemise 
järele. „Ша teen katset. Kui mul õnnestab 24 
tundi õhus paigal püsida, siis olen 240 dollarit 
omandanud ja kuulsaks meheks saanud- sest see 
ei ole iga mehe asi, nii lühikese aja jooksul 
maakera ümber ringi ära taia. Kui see aga ei 
õnnesta ,— noh, ükskõik. Ша wõtan Teie ette
paneku wastu."

,Tulge siis minu järele," ütles mõõras ja 
arvas ukse.

pilgu aja pärast olid nad ühe llew-Jorgi 
kõrgema pilwepurustaja katusel. Seal, lahtisel, 
lamedal katusel seisis imelise näoline masin, mis 
õhulaewa ja menet kujutas. Wõõras läks selle 
petsiku masina juurde ja silmitses seda heal mee
lel. Siis ütles ta rõõmsalt oma kaaslasele:

„lklis Teie arroate ? Kas ei ole iseäralik 
laew?"

Burton raputas pead. „See ei näi sedalaadi 
olewat, et ta seda täita suudaks, mis Teie teha 
ütlete wõiwat," sõnas ta.

„Яда mina ütlen, et suudab," roäitas tema.
„päriselt kindel Teie aga isegi selle peale ei 

ole," armas Burton.
„llkuidugi mitte. Kui ma täieste kindel olek

sin, kas ma Teile siis 10 dollarit tunnis mak- 
saksin, ja peale selle wõimaluse annaksin, kuul
saks saada. Sest kuulsaks saab igatahes mees, 
kes 24 tunni jooksul ringi ümber maakera ära 
käib. Kas ma ei mõiks seda ise teha? Hoiaksin 
raha alles ja saaksin ise kuulsaks. Kuid kindel on, 
et katse õnnestumise juures kahtlema peab. 
Wõib toguni juhtuda, et laem ohumerde kaob, 
ilma, et ta kunagi enam maakera peale puutuks. 
Sellepärast Ioon Teile mõim!aluse raha teenida ja 
kuulsaks saada."

Tänan. Teie annate mulle moimaluse hukka 
minna."

Wõõras tõmbas otsaesise kortsu.

„Tähendab, Teie ei ole siis mitte nõus kat
set tegema ?" sõnas ta.

„Seda ma ei ole ütelnud," tähendas Bur
ton. „(Ei, ma tahan tõeste katsuda. Kuid ma 
ei tea, kudas masinat juhtida. Ша mõiksin hõlp
suste musina rikkuda, ehk see mõtuks mu protestist 
hoolimata sõidusihi HTarfi poole."

„lklasinumärk on lihtne," julgustas mõõras. 
„Шопе minuti jooksul õpite seda niisama hästi 
käsitama kui mina."

,,6ea küll. Kunas ma peale hakkan?"
„Täna õhtul ,kui pimedaks läheb. Ша ei 

tuha inimeste tähelepanemist ärataba, enne tui 
ma kutse kordamineku peale kindel olen. Tulge 
nüüd koju, seal mõime peetuda, seni kui purus 
ueg on ulgudu."

lkad läksid mõõru mehe koju, mis igupidi 
hästi oli murustutud.

Wõõras kõneles wahetpidamata oma Iae= 
mast. Kui kutse õnnestub, usutub tu ühisuse, mil
lele nimeks unnub „unti-centripedali ühisus".

Ghtupoolel tuli luemahoidju koju. Burtoni esi- 
tuti talle julge nooremehena, kes unti-cdntripe- 
dali laemaga kutset ette miõttu söundus.

Laemuhoidja tõi tormi ligi. See umuti ju 
marsti oli luud maitsema toiduga kaetud. Kõik 
kolm istusid laua äärde ja hakkasid rõõmsal mee
lel sööma.

Söömist lõpetades oli ilm juba pime ja nad 
läksid katusele. Burtonile näidati nüüd, tubas 
kaema juhtiba tuli. Ta tuubis, et ta siin eksida ei 
wõinud. Teda tutmustati ka sellega, mis siis 
mõib sündida, kui antbcentripeöali juhtkang kor
ralikult ei tööta.

Burton astus laewa, temale juhatatud kohale. 
Ettewõtja ju laewajuht astusid tormale.

„Kas malmis olete?" küsis juht.
„Wõin minna," sõnas Burton hambaid toitu 

surudes.
„pange siis masin täima."
Burton täitis käsku. Saja hobuse jõuline 

mootor hakkas malju surinaga ja pahinaga käi
ma- terme laew kõmises ja wabises käimisest. 
Burtoni julgus pandi kõrvale kaalule, kuid tema 
kannatas selle mehiselt wälja.

„ПНреа tui Teie anti-centripedali tongi 
alla lasete, tõuseb laew õhtu," hüüdis wõõras 
masina surinast ülekäiwa malju häälega. „Tõus
ke 1000 jala kõrgusele üles ja laste siis tõste- 
mibu alla, nii et fee juhtub B tähel tähendatud 
kohta. (Dn see tehtud, siis käänake seda teist 
natukehaamal ja ettemaatlitult sissepoole, kuni 
see otse nurka seisma jääb. (Dn fee kõik toime
tatud, siis peab laem 24 tundi õhus püsima.

Selle järele ei tarmitfe Teil muud teha, tui 
wagusi paigal istuda ja enese all seismat maa
kera pöörata lasta. Kui 24 tuubi imööbas, siis 
käänake juhtkangi nii, et fee T. tähendatub 
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kohta jäüb. Siis lasete alla, ja ring ümber maa
kera ongi tehtud."
- „hea küll," sõnas Burton.

„Head õnne!" hüüdis wõõras. „Kas olete 
nüüd malmis ?"

„Malmis," sõnas Burton südilt.
„Käänake siis anti-centripedali juhtkangi."
Burton wõttis kangist kinni, wiiwitas weidi 

ja keeras seda siis otsustawalt. Kuuldus naksa 
tus, kuid laew ei liikunud paigalt.

*
„Iilis siin toiga on?" küsis Burton.
Mehed hakkasid naerma.
„Siin ei ole mingit imet," sõnas wõõras, 

„sest laew on katuse külge köidetud. 3a kuigi ta 
köidetud ei oleks, ei wõiks ta ometi paigalt lii
kuda, — et teda tolli osa katuselt kõrgemale saa
da, selleks on tõstemasinat maja."

„Wäga lõbus," häälitses Burton, „kuid mis 
fee kõik siis peab tähendama. Ehk seletate mulle 
seda lahkeste."

„heal meelel," sõnas mõõras. „Kagu teate, 
wahetatakse siinsetes rahaasutustes igapäew pära
tuid rahasummast ja rahaasutuste saadikuid käib 
sadade kaupa uulitsatel. Ikeil on suured raha
summad mefslites, sularahas, roäärtpaberites ligi. 
Kuid raha himu ukutab ta teistsuguseid asjamehi 
neis paigus hulkuma. Ikeed ootaroaö sünnist juhust 
ja kui seesugune leidub, siis ei kohku nad ka 
mõrtsukatöö ees tagasi.

Nende ühiskonnale hämitawate inimeste pä
rast on politseimalitsus moodustanud wäljama- 
litud salga salapolitseinikka, kes rahaga käijaid 
teel kaitsemad.

Sinna salapolitsei jaoskonda malitakse mehed, 
kelledel on külma merd ja raudsed ergud. (!) le
rne endi salgast hiljuti ühe mehe kaotanud ja ot
sime juba mõnda päewa talle asemikku. Meie ei 
mõta oma liikmeid tamalisest politseimäest, sest 
sälamäe liikmed ei tohi teisi tunda; nad Vali
takse mäljastpoolt.

(DIete 10 mees, kellega katset oleme teinud, 
ja nende hulgast ainus, kes söandas käima pan
dud masina juures teataroat juhtkangi fäänöa. 
Seega tõendasite, et Teil on ergud, missuguseid 
meil 1913. aastal lkem-3orkis maja läheb. Teie 
köidate oma raudsete erkude pärast kahtlemotalt 
salapolitseimäkke. palk on dollar tunnis, 10 dol
larit päemas. Kas töötate koha mastu?"

,,GH, suure rõõmuga!" sõnas Burton õn
nest ja heast meelest särades. —

*
Ta on praegu salapolitsei teenistuses ja pü

sibki armatamaste selles, kuni ta surnuks lastakse • 
ehk kuni ta pusjipistel sureb, lilles on fõrgdl 
pilmepurustaja katusel ka hullunäoline masin, mis 
wenet ja õhulaerva meelde tuletab.

See on tõepoolest erkude proomimife masin.
Seda hüütakse anti-centripedali õhulaemuks. 

Kuid ainsa sõidu tegi ta siis, kui teda ta kohale, 
hoone katusele tõsteti.

Kullakefe ootel.
„Tallinna Teataja" jutustas hiläiti, et üls tema tähtsam 

kes Suliman-ben-hipi n me all balaganides 
tu esööjana ja mõvganeelajana etendusi annab, toimetusele 
sellega suurt südamewalu on teinud, et ta „Päewalehe" 
toimetusesse ameiisse tahtnud minna. Warsti wõis aga 
kurtja rõõmuga teat, da, et Suliman-ben-hip „T. Teat." 
juurde edasi jääb. Sel; uhtumisel laulis „T. T." peatoime
taja wiisil „Sealt ju, mu tulla.e, paistab su maja", nõnda: 

Kuhu me mõõkade sööja on läinud?
Kes meie leekide neelajat näinud?
Oled sa lahkund me tarest ja perest 

Suliman-ben-hip!
Suliman-ben-hip'!

Sinuta igawus elus ja olus,
Ainult uks mõte meet keerleb mu kolus: 
Tagasi tule, oh tule mu hõlma, 

Suliman-ben-hip!
Suliman-ben-hip!

Sealt ju, mu @u liman, paistab su nina,.
Rõõmuga kargan ja kepsu löön mina: 
Näen, et ei taha sa jätta mind maha, 

Suliman-ben-hip!
Suliman-ben-hip!

Mõõkade neelaja tagasi tuli, 
Õgib tuld jälle, kui tõsine Suli. 
Edasi jõudsalt nüüd balagan töötab.

Suliman-ben-hip!
Suliman-ben-hip! siiru Siim.

Käskitü kõneroiis.
Kooliõpetaja püüab ajafõna käskiwat 

mormi seletada ja seab järgmise küsimuse üles: 
Seadke lause käskiwasse kõnewiisi: „ksobune 
weab roantrit."

õpilane: ,,Hõõ!"

Suur hinna-ülesanne.
100.000 rubla wõitu.

„Ühiselu" lehtede Tallinna mäljaanne mõitleb linna- 
wolikogu keskerakonna wastu, Pärnu toäljaanne 
seadis selle asutamise oma elu ülesandeks ja tõendab, 
et kõik õnnistus eestlastele keskerakonnast tuleb. Kes 
„Ühiselu" lehtedes üles oskab leiba selle keskpunkti, 
kus keskerakonna kahjulikkns lõpeb ja kasulikkus algab, 
sellel on õigus „Ühiselu" lehtede laekahoidja käest

100.000 rubla
------------- ----------------eest „Ühiselu aktsiaid" osta. ———.——.—----------
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7TO -1:L Jungi Artu: „Pagan wõtku, ma kaaksutan küll kõigest jõust oma lõõtsa 
Jllltlmi loksu, agaZkõik naerawad ja ükski ei taha mu pilli järele tantsida!"

Wastutaw toimetaja G. E. Luiga. Wäljaandjad Dr. J. Luiga ja B. MänS. — QL Pert'i trükk Tallinnas.



SARJAJA „köemleve", „Шп" ja „Koian“ hlnnstn eransa
Piltidega pilke- ja naljaleht о Jlmub kord kuus

1914 ====== plärts ODCDG Nr. 3

Ajalehed teatasid, et Paul Kuybergil, kes wolikogus südiste alkoholiliste 
jookide wastu sõdib, omas majas õllepood on. Paul Kuyberg kuulutas, et tema 
ne ei ole õllepoodi majasse wõtnud, waid maja endine omanik (tema mamma). 
K - Ajalehed teatawad, et politsei Kuybergi majas olewa õllepoe sellepärast 
kmm on Pannud, et selle katus ja lagi wihma läbi laskis. Uueste awada wõib 
õllepoodi alles siis, kui majale Lindel latus on peale tehtud.

Paul Paljaskana: „Kas linnaamet teab, miks on tilkuma hakanud see muna, 
mis mamma mulle tiiwa alla pistis?"

Magistradi kukk: „Ei ole kohustatud teadma, miks on tilkuma hakanud kellegi munad".
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Coohefed suuremeelsuselt.
Mark Lwaini järele.

, Kogu oma eluajal, juba lapsepõlwest saadik, 
oli mul wiisiks üht tuttawat anekdotidekogu lu
geda, nii õpetuse kui ka lõbu pärast, mis Ma 
sealt leidsin. Ta seisis mul alati hõlpsaste käepä
rast, ja nii sagedaste, kui ma oma kaasinimestest 
halba mõtlesin, pöörasin end tema poole, ja ta 
peletas selle arwamise minema; samati tegin ka 
siis, kui iseenda omakasupüüdliku, Halwa ja ma
dala tundsin olewat, ja ta õpetas mulle, mis 
pidin tegema, et endast lugupidamist tagasi wõi- 
ta .Sagebaste soowisin, et need kenad jutustused 
oma õnnelikkudel astmetel korraga ei lõpeks, ivaid 
et nende meelepärased lood heategijatest ja hea
tegude wastuwõtjatest edasi kestaksid. See soow 
paisus mu rinnus nii püsimaks, et ma miimaks 
otsustasin seda rahustada, kuna ma ju ise mõisin 
mõnele anekjodile järje mõtelda. Nii siis algasin, 
ja suure maemaga ning keeruliste uurimiste jä
rele läks mul korda oma ülesannet täita. Siin 
tahan lugejat tagajärgedega tutmustada, kuna 
ma talle rea anekdotisid ja ühtlasi nende järge
sid, mis ma enda otsimistel olen leidnud, esi
tan. .. .

1. Tänulik puudlikver.
Üks heasüdamlik arst (kes ka tähendatud raa

matuid oli lugenud) leidis ühel päewal pereme
heta, murdunud jalaluuga puublitoera; ta mõt- 
tis waese looma enbaga kaasa, ja kui ta wigase 
liikme oli õienbanub ning finni fibunub, lasi ta 
mäikse mahajäetu jälle roabafs ja ei mõtelnud 
enam selle peale. Kui suur aga oli ta imestus, 
kui ta mõne päema pärast, oma ust awades, tänu
likku puudlit silmas, kes kannatlikult ootas, ja 
selle sel.sis teist peremeheta koera, kes mingis õn
netuses oma jalaluu oli murdnud, hea arst andis 
kannatawale loomale kohe abi ja ei j äinud imet
lemata Jumala äeamõistma a armu ning heldust, 
mis sellele wäiksele mahajäetud puudlilegi wõis 
osaks saada, jne. jne.

Järg.
Uuel hommikul leidis heasüdamlik arst mõle

mad koerad, tä.-.utundmujest järawatena, enda ukse 
taga ootaroat ja nende kaasas kaks teist, wigast 
koera. Vigased tehti kohe terroefs, ja kõik neli 
läksid oma _ teeb, kuna heasüdamliku arsti üle 
roaga imetlimine rohkem kui kunagi enne woi- 
must mõttis. See päew läks, teine hommik jõubis. 
Hüüb seisib ukse ees neli terroefs tehtud koera 
ja nenbe kaasas neli teist, kes jälle terroefs tulib 
teha. Ka see päero läks ning teine tuli; ja nüüd 
olid juba kuusteistfümmend koera, kelle seast ka
heksa raskelt roigastatub, arsti maja ette ilmu- 
nub, ja lajjroas pibi neist ringis mööba käima. 
Lõuna ajaks olib murbunub jalaluud jälle pai

gal, fuib heasüdamliku arsti hinges hakkas roaga 
imetlemise sekka tahtmata midagi jumalaroalla- 
tut seganema. Kui päike uueste tõusis, roalgustas 
ta juba kolmekümmend kaht koera, kelle seas 
kuusteistfümmend murdunud jalaluudega olid ja 
fes fõnnitee ning poole uulitsat oma alla roõtJiS ; 
inimestest pealtroaatajab täitsid ülejäänud ruumi. 
U)igaste loomade hulumine, terroefstehtute hõisfa- 
mine ja pealtroaataroate fobaniffuöe tähendused 
sünnitasid suure, roaimustaroa lõbususe, fuib läbi- 
fäimine oli sel uulitsal fatfestatub. hea arst root
tis paar abilist ja tegi oma halastusetööb pime= 
bats minetu eel, oli aga ühtlasi nii etteroaat- 
lit ja astus enne kogubusest roälja, et roõimaluft 
saada enb roabalt aroalbada, nagu juhtumine 
nõubis.

Kuib mõnelgi asjal on oma piirid. Kui 
jälle hommik toitis ja hea arst roeelgi rohfene- 
nub ning laienenub huluroate ja paluroate koerte 
hulka silmas, lausus ta: „Nüüb pean tunnistama, 
et neeb raamatub minb roaleteele on juhtinud; 
nab jutustaroab ainult loo kaunimast osast ja 
lõpetamab siis. Tooge mulle püss, asi on juba 
küllalt kaugele läinud."

Nii läks ta oma sõjariistaga roälja ning as
tus kogemata esimese puudli saba peale, kes oma
korda roiibimata tema jalast finni haaras. Nüüd 
sünnitas see suur heategu, mis tähendatud puudel 
enda peale mõttis, arstile niiroõrb roõimufa 
ning fasroaroa roaimustuse, et fee roiimats ta 
nõrga pea segi ajas ja ta lollifs tegi. Neli näda
lat hiljem, fui heasüdamlik arst surmaroalus la
mas, kutsus ta enda nutroab sõbrad ja kõ
neles :

„hoidke endid nende raamatute eest. Need 
jutustaroab loob ainult poolikult. Kui teilt kunagi 
ifs roilets kurat abi paluks ja te kahtlema jääk- 
ite, mis tagajärjeb teie heasoorolusel roõiffib olla, 
iis tarroitage kahtlust enbi kasuks ja laske paluja 
urnuks."

Dlles neeb sõnab ütelnud, pööras ta enda 
näo seina poole ja heitis hinge.

2. Heatahtlik kirjanik.
Keegi roaene ja noor kirjanduslik algaja oli 

asjata katsunud oma käsikirju aroalbamiseks sobi
taba. roiimats, fui nälgimise folebufeb talle roas- 
tu haigutasib, tutroustas ta üht fiibetub autori 
enba furroa eluforraga ja palus temalt nõu ning 
abi. See suuremeelne mees pani enba töö formale 
ja hafkas üht põlatub fäsifirja läbi roaatama. 
©lies oma armulise tegemuse lõpetanud, raputas 
ta fübamlifult roaese nooremehe fätt ja sõnas: 
„Ma leian, et see halb ei ole; tulge esmaspäeval 
uueste minu juurde." Määratud ajal tuligi noor
mees, ja liidetud autor tegi sõbralikult naerdes, 
kuid ilma sõna lausumata ühe ajakirja lahti, 
mis just trükist oli ilmunud. Kubas imestas roaene



Nr. 3 — 1914 19

noormees, kui ta trükitud lehekülgedel oma artik
lit märkas. „Kas rvõin ma kunagi," hüüdis ta 
põlwili lastes ja läbi pisarate, „oma tänu selle 
suuremeelse teo eest küllalt üles näidata!" Kii
detud autor oli kuulus Snodgrass; waene, tund
matusest ja näljast päästetud noor algaja aga 
oli pärast samati kuulus Snagsbn. Glgu fee kena 
juhtumine mere manitsuseks — kõigile abitarwi- 
tajaile algajaile lahkeste wastu tulla!

Järg.
Teisel nädalal oli Snagsby jälle seal — 

seekord wiie tagasilükatud käsikirjaga. Kiidetud 
autor sai natuke üllatatud, sest et nendes raama
tutes, mida ta oli lugenud, püüdlik noormees 
ainult ühekordset edasiaitarnist oli tarwitanud. 
Dmeti lehitses ta paberid läbi, tagandas sealt 
üleliigsed õied ja ta emas omadussõnade kõrred 
ümber; nii läks tal karda kaht artiklit awalda- 
miseks sobitada.

Selle järele mõis uks nädal möödas alla, tui 
tamilit Snagsby uue laemakoormaga ilmus Kii
detud autori oli elam rahuldusetunne maldanud, 
kui ta esimest korda maesele püüdlikule naoreme- 
hele sõprust Õli üles näidanud, ja ta oli end suu. 

res meeleheas raamatuis ettetulemate suuremeel
sete meestega mõrrelnud; kuid nüüd hakkas ta 
kahtlema, kas ta mitte millegi uuega nende kõr
gete tegude alal ei ole kokku puutunud. Tema 
rahuldujelunne jahtus. (Dmeti ei suutnud ta mitte 
seda püüdlikku nöörimeest, kes nii häsli sõna kuu
las ja end usaldamalt tema najale toetas, eemale 
tõugata.

Küllalt, kõige tagajärg oli see, et kiidetud 
autoril nüüd maene noor algaja alati kaela peal 
oli. Kõik õrnad katsed, seda koormat maha ra
putada, jäid asjatute. Ta pidi igapäem nõu 
andma, igapäem julgustama; ta pidi ajakirja
desse mastumõtmift sobitama ja siis käsikirjad ära 
parandama, mastumõetamatete tegema. Kui noor 
edasipüüdja miimate tunnustatut) sai, lõi ta ühel 
hoobil oma õnnele aluse, nimelt selle läbi, et ta 
kiidetud autori eraelu kõige pikandimais üksik
asjus nii tabamalt kirjeldas,- et see raamat 
määratut minekut leidis ja kiidetud autorite sü
damerabanduse tõi. (Dma miimase hingetõmbusega 
lausus ta meel: „klh, need raamatud on mind 
petnud; nad ei jutusta mitte kõike lugu ära. 
hoidke endid noorte edasipüüdjate autorite eest; 
keda Sumal tahab lasta ära nälgida, seda ei pea 
inimene enda hukatuseks ära päästma."

Järgneb.

Eeftlaie ruõit.
Sewastopoli teatris oli rusikawõitlus eest

lase ja Belgia parem i rusi.au õitlejawahel. 
D õitlus »estis 54 u.inutit a lõppes eestlase 
wöiüuga. Belglane sai nii laske rusika- 
hoobi. et ta minestanult arenale jäi.

(Eesti ajalehe teade, missuguseid sagedasti õn7)

Eesti tõugu härg: „Ma olen maa
ilma esikakleja, ma künnan mõisa põldusi 
kõige paremine ja pea« kõige selle juures 
ainult härg olema.2'

rusi.au
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Ohroerdaja.

Jung: „Selle katte taga wõin ma jul
gelt ja rahulikult oma jumalale ohwert tuua. 
Rahwas ei saa sellest midagi teada!"

Kitfaroopalifd.
Satu ja Kiisa wahel jääb rong korraga seis

ma. Arusaamatuses waatawad sõitjad üksteise otsa. 
Korraga tuleb konduktor uksest sisse ja ütleb: 
„IDaguni haak on katki läinud, masin on rongi 
ees lahti. Kas ei ole kellegi! natuke nööri kaa
sas?"

О О ü

Kirg ja aade
Wiimasel kredit-ühisuse koosolekul kutsus 

hra Kuybe g hra Aibopuu kakstkwõitlusele 
Kuyberg on üleilmlise rahuseltst Tallinna, 
osakonna asutaja ja esitaja ning wõitleb 
sellena sõdade wastu.

Kuyberg kutsub Uibopuud 
kaksikwõitlusele — 
Uibopuu, oh walwa suud, 
muidu ots on hale!

Kuyberg katsub riistapuud, 
miska wälja minna, 
püss on juba ostetud, 
tõmmatud ka rpinna.

Tehtud on ka testament — 
kuid seal mamma hüüab: 
„Rahuseltsi president 
sõtta minna püüab!"

Kuyberg wiskab püssi käest.
sõdib ainult suuga:
Hagu Sitnfon wehib to 
wapralt lõualuuga.

„Sarjaja0 kuu-ringwaade,
kveebruar algas tänawu suure üllatusega ehk, 

kui nii tohib Ütelda, „waimliku plahwatusega", 
mis meie õhukesesse, kuid juba küllaltki sega
sesse politika-ajaloo raamatusse uued siiru-wiirud 
tõmbas. Nimelt juhtus „Ühiselu" lehtede peatoi
metuses, kust uuel aastal rohkeste ülemaalisi pa- 
berikoormaid ähwardati wälja saata, seesugune 
inimlik õnnetus, et korraga kogu see kraam, mil
lega endid mitmed toimetuseliikmed tükil ajal olid 
toitnud, õhku lendas. Meie aastasaja ning meie 
kodumaa ühiseluline kahju on seega muidugi 
suur, sest seesugust „waimutuld" ja seesuguseid 
„waimumõõkasid", nagu wiimati kaotatud, wõib 
meil wist^ harwa leida. Igatahes peaks soowi- 
tanta, et inimesed, kes neist haruldastest asjadest 
mõne tükikesegi juhtuwad leidma, need Lesti 
Rahwa Museumile läkitaksid — tulewatele põl- 
rvedele mälestuseks. Nende alleshoidmine ei to
hiks wõimata olla, hoolimata kõigest, sest on 
meel raskeminegi püsiwaid asju alles hoitud, näi
tuseks känd,. mille otsast Noa laemale mast on 
wõetud — ja mida meile meel hiljuti „Esto
nia" „kultura-basaril" näidati.

Teine^ sündmus, mis weebruari alustas, oli 
fee, et meie „maa fool", mis aastate kaupa õlle- 
ja weiniwaatide all ja peal lasudes tuimaks oli 
jäänud, äkki jälle soolasemaks hakkas minema, 
mä^gataroaste mingi seesmise protsessi mõjul, prot
sessi algatada oli wist Tartu ülikooli keeleteaduse 
üliõpilane lvillem (Emits, kes end wahete wahel 
Ungaris ja Soomes (Eesti rahwus-kultura ja 
tõuterwenduse professori-arneti wastu käib wal
mistamas, Soome mufeurnitest meie tõu alg
eksemplarisid otsides ja Ungaris meie fuTturi 
ülikulturilisi sugemeid laotades. Ta kirjutas min
gi retsepti „rahwusbiologiliselt seisukohalt oma 
psüho-füüsilise jõukoau magnedilisest induktsionist, 
nimelt selle instinktiiwsemast ja intensiiwsemast 
osast, mille intranssubjektiiwne tõelisus on wäljas- 
pool iga kahtlust", — ja nüüd hakatakse selle ret
septi iärele. meie maa soola „üliõpilastelehe" ni
me all meie rahwa „mittehomogensemasse rah- 
wuslikku organismusesse juhtima — teatawate 
funksionide täitmiseks."

Kubas see haruldane rohi saab mõjuma, selle 
eest ei wõi teegi wastutada, et aga esimene doose 
nõrk oli, seda tunnistawad kõik. Seda tunnistab 
ka meie noor pahempoolne adwokat Anton pal
wadre, kes „Tallinna Teataias" rohu walju ar- 
mustamife alla roõttis. Ta tõendab endale omase 
hooga, et „iga üliõpilane peab arienteritud ole
ma selles, mis aga kuskil akademilifes ringkonnas 
sünnib, ja peab end ära hoidma dagmatismu- 
sest ning schablonist". peale selle tähendab pal
wadre Trnitse kohta: ,,3a (Emits — lähemalt 
teeb märkusi ainult „keelelises suhtes" mis
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mõne korra ka kahtlased on". Siin tuleb nüüd 
küll küsida, kes ja mis „mõne korra" kahtlane on: 
kas (Emits ja ta märkused keelelises suhtes, kas 
Palwadre oma „arienterimise" ja „dagmatismu- 
sega" roõi wiimaks „Tallinna Teataja", see meie 
kõige käremeelsem leht, kes seesuguse „dagmatis- 
muse" ilma „arienterimata" ära trükib. Muidu 
aga peab ütlema, et adwokat palwadrel on hea 
politikaline haistmine, mis teda käseb Шепе ele- 
mentifiö (Eesti pinnale istutada — kuigi esiotsa 
ainult „keelelises suhtes".

3a üleüldse: meie inimeste huwid kaldüwad 
kagasi manasse ajasse. Marie kjeiberg saadab 
oma uuema teose „toiimfe päewa" kangelase 
Egiptusesse muistsete tarkade muumiaid ja wa- 
raode pealuid kaewama, ja К. Я. Hindrey ei tar- 
wlta enam muid weinisortisid kui neid, mis aas
takümneid kusagil jahedas keldris on seisnud. 
Wähemalt jutustab tema hea sõber Hoia Ronk 
„postimehe" weergudel, et Hindreq pärast seda, 
kui ta „lvanemuise" einelaua korrapidajate pea- 
mefyefs on rvalitud, haruldast kalduwust wana- 
aegsete jookide uurimiseks on hakanud awaldama. 
kahaks loota, et ta sel teel wiimaks ka seesuguse 
nektari ja ambrosia üles leiab, mis teda ta wi- 
hasemate waenloste, Gleski, Leeki, Sisaski ja

r*„91 evalet Beobachter": „Karaul! 
Mäss! „Päewaleht" kirjutab, et õpetaja ei 
peaks wastu koguduse,, tahtmist koha peale 
minema!"

" ' ------------- - — I “

„Eesti rahwas on weel niässumeelne ja 
sellepärast ei wSi talle keeluseadust lubada." 

Ühest riiginõukogu kõnest.

, Balti kõrtsmik: „Minu õllekann on 
ainukene koht, kus sees sinu mässumõtted 
kustumad."

teistega ära lepitab. Igatahes oleks sellest tulu 
mõlematele pooltele, iseäranis aga Sisaskile, kes 
tui „lvanemuise" tähtsam juht Shakespeare ja 
teiste dramaturgide üle otsustades kompetentli- 
kuma arwamise omandaks sellest, mis talle on 
külge jäänud „Nuustaku äärmistel uulitsatel".

Kohaliku rahuselksi „president" Paul Kut)= 
6erg on koledas ärewuses. Sest mõtelge ometi, 
mingi kopikalisel) ajalehepoisid rüwetawat iga 
hommiku ta rahuaatelist kirjakasti sellega, et nad 
sinna kõige odawamat pakkimisepaberit toppiwat. 
Küll tuulutas Paul Kuqberg „Tallinna Teata
jas", et ta ainult kõige paksemat ja kõige suurema 
formadilist pakkimisepaberit, mis Tallinnas saada 
on, tarwitawat, aga kõik asjata. Ka mõtles ta 
linnawolikogus aru pärida, kas on linnawalitfusel 
teada, et mõned endised linnawalitsuse tegelased 
kõige odawamat pakkimisepaberit walmistawad ja 
praegustele tegelastele maksuta kodu täite saada- 
maö; kuid meelde tuletades, et linnawolikogu ku
nagi ta genialsetest sammudest aru pole saanud, 
jättis ta arupärimise awaldamata. Яда et rah
was ikkagi teada peab saama, missugusesse pa
berisse Paul Kuqberg sauna minnes oma pesu 
mässib ja missugust paberit ta jalatalla alla pa
neb, kui jalad külmetawad, siis tahab ta ligemal 
ajal sellekohase seletuse 135 tuhandes eksempla
ris trükkida ja igale Tallinna elanikule kätte 
saata lasta.

Sest Kuqberg teab, et kes Õigust ja tõde ei
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nõua wäikestes asjades, see ei tee seda suurtes 
mitte Sust nii, nagu üks Tartumaad 

õpetan, kes kolmeaastase tütarlapse kolme nööp- 
^'^warguse pärast kohtusse kaebas. Igatahes 
nrnpmŽr aJnufe/eö korraarmastuse tunnistused 
praegusel korralagedal aial ja nad tuleksid ta 
aialooraamatusse üles märkida — õpetuseks tu= 
Aatele Põlwedele. z-pia.

Kojanarr.
.... .pri?ts kDied Albania walitsejaks sõitis, 
Ms wottis ta oma saatkonda ka ühe kojanarri. 
m»n^affUS W“frSh Unistusesse esite ka oma 
aenõa, kes niisama lõbus naljahammas oli.

u’fs..F’1irjt ei olnud sellega nõus, maid ar- 
nxis, et ühest narrist küllalt on .

Nõnda sõitis siis narr kaasa.
Teel tuli palju albanlasi würsti toagunisfe 

~~ muidugi suurtsugu isikuid - kes maad tund- 
s-d ia oma arwamist awaldasid. Narr kuulas tähel- 
hphS r * HIJafn’a maast, tema elanikkudest, 
™nbe kir.aoskamatusest, wiljaikaldustest ja rööw- 
luest raagilt
J uus Würst oma saatkonnaga Santi Qua- 
fnb-aS ! •?ubr5’ Euukls ta oma imestuseks, et narr

- aea)a peale olla läinud ja sellega tuba jälle koju poole sõidab
Mispärast," küsis wärst pahaselt.

» mtu,fabes «udis kojamarssal talle ühe 
kirjakese, kus kojanarr suure rutuga pliiatsiga 
ainult need sõnad oli krilseldanud: *

hübt.h wend Wied! Sul on õigus: sest 
on kull, fui ainult uks narr Durazzasse sõidab"

_ „Lust. Blätt."

Järjekindlus.
^erra Kunberg tahta politsei nõudmise wastu 

- et ta ollepoe kohalt oma maia katust paran- 
rb?,4,.- sinep, kohtusse edasi kaemata, sest katuse 
"õ^llkumisel olla alkoholi wastu mõitlernine ees

margiks: laest jooksew märg teha õlle niiwõrd 
№‘S, et ta joojatele enam kahjulik ei ole. 
tlaebtusekiria kokkuseadmine antakse adwokat Tee
mantl kätte, kes peast niisama tark on, nagu 
iiui)bergiL y

L
Armas „Sarjaja“!

, Mul Oli tarwis kuhugile sõita ja ma kaup- 
uftn kulas omale küüdimche. Oli ilus faanitee 
Korraga märkan ma, et hobusel teisel tagumisel 
kab,al raud puudub ja ütlen küüdimehele, et 
hobune uhe raua nähtamaste ära on kaotanud, 
rahulikult wastab küüdimees: „Ega ta selle
parast salga ära ei külmeta," ja sõidab rahulikult

Hingede ühendus.
herra Tabewa kustutas sigari ära, kohen- 

öas ühe jala teise peale, seadis ennast mõnusa
malt istuma ning algas pikema wastunane- 
kuta:

- See oli sel ajal, kui ma hingedewahelisesse 
magnetismusesse, telepatiasse, mõtete lugemisesse 
la spiritismusesse uskusin. Muidugi oli mul ssb- 
ranna, kellega neid sügawaid okultismuse sala
dusi uurisime, sellekohaste õpe- ning juhatuseraa- 
matute peale kõiki oma tagawarakopikaid ära 
kulutades. ‘

Mu sõbranna oli wäike ja õrn, weidi när- 
wiline ja pisut ebausklik,- ta nimi oli Laura ja " 
ta oli malmis kõike tõeks pidama, mis kudagi 
telepatiasse wõi „waimlikusse" ehk hingedewahe
lisesse läbikäimisesse puutus. Teadagi olime tei
neteisele pühaliku tõotuse andnud, et see, kes meist 
ennem peaks surema, katsuma saaks peale surma 
teisega kokku saada wõi mähemast kudagi wiisi 
endast märku anda.

Meie mõlema kirjeldamata õnnetuseks juh
tus nii, et ma kodulinnast pidin ameti asjus 
mitmeks kuuks ära sõitma. Laura pisaratel ei 
olnud otsa ega äärt; ta südamewalu tegi mu 
haigeks, nii et waemalt jõudsin meeletumate soo- 
wlle wastu panna — teda ühes wõtta, „Ta'ga 
põgeneda" nagu romanides üteldakse. See jäi 
fusfi tegemata, meil oli tõeste liiga mähe

Lelle eest kirjutasime teineteisele iga päew 
nelia-leheküljelisi kirsasid kõige peenemate täh
tedega, et wõimalikult palju paberile ära ma
huks. Ei kulunud kaua, kui me kirjade sisuks 
— nagu suusõnaliste kõnelemistegi tähtsamaks 
aineks sai telepatia ning mõtete edasiandmine 
kauge maa tagant.

. kiskusime mõlemad kindlaste, et mõimalik on 
mitte ainult iga foowitud mõtet igasuguse kaugu- 
^mahe peale waatamata teisele edasi anda, maid 
ka, et mõimalik on palja tahtmise abil ennast 
(wõi oma astralset ihu nagu sellekohastes raa
matutes öeldakse) teisele nähtawaks teha. 3a pi
kema wastupanekuta oli Laura nõus teoretilisi 
teadmisi tegelikult ära proowima. Tegime otsu- 
I™. et teatud õhtul mina Peterburis oma tamb= 
rifefes malmis pidin olema wastu tootma, mis 
Laura telepatilifel teel mulle wõttis ütelda.

Kõige suurema hoolega walmistasin ennast 
,,seanssi mastu; heitsin teatud õhtul warakult 
woodisse, et mingi asi mind segama ei pääseks, 
nmg jäin sõbranna teadaannet ootama. Pitta' 
mifi tõrjusin kõik kõrwalised ja asjasse mitte puu- 
tuwad mõtted ära, katsusin peaaju puhta ja tüh- 
ia hoida nagu roalge paberi... Mõni silmapilk 
aega laks tõeste, torba „mitte millegi peale mõ
telda , sus tulid lalle päewased juhtumised meelde.
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uulitsal nähtud näod, kuuldud kõnekatked,' pe
renaine, kes hommikul meelde tuletas, et homme 
üüri peab maksma... lvihaselt peletasin peale- 
tungiwaid mõtteid eemale, kuni pea uimaseks hak
kas jääma ja meeled kaduma; silmad wajusid 
wägise kinni... Glin wist kaunis kauaks tukas
tama jäänud. Korraga kohkusin üles. Selgeste 
kumises forms: „Isane kass Hints!.." „Isane 
kass Hints!" kordasin masinlikult ja hakkasin mõt
teid koguma, pikkamisi tuli me kokkulepe meelde 
ja sõbranna, kelle „teadaandmise" ma olin lask
nud õhku minna, magama jäädes. Uueste kostis 
kõrwus „Isane kass Hints!.." lvihaselt läksin 
kodunt wälja.

Nii pea kui me edaspidi weel katseid tegi
me telepatialisel teel midagi teineteisele teada an
da, ei suutnud ma muud mõtelda kui „Isane 
kass Hints..." lõpetas herra Tabewa ja pani 
uue sigari põlema.

Et kord okultismusest jutt on, algas Unetu, 
fui koosolijate naer kustus: siis tahan midagi 
tõsisemat jutustada sellelt alalt. Lugu sündis mu 
endaga.

Ka mul oli sõbranna, — ja me olime kah 
spiritismuse köidikutes kinni. Iseäranis huwitas 
meid nimelt „kodukäimine" pärast surma. Glime 
teineteisele mitmel korral tõotanud, et see, kes enne 
sureb, teisele ennast pärast surma näitab...

Unetu tegi tõsise ja pika pausi.
.... , Nka ei hakka palju ettewalmistusi tegema, 

rääfis ta edasi: Jaatus tahtis, et mu sõbranna 
rasfeste haigeks jäi. Ta oli surma suus... päe- 
wad ja ööd walwasin ta juures, jäin ise uneta 
ööde ja murede kätel haigeks, kuni mind wägise 
haige juurest ära wiidi ja koju saadeti.

Muidugi ei saanud ma selleläbi rahu. Meele
tuma ahastuse ja mure käes waewledes jooksin 
kitsas toas edasi tagasi, langesin wahel sängi ette 
kummuli, nuuksusin ja kaikusin juukseid... Lõpuks 
muutus walu, tuimemaks, jalad wäsisid mitme
tunnisest kõndimisest; tundsin tahtmist magama 
heita.

©lingi juba woodisse minemas, kui uue hooga 
ennast ülesse piitsutasin ja walwama sundisin. 
„Tema" wõiiles surmaga, — ja ma tahtsin ma
gada !.. „Ta" ehk oligi juba surnud, — ja mina 
mõtlesin magamise peale!..

Clin kindel, et ta sel öösel pidi surema. Olin 
niisama kindel, et — kui ta sureb — ta mulle 
tuleb sellest teatama. Alustasin uueste enda rän
damise. Lambist lõppes petroleum, ainult kuu 
— kitsas noor kuu — paistis aknast ja malgustas 
tuba. Gige kahwatult ja ähmaselt.

pea käis mul ümber, meelekohtadel oli tume 
tuikaw mälu. Ialad tõukasid komistades wastu 
toolide jalgu. Uskusin isegi sel ööl ära sure
wat... '

Korraga awanes uks kuulmata nagu maimu 

käest lahti tõugatud. IDalges pikas roimas kuju 
seisis lämel... Ma olin minestamas.

„Sina?" küsisin kangel keelel: „Sina, kallim? 
Gled sa mi imaks rahu saanud?.."

„lvõi rahu? Kui nooreherra siin ülemal 
marsiwad nagu terme trupp soldatisi!.. Ia minu 
magamistuba on just Teie toa all..

See oli mulle liig. Minestanult talutanud 
perenaine mind woodisse. ..

„Tema" ei saanud weel rahu. Paari nädala 
pärast oli ta terme. Aasta pärast läks ta mehele, 
— mitte minule. Nüüd on ta kümne lapse ema, 
tublis termifes tänapäemani.

„Estonia“ bafaril
kuulsin mööda minnes:

„Kubas meeldis sulle Karlsoni „Meie"?" 
„Niisama nagu meie Karlson."

88
Ei saa!

Naatan saab uulitsal oma sõbra Semmiga 
kokku ja ütleb: „Semmi, kas sul häbi ei ole 
nii musta kraed kanda? Keera tal mähemast 
teine külg wälja."

Semmi: „Mis ajast saadik on krael kolm 
külge?"

88
Palju head.

Maamees tuleb linna ja jääb Võõrastema
jasse korterisse. Kui ta numbri ära on wõtnud, 
küsib ta poisilt, millal söögiajad on.

„Kohwi on kella seitsmest kümneni, hom
mikusöök kümnest kaheni, lõuna kahest kaheksani 
ja õhtusöök kaheksast üheteistkümneni," wastas 
poiss.

Imestades laseb maamees reifipauna käest 
põrandale kukkuda ja küsib: „Яда millal ma 
siis linnas oma asju ajan?"

Wahroa awitkja.
kvolikogus wõitleb wahwast 
Kunberg alkoholi wastu: 
tsirkuses ei luba tema 
tilka õlut müüa lasta; 
kalkulerib famalaste: 
kellel tarrois feelt on kasta, 
leidku üles minu maja, 
kus ma pean õllepoodi, 
seal roõib janu kustutuseks 
jüübata ta mehe moodi. 
Sest saab isamaale kasu, 
sest ma olep linnaisa 
ja kui näep, et kaup läeb hästi, 
panen üüril juurde lisa.
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Uus Kurts.

kes minu juures wisiitil ei ole käinud? See on korralagedus ja autoriteedi kõigutamine!"

Hea lüda.
lvõõras (söögimaja kelnerile): „Olge 

ometi ettewaatlikum: nüüd Valasite kõik kaste 
mu uue kuue peale."

Kelner: „Sest pole Ühti, meil on seda 
köögis meel küllalt." 

88

Г Odaw reklam.
Я.: Tead sa mulle odawat reklami mu äri 

jaoks juhatada?
B.: See on möga kerge. Lase oma äri 

silt silmatorkawate õigestkirjutuse wigadega maa
lida, küll juba mõni professor ta ajalehte toi
metab.

Wastutaw toimetaja G. E. Luiga. Wäljaandjad Dr. J. Luiga ja B. MLnS. —■ QL Pert'i trükk Tallinnas.
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Paide linnaroalimisfe tagajärjed.

„Ja Paides on kõik jälle wana wiisi..

Uulitfarongunis.
Konduktor: „Palun pabeross ara panna, 

suitsetamine on wagunis keelatud."
Wõõras: „Kubas nii? Waguni seina peal 

on ometi kiri: suitsetage ..Estonia" paberossa!"

Kübarakauplufes.
„Ma tahaksin üht torukübarat osta ja soo- 

wiksin niisugust saada, nagu nüüd Parisis tihti kan
takse, kellel wäike peegel sees on. Siis wõiksin ma 
alati näha, kas kübar mul ilusti peas on."
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£ookefed luuremeeLlulelt.
Mark Twaini järele.

3, Tänulik abikaas.
Ühel päewal sõitis keegi naisterahwas oma 

pojukesega läbi suurlinna peauulitsa, seal lõid 
hobused kartma ja pistsid lõhkuma, kuna kutsar 
istmelt maha kukkus ja sõitjad hirmu pärast otse
kui halwatud said. Kuid keegi julge noormees, 
kes kraamikoormaga tuli, hüppas lõqkuwaile ho
bustele roas tu ja peatas nad, oma elu hädaohtu 
andes. Tänulik naine pidas nooremehe numbri 
meeles ja jutustas koju jõudes kangrlaseteost oma 
abikaasale (kes ka teatud raamatuid oli lugenud). 
See kuulas liigutama jutustuse ülerooolaroa nu
tuga ära, ja kui ta ühes elussejäänud armsama- 
lega seda oli tänanud, kelle teadmata ükski roarb- 
lane maha ei lange, laskis ta julge nooremehe 
kutsuda, pistis talle roiissada dollarit pihku ja 
lausus: „lvõta see tasuks enda suure teo eest, 
Wilhelm Ferguson, ja kui sulle kunagi üht sõpra 
tarrois on, siis tuleta meelde, et Thompson Шс= 
Spaddenil tänulik süda on." Meie ronime sellest 
õppida, et heategu tegijale, nii roäike kui roiimane 
ka oleks, kasuks tuleb.

Särg.
Wilhelm Ferguson ilmus järgmisel nädalal 

ja palus herra Mc-Spaddeni oma mõju katsuda 
ja talle kõrgemat tegeroust muretseda, sest ta tund- 
wat enda kohase oleroat paremate asjade jaoks kui 
kraamikoorma juhtinline seda on. Herra Mc- 
Spadden muretses talle heapalgalise kontoristi- 
koha.

Nüüd jäi Wilhelm Fergusoni ema haigeks 
ja Wilhelm — küllalt, et lühidalt ütelda, herra 
Mc-Spadden oli nõus haiget oma majasse root*  
ma. Wähe aja pärast nõudis roiimane oma noo
remate laste seltsi, ja nii roõeti ka Marie ning 
Julie, niisamati nende wend, roäike Jakob, roastu. 
Jakobikesel oli taskunuga, ühel päewal rändas 
ta sellega elutuppa ja muutis kümnetuhande- 
öollati.iie mööbli roäärtust kindlakstegemata mää
ral. Üks roõi kaks päeroa pärast seda kukkus ta 
trepist alla ja murdis taela; seitseteistkümmend 
sugulast tulid majasse, et surnut saata. Seeläbi 
said nad tu'taroatets, täitsid togu löögi ja hoidsid 
Nc-Spaddeni perelõuna alalises ärerouses, tuna 
roiimased neile mitmesuguseid lohti ja selle jä
rele uusi lohti, tui nad manadest olid tüdinenud, 
pidid üles nuhkima. Wanaproua jõi 
taunis tubliste ja sõimas taunis tub» 
liste; luid tänulikud Mc-Spaddenid teadsid, ei 
nende kohus on tema eest hoolitseda, arroesse 
roõttes seda, mis tema poeg nende heaks oli 
teinud, ja nii j atkasid nad heasüdamliselt oma 
suuremeelset tööd. Wilhelm tuli sagedaste ja sai 
enda meelest järjest roäheneroaid rahasummasid: 

ta nõudis kõrgemat ja sissetooroamat tegeroust, 
mida tänulik ütc-Spadden talle enam-roähenr lii- 
reste muretses. '

Mõnede roasturääkimiste järele oli Mc-Spad- 
den nõus Wilhelmi ka ülikooli saatma; tui aga 
esimene õperoaheaeg tuli, ja tangelane terrois- 
hoidlistel põhjustel enda Luropasse saatmist nõu
dis, siis halkas piinatud Mc-Spadden hirmuroa- 
litsejale roastu ja sai roihasels. Ta ütles ümar- 
guselt ja ilusaste ei. See pani Wilhelm Fergu
soni ema niiroörd tol)tüma, et ta oma roiina- 
pudeli lastis langeda ja ta ebapuhtad huuled 
tõrkusid kõnelemast. Kui ta jälle toibus, tähistas 
ta: ,,(Dn see teie tänumeel? Kus oleksid teie 
proua ja teie laps, tui minu poega ei oleks ol
nud?"

Wilhelm lausus: „Фп see teie tänu? Kas 
olen ma teie proua elu päästnud roõi mitte ? Ja 
roõi ei!"

Seitse sugulast ilmusid köögist, ja igaüks neist 
ütles: „Kii siis on see tema tänu 1"

Wilhelmi õed seisid tarretanult ja ütlesid: 
„nii siis on see tema tänu —", nende ema aga 
katkestas nende kõnet pisaraid roalabes ja hüü
des: „Ja minu roäike, roaga Jakob lõpetas oma 
elu seesuguse krokodilli teenistuses I"

Selle peale paisus Mc-Spaddeni mässuline 
süda ja ta tõstis ägedalt: „Wälja mu majast 
togu oma sandijooga! Ma olin raamatute poolt 
roaleteele rviidud, tuid ainus kord ja mitte enam 1" 
Ja Wilhelmi poole pöördes hüüdis ta: „Tõsi 
küll, sa oled mu proua elu päästnud, ja j ärgmine, 
Ees seda jälle teeb, peab samas paigas surema!"

Et ma roaimulit ei oh, seepärast panen oma 
teksti jutluse alguse asemel jutluse lõppu. Ta 
on roõetub hr. kkoah Broots’i mälestustest president 
Linkolni üle, mis „Scribners Monthly's aroalda- 
tud ja täib järgmiselt:

„J. H. Hactett oli Falstaffi osas näitleja, 
tes Sincolni roäga roaimustas. Lt roiimasel alati 
tarme oli teistele oma tänu aroaldada, siis kirju
tas ta ta näitlejale roäitse roaimuta tähekese, mil
les ta oma rõõmu näitleja esituse üle aroalbas. 
Herra Hackett roastas ühe raamatu saatmisega; 
wahest oli see ta enda kirjutatud. Ta saatis 
presidendile ka mitu tähekest. Ühel õhtul, õige 
hilja, kui see juhtumine mul koguni meelest oli 
läinud, läksin mingi kutse peale Walgesse Ma
jasse. presidendi büroosse astudes märkasin en
da üllatuseks Hackctti eestoas isturoat, nagu oo
taks ta audientsi, president küsis minult, kas 
keegi wäljas on. Minu teate peale roastas ta 
kurroalt: „Ф, ma ei roõi teda mitte roastu roõtta, 
ma ei roõi teda roastu roiõtta; ja ma lootsin, 
et ta läinud on." Siis lisas ta juurde: „See 
näitab roäga hästi, fui hädaohtlik on see asja
lugu, et selles ametis häid sõpru ja tuttaroaiö on. 
Teie teate, kui kõrgelt ma Hacketti näitlejana 
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hindasin ja kudas ma talle sellest kirjutasin. Ta 
saatis mulle selle raamatu, ja seega arwasin ma 
asja lõpetatud olewat. Ta on meister oma alal, 
arwan ma, ja hästi kindlustatud. Kga et meie 
paar sõbralist kir'a oleme wahetanud, nagu seda 
ükskõik missugused kaks meest oleisid wõinud teha, 
siis on tal üks soow. Ia, mis te arwate, mis ta 
soowib?" Ma ei wõinud mitte ära arwäta, ja 
Lincoln jatkas: „Ta tahab Londonisse konsuliks 
saada. Ф, taewas!"

Ma tahan lõpuks tähendada, et juhtumine 
Wilhelm Fergusoniga tõeste on sündinud, ja 
nimelt minu isiklikus tutwuskonnas — kuid ma 
olen üksikasju muutnud, et Wilhelm end ära ei 
tunneks.

Knit selle artikli lugejad on ühel oma elu 
magusal ja ülemal tunnil seesuguses suuremeel
suse loos kangelase osa etendanud. Tahaksin t a
da, kui paljudel nende seast tahtmist on sellest 
juhtumisest kõnelda, ja heal meelel lasta selle 
tagajärgi meelde tuletada.

Häroinenfbäärjumal.

Peapreester Gutshkow: „Ma olen 
teda küll sidunud ja paitanud, aga ikka rikub 
kätte ära lagunema. Keegi ei usu enam tema 
wägewuse sisse, ma isegi hakkanjuba kahtlema!"

Hlarkii pükTid.
E. Äeltai järele.

Kui ma oma wapra sõbraga, uhke markii 
Puybrochega, wiimast korda kokku sain, oli 
markii waesem kui kunagi emu. Kolme sammu 
kauguselt mõis näha, et ta mitme nädala, ja 
wõib olla isegi kuude jooksul suuremat raha 
oma näppude wahele ei olnud saanud, ja et 
tal praegugi selleks lootust ei olnud.

Isegi selle üle ei tundnud ta rõõmu, et ta 
mind nägi; sest arusaaja pilguga oli ta kohe 
ära näinud, et minult kõige rohkem musta koh- 
wi mõis saada. Silmapilguga olimegi siis Pa
risi suuremas kohwimajas ja rüüpasime suure 
waimustusega konsakuga kõwendatud musta 
kohwi.

„Sajalist nägin ma wiimast korda jaanuari 
lõpul," ütles markii kurwalt. „See oli^ roäga 
ilus sajaline, päris uus ja mitte sugugi meel 
kokku murtud. Oleks roäga mõnus olnud teda 
oma näppude roahele roõtta. Keegi umbes kol- 
mekümne-roiie kuni neljakümne aastane mees- 
terahroas maksis sellega kohroimaja terrasse peal 
oma arroet. Ta istus selle laua juures seal akna 
all, kus see daame praegu ajalehte loeb. Kelner 
andis temale kahekümnefrangilisi kuldrahasid 
tagasi. Ma nägin seda siit ... Ma silmitsesin 
seda sajalist õige teraselt, nagu oleksin ma õieti 
aimanud, et ma seda enam nii pea näha ei 
saa..." '

Ja nüüd jäi markii mait ja roalstis kur- 
roatt enese ette.

Ma püüdsin teda trööstida.
„Las' läheb!" ütles ta konjakilt kohroi sisse 

malades. „Ma olen aristocrat, aga ma roõin 
sulle ütelda, et ma sellel kõige kodanlisemal 
rahatükil suure mõnuga kätt suruksin. Sellest 
rääkimata, missuonse armastusega ma teda oma 
rinnal soojendaksin! Ma roarjaksin teda kõige 
tasema tuulepuhangu eest...!"

Nüüd oli korraga kahtlast kärinat kuulda 
ja markii roaikis kahroatades. Siis, kobas ta 
käega peast kuni jalgadeni ja kõneles suures 
ärerouses:

„Ma usun, et ma naela otsa olen istu
nud ...!" , .. .

Sellele järgnesid mõned minutid piinlikku 
roaikust, mille järele markii hurraalt sõnas:

„Minu püksid on ülemalt kuni alla katki 
kärisenud... Minu ainukesed püksid!... Nüüd 
roõin ma nad üles riputada ja ka iseenese sin 
na hormale ..."

Lõpmata meeleheide paistis tema näost. 
Wiha ja lnbedus surusid tal pea-aegu pisarad 
silmist ivälja. Ja ta roaatas minule niisuguse 
mõõtmata roaluga otsa, nagu oleks ta ütelda 
tahtnud i Näed sa, saatuse käe eest ei saa mitte
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€nne ja nüüd.
Lnne.

, .. "Seda mina sinule ütlev, kui sina mitte see wakamaa õhtuks maha ei niidad, siis
mina sinule lasep üks tubli nahaters andma!..."

Kõrwale põigata! Ta haarab sul kraest kinni 
seal, kus sa seda arwatagi ei tea. See must 
härg ei halasta kellegi peale; keda ta kord 
sõkkuma hakkab, sellele annab ta ka wiimase 
tõuke! Mul oli ainult üks püksipaar, ainus 
mälestus endistest parematest päewadest, nüüd 
on ka see mokas. Mp ei saa isegi enam uulit
sale minna! See on mu kindel surm!

Ma ei teadnud, mis ma markiile oleksin 
pidanud ütlema. Aga enne kui ma selle peale 
sain mõtelda, et temale mana sõpruse täheks 
uut püksipaari pakkuda, lõi markii wihaselt 
laua pihta.

„Aga nii kaugele ei lähe asjalugu mitte!" 
hüüdis ta äritatult.

Nende sõnade juures helistas ta kelnerit, 
kes uhke isanda ette aupaklikult seisma jäi.

„Kus on peremees? Silmapilk saatke ta 
siia..."

Kelner tormas minema ja warsti ilmus 
kohwimaja peremees sinna.

Markii mõõtis teda wihase kõrkusega peast 
kuni jalatallani ja ütles siis:

„Kui ma Teie mähe tähelepanemisewäärili- 
sesse ärisse sisse astusin, olid need püksid, mis 
Te minul jalas näete, puhtad ja ilma plekkideta 
nagu noor tütarlaps pulmapäewal. Rahulikult 
istusin ma siia tooli peale, nii nagu inimene 
hea nimega äris istet wõtab, sest et ta tema 
mastu täit usaldust tunneb. Uhe hirmsa arusoo-
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€nne ja nüüd.
Hüüd.

, . f,_ l>omrrttkut, armas, Süri! Kas sina ei taha mitte nii lahke olla ja mulle 
heinaliseks tulla? Ma maksap sullr keik ausaste ära... Ole hea mees!"

mata hooletuse tagajärjel aga sünnib... kas 
teate, mis? Ma jään ühe naela külge rippu
ma, kas saate aru? ühe naela külge rippuma 
ja... ei, ma ei ütle seda parem! Palun, waa- 
dake oma enese silmadega üle!"

Ja nüüd wiskas markii ülikuue hõlma 
graatsialise käeliigutusega kõrwale ja näitas 
imestanud peremehele raskelt haawatud püfefa,

„See on ju hirmus!" ütles kohwimaja pe
remees.

„Jah. Hirmus .. Teil on täieline õi
gus... !"

„Palun ennast rahustada, ma tunnen oma 
kohust! Kui palju on mul nende vükste eest 
maksta?" .

„Kolmkümmend franki."
„Olge nii lahke."
Nende sõnadega ulatas peremees markiile 

kolmkümmend franki ja taganes paljude Kumar- 
dustega. '

Waljus kadus markii näojoontest.
..2a waatas kõrgi uhkusega minule otsa 

„Nii peab nende inimestega ümber käima! Ago 
siia ei jää meie mitte ühekski . silmapilguks 
enam... läheme mõne teise kohwimajasse."

Wilistades tõusis ta üles ja silmitses meel 
korraks tooli, kellele ta kolmekümne frangi eest 
tänu wõlgnes.

„See neetud nael!" ütles ta ja tõmbas ta
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Waned heal ajal.

„Kas sul. Leida, o' kua kahju kui ma sõjast 
äuamp tagatsi ei tule?"

„Oi jeh, mis seda n'd rääki: kus need 
tublid kapukad ja pastlad siis küll jääwad!"

tooli seest wälja. „Muidu rebib ta meel mõnel 
teiselgi püksid lõhki...!"

Kolmekümne frangi mõju all oli markii 
nagu ümber muudetud. Ta wõttis mul käe alt 
kinni ja tantsis pea-aegu lähemasse kohwima- 
jasse.

„Hea märk! Hea märk!" ütles ta lustili- 
selt. „See nael on ilusama tulewiku koidu
punal"

Ja siin, selles teises kohwimajas, tellis ta 
kõike juba täie kindlusega, nagu oleks ta selle 
peale kindel, et need kolmkümmend franki iga- 
weste kestma jääwad ja kunagi otsa ei lõve. 
3a ta rääkis ja lobises wahetpidamata kõige 
paremas tujus kõiksugu asjadest, kui ta korraga 
jälle mait jäi.

„See on aga ometi iseäralik!" ütles ta 
erutatult. „Ma annan, ma olen ära nõiutud ..

„Mis siis on?" küsisin ma üllatatult.
„Mõtle ometi. . . ma olen jälle naela otsa 

istunud ...!"

3a juba kutsus ta kelneri ja kelneri läbi 
kohwirnaja peremehe.

„Kui ma siia Teie kohwimajasse astusin," 
algas ta, „olid need püksid, mis Teie mul ja
las näete, uned ja termed, nagu lahtilõikamata 
raamat. Ma istun, ilma et ma midagi aimak
sin, rahulikult selle tooli peale, ja mõtelge ometi, 
mis sünnib? ... Waadake siia!"

Ta kargas äkilise liigutusega tooli pealt 
üles.

Peremees andis, ilma et ta ühtegi sõna 
wastu oleks rääkinud, markiile kolmkümmend 
franki, kes raha niisuguse pilguga wastu wõt
tis, nagu oleks ta selle teo läbi peremehele 
mõnda suurt heategu teinud. Siis waatas ta 
minule otsa. Ma wõisin küll lolli näo teha, 
sest markii hakkas waljult naerma.

„Mis fui wiga on?" küsis ta.
„Ei midagi... aga see juhtumine... et 

sa ka kõikidele Parisi naeltele pead otsa is
tuma ... I"

„Mis sa siis tahad? Saatus näib minu 
wastu täna heas tujus olewat...!"

Mul ei ole küll wist mitte tarwis üteldagi, 
et markii ka kolmandas kohwimajas püksid 
katki rebis, neljandas ka ja wiiendas niisa
muti. Nüüd aga läks see asi mulle juba liig 
kahtlaseks ja ma peatasin teda.

„Sa arwad roiimati, et ma petan?" ütles 
markii etteheitwalt, waluliku häälega. „Aga 
ma ei peta tõeste mitte! ... Ma istun tõeste 
alati naela otsa... ainult et ma selle naela 
ise igale poole kaasa roõtan...!"

Õhtuni oli markii oma katkiste pükstega 
kuussada franki teeninud. See on küll kõige 
suurem summa, mis katkised püksid kunagi oma 
õnnelikule omanikule sisse on toonud, 

j °==»
rtaisterahrua-kupees.

Tuntud Ungari kirjanik Franz Molnar tah
tis hiljuti kellegi naisterahwa kaasas Mieni 
sõita. Hii palju kui ta ka ümber waatas, ei 
läinud tai lubagi korda kohta teiba. See t&= 
henbab, siks koht oli ja pealegi naisterahwa tu? 
pees. Selle koha peal istus paks mopsikoer, keba 
ta kõrwal olem roanem naisterahwas õrnabe pil
kudega kallistas. Molnar, kes wähemalt oma 
daamele platsi tahtis muretseds, mattis südame 
rindu ja jalus wõõrast, et ta mopsi maha asej- 
taks. Kuib mõõras naisterahwas lükkas pakme 
armuta tagasi, sest ta olewat koera eest täie 
hinna rnaksnub. Selle tagajärjel ei olewat mops 
enam koer, maid reisija. Seal heitis lllolnar as 
jatunbliku pilgu koera peale ja hüübis: „Käi 
wälja! See on naisterahwa kupee!" Koer oli 
nimelt, nagu wilunud näitekirjanik tähele roots 
panna, isane.
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Tulewiku Eesti.
Ühel nägemuste-tunnil awaldas maim mulle 

. järgmist:
Tulewiku-Eesti on wäga edenenud, niihästi 

inajanduslilrult kui waimlikult. Rahwusliku 
karjakaswatuse ja tõuterwenduse aade on lõpu
liselt läbi löönud ja idealne kehakultura ajab õisi. 
Külatänawail jalutawad mehed, tugewad ning 
musklilised, nagu Abergid ja Lurichid, ja tereta
mise asemel haarab üks mees teise peo peale ja 
wiskab kaks-kolm korda kümme sülda kõrgele. 
Inimese wäärtust mõõdetakse puudadega, sest 
igaüks tunneb juba seda tõde — termes kehas 
terme rooim. Muidugi on igal külamehel oma 
maalapike, kus ta juuri armastuses kodumaa 
mulda roõib ajada, ja Saku aialinn on küm
neid roerstasid oma alla roõtnud, kus tuleroiku 
Suur-Tallinna perekonnad suroiseil pärastlõunail 
oma kodukoldest rõõmu tunneroad.

Nhistegerous on roiimaks jalad alla saa
nud, ühisuste roõrk tihedalt kogu kodumaa üle 
tõmmatud. Ühisuste raamatud on korras ja as
jaajamisel puudub roana Eesti jonn. Isegi Kul
lamaa mehed on rahul ja üks endine sealne meier 
on oma suurepärase raamatupidamiseroiisi, mida 
ta seni saladuses hoidnud, armuliselt aroaldanud. 
Ühistegelisi raha-asutusi on juba nii palju, et 
kõigile adrookatidele nende juhatustes ning nõu
kogudes ruumi ja kõliseroat jätkub. Mitmel 
pool on liikuroad laenu- ja hoiu-ühisused tege- 
rouses, et rahroale raha kättesaamist ning paigu
tamist hõlpsamaks teha. Tallinnas juhiwad see
sugust panka adrookadid Teemant, Pung j. t. 
ja suroel on ta asukoht Pirita parroe peal, 
millega ta sõltusid jõesuust kuni Kosele üles- 
alla teeb.

Karskuse asi on suure hooga liikuma haka
nud. Kõik endised „põhjusmõtteliscd" karsklased 
on tegelisteks karsklasteks muutunud ja häroi- 
taroad hea eduga inimkonna roihasemat roaen- 
last alkoholi. Enne aga on nad „saladusliku" 
egiptlase Ali juures hõlju seestpoolt kindlaks
tegemist õppinud ja seepärast roõiroad nad iga
üks terme roaadi piiritust ära juua, ilma et 
nende seedimine ja närroid oma kainust kao
taksid.

Kõlblus seisab iseäranis maal kõrgel jär
jel ja seda peab kõige pealt kohaliste ajalehtede 
teenuseks lugema. Wiimaseid on mõnel pool 
igas külas mitu ja nad märgiroad hoolega üles, 
kelle lakas Üleoja Andres roõi Tõistre Kaarel 
sel roõi teisel ööl roiibinud ja kellega Kaasiku 
Salme roõi Kingu Leeni pühapäeroal kiriku juu
res sosistanud. Tagajärjed on otse llllataroad: 
Pärnumaal, kus kohalist ajalehti kõige rohkem, 
sünnib roäljaspool abielu mõnel aastal roaeroalt 
meel üks-kaks last, kuna mujal, kus neid aja-

lehti alles roähem, ka loiimane arro märksa 
suurem.

Eesti roaimuelu, iseäranis kirjandus, elab 
roalkjas-kollast, fee on küpsuse momenti. Et ai
nuüksi roeel geniused kirjutaroad, siis on arrous- 
tus taieste kadunud. Ajalehtedes ilrnuroad ai
nult roeel kirjanikkude ülistused seotud kõnes, 
nootidega ning mälestussamba plaanidega, mille 
kõik iilistataroate südamesõbrad roalmistanud. 
Kõik endised arroustajad on ühel rohelisel mo
mendil Tartu ligidal Tähtroere metsas suure 
skalperimise ning pealuude seest joomisega oksa 
tõmmatud. Sellest müstikalisest pidust vsaroõtjad 
on niisuguse „ekstast sisse" kukkunud, et nad 
iile Soome kodu minnes von Saeti rnälestuse- 
sarnba kaissu on roõtnud ja Laial uulitsal Grenz- 
steini maja katusel lehroiroale inglile käemusu 
saatnud.

Palju häid asju on iseäranis ka Tallinnas 
sündinud. Teater töötab kasuga ja annab igal 
õhtul etendusi- näitlejad on kõik esimese järgu 
kunstnikud, sest puuduroad ju arroustajad, kes 
neid enne pahatahtlikult maha kiskusid. Ka 
kontserdisaalis on igal õhtul kontserdid ja nende 
kuulamine on igapidi hõlpsamaks tehtud. Nii 
ei pea fee, kes kontserdil ka mõnusat istumist 
fooroib, enam kaht piletit ostma, ronid ühest 
aitab küllalt. „Peale kauba" roõib ettekandeid 
nii palju nõnda hui tahab, sest nendehs horda- 
dehs, hui ettehanbja peahs ära roäsima, on hine- 
tofon muretsetud. Ka magamine on hontfertibel 
lubatud, see peab ainult ilma üleliigse hära ning 
norshamiseta sündima.

Wirn uulitsal roõib õhtuti juba üsna mõist
likult liikuda ja Kadrioru pingid on mõnikord 
õhtuti ka üksikule käijale puhkamiseks roabab. 
Tütarlaste seas leidub neid, kes meeldida ei taha, 
ja naiste arro, kes oma meestele truuks jää» 
wad, kasroab. Sest kopikaleht on abieluasjade 
harutamise lõpetanud, hinemntografib on eten» 
büste aegu poolroalgustatub ja erahabinettibe 
arro ei ole mitte tõusnub. Sepia.

Cuuft ja lihalt läbi.
Läbi linna rändab uulitsa-orkester ja tort 

jab omale ülespidamiseks kopikud. Ta tuleb 
ka isand Kconeri juurde, kes tuntud kit
sipung on.

„IlTina ei anna midagi," hüüab ta „moose
kantidele." „Ma ei ole ka midagi kuulnud."

„Witte, kuulnud?" hüüab juhataja. „Seba 
ei usu Teie isegi. Meie muusik läheb luust 
ja lihast läbi."

(9Q)
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Raske feifukard.

Karskuse aade: Jumal! Ma ei pääse jutfiit wäljagi, kuvas ma siis
midagi korda suudan saata. Nii kaugelt kui silm ulatab, olen ma alkoholi müüriga Piira
tud. Kas ma siis tõeste siiasamasse pean surema, kus ma'sündisin?"

Wastutaw toimetaja G. E. Luiga. Wäljaandjad Dr. 3. Luiga ja B. Mäns. A. Pert'i trükk Tallinnas.
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Lakkumine.

Lühikese ja waewalise kooselamise järele lahkuwad „Tall, 
{л crOötö oiлА^лГлЬлЛ .... -z/-. д« ". ’д, ”'г Menning lahkub „Wanemuisest" ei hooli selle nukust eaa

<,£«№“? hma raŽtet palwetest midagi, Waid jätab ta oma uue eestseisusega 
Joormat kandes jälle igaüks i|e teed. taieste saatuse hooleks.

Jung' lahkub neist Eesti linnawolinikkudest, kes nahksilda Tallinna kaupmees on wäga wihane selle ostja veale 
linna kätte soowisid wõtta ja nutte mõne Üksiku Saksa kes kaupluses Eesti keelt räägib ja sunnib teda „koduste
rentnrkn katte anda ja läheb selle juurde, kes temast kõrge pa- abinõudega" kauplusest lahkuma
remtne aru saab ja tema teguwiisi õiglaselt oskab hinnata. ? *
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Kuda valitseja karjumise järele jättis.
Alutaguse murrakus.

Rudkas.
No õli sie walitseja ikke Uks sunmk 

küll, — anna sina taiwas andest — jah! 
Wana Hermani ajal tehti ikke puha kewadi- 
sedki tööd ikke aima päiwilistega, — käidi 
heinamaidki korjamas terme wabatkülega, kõhe 
ku' saajaga,*)  müreti ja hullati, ninda't küll 
ja maja... Aga sie sunnik — anna sina tae- 
was andest — jah, sie tegi aga kõik puha ikke 
made oma muanamiestega. Nä't kohe, kui siie 
tuli, kõhe kiiweldas krahwile ette ja taha, et 
ninda-nindagi, — mina ei jöwwa oma muana
miestega kartulid enne lund üles, — et lass' 
aga made taluperemehed tiewad aga ka päi- 
wi... 2a uluda õligi, — aetigi kõhe wiis 
kartulinoppimise pääwä igaühele selga, ku te
gemata jätted, nät kütti**)  e't saa. 3a mida 
sa hing ikke tied ehk oled, rendikrunt, muudku 
tie aga päiwäd wällä. Ja õles tämä lagundi- 
keha — anna sina taiwas andest, jah — õles 
tämä siis miet ootand, et miila omad üles saad, 
et siis lähed, — ei, tämä saadab aga ühel hial 
päiwäl wäljawahiga küla sõna, et, — tuleta 
aga made mõisa kartuli noppima, kahe nädä- 
laga piawad üleroel olema, ku ett'a tule, — kütti 
ei saa. . , 3a ninda siis õligi ikka terme kar- 
tulimõttamise aja wäljal ikke kõhe nagu 3aa= 
bani sõawägi, ikke oma sada ja sadawiisküm- 
mend inimest korraga. . . ,

*) Saaja — pulmarong.
**) ftüttematerjal.

3a õles tüma isegi siis ka inimise moodi 
öid, — ei, kus seda, — ühke ku roärb aia- 
teiwas. 3se pikk, ku Narma kurat — anna 
sina taiwas andest, jah, — jalad, ku eliwandil, 
aga jala millagi mäljale tulla, — ei, kus seda 
— ikke kas ratsa, mai pikkamankriga, — tal
lipoiss ees kutsarist. 3a sõimada, — 
anna sina taiwas andest, jah — ikke 
üks kurat tõife selga.. . . Kirjutaja, sie
just ku pisike ahw, ka järel, siis muudku röö- 
giwad aga wõidu. ..

Nooja, noh, sie õligi jo kõhe töisel nädä- 
lal. Suuretie äärine ja Telliskopli tagune õlidki 
jo üleroel, pesuköögi ääres oli roiel raasuke, — 
niisikese inimise karjaga na' kolme nelja päiroä 
töö. Ühel hüwäl hommikul tämä roõtab ja saa
dab terroe muanamieste naiste roää, — kaks- 
tõist inimist — roäljalt tagasi: — õleta kümme 
minuti hiljast jäänb, — menga aga roade ta
gasi. — No — anna sina taiwas andest, jah 
— midä sa uitule ikke tied, muudku mene aga 
wade tagasi ja õle roiel rahu päälegi. Tia midä 
oli mädänel ninda roiga mängida, enesel jo 
üle sadame inimise roäljal.)

No hiakene küll, töisel päiroäl õlid siis 
muonahuie naised kõik jo aigsast enne tädä 
platsis. 3se õligi seuel päiroäl kohe, ku erilane, 
muudku aga piriseb ja piriseb. Kirjutaja ka, 
nagu arukas järele — anna sinu taiwas andest, 
jah. — „No midä te paganad loobite neid kar
tulid ninda ridastikku, ku ubi, kas ma teile 
ullubele küll rääkind ei õle, et üks siie, töised 
kaks ninda kolmnurka edesi. .

Peralõunat, — walitseja õli eemale hunni
kule juure mend, — mina wahin kõrina, et kudu 
pagan sie Altua 3oss sene oma roauga just 
muanamieste naiste wahele on saanud, — tüma 
õli jo enne oopis tõisepool serwas. 3se seletab 
naistele tia midä täie hooga, nied muudku aga 
made itsitawad naeru. Mina mõtlin kõhe, et ega 
siin nüüd ku jälle mõni wingerpuss tuleb, 
et ega sie 3oss, — täma on jo niisike wiguri- 
roänt — anna sina taiwas andest — jah, — 
ega tämä oma suud muidu ei kuluta. Ninda 
õligi. Mina en saand roiel korroigi täis, ku 
wahin — tohoh pagan, anna sina taiwas au
dest, jah — muanakuie naised puha tropis rin
gis ja kaks tükki sies tia midä kõhendawad. 
3a joo walitseja tulebki hunnikute juurest naiste 
poole ja joo kaugelt kisa lahti — midä te’, 
nabikaelab, nüüd sõisama jäita, ku edesi et’a 
noppi, midä pagan te sääl mähite, — ja ikke 
hümäst ja paremast. Aga ei naised tie senest 
mitte roällegi, kõhendamad aga ikke made tia 
midä, töised ümber troppis. Töised noppiab tõisi- 
mad jo puha magudelt üles, mina lähen ka 
ligemale, et — saab õmmete kurnina*)  nälja, 
mida pagan nad siis sääl tieroab, — korraga, — 
malitseja õli made na armada kümme sammu 
naistest eemal — nied lõõmad troppi lahti ja 
Saani Tiina ütleb, nagu ei õles mibägi õldki, 
et — „ei mibägi, walitseja Herrn, Leenul õli 
wade steliku puul katki rnend, tahirna seda pa
randada —". Mina wahin siis ka, — no tohoh 
pagan — ei sääl õli) enam seeliku paulust jut
tugi. . . Ah su mu kulin päiwäd, ei 
sääl õld enam uiga, — ninda ku roa» 
litseju Leeuut nägi, nõnda kõhe õligi üle 
kraami suure tie pääl pikas wunkris jaa lasi 
mõisa poole, nondu't tolm taga. Kus terroe roäl- 
jatäis rühmast, kõik naeraroud, ku ullud. . . 
Naised ise roiel uhkust täis päälegi, — meie 
purundasima Eeenu seelikupuulu . . ■ ise aga 
irroitaroab, kus katki. . . . „ ,

Ei walitseja senel õhtul enum ise mäljale 
tulbki, suutes tallipoisiga päitoäpalga kupjale 
kätte. 3a ikke üsne karoroa uiga peru seda 

ei õlla mitte finne wäljuõtsu roatjtinbki, kus 
muanamieste naifeb noppisid. Ku kurjumife õlla 
nugu wähemust jättänd. .

*) Kommet, ime.
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Ikka alam.

„Mis sä peas mudu löugetarna, sinu 
wanamees o' ju see kõige alam imme' sii' 
ilma peal — ta o' wang!"

„Ära isi lõugeta! Sinu wana o' ju weel 
alam — ta o wangiwaht. Peab ikka minu 
wanat igal ajal teenima ja ta järele waatama!"

Wäikene wifif minu enese
,Juure“ juurde.

Kõht koliseb ja mu sisemiste asjade minis- 
teriumis on täieline korralagedus. Mu waene 
kõht ei ole paaril päewal mõistlikul wiisil süüa 
saanud ja awaldab selle mustu oma wiisil pro
testi. Kah protest, just niisamasugune protest, 
nagu meie rühma wiimane pühendus kõigile 
kirjanduslistele paganatele ja wariseridele. Ime
lik, meie rühm awaldab teiste wastu protesti, 
kõht awaldab minu wastu sedasama. Protest 
protesterija wastu. Kuid wiimane protest on 
palju rohkem minule enesele tuntaw. Ei, seda- 
wiisi ei wõi enam edasi minna.

Ma waatan rahakotti, selles ei ole punast 
kopikatki. Kõik kopikad on kulunud selleks, et 
ennast igapidi kirjanikuna näidata: peab sel
lekohase ülikonna muretsema, juukseid korral
dama, et seltskonna tähelpanekut enda peale 
tõmmata. Aga et kirjanik olla, peab wahest 
ka oma kirjatöid kusagil awaldama, ja see just 
paha raiga ongi, et keegi meie rühma töid ei 
taha kirjastada. Sellepärast peab oma kopikaid 
ka oma kirjatööde kirjastamiseks kulutama. 
Kirjastatud tööd aga seisaraad riiulitel, sest et 
neid keegi ei osta. Meie aja inimesed on ikka 
meet Europast kaugele maha jäänud, sest millestki 

kõrgemast ei suuda nad aru saada. Neile seleta 
kõik ära, nagu just asi taieste on, tarroita sõnu, 
mis igaühele arusaadawad, siis nad wast mõis- 
taroab sind i kui aga neile mähe kõrgemaist 
asjust rääkida, sõnu ütelda, millest ainult suur- 
waim aru saab, siis ei katsugi nad sellest aru 
saada ega taha oma raha meie raamatute ost
miseks kulutada. Neile peab, näituseks, puud 
nii kujutama, nagu fee just on, aga mis on 
siis selles kunsti wõi luulet. Midagi peab 
olema, millena meie ro õ i m e puud endile ette 
kujutada, mis aga mitte puu ei ole, — selles 
wast seisab kunst, luule.

Ma olen kirjanik, selle wastu ei ole kellelgi 
midagi ütelda, sest muub teenistust mul ei ole. 
Kui amet inimest ülemal peab, siis on inimene 
tõeste ameti kohane. Ma kirjutan tihti, amal- 
ban töib oma rühma fcoguroäljaannetes ja mu 
luuletuseb jõuaroab iileülbist tähelpanekut roõita. 
Ma raõiu ennast geniuseks pidaba. Genius sum. 
Kui ma kõrb sule tinbipotti pistan, sealt jälle 
mälja roõtan ja paberite panen, siis tulewab 
sõnab iseenesest ja kõik uiisuguseb, millest ai
nult mina üksi aru saan; isegi mu kaaswõitlejab 
rühmas ei oska ueib seletaba. 3a niisugune peab 
ka suurmaimu luule olema. Ainult üksikutele on 
luule fcättefaabaro. Kui kõik luulest aru saa- 
roab, siis peab ta liig igapäeroane olema, sest 
suurem osa harilikku inimesi pearoab praegu 
luuleks feba, millel luulega mibagi tegemist ei 
ole, mis ainult lihtne proosa on.

Waleste mõiftnud.

„Me oleme ikka ka tublid rahwapojad, 
Iürka

„Ei, mina küll ei ole — mul o' üksainus 
isa, seda tean ma kindlaste!"
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Ada-hwreiln.

Kirjutania ma pean, seda nõuab mu kir
janiku amet, seda tahab mu auahnus. Kuid 
millest kirjutada? Küll juba mõtteid leidub... 
Mõni wäikene sulesorkija mõtleb enne, millest 
kirjutada, teeb üleüldise plaani, walib sõnu. 
Suurwaimul tulewad sõnad iseenesest. Tarwis 
aga sulge mähe liigutada. Peab ainult momenti 
silmas pidama. Ja küll juba trükkisa leidub, 
kui mitte muu, siis oma rühm, ja see on ka kõige 
mõistlikum rühm kogu Eestis, sest teised kir
janduslikud rühmad ei ole oma nime wäärt. 
Meie, momentistid, keelame neil üleüldse ära 
ennast selleks nimetamast, mis nad ise taha- 
wad olla, ja käseme ainult meid austada, sest 
ainult meie loome, uurime ja arwustame.

Suurwaimul ei ole raske kirjutada. Ma 
wõtan, näituseks, sule, suure poogna walget 
paberit, kastan sule tindipotti ja teen suure 
küsimisemärgi sarnase kõweriku, millele kolm 
posti ühe asemel alla tõmban. Nende kriipsude 
kõrwale panen üksikud silbid, millest üksikud 
sõnad wälja tulewad; silpides wõib olla üks 
täht, kaks, kolm, wõi niipalju kui ma tahan. 
Ma ei tahagi, et kõik seda kirjutust lugeda os- 
kawad, arwawad wiimaks, et ma keskaja scho- 
lastikuid järele aiman. Selle küsimisemärgi tao
lise kõweriku alla teen lahtise raamatu kujutuse, 
jällegi silpidega, millest mina üksi aru saan, 
see on sissejuhatuseks.

Ainult kirjutamiseks ei ole tarwis otsida. 
Kõige parem on ikkagi iseendast kirjutada. Soo, 
suurepäraline mõte! Ma kirjutan: .

Meeleolu minu praegune külas.
Ju päike päist päi
Mul peas on selge soga .
Ma olen nagu toga

Kui täidast täis on täi 
Mul kõhus kolin mölin 
Huult huule wastu woolin 

3a õues lehmad lambad 
Sealt kuulda mää-mää-mää . 
Wõi jälle möö-möö-möö

Ma warna wiskan hambad 
3a töö ei lää lää lää 
Ei ole hää hää hää.

Wäga hea. Selge kujutus minu praegusest 
meeleolust. Minule taieste arusaadaw ja selge. 
Wõib olla, saamad sellest ehk mõned teisiti aru, 
sest meil on nähtawaste palju mehikesi, kes 
kirjanduse-börsel esimesi sammusid teewad ja, 
nagu harilik, kirjanikkude „sõimamise" läbi en
did hästi targalt näitawad, et niiwiisi pikkamisi 
teed teha ajakirjanikukohakese juurde. Aga ge- 
niuse luule peab ikka niisugune olema, et sellest 
ainult üksikud aru saamad. Sellele nõudele ei 
wasta ülemaltoodud luuletus mitte taieste, seal 
on sõnad, näituseks, millest igaüks aru saab, 
olgugi, et nende sõnade ühenduse mõte kõig 
arusaadaw ei ole. Kuid wiimast ma just ta
han, — kõigile arusaadaw töö ei ole geniuse 
töö. Arusaadawaid keskpäraseid toid oskab iga
üks kirjutada, kes aga sulge naberil suudab 
liigutada.

Ma pean ikka midagi algupärast wälja mõt
lema, mis mind tingimata geniuseks tõstab. Hm! 
Soo, nüüd leidsin hea mõtte. 3umalik mõte! 
Missugune suurepärane ideel Per aspera ad 
astra. Seda wõib ainult suurwaim leida. Ma 
kirjutan luuletuse, millest ainult mina üksi aru 
saan ja millest ainult suurwaim wõib aru saada. 
Ta peab nii olema:

Mu elu.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
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See on juba midagi. See on otsekohe mi
nu elu. Esiteks keerleb ta ilma lõpmata. Ei ole 
mingisugust kindlat seisukohta. Seda tähendawad 
kaks esimest rida. Siis hakkab mu elu juba 
kindlamat kuju wõtma, keerlemisele tuleb lõpp, 
elu kujuneb ringiks. See on teine järk minu 
elus. Siis muutub seisukord ikka kindlamaks, 
aga ei ole meel tugema! alusel, wõib ühele 
poole, wõib ka teisele poole kalduda. Witmaks 
muutub seisukord kindlaks, kuid see on juba 
miinus minu elus, ma hakkan tagurpidi mine
ma, nagu seda joon ridade ees näitab. Endised 
nähtused hakkawad korduma ja lõpuks muutub 
mu elu jälle keerlemiseks, millel otsa ei ole, 
kuna aga keerlemine koguni teist kuju wõib 
wõtta, kui endine, — ta hakkab tagurpidi käi
ma. Selge kujutus minu elust, mida ühe pil
guga wõib tähele panna. Kuid see on juba 
midagi, millest teised ei suuda aru saada, kui ma 
ise ei seleta. Ja see on geniuse tundemärk. 
Minu töö on ainult minule ja sellele arusaadaw, 
kellel just samasugune mõttelaad on. Aga neid 
wist ei olegi weel Eestis, sest mina olen ainu
kene genius.

Selle luuletuse lasen ma suurte mustade 
tähtedega rohelisel paberil trükkida, see tähen
dab: mu elu on kurb ja must on leinawärw, 
aga ta seisab rohelisel alusel, — tal on weel 
lootust paremuse poole pöörduda, sest kõigi wär- 
wide seletuste järele „Noorerahwa seltsilises" on 
roheline lootuse wärw. Ja lootuses on elu. 
Kõigest sellest on nii lihtne aru saada. 0, sancta 
simplicitas I Roheline Okas.

Otto-noorherra.

Япв ustus.
Oma „talwemaastikus" olete Teie wäga 

hästi talwist meeleolu tabanud, see jätab mind 
jääkülmaks.

Hiljuti teatas „Päewaleht", et keegi inshener niisuguse edasiliikumise abinõu on üles leidnud, 
mis tunnis 480 wersta sõidab. Nüüd on ^Sarjajal" wõimalik selle uue ülesleiduse pilti tuua.
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Kallis „Sarjaja“!
Mul ja mu naabritel on praegu roaga kurb 

seisukordi Kahetsuseroäüriline ja raske igapidi.
Meie otsime korterid I

.... -®^na ühte mööbliga tuba, mu naabrid 
mööblita mitut. Ühteroiisi raske on mõlemaid 
leida.

Hommiku roara teele minnes trööstime ja 
kinnitame üksteist, maiustame endid pikameele 
ja kannatusega, roõtame reisimoonaks hea hulga 
häbematust ligi ja peidame südamed mitmekordse 
kilbi taha, et millegi eest ei tarroitseks kohkuda.

Paar kõhna ajalehe-kuulutust teejuhiks tas
kus ja kindel sooro roaruks — ühte „teatud" 
linnajagu kõigist takistustest hoolimata läbi 
käia — nii läheme teele.

3lm on ilus: see tähendab, päike kõrroe- 
tab ja tolm matab suud-silmad kinni. Wõi 
ilm on roõimatu halb: see tähendab, roihma 
sajab pisi-tasakesi, roahetpidamata, roäfimata ja 
puhkamata, hommikust õhtuni ühetasase roisa- 
dusega. Meil pole aega ega roõimalust ilmast 
hoolida, — nagu kunagi inimestel, kes endi 
ametisse tõttaroad.

Muidugi on korteri otsimine meil praegu 
ainsamaks ametiks, sest mingit teist ametit selle 
kõrroal pidada hariliku keskpärase terroifega ini
mene ei jõua.

Mu naabrid on igapäeroafeb nooredmehed, 
õige meeldiroad — niipalju kui mina nende 
naabri ning kaaskannatajana roõin otsustada, 
— kõueleroad natuke Saksa keelt, on roenelafeb 
ja mängiroab roabal ajal harmonikat. Mängi- 
roab roaga hästi.

.... Nüüb pole nab ammu enam ntänginub; 
nüüb ei ole seks enam aega ega tuju.

Mina olen ka õige meelbiro inimene — 
kui mu tuttaroate ja soprabe otsust uskuba —, 
maksan korralikult üüri, olen eestlane ja seisan 
igasugu „kullaroihma" pilroebe piirkonnast 
roäljas.
_ Otsimisele läheme harilikult lahus, et alles 
õhtul jälle üksteist näha ja kui tormis, sõna 
ning teoga kasutaba ja jahutaba.

Ainult see, kes ise on meie seisukorras ol- 
nub, roõib ette kujutaba, mis meid roälja min
nes ootab!.. Maja- ja korterite-peremeheb, — 
see on koguni iseliik inimesi, kellele paik loo- 
duseloos alles määramata.

Imelikul kombel kõik mustarocrb — mulle 
on „mustoroerb" inimefeb kohutomab juba kui 
„niisuguseid" nagu „kirjokul" ütleb — mustade 
kurjade silmadega, tõmmude kurjade nägudega, 
tumedate kõndiste kätega ja mõidunud mus
tade riietega näiroab nab tigebate kullidena üü
rida tahtjaid ootaroat ja maritferoat, • et neid 
„õnneks" roõtta.

Kurja aimamata — kui alles „algaja" 
• oled — loed sa roäraroale „üleslöödud" sedelilt, 

et mööbliga tuba saada oleroat, astub Hoorni^ 
aroab ukse, lähed trepist üles (hapukapsa ja 
kopitanud pesu lõhna miski pannes!), helistad 
ja küsid tuba näha. Lõikoro koerte haukumine 
roõtab sind roastu ja paar koledate hammastega 
musta-silmalist keskealist roanopoole preilit.

„Ko'sht shi'bshn rub! I" sosistab Kihmtine 
moduhääl fülle roastu, ilma et sind sissegi las
taks. Ruttu oled jälle trepist all ja uulitsal 
tagasi.

See on mõni linna lähedane ja „parem" 
uulits ning suur ja „korralik" sakste-majo!

Sattud sa roähem korralikku uulitsasse ja 
roäfjem peenesse majasse, siis tolutatakse sind 
su küsimuse peale kättpidi roõi juhitakse sõnade 
ja tagant tõukamisega mitmest keerulisest käi
gust ja „läbikäigust", söögi- ja muist tubadest läbi 
ning näidatakse lõpuks mingi punaseks mär- 
roitub seintega roangikombri taolist urgast, kus 
mabrats maas ja kolmejolgne laub nurgas on.

„See maksab kümme rublal" lisatakse se
letuseks juurde.

Wõi sulle pakutakse tuba paari logisema 
tooli ja täi-turult toodud moodigo ning oma- 
kosroototud lutikate ja paberist roosidega sini
ses roaasis — miieteistkümne rubla eest kuus.

Ehk sa lähed suurte lootustega kaunis 
puhta maja pufjtaroõitu trepist üles ja näeb 
roõrblemifi puhast ja kena tuba. Wootob febo 
heolmeelei ja küsib — seesmise hirmuga — 
hinbo.

„Kakskümmenbkolm rubla!" •
„See on ju kole.." muub ei mõista esimest 

ehmatusega ütelbo.
„Wõite minna!"
Sõnalausumata läheb.
Kui juba enam asjaga roilunub oleb, küsib 

ka roohel roastu, miks just kakskümmenbkolm 
ja mitte kolmkiimmenbkaks roõi kuuskümmenb- 
neli, — kui juba, siis olgu õieti. Aga neist 
küsimistest ei tunne isegi nalja, — seks on osi 
ometi liig tõsine.

See oli üks liik perenaist: neeb kõhnab ja 
tõmmub. ön meel teine liik olemas: roalroakab, 
tüfebab ja laiapärafeb; roormibe poolest iga
pidi täielikud.

Neid kuuled roööruses oodates juba kaugelt 
juure tatsamise ja kohinaga lähenemast pikkamisi 
ja rägisedes aroaneb nende ees uks ja mäena 
läroele püsima jäädes ning teed sulgudes mõõ- 
damad need laiapärafei) saadama toa järel kü
sijat tüsedate, tinaraskete pilkudega, mis kui 
rängad hoobid pihta langemad. Ei ütelda sõnagi, 
ainult maadatakse ja hinnatakse: teie nägu, üli
konda, peafeatet, jalamarjusid, kindaid ja kõike 
muub, mis te juures näha — ja sedagi umb-
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A »Da am: „Ma oleks õnnelik, kni Teie 
minu näopildi maaliksite."

Kunstnik: „Kahjuks ei kopeeri mina 
põhjusmõttelikult mitte."

kaudu, mis näha ei ole. Siis tuleb kui wasaraga 
löödud: „See tuba Teile ei lähe: see maksab..." 
Muidugi jälle kohutawaid summasid.

Riginal läheb uks lukku nagu wihasena, 
et teda on ilmaaegu tülitatud.

Jällegi olete uulitsal päiksel kõrwetada wõi 
wihmal leotada, hinges mingi ebamäärane tuim 
ahastus ja meeleheide. Kümme päewa wõib 
meel endises korteris olla I trööstite ennast.

Aga järgmisel hommikul on kümnest päe- 
wast ainult üheksa järel; ükshaawal pudenewad 
needki käest ja tunded muutuwad järjest wõi- 
kamaks. Te olete lehest lugenud, et inimesed 
küünides ja pühkmekastides on ööd mööda saat
nud; olete kuulnud, et inimesed Tallinnast on 
pidanud lahkuma, sest et korterid siin saada 
polnud — ja tuima meeleheite asemel tekib 
lootuseta ahastus.

Kewade on, ja kogu loodus tohib rõõmus
tada — ainult me õnnetud korteri otsijad 
oleme kui seltskonnast ja rõõmustajate seast 
wälja tõugatud, inimeste hulgast wälja sulutud 
. . . nii hakkad lõpuks mõtlema.

Ja kui keegi lähemail päewil kuuleb minu 
wõi mu naabrite kohta, et keegi meist wõi me 

kõik koos oleme heaks arwanud endi rasketele 
kannatustele wägiwaldselt otsa teha, — siis 
ärgu imestagu: lootuseta kannatustele ei tunta 
muid otse kui wägiwaldseid.

Kurwalt terwitades. Ach.

Parodia.
Rudkas.

Neiul — 
ma ei räägi ju 
Teie särawatest silmadest 
(kui heitlikkudest ilmadest), 
Teie eksitawatest palgetest, 
Teie hammastest walgetest, 
Teie suukesest.wäikesest 
ja juuksete päikesest, 
Teie ülirõõmsast meelest 
ja kõlamast keelest, 
Teie puhkenud ilust, 
Teie pilkude wilust, 
Teie südames ärkamast, 
ammu ju tärkamast, 
uut" elu märkamast 
tundmusest mõõnawast, 
tundmusest lõõmawast, 
millel armastus nimeks 
(ja mis mulle jääb imeks). . . 
Teie õnnelikust olewikust, 
Teie päikserikkast minewikust 
ja paljutõotawast tulewikust, 
Teie kaunimatest lootustest 
Teie elujõulistest ootustest, 
ja Teie idealidest, 
Teie geniuse detailidest, 
Teie wabadest waadetest 
ja kõrgetest aadetest, 
Teie wäljaarenenud maitsest 
ja selle südikast kaitsest, 
Teie tegude kollektimismusest, 
Teie eelarwamiste indiwiduallsmusest, 
Teie armastuse jantidest, 
Teie ees roomawatest frantidest 
ja Teie elumõtetest, 
Teie läbimiidawatest ettewõtetest — 
ma ka ei räägi I... 
sest et — 
mul selle kohta midagi ütelda pole, 
sest 
see kõik minu armates tühi ja kole 
ja peaasjalikult sellepärast, 
et Teil midagi sellesarnast ei ole! —
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Peak lahingut.
Eesti ja Läti usuteaduse professorite Tartu ülikooli Ijuurde ametisse panemise küsimus 

oh 1. mail riigivolikogu usuasjade komisjonis harutusel. ^Ettepanekule waidles pikemas kõnes 
parun Fölkersam ägedalt wastu. Ettepanek wõeti siiski komisjoni poolt wastu.MÄ j a l e h e d.

Parun Fölkersam (sakslusele): „Jah, igaLpäewaga läheb meie afi ikka täba
ramate ! Üks hoop sajab teise järele. Alles saime alkoholi keeluseadust kaitstes lüüa' ja 
nüüd selle pagana Spetooliga samasugune lugu. Ei aitanud minu wehklemine midagi."

Waslutaw toimetaja Ф. E Luiga. Wäljaandjad Dr. 3. Luiga sa B. Mäns. A. Pert'i trükk Tallinnas
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Teener peab kõik tegema.

„Kuule, Johann, minep sina ja'heitap miuu eest magama — minul isi tena öösel 
untte a»ga olema!..

Iseäralik lugu.
„Kas olete Teie midagi proua Tähest kuul

nud? Ta on kõigest aasta abielus olnud ja tal 
on juba kaks last."

„No, selles ei ole midagi iseäralikku: tal 
on kaksikud olnud."

„Ei, kaWkud ei ole need mitte olnud."
„Siis on esimene laps mõni päew pärast 

pulmi sündinud."
„Ka seda mitte. Ta on puutumata neitsina 

altari ette ilmunud."

„Siis on kogu see lugu wõimata."
„Aga selles ei ole ju midagi wõimat»t: 

tal olid kolmikud ja üks neist suri ära."
tib .

Sootule kätt.
Kohtunik: „Olete Teie abielus?"
Tunnistaja: „Ja."
Kohtunik: „Kui kaua juba?"
Tunnistaja: „Neliteistkümmend p«e- 

iva. Aga paksud põsed olid mul enne."
~ ST



42 SflRJfl ЗЙ

fiaige herra Unetu.
Tohtri-herra lõpetas oma uurimised ja hak

kas käsi laotades kõnelema:
— Sah, kallis proua Unetu, mis ma Teile 

pean ütlema, — poiss on terme ja tubli ipa- 
pidi . . . igapidi . . . kordas tohtri-herra, sest 
ta oli maga roana ja kaotas roahel jutujärje 
käest: igapidi... Ainult pahem kopsu-tiib on 
roeidi nõrk, aga see ei tähenda midagi: natuke 
liikumist roabas õhus, mõned hingamise-harju- 
tused . . . harjutused ... jä ... Nii siis: 
olge mureta, proua, karta pole midagi 1..

Tohtri-herra koputas noore Unetu õla pihta 
ja käskis, et ta ennast riidesse paneks.

Siis kinnitas ta roeel kord, et kartuseks 
põhjust ei oleroat, roõttis tänuga oma kolm 
rubla ja läks.

Sest päeroast algas noore Andi Unetu elus 
uus ajajärk. Järgmisel päeroal läks lesk proua 
Unetu kooli-ülema juurde ja palus Andi roastu 
pikameelne ja kannatlik olla: Ta kops oleroat 
haige ja tema tarroitamat palju puhkust, nii 
et õppimisega endale ei roõiroat liiga teha. Lõu
nasöögiks sai Andi nüüd alati enda maiustoi- 
tusid ja alati sundis ema murelikult: „Söö, 
Andi, söö, siis sa kosud 1..“

Andi kosus tõeste. Ta põsed olid punnis 
ja nägu punetas, rammu katsumisel pani ta kõik 
poisid klassis maha. Ta ei kartnud isegi suuri 
poissa, kes temast kaks klassi ees olid.

Ühel päeroal ütles turnimise õpetaja, kui 
Andi parajuste rekil üht kaelamurdroat kunst
tükki tahtis teha:

— Ole etteroaatlik, Unetu, sinu termis ei 
kannata raskeid harjutusi.

Paari nädala pärast tähendas Ladina keele 
õpetaja, kui Andi asjata katsete järel naab
rite etteütlustest aru saada, koguni roalt jäi:

No— ja, sinu termis on nõrk, aga sellegi
pärast . . .

Kui Andi weerand-aasta lõpul koolitun
nistuse ema kätte andis, ütles ema murelikult:

— Ara sa aga endale liiga tee, Andi, sa 
wõid ju õppimisega oodata, aega sul ju on. Pea
asi on termis!..

Siis algas Andi elus teine ajajärk. Ta 
nägu muutus kurblik tõsiseks; turni-harjutus- 
test ei wõtnud ta enam osa, rammukatsurnistest 
hoidis enamaste eemale ja õpetajatele — kui 
need talle etteheiteid julgesid teha — kostis ta 
kurbmeelselt: „Ma ei mõinud tõeste mitte: minu 
kops..." Siis pandi talle nummer kolm, ei 
rahu saada.

Kooli Andi läbi ei teinud. Ta ei oleks 
ometi mitte ülikooli mõinud minna — ta nõrk 
termis ei lubanud nii pikka õppimist. Nii siis 
soetas ta endale ameti kusagil kroonu-asutuses, 

kus enamaste midagi et tehtud peale suitsetamise 
ja theejoomise. Kuid Andi ei suitsetanud, — 
ta termis ei lubanud seda.

Pikapeale sai Audist muidugi Anton. Ta 
omandas punakad murrud ja laskis juuksed iga 
laupäewal Inglise moodi järel lühikeseks pü
gada; ta kandis moodsaid kaelasidemeid ja ar
mastas teatris käia. Aga enne etenduse lõppu 
läks ta alati koju: tema termis nõudis mä
rast magama minekut.

Muidugi oli Anton Unetu tuttaroate seas 
ka noori neidusid. 5a nende seas ka ilusaid 
neidusid. Kõige rohkem meeldis Antonile preili 
Adele, ekspeditor Hõbeda noorem tütar.

Adele Hõbe oli kaunis, oli haritud, män
gis klarnetit, laulis ja oskas iluste juttu ajada. 
Anton nägi teda sagedaste, nad käisid kahekesi 
jalutamas ja sume! merel jõudmas, neil oli 
teineteise seltsis hea olla. Pikkamisi hakkas 
Anton südames mingi sala pakitsust ja õrnu 
mürinaid tundma; ta kaalus järel ja tuli otsu
sele, et ta preili Adelet armastas. Ta mõtles 
seda Adelele ütelda.

Seal tabasid teda kahtlused. Sa ühel pü- 
hapäewa õhtul pidas ta neiu Adelele järgmise 
kont:

—* Neiu Adele!.. Teie tunnete minu sõp
rust Teie roastu, Te teate, et mulle lahkumine 
Teie igapäeroasest seltsist lõpmata raske oleks. 
Aga on kohusid, mida aus mees peab täitma. 
Ma ei ole Teile oma elu suuremat saladusi seni 
teatanud: olgu see nüüd öeldud, — ma olen 
parandamata haige. Mul on tiisikus, ma oleksin 
oma abikaasale aina koormaks ja enda lastele 
— kui mul neid oleks — pärandaksin sur
mama haiguse. Me peaksime lahkuma, Adele!..

Nad lahkusid ja neiu Adele imestas sur
mani Anton Unetu fuurtmeelt ning kangelase 
hinge. Aasta pärast läks ta postiametnik Män
nikule mehele.

Kui Adele esimene poeg ilmale tuli, saa
tis Unetu oma endisele armsale südamliku õn- 
nesoomi; Adele tungiroatle palmeile järel andes, 
sai ta noore Männiku maderiks. Pärast püha 
ristimise-talitust, roõttis ta pakikese taskust ja 
andis õnnelikule emale, kurbmeelselt naerata
des ja Üteldes:

— Minu ristipojale. Sel päeroal aroaba, 
kui ma suren...

Siis läks elu endist roiift edasi. Proua 
Adele Männik roananes pikkamisi, noor Män
nik kasroas ja sa: meheks.

Kogu linn tundis haiget Herra Unetut, kes 
iga päero teatub tunnil ametist tuti, lõunat sõi, 
jalutas ja õhtul kell üheksa magama heitis. Ta 
oli näost roosiline ja ümarik, — kogu linn 
teabis: neeb olib surma-roosid ta palebel, ta
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Pärnu supelusasutuse direktor 
Shürmann: ^Kuulge, mis asi see nii
sugune^ wedel on?"

„See? ... See on meri!"
T tõeste! Küll on imelik meri! Mis
pärast ta nii wedel on? ... Mul on kodus 
maakaart, selle peal ei ole ta sugugi nii wedel!»

oli tiisikuses ja ootas rahulikult oma peatset 
surma.

Aastad kadusid. Proua Männik puhkas 
ammu mulla all, noor Männik oli naisemees ja 
laste isa: ta juuksed läksid halliks ja käik muu
tus pikaliseks.

— Sa hakkad manaks jäämai armas her- 
ra Unetu, Männiku risti-isa. Selle mastu ei 
saanud waielda.

tzerra Unetu käis endist wiisi iga päem 
jalutamas — ametis ta enam ei käinud —, 
sõi piima ja mune, ei suitsetanud ja ootas 
surma: ta oli tiisikuses nagu terwes linnas teati.

Noor Männik suri, tema lastest olid mit
med juba siit ilmast lahkunud... Nende lapsed 
jäid manaks ja surid, — kalli mälestusena pä
randati põimest põime pakikest, mille herra Une
tu kord oma ristipojale annetanud. Õnnetu risti
poeg ei olnud paki sisu näha saanud, ka tema 
lapsed ega lapselapsed ei saanud seda näha...

Üksteise järel warisesid nad hauda. Herra 
Unetu muretses endale sõidutooli, laskis ennast 
aias ümber sõidutada, sõi mune ja piima, hoidis 
oma termist ja ootas surma.

Ta oli ju tiisikuses, nagu igaüks teadis, 
ta pidi oma terwisega ettemaatlik olema. See 
пшене haige herra Unetu!..

Omafrumpi mängijad lehmad.
Pärast seda, kui lugeja ja rehkendaja hobune 

nii palju kõmu on teinud, ei salga keegi, et loo
made intelligentlikkusest meel palju üllatusi wõib 
oodata. Selle ootuse täitmiseks teatatakse meile 
ustawast allikast järgmist tähelepanemisewäärt 
lugu.

Ühe harjumaa mõisa piimamehe kohta tehti 
protokoll, et ta järjest halba piima turule toob. 
Sedamaid laskis parun loomaarsti kutsuda ja 
lehmad läbi waadata. Krst ei leidnud midagi 
kahtlast, muud kui et kõigeparem lehm wäga 
närwiline ja ärakurnatud oli. Iärelewalwüsel sel
gus, et endine karjamees ühe mängu kaarta 
lauta oli unustanud ja nüüd mängisid lehmad 
iga öösi omatrumpi ning endisel heal piimaleh
mal oli alalise kaotuse tagajärjel palju sappi me
resse malgunud, mis piima ära rikkus, parun 
laskis sedamaid lehma lüpsmise ajutiseks seisma 
jätta ja kutsus Tallinnast telefoni teel ühe mängu- 
klubi esimehe asjatundjana kohale, pooletunnise 
mängimise järele seletas see, et lehm kõiki oma- 
trumbi mängu peensusi hästi tunneb, aga tal 
ci ole mängus lihtsalt õnne. Kuiõ et õnnetuse 
äjajärk iialgi üle nelja nädala ei kesta, siis 
wõida loota, et pärast seda temast jälle head 
pnma saab. Üsjast räägiti ka Tallinnas ja lugu 
huwitas iseäranis kuulsa ajakirjaniku Suliman- 
ben-hipi patroni nii wäga, et ta, kiiremine kui 
kord Ümerikasfe, tähendatud mõisa poole sõitis 
Seal on haruldase lehma intelligentlikkus teda 
nn wäga waimustanud, et tal sest saadik üks
ainus soow on: härg olla, et targa lehmaga 
omatrumpi wõiks mängida.

„B. BI. N."

Wõöras Tallinnas: „Nüüd saan 
ma aru, miks Tallinnas korteripuudus nii 
suur on — kõhud tarwitawad kole-palju 
ruumi."
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Imelik

„Kuule, Peeter, ae, mis selle sa'ase suure 
Wigala wallawanemba uimi õiete от ?"

„No kust ma sm Wigala wallawanemat 
pean teadma? ... Ma ei Lea!"

„Llijehe, uijehe!j sa ei tea sedasamagi, 
mis Wigala wallawanemba! nimi om! No, 
mis pergel sa need sõitse aastat sääl ülikoo
li« siis öpnud oled?"

„Sarjaja“ ringwaade.
Neil päewil ajasin oma sõbraga Eesti as

just juttu ja mu sõber awaldas arwamisi, mis 
wäärt on, et need siia üles märgin.

Mina. Kas oled juba kuulnud, et Pärnu 
„olude juht" A. Jung olude juhtimise kus seda 
ja teist on jätnud ja kas tead, mis ta nüüd 
peaks peale hakkama?

Sõber. Minewat Kuresaarde mudawan- 
nisid wõtma, et sellest wihast, mis talle aastate 
jooksul lihasse ja luusse on läinud, jälle lahti 
saada. Igatahes on Põhjamaa paras mereõhk 
ja merewesi kõige parem meie oludele ja ka olude 
juhtidele.

Mina. Aga kas ei wõi lõunamaa õhk 
siiski paremat mõju awaldada nende ajutege- 
wuse peale, mis nüüd nii hirmus pikkamööda 
ja uniselt liigub?

Sõber. Ei, lõunamaal ei lähe meie mees
tel hästi. Nii pidi hr. tzio hiljuti Australias ini
mesesööjate poolt ära praetud saama ja alles 
mõne päewa eest kirjutas hr. Kider, kes „Ühis
elu" lehtede asemikuna Krimmi ja Kaukasia 
Eesti asunduste laulupidudel käis, „Tallinna 
Teatajas", et ta pea-ajud lõuna palama päikese 
all päris wedelaks on muutunud. Ja kas tead, 
mis tähendab pea-ajude täieline wedelaksmuutu- 
mine? Arstiteadus seletab, et juba pea-aju peh
menemine kole kardetaw haigus on, kui palju 
enam peab siis — —

Mina. Mõistan, mõistan. Waenc Eesti, 

kui haledaste su paremad pojad ometi otsa 
saamad! Aga kas sa ei teaks seletada, miks see 
kõik nõnda on?

Sõber. Sest et meie meestel usku ei ole. 
Jumal karistab neid. Aga usku peaks meil 
tõeste olema. Ainult niisugust usku, nagu wii- 
masel usuõpetuse kursusel Wiljandis õpetati. Kas 
oled lehtedest lugenud, missuguseid jumalamal- 
latuid mõtteid seal kooliõpetajad amaldasid? 
Aga kirikuõpetajad tegid hästi, kui nad was- 
tasid, et seesuguseid küsimusi ei sünni kiriku
õpetajatele awaldada. Kui inimene kord juba 
kirikuõpetaja on, siis seisab ta kõrgemal kõi
gist wäiklastest inimlikkudest kohustest ja mää
rustest. 3a talle ei sünni mitte enam neist as
jadest rääkida, samuti, nagu 16-aastasele elu- 
tundmata tütarlapsele teatud asjadest ei sünni 
rääkida.

Mina. Lõpetame siis meiegi sellest jutu. 
Räägime parem, noh ütleme Paul Pinnast. 
Mis arwad sa sellest, et ta „hingeawaldused" 
mägist kopikalehe weergudele tikumad?

Sõber, tzm! Mis ma sellest arwan? 
Ainult niipalju, et igaüks seal pesitab, kus ta 
endal hea tunneb olewat. Ja hr. Pinnal on ikka 
kopikate juures hea olnud. 3a meel parem on, 
et ta nüüd minnaks aru on saanud, kus ta 
õige koht on. Ta on waimuliku ja kehalise 
Napoleonina „Estonias" walitsenud, aga nüüd 
peab ta mangi minema — Wolga jõele üksiku 
saare peale, kus keegi heasüdamlik Signer talle 
ühte onnikesesse 4000 wiletsat rublakest paigale 
on pannud.

Mina. 3a mis arwad sa sisuliselt hr. 
Pinna kirja kohta, mis kopikalehes ilmunud.

Sõber. Kus sisu ei ole, seal ei ole ka 
midagi sisust kõnelda. Aga nüüd pean ma mi
nema.

3a mu sõber lükkas kübara pahema kör- 
wa peale, ütles „jumalaga" ja lahkus.

<5cD
Partdlik afi

Ede: „Mis on sinu pojast saanud?"
Lude: „Ta on uurmaaker ja teeb sotsial- 

demokratlisi uurisid."
Ede: „Mis uurisid?"
L u d e: „Sotsialdemokratlisi; neeo käimad 

ainult kaheksa tundi päewas".
й

Seadule nimel.
Kohtunik: „Teil on juba jälle mingi 

protsess direktor Pleitenbachi wastu käimas?"
Adwokat: ,,3a, see on roaga tähelpaneku- 

wäärt inimene, niiütelda kõige isamaalisem ko
danik kogu riigis: ta maksab ainult „seaduse 
nimel"!"
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fendaw kiirrong.
£>. G. järele.

Londonis on ühe kiirrongi modell näha, 
mis ilma ratasteta ja roobasteka edasi 
liigub.

Äaamawalitsus: Sisse astuda, här
rased. Walmis!... Liikuma hakata!

Daam: Kas juba sõidame ? Ma ei tunne 
ju midagi.

Herra: Meie ei sõida üleüldse mitte. 
Meie lendame.

Daam: Meie lendame, kuid, nagu näib, 
ei liigu paigast? Rong ei põrise ju.

Herra: Rong ei põrise üleüldse mitte. 
Meie sõidame waikselt. Wagunitel ei ole ju 
rattaid. Iga sekundiga jõuame kodust kauge
male ja oma eesmärgile, kaunile Partsile, li
gemale.

Daam: Albert, pane aken kinni. Muidu 
lendab nõge sisse.

Herra: Ainuke, mis selle rongi juures 
e i s a a lennata, on nõgi. Meil ei ole ju masi
nat.

Daam: Kuid tolmu tuleb sisse.
Herra: Et rong hõljub, ei tõuse min

git tolmu.
Daam: Ah, Albert — ma tunnen, et mere

haiguse saan.
Herra: Ainuke, mida sa selles rongis 

ei wõi saada, on merehaigus. Sa ei tunne ju 
üleüldse mitte, et sa sõidad.

Daam: Ma ei kannata tagurpidisöitu.
Herra: Magun ripub wabalt hingede 

küljes. Sa ei tarwitsegi üles tõusta. Tarwitsed

„Waata/wanamees, warsti hakkab wälku 
lööma ja sul raudwarrega wihmawari käes. 
Wälk wötb su maha lüüa kah!"

noh, pole toiga! Kui wälku hakkab 
lööma, eks ma siis annaZtoihmawarju sinu 
kätte !"

ainult kord seda pidet tõmmata, näed sa — 
magun teeb pool pööret. Sa sõidad edaspidi.

Daam: Edaspidi-sõitu ei wõi ma meel su
gugi kannatada.

Herra: Pane tähele. Meel üks pideme- 
tõmme. Sa maata, nüüd ei sõida sa enam edas
pidi ega tagurpidi, maid põigiti. — Kas sa seda 
ka ei kannata?

Daam: Sa oled wiisakuseta. Ma ei sõida 
" kenam sinuga. Ma tahan wälja astuda.

I Herra: Ühest selle pideme tõmbest jätkub. 
Siis peatab rong igal kohal, kus tahetakse, ja 

isa wõid wälja astuda.
Daam: Siis ei taha ma wälja astuda. 

Tahan edasi sõita.
Herra: Ka seda wõid sa.
Daam: Aga ma ei taha Parisi sõita. Ta

han Brüsseli.
‘6' Herra: Et me ainukesed reisijad oleme 
' ja roobaste mõju puudub, siis tarwitsed ainult 
i rongijuhil« käsku anda ja me hõljume Brüs- 
* feli.

Daam: Ma tahan aga paremine Londoni 
sõita üle wee.

■ Herra: Seda wõid sa samati. Rong hõl
jub mere kohal sama hästi, kui maa kahal.

Tallinnlane: „Kui suur kunstnik see 
wäike laululind ometi on. KAga mina — 
mulle wõiks mõni ka rubla anda, aga ma ei 
istuks mitte oksa peale ega laulaks."
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Daam: So? Siis tahan — kodu. 
Herra: Miks?
Daam: Ma tahtsin reisima minna.
Herra: Noh — ja?
Daam: See ei ole reisimine. Niisugune asi, 

et sind ei raputata, maid et sa hõljud — et ja 
tolmu ega nõge ei saa, maid ainult puhast õhku 
— et söldupõrinat ei ole, maid ainult rahu — 
et merehaigeks ei jääda, maid terme oldakse — 
et edaspidi- ega tagurpidi-sõitmine waewa ei 
tee — et fa roobaste ega jaamade külge ei ole 
seotud — ja et sa ilma laewasõidu-lõbuta üle 
mere wõid jõuda — — see ei ole ühele mo
dern daamile üleüldse mingisugune reis! Uus 
ulesleidia wõib oma ülesleidufe sisse soolata!

fiirmus unenägu.
E. L. Rass.

Ma olin kirjanikuks saanud ja pika ro
mani kirjutanud — romani, missugust meel keegi 
enne mind malmis polnud kirjutanud, romani 
MIS isegi Goethe ja Shakespeare'! üle lõid. See 
oli roklraw rõömuhümnus termele loodusele see 
oli lõhestaw hädakisa inimese suust, kes tunneb 
et teda kõigist wastupanekutest hoolimata too-' 
reste jõudude poolt^ igawese olematuse äärele 
tõugatakse, see oli lõkendaw rõõmuewangelium 
— tais troosti, lootust, usku ja armastust. Ma ei 
saanud isegi aru, kudas see mul oli korda läi
nud aga ma tundsin ja uskusin, et kogu ini- 
mesesoole õige tee olin näidanud ja et nüüd, 
niipea kui inimesed minu walmistatud nektari 
maitsemad, elu uue pöörde saab: ei ole enam 
wastikust umbusaldust, pettust ega omakasu — 
igauks tunneb korraga otsata rõõmu oma ole
misest, igaüks saab aru, et üürikest elu mõi- 
malikult rõõmsalt peab mööda saatma ja ei 
oige rõõm ainult seal wõib püsida, kus kõike- 
lubam wenna-armastus aseneb.

oma tööga taieste rahul. Aine, 
käsitus, keel — taieste europaseritud ja stiili
puhas — kõik nõiduwas kokkukõlas. Wähemalt 
nais fee mulle nii. Kahjuks ei ole mul sellest 
romanist enam midagi meeles peale alguse pea
legi ei roõi ma sugugi kindel olla, et seegi, mida 
mäletan, ainult tõelise töö kahmata mari ei 
°!e- aga minu keele ja stiili kohta mähernalt 
aimdustki anda, siis toon selle jaokese, mida mä
letan. Roman algas nii:

Hirmutimina, paindumina ja allaheidetuina 
haakusid lõppeks miirnased pilmerühinid, las
kudes Mkjasturnedale horitsondile. Wälju ja 
aasu, mis moodustasid enne äikest kõrme ja 
ennustasid põllurnehile faagitumatat sügist, täi= 
tis õhk, mille märskus elustas taimede ja ela

tate organisme. Peen walgufeläik pani õhtu
poolse taema pärlendama ja selle peale näitas 
päike oma määratuma ketta. Nii mõis olla 
poil aegul, kui tekkisid roäetimina, rammabena 
ja taimina esimesed imetajad, mil sünnitas loo
dus algibe preeriaid ja selwasid, nagu puude 
metsi ja rohu sawannasid. Mets omas haruldast 
elemust. Wihm lakanud, muganefib tinnub 
uutele oludele. Laan osutas end kohaseks neile, 
kes laulsid, roõi pigemini hõiskasid omi ins
tinktiiroseid hümne, nii et mitmesuguste lind- 
konde hääleroariatsionid andsid elastilise, roeet- 
leroa hämmelduse.

Kuuni lakkas hääbudes linde laul, looroutas 
paero oma roalitfufe ööle, kuna maigus hakkas 
loobuma, salapärase sumedusele andes teed ja 
lõpetades nädalat.

Kaks korda seisatas Magnus, tüüaka ma
dala kehaga mees, kelle tüse pealuu näis wa
hendita kere otsa pandud, täis morudat irooniat 
aiba kõrroal, ,mille uks talle ei aroustanub. Sa 
äuna Miili kuju Magnuse hinges moonbus, 
ennustas esimese teguroiis temale tuleroat Kur- 
õust. Muidugi laskis teda liig sissejuurdunud 
atomism wihast ainult ajutiselt roabaneba. Siiski 
oli ta enam kui keegi teine põgusa minuti elu
rõõmu tunbnub.

Sa kätt määratuma tiihijlm poole siruta- 
bes ümises ta:

„Mu looteb on lakanubl"
Sa siis meel korbuwana aibaukfe poole: 
„Miilil.."
Kuib Miili püsis tummana.
Tüüakast rinnast pääfis mailine kaebehüüb, 

tufe nägu omas aga pea jälle harilikku irooni
ast ihnet ja mabalab jalab sarninusib minema.

Metsikus roaikuses, igaroefe kõrroe roai- 
kuses, miba mõis roõrrelba suure eeteri roaiku- 
fega, kus läheb loitsib, sammus ta ikka ebasi. 
Ohk oli niisama liikumata kui graniibib ;aeg 
nais surnud, ruum kujutas teistsugust ruumi 
kui inimeste oma, halastamata, jäist ruumi, täis 
õudseid kangastust.

Põksumal südamel roaatles noormees puhu 
lounasfe joonistatud risti, puhu selget kuud, 
mis paistetas juba oma pärlmutri- ja hõbe-ketast 
läänepoolsel horitsondil.

Kaks korda seisatas Magnus, et näha tu
medaid siluette liikuroat. So ei uinutanud neid 
mitte. Nad nihkusid ühest kohast teise, sala- 
pärasteks eesmärkideks.

Maguuselt pääfis mahajäetuse kisa ja siis 
jäi ta liikumatumaks, halroatuna molust: Too
ma aiba ees joonistus tume kogu ja, kuu roata 
gufel inimliliustatuna, läks aita, uksest mille 
Miili aroas.

„Otsas!" ohkas ta.
Sa roarifes maha. —
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Umbes nii algas mu „Mullistuste" esime
ne peatükk.

Ma ei tea isegi, Kubas fee tuli, aga äkit
selt wiibisin kodukülas ja lamasin haigena woo
dis. See oli parajaste sel ajal, kui minu töö 
trükist ilmus. Kõik klllarahwas, nooremast peale 
kuni wanemani, olid minu raamatu ostnud.

Nõnda siis. Mina olen woodis raskeste 
haige, wäljas aga on sätendaw maikuu keskpäew 
— lillelõhnaline ja linnulaululine, meeliülendaw, 
nagu ta ainult maikuu keskel wõib olla. Järsk 
kontrast minu seisukorra ja wälise ilma wahel 
rusub mind. Ma olen üritatud. Korraga ilmub 
isa mu moodi ette, „Mullistused" käes. Ta 
istub waikselt toolile ja waatab piinlikult kaua 
mu otsa, iseäraline kurblik ilme näol. Ma lä
hen rahutuks, tahan juba midagi küsida, aga 
isa hakkab äkki iseäraliselt metsik-õudselt naer
ma,^ torgib raamatunurgaga mulle wastu rindu 
ja lausub ühetooniliselt, kiireste arusaamatuid 
sõnu.

„Mis?" küsib ta selle järele ja puhkeb 
uueste naerma. Siis hakkab ta paksu raamatuga 
mind wastu nägu peksma — ikka kõwemine, 
ise sealjuures jälle arusaamatuid sõnu mulista- 
des.

Ma olen hinge waakumas. Katsun kõike 
jõudu kokku mõttes üles tõusta, aga ei saa. 
Hakkan ema appi hüüdma, kes köögis talitab, 
kuid ema trallitab wastuse asemel kriiskama 
mehehäälega mingit laulu.

Siis korraga tuleb kogu tuba inimesi täis. 
Wanad arukad mehed on kõik nagu meeletud. 
Nad waristawad imelikku arusaamatuid sõnu, 
tungiwad mulle ikka lähemale ja lõõmad mulle 
raamatutega roastu silmi.

Ma püüan ennast kaitsta, kuid et suuda. 
Mehed mõtawad mu käratsedes õlgadele ja kan- 
namad õue. Seal weetakse — ei tea, kust — 
suurte heinakormidega raamatuid kokku ja lao
takse riita. Mind mähitakse köitega kõivaste 
kinni ja pandakse aia najale seisma.

Kui riit malmis, meetakse mind kõigist 
wastupanekutest ja palwetest hoolimata selle 
otsa ja süüdatakse riit põlema.

Ma lämbun ... ja ärkan üles.
Laual suitseb lamp. Tuba on müstikult hai- 

sewat nõge täis, ma olen näost must nagu nee
ger. Oma külje alt leian raamatu — Rosny 
„Maakera surm" Ioh. Äawiku tõlkes, mida 
lugedes õhtul magama olin uinunud.

(90)

Ühewanufed.8
Abitarwitaja: „Mis on minu pahe

mal jalal raiga, herra doktor?"
Arst: „See on raäike raanadufenõrkus, 

proua."

Abitarwitaja: „AH, mis Te rumalust 
räägite, herra doktor. Parem jalg on ometi 
päris terrae, ja mul on ju mõlemad jalad ühe- 
raanused."

Kudas keegi ärkab,

Peretud armastaja ärkamine.

Lana ärkamine.
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Kurblugu umbrohukülwajaft

Ta oli õiglase ja toaga meelega, nagu läster kunagi . .^^a ukskord sai ta aru, el ta mitte Elleks fiia ilma 
ja rääkis naistele Sodomast ja Komorrast, ja Potiwari et tahus nr bag i suurt korda saata,
naisest, ja manitses neid ja noomis neid. "ullest mälestus järelejaaks polwest pölweni. Za ta

wottis fuhmitu oma isandate käest ja läks ajakirjanduse 
Põllule ja hakkas seemet kültoama selles heas lootuses, 
et seemnest lopsalas toili kaswab.

Kuid ta pettis end oma lootuses. Seeme, mis ta Ja ta kurwastas toaga ja laskis pea longu, nagu 
lülivas, ei tanunb wilja. Iga kõrrekene, mis mulla alt inimene, kes rõngaste lüüa on saanud ja kes kõik oma 
pea wälja pistis, närtsis kohe. lootused kaotanud ning lahkus ajakirjandnse-põllult, kus

ta tegewus wilja ei kannud./

Wastutaw toimetaja G. E. Luiga. WSljaandsad Dr. 3. Luiga ja B. MSne. A. Vert'i trükk Tallinnas.


