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Peäle Iõuluid.
Kole tuul käib üle maa
I l m on umbne pime —
Sajab lund tui kotiga
Et ära wälja mine!

Wast nõnda peab tatil laulik õhkama,
kelle liitoas igawene elu kewade tahaks
olla. kelle suust alatine õieõhk — lehkaw
lehekuu lehk wälja woolakstwad — aga, ka
külm, lumi, tuul ja torm on meie, niisama siis ka meie laulikute alatised külalised, maha jäämatumad sõbrad ja lahkumatad laugud. Kole tuul käib üle maa
|— ilm on nmbne pime! Kõle, külm
ja wali on ta meil küll, aga egas me
Walati pea willawakas istuma. Wast ougi
•ee hea, et ka wahest külm enesest eln'wärki annab? Wast äratab, teritab, kordleb ja kohnotab ta meid ka oma ette
mehed olema? Küll wist. ^est waadakem:
Ree puu, see põesas mis külmale sundab
« a s t u panna — fee jäeb järele — jäeb
Rrweks, kaswab .tugewaks ja kannab
» a r j u . J a meie? Ka lueie saame suuMks, kaswame tugewaks, kanname marju

kui meie elu tuultest, elu tormidest
kül! alti oleme wintfntaoa. tõugata ja tui-
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Kes 4 ets. tellib saab

data saanud. Sest arwa leiame meie
elust seda meest, kes ei mingit waewa
tnndes — õnnesabast märkas kinni tabada.
Ikka ja enamast alati on lugu nii, et
see, kes kõigiti on elumerel wintsutada
saanud, kõigiti on puuduste ja wiletsustega wõidelnud, ikkagi haljale oksale on
roninud. Nii ei pea me siis weel mitte
pead lõugu laskma, meelt ära heitma,
kui meid wahest elutuuled ja saatusetormid tabawad. Ei, meie peame seda jutgemalt, kindlamalt ja mõjuwamalt oma
elutormide, tuulte ja marudele wastu
astuma, ueist läbi jõudma kaldale ja
pärale sõudma ja ikka uiug alati silmad
sinna poole ülesse tõstma, kust meile
elu, abi, jõuudu ja wäge aunetakse!
Nii siis, wend õde — pea püsti nnel
aastal. Ära lase külmast tuulest ei tormist end mitte eksitada! Püüa jällegi
sellel uuel aastal, uuel julgusel uiug
püsiwusel oma algatud elurada kindlaste
edasi käia. Tulewa oti tumedad tunnid,
asnwadki ahastuse suuuid—ära jäe araks,
ära kohku ja karda — waata, see elab
ikka, kelle käes on õnn ja õnnistnse
wõtmed! —
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Kauplus, Narwas, Uwe-Petiwski platsi ääres,
pracgngi peäle 195 miljoni tsetwerti
tcrawilja (^nropasse sisse woolawat ja
Kas saab toiduainete saadus ka mi- see oleks kaks korda ftmrem summa kni
mestelc cttc lööma, kui meie järel tulew Wenemaa praegu wilja kaubaturule suusugu, põlw, ikka seda wiisi kaswab kui daks saata. See summa paneb meid
ta urnid praegu kaswamas ou? Neid mehiselt mõtlema; aga meie ei tohi siiuküsimisi on siit ja sealt ühte lugu kuulda. samas ka seda uähtust mitte silmast kaJ u ta siis wist uii põnew, huuwitaw ja duda lasta, kui palju uüüd wiimasel
tarwiline teada saada on, et teda ikka ajal Guropast ja mujalt, uusi asujaid
ja jälle kõneldatakse. J a ehk kes peakski Põhja-Amerikasse sisse rändab ja et
siis siin maailmas enam peawalu tegema ueudel asujatel muud kaasa ei ole wiia —
kui elu küsimus, teada saada tahtwus — kui tühi koht ja terawad hambad!... Aga
kas meil ja meie tulewal sool ka küllalti nad loodawad siiski seal wälja tulema!..»
seda wa kõhupoolist ette saaks lööma?... Kuidas oleks siis lugu, kui ühel iluArwude abil ou kindlaks püütnd teha, sal päewal Põhja Amerika enam seda,
et meie wana Europa mitte omi lapsi toita wilja summat (niropasse ei saadaks, ehk
ei suuda — et see 517 miljoniline ini- ei suudaks saata?... J a kui Wenemaa
meste meri jnst wõeralt wäljalt sisse oma wilja just ise ära peaks tarwitama?...
weetud leiwast elama peab. Ainus kiu- On mõni mees ka selle arwamise peäle
del ja oma ette seisaw leiwamaa, ait ehk tulnud? Ou selle järeldusest ka omale,
wäli, olla weel Austria-Ungria. Tema ehk weikeselgi möödul — pilti waimu
kõrwal ka meie stmr isamaa — Wene- silma ette suutnud seadida?...
maa. Kuid siiski olla juba paaril wiimaJah — kurb ja kole oleks lugu siis
sel aastal ucis mõlemis riikides söögi- küll olema: Europa jäeks siis ju nälga!
ehk toidu ainete puudust märgata oluud. Hullemast nälga, kni see wahest Indiast,
Lõuna Wenemaal oliwad wilja ikalduse kunlda on. Aga meie Peame cndid^
aastad,mille tõttn siis ka puudust ena- siiski selle teadmisega trööstima: küllap
maste üle riigi tunti, olgugi et igas kohas meie ajaks ikka jätkub —eks tulew sugi
mitte ühel määral. —
jätte oma eest hoolt ja muret pea!
Randusin (
Kui tahtmatalt lasewad kõik elutundjad, asjadega enam harinenud riigimehed,
wilunud kodanikud, omad waated seia ja
sinna ümberkäia ja need waated jäewad
ikka ja jälle ühe ainsama punkti juurde
peatama ja see punkt on: Põhja-Amerika
ühendatud riigid. Sealt arwatakse jn

Elu küsimus.
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Harwas, Uue-Petrowski platsi ääres, endises

rojftüüb tõstab ta aga järsku ja otsustzMalt oma käherat peat, raputab teda
Mutilt, julgelt ja sõuab:
,iö'„Kõit ou anuv, suits ja Wale!....
®iit saadik — ja mitte enam.... Miski
asi ei ole ilmaski — hilja!... Mull on
jsudu, mull peab ka tahtmist jätkuma
Ma elu muuta!... Jumalaga Sassa —
Muialaga Kolja — Jumalaga Wassa —
Wie Weera läheb — koju!... Koju —
Wll Jumal, M magus sõna?... Koju, o
taewas anna andeks mu pattud; o
Jumal ole niulle armuline — ma lähen
flchi!... ^ähen jälle sinna kns ma esimest
lsrda päewa walget nägin, sinna, kus
Mllle ema rinda andis, kus isa — oh
Djlewas mu kuldne isa, mind kaisutas,
Mnd kallistas, põlwe peal mind hüppitas,
Mha paui mängitas — sinna, jah sinna
Hhtab mu hing!"...
• K u i d meri mässab, möllab ja keeb....
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isa — suremas — haige maas on?... Kes
ütles?!..."
„Mu tütar!... Mu õde!... Mu õde
kostsiwad heäled läbi segi. Ja tuleja
langes esiti ühe wanema naesterahwa,
siis noorema ja wiimaks nooremehe
rinnale ja sunües neid kui ema, õde
ja wenda"!...
J a meri ei mässanud, ei möllanud,
ei keennd mitte siin!....
Ainult suur õuekoer Hektor, käis ühe
juurest teise, nuusutas ühte kui teist ja
liputas sõbralisel, heäl meelel, oma paksu,
rasket saba.
*

Tumedaste walgustatud weikses kambrikeses, suures sojas sängis, walge linade
ja padjade peal, lamas Jüri Mättlik,
Kuusiku kohaomanik raskes soojatõbes
maas. Tema silm oli tuhm, waade
segane, ihu ära lõpnud ja heal kähisew.
II.
Tema naene astus tasakeste ta juurde
ja
teatas midagit talle kõrwa sisse.
te ...Wali koera haukumine õues kuu„Mis!...
Miš sa ütled?... Wiori,
-wtas külalise tulekut.
meie
Widri
on
koju tulnud?!... Kusta
1
Uks tehti lahti ja kellegi naesterahwa
on siis?...
'flehme heäl kntsus koera ära, fee aga
Ja Weera oligi seda oodanud. Nüüd
V annnd järele waid haukus weel walastus ta aral, wankuwal sammul oma
Mmine.
hea isa woodikese juurde, langes sinna
„Tere õhtut, emakene—olge nii lah- põlwili maha, lahutas omad käed üle
• d , kas siin elab Jüri Mätlik?..."
haige lajali ja kattis tema ära kuiwanud
M „Tere jumalime, elab küll—on a$a põski, otsaesist, suud ja silmi oma muHraegu suremisel haige, kui....
sudega...
' Hele kiljatus kuuldus tulija suust, ta
„No kas tõeste siis sina oledki minu
H n w s ja kukkus rohelise muru peale weike Widri?... M u uhke Widri kes ikka
^ues maha.
alati linna lubas minna ja kes wiimaks
Juurde nutawad wanaeit ja noored sinna kaduski?... Sina siis oled ikka mu
mehed tõstsiwad ta ülesse, keegi andis Widri"?... päris haige, raske kähisewa
"ta Ue külma, karastawat wett juua ja healega.
tuleja lõi silmad lahti ning küsis:
„Iah pappa — isa — jah mina olen
„Kes ütles et Jüri Mättlik, minu seesamanc nhke ja üleannetu Widri, kes
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sind feia maha jättis ja kauaks, lauaks
ajaks siit ära läks, siuna, kus hiilgus
kus sära?... )lga uüüd okn nia jälle
siia!... Anna andeks mulle mu isa, auua
andeks et ma ehk sulle mõni kord südame
walu olen teinud, ehk sinu meelt pahaudauud!..."
„Laps—Jumala teed on imelikud!...
Palu teda, tema on arnuiline, — minul
ei ole sulle mitte midagit audeks anda,
mull on hea meel, et sa mind weel enne
lahkumist siit ilmast waatama tnlid.
Nüüd wõin ma rahus ära surra, sest
mu silmad on sind jälle näinud!..."
Kaua, kana istusiwad isa ja tütar;
terwe öö oliwad nad ülewel ja rääkisiwad üksteisele oma häda, oma elu,
oma walu ja lni homiknne koit taewast
kuldas oli isa rahuliste, waikseste igawesele unele uinunud....
Aga meri ei mässanud, ei möllanud
siin mitte; kõik oli waikne, oli pühalik
fui kirikus.

Iil.
„Eedi, istume siin natike? Mn jalad
on nii wäsinud, keha roidnnnd — ma

soowiks sugu puhata"!

Isefuu siinsamas, külle all pidada olema,
aga km palju ei ole meie mitte niM
jalgsi ära pidauud täima?... Oleks Ml
hingest selle maa kaugust märgata wõinud — ei mina jala seie küll poteV
tulnud!..."
I
„Kallis, ma tahtsin jnst jalgsi saly
teed ära täija! Ma tahtsin siin iga pimfc;
iga põesast jälle oma silmaga waadata
teretada... On jn enam kni kolm aastat
sellest möödas, kni ma wiimast f c | H
siin olin!..."

Rääkija wajus sügawasse mötesse.
3ii6 kohendas oma sügise kübal
silus otsaees kaswawaid juukse lokkisid
soris rahntnlt oma jalaga liiwa ja algW

„Knule mn kallis! ^n siis, fui,j*
aasta eest minu kätt ja südant omchle
palasid, — millest ma siis mitte teadW
ei tahtuud — aga ainult sell mõttel, H
ma omast elust sulle õige pildi ette pidln
knjntama—pildi mis ma mujal ei jõuduud ci jaksauud ette kujutada kui siiu 1
siin sellesamase pingikese peäl — ja weel
seal, näed eemal seda pitka männatukkaM
seal wäikses aianntakeses!... Miks \vm
siin ja seal—sellel on oma krndd, m i f l
kohta nii wäga tähtjas põhi!... & r n l
siis mn kallis oma Widri pihtitõnet W
lükka teda peäle kuulmist enesest ä «
ehk tõmba oma rinnale... see olgu siM
otsustada, aga ma ei wõi, ei suuda tj
siti—ma peent end sulle pihtima — pj
tintet euue kui meid waimulik mees uh!
kehaks kokku sulatab!..."
Ta waikis weidi.
selgeste oli ta rahutult tukiuwaV
südame löökisi walda...

3a kena paar istus mere ääres
olewa pika pingi peale maha.
...3a meri—see mässas — möllas ja
kees!...
„Aga ega sa end haige tunne olewat?"
küsis noormees naesterahwaa.
„(n mitte. Ma olen ka sugu toibunud ja ma usun, et see sellest pitkast
jalakäignst — raudteelt kuni seie, — ehk
tulla wõis, ma...
5a meri — 00, see mässas, möllas >
„Äos ei tahtnud ma kohe waksalist kees!...
hoost wõtta?... 2rna aga pniklesid kni
«
randa selle wastn ja kordasid ikka et
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„Waewalt oliwad mull „jmma Ham- ja siin, siill samas asus mu hiuge iha—
bad" suust wäljas, waewalt tundsin ma „maha kõik hiilgus, mudasse kõik torect püsti suudan seista ja—kohe arwasiu dus — koju — kippus mu hing!...
et nii ka omast tnlewasest elnft läbi
„Vähme mu kallis—lähme ma näitan
jõuan tungida. Mulle ei meeldinud mu sulle selle koha, kus ma kui lunastaja
isa kodu, mulle ei passinud mu ema weikese pingikesc peal werd higistasiu,
kolle—ma tahtsin sunremat, awaramat, siis—kuisiinsamasotsuseks olin teinud—
lahedamat kätte saada. Ma sõitsin hea koju minna!...
õnne peale oma kodnft wälja, ise omale
Ta haaras nooremehe käe ja tõmmas
tööd- leida otsima. Ma jõndsin seie — teda pingi pealt ülesse.
üsna sellesama pingi peale kus nüüdki
...Aga meri mässas—möllas ja kees!...
istun — siis oli siin aga hoopis weikeIV.
fem, pool küljekili seisaw pingikcne ja
istusin siis mõni tund ning wahtisin
Kõle sügisene tuul hulgus puude latlaiali — suul — silmil neid mässawaid wus. Rabisedes pudenesiwad kolletannd
merelaeneid pealt.... Paljn inimesi käi- lehed pnic pealt maha.
siwad siin edasi-tagasi. Kõik oliwad tore„Sün, fellesamatse piugi peal tõudaste riides, lustilised ja lõbusad ja tasin ma oma näriwat hiilgust; oma
mulle torkas südamesse ka niisuguseks püuawat peensust — maha jätta. Siin
saada!...
istnsin ma kaua, kaua. Suu puistasin
„ Korraga istub üks wauapoolne paks- ma pisaraid palju — palju!... Eedi,
eit minu kõrwa, küsib kentsakas Eesti- istume seie maha, see koht on mulle
keeles minu nime, seisust ja mis ma püha. Siin, jah siinsamas wõitlesin ma,
foowida? Ma wastan. Tema seletab, et ja faiit wõitn—wõitu omast uhkest, waft
tall küll ühed saksad olla kelle juurde ka ka hukka miuua kipuwaft—südamest!..."
Eesti keelega rääkijaid tütarlapsi teeuiJ a rääkija tuetas eud piugikese peale,
jateks wõetakfe. Ma läksiugi. Saiu koha. kuhu ka uoormees aset wõttis.
Sõitsiu Peterburi. Teeuistus oli hea.
„£>o Eedi—kui petlik, muutlik, salalik
Söök puhas ja wäga meeldiw, uii et ou uüüdue hiilgaw maailm?... Kui ma
paremat foowidagi ei olnud. Seal suri oma ära elatud tuudide peale tagasi
aga waua härra üks Baltimaa krahw, mõtlen, siis ma arwan, aiman — miks
kõrges kroouuteeuistuses olew isik — inimesed nii muutlikud, uii kurjad, uii
järsku ära ja tema poeg tuli Italiast õelad wõiwad olla — siis $eatfin ma
koju. Asi hakkas mulle piinlikumaks küsima: „Mis jäuks, mikspärast ou imsaama, ta hakkas mind kiusama — aga mese sugu siiu olemas, lükumas, elamas?
ma olin külm kui jää... Meie perekond
...„Ma wajusiu kui muiuasjuwliue
kais alati enamaste Huugerburgis mere priutsessa hiilguse ja külluse sülle. Mulle
weel. J a kui miua igatepidi küllustega tehti kõrge härraste uksed lahti. — aga
ute külwatud — selle aegutawa kuristiku miuult hakati uõudma selle hiilguse, selle
poole alla waatsiu, kuhu ma iga silma- uhkuse eest täuu ja missugust täuu?...
pilk sisse wõisin kukkuda — käis hirmu Miud ähwartati kui koera uulitsale
ja wäriswse juga mu rinnust läbi — ajada — kui ma mitte
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Kodule ja koolik, kirjutus kraami suures

Ainult waikist sohwal oli kuulda.
Widri oli ivebi rinnale langenud ja
sosistas talle sala sõnu kõrwa. Ta meeled
olid ärritad; ta jutnstus tükkeldud; ta
hingamine raske.
Siis tõstis ta omad hiilgawad silmad
üles. Tõusis püsti ja souas:
„Wri'to kuulsid sa kõik!... Nüüd tead
sa kõik ja nüüd oota il sinu wastust —
sinu sõna?!..."
„Mu Widri!... Mu (>edi!..." J a armastajad laugesiwad üksteise kaeudla!..."
Ja meri?...
2cc mässas — möllas — kohas ja —
kees!...

Oleks see rneessa rnirnila?...
(Rahwa laul).
Oleks seo rneessa miniilJa
Oleks see kaasa kaulla —
Mis siin sõidab teeda mööda
Ratsutab mööda radasi —
Helgib helmine hobune
P a u g u b paasi ni' tänawu.
Laksub looka, kulda kirja —
Raksub saani, rauda talda,
Moes on pealla k u i see päirwa
Wöö kui wihma wikerkaare
Kübar kui kiriku kella! —
Mai Mikini suust.

Kirjad.
„Iasnaja.Poljanlas" — 1802.
I.

Arwan mitte asjatuks, siin mõni rida
sellest kohast kõneleda, mille poole kõige hariiud maa ilma silmad pöördud on; sellest
mehest^ kes enam on waimutööd sünnitada
suutnud, kni mittu kümmet teist — kokku —
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see mees on meilegi wäga tntaw krahw Leo
Nikolajewia Tolstoi.
On keski mööda Aloskwa-Kurski raudteed
sõitnud, see on ka Tuula linnast wersta
1<>—15 eemal, „Iasna" ja „Shitowa"
waksalide wahe kohtades, wagunis sõitma
rahwa keskes isettraldast elawust, liikumist,
kõnelemist — tähele pannud. Ei ole weel
ette tulnud, et reisiad sellest kohast ilma
L. N. nimetuseta mööda oleks sõitnud. Nagu
üU raudtee teenija mulle ütle*, tõusta selle
koha peal igaüks oma istmelt ülesse, haarata „pitkad silmad" katte ja tõtata akende
juurde, et sealt paremine eemale, kuulsa
kirjaniku mõisa, „Iasnaja-Paljanka" poole
silmitseda.
Mitte nii wäga ammu, olla jälle kõik
inimesed wagunites ülesse tõusund ja akende
juurde jooksuud.
Selles wagunis olla palju noori teaduse
jündrid olnud — Sakslasi ja Wenelafi. Peäle
akendest wahtimist on nad ühe keskealise
naesterahwaga jutusse saanud, kes nii wäga
sellest kohast, kui ka seal elawast kuulsast
kirjanikust, kõnelda on teadnud.
„Nagn näha, tunnete teie krahwi &, R.
wäga lühidalt?... olla keegi seltsi seast küsinud.
„Nii palju, kui see ühe neljakümme aastase abielus elamise järele — wõimalik on...
wastas naesterahwas waiksel pehme healega.
Nähes et nende ees kuulsa kirjaniku aöikaasa istub, tõusiwad kõik Sakslased ülesse
ja andsiwad talle auu, kuna Wenelased
istuma jäiwad. Seda juhtumist on kohane
maakonna arst J . ise peält näinud.
...Käes olewal suwel juhtusin ma ise
„Iasnaja-Polankasse:
Küla ou mööda mäge lajali. Ta ei ole
suur, kõigest 50—60 majani, aga tema
peäle waadates peab ütlema; korraline
puhas küla. Majad on enamaste teliskiwist,
roheliste katustega. Ilus koolimaja, puhas, suur. Igalt poolt paistab jõukas
olek wastu. Ma jäin suure alle puiestiku
ees seisma. Selle hakkul oliwad kaks walgeks waabatud kiwiposti, teine teisel pool
teed, püsti. See on tähtjas „Iasuaja-Polauka" puiestik. Sellest mõni kümend sammu
eemal, seisab peegli selge järw, kelle kaldad
wesipajude ja kaskedega kaetud on.
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wälja walikus, õliwärwi piita harilikus suuruses, post
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„Kas krahw L. s)l kodus on" küsisin hall töö pluusa. Jalas pitkasäärtega saapad
mina jänvckcsc kaldal istuwa kalapilüdja ja sügawad kalossid.
poisikese käest.
See oli—kralnv Lew ^'itolajewits Tolstoi.
„Kodus".
(Järg järgmises andes).
„Aga kas ta ka terwe on?... Kas tema
kedagit ka jutule wõtab?..."
„On wist terwe. Sellepärast et krähwina
alles MoMoassc sõitis. Nnüd on peremees
ja tema tütar kodu... ja weel kliinika
tohter"!....
Ata käskisin oina tuleknt krahwile teatada
ja mõne.minnti järele teatati, et krahw
mitte waba pole.
Nniid wiisin nia loäsinud hobuse pärnade
alla ja hakasin ümber silinitsema. Kõik mõisa
oli wäga suurepäraline, puhas, waikne, iseseisaw, kahekordne härrastemaja—üleüldse
walge, rohelise katusega ja tema' lähedal
olewad teenijate majad, ascncsiwad üsna
puiestikus. Palkoui trepiesiue oli mitmesuguste roosi klumpidega ilustatud, millede
keskelt puhtad, peene krnnsaga üle riputatud
kõnniteed loogeldi läbi jooksiwad. I g a l
pool puude alune wiludus. Eemal gümnastika redelid ja nöörid. Pingid ja lauad.
Surma waiksns.

Mitte salmid.
Meil õimepaik olla wõib Eedeni «mes
Kuid Eeden, see asugu, nie eneste põues.

* * *
Kurja wastu julgest wõitle
Kurja tegiat sa sõitle!
Siis sus elab auusani püüd
Oled Eesti auu ja hüüd.
J. M. Eisen.
* .. *
Waata ette, waata taha
Ära jäe sa ajast malia!

Pimedas aias").

Ei olnud pooltki tuudi mööda läinud,
tui eemalt palkoni trepi pealt krahwi L. R.
G. U*. Framdorf.
arst M. D. Nikitin (mida ma pärast teäda
sain) kes käega minu poole näitas. Mind
IV.
täitis hirnms rabutus. Ma fuudfin waewalt
Auupaklikult pidin nia ülesse tõusma
end walitseda.. Koik püüdmine, külmawcreline ja rahul olla—oli asjata waew! Mu ja neiu käekeft õrnalt piigistama.
waimu ette kaswas aga pilt et ma mõne
„Wõi niisugune oli teie lugu. See
minnti järele selle isiku ette astun, sellega
nägu näu wastu kokku puudun, kellest on ju tore roman! Kuid ma palun, kas
praeguue aeg kõige cnain kõneleb ja kes ei wõiks teie weel sugu kannatada ja
XIX aastasaja peategelane — waimuwäljal minu seltsis wiibida?..."
— on!...
„Ma tänan, omast soojast südamest
....Eemalt puude alt paistiv, ette poole teid — auustatud noormees, teie poolt
longu hoidwa wanamehe kogu. Ta tuetas pakutild, sõpnlse eest—aqa palun mind
oma käes olewa tugewa kepi peale. Ta
juuks ja habe oliwad hallid. Pitkad hallid wabandada — ma pian IõesuHu tagasi
kulniukarwad katsiwad pooldi, tema terast sõitma, sest nagu ma kahtlen, oli see
pehmet silmawaadet. Teraw nina ja alla kiri wist J ü r i ja ei mitte minu sõb<
langenud paled andsiwad raskest haigusest ranna käest. J a kuhu ma siis siin ka
tunnistust. Seljas oli wanakese! willane
palitu, sinise wooga pealt kinni. All pool

*) Waata „Narwa naljad" ja järgmised andel.
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kaartisi, Harwa, Rakwere , Hapsalu, Riia, tallinna

kauemaks jäekfm? Wiimane parahot
sõidab küll siit kell 11 wälja — ja ma
usun et kell warsti seda saabki."
Ta otsis oma uuri — aga seda ei
oluud kuskilgi leida.
„Oh mu Jumal—minu uur?!... Minu
leeriaja mälestus?!..."
„Mis, mis on? Uur on kadunud?..."
küsisin ma järsku püsti karates ja neiu
kattest kinni hakates.
„Minu leeriaja mälestus?!... Minu
papa mälestus?!... Minu kallis, kulduur?!..." ja neiuke langes nuuksudes
istme peale tagasi.

— K>

on — a§a kui ei ole — siis on see kelm
teda küll enesega kaasa wõtnuda..."
Me tõusime istmelt ja halasime mööda
trepi astmeid ülesse poole ronima. Neiu
wõttis usaldawalt minu käealt kinni.
Udu oli sugu lahkunud. Kaugelt lääne
kaarest oli täiskuu ülesse tõusnud ja
walgustas oma kahwatuma Palgega
Narwalinna pimedataeda, puid ja põõsaid. Me jõudsin sinna paika, kus
Klaara oma kawaleeriga istunud oli.
Kui me tükk aega hoolega otsinud olime
leidsimegi üürikese rohu seest üles.
„OH mu kallis, kallis üürikene!" sõnas neiu teda minu käest wastu wõttes:
„Ma arwasiu, et temast ilma jäen aga
ei—ma leidsin sind weel ülesse!..."
J a Klaara suudles, sillus ja paitas
uuri kui wäeti laps.
„Nüüd on mull teile weel üks palwe
ja see on: saadke mind koju?!... Ma ei
suuda ei usalda üksinda mitte minna!...
Mis arwate, kui nemad ehk kuskilgi tee
wõi uulitsa ääres mind waritsewad?...
Olge nii lahked ma palun?!..."
„OH ei, siin ei maksagi enam paluda.
Ma olen nii õnnelik, nii «— ah ma e'
tea isegi — aga ma ei peaks mitte siis
enam wanapois olema kui ma teid koju
ei saadaks.... Ma pean oma pühaks...
„Ega teie siis weel wana ole?!..."
sähwas Klaara küsida.
„Arwan end küll — aga kuulge mu
neiu, mu kulda kallis Klaara?... Istume
seie pingi peale weel minutiks ajaks
maha ja ma tahan teile midagit ära
rääkida, ära öölda — millede all ma
kui surmale mõistetud süüalune praegu

Ma püüdsin, nii kui wõisin, teda
trööstida. Aga neiukest ei näinud miski
asi, ei miski sugused sõnad trööstiwad.
Ta nuttis mis nagises ja luksus ilmlõpmata ühtesoodu edasi.
Ma sain ju iseenese üle pahaseks.
Miks selle pingikese peale istuma jäin?
Kas mull seda etendust waja oli?...
Esiti langeb mulle tahtmatalt õrn neiu
kui takjas kaela ja siis — nutt lahti!...
Mine sa naesterahwasaga edasi saa!...
„Aga armas Klaara...." algasin mina,
kuid sain weel kohmetumaks oma ütluse
„armas" üle.
„ M u kallis neiu"... püüdsin ma parändada, kuid tundsin siiski, et ka see
ütelus paras ei olnud....
^Auustawd, mu armas, mu kallis—
neiu"... Nüüd olin ma weel suuremas
pedalis. „ Kuulge mind Klaara, sain
ma nüüd hoopis lihtsalt öölda—„ kuulge
lähme ja waatame, ehk leiame teie uuri
kuskiltki weel ülesse?... Ehk kukkus ta
senna maha, kus teie enne istusite ja kannatan"?!....
kus Jürit üle pingi maha lükasite"...."
„ I a h mu kal... mu kaitsja, lähme
pealegi; wõib olla et ehk ta seal maas

(Lõpp tuletoafeö andes).
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(tartu) :lur|cwi, lüiljamli tähtsamad paigad ja Kuulsamad
jfiis sa tahad, kevaie?
Miks on sõudwal õrnad liealed,
Kohisemas kase keeled?
Miks üii ürkwal loodusilu,
Põgenemas waikne wilu?...
Mis sa tahad — kewade?...
Miks, ma lind, ei leina sugu?
Miks ma aiman lusti lugu?
Miks ma hõiskasin, miks paisus
Süda ühes õnne kaisus?
Mis sa tahad — kewade?...
Kewade, — sa waata ette, —
Ära j a g a õisi kätte
L u g e m a t a — neisi saal) lõkkeid —
Suudad sa siis roha tõkkeid,
Kustutada taewatuld?!...
Anna Hawa
iLuuletusnh.

M
„Kas fllib?"...
(>smaspäcw.

Pcetriplatsil on waikue elu. Ainult
kroonu wiinapoodide ümber konutawad
mõned „sinise" päewa pühitsejad. 3a
eht—kuhu minnagi? Tööd on wähe —
tööde tegemiseks tahtmist, weel wähcm!...
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puhkas, õhkas, wedas nägu wiltu —
sülgas ja jälle mekkis....
Seda pitkaldast mekkimist oliwad nii
mitmed linna „noored isandad" liht keeli
„pasatskad" pealt näinud.
„Mats kurat joob wiina?!... Jutu
kurat — mine tõmba pudel ta kuradi
suu pealt ära — mis ta kurat seal sitsi
kuugistab?!...
„Miue kurat, Juku kurat!... sundisiwad mittu healt läbi segi.
Juku ei lasknud end la kaua sundida.
Kähku oli ta püsti ja Matsi pudeli
otsast kiuni.
„Anna seie kurat!... müristas ta Matfi
wastu.
„Noh, noh—noor härra! (5ga sellega
siis nii häda ole, oota oota — küll ma
sulle annan!...
Ja Mats upitas weel pudelikest suu
äärele.
Kuid pussipois ei näinud sellega rahul
olewat; ta haaras köwemine pudeli teisest otsast kinni ja püüdis seda jooja
suu pealt ära tirida; see tegi aga ühe
järsu keeru ja pudel oli poisi käest lahti
ja teisel silmapilgul põrkas ta kõlisedes
wastu pussipoisi palet — puruks!....

„Kas said uüüd"?... küsis maa Mats
Arwaste astub morn, märjukese poe
ja
astus mõned sammud oma hobuse
uksest sisse ja toob weikese pudelikese
poole.
wälja.
Praegu astus üks maa '.Viats sealt
uksest wälja, läks sugu eemale, lõi pihupesaga wastu pudeli tagumiku — kork
leudas ülesse ja mees lükkas pihuga oma
punaka habemetese kahele poole, köhatas
kaunis sügawalt riuua põhjast, ulatas
pudelikese suu peale ja laskis märjukest
alla niriseda. 2üo wõttiö pudeli ära

„£\) sa kurat!... Mats lõi 3lckl näu
puruks — oh fa kurat!... kifasiwad pussi
poisid ühest suust. „Anname talle!...
Näitame talle"!... Ja kõik tormasiwad
tui kihulased '.viatsi kallale.
„Tagasi prohwuscd!...kostis aga lturga
tagaft wälja astuwa korra hoidja tngcw
heal. 3a lõik pugesiwad itks senna, teine

li)

—

kohad» lõhnawad seebid, igas hinnas, lõhnawad olid

tänna — platsile jäi ^Viats ja werest
nõrretawa' nänga Jutu.
...Asja lõpp: politsei, wrealnne, prototoll!...
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nis kena, läikiw kiri. Kuid aja jooksul
muutuda see punakas kollaseks.

Teadused.
Tiudi-järw. Üheks imelikuks looduse
imeks ja nähtuseks tuleb seda panna, kuidas
American ^-tationer" teatab, et seal Kolorcidos, Põhja Amerika maakonnas tindijärw olla ülesse leitud. Sealsed teaduslist
sisuga ajakirjad olla [u mitmet aega sellest
järwest kõnelenud, neid olla aga selle eest
naeru wHürilisteks mehekestets ja naljaheitjadeks hakatud kutsuma. Nüüd on aga nii
mitmed teadlased seda järwe järele katsunud
ja uurimise alla wõtnud, ku* nad otsusele
on jõudnud, et järwe wesi must, tui kõige
parem tint on. Järw on nelikümend akrit
suur. Tema pind on patsu tuhakarwa tolmuga kaetud. Mitmest kohast on tema, peale
kolmesaja sülla sügaw, mõnes paigas aga
ei leitagi põhja. ' Keski ei tea selle imelise
mustawee togule paremat nime panna, kui
^tindi-jarw". Niisama ei wõi keegi wee
mustuse üle tarwilist seletust anda. Kohase
Indianlaste keskel walitseb selle tindi kogu
kohta muinas jutt. Nemad kui wabad looduse lapsed teadwad kõneleda, et järwewesi
sellepärast must olla, et siuna sisse maaaluste
wulkauliste soonte taudu, kurjade Indianlaste weri, mis põrgus põledes mustaks
olla wärwitud, joosta ja järwewee mustaks
wärwida. Kaugemale ei tea looduselapsed
oma tarkusega mitte minna. Lord Anstelli,
(5lauitus ou aga seda wedelikku nii mitmele
korrale koju wiinud ja seal teda järele
proowinud. Kui selle unista wee sisse puhas
walge paber sai pandud siis wärwis see lohe
eud mustaks ja jäi niisugusesse olekusse
mõneks ajaks' peale selle muutub paber karmiks, fui oleks tema tärklise korraga üle
riputatud olema. Ka kirjutades saada kau-

Näpu-näited.
Mere soolase wee sees lapsukesi wannitada, ehk supelda lasta, kui nad ju peale
kahte aastat wauad olla, pidada wäga terwe
olema. Alla kaht aastat wõib ka, aga siis
olgu wesi soe, ehk paras soe. Suurematel
lastel wõib ju külm wesi olla. nii kuidas
neid korra harjutatakse—sojemalt külmemale.
Mere soolane wesi kaitsta lapsi Inglistähe
wastu", see on kätte ehk jalgade nõrgastuste
wastu. Wanni tehtagu iga hommiku ja õhtu.

O
Marjade plekid, mis riide ehk rätikute
külge on tehtud, saada kõige hõlpsamine ja
paremine hapu piimaga riide peält wälja
uwetud. On riie weikene, nagu ninarätt,
siis kastetaga otsekohe hapu piima sisse,
loputagu ja pestagu natuke, wäänatagu kuilvaks ja pandagu warjulisesse kohta kuiwama. On aga rin- suur ja tema peal
mõned ainsad plekid, siis saagu piima sinna
peale walatud ja need kohad pestud, mis
määritud oliwad ja riie kuiwama pandud.

Äbi silmade wäsimusewastu, olla selles
kllidas „English Älechanie" teatab, et iniülene, kes ühte järge palju lugema ehk kirjutama peab ja kui silmad walutama, tumedatS jne. lööwad—kmsilmadelewaba ümber
waadet ja ikka iseäraliste wärwide peäle—
juhitakse. Keegi kirjutaja, kellel wäga palju
ühte järge kirjutada waja oli, on ühel õhtul

