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Las' aga ajad aruneda,
Päewad minna, teised tulla
Küll weel koerad kolki saawad,
Suured — — — — — — —

Aastal 2000.
Wene keelest Nikiforus.

Iwan Iwanowitfh Bellamy'le oli saatuse läbi
osaks langenud, tuttawa raamatu „Saja aasta pärast"
kirjutaja Bellamy'ga, ühe nime osaliseks saada. Tema
oli „uuenduste departemangus" laua ülemaks.
J a fee juhtus, et tema 31-sel detsembril 1906
magama jäi ja 2-sel jaanuaril aastal 2000 ülesse
ärkas. Kuidas temal korda läks, ligi 100 aastat
magada — s^da ei oska mina teile seletada, kuid lugu
oli tõega nii.
See oli hommikul kella 8 aeg, ja akentest paistis
juba wähe walgust tubadesse, lui Iwan Iwanowitsh
ülesse ärkas, ringutas, haigutas ja elektri kella nupu
peale wajutas. Läks üks minut mööda, siis ilmus
teener Peeter, tõi wärske ajalehe numbri, ja hakkas
ahju kütma. Iwan Iwanowitsh hakkas pikali olles
ajalehte lugema. Esialgul ei leidnud ta lehes midagi
ijeäralikku, kõik oli nii kui ikka, ja ka sõnumite eesotsas seisis nagu harilikult: „Meie lehe eilane nummer korjati politsei poolt ära." Kuid edasi waadates
juhtus ta ülewel nurga peal ,,2000. aastal" nägema,
ja see asjalugu pani mehikese soontes were keema.
— Peeter — hüüdis ta kärsitult, — nutmes kuupäew täna on?
Peeter liigutas tuld, ja pomises läbi hammaste:
„Nii kui ei teaks..." „Teine. . . Eila oli juba
korteri üiri termin täis, ja minu palga saamise
päew kah'"
„Ei. . . Ma ei räägi sellest! Hm. . . Kuid —
Aga kas ma kaua magasin?"
Peeter, ilma ü ennast liigutanud oleks, wastas kõige
suurema rahuga:

„Ia — aastat sada peaaegu magasite. . ."
„Mii—s?" kilkas Iwan Iwanowitsh. „Miks sa
mind siis ülesse ei ajanud? Wõrukael niisugune, näeb
et magan, aga tema ei tee wäljagi! Oleks weel kümme,
kakskümmend aastat — aga mõtle ometi — sada!"
„Miks ma teid äratama pidin," pomises Peeter,
„nägiu, et magate, magage — Jumala rahuga! Wõib
ka olla, et ülemalt poolt teile task on antud magada?
Kuidas mina seda teada wõin?"
Iwan Iwanowitsh, ilma et kuulnud oleks, mida
Peeter räägib, hakkas ennast kiiresti riidesse ajama,
mõtles sõimamiste peäle, mis teda departemangus ootawad, tõmbas käed rusikasse ja lendas uulitsale. Ta
oli nii enese mõtetes kinni, et uulitsal midagi tähele
ei pannud.
Ta mõtles: sada aastat olen ma maganud, nüid
on juba ammu „Walitsuse Teatajas" trükitud, et magama jäänud koll. asses. Iwan Iwanowitjh Bellamy,
ametnikkude nimekirjast maha on kustutatud.
Peale selle oli ta weel mõned seadused 17. oktobri
waimus enesega kodu wiinud, et seal neid järele
waadata. Ka juutide õiguste „ajutised" seadused, 3.
maist 1882. oliwad temal kodus ümbermuutmiseks, ja
nüid tema magamisega on need materjalid liikumata
terwe aastasaja puhanud! Kuid see on juba ülekohus
ajaloo ees!
Ma ei hakka jutustama, kuidas Iwan Iwanowitsh
departemangu jooksis, kuid sinna jõudes oli tema esi-

mene töö eksekutori juurde miuna. Omas tuhinas ei
pannud ta sedagi tähele, et saja aasta peale waatamata, ikkagi weel Ossip Stepanowitsh, oma musta habemega, eksekutoriks oli.
„Aa — I w a n Iwanowitsh! Kuidas elate?" küsis
eksekutor rahuliselt.
I w a n Iwanowitsh oli nii ehmatanud, et suu ammuli seisma jäi, „Ajab lori," mõtles ta, ja küsis:
„Kas teie midagi ei märka?"
„Nägu on paistetanud. . . Wist biljardid lõite?"
Niisugust otsekohest, rahulist wastust kuuldes, tegi
I w a n Iwanowitsh enesele täieliku i^masüita näo ette,
kuid ajaloo ees ennast süidlaseks tunnistades, ütles ta:
„Kallis Ossip Stepanowitsh, — kuid mina olen sada
aastat maganud!"
„ I a ! Sada aastat ei ole teie ametisse ilmunud!"
„Aga! Nüid ei tea ma asjade seisukorrast midagi!"
ägas I w a n Iwanowitsh.
Ossip Stepanowitsh mõtles ja wastas: „Teil on
õigus! Meie oleme palju selle ajaga edasi jõudnud!
Meil oliwad siin niisugused uuendused, s. o. mitte
uuendused, waid liikumine: 1906. aastal, kui teie
magama jäite, sai see küsimus edasi lükatud, 1920. sai
ta järge ootama pandud, 1936. sai ta järge ootamast
ära wõetud, J 957. jõudis ta juba niikaugele, et läbiwaatamise alla sai wõetud, kuid 1974. sai ülemalt
poolt mitme punkti wastu waieldud, nii et 1983. a.
otsusele jõuti, täiendawaid punktisid tegema hakata, ja
nii siis sellest saadik!. . ."
I w a n Iwanowitshi süda hüppas rõõmu pärast.
„Aga Tuuma? — Kuidas Tuumaga on?" küsis ta.
„ M i s siis Duumast on? Duuma ei ole midagi!
Meil on selle aja sees juba 86 Duumat olnud. 43
Duumat
on laiali aetud, kuna 43 kokku ei
lasmdgi. Sellepärast saiwad kõik asjad ilma Duumata aetud, põhjusfeadufe 87. punkti põhjal."
„Aga kuidas Gurko Lidvall'i asi on?"

„Saab ikka uuritud!"'
Iwan Iwanowitsh kuulas ja rõõmustas. Temale
meeldis pealegi weel, et sada aastat oli maganud. Ta
laotas paberid enese ette lauale, ja selles rõõmsas tujus,
et asi kõik nii tublisti on läinud, hakkas ta „Cake
Walli" wilistama. Kuid siin juhtus mehikesele äpardus! Wiitse-direktor, kes parajasti departemangust läbi
käis, kuulis Iwan Iwanowitshi wilet, ja jäi tema ette
käratab es seisma:
„Mis teie siin wilistate?"
Iwan Iwanowitsh ehmatas nii ära, et wait ei
mõistnud olla, ega wabandada ka ei tulnud meelde:
Siis kogeles ta wiimaks:
„Wabandage! Mina olen weel wana aja inimene,
aga nüid on uus aeg, siis on muidugi uued laulud ka!"
„Mis uut aega teie siin unistate," tähendas wiitsedirektor wihaselt. „Ia missugune teie wäljanägemine
on? Ei ole hästi wäljamaganud. . . Kasige kodu
magama..."
Iwan Iwanowitsh oli wäga äritatud. Ta wõttis
kirjatasku ühes paberitega, läks kodu, ja heitis woodisse, kus ta selle kindla teadmisega, et palk edasi
läheb, ja uuenduste liikumine paigastgi ei nihku, kuni
2. detsembrini 2106. aastani magas! . . .

—

Iussihind ehk Söögisedel.
Kui teegi nii hea mees oleks ja meid küsimisega:
— mis on meie häda ja wiletsuse põhjus — auustada tahaks, siis hüüaksime ahastades nagu ühel healel: „kõht" ning teeksime õige tähtsa näo seal juures.
Meie nagu orjalapsed kunagi, oleme ise pärast
kaua"weel kõrwadeni punased, tagasihoidlikud ja häbelikud, et niisuguse suure küsimuse peale nii lühidalt ja
õieti wastasime.
Siis ei jõua meie endid enam talitseda, tunneme
kõhutühjust ja hakkame kõiki unustades sööma. Nüüd
on lepitus jällegi. —
Oleks meil ometegi ka üks söögisedel olewat nagu
seda kuulsamate tuningrahwaste kalendrite tagatipus
nagu salaja mõnikord nägema oleme juhtunud. Nüüd
aga süüakse söögisedeli puudusepärast ühel ja selsamal päewal siin ning seal putru, kapstaid, körti, austrist, marjasahwti, stlkusi, meekoki, haniraswa, hapupiima ja salatit. Toiduained on nii segamini, et nõrk inimene siin
korraldamiseks juba midagi ei jõua teha. Ainult Jumal
ehk wõiks weel asja parandada ja uut õiglasemat söökibe ära jaotamist ette wõtta.
Taewa peale peaks suur tahwel üles riputatud
saama, kuhu peale kirjutatud oleks: mida peame sööma.
(See on küll ainult istkline nõuuandmine ja nüüd kainema järelemõtlemise järel, pean ma soowi tagasi wõtma,
sest pisukesed walged tähed jääksiwad tahwli warju).
Siis tui meie juba niikaugele oleksime edenenud,
et kõigil ühine söögisedel oleks, siis Walt hakaksiwad
külamehed alles üles taewa poole waatama! Ikka
kolmkõrda päewas, õhtul, lõunal ja hommikul.
Aga see luuleline söögitabel ei tohiks inimestele
mitte kättesaadaw olla: määriwad teise wiimaks mullaste kattega ära. Ka ei tohiks sinna ligidale köstrist
ja kirikuwöörmündrist lasta, need hakaksiwad wiimaks
seal na töötama, nagu nemad pühapäewal lauluraamatu numbritega teewad. See oleks jällegi uus monopol.
Söögi õigust wõiks ikka igaühel olla, mitte aga
söögiwabadust. Muidu mõni ablasem isik teeks kõhukesele liiga. Olgu näituseks rumal talumees. Kui niisugune inimene ka juba nõnda palju süüa saaks, et ta
koht täis oleks, siis kaswaks teine nii tugewaks, ja tugewa jõuulised mehed on praegus.l ajal wäga kardetawad. Kui näituseks möisasulane kõhu täis sööks, siis
tahaks ta täiekere auuks ka weidi puhata — ja sõge
hull, kus su aru on? kui juba töömees ka nii pika
söögitunni saama peaks, ei ta silma kinni saaks laasta!
Kuhu siis selle küüruga minna? Aeg on jumalaanne
ja teda ei tohi meie mitte nii südameta raisata.
Ikka portsud paika, — igale ühele olgu ärajaotud
oma söögi-osa! Ka see on liiga eduline mõte. Ei
leita ju weel selle nadise ilma seest nii tarka meest, kes
ka ühe suurused toiduportsjonid mõistaks teha. Rahwas on alles loll küpsetamata — ah kullapai! lüpsmata,
pidin ütlema. Küpsetud on ju meie rahwast kaua ja
mis seegi muud oli, see säru talbade alla tegemine, kui
mitmed waewawennad hiljuti ikka, ikka üle piiri pögenesiwad.
Ma arwan, aga see on ka paljas rumal arwamine,
et meie meeste kätte ikkagi kõrgestisündinud söögiküsi-
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must otsustada ei anta. Inglid näewad ka, et meie
käed, olgu ka Eesti keele rikastamiseks käppadeks nimetatud — puhtad ei ole: määrime leiwa ära. Kui
kõht tühi on, eks siis laulame armast ja kallist ristirahwa trööstilaulu: „Kas on linnukesel muret" ja
söögihimu on kui käpuga ära pühitud. Nutuwõru
ümbersuu, heidame magama, unustame köhukiusatused,
waimustame endid hale ja armsa lauluga ning näeme
söönutest und.
Iäen nüüd waimustatult ootama, kas wõetakse see
tähtis elutöö ka trükki ja kas antakse siis honorariks
ometi jussthindagi
0.

On takistusi.
„Aja keel wälja — noh, weel vile-

Arst (poisile):
malt!"
P o i s s : „Pikemalt ei saa, sest see on teisest otsast kinni."
Sõbrad.
Kaks paadialust seisawad trahteri ees.
Üks ütleb teisele: ,,Mine sina enne sisse. Kui nad
sind wälja ei wiska, siis tulen mina ka.

„Noh, sõber, miks sa sõrmed tindi poiti kastab?"
„Mina pean poole tunni pärast herra matusele
minema ja et kindad, nagu nüüd leidsin, sõrme otstest
katki on ja minul wõimalik pole omale teist muretseda,
siis pean ennast sel wiisil hädast wälja aitama.
„Kui tahad sõpra kaota.
Siis raha talle laena saa,
ütles köster Armas kui õtsa Kaarli käest 500 rubla
(wõlga) wõttis. Ole terwe, kui haigeks jääd, siis sure
kohe ära. Lahket andjat armastab Jumal."

Riigiwolikogu lõpulik faatnš.

Kirikherra läheb külast läbi, kus temale kingsepp
Pigilapp lällutades ja ühest tee äärest teisele tuiludes
wastu tuleb. Pastor teretab ja ütleb noomiwalt:
— Kahju näha, et omale laia tee olete — —
Siin takistab teda rättsepp lällutades:
— Ah lallallaia teed? E—eh—ei ku—lla õpetaja
he—herra. M i -mina olen ku—kümme korda kraawi
kukkunud, et tee kitsas on.
Merepurlatate wahel.

Meelitus.
Keegi tafyab ennast adwokat Käharikka juurde, kellel
weel protsessistd ajada pole, teenriks kaubelda ja ütleb: „ . . . J a siis kui Teie mind omale teenriks
wõtate, siis annan mina oma protsessi ka kohe Teie
kätte, sest wana peremees tahab mind warguse pärast kohtusse kaebada."
Lootust andew.
Üliõpilane (wõlanõudjale, kes arwet toob): „ K u i
oleksite nii lahke ja tuleksite wiie nädali Pärast,
siis wõiksin ütelda, millal Teil jälle sünnib tulla."
Kaupluses.
— Kas see siis ongi see kiidetud lõhekala, küsis
Andres, kui hülge raswa sõi.
— Küllap see seda on, kostis kaupmees.
— Ei see nüüd just nii hea olegi, aga söön ometi
selle kuulsa n i m e p ä r a s t .

1 . : „Miks sinu heal täna nii kahiseb?"
2.: „Magasin minewal öösel niisuguses kohas, kus
tuul kangesti läbi tõmbas."
1.: „Kus siis?"
2.: „Seal wanal surnuaial, ja keegi riiwata oli
YtifirnVnnh fnfiH

rntrnth

Tubli poiss.
T ä d i : „Aga Leo, miks sa alati siis selle wäikse
Elsa siia tood, kui mina laulma tahan hakata, tema ei
oska muud teha kui karjub.
L e o : „ I a h , aga sina jätad siis alati laulmise
järele, ja papa annab mulle selle eest iga kord kümme
kopikat."

—
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Auuskuri laul.

Walesti mõistetud tohtri määrus.

Hõissa! Hõissa! M a löön tralli,
Mässajad löön kukerpalli,
Otsin Soomest kõik nad kätte,
Toou Tallinna kohtu ette.
Tahtsiwad mind panna wangi,
Kuid mu palwe oli kange!
Põlwili neid palusin.
Nuuskuriks end pakkusin!
Kohus wõttis palwe wastu,
Käskis kohe üles astu,
Otjus on nüüd kinnitud,
Wangist mina wabastud.
Kui eksami läbi teen,
Timukaks siis saan ehk weel!
Eestis pole seda meest.
Hoidke mässajad mu eest!
Niliforus.
Tohter kirjutab haigele rohutähe ja kuiwatusliiwa puudusel
kraabib ta noaga seinast lupja paberi peäle, mis ta siis haige
kätle annab ja käsib: „Seda peate kolm korda päewas sisse
wõtma." Kaheksa päewa pärast tuleb tohter haiget waatama ja
küsib, kuda terwisega lugu? „ E i paremat ühtigi," wastab haige.
„Kas olete wõtnud, mis teile määrasin?"

• „Muidugi waadake aga!" Näitab seina, kust ta kõik lubja oli
ära kaapinud.
Kellasepa juures.
N a e n e : „Meie kell kodus ei käi sugugi. M i s
sellele peaks tegema?"
K e l l a s e p p : „Tooge siia, siis saab näha, mis tal
wiga on."
N a e n e : „ S i i n ta ongi."
K e l l a s e p p : „See pole ju kell, see on ju
paljas^kella tilgats!"
N a e n e : „Aga see ju just ongi, mis ei käi."

Korteri seletus.
Linnawahi leiab hulguse pingil magamast, kes enese ütleb kalarannas kcrterit
pidawat. „Kummal pool Kalaranda te
siis õieti elate, pahemal wõi paremal pool?"
küsib ta kahtlewalt.
„Mina elan mõlemil pool," wastab hulgus tigedalt.
„ M i s lori see on?"
„ E i see ole lori ühtigi, sest minu
elukorter on sadama poolt minnes paremat
kätt, aga patarei poolt tulles pahemat kätt."
*
Kunstniku paleuseks oli enne ikka alati
ilmsüütaus, aga nüüdsel ajal on seda paljaks kistud patt.
Kodanlase peastmine.
Kodanlane kukkus sadama sillalt merde.
Tööline, kes seda nägi, lippas talle järele,
tõi ta suure waewaga wälja ja ütles siis:
„Nüüd peate aga mulle lubatud kümme
rubla tasu wälja maksma!"
„Kudas nõnda?" ütleb kodanlane. „ M a
pole Teile ju midagi lubanud!"
„Ohoo! Kas Teie ei sirutanud oma
kümme sõrme ülespidi, kui Teie teistkorda
wee peale tulite?" arwas tööline.
Eeskujulik truudus

Chicago linnas waksalis astub üks noor abielumees
waguni ja jätab oma abikaasaga õrnalt jumalaga.
„Ela heasti, mõtle minu peale ja ära mind unusta,"
ütleb tema. „Ilmasgi, ilmasgi", kinnitab noor naene
ja wõtab oma taskurätiku wälja ja . . . teeb ühe sõlme
sisse, et oma lubamist mitte unustada. —

—

SernechpP seajalgadega ehk Kalendritalwitaja kimbatus.
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dud, et hernesuppi seajalgadega ma üle kõige armastan. J a seda teadis Kai.
„Kaua fa seal kalendri kallal sorid?" küsisin ma,
kui nägin, et ta kalendri kallal soris.
„Ei ole sees."
„Mis?!"
„Selles kalendris Wastla päewa ei olegi."
„Mis sa räägid! . . Too kalender siia."
Jaan ulatas kalendri mu kätte.
Lõin selle lahti ja hakkasin otsima; eest taha otsa,
tata ette ot\a. 'SJliba ei ole, ei ole.
, Kust sa selle loru kalendri said?"
„Turult ostsin. Poisid üks ja teine pakuwad:
osta ja osta Tõnissoni kalendrit. Wõtsin ühe ära,
aga pärast nägin et koguni teine oli: „Parem kui

Meie M i h k l i juhtumised. (Temast enesest üles kirjutatud).
Wõinudal! Wastlapäew!
Missugune hea tundmus asub nende kahe tähtpäewa
peale mõeldes südamesse. M a kujutan enesele waimus
ette, kui maitsewa lõunasöögi minu kallis Kaiekene mulle
ette kannab.
Herne-supp seajalgadega . . . Wastla päewa toit,
aastas üksainus lord ette kantaw!
J a selle lõunasöögi tagajärjeks: noor naene ja
mesinädalad.
Jah, ülemat ühe waTõnissoni tähtraamat on
Kooli mured.
napoisile küll ei wõi olla,
Oige kalender."
Pidi
kui kõik need kallid asjad
ikka parem olema, aga
käepärast on. See on
Wastlapäewa ega wõinaühe sõnaga, minu sotsiadalit sees ei ole."
listlise ilmakorra eesmärk...
Helde taewas! Kui ma
Praegu mul neist heaKaie poole minemisega
deft asjadest weel ühtegi
wast hiljaks ei jää?!
ei ole, aga eks lähemas
Kahmasin mütsi pähe,
tulewikus saan wõitma.
toppisin palitu selga ja
Esiteks pitsitan kapitalistormasin uulitsale. Wiie
tide käest hernesuppi seaminuti pärast olin raajalgadega (ega
neilgi
matukaupluses.
muud
maiusrooga ei
Kas „Tartu katendwõiks olla), majaperemerisi
on?"
helt odawama hinnaga
„On.
Missugust hersuurema korteri perekonna
rad
soowiwad?"
elu sisseseadmiseks. Siis
„Tooge kõik, mis aga
kosin Kaie ja peame mesisaadawal
on."
nädalad — ah, töölisele
Poesell soris pisut riiuaitab tundidest küll, sest
lil ja ulatas siis leti peale.
nädalaid lootsiwad puu„ S i i n on Sirwilauad,
duse majasse ja pika
Aeg, Postimehe kaasanne,
peale uppulsin nädalite
Narwast Wana Walelik."
meesse nagu kärbes ära.
W õ e r a s t a n t a : Miks sa nutad, wäike mees.
„Tooge weel."
Nõndaks! . . .
P o i s s : Ühüü — — selle Wene ja^Jaapani sõja
„Rohkem meil Tartu
„Kuule Jaan," ütlesin
ja Narwa omasid ei ole.
ma ühel päewal oma pärast.
T a n t a : Oi, armas sõber, kas sinul nii õrn süda on? Walgast on weel Edu.
korteri seltsilisele, „waata
P o i s s : Ei sugugi, aga nüüd on geograhwias ja Missugust herrad soowiõige kalendrist järele, milhistorias kõiksugu uusi nimesid pähe õppida ja needsamad wad?"
lal Wastlapäew on."
„ M i s sest Päewast siis ei seisa meeles.
„ M a wõtan need kõik
teada tahad?"
ära."
„ M i n d kutsuti selleks päewaks kuhugile Wastlapäewa
„Herrad on wist jällemüija?"
toitu sööma. M i n u arwates peaks Wastla päew juba
„Ei ole Teie asi."
warsti olema."
Maksin hinna ära ja astusin rahulisema südamega
Jaan hakkas kalendrist otsima. (Millal wanal Poi- koju poole: ju Wastla päew ikka nende sees ülewal on.
sil asjad käepärast on!)
Kodus wõtsin kõik need kiidetud Tartu ja teised
Wastla päew saab minu elus tähtsaks päewaks. kalendrid käsile. . . Küll ma otsisin, küll aitas Jaan
Sel päewal tahan ma oma Kaiekese wanemate ette kaasa, kuid Wastlapäewast mitte märki.
astuda ja teda omale kaasaks paluda. Meie wahel
Hirm tõusis mul hernesupi ja seajalgade kaotsi
oli asi juba ammugi maha tehtud; õigemine ütelda, minemise eest. Tühi teab, mikspärast Wõinudal ja
mulle tehti maha, sest et igakord, kui ma lõbusas Wastla päew Tartu kalendritest ja teistest eduerakonna
tujus olin, wõis iga neiu minu peale kangesti mo- sabakandjatest wälja oli praagitud? Wist hakkas ta
juda. Sarnasel korral awaldasin ma armastust, kallis- mõneks partei meheks, wõi „sotsialkäratfejaks" ? Aga
tasin ja suudlesin, aga järgmisel päewal kirusin ma Edu sees wõiks ta ikkagi olla, on ju oma mees. Aga
iseennast ja oma nõrkust. Kudas meil Kaiega lugu wõta näpust! . .
selle poolest oli, jäägu saladuseks; nii palju olgu utelKoputadi ukse peale.

—
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kurat, seal jälle klopib? Sisse!"
Kalendrid pliidi all tuhaks saanud, kust nüid waadata.
Pakikandja astus sisse ja andis mulle ühe kirja ära.
Küsides waatasin Jaani õtsa.
Kaie käekiri!
„Meil seina peal on ju „Päewalehe" seinakalender."
M a hõiskasin rõemu pärast: wististi kutse Wastla
päewaks.
Õige küll. Seal ta ongi. Me Jaaniga armastaPõksuwa südamega ja Wärisewate kätega awasin sime ikka „Päewalehte" lugeda, sest et selle sees alati
ümbriku,
kosjakuulutusi ja kirjawahetusi abielu otstarbeks sees on...
„Auuline herra!
„ M i — mi — mis ma näen! Oh ma õnnetu?
Oma lubamistest ja sõnapidamisest oleic ilusa
Wiiendamat aprillipäewa ei olegi tänawu ülewal, ainult
nähtuse andnud.
Eila, Wastlapäewaks, lubasite
4. ja 6. aprill."
meile lõunaks tulla ja ühtlasi ka meie wahelist asja
Ma tuikusin ja langesin Jaani najale. Ka Manlõpule wiia. Ja nüid ühe korraga niisugune pettus!
See on häbemata Teitest. Kas see on sõnaldamine? nist^on asi otsas.
Nii wõiwad kõik
„Iaan. kallis Jaan!
Meie armuawalduOtsi esmaspäewa, otsi
, sed ja tõotused petliAnni sündimisepäekud olla. Minu wawa."
nemad on pahased
Sõber waatas ja
f ja lasewad Teile
jahmatas. „Kogu enütelda: ärge tulge
nast, saa tugewaks.
enam meie majasse,
Annil tänawu aasta
Da ka mina ütlen
sündimisepäewa
ei
^sedasama.
olegi."
Katchen."
Ma õnnetu armasKõik on lõpetatud!
taja! Kaotus kaotuse
Ma
köngutasin
järele. Ise oma silpead ja wajusin tooli
maga tahtsin ma seda
peale.
wiimast hirmust õnneOh hernesupp ja
tust näha.
seajalad! . .
Astusin, õigem —
Kui otztuks toitu
tuikusin, seina äärde
keetsime, siis jäiwad
ja waatasin. Aprilli
puud järele. Pliidt
teine nädal kuue päeall põlesiwad Tartu
wäga; esmaspäewa
ja teiste linnade kaci olegi.
tendrid: ffolin^ neile
Siin oleks ka kõige
sõjakohtu ära mõistkindlama
loomuga
nud.
wanapoiss kokku waPika peale hakkas
junud: ühe Päewaga
minu rõhutu ja paha
kolmest
kallikesest
tuju lahkuma.
täiesti lahti.
Eks katsun Manni
ja Anni juures õnne
Ja kelle läbi?
ning unustan seega
Kalendrite läbi.
Kaiekese ära. Manni
Enne oli ometi kaja Anni on muidugi
tendrites kupulask„ Suuruse hulluks kutsutakse inimest,^kes ennast arwas enam mise ja lastewõerupahased, et ma mõnel
arusaama,
kui ta^arusaab. Niisugust ei" wõi minust tulla, sest tamise tähtajad sees,
ajal nendega tegemist
pole teinud, waid mina olen palju suurem/ kui aru wõin saada."
aga nüidsel edene.Kaie ümber libitsemise ajajärgul puunud. Aga eks ma saadan neile sündimisepäewaks duwad nendes koguni Wastla-, kuu- ja nädalapäewad.
toreda kringli ja lillekimbu, küll siis kõik waen, on õtsa
Kaie,^Manni ja Anni! Kui te minu peale ei halõpnud.
lasta, siis jään ma wanaks poisiks ja suren ka seda
Manni sündimisepäew on 5. aprillil, ja Annil — surma. . .
hm, kuupäew meelest läinud — oota, see on esmasOh hernesupp ja sea jalad!
päewal aprillikuu teise nädali sees."
(Lõpp.)

v
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Suur iseteadwus.

'mi**
— Sina magad aga kodus ja loed romaanisid?
— %aa — ja ootan, et tulewad mulle kommissari kohta pakkuma!
— Stuiba sa selle ameti jaoks ennast oled ettewalmistanud?
— Kui inimesel niisugune nimi on, nagu tänu Jumalale, minul — von Ochsenschwantz, siis
on sellest meie ajal juba ettewalmistust küllalt.

Ütles.
—Korteri küsimus on minu kasuks otsustatud, ütles paadialune, kui teda politseisse tiriti.
— Ametit peab lapse põlwes õppima, ütles Pärdi
Andres, kui ta pojale mängu-asjade asemel ajalehe ja
käärid kätte andis.
— Ka wäiksete asjadega peab kokkuhoidlik olema,
ütles rahapeale mängija klubisse minnes, et mitte kodus petroleumi põletada.
— Pale higi sees pean ma leiba teenima, ütles
rahamees raha paberite küljest kupongisid lõigates.
— Meie tahame talurahwa wiljapuude harimist
tõsta, ütlesiwad mõisnikud, kui nad mitu waguni
täit tellitud jäneseid Läänemaal lahti lasksiwad.
— %a\a sõidad, kaugemale faab, ütlesiwad nella
kandidaadid, kui nad wähkide selgas duuma poole
ratfutasiwad.
— Meie jääme oma programmile truuks, ütlesiwad
eduerakondlased, kui nad kubermangu walimisel rahwa
kandidadile wastu healetasiwad.
— Loom on ikka jahi saak, ütles noor junkur, kui
ta wenna hobuse põdra asemel maha oli lasknud.
— Ega minugi suu saapa säärest alam poole, ütles
Kustas, kui ta õlle asemel pudelist tökatit jõi.
— Rumal \aäb kirikus ka peksa, ütles pastor, kui
ka käärkambris kellakotist raha tasku toppis,

— Morjens, poisid, kas Taliaugu Juhkam on siin,
ütles Tõnu, kui kiriku uksest sisse astus.
— Pagana juristid, ütles Hiiu taat, kui sigu põllult
ära ajas.
— Küll on palju ajakirjanikku, ütles külamees, kui
uulitsal,„Matsi" müüjaid poissa nägi.
— Üks jälle sääred sirewile ajanud, ütles Õtsa
Tõnis, kui matusekellasid kuulis.
— Wereimeja, ütles Kolgamees, kui kupumoori
nägi.
— Süstik käib nagu mõisnikkude peamees Peterburgi wahet, ütles Tõnu, kui naene kangast kudus.
— Pankrott ongi käes, ütles mustlane, kui hobune
suri.
— Meie seltsimees, ütles tööta suli, kui ta karskuse
kuratoriumis Ankut nägi.
— Mina olen rewident: ütles waras, kätt wõera
taskusse pistes.
— Paremini tefya ei ole mitte keelatud, ütles student kui ta eksamil läbi kukkus.
— Suitsetamine on siin keelatud, luges Tukunui
ja pani paberossi ette.
— Igal linnul oma laul, ütles Tagametsa taat
grammofoni kuuldes.
— Siit läheb kõige otsem tee, ütles karjapoiss
puu otsast maha kukkudes.

—
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Opium.
1.

Hiinas on opiumi suitsetamine ära keelatud, sellega
wõeti waestelt patsikandjatelt wiimane eluröem ära.

Ja ehk oleks fee Serbias päris leiwateenistuse ärawõtmine, kui kuningas Peeter maalt ära p3geneks,^enne
kui rahwa kirg tema wastu jahtuks?

3.

Ja mis jääks wcnelasest üle, kui temal wodka ära
keelatuks?

ehk Balti Saksast, kui temalt „von" ära wöetaks?

Wägimees.
Wiimasest Wene-Iaapani sõjast tagasi tulnud kasakas jutustab:
„Ühe hoopiga lõin ma ühel jaapanlasel käe ja jala
otsast maha."
„Miks sa pead ei löönud?"
„Pead ei olnud enam otsas."

Kus alles meri.
Wana meremees jutustab kodus imedest, mis ta ilmäs näinud: „aga kõige imelisem on must meri."
„Kudas n i i ! "
Waat, see on nõnda must, et kulunud saabas pista
wette ja kui wälja tõmbad, on ilus must nagu üle
wiksitud.

Oma usku.
Noori nekrutist pandakse ritta, õigeusulised ühele,
luterlased teisele poole. Kaks noortmeest jääwad ifepaika.
^Mis usku teie olete?"
„Meie oleme pskapskoid."

Ennemuiste
Kingseppmeister: „Wöi nõnda, lurjus: ah sina
paned minu kingaraswa leiwa peale! Küll ma selle
rihmaga sinu maiuse himu ära wõtan!

—

Majandusteaduslised lugemised.
I. Hlaha.
Raha on harilikult järgmised liigid: wask-, hõbeja kuldraha, paberiraha ja waleraha. Katsume lühidelt nende omadusi, wäärtust ja walmistamise wiisi
tundma õppida.
Waskraha tehtakse wasest. Waske on wafekaewandustes ja waskkataldes. Wasekarwa inimesi on Amerikas.
Kulda saadakse peale kaewanduste ka kullasepalt.
Kullast tehtakse kuldsõrmuseid ja..kuldseid lootusi ja
lapsepõlwi; wahest ka kuldseid hõbetaskukellasid, nagu
mõnel kellasepal olewat.
Paberiraha pruugitakse siis kui muud ei ole;^lerwiseks fee just ei ole kümnerublalist kahe pannkoogi wahel
ära süüa.
Wale raha teewad kõige rohkem walerahategijad,
kellel see eluülespidamiseks on. Wale'raha wõib sellest
ära tunda, et ta hästi ehk halwasti tehtud on, mõle-
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mil juhtumisel ei tunne seda muud kui asjatundjad,
keda alati peab juurde kutsuma, kui leitakse, et raha
wale^on.
Tähtjas elukas, kellest>ahaga ühtlasi peab kõnelema,
on kassahoidja. Kui ta'päris puhastwerd on, siis
läheb ta ühel ilusal päewal wäljamaale, ometi ei jäta
ta mitte kassat hooletusesse, waid hoiab seda ikka südameligidal.
Peäle tegemise, saadakse raha kokku ka agarusega
ja äriajamisega. Raha teenimist raskendab suuresti see,
et riigil raha tegemiseks eesõigus on. Aga südametäie
ja wihaga wõib küsida ^mikspärast?! — See on kisendan? ülekohus, mädahaaw, mis tuleb ära lõigata, mis
rutulist parandust nõuab! Sest kui igaühele õigus
antaks raha teha, siis kaoks seltskonnast kõik walerahategijad. Ja stis — siis'saaks rahwas rikkaks!. Kerjajad ei koputaks kunagi ilmaaegu halastajate inimeste
uste peale ja õnn ja küllus walitseks igal pool, ülemates ja alamates liikides.

Pastor on töömehele raske töö peale tilga wiina andnud, töömees palub t ist klaasitäit weel.
P a s i o r (noomides): Kas Tõnu ei tea, et iga klaasitäis cm üts nael sinu surnukirstu kaane sisse.'
T õ n u : Wõib küll õige olla, aga kui nüüd pastoril korra on haamer käes, siis muud kui löö aga peale.
Kuul taskus.
Haawatud ohwitser toodi laatsaretti. Tohtrid hakasiwad kuuli otsima, mis haawatute suurt walu sünnitas.
„Mida Teie ometi otsite?" karjus ta wiimaks.
„Kuuli, mis teid haawas."
„Kurat wõtku! Miks te seda mulle ennem ei üelnud!
Kuul on minul taskus."

P e a l i k käib kasarmus, jääb soldatite supikatla
juurde seisma ja küsib: Tooge mulle lusikas, ma tahan suppi maitseda.
— S o l d a t : Nagu käskite, herra pealik, aga . . .

P e a l i k : Vasturääkimist ei tohi olla! — Tuhat ! — Sellel on ju pesuweemaik!
S o l d a t : Herra pealik, ega ta mrnr ei olegi.
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Nagu.
Kustus, nagu „Hüüdja" heäl kõrbes.
Lõhkise kuuega nagu Tõnisson pritsimajas.
Õrnad nagu pastori põue-patud.
Segane nagu Päewalehe feinakalender. *
Auus pealegi nagu kroonu raha waras.
Sasis juukstega nagu sotsialist.
Särk pükste peal nagu marksistil.
Paksu kõhuga nagu nella mees.
Lootuseta nagu riigiwolikogu.
Otsitakse läbi nagu raudtee wagunis.
Toredad nagu õhulossid.
Sassis nagu riigi asjad.
Antakse ilma hinnata nagu „Noorust".
Sahkerdab nagu ajaleht partei sihtidega.
Külm nagu Tarwastu kihelkonna koolimaja.
Suurte lubamistega nagu pukile tahtja.
Kuiw nagu Meie Mats.

Kawalad ^haralad^ja^ koer.

Õpipoisi unenägu.

P o i s s : Nägin minewal öösel imelikku und. Teie,
meister, olite kaelani siirupitonnis ja mina wanaleiwa
waadis.
M e i s t e r : Täna õnne, et teisiti ei olnud.
P o i s s : Ja muidugi, meister. Sest siis ronisime
wälja ja lakkusime üksteist ilusti puhtaks.

Teisepere Jaan saab linnas wennaga kokku, keda ta 10 aastat ei ole
näinud. Wend imestab Jaani frakki ja kõigepidi muutunud olekut.
J a a n (pahaselt): M i s sa mind põrnitsed oma matsi näoga? Waata,
see harimatus on minul juba pinnale tõusnud, mis sinul alles sees on!

Aiistmuse Kast.
1. Kes un isamaalane?
I g a tõsine Weneriigi alam kes purjutab, kirikus
käib ja suure suuga mässajaid wihkab.
2. Mis on esimene aprill?
Kõige auusam Päew, sest et sel päewal waletaja
wähemalt seda tunnistab, et ta waletad.
3. Mis on adwokat?
Rääkimise masin, mis rahaga käima pandakse.

Suur

i.

4. Mis on pruut?
Naenea kellel meest ei ole, aga ühe peale juba mõtleb.
5. Mis on uulitsa pois?
Ajalehe wäljaandjale kõige tarwilikua: tollega.
6. Mis on abielu?
Kahewõitltlsele kutsumine, mis kuni teise ]ur=
maga lõpeb.
7. Mis on ajalehtede partei poole hoidmine?
Leiwa kanikate korjamine.

eksitus.

2.
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Naiste kawalus.

Mässajad I.

T a l u m e e s : Tulin armulise herra käest rendi
alandamist paluma!.
P a r u n i M i s ? Keegi teine ei kaeba, et rent
kallis, muud kui sina üksi!

Duumasaadiku proua: „2Baata, armas sõber, kõik
moodi, õmbluse ja muud rehknungid saadan oma mehele siis, kui duumas kõige suuremad rahaküsimused
harutuse all on; ta on siis suurte summadega harjunud ja ei nurise."

Mässajad I I .
Nupukas poiss.

"^%"

T a l u m e h e d : Siin oleme nüüd kõik \a palume
P a r n n : Mässajad, mässajad, appi, appi! —
Tundemärgid,
Wanapoiss ütleb:
„Kui millasgi näed meest ja naist kahekesi wäljas kõndimas, ja mees pakki kannab, siis on nad kihlatud; aga kui naene pakki kannab, siis on nad abielus."
Õnnetus.
Ma õnnetuse lapseks jäin,
Sest kolmest sõbrast lahti sain:
Üks neist heila naese wõttis,
Teine prokuröriks hakkas,
Kolmas wangiturni kukkus.
Meie M i h k e l .

Aednik: „Sina poisi lontrus, waras, mis sa minu
õunu Puust maha raputad?"
Poiss: „Neid oli kaks tükki siin maas ja selle
ajaga, kui ma neid püüdsin puusse tagasi wisata on,
weel rohkem kukkunud.

—

14

—

Waene Karli.

&ma: „Iumala pärast, lapsed, Karli on kadunud! Kus wõib ta
jäänud olla?" —
L a p s e d : „Teda oleme meie kui S o t s i a l d e m o k r a a t l a s t
S i b e r i s s e mõistnud, sinna J ä ä f a p p i."

Alctailmcl menu.
Matsi" eluaegselt kirjasaatjalt M . M .
Wenemaalt. Kassasid rööwitakse. Igapäew tuleb
hulk sõnumid kassade tühiendamiste üle. M i n u arwates
peaksiwad kassad juba kord otsa lõpma. — Ja söjakohtu otsuseid täidetakse niisama igapäew. Peaks nüüd
üsna ruttu Wenemaal uue rahwalugemise ette wõtma,
et teada saaks, kui palju juba rahwa arw on wähenenud.
Ja nälg on Wenemaal suur. Punases ristis on
sellepärast pidusidgi peetud. Ja neil pidudel ei nutetagi näljahäda pärast waid enamasti koguni tantsitakse.
Ja jaa, Sakjad tahawad rahwa kõhud täis tantsida.
Duma ei olegi weel laiali aetud.

Haapsalust.
on ilmunud.
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Narwast. Trahterite ja monopoli poodide läheduses on kange maru möllanud. Mitmel pool käiwad
noored mehed kinni seotud peadega ja ühel on maru
toguni nina peast ära wiinud.
Tarwastust. Mõlemad kihelkonna koolimajad põewad külmatõbe, iseäranis aga tütarlaste oma. Ajawiiteks
loobiwad lapsed wett põrandale, lasewad ära külmetada
ja siis algab tore liulaskmine. Wallaisad kiidawad
sarnast tegewust kõige kasulikumaks keha liigutamiseks

wahetundidel. Jah, liigutama nad peawadki, sest muidu
wõtab külm tuppa ära.
Nabalinnast. Wanem muusika selts kipub wälja
surema, selle peäle waatamata, et hiljuti paar parunitki
hiigla waimustusega seltsiliikmeteks wastu wõeti. Waimustuse tuhinas hakkas mängukoor „Wacht am Rhein"
õpima, teades et tubli jootraha tuleb. Teised liikmed,
wa' sõgedad, astuwad seltsist wälja, sest külmad Põhja
tuuled hakanud puhuma.
Paadremaalt. Kahe ärimehe poolt, kelledel rahwa
tasud sõnade järele südame peal olla, on kollase „eluwee"
Hallikas awatud, mis päewas 35,000*75 loodi wedelikku
wälja purskada. Seda nähes tahta mõisnik weel suurema kaewu puurida. Paadremaalased! hoidke alt,
uputus tuleb.
Lihulast. Perekonna raamatute sisse seadmise järele
kirjutada paljud peremehed kõik need isikud üles, kes
aga jala üle ukse läwe tuppa tõstab. Rewiderimise
juures leiti terwed leheküljed harjuskite, kaltsu ajajate
ja naabri naeste nimesid täis olewat. Agaratel nimekirjutajatel olla lootust kõrgema ameti peale saada,
näituseks: salapolitseinikkudeks, bürokratide ukse hoidjateks j . n. e.

—

15

— Alewi elust ei midagi tähtsat. Küpsetatakse
sarwilisi saiast.
Iärwamaalt. A r a w e t e st. Siin asus agar
kooliõpetaja, kes palwt-wendade ja õdede ette õtsa asus,
et ühise jöuuga ümberkaudseid elanikkusid oma „usku"
pöörata. Rahwa elust ja seltside tegewusest osa ta ei
wõta, olla kõik patt. Annaksime nõuu, et kooliõpetaja
ametist lahti wõtaks, sest see wõib temale ka palt olla
ja ta näidaku rahwale, et Maltswett mitte meie kõige
suurem prohwet ei olnud.
Lüganusest. Passi jaama ametnikud peawad peale
päris ameti weel prokuröri ametit. I g a kiri, mis
jaama tuleb saab hoolega esiteks wäljaspoolt, pärast
aga seest poolt järele waadatud. M i s kahjulik, see
häwitatakse ära. Iseäralise kontrolli alla langewad
kirjad, mis neiude nime peale on adresseritud. Kirjasaajad aga arwawad, et tarwis oleks ise hakkanud
prokuröride tegewust ta rewiderida ja neid kõrgema
ameti ja koha peale panna, näituseks Toompeale.

3l.:
B.:
A.:
B.:

—
Tallinnast. Wana Walge pani kõrwad pea alla
ja „Hüüdja" puhus pasuna lõhki. Dr. pakkus mitmele oma healekandjat, kuid keegi ei tahtnud ka wana
raua hinna eest pasunat wastu wõtta. Walge ruun
wiidi Lasnamäele, kus^waresed selle õnneks wõtsiwad
ja Korwi aega südamlikult mälestasiwad.
Narwast. Narwalased otsiwad asjata Põhjanaela.
Pole teist mõnel ajal näha olnud. I l m ou pilwes ja
tähed ei paista.
Tartust. „Isamaa" hiilgawa pinnalta paistab,
pankrott, mis tulemata jääda ei wõinud. Nella mehed
kannawad „Ifamaa" surma puhul leinamärki.
Kodumaalt, (ka Tallinnast.) Üts tee—kaks asja.
Keegi waimuliku kirjanduse agent käib pühakirja raamatuid müümas: Teeb feega Issanda munamäel
teed. Tähtsamaks kui kirjanduse müümist peab ta
libitsemist ja peale lükkimist neiude ümber. Tarbekorral teeb ta loaga näo ka ette ja"peab isegi palwet, et
aga sel teel perekondadesse ja tubadesse peaseda.

M i s ajast peale oled sa paberossi suitsetama hakanud?
Siis tui tohter mulle suitsetamise ära keelas.
Aga suitsetad praegu.
Aga ainult paberossi.
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