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Oige pärija.
Charles Edward Priee roman.
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peatükk.

Jällegi kähwatas Iones. Tema nägu läU filme, silmad pildusid õtse walkusi, kui ta ägedalt wastas: „Teie
unistate küll? Teie arwate minu isa tundwat! Tema ei
ole nt Wingatest!"
„Ei. ta sündis Epsomis, kaheksa aastat hiljem kui mina.
Ma tean seda wäga hästi, ieft ta oli minu weud!"
„Teie wend? Teie olete küll meelest ära!" wastas
Iones, kes silmapilguks üsna kohmetanud oli.
„Ia muidugi, minu wend," kinnitas naisterahwas,
pead nokutades, „kuigi ta ülekäte läinud oli, armastasin
teda siiski, ja tema pärast tahan nia waikida, Robert," Ta
tõstis sõrme püsti. „Aga ainult ühe tinginnfega: sina ei
tohi Irenct petta ja pead ta oma naiseks wõtma."
„Aga see on ju pöörane lollus," pahwatas Robert
wälja. „Ma wõin ometi must walge peäl tõendada, et
minu isa nimi Robert Iones on! Mul on ometi laulatuse
tunnistus!"
Kuid wana proua raputas selle juure ainult pead.
„Kuulata mind mõni silmapilk, Robert," ütles ta, oma kätt
wabalt tema käe peale pannes ja teda omale lähemale
tõmmates. „Miua elasin sel korral Middlehamis. Sündmus, millest ma esmalt tähendasin, et ta kohtn alla sattns,
juhtus natuke aega enne minu esimese mehe surma.
Sinu isa, Robert Laurence, nii siis minn wend, oli
sel ajal Haltoni-möisas tallipoisiks, kuid sel ajal ei olnud
weel mx, Tremont peremees, waid tema eelkäija mr. Sk>pton. Saladuslik lugu, mis sel ajal ette tuli, wiis sinu isa
wannutatud meeste kohtu ette. Mr. Tremont oli esimees
ja awaldas otsekohe oma arwamist, et sinu isa süüdlane on
ja igal tingimisel süüdlaseks mõista tuleb. Teised wannutatud mehed aga ei olnud sinu isa süü kohta just mitte nii
kindlal arwamise!, nii et ta wabaks mõista tuli.
Kohe selle peäle lahkus ta Wingatest, ja aastatekaupa
ei saanud ma midagi temast enam kuulda, kuni ta mulle
ühel päewal kirjutas, et ta mõne aja eest abielusse astunud, Neil olla ka juba poeg, kellele ta oma nime, Robert,
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pannud, ühtlasi teatas ta, et ta omale
teise nime wõtnud ja nüüd enam Lau°
reuce ei ole, waid Iones. Tema naise
tüdrukupöline nimi oli Tremont, sest ta
olewat wana Tremonti sugulane. Siis
teatas ta mulle, et ta oma perekon»
naga Australiasse wälja rännata tahab.
Lõpuks teatas ta mulle weel hoopis iseäralisest sündmusest. Tema naine saanud üsna juhtumisi ühe sugulasega kolku,
kelle nimi just niisama nagu temal
Mary Tremont olnud. Imelikul torn*
bel olewat ka selle mehe nimi Robert
Iones, ja, lõpuks, wõtnud need mõle»
mad abielupaarid nõuks seltsis Australiasse wälja räanata.
Mõni aeg hiljem sain siiski oma
wennalt kirja milles ta mulle teatas,
et see teine Iones asja järelkaaludes
parema leidnud olewat Inglismaale jääda, ka olewat temal wäike ilus koht
maal juba walmis waadatud.
Kui ma nüüd hiljuti sellest fimlfin,
et kaks Ionesi nimelist meest wälja on
kerkinud, kes endid mõlemad wana
Tremonti õepoegadels nimetawad, teadsin kohe, et üks nendest minu wenna_______
poeg on.
•—-—————-—J a see arwamine leidis sel päewal
kinnitust, kui sind, Robert, esimest korda
nägin. Mina tundsin su kohe silmadest ja suust ära. Nüüd
Ütle mulle kord, Robert", jätkas ta juba sosistades edasi:
„kes oli sinu ema — Tremonti õde wõi tema kaugemalt
sugulane?"
^Muidugi tema õde," hüüdis Robert wihaselt.
Ilma et põrmugi pahandada oleks mõtelnud, naeris
aga see wana proua ainult. ^Niisugust wastust ma ootasin.
Tahaksin ainult teada, mis tõsi on! Lõpuks on ju sinule
üsna ükskõik, sest niipea tui wana Tremont teäda saab, et
sa mitte Iolres ei ole, tuaib Lanrence, annab ta ftllle kohe
hundipassi."
Wiha kiskns Robert Ionesi näo wiltu. „Teie tahate
mind hutka saata!" lähises ta.
„Sa wõid mulle julgelt sina ütelda," wastas wana
naisterahwas rahulikult, „sest mina olen kord juba sinu
tädi. Pealegi ei pruugi sa kõigewäheinatti karta, et ma
sind ära annan. Ma ütlesin sulle juba ennemalt, et sinu
isa mrnu armuosaline oli, ja et ma tema mälestuse pärast
waikida tahan. Aga Irene pead sa omale wõtma! Häbe°
neda sa tema pärast ei tarwitse, sest ta on hoolita kaswatüse saanud ja temast saab eeskujulik mõisaproua Haltonisse."
„Aga kns kurat — see ei lähe ju koguni!" hüüdis Robert, kellest wiha wõimust wõttis. ^Wana Tremonti pärija
peab ju ka tema tütre wõtma, see on juba kord nii'"
Wanaproua targa näo üle lendas pilgelik naeratus.
„Ma arwasin, sa mandusid Irenele oma au ja hingeõnnis»
tüse juures, et ta omale wõtad l"
Roberr hammustas huuli. „No jah — ma oleksin seda
wõimalikuks teinud, et wana Tremont oma nõudmisest lahti
iitleb, sest ma — armastan Irenet oma südame põhjast."
„Hm, ma näen. See on just nii, nagu ma mõtlesin."
Kestew, rõhuw waikus järgues. Tumeda näoga põrnitses Robert oma ette, luna wanaproua pilkamist peopesast
üksteise wastu õõrus.
^Selles asjas oled sa nii kui isagi," ütles wanaproua
wiimaks, ja nendes sõnades seisis kibe etteheide ja warjamata põlgdus. „Sina saaksid sellega walmis, et mind kül»
mawerelifelt teelt lõrwaldada, tui ma muidu ci waiki. Aga
sellele olen ma juba riiwi ette lükkanud. Miuu adwokadi
juures on minu tinnipitseritud kiri, mille see peäle mittu
surma tzaltoni omanikule annab. Mis see tiri sisaldab,
wõid juba arwata. Pealegi ei ole mul midagi selle wastu,
tui sa Irenega esiotsa salaja laulatada lased. Tremont ei
pruugi esiotsa sellest midagi teäda, ja lõpuks käib ka linnas
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kuulujutt suust suhu, et miss Alice
seda teist, õiget Ionesit, sinust paxt*
maks peab ja arwatawaste ka te«
male läheb."
„S?ui aga nüüd mr. Tremout
otsusele jõuab, et ma see õige pärija
ei ole!" hiiüdis Iones meeleheitlikult.
„Külap ta siis find juba edasi
aitab. Tema ei ole sihuke mees, kes
tuttawa hädasse jätaks".
Iones ei wõinud parata, ta pidi
tunnistama, et need sõnad õiged
olid. Midagi pidi ta ikka saama, tui
aga oma osa lõpuni oskab wiia.
«Hea küll, tädi", mürises ta tusaselt. ^Mina wõtan Irene pealegi
omale, aga enesestki mõista ei tohi ta
Haltoni lähedusesse jääda".
^Selle wastu ei ole mul midagi,
aga kui sa temaga halwaste ümber
peaksid käima wõi teda petta tahaksid,
=
siis wõid kindel olla, et sinn jäämisest
•!
—
Haltonisse kauaks ei ole, sest niisugusel juhtumisel teataksin wiibimata wana Tremontile, kes sa
õige oled".
„Hea küll, hea küll, seda oled sa wähemalt tosin kordast
juba öelnud, kui sa aga tahad, et ma ennast Irenega nii
paugupealt laulatada pean laskma, siis pead mullo ka nõu
andma, kus see kõige parem sündida wõiks".
„<5elle peale olen ma juba mõtelnud. Minu õndsa mehe
üks õde elab Vorkis. Ta Üürib möbleritud tubast wälja, ja
mina korraldan asja nii, et Irene nii kauaks Vorti tema
juure jääda wõib, kui laulatuseks tarwis läheb. Peäle selle
wõib ta minu juure tulla ja siin elada. Muidugi ei wõi
see enne sündida, kui tema äkilise kadumise lugu Wingates
juba ununema hakkab. Samuti ei tohi ka sina temaga ühel
ajal Vorki sõita, sest see aitaks kohe jälgedele juhatada".
Robert Iones kortsutas otsaesist. „Pead sa seda tõeste
heaks, et Irene pärast sinu juure tuleb? Kas tema kasu°
wanemad siis üles ei nuust, et ta siin sinu juures on?"
„Ei. Neil ei ole koguni wiisiks minu majas ümber kolada, ja ma ei lubaks ka seda. Pealegi ei tuleks nad ka
iialgi arwamisele, et Irene minu juures wõiks olla. Ta on
nii siis sulle juba teatanud, et ta ainult wõõrastütar on?"
„Ia muidugi, ta ütles mulle, et ta isa kooliõpetaja
olnud".
„(5ee on ka nii, aga seda ta wist sulle ei öelnud, et ta
ema wäga suurest soost oli ja omal ajal isa juurest ära põ=
genes, et ennast salaja laulatada lasta. Muidugi ütlesid te'
ma sugulased ennast peale seda temast lahti, kuid siiski ei
wõi weel kindlaste öelda, kas Irene ühel ilusal päewal ka
rikkaks pärijaks ei saa. Isa poolt oli tema wanaisa kiriku
õpetaja. Nii näed sa siis, et Irene palju kõrgemast soost wanemate laps on kui sina, ja sul mingit Põhjust Pole tema
pärast häbi tunda. Ah, sealt annabki Irene aknast marku
— tee on walmis", lõpetas ta läbirääkimise.
Tund aega hiljem sammus Robert Iones wäga järel»
mõtlikus meeleolus Haltonisse tagasi. Ta oli kolewihane, et
sellel lihtsal wanal naisterahwal õnneks läinud teda ületrumbata. Kes oleks küll arwata teadnud, et ta tema tädi
on ja nii siis seda saladust teab, mida ta nii suure hoolega
seni hoidnud?! Mis Irenesse puutus, siis armastas ta teda
omal kombel tõeste, ja et tal nüüd kord juba enam pääse»
mist polnud, tahtis ta ennast temaga ka tõeste laulatada
lasta. Kõigeparema meelega oleks ta igatahes sellega küll
weel ootanud, aga see wanaproua ei kannatanud ju enam
mingisugust edasilükkamist ja nõudis, et laulatus kõigelähe»
mal ajal oleks. Igatahes ei tahtnud ta ise Haltonist ennemalt lahkuda, kui Irene juba mõnda aega Wingatest kadu»
nud on. Siis ei tuleks kesti mõtte peale, et neil mõlemil
iihine plaan wõiks olla. — _ _ - . - . - _ _ _ — —
Mõni päew hiljem lähines Robert linnast tulles mõisale,
kui Bobi kerges wankris, teener kõrwal ja reifukohwer peäl,
omale wastu sõitwat nägi.
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Suurtükiwägi seisukohal.

^Kuhu sa sõidad?" hüüdis ta.
^Raudtee jaama! Tahan Londonisse sõita!"
Ei oleks palju puudunud, et Robert rõõmu pärast
hõiskanud poleks.
„Kui tore õnn!" ümises ta endamisi, edasi sammudes.
„I«st selsamal ajal sõidab ka Irene minema, just sellesama
rongiga. Peaksin imestama, kui terwet seda kupatust tema
plaaniks ei peetaks ja wana Tremont tema põlastusega ära
ei tõukaks. Niisugusel juhtumisel jääksin mina igatahes pä°
rijaks, ilma et Alicet kosida wõiksin, mis asja wäga keerulifeks teeks".
Kojas trehwas ta Alicet, kes, nii kui temale näitas,
palju tõsisem oli tui harilikult.
„Vob sõitis nii siis Londonisse, et omale paar lõbusat
päewa teha?" ütles ta pilkawalt.
„Ia muidugi," wastas Alice, siiski kaunis terawalt.
^Mispärast ei lähe sina ka? Sinule peaks juba lõpmata
igaw siin olema".
„OH, ei sugugi mitte. N i kaua kui sinu läheduses saan
olla, oleks ka kõrbe mul paradisiks".
Pahaselt krimpsutas Alice nina. „Robert, lase omale
kord lõpulikult ütelda, et ma niisuguseid meelitusi ei salli.
Pealegi peaksid sa nüüd juba õppinud olema aru saama, et
ma sind silma otsas ei kannata, niisama nagu ka sina minust
suuremat wälja ei tee."
„Seal etsid sa wägewaste, Alice. Kuigi sa minu wastu
külm oled, ei takista see sugugi minu awalikka ja tõsiseid
tundmusi sinu wastu weel enam lõkkele löömast."
Neiu naeris walju häälega. „Wäga ilusaste öeldud!"
ütles ta. „Aga ära arwa, et ma ennast niisugustest labas^
test sõnakõlksudest petta lasen. Mind juba nii kergeste tiis°
sata ei saa."
„Lugu näitab aga siiski nii olewat," andis Robert
sapiselt wastu, „muid« oleksid sa ammu juba cranäinud,
et sinu südamesõpru Vobi usaldada ei wõi. Mis ma pealegi
weel küsida tahtsin: jääb ta kauaks ära?"
Neiu ei pidanud teda enam wastuse wääriliseks. Pead
kuklasse wirutades pööras ta temale selja ja sammus trepist
ülesse, kuna Iones, käed sügawaste püksitaskus, wäga ise»
enesega rahul olewa näoga rõdu peäle astus; ta tawatses
praegu üht plaani, kudas oma wõistleja tingimata lõtfn
paneb.
K o l m e t e i s t l i i m n e s peatükk.
Oli laupäew. Kell tinakaewanduse' wanema meistri
wäikses kontoris hakkas heledate löökidega keskpäewa tundi
kuulutama, kui Nathan Pratt wiimase hunitu hõberaha
teiste tõrwa ritta seadis. Ta oli oma töö nii torralitult
ja hoolsalt ära teinud, nagu harilikultki, kuigi ta süda täis
kibedat walu ja muret oli: kümme päewa olid Irene mõis»
tatuslikust^ kadumisest saadik möödas, ja ikka weel ei olnud
ta lõigewahematki temast kuulda saanud.
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Kergendama ohkamisega terwitas ta lõunatundi, sest
peäle seda kui ta nüüd meestele weel palga wälja maksnud
ott, oli ta teenitusest waba ja wõis oma aega kadunu otsiiniseks tarwitada.
Pilk läbi akna näitas temale, et mehed kõik juba
platsis on.
„Ma õige küsin siiski korraks," ümises ta endamisi.
Siis astus ta ukse peale. „Mehed," ütles ta sügawa tõsise
häälega, mis alati nagu pisut pühalikult kõlas —- see tuli
sellest et pühapäewil jutlust pidas, „ma soowiksin, et siia
jääksite, kuni wiimane mees oma palga katte on saanud.
Mui on mõned küsimused teile ette panna." Siis astus ta
kontorisse tagasi ja hakkas palka maksuna.
Mehed müksasid üksteist küünarnukkidega ja wahetasad
tähendusrikkaid pilkusi. Poolelti mõistsid nad juba, mis°
suguseid küsimusi wanem meister neile ette wõib panna.
Niipea kui wiimane mees oma palga kätte oli saanud,
astus Pratt weel kord läwele.
^Ma olen kuulnud, mehed," algas ta oma pikka musta
habet silides, „et mõned teie seast minu tütart natuke aega
enne ärakadnmist ühe aumehega seltsis on näinud. Nii on
mulle wähemalt teatatud. Kas on lugu nii? Kui see
lugu nii on, siis tahaksin ma selle mehe nime teada, kes
neid näinud, et tema käest küsida wõiksin."
Mäekaewajate seas tõusis jutukömin ja liikumine. Nad
pistsid pead kokku ja sosistasid, kuid Üksti ei julgenud õieti
wälja astuda. Wiimaks ütles teegi wana, halli habemega
mäekaewaja walju häälega:
„Bill Drake, sa tead seda lugu, jutusta sa seda meistrile."
„3« muidugi, Vill Drake rääkis seda," kinnitasid teised
ja nihutasid ühtlasi endi seast ühe awalikkude ja ausate
näojoontega nooremehe wälja, kes ennast seni wiisakalt teiste
seljataga oli hoidnud.
„Noh?" küsis Pratt waewaga tagasihoitud rahutusega.
„Ma olen teda ülepea kolm korda näinud ühe nooreHerraga Haltoni mõisast kõnelema."
„So, ja kumb oli see nendest mõlemist?"
„Ei tea ütelda, meister. Ma olen alles lühemat aega
fün ja ei tunne neid Ottil. Mulle näi&ati pärast lüU tteib
mõlemaid noorherrasi, aga kumb nendest kahest see oli, ei
wõi ma kõigeparema tahtmise juures ütelda."
„Olid tal walkjad wõi mustjad juuksed."
„Ka seda ei wõi ma kindlaste ütelda, meister," wastas
noormees lühitse wuwitamise järele. „Tal oli müts kuklas
ja selg pealegi minu poole. See oli see esimene kord, ja
kui ma teda pärast weel nägin, oli jnba kaunis hilja õhtul."
„3a kus fee oli?" päris Pratt wärisewa häälega.
„Kiwimurru lähedal."
Pratt nokutas peaga. „2ee on k)ik, mis ma teada
tahtsin. Ma tänan. Teie wõite minna, mehed."
Ainult suure waewaga jõudis ta oma puldi juure, siis
langes ta ägades, mõlemi käega juustesse sasides, kokku.
Irene, kelle süütause peäle ta kaljukindel olnud, oli teda
unustanud ja kõlwatu naistekütt awatlemistele alla andnud.
Oh, seda häbi.
Mõni minut läks mööda, ja tumedad olid meistri mõtted. Seal koputati ukse peäle. Meistri poolümisedes öeldud
„sisse" peäle astus keegi mäekaewaja sisse.
^Meister," iitles see oma truusüdamlikul wiisil, „ma
oleksin nii kni nii teie juure tulnud, ka siis, kui teie ennemalt meie käest mitte pärinud poleks. Mina leidsin nimelt
sel päewal, kui teie kasutütar ära kadus, kiwimurru äärest
ristteelt, sealt, kus see suur tibuwitsa põõsas on, ühe paberi.
Arwatawaste aitab fee teid jälgedele juhatada."
Nende sõnadega nlatas ta mr. Pratile ühe paberilehe.
(Järgneb.)
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Traulerite töö.
Miiuipüüdjate ennekuulmata julgusest ja hädaohtudest,
mis ueid igakord merele, oma igapäewasele tööle,^minnes
ootawad, teab meie seltskond wõrdlemisi wähe. Keegi ei tea
nende wäikeste laewade nimest, kes seda kaelamurdwat tööd
teewad. Ainult suuremate sõjalaewade mehed tunnewad
neid, imestawad nende mehisust, nende meeleheitliku tööd ja
nimetawad nende laewastikku naljatades ^enesetapjate klubits."
Traulerite (trawlerite) ehk miinipüüdjate töö seisab suurte hädaohtudega ühenduses. Kuid waja on sõita, ja julgelt sõidawad nad edasi, teed puhastades oma wanematele
seltsimeestele — soomuslaewadele, ristlejatele, mimipaatidele j . n. e.
Suurte laewade jauks leab waenlane miinist nii, et
need weepillnast 10—15 jalga madalamale jääwad. Nit*
sugused miinid ei ole trauleritele kardetawad, nad wõiwad
julgeste edasi sõita, teele juhtuwaid miinist wälja püüdes.
Tõsi, on mõnikord juhtumisi, et suure sõjalaewa jaoks seatud
iniin köie otsast, mille külge ta kinnitatud, lahti läheb ja merepinnale lähemale kerkib, kus siis trauler kergeste tema õtsa
wõib sattuda. Kuid wahel seab waenlane miinist just julgete traulerite jaoks, kaunis weepinna ligidale. Waat, siis
walwab surm traulerit iga sammu peal. Iseäranis kardetaw on weel tormiline meri, sest et siis suure sõjalaewa
jaoks seatud miin kahe kõrge laine wahel üsna weepinna
ligidale jääb, nii et ka madala põhjaga trauler tema wastu
puutuda ja õhku lennata wõib.
Ilma traulerita ei sõida ükski suurem sõjalaew mitte
pooltwerstagi edasi.
Traulerid puhastawad lähet ja merd miinidest järgmisel kombel.
Harilikult sõidawad nad paaris, kusjuures esimese paari
järele, peaaegu selle sõiduwees, teine paar sõidab, teise
paari järele tolmas j . n. e. Traulerite tööd kõrwalt waatades kujuneb wõhikul mnlje, nagu jääks iga paar eelfõitwast Paarist pisut järele. Iga niisugust paari ühendab iseäraline terasest köis eht trofs, mis eraldi felte jaoU tvah
mistatud, et teel köie ja ankru otsas walwawaid miinist kinni
püüda.
Teatud maad ärasõites, märgib trawler selle koha ära,
kui kaugele ta jõudnud, ja wõtab siis kursi lähema mädaliku poole selleks, et wälja piiütud miinist sinna jätta.
Miinisi trossi ehk traali kullest lahti päästes, kerkiwad
need madalas kohas weepinnale. Nüüd saadab trauler
mootorpaadi ehk aerupaadi mõue mehega sinna, et miinide
seest neid klaastorust wälja kruwida, mis tema harilikult
plahwatama panewad, ilma milleta aga miin ei plahwata.
llksainute ettewaatamata liigutus klaastorude wäljakruwimisel, ja aurupaadist ühes meestega jääb ainult mälestus
järele.
Kui õnneks läheb klaastorukest miini seest wälja kruwida,
siis wõtab trauler miini oma peale ja seab ta parajal juhtumisel waenlase laewateedele plahwatusewalmis.
Tormise ilmaga aurupaat miinile lähineda ei wõi, sest
kergeste wõiksid lained ta wastu miini paisata. Niisugustel jnhtunnstel on trauler sunnitud miiuile eemalt tuld
andma, et see plahwataks.
Praeguse sõja ajal on traulerite laewastik meie wahwale
sõialaewastikule mitmel korral suureks abiks olnud, temale
wõimalikuks tehes niihästi Balti kui ka Musta merel
wabalt liikuda.
« . W.
E. R. S. Kirjandusecharuselisi toim. 16.

H. Prants

PettUUlltiiz MwU" WinMWlOz,
Ocimu.epcKafl N° 5, on kõik ^Teaduse" kirjastusel ilmunud
raamatud saadawal.

Eesti kaubalaewa-felts „Lwda".
Saada
Tallinnas.

Hind 50 kop.
igas raamatukaupluses.

Pealadu ^Teadus"

Nr. 82

ažeie Mät»

Inglise laew ajab Saksa Veealuse paadi põhja.

Pildike tuleliinilt.
26. weebruar 1916. Jim selge, päike paistab. Õhus
tiirlewad kolm Saksa aeroplani, nelja wersta kõrgusel; meie
batareid annawad neile tuld, shrapnellidega. Shrapnellid
lõhkewad waenlase aeroplanide ligidal; nende tiirlemine ja
laskmine wciltab poolteist tundi, kell ühest pool kolmeni. Siis
on üks aeroplan shrapnellidest wigastatud, ta langeb järsku,

kuid suudab tnrledes ennast sakslaste seisukohtade taha
päästa; ülejäänud kaks aeroplani aga kaowad endises kõrgufes niisama kah sakslaste poole. Sakslaste tuleliinilt kostab suurtükkide mürtsumine ja pommide lõhkemisest klirisewad
aknaklaasid tasakesi; kuid wersta seitse meist eemal on äge
suurtüki tuli. Olse meie wastast laseb waenlane ainult üksikud paugud, ja nende pommid lõhkewad ligi poolwersta
eespool meie seisukohti, mõned aga teewad ka ülelendu.
Meie batareid wastawad kogupaukudega, kolm suurtükki kor--

Mele Mat«.
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Ööpik.
lapsed, oh pidagem ööpitust lugu,
Kaua ei laula teil tal
Küllap temagi keel kord waikid,
Sama, kui waikin kord ma.
Endised ajad, kus jääte nii ruttu? . . .
Helifew ööpiku wiis? . . .
Wulifew ojake?... õitsewad lilled? . . .
See kadunud paradiis! . .
Lepik ei kohise; raagus ja paljas
Wäriseb nähes ta lund.
Niiluse palmikus, õitsewas, haljas,
ööpik seal temast näeb und.

Tema. — Kas temal on ööpik weel meeles
Lumehangede all?
Wõi ehk on pommide, kuulide neele*
Elugi kustumas tal? . . .
August Meitop.
Tegewas wäes.
Tnlenndmine õhulaewadele.

taga. Ja meie pommid lõhkewad sakslaste kaewikute kohal.
Oma taewikust näen ma, et sakslased, tükki 15 meest, kaewikust wälja põewad ja metsa poole lippawad. Tiiwade poolt
kuuldub ajuti kuulipildujat? ragin. Ka on sakslaste tublim
kohati kõigest 600—700 sammu melest eemal, ja üksikute saks»
laste liikumine paistab sellepärast selgeste katte. Meie wahisalgad annawad nähtawale ilmuwate sakslaste peäle pilssidest kogupauka, ja näha on, kudas need siis warju.jooksewad.
Meie eelliinilt tõstawad ütsikud püssipaugud. Ülepea on
eelliinil praegu wähe liikumist. Tagumisel liinil aga, wersta
taks eemal, töötatakse usinalt: seatakse traattõkkeid, kaewatakse
kaewikuid ja kiudlustatatse seisukohti. Soldatid, kellel waba
aeg, joomad teed, mängiwad harinonikat, ja need, kes toastnud, puhkawad. Eemal seljataga mängi ">ad meie polkude
inuusikatoorid, tuul kannab helid meie kõrwu. Sakslaste
poolt aga kostab raudtee rongi wile. — Õhtu jõuab kätte.
Meie seisukohtadele tulewad wäljaköögid sõites. Soldatid
watawad omale suppi. Minu dentshik läks niisama ka minu
lõunasöögi järele ohwitserile seltsimajasse, werst maad eemal.
Laskmine waikid. Meie ja sakslaste liinilt kostab meeste
kõnelemine, kolin, puude raiumine. Weel pimedamaks läheb.
Ja nüüd hakkawad Saksa eelliini poolt raketid sagedaste
õhku tõusma, terwet ümbrust walgustades. Niisugune waigustus wältab terwe öö, kuni ilm jälle walgeks läheb. Sakslased on walwel, et meie, wenelased, neile lähemale ei nihkuts. Sagedaste hiiliwad meie mehed siiski lähemale, lõikawad traataiad katki wõi rikuwad wähemalt. Kui wähegi
kopsatad, paneb lähem sakslane oma helgiheitja tegewusesse
ja walgustab kuni kolme wersta peäle. Kuid üle oma traattõkete sakslased ei tule. Nõnda wältab see kuni kell 1—2
öösel. Siis lastakse kas meie wõi wastast sakslaste poolt
8 wõi 6 tolline fhrapnell wõi pomm; otsekui ütleks kumbti
Wõitleja pool sellega „head ööd". Ja selle järele on hommikuni enamaste kõik waikne. Rahu ja puhtust on ju igaühele nii kibedaste waja. Hommiku kell 7 hakkawad sakslaste poolt wäiksed suitsuwined paistma, walmistawad omale
hommikueinet. Peäle selle kell kaheksa ajal, algab uueste
suurtüki tuli ja püssilastmine. Haawamisi ei tule meil peaaegu ettegi. Kraawi mööda roomasin ma sakslastele üsna
ligidale, 400 sammu peäle, ja andsin püssist kaks pauku sakslaste peäle; neid oli kolm meest teinepool traataeda käimas.
Kaks lukkusid maha ja hakkasid maad mööda püherdama,

428. ufcx. CTapHuaiii ff0JBl>.
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kolmas kadus. Näha oli, et minu kuulid trehwauud olid,
aga kas ma surmawalt neid tabada sain — ei tea. Sakalased mind ei näinud, kuid paukusi kuulsid, niisama ka seda,
kust lasti. Nad lasksid kümmekond fhrapnelli. Need lõhkesid
õhus, minn ees ja taga, aga et nad selgeste ei teadnud, kus
ma olin, oi wõinud nad ka paremine märki tabada. Ja nii
roomasin ma terwe nahaga nueste kaewiktlsse tagasi. See
oli 26. Weebruaril kell 6 õhtul. Sihuke on elu Praegu minu
pool. Meeste meeleolu on kõrgendatud.
Lipnik J. Sareaks.

Gambetta wastus.
Pärastine Prantsuse minister Gambetta oli oma terawa
meele ja kärmaste wastuste poolest kuulus. Kui ta alles
noor adwokat oli, läks ta kord seltskonda, kus keegi wilets,
kuid ennast wäga targaks pidaw kohtu esimees suureks s3na«
wedajaks oli. Sel kohtuesimehel oli wiisiks iseäranis nende
üle paha nalja heita, kel nende alamate ametite pärast
wõimata oli esimehele tarwilikult terawaste wastata.
Nõnda oli ta see õhtul ka Gambetta oma naljatuste
sihilauaks walinud ning ütles äkitselt, noortmeest segaseks
teha tahtes:
„i'ltelge, armas sõber, kui hinged weel rändaksid. Teil
walida oleks, kelleks tahaksite teie parema meelega saada —
hobuseks wõi eesliks?"
Gambetta kähwatas wiha pärast kuid toibus kohe jälle
ja wastas:
„Muidugi eesliks, sest siis oleks mul kõige ilusam wõi.
maius õige ruttu kohtuesimeheks tõusta!"
Kohtuestmees, keda kõik juuresolijad selle tabawa wastüse pärast südames parastasid, pigistas suu kinni ja kadus
warsti seltskonnast.
—dt.

Meie Matsi Zärgmine (83.) sSjanummer ilmub
19. miirtsil.
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Eesti soldatile.
Sa lahtusid — sce walu tegi mulle.
Su silmi waates — ahastuses lõhkes rind.
Rong liikus, pisarsilmil tahtsin hüüda sullc
Oh, tule kord weel tagasi I Ma armastasin sind.
Su kirjad laugelt waenuwäljalt mitmel öösil
Ja elu hädaoht mind turima sundsid kurbtuses,
5^uid rohkem öösid — uneta ma saatsin mööda
Su elu õnne eest ma palwetes.
Sa kaugel m'ust, kuid wiimsel silmapilgul,
Kui truwilt isamaal end ohwerdades lahtud igawast,
Ma kindel usus: wiimast kord weel armastuses
Su süda tuksuma saab mulle tasakest.
Tallinnas 18. weebr, 1916 a.
Klarissa Leinfeldt.

Ütle, emake?...*)
Miks sa waatad tähti — Ema palgel pisar
ütle, emake,
Tähed särawad . ,
kas ehk tähte walgel
Hellakene uinul
tuleb isake? . .
ei näe sojamaad Ütle, kas need tähed
hiil'gwad kaugele —
sõjateel kus isa:
ütle, emake? . .

Sojamaal on isa
waenlast wolwusel,
armsaid soowi kodu
— saadab tähte teel. . .
J . Hermann.

•) Tegewast sõeawäestmeile saadetud.

T, t

Seal. ii» ainult M M M WIMM on.
Wootele

Mesikäpp.

XXV.
Tuttaw

m u u s i k a.

Ägedad

lahingud,

12. a u g u s t . Päewal kella kolme ajal hakkasime tule
liini poole liikuma ja õhtu eel hakkas meile juba tuttaw
püsside ja kuulipritside nümfita kõrwu kostma — suurtükimürinat kuulsime juba eelmisel ööl. Kui juba kannis hult
maad sammunud olime, jäime kiireste jookswa ojakese kaldale
kõrgustiku jalale paksu kuuse ja männi metsa alla peatama.
Sagedaste liikusid meist haawatute wankrid mööda, kus haawatuid lähedal olewal rnuteel wagunitesse asetatakse,
Meie lähedal puhkawad ka mitmed K—st tulnud polgud,
kus mitme Pärnumaa eestlasega kokku puutusin, kes seal
põrgus kuni wiimase silmapilguni olid wiibinud ja selle
linna bukatust näinud,
„Sakslased ei asunud mitte elanikkudega täidetud linna,
waid waremete, aherwarte ja risudega täidetud maakohta!"
tähendasid nad.
Õöd olime siinsamas ojakese kaldal olewas „P. -Li."
külakeses, kuna hommiku wara paremalpool olewale wõitlufeliinile läksime.
Maakoht, kus meie praegu wiibime, on haruldaselt
ilus — Mäed, orud, ojatesed, ja järwed — sägawad, kalarikkad. Diakestes leidub ka wähkisi. Mägede külgedel
kaswab pullusaadus, harjadel kased, lepad, õunapuud, männid, tammed ja pähklipuud. Orgudes, järwede ja ojade kallastel on külad, ilusate wiljapuuaidade ja lokkawate aasadega.

Saksa junkrute koslts.

Wõitlustingimised sarnases maakohas on enam tui
rasked. Siin õn alatist järsku pealetungimist karta. Waen<
lasel aga ka hea taganeda.
14. a u g u st. ' Terwe tänase päewa läbi kestis äge
suurtüki tulewahetus. Käisime öösel luuramas, kusjuures
waenlase jala- ja ratsaeelsalkadega katku puutusime. Meie
olime tingu turjal ja awasime nende peale tule. Neid oli
umbes neli kord rohkem, kni meid. Nad ei teadnud meie
arwu, wõtsid oma haawatud kaasa ja taganesid. Meie pool
kaotust ei olnud. Sest meie olime hästi warjatud kohas.
16. august. Seniajani on igapäew harw suurtükitule
wahetus. Eila muutus fee aga iseäranis ägedaks ja waikis
wast õhtu kella 10 ajal. Täna hommiku kella 10 ajal, algas
waenlane meie polgu kõrwal olewa J . polgu poole bataljoni,
kaewilute peäle tormi jooksma ja lõi ka nimetatud poole
bataljoni kaewikust wälja. Selle peäle läks referwis olew
meie polgu osa abiks ja lõunaks olid hommikul ärawõetud
kaewikud waenlastest puhtaks tehtud. , Mägise maa tõttu
olid lahingud õige werised ja mõlemil poolel kaotused tuntawad.
Päewal asume meie S mõisa herrastemajas, öösel
oleme lunramisekäikudel. — Omal ajal nägin ma Tallinnas
tinolintidel, kudas Saksa soldatid herrastemajades wõidetud
maadel rüüstamist toime panewad ja anarhiat sünnitawad,
kudas nad sisseseadeid häwitawad. Nüüd nägin oma siimaga kudas . . . . ' . . . . . . Selles herrastemajas, kus meie praegu wiibime, on täielik anarhia walitsemas. Laudadel, mis õige hinnalised, on jalad alt puruks
pekstud, kapidel ja kummutitel sahtlid wälja kistud ja
põrandale loobitud kõige sisuga. Koik kohad on õle ja
heina prahti, purustatud mööblitüklisi ja laialiloobitud
raamatuid täis. Diiwanid on puruks pekstud, klaweri!
keeled wälja kistud, iileüldse olen ma tähele pannud, et

eie M a t s .

Karel M a r t i n ,
Kohtla w.
Tegewas sõjawäes.

Rudolf Romm,

August Major,

Tudolinnatt.
Tagawarawäeline.

Wohn>a w.
Tegewas sõjawäes.

Jaan Wares, Wiljandi». Haawatud, Woldemar
Leinberg. w a s t <a I a h a n n R e i m a n n , Niiast.
Koit tolm tegewas sõjawäes.

Ernst Linkmann,
«piirnuN.
Tegewas sõjawäes.

putuštaba avmaõtataffe. ^öiqero^lem mäs turneelt on wie
ppegel, wist ei meeldi neile nende feult ruastupaistew loll
nägu. Sarnane rüüstamine tuletab wäga roVulotNoniaeg»
feid mõisade ^kolistamist" Eestimaal meelde. — Ühe sarnase juures P. mõisas wiibisin ma omal ajal. — Waenlase
tshumadanid hakkawad juba siia mõisa juure sadama, pea
ootab seda hoonet tülade saatus ning tuli matab anarhia
jäljed . . .
Meie leidsime täna, et
sakslastel sõjariistade puu<dus katte hakkab tulema — tapetutelt ärawõetud püssid
olid kolikambrist toodud ja tegewusesse pandud,

XXVI.
Maruilma d lahing najal.

Mõrudad

mõtted.

18. a u g u st. Täna hakkas juba hommiku wara ült*
äge lahing öeale. On tundisi, kus suurtükitulel wahet ei
ole, waid ühesugune mürin edasi kestab, maapind wäriseb.
Oli õige mitu tituwõitlust . . . Ka ilm on marune,
wihane . . .
Maru möllab selle sõna tõsises mõttes hirmsa jõuga.
Sajab jämedat wihma ja ilm on õige wilu. Meie lödiseme
— kusagil ihu peal ei ole kuiwa kohta . . . Wihma aga
sajab ja sajab. — Ja maruhoona sasiwad meid ägedad
tuulehood. Hall udu mähib, tui tekiga, kinkufi ja mäenõlwast. See sinakawõitu udupilw nihkub, kui midagi otsides
ühelt lingult teise, mähib ennast mägedel kaswawate puu°
deokstega, milledest ta ennast aga peagi tusaselt lahti
raputab.
Mägede lõhestikkudest — orus kaswawaast metsadest
kostab suurtükimürina wahele kohin ja pahin, kui ägaksid ja
oigaksid seal wangistatud mägede waimud. Midagi ümiseb
seal esmalt madalal oktawil. muutub ühtepuhku ja kiunub
lõpuks lõikawa! tenoril. Metsa saludes aga mühab, oigab
ja ägab maru . . . kui mängiks metshaldjad kellegile surma»
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Herman Palm,^
Tud o linnast. ^j^üegi
Sõjawäljal.

Robert N i k l u s ,
VtuStakutt.
Tegewas jõjawäes

Gustaw Lindström,
Kiiu w.
Saksamaal sõjawangis.

Rudolf Kronr,
Narwast.
Nasleete haawatud.

laulu. $la${Fea}ab puua Ijivmfa mcrnchos käes, kes §ttht>
roalt, kui wihane hunt, kaugemale ruttab. . .
Ka järwe pind on muutunud. Siin nagu keeb kõik. —
Marukeerudes ei tea weepind kuhu ja kudas lainetada. . .
Wahete-wahel muutuwad oilwed paksuks,sinakael«mustaks,
nii et kartma peab, et õhk neid kauem kanda ei jõua. . .
Kärgatab kõu ja sähwib wälk. Wihma tuleb aga kui
oawarrest.
Wahest wilgub ka arglik ia alandlik päikesekiir pilwe
wahelt, kuid ainult silmapilguks. Wäiksed ojakesed poifre-wad nüüd aga ikka julgemalt, julgemalt ja kannawad oma
turjal igasugust prahti. Wäikesed kosed on hiiglajõu saanud
ja wesi ruttab jõena ning kaugele kostma pahinaga alla
sügawusesse.
Ka meie seisukoha lähedal olew niidina ja hõbeselge
weega looklew oja on wihaseks jõekeseks muutunud. Ta
murrab omale takistusi kõrwaldades hiiglajõuga teed. Pimedatest urgastest, orgudest ja metsaalustest ilmuwad aga
fantasiali^ed kujud — wä^osad, kes üksteist allilma, manalasse, püüawad saata, Ühes looduse häwitusetööga ühinewad ka inimesed, et tulemastele selgetele päewadelo oma
häwitusetööd wälja paana.
Õudne ja kohutaw hirmus on tänane päew. Õnnetud
haawatud — kõige kurwem on sarnase niiskuse ja wiluga
teie lugu. — Annaks saatus, et ma täna mitte haawatud
ei saaks, see oleks piin, mille sarnast üle elada iha ei ole.
Wihane on waenlane, wihased oleme meie, maruilm teeb ka
inimese joobnuks ja pööraseks. Lahingutuju on hea ja pea
kõik on idealfed sõjamehed. Waenlane lootis meid tänase
maruga lüüa, kuid leidis sarnase wisa wastupanemise, missugust ta mitte ei ootanud. Surm pidas täna tema pool
ohtrat lõikust, aga ka meil on kaotusi. Mil lõpeb küll see
möll, see hawitusetöö. . .
19. a u g u s t . Ka tänagi on ilm marune, wihmane ja
wilu. Puhub põhja tuul. Sajab wahest jämedat wihma,
sealtsamast tuleb hea hoog rahet. Läbimärjad ja lõdisedes
kükitame meie mäe jalal soo rannal kaewikutes. Waenlane
ei anna meile mahti, et meie kaewitutest wälja tuleks ja
ennast marssimise wõi muu kehaliigutustega soojendaks, vm
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R e i n h o l d i Uder, Wõru tr. Johannes Tootsi,
, Tartu kr. Tegewas sSjawiies.

^Rudolf Weltmann, Schlüsselburi kr. Tegewa'
sõjawäes. August Truus, Schlüsselburi tr.
&*.. -«.-.^KM^ ^Austrias sõiawangis.

Johannes Teppan,
Tegewas sõjawäes.

Johannes R ü ü t e l .
H>aawalud.
Uueele sõjawäljal.

rammestanud liikuletele uut elu annaks. Ta saadab ühte»
puhtu tshumadanisi, ^nis mõnikümmend sammu meist üle
lendu tehes ja soopinda sügawalt Puurides lõhkewad.

Anton Sirp,
Saaremaalt.
Saksamaal sõjawangis.

Robert Andermann,
Tallinnast. 9. sept, Satsa
wangi langenud.

../....-..

Eduard Suharow,
alamobw, ylUstperest.
tegewa» sõjawäes,

Johannes Lindström,
wabatahtt Kiiu w.
Tegewas sõjawäes.

ümber. Näituseks lõpeb keiser Peeter Suure poolt 1727.
aastal antud käsukiri järgmiste sõnadega: ..^Iga kui need
räildasad kaupmehed ja leiwaküpsetajad ülemalkirjeldatud
korralduse järele ei taha teha, si'2 politseimeistri rontjelrift
ohwitserid määrata, kes erapooletult ja järelandmatu nende
järele walwaksid. Ja kui nende Lrnnagemife järele müügile
tulewad leiwad. saiad ja kringlid wähe küpsetatud wõi;
puuduliku kaaluga on, siis selle eest neid kaupmehi ja leiwategijad, kes selles filüdlafed, peksta keppidega wõi tolmeha^'
raliste piitsadega neil kohtadel, kus nad kauplewad. ja need
pooltoored wõi wähese kaaluga leiwad hospidalile heaks
wõtta. Äga kui need ohwitserid peaks kauplejatele ilma
põhjuseta tüli tegema, siis sellest politseimeistri kantseleis
teatada, kes ilma ajawiilmata neildega seäduse järele peab
tegema."

„3Rete Matsi"
tellimiste wastuwõtmine 1916.a.peale wältab edasi.
(Järgneb.)

Peeter Suur ja liiakasu wõtjad.
Ajaloost leiame, et inimesed Wenemaal mitte esimest
korda erakorralise tarbeainete kalliduse all ei kannata, mida
wäe seljataguse „bashi-busukid" ehk liiakasuwõtjad tekitanud.
Kuid endisel ajal käidi niisuguste marodöridega ka waljult

Tellimise hind kättesaatmisega aasta» 5 r. 50 k,
6 kuu eest 3 r.
3 kuu eest 1 r. 69 k. Toime»
tusest ise ära wiies: aastas 4 r. 50 !., 6 kuu eest
2 r. 30 k., 8 kuu eest 1 r. 30 l. Ilmub iga laupäew
Adressi muutmise eest 10 kop. ja wana adressi nummer teatada.
Toimetus ja takkus:
Tallinnas, Harju ja Rüütli uulitsa nurgal nr. 46/15.
^Teaduse" raamatukaupluses.
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KaUts rahu.
Ma elan teise torra Peal, herra Põikpea aga kolmanda
korra peal, just minu korteri peal. Sellel froftljafammta*
matal isandal — tuhat küljepistcid tal külge! — on kolm
poisijõmpsikat. See ei ole — minu asi, ja ma poleks iialgi
tähelpanemist tema järeltulewa soo peäle pööranud, kui
need jõmpsikad mulle hirmsat Piiua poleks walmistallud.
Koiaewarafemast hommikust kuui köigehjlifema ööni on herra
Põikpea korteris päris põrgu lahti: wäiksed Põikpead jook»
jeload tubasi mööda, trambiwad jalgega ja teewad minu
pea kohal NleSarwamata mära. Niisugune asjade seisukord
ei lasknud mind täielikus tões ja waimus mõtteid koondades töötada, ja ma otsustasin herra Põikpea poole pöörda
palwega, et ta kudagi moodi selle korratuse lõpetaks. Ma
ilmusin tema juure ja mind wõeti ütlemata lahkeste wastu.
,Herra Põikpea," ütlesin ma temale, „ma tulin teie
juure lõigealandlikuma palwega: kas ei wõiks kudagi moodi
teie poegade wallatust taltsutada: nad ei lase mind kordagi
rahulikult töötada?"
.«Laste asi, mis sa teed!" lausus Põikpea. „Wõib olla.
ehk meie kahekesi saame kudagi halkama: korter teie all,
esimese korra peal, on praegu tähi. ttür on ainult kakssada
rubla ininu omast kõrgem. Makske omaltpoolt see wahe,
ja ma kolin sinna. Kirjanik peab oma rahu heaks juba
ohwrit kandma."
<»Iah, aga see . . . kakssada rubla! . . ."
^Muidugi," tõendas Põikpea, „kaksfada rubla — fee
on ilus summa, ma mõistan. Kuid, wõib olla, olete ehk
teise minu ettepanekuga nõus?"
Ma waatasin tema õtsa, nagu hiirg punase rätiku peale
waatab.
„Mina," jätkas Põikpea, „ei leia sugugi tarwiliku olewat põrandawaipasi osta, kuid teile oleks wäga kasulik, kui
ma oma põrandad sammude pehmendamiseks nendega ka»
taksin. Mul on praegu juhtumisi teada, tust saja rubla
eest pooltosinat suurepäralist waipast wõiksin saada. Siis
ci kostaks minu laste jooksmise müdin sugugi teie kõrwu."
Esimese joonega näitaS mulle isand Põikpea ettepanek
weider ja pöörane olewat, kuid järelmoteldes pidin tema
järeldustega leppima: mitte tema jaoks ei ostaks ma neid
waipast, waid oma rahu heaks, ja tema poolt ette pandud
kvmbinatsioni tõttu ei läheks minu rahu tõeste liiga kalliks
makSma. Mis täheudawad sada rubla? Wäike jutustus,
mille täieliku? waikuses kirjutan, katab korrapealt kõik ku»
lud. Ma lugesin rahakotist kakskümmend wiierublalist wälja
ja andsin herra Põikpeale.
Kaks päewa läksid päris rahulikult mööda. El olnud
kuulda wähematki müra. ei kostuud müdinat, mille all ennemalt minu lagi wärises. Adam ja Ewa ei wõinud päradifiS olles rohkem önnellkud olla kui mina nüüd.
Wõib olla, et see minu poolt liialdatud wiisakusea oli,
kuid ma otsustasin herra Põikpead minna waikuse eest tä~nama, ja astusin tema tuppa. Kui suur oli aga minu
imestus, kui nägin, et kõik põrandad katmata olid ja mingisugustest waipadest haisugi polnud.
„Noh!" hüüdsin ma: „aga kus on waibad?"
„AH jah, waibad l . . . Näete, ma mõtlesin järele ja
jätsin ostmata. Mis jaoks sada rubla maha wisata? Sap-sed kisuksid uii kui nii warsti jalgega katki. Ja, õigust öelda,
mis see teiesse puutub? Teid nüüd enam ei tülitata, ja
asi nudi! Teie saja rubla eest ostsin ma waipade asemel
oma poistele wildist tuhwlid. Odaw ja hea, ja ka teie
wõite rahulikult töötada,"
W. N.

barnasus. „Tere, tere — wäga hea meel teid näha.
Teie olete wäga oma ema nägu. Meie olime suured
sobrad."
„Iah, aga see oli minu wõõrasema',"
,.W)i nii? Niisugusel puhul on see weel enam imestuse*
wäärt!"

lat».
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Meeleterawus.
Roda Roda.
Tuli lord keegi nnam Ebu Iusufi juure, kellele Iu°
rnal rahulist puhkamist andku, ja nõudis temalt ühe õiguse»
küsimuse lahendust.
Imam mõtles kaua järele ja seletas siis, et ta wastust
ei tea anda.
..Kudas wõid sa siis riigikassast nii suurt palka saada,
kui sa õiguseasju ei tunne?" küsis wõõras.
Ebu Iufuf wastas:
„Tea, oh wõõras, et riik mulle selle eest maksab, mis
ma t e a n . Pea^s ta mulle selle eest maksma, mis ma ei
tea, siis ei ulataks selleks ükski maapealne warandus".

Keegi Persia shah oli wäga ägeda loomuga ja lastis
paljud oma alamatest tühiste süütegude pärast ära hukata.
Kord tõi teeuer temale õhtutoitu lauale ja oli sealjuures nii ettewaatamata, et toidutilgakese shahi warrulale pillas.
Shah waatas teenrile ainult õtsa, ja see luges juba shahi
wihasest näost oma surmaotsuse ära. Wiiwitamata lahmas
teener taldrekult tassi, walas selle sisu shahile kaela ja jook»
sis ise wälja.
Shah kastis mehe tagasi tuua ja ütles temale:
„Ma tean, et esimese tilga kogemata ja ilma tahtmata
minu peale pillasid. Aga mis põhjus ajas sind, õnnetu, terwe tassi sisu mulle kaela walama?"
„Kõrgus," wastas teener, .mul oli häbi, et mmu isand,
keda ma eluaeg ustawalt teeninud, mu ühe tilga pärast Ia°
seb ära tappa, ja suurendasin oma süüdi, et rahwas minu
walitfejat ei wõiks hirmsaks ja ülekohtuseks nimetada".
„Siuu julgus on su päästnud," ütles shah järelemõtel»
des. „<3a jääd mu teenriks edasi."
Kalts Mehdija juure, kes oma wennapoja Iesid Man-suri seltsis istus, astus pime laulik Vefhar Darir ja laillis
kalifi kiituseks ühe laulu.
Kui laulik lõpetas, küsis temalt noor Iesid:

„Kuule, wanamees, ml* amet sul on?"
„Olen pärlite uurija," wastas laulik.
Iesid wihastas selle wõimatu wastuse üle, aga lalif
andis pimedale laulikule rohkeste raha. tuid wennapojale
ütles ta:
„Kui sa näed, et mees pirne ja wana on ning laulab,
ja sa küsid temalt, mis ametit ta peab, siis on tal täis õigus
sulle nõnda wastata, kudas seda Vefhar Darir tegi".
Keegi Persia shah oi oluud oma wesiride korraldustega
rahul, waid kurtis alati nende fisutuse üle.
„Isand", ütles kord tema kõige kõrgem nõuandja, ^selle
wastu tean mina nõu".
„3a see on?"
,,Üsna lihtne. Luba, et wõin lasta teha ueli raudkiilu,
mis igaüks sadatuhat kantari kaaluwad".
„Inimene", hüüdis shah imestades, „mis tahad sa nii
määratumate kiiludega teha?"
„Tat>aksin maakera nendega igast küljest lõhki ajada ja
teda teisiti keerama sundida. Sest niikaua kui maakera endist
wiisi ringi käib, jääwad ka inimesed tcmn peäl wiletsateks
ja
sisutuks".
*
Kord tuli üks mees kalif Memnoni juure ja ütles:
„Kõrgus, mina olen arablane".
„See pole sugugi ime," wastas talif.
„ I a tahaksin Mekkasse minna".
„Mine — tee on lai".
„Aga mul puudub raha," ütles arablane.
„Noh, siis ei tarwitse sa seaduse järele mitte Mekkasse
minna".
,Aga, kõrgus, mina ei tulnud teie juure mitte usu seletusi kuulama, ma tulin raha paluma".
Walitseja uaeris ja kinkis mehele reisukulud.

Meie elupäewad

Kalif Äiansur ajas wesir Rebiga nmapealsete asjade
kaduwufe üle juttu ja ütles muu seas:
„Kui ilus oleks maailm, kui surma ei oleks!"
„Aga, kõrgus, surm just ongi maapealse elu küige ilufam osa," wastas wesir. „Sest kudas oleksiwad kõrgus muidu
oma kõrge koha peäle saanud?"

*
Püha Suleiman küsis kord sipelgalt, kui palju ta aastas
toitu tarwitawat. Sipelgas wastas:
„Ühe nisutera".
Püha Suleiman pani sipelga pudelisse ja andis tale
nisutera kaasa. Kui ta aasta-pärast pudelisse waatas, leidis
ta sipelga terwelt ja tema kõrwalt poole nisutera.
„Mife sa nii kokkuhoidlik olid?" küsis Suleiman.
^Sellepärast," wastas sipelgas: „Niikaua kui ma Ju»
mala armust elasin, tohtisin terwe nisutera ära süüa. Nui
ma inimeste kälte langesin, ei wõinud ma mitte loota, et
mind õigel ajal meeles peetakse, ja sellepärast hoidsin ma
poole oma warandusest teiseks aastaks alale".
Nööritegija jalutas üle turu ja pakkus nööri müüa.
Kaupmees pidas ta kinni ja hakkas temaga tingima. Nöörid
olla mädad, peened, halwaste keerutatud ja minna juba
homme katki — laitis kaupmees seni kai hinna alla sai.
Siis oslis ta lauba odawaste ära ja wiis poodi. Kui ostja
tuli, wõttis kaupmees nöörid jälle wälja, ja nüüd ei jõudnud ta neid küllalt kiita: Nöörid olla imehead, kanep kõwa
kui kiwi, töö õtse eeskujuline hea. J a tõepoolest määris ta
nöörid ostjale ruttu kaela.
Nifat ibu Salih, keda „heaks" kutsuti ja kes kõik Jtäinud, astus nüüd lähemale ja ütles:
„Kahju, et sinu vood nii wäike on ja inimene sinna
sisse ei mahu! Kuipalju kurjategijaid suudaksid sa ühe päe-

loaga paremaks teha, sest et sa omas nõiapoes wiletsatest
nööridest uu ruttu head oskad teha".
Laew jäi laial merel äkki hirmsa maru lätte. Wood
olid majakõrgused ja pildusid laewa kui laastukest siia ning
sinna. Reisijad olid hirmu täis. Kui maru lõige wihasemaa
möllas, hüüdis keegi albanlane:
„Allah, päästa mu surmast! Ma tõotan mofheele nii
pika küünla kinkida kui kõige kõrgem kirikutorn".
„Inimene, kudas tahad sa niisuguse tiiünla üles seada?"
küsisid teised reisijad.
„Noh, oodake, kuni ära pääseme, siis wõin ju küünla
ta lühema teha lasta," wastas albanlane.

Anede püüdja meister Berglem.
Pühad olid möödas. Mina pistsin omad näpud raha^
kotti ja need puutusid põhja. Ehmatasin, waatasin — aga
kole oli sinna tühjusesse waadata. Mõtlesin, mis nüüd
teha? Mis muud, kui wõlguitu juure «ninna ja usa wõlga
kätte nuruda, mis mulle juba pühade eel oli kindlaste lubatud
aga, mitmekordsest järeltäimisest hoolimata, ikka weel saamata
oli, Samlnusingi jälle meistri töötoa poole ja astusin kontori
uksest sisse. Töötoad olid tühjad, sellid pidasid wist pikemaid pühi, ainult õpipoiss oli paari wooraga seal, ja nende jutust
kuulsin, et ootawad ka meistrit ja tahawad wa kdlisewat.
Minu lootus langes. Wõõraid tuleb juure, Wiimaks tuleb
iiks wõeras ja teretab mind kättpidi. Tunneme üksteist.
..Tere!" ..Kudas pühad lätsid ka?" ^Waikselt, mis nüüd
suurt lõbu on, sõja aeg ja. pealegi, kuiwad asjad." „I8in
minagi ka pühade kärakast ilma" wastas ta.
„No kudas nüiid seda wõimalik saada oleks," kostsin ma.
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Fufani sadam Koreas.

„Noh, andis lootust, tuli teine enne piihi meile ja ütles:»»

„Mul on kõik
lubad fnoSL
käes, nrnrn
anna nüüd
rubla,
if Tiihnh
-niHth kolmkümmend
fnlmfitmmMth niTifn.^r
siis toon wedru wälja ja pühad saawad rõõmsad. Punwsin
esite wastu ka. mõtlesin, mis ma terwe wedro^a teen. ..Meie
anname iu niuist ära ja saame kasu' tõendas ta. Naene
andis nõu „et anna siis pealegi," ja andsingi. Nüüd olen
kümme korda järel käinud, ei saa kärakast ega raha Wiiskümmend rubla saan kõigest kuu eest palka, nüüd pettis sealt
kolmkümmend ära, ia weel pühade eel. ela nüüd kahekümne
rublaga, kuni uue palga saamiseni. Ptüi, niisugune petis I"
„OIed sissekukkunud, sõber, nagu minagi Seesamune
nvister rääkis mulle sedasama juttu Jaanipäewa eel, näitas
pristawi lubagi ette, terwe t»ebt& peäle; «oris miim käest
32 rubla wälja, sest seda minewat wedro maksma, ja et
ma wa nüri mehikene olen, mõtlesin, et saab waimu teritada,
ja andsingi. Minu nähes saadeti üks punase mütsimees
rahaga kuhugile. Ootasime paar tundi ja neelud hakkasid
käima Tuligi warsti tagasi ja andis mõned kopikad meistri
peosse; see tuli miim juure ja seletas: «Näe, mis hull tükk,
raha wõetud wastu, aga enne pühi ei antawat enam wälja,
kästud tulewa Neljapäew järele tulla." Ootasin tulewa
Neljapäewani ja weel mitu neljapäewa oga waim jäi mul
teritamata." — Kuulsin teiste käest, et meister olla ühe
tuntud salamüüja pojaga, woorimehega seltsis sõitnud, kuna
neil midagi troskas olnud, ju siis muist maha müüdi. Nii
püüab meister R. anesid. Ehk hoiatab see lookene mõnda
uut ohwrit ja meister R.-il jääb mõni ani püüdmata.
Üks „ani."

Õigus kõigepealt. „Minule on õigus peaasi! Seda
nõuan ma kõigepealt."
„Õige mul oigusenõudjat ja tegijat! . . Millal teie
ka õigust teete? . . Kolm kuud juba korteriüür maksmata,
aga ise räägib õigusest!"
„Näete, sellepärast ma just teile ei maksagi, et oma
endiste majaperemeestega wõrdlemisi ülekohut ei taha teha."
^Kuidas seda mõista?"
„Üsna lihtsalt: enne teid elasin ma neljas korteris ja
ei maksnud ühelegi majaperemehele kopikatki. Kuidas ma
siis nüüd teile maksan? Oleks see õiglane?"
Hirmus kättemaksmine. „Kas olete kuulnud, kuidas
doktor K. käsi peaks käima, kes hiljuti Afrikasse sõitis?"
„Tema puhkab haige walsas, kellel ta seal kõhu-katarri
parandas."

Sedasama tõugu. „Mis liud see seal lendab?.. Kotkas
arwatawasti . ."
„Nõnda jah, kõrgeausus. . . See on, õieti ütelda, |"eda=
sama tõugu, ainult pisem . . . warblane, kui lubate tähendada. . .* '

ron

Hambaarsti juures. Turba Jüri ja Kanarbiku Mats

kange hambawalu pärast linna tulnud.. Istuwad hamba»
arsti toas ja lasewad silmad ringi käia. Ühe poleritud laua»
kese peäl nurgas on klaaskasti fees mitu rida kõiksugu kunsthambaid.
..Imet õigel" imestab Turba Jüri. „Kust nad need
hambad õige tõik wõtnud?"
„ssust? Tola. Käiwad kus kiskumist on — ja korjawad."
Luuletaja ohkamine. ..Ennemalt tellisid kaupmehed
ometi lanlusigi oma kaupade kiitmiseks ja asjade meelitamiseks, nüüd on aga ka see wäike sissetuleku allikas kinni:
kõik kaubad ostetakse ilma kuulutusetagi ära, ka need, mis
kümme aastat juba wedelenud I"

Kus alles mees! Talitajad on jälle kord liifupoissa
linna toonud. Tagasiteel, susla wagunis, hakkawad nad
üksikuid juhtumisi meelde tuletama ja igaüks oma walla
poissa kiitma.
„Kus mina alles wiisin poisi linna," tähendab üks, ..nagu
sirgatsi härg teine. Ei olnud naabri kihelkondaski teist, kes
tema maha oleks pannud."
„No, minu mehe, Kasandu Mardi, wastu ta ikka ei saa°
nud," waidleb teine talitaja wastu. „Tugew ja pikk teine
kui mänd. Teised liisupoisid olid tal kõik õlast saadik."
„Km pikk ta siis õige oli?"
„Kuus jalga 9 tolli."
„Kõigest! See pole weel midagi," tähendab kolmas
talitaja. „Waat, mina wiisin mullu poisi, et igamees ei
ulata õtsa waatamagi! Ta oli nii pitk, et, kui omal pead
sügada tahtis, põlwili pidi laskma!"
—or.
Postiametniku mõttetarkus. Mehe naine, see un —
kiri adressiga. Neiu — kiri ilma adressita. Wana piiga —
äraunustatud kiri järelnõudmiseni.
Lapsed. „Isa, mispärast on sul walged juuksed, aga
mul — mustad?"
„AH, jäta mind rahule! Mispärast ja mispärast . . .
kust mina seda tean . . . Mine küsi ema käest."
Meie lapsed. I s a : „5kni ina weel wäike poiss olin,
ei waletanud ma ilmaski."
P o e g : „Aga millal fa siis hakkasid?"

Aiatöö õperaamat.
325 selgitawa pilbiqa. Hind lihtköites 3 rbl., tõwas
köites 3 rbl. 50 kop. Üleilma kuulsa aedniku J. Böttneri
aiatöö raamatute järele Läänemere maadel ja Wenemaa
kaugemates kubermangudes asuwate eestlaste jaoks kokkn
seatud.
Üleüldse on Aiatööõperaamat 3 esimest auhinda saanud
(kaks kuld auraha ja ühe suure hõbeda). Igale aiapidajale
ja põllumehele tarwilik käsiraamat.
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Armukade naisuke.

Kes wõib • . .
Kes
Kui
Kes
Kui
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wüib mind hutka mõista?
Aadu Mats m u poolt.
tohib wastu seista?
tema kannab hoolt.

Et tuhanded mu tasku
NUiid jookswad korraga,
Cks selts mind lahti lastu
Kui nõus ma temaga.
Ma annan tale wiina,
Siis nõus ta minuga.
Ei fttda mind siis piina.
Kui seltsi nöörin ma.
M a oskan hästi osta
Ja müüa lasuga.
Ei see eest keegi kosta,
Et seltsi nöörin ma.

Paar tuhat on ju taskus,
Mis olen nöörind ma,
Ja wiin on õli^plaskus,
Mis trimpan rahuga.
Kui selts nüüd kokku tuleb.
Ei seda karda ma.
Et ta mind lahti laseb,
Ehk tohib laimata.
S a oled j u üks petis.
K e s s e l t s i m o k k a a a'b.
Kõik raha sinu kotis
J a p a n k r o t t seltsist saab'
Kuid esimees on wäga
Ja nõus mul Aadu Mats,
Ta on üks wiimne toga
Ja loll kui wäike lats.
M a ta'ga teen, mis tahan.
Ta nõus on kõigega;
Kui raha omal kogun,
Ei seda tea ta.

Nüüd, armsad seltsiliikmed.

Te pange tähele, —
Sest poest on ainult riismed
Ja lett, weel järele.
Kuid teie silmad kinni,
Te midagi ei näe.
Ei lahti laskma sunni
Ma ennast tänapäe.
Johann Visran.

,tttle mulle, Paul, kui ma ka nii kukuksin, ja nõnda kohe et päris
surnuks, ütle, ega sa siis nii ruttu teise naise wõtmise peale ei mõtleks?"
„Aga mis sul kõik pähe ei tule, Hilda? Ma ei mõtlekski enam
naisewõtmise peale. Parema meelega wõtaksin omale jnba üksitecnija. . ."
^Üksiteenija? Ja muidugi noore ja ilusa? See oleks weel hullem.
Tänu Jumalale! Ma olen nii rõõmus, et ei kukkunud!"

Must maste.
Kolmanda pataljoni ohwitserid (neid oli ainult wiis:
neli roodu- ja üks pataljoni-ohwitser) tulid kokku oma ülema
kaewikusse, et wanaaasta õhtut pühitseda. See oli kõige
suurem ja mõnusam kaewik selles piirkonnas.
Siin wõis peaaegu püsti seista ja peaasi, siin oli kokkupandaw raudahi, mis ärawõetud Austria kaewikust leitud.
Pataljoniülema käskjalad olid wahetpidamata puude
juurdelisainisega ahju punaseks kiitnud ja kaewikus oli nii
soe, et sineli wõis eest lahti wõtta.
Ehk kUll tulisest rauast ja soojaks aetud rõsketest maaseintest nagu sauna wingu tuli ning lae aukudest suurte
sagedate pisaratena wett tilkus, olid ometi kõik wäga rõõmsad, et wõisid piiha sarnases mõnusas ruumis wastu wõtta.

Kaewiku mõnusus andis end iseäranis seeläbi tunda,
et wäljas hirmus tuisk möllas, mis kaewikute peäle kuiwa
terawat lund puistas; öö oli nõnda pime, et kolme sammu
peale midagi näha ei wõinud.
Et ilm wäga ootamata pealetungimistele kohane oli,
siis kartsid ohwitserid õhtul, et kokkutulek wõimata on; pea»
legi oli käsk antud waimust suurendada kartuses, et austerlased meie pühapäewa meeleolu öösiseks pealetungimiseks
tarwitawad.
Kuid pimeda tulekul kõwendasid nad harilikku luurajate
laskmist ja pildusid wahetpidamata walgustawaid rakettisid.
See oli kõige paremaks tunnismärgiks/ et nad mitte ei
mõtle peale tungida, waid just meie kallalekippumist oota°
wad; ja sellepärast jäid kõik rahuliseks ja kogusid pataljoni
ülema juure,
Igakord, kui käskjalg kaewikust wälja ronis, et uut
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sületäit puid tuua, tusis ülem temalt: „Noh, kas austerlane
walgustab?"
J a sai alati rahustama wastuse: „Iust nõnda, walguctab, kõrgeausus l"
Suurepäraline õhtusöök Krakowi worstist, Hollandi
juustust ja Wäike°Wene pelist, mis pannil ära praetud, oli
lõppenud, ja nüüd jõid ohwitserid, tulise ahju ümber õlgedel pikutades, emaleerilud kruusidest theed. See ei olnud
lihtne thee, waid konjakiga, saladuslikust pudelist, mida
pataljoniülem juba anunu piduliku juhtumise jaoks alal
hoidnud.
Aeti pühade kohast juttu, tuletati meelde muidugi kodu
ja endiste jõulupühade wastuwõtmist ohwitseride klubis. . .
Nee^ meeletuletused näisid nii kauged ja nagu ei usutudti,
et kord aeg oli, mil nad mitte siin ei elanud, waid mõnusates, puhtates tubades ja plihi wastuwõtsid mitte ^toredas"
kaewikus, waid heledalt walgustatud saalides ehitud
naistehulga keskel, muusika helide saatel.
Kõik waikisid ja waatasid mõttes kuuma põlewasse
ahju, ja igaüks küsis endalt waikselt: „Kas saan ma weel
tagasi? . . ."
„3a! Kas keegi meist tagasi saab?" ohkas staabi kap°
ten, kõikide mõtet kõwaste wäljaüteldes.
„<£i tea, kuidas teised, kuid mina saan tingimata,"
ütles ootamata lindlalt leitnant Sch.
„OI Ei maksa nõnda kõneleda!" peatas teda ehmatanult wana pataljoniülem. „Nõnda kõneleda, — tähendab
saatust äritada. Ja saatus on nagu naisterahwas, kes ei
salli, et keegi oma õnnega tema juures kiitleb."
„Teanl" ütles Sch. ^kuid ma ei kiitle, waid kõnelen
nõnda sellepärast, et oma saatust tunnen."
^Noh, waata rumalust! Kust see! Kuidas wõib oma
saatust tunda?" kõneldi ümberringi.
^Nünda tean!" kordas leitnant kangekaelselt.
„Kust siis?" küsis pataljoniülem tõsiselt.
„Niisama, oli üts ettekuulutus . . . "
„Noh l . . ettekuulutus," laususid kõik korraga pettunult,
^mingi kaardimoor!"
^Ei, mitte kaardimoor!"
„Kes siis? . . Jutustage!"
„Ei tahaks . . . Ma ei armasta sellest lüneleda. Raske
ja wastik on seda meelde tuletada ja pealegi kardan, et
mind ei usta. walelikuks peetakse . . . "
„No«noh, isakene, kui kord olete alganud, siis jutustage!"
ajas pataljoniülem peäle.
„Praegu on kõige kohasem aeg ..saladuslikkude" juttuda
jaoks," ütles wähe pilkawalt lipnik K.. rahuajal tuntud
adwokat.
„Ei taha, ütlen ju et wastumeelt on meelde tuletada!"
ajas ikka weel Sch. wastu, kuid kõik käisid peale ja patal»
joni ülem pakkus isegi peenet puhast konjakit, et kergem oleks.
See oli silmapaistew eesõigus ja ei wdinud leitnanti awatlemata jätta.
„Noh, kui juba peeker konjakit, siis olgu . . ." andis ta
järele.
Pataljoni ülem kallas talle oma käega peekri täis. ©di.
hoidis teda kaua käes, oodetut lõbu ette maitstes, siis pööras
ta peekri küljeli ja jõi pikkamisi tühjaks, köhatas, istus
mõnufamine õlgile ja ütles: „Noh, herrad, kui tahate, siis
jutustan teile seda imelikku ja metsikut juhtumist . . ."
Koik jäid wait ja seadisid end kuulamiseks walmis.
Oli waikne. Kuuldus ainnlt tuisu hookaupa wihin,
Austria luurajate harwad paugud ja tuule mühisew mäng
jääks külmanud telgi riidega, mis uksi kattis.
„See sündis Bakus" . . . algas Sch. „ M a olin just
kooli lõpetanud, ja ühes oma sõbraga Walodja T.—ga
sõjawäkke astunud, ühes me sditsime, ühes me teenisime,
elasimegi ühes, isegi ühes toas.
Te teate — Vaku on suur, elaw, rikas linn, igasuguseid
lõbustusi on seal lõpmata; meie olime just iseseiswat elu
alganud ja alles wäga noored, noh, — lasime end kaasa
kistuda . . .
Polgu koosolekud, eraklubid, restoranid, kafeshantanid . .
Harwa wiibisime õhtul kogus , . .
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Mul un meeles, et kunagi jõulu aegu olime nõuks wõi"
nud kaupmeeste klubisse maskepidule minna. Alti, just enne
õhtut, hakkas T—I pea walutama ja ta ei tahtnud tulla.
Mina hakkasin talle peäle ajama (me käisime alati ia igalpool kahekesi), ütlesin: „Tühi osi. Jood klaasi wiina ja
loik on möödas." Kuid tema wastab: „Gi, ma ei wõi,
tunnen, et see mööda ei lähe. Mine juba sina Ütsi, ma
heidan magama."
f
Mina aga ei tahtnud laska inaskepidu mööda minna:
kaupmeeste klubis olid alati kõigehuwitamad maskepidud.
seal sai ikka mõnda neidu linn, püüda, nii siis otsustasin
Ütsi minna."
„Tr, tr, tr. tr'." kuuldus telefoni hääl.
„Kõrgeausus'.
Polguülem nõuab telefoni juure!"
ütles telefoniametnik, kes wahepeal oli tukkunud, Üles tdustes ja andis toru pataljoniülemale. Sch. waikis.
ülem pani toru kõrwa äärde.
,.Kuulan, herra polguülem. Mis? . . Koik on rahulik . . . Austerlased lasewad kogu aja rakettisi . . . J a !
J a ! . . . Koik rahul."
„Noh, jätkake, leitnant," pööras ta Sch. poole, kni ta
toru uueste telefonisti lätte oli annud.
„Kuulan!" ütles leitnant, kätt naljatades kõrwa äärde
tõstes.
„Nii siis, ma jõuau klubisse. . . Seal on, nagu alati,
lõbutsemine täies hoos, tants, niisugune maskete hulk, et
läbi ei pääse, ja söögisaalis muidugi joomine, schampanja
woolab jõena . . .
Ma uitasin hulga seas ja hakkasin ümber waatama . . .
Akti paistis mulle silmi maske mustas dominos, nägu mus»
ta Pitsiga kaetud.
Ta läks minust mööda ja inule näis, et ta wäljakutsuwali mu peale waatas. Silmad olid mustad, läikiwad.
Mina talle järele . . .
Kaunis kaua tuli taga ajada. Waatab minu peale,
tvälgutab filmi ia laob iäüe fyulqa \etta, naqii ta%aU
nokkida.
Wiiulaks püüdsin ta kinni, noh, alustasill alalist maske»
pidu juttu . . . Ta wastab teraw meelselt, leidlikult . . .
Tal oli ilus madal rinnahääl, niisugune sametine-. . .
Hakkasin teda waatlema: silmad imelised — just kui
põletaks, näo oõal, mis waewalt pitside alt paistis, näis
õrn, mahe»pruun, käed piinlikult puhtad, tallide sõrmustega . . .
Ta wõttis wäga heatahtikult kõik mu komplimendid ja
naljatawad poolawaldused wastu ja flirtis minuga awali»
kult. ühtlasi rääkis ta nii peenelt ja ilusalt, et temas kergeste wõis hea seltskonna inimest ära tunda.
Sellest oli sarnasele rohelisele alamleitnantile-, nagu mina
tol korral olin. küllalt pea kaotamiseks. Kahe tunni pärast
siplesin juba kõrwuni armastuse wõrgus ja kujutasin endale
teda peaaegu ..puhastwerd printsessina."
Ma pakkusin talle õhtusööki, kuid ta sai koguni haawatud ja ütles, et ta siin kunagi ei söö ; aga ta lahkuda warsti
pidult sest et ta maslct ei tahtwat ära wõtta, ja kui ma
teda saatwat, olewat ta wäga tänulik. Mina muidugi roomasin ta ees: seesugune õnn j . n. e.
Tulime klubist wälja. Tõld sonis ette. Vakus, kui ehk
teate, on woorimehed üleüldse wäga head. Kuid seekord
panin ma tähele, et tõld ja hobused juba iseäranis head
olid.
Kui woorimees, siis oli see kõige parematest, kuid ennem
wõisid need oma hobused olla. arwasin ma la see asjaolu
lisas weel tuld juure.
Me istusime ja sõitsime. Pünedas tõllas julgesin ma
enne kätt suudelda sa wiimaks kaelatest , . . Nahk oli igalpool õrn, kumu, sametine . . . Ma sain täieste meeletuks,
kuid tema naerab tasa, ässitawalt . . .
Me sõitsime wäga ruttu ja, nagu mulle näis, wäga
kaugele; mina muidugi ei pannud teed tähelegi. Wiimaks
peatas tõld. Mu maske ütleb : ,.Siin" \a- hüppab tollast
wälja. Mina muidugi järgi, wõtan käe alt kinni.., Läheme
mingisugusest wõresarnasest jalguksest sisse, lõrwal samasugune suur wäraw, laugemal kiwist sein; mulle wälgatas
meelde: mingi linnatagune suwimaja.
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Jõudsime ulsest sisse, piinedus, mingisugused pöösad,
buitb, jalge all rohi . . . Parajaste, lui sisse astusime,
jooksis mul külma wärin üle keha ja mind waldas hirm!
Kogu nõidus kadus ja tundsin, et hirm mind peaaegu warisema pani. Järsku tuli mul meelde, et ma jn Vatus olen,
linnas kus igapäew juhtuwad tapmised, rööwimised, inimeste ärawiimised raha wäljasiressimise otstarbel, ja mul
ei ole isegi rewolwrit kaasas . . . Ma küsin ebakindlal häälel: „Kuidas, kas on kaugele minna?" Ta wastab : „Ei
ole!" J a mulle tundub ta hääles midagi uut, terawat ja
karmi, ja ma aiman, et ta mu kätt kõwaste kinni hoiab . ..
Hirm waldab mind ikka rohtein.
Lähen wastu tahtmist, wähendan sammu, ümberringi
puud ja korraga näen enda ees mingisuguse wäikse walge
maja — nagu wäike palwemaja, surnukammer, kuid igatahes
mitte elumaja ega suwimaja . . .
Nüüd ei kannatanud ma enam wälja, tõmbasin järsku
käe ära, jäin seisma, ja küsisin: „ M i s fee on, kas sinna?"
Ta wastab: „ I a , sinna." „No, ei l " ütlen, „ma ei lähe!"

Ja tema hüüab äkki koguni uuel, mulle tundmata tähisewal häälel: „(£i! Sa pead tulema !"
Kui ta siis mind käest kinni haaras, tundsin selgeste, et
see enam wäike sametine naise käsi ei olnud, waid suur, kuiw,
soeneline . . . wana naisterahwa wõi mehe oma.
Mind waldas seesugune koleduse tunne et mu juuksed
peas püsti tõusid . . . Kiskusin kõigest wäest, jõudsin wäewait käe ära tõmmata, ja pistan kõigist jõust tagasi jooksma ..
Kuulen, te»na jookseb järgi ja tambib jalgadega , . .
just nagu soldat.
Lendasin mis hull . . . Jõuan jalgukse juure . . .
Pats — kinni! Tormasin wärawa juure -- samuti I . . .
Heitlesin ääretus hirmus: — nüüd, nüüd jõuab ta järele!
Ei mäleta enam, kuidas wõre mööda üles ronisin, ja kargasin üle aia.
Waewalt olin üle jõudnud, kui kuulsin teda aia äärde
iõudwat ja lmnuwat mingil kähisewal hääles mis mehe
wõi pordunaise hääle sarnane: „Ha! Arwad, et ära oled
läinud l Ei, tuled tagasi! Homme kell 8 õhtnl imed mind
linna teatri juures ja tuled uueste siia !"
Mina ei kuulanudki enam teda, waid jooksin uulitsat
mööda edasi . . . Kunagi, kogu sõja aegu, ei mingisuguse
tuleandmise eest ei ole ma nii ruttu jooksnud, kui siis.
Jooksen, kõik uulitsad tühjad, mulle tundmatad, ümber°
ringi ainult aiad, ei ainustki elumaja, ei elawat hinge . . .
Weel enam waldad mind hirm, weel kiiremine hakkan jooksma.

rõõmustada?"
T ü r k : ,Waata, saawad maigu suhu
ja wõtawad Berlini kah ä r a ! "

waatame . , . wäraw ja jalguks lukus, riiwid, suured wa»
nad, roostetanud lukud, näha, et neid kümnete aastate jook»
sul ei ole lahti tehtud, ja seina taga mingisugune mahojäe«
tud, ära kasimata surnuaed.
Küsime möödaminejatelt ja meile seletati, et see wana
Armenia surnuaed olewat. Mahajäetud surnuaed, kuhu
enam ammu kedagi ei maetud.
^Missugune pagana lugu!" ütlen ma. „Kui ta elaw
naisterahwas oli, siis ometi niisugune, kes öösel mahajäetud
surnuaeda ei kartnud minna . . . asi ei ole igatahes korras . . . Ma ei anna sul nõu temaga minna . . . "
Kuidas ma ka peale ajasin, tema jäi oma otsuse juure:
„Lähen ja lähen!"
Jootsin, jooksin ja jõ"dsin wiimaks esimese linnawahi
Ta oli wäga kangekaelne ja äge.
juure, mäletan, rõõmustasin tema kui lihase isa üle ja siis
Ma ei tahtnud minna talle oma musta masket näitama,
hakkasin jälle toibuma. Küsisin: „Mis uulits fee on?"
See kostis ja waatas mulle wäga imelikult õtsa, wist .togin aga lui õhtu kell 8 ligi hakkas jõudma, tunnen, et ei faa
minemata olla, nagu tõukaks mind keegi minema, nagu tõm»
ma kole wälja . . .
baks õlast:
Noh, hatkasin siis wiimaks oma seisukorrast aru saama
„Mine ja mine!"
ja lätsin kodu; mind waldas seesugune hirmus nõrkus, et
Ja T. ajab ka peale: „Lähme!"
waewalt pärale jõudsin . . .
Läksime.
Juba koitis, kui ma tuppa läksin ja otie, riietes, tormaTeel ütlen talle: „Sina lähed tima juure, mina tulen
sin woodisse, kuna ma teel tooli ümber lükkasin,
järgi ja panen tähele, mis sünnib." Ta wastab: „Noh,
Wolodja magas, ärkas kolina peäle üles ja küsib:
seda wõib."
„ M i s sul on, Saschka, kas joobnud oled?" „Mis, pagana
Nii siis leppisime.
,
päralt, joobnud!" ütlen mina ja ise ei saa hinge tagasi . . .
Jõudsime teatrihoone juure, täisime üks, kaks korda
Wiimaks, kui olin puhanud, jutustasin talle kõik, nagu oli.
edas°tagasi, äkki näen: tuleb wäike sale naisterahwas mus»
Ja tema naerab mu üle. „OH," ütleb ta, „Ioll l Lõid karttas riietes.
ma I Teotasid ohwitseri seisust . . . Jootsid naisterahwa
eest pakku I . . ."
„Tem« I"
Mul jooksis külmawärin üle keha, Hina jäi kinni, ja
Mina end kaitsma.
seisin nagu naelutatud kõnniteel . . . Ta läks mööda, hei»
„Oleksid ise katsunud!"
,501a katsun!" ütleb ta, „Waat, lähme homme õhtul tis pilgu meie peale, ja isegi õige tiheda loori alt wältusid
teatrihoone juure, ja kui ta seal on, näitad sa mulle teda, silmad . . .
Wolodja küsib: „3ema? Kurat, mis ilus!"
ja ma lähen temaga, ning ei jookse ära, kuhu ta mind ka
Minul ei liigu keel, waewalt saan peaga nokutada:
wiib!"
«Muidugi tema!"
Ma olin hirmus wäsinud, kuid ei saanud uinuda, ja
Wolodja talle kohe järele . . .
hommikul läksime mu öösiste juhtumiste paika otsima . . .
Kui ma enda üle wõitu saanud, näen, Wolodja on talle
Teed selle risttee juurde, mis ma linnawahiga kokku sain,
juba järele jõudnud ja nad lähewad ühes üle platsi, nii
mäletasin wäga hästi, aga edasi oli kõik tume.
Kaua käisime ja eksisime seal tagajärjeta, wiimaks jõud» umbes sada sammu minust eemal . . . Mina neile järele,
sime koguni linna taha; ma näen kiwist aeda, wõredega waatan: nad jõudsid nurga juure ja istuwad tõlda . . .
wärawaid, jalguft . . . just sedasama . . . Lähme suure, Tõld ja hobused needsamad, ma tundsin nad ära . . .
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Ma näen, inimene on segane, jätsin ta
rahule.
Mõtlen — las kogub ennast.
Nii lamas ta öö ja päewa, nagu surnu.
Wiimaks, kui ta ärkas, hakkasin jälle
peäle ajama:
„No jutusta, mis sulle juhtus? . . ."
Tema kostis karedalt ja kindlalt
,,Ära küsi! Ma ei wõi midagi jutustada. Saad aru? Ei wõi! . . . Tahaksin,
kuid ei saa l Mind on keelatud! See ei
seisa mu wõimuses . . , Ära aja peäle,
ära piina mind l . . ."
J a nõnda siis, kui palju mina ka küsisin, ta ei ütelnud midagi, ainult kinnitas:
„Ara küsi. Ma ei wõi, ei wõi midagi
jutustada I . . .
Sest saadik jäi ta niisuguseks karedaks,
waitiwaks, kinniseks, nagu uurits ta kogu
aja iseennast, ja sõitis warsti minu juurest
ära oma korterisse . . . Siis tulin ma meie
polku ja . . ."
-,Sfs. . . Pum — tu! . . •" hulus
äkki, koguni ootamata shrapnell, mis kaewilu kõrwal lõhkes
Koik kargasid üles.
„Mis see on?" küsis imestanud pataljoni ülem.

Türklased hädas kui mustlased mädas.
___-

__
Ma hakkasiir neile järele jooksma, jooksen ja hüüan:
^Woorimees!" Ja just kui jonni pärast, ühtki woorimeest
ei ole ümberringi . . .
Kuni ma heitlesin, hüüdsin, — oli tõld kadunud . . .
Jooksin kodu, wõtsin rewolwri ja teenri.
Wõtsime woorimehe, sõitsime Armenia surnuaiale . . .
Idudsime siia, wäraw endiselt kinni, pime, waikne, ühtki
hinge ei ole . . °
Hakkasin hüüdma, T.—d kutsuma, keegi ei kosta, Katsume üle aia ronida, kuid see oli nii kõrge ja libe, et kudagi üle ei saa . . . Ootasime, ootasnne, metsik on ju
kogu öö surnuaia juures wahti pidada; wõib olla, et nad
siia ei tulnudki, wõib olla et T. juba kodu istub . . .
Jõudsime koju, — Wolodjat ei ole . . . Kesköö — ikka ei
ole. Kell 2 — ei ole, 3 — ei ole!
Oh, koleda öö elasin sits üle! Seesugust piinarikast ööd
pole wäerinnalgi olnud.
Wiimaks, juba koidu ajal, tuleb Wolodja, kurnatud,
hirmus, näos weretilkagi, silmad hullumeelsed . . . Tuli ja
heitis õtse woodisse, peitis näo padja sisse.
Lamab ja waikid.
Mina tema juure: „Wolodja! Noh, mis on? Mis
on?"
Ta kostab tumedalt:
„Ära küsi ! Ma ei wõi midagi jutustada I"
Mina ei jäta muidugt järele:
„Noh, Jumal sinuga: Kuidas sa siis ei wõi? Ütle siis
wähemalt kas teada said, kes ta oli?^
Ta kargas äkki üles, istus woodi ääre peäle ja waatas
mu õtsa täieste hullu pilguga:
„Ke3 ta on? Tahad sa teada? Surm! . . . See ta
on!"
Ta hüüdis seda Kudagi metsikult, kukkus jälle näoga
patjadesse ja pomises:
„Ia tea, tuleb sõda, mina saan surma, aga sina jääd
elusse . . ." Ja jäi wait ja waikid, nagu surnu, ei wasta
ühegi küsimuse peäle.
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„<5fs . . . Pum — t ü i ! " hulus teine,
kolmas . . .

„Mis kurat see on!" wandus Sch.
z^usagil kaugel praksusid püssid.
Telefon pirises äritatult: Trr, trr, trr, trr!"
,Esimene §ätaljon teatab, et austerlased neile peale
tungiwad!" karjus tele fonicuminit,
„Säh sulle J" ütles pataljoniülem, käsi laotades.
„No siis, saksad, ruttu kohtadele! . . . Äratage mehi.
Saatke kohe luuramisesalgad wälja! . . ."
Ohwitserid ronisid kiireste kaewikust, teel sineli nööpisi
kinni pannes. Tuisk möllas endiselt ja pani silmad kinni.
Midagi ei olnud näha peale walwata, liikuwa tumeduse.
Paremal pool, esimese pataljoni kawikus, praksusid püssipaugud ja lähinesid lainedes.

Wttkusid punased kumad ja kaelvikn kohal lõhkes uus
shrapnell.
r*.
k

„Oho!
uster ased mõtlewad meile nähtawaste peale
tungida!" iit,* Sch, waewaga kinniwisanud kaewikut mööda edasi min '>.
„No, ja V i s T.-st sai?" küsis K., kui ta järele oli
jõudnud. „M%* on temaga juhtunud? Kas e tekuulutus on
täide läinud?"
t
„ÄH T. ? . . , Sai esimeses lahingus surma!" heitis
leitnant käega ja kad s pimedusesse.
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