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Lehe üleZandekö on töölisteklasfi harimine ja seifukovra selgitamine. Selles sihis töötades tahab
leht^ wäljamaal afuwate EeSti tõiiliöte eneste ja nende ning wälja/ Wene« ig kodumaa iöõliste wahel
wmmlifekel fiVemeks olla ning peale selle ka wäliarändaniise, tööu^ude ja maa muretsemise ninq pidamise
kohta kindlaid ja Zigeid teateid tuua. Lehes ilmuwad juhtkirjad, sõnumed, jutud, laulud, naljad,'pildid jne.
. - . . , , . ,
,
,
wälja
maal asulvcid Eesti feitfiv ja organifatnouiu. Lehte taatatfe ja trükilakfe oma tn'itikoj,)ö.
.Niifuure orssanifeeritud taaajõu tõtiu on lehe täiuune kindlustatud, kuna kaiga waba " ionä ja
wote wäljamaa lahedamate olude tõttu lehes ilmuda wõib.
;

Lehe toimetajaks on Peeter Speek — endiste ..Uudiste" ja ,,Kiire" toimetaja.
■'''.•' -.
■, ^ t Peale kohalikkude ftllemeeste on lehel wäljamaal pea igaõ täutfamas kohas onni kirjasaatjad ja kaas«
töölised. Ka iodumaa tegelaste poolt on lehele rohkeste kaastööd lubatud Lehe wäliste kaastööliste hulqas on
L i n d a I r i r m a u , E d u a r d W i l d e , M i h k e l M a r t n a , H a u s P ö ö a e l m a n n ja teised tuntud
kirjanikud.
дал^ймажічаивагаваюваі.

Aeh« Hind on postiga:
Amerikas aastas 'Л dollarit; wälia», Wene» ja kod lomaal aastas 4 rbl .
:
'■'.'■.'.■'■'■..■.■■. • .,,
Vi ,, 1П0eeniij
„
„ ,
„.
„
210 top.

■'"; UPk nummer maksan Amerikas б' eenti ja wälja«, Wene ja kodumaal'« kop. Lehe knulukusehind on
petitrea nlumi eest 5 ccitti ehk 10 rop. Wähemaid summasid unub postmarkides saata
.
Osaühisuse juhatuse, lehe toimetuse ja talituse adress on jürqrnine :
:
"?,,8tt8Sltti"r 4M) E, 128. Sir. NewYork, My. % Y. U / S . of America.
„Une Ilma" peäle wõetakse tellimisi ja fitiüutust kodumaa lehtede .talitustes röastit. soowitaw oleks,
et lugejad le h e, ots et ohe New^wrgist teUkstwad. See kergendaks kirjawahetust, kuna ta leht rutemalt
käima wõiks hakata.
\
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l'chi saadetakse teele ja kuulutus trükitakse ära ainult siis, kui raha lehe talitusesse oa jõudnnd.
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M W tui ka maispaberiraamatud, |
kõige parenmst Prantsuse
headuse ja puhkust Poolest laialt tuntud^
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ffioodfad, praHtikaliied, toredad
ja ötgeb on antult
mctcpatcittccrthib.
taöfnf äiab
Nüride korpus uu
kõige öHelU ia lUü
uast hõbedast, sisse
graweeritud on
mitmesllgllsedjoo
.niötufc Ь (waata

Kaik kiwide, ueal, 40 itimii järele üleskeeratav
wa d ^ M kaota kunam/ oma alsskuju"ja makfa^
hülsisid ostes wõib iga ostja } wad 13 rbl. asemel.ainult 85Q töp„ 2 шаг 650
julge olla, et ta hästi for l top; ЩцатаІщщЬ 'ng^remhiualteititribiSÖ^o^
■ Soüwitame, et teie ainult , , Р е с а с І а п $ е ^
teentud (ilma Magita) ja õige aiwu hülstfit, A
:
uurisid
wälja 'kirjutaksite', ja ■' im olete selle eest
taMst eest leiab.
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Peäle Hülstde walmistatakse kõige uuemat 1 mulle alati tänulikud. Saadau miuMise õige
sistemi wäljamaa masinate abil kõiksugu pa° 1 käiguga, järelmaksu ja sissemaksuta,'wastutus 'б
рЩ ja kartongist asju, ^ kõige peenematest ilu I aasta, peäle,, kellad wälja. Teisemast metallist 25
karpidest tum kõige lihtsainake kraamikarpideni ! «.'wastutus. Saadetus 4 'uuri postiraha 40 kop.
ja kastibenipoMfaaoetuste'jaoks. •
I Mberisse' 75 kop.). Nuest ,kullast ketid ühes
ripatsiga 75 ja.150 kop., kahe keeriga 250 ja 350
Fwma G e o r g t "
1 kop.'Adress: И. І Д т р у м ф � л ь д ъ Варіпава»
Св. К р е с т а № 4 8 , отд�д. 5 8 ,
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„jüitelawa"
Esimene

Eesti teatri, kunsti ja kirjanduseajaklri.
P il t id ega.
Wastutaw toimetaja ja wäljaandja 8. A. Pärmi.
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Naisterahwas näitelawal Kroonika: Oktobrikuu ülewaade ine Divertissement: Marmetadowi jutustus (lõpp).
Näitemängukursused : Näitekunstiaabits Zürichist. lott ja nalja. Elulood: Olga Muna. Anna Alt. Posti
kast. Pildid; Olga Muna. Wabastatud Prometheus.
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abteraljwas näitelawal

NaisteraHiva üheõiguslust küsimus on juba
ammugi fpltSfoiina annaiutft fütfeStarnaS. Sellest
ou ka teadlased paljugi kordasid peaaegu sedasama
ütellulb, mis miua fiin kohal ütelda tahau, ja see
uole mitte mõui ajakohane reserat, maid nagu
sissejuhatuseks minu tööle. Naisterahwa ühe
öigusluse küsimust harutaiuad juristid ja teadlased
igasuguste mutiweeritud seaduste najale toetades,
kuna miua asja peale terme, mõistusega, kui ini
mene üleüldse, waatan.
Sellesarnased otsustused, mis mitte teadus
liste uwtiwidega ei rehkenda, on minu arma
mise järele kõige paremad instinktlised eluwalgu
sed meie praeguses realilmas. J a meie wõinie
ka näha, et ajakirjandus, kas meil iröi mujal,
mitte üksi siin spetsialistide anoamist ei küsi,
maid iga inimlikku ahmst hindab.
Mina seisan iga inimese nheõignöluse eest
kõige piinlikumal mõttel, ega eranda 'siit naiste
rahioast. . . Naisterahioastele ei taheta initte
sellepärast kõiki õiguseid anda, et tenia nendega
midagi peale ei oskawat hakata. Mina aga
ütlen, et tema nendega mahestparem ine hakkama
saab kni шесёгегаілиа*, — et hästi klawerit
mängida, seller"« on haijntust waja, aga mille
peal ennast harjutada, kui pole mnusiknriista
ega nootisid.'■
Täitsa nnnalns oleks arioata, et naisterahwas
loahest mõistuse poolest nõrgem on fui nieeste
rahloas. .% Naisterahwaste seas on kuulsaid

nSn

walitsejaid ja teisi olnud, wõi kes ei tunneks
Sofie Küwalewskajat, proua Bartelot wõi
Georges Sandes't, Georg Ellioti ning proua
Curiet. Шіік а§\аіа ei ütle Prantsuse maua
sõna ,,Chercez la femrae".
Wanasõnadeö
on ikka tõeterad peitunemas ja tähendab, et
loanarahwas naisterahwast kui idealilisemalt
kõrgemal ja saktikaliselt ülemal pool seisloaks ole
wuseks peab. Nüiid aga on uäitelawaline nais
roll kuni etteütlejani tõugatud. Nheõiguslus
teeb teda toastutamaks, ja 'tagajärg olgu kõige
inimliku ideal.
Kardetakse, et siis, kui naisterahwale kõik
oignsed anda, ta oma perekonna maha jätab,,
lapsed saatuse hooleks usaldab jne.
Mispärast? Õiguste olemine ei tähenda meel
seda, et neid ilma piirita taruntataks. Kui meil
kõigil uäituseks luba on kusagil jalutada, siis
ei tähenda see ju meel seda, et meie ikka ja alati
ainult seal jalutame ning teised kohad ja täna
wad täitsa tühjad on. Ei — naisterahwas ei,
jäta mitte oma perekonda, oma lapsi maha.
Kõik naisterahioad, kelledele see suur elukutse,
on antud, et nad perekonnaemad on, austawad
oma elukutset üle kõige, ja niisuguseid naiske
rahwaid ои* °/,„. Meesterahwastel on waba
uwinialns neudessesamadesse tööharudesse tööle
hakata, mis seniajani naisterahn^aste töö on
olnul», nagu õmblemine, inajatalitüs, laste
kasiuatus, uute ilmakodanikkude luastuwõt

„Naisterahvas näitelawal".
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niine jne., aga ometigi pole mitte köit meeste
Põhjamaalaste sägad (mythologialised skandi
rahwad kokad, rätsepad, pedagogid ega annua nalolaste muinasjutud) ja hommikuumalaste
kobustetäitjad. On ju ilmas weel mi palju ka legendad kirjeldalvad naisterahiuaid, kes meeste
teisi elukutseid. Perekonuakolde wahipidajaks on rahwaste seas esimesed lahingukangelased ja kahe
ja jääb armastus, mis isegi meest koju kutsud, mäe wõidn otsustajad oliwad.
sellele järgneb kohustus, maitse, oma trnvise eest
Seal on üus Hurdaferid, kes Zorabomi ene
hoolitsemine ja teised mõjundid. Need kõik on , sega muitles ja teuia isa mangi wõttis. Kuningate
perekonna hea elu algatuse, genied.
raauiatus jutustatakse sellest naisterahwast ' kui
See oleks kõik, mida ma" ütelda tahtsin. See wäepealikust ja tõstetakse tema ilu taeioani.
on terme mõistuse otsustus, lihtne, aga ilma
Kui praegused teadused naisterähwa jõuetu
asjaliste tähendusteta.
fest kõnelewad, siis jntustawad ajaloolised epi
^Naisterahwa üheõiguslust juurdleb ka teadu?. sodid jällegi teurn nwimisest, ja minu arwamise
Näituseks eitrnvad mitmed praegused teadused järele ei wähenda nende episodide tähtsust
teorialiselt naisterähwa üheõiguslust. Aga täitsa sugugi mitte see legeudlus, mis nendest wastu
parallelis olles tuleb meil oma pilku ajaloosse muiganeb. Legenda on siin stiliseeriwaks tegu
heita, meil tuleb euneajaloolisesje legendalisesfe riks 'ning näitab nende elnamalduste ifelooiun.
inimesefoo tetkimiseaja hämarustesse tungida, Ma tahaksin siin ainult ühte — Montain« ilu
mythologillsse — ja siis awaneb meie silmade samat epifodi meelde tuletada, mida ta oma „Es
ees koguni teine pilt naisterahwast, isegi seda sais" jutustab.
wõib näha, et ka nendes naisterühmad meeste
keiser Conradi, jutustab mõtteteadlane, wõtrahwastega ühe järje peal feisiwad, milledes tis Bayeri würsti Guelfi pealinna ära ega taht
praegused teadused naisterähwa mõimist eitaivad. nud luangiwõetnte kõige illnfüntamaidki palioeid
Ajalooline uurimine näitab, et naisterahlvas täita ja lubas ainult nnisterahniaid linnast wäija
manal ajal peaaegn kõiges tegewuses meeste minna ning endiga ieda kaasa mõtta, mis neile
rahwaga ühe järje peal seifis ja isegi seaduse kõige armsam on,' ja miv oli selle tagajärgi Nad
andlisi ettekirjutusi korraldas. Wäljawõte on mõtsiwad oma mehed, isad ja pojad kottidega
lihtne. Naisterahwas on inimene ja temale õlale, niisama ka lviirsti enese . . . Sellel epi
antagn mõimalus kõike seda teha, mis inimesel sodil ei puudu isegi meie aja kohta tema jüm
luba au teha . . . Wäike ja nõrk meesterah boliline tähtsus. 'Tuleb külasse wõi tneie, kesk
ivas ei snuda mitte seda teha, mis suur ja ringkonda silmata, ja sagedaste nwime näha, et
tugew mees teeb. Meestele eesõignfeid andes naised oma uiehi seljas talnwad — neid toida
ei waadanud feadnfeandja mitte mimefe keha mad wõi perekonda toita aita)vad.
tegeiunfe ega tegewusewõimu peale, maid tema
Ata usun, et meie |ca§ praegusel ajal kül
juhtnööriks oli aga sugupool (meesinimeneк lalt inimesi on, kes muinaölunlelisi legendaid
Tema mõttes seifis aga meesterahluas — kas ja praeguseid fareesid tuimemad, milledes sõjaka
see tugew wöi nõrk, rumal wõi tark ehk wahlva test amazonidest jutnötatnkse.
on — see ei puutuuud asjasse, kõik eitaluufe
Praegused teadlased püüaioad naistcrahwaste
aktid heideti konnale.
kehalikust nõrkusest juttu teha, aga minge külasse,
(Kõige p.aliskaudsemgi ajalooline uurimine
ja teie ees on toguni teine, otjustns, loaatame
näitab, et nianal ajal lugu teiue oli. Meie manasse Rooma, ja meie näeme, et Rooma
wõime naha, et naisterühmad ka nendes tege naisterähwad endid gümnastikas harjutasilvad
wufeharudes tublid tööjõud aliload, mida nüüd ja gladiatoririietes ' loorberisid
noppisiwad.
aga meesterahmaste ainuõiguseks loetakse ja (Inuenal VI. lhk. 246—247.) Tsirkuse arenadeö
milledest praeguse aja naisterühmad eemale on näitawad meie mehed oma atletiosawust, aga
tõrjutud — ja niisugustest asjadest jutustab on ka naisterahwaidjõukangelasi ja teisi, ning
isegi juutide ajalugu (piibel) legendalisi lugusid. nii jääwad teadlased naisterähwa kehalikku uõr
Nagu lugejad meel mäletamad, oli meil Nene lust paljastades liiwa peale. Ajaloosse tagasi
maal hiljuti naiseöiguslaste kongress, kus ka pöörates tunneb igaüks Ieanne d'3'lrci, kes oma
paljudki küsimused läbi wõeti, aga naisjahimees isamaad waenlaste käest luabastas.
test ega naissõjameestest polnud' juttugi. Nais
Aegade fügawnfest tõuseb meie ette targa
jahilistest leiame ainult graoeuredelt katkeid, kus jumala Diana kuju, see jahijumal, kes saagi
naisterühmad kamalerisid jahil saatsiwad, kus rohkuse eest hoolitsema p'di. Ilnsalt tnjutawad
nad ilusamad accefoirid oliwad — kus jahid teda kujuraiujad, maalikunstnikud ja ka muinas
ncisterahmaste auks toime pandi. Naismõitlejaid luuleliue legenda. Mispärast on aga jahijnma
wöime meie nüüb weel ainult operettides ja lanna? Kas see küllalt oma eest kõnelew ei
farcedes näha. Isegi koranis, mis. naisterah ole! . . . Sellest paistab walja, et neil aega
vastest midagi teada ei taha, leiame ineie ju del, kus jahipidamine ja lahingutelöömine täht
tustusi, kus naisterahwaid kui isamaa kaitsjaid samad
tegewuseharud olilvad, naisterähwad
kiidetakse ja nad ühes meestega kui kangelased
meesterahwastega
kõike „head" ja „kurja" ühi
llahinguwäljale läksiwad ning — langesiwad.
felt jagasiwad.
(Järgneb.)
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Otobrikuu hakatusest peale.
Lisa septembrikuu olewaatele. 20. Weli
sel. „Welise raamatukoguseltsil", Wigala kooli
lnaja juures Mäuduietsa „3teli päewa" ja Rut
kolvski „Enesetapja".
Tõstamaal.
„Rahwa
hariduseseltsis" A. Peerandi „Tohilu Juula ämm".
27. Saardes. „KilingiKile
pera" koolimajas naljamäng
„Punane masle". Pilistweres.
„Laenu jatzoiuüliifuses" bjärcrn
tine naljamäng „Tiiger". Wil
jandimaal. „Tännasilma Hariduse
seltsis" Ansomardi „Maisil unes,
teistel ilmsi". Wõõbsus. „Tule
tõrjujateseltsis"
naljamängud.:
„Tiiger" ja „Suured segadused".
Suure  Jaanis.
N. Jaaksoni
„Nurjaläinud näitemäng".
Siit ülewaatest puuduwad
иегЬ nimetused, milledest toime
tnfel teateid ei ole, kui ka mõne
del perekonnaõhtutel ettetoodud
näitemängud.
—oot—
Oktobrikuu hakatusest
peale. 3. Tallinnas. „Esto
nias" A. Peerandi algupäraline
4järgnline näitemäng „Tohilu
®Cga
Juula ämm". „Lootuses" „Näite
mängufõprade ringkonna alga
tajate" poolt J . NonnannPõhjalafe 2waatus
line naljamäng „Wagadufe katte all eht kihlused
metsas". „Pandorinis" karskuseseltsi „Walwaja"
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poolt Angeli naljamäng „Õmbleja ja lauljanna". Tartus. „Taaras" 3-loaatusline, 4-pildiline näidend elust „August ja Klaara". . Narwas.
„Wõitlejas" 4-waatusline kurbmäng „Metsamajas". „Narwa E esti seltsis" E rnst Wildenbruchi 4-loaatnsline „Lõoke".
4. Kuresaares. „E esti seltsis"

I-waatiisline naljamäng „Abielu esimene aastapäew". Tartus.
„Wanemuises" L Nnzengrnberi
3-waatnsllne, 4-pildiline rahwatükk „Nistitegijad". „Karskuse
Sõbras" Buller jaVogrsi 4-waatusline naljamäng „^Surmahirmus". „Ugaunias". Moliere
4-järgnline naljamäng „Ihnus".
Tallinnas. „E stonias" 3-waatusline draama tööliste elust
„Bartel Turaser". Lutheri rahwamajas „Tallinna tarskufekmatoriumi poolt" kaks ühejärguW
naljamängu: „Isemeelsus" ja
„Uhe toa üürnikud". Wiljaadis.

Põllumeesteseltsi

saalis

Wanakamara voolt Ostrowski
„Käidawal kohal".
J
Muna
7. Tallinnas. E„ stonias^
F. 'Zelli ja Richard Gen^e
3>waatusline operett „Oasparom", MillöckM
muusikal.
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Kroonika.

eiäljamaalt/
Berlinist. Saksamaal Pühitseti 26. okt. luu
letaja Johannes Friedrich Schilleri 150'nastast
sünnipäewa pidulikult. Ajalehed pühendasiwad
laillikule pikki kirjasid.
Leipzigist. Hr. R. T o b i a s , meie edasi
rühkiwam,
anderikas
muusikmnees, andis
reedel, 29. 06.) oktobril, Leipzigis Jaani kiri
kus sealsete paremate solistidega — proua Martha
Nudert'i (soprauo) ning prl. Maria Wirth'i
(alto), meeste ja segakoori kaastegewusel wailnn
liku kontserdi, milles hr. Tobias end oma tege
muses kui kouiponist ja orelikunstnik esimest korda
wäljamaa munsikailmale tutwustas. Sel pu
hui kirjutatakse hr. Tobiase kohta wäljamaa aja
lehtedes muu seas järgmist: „Hr. Tobias (Tar
tust) esitas end siinsel esimesel kontserdil kui
anderikas helilooja. Tcina helitööd — üks
meestekoori ja oreli jaoks komponeritnd Largo
ja niisama ka 42. ja 84. Taaweti laul — ilmu
tasiwad head koolitust, muusikalise periodi tuud
mist ja muusikalist lornvejõudu, mis küll ka
suuremate ülesannete täitmiseks kohased snuda
wad olla. Hr. Tobias kandis u,eel Bachi ,,F
сіиг іоссаіа" ja Mozarti „Orclifantasia" orelil
ette ja ilmntas ka selles loallas häid külgesid,
inis muusikalises arusaauiises, registrikombinatsioni
tarwitamises ja peenikeses mängutehnikas, sümpat
likult kuuldawale tuliwad. R. Tobiase orato
rium „Jonas" kantakse 19. nowembril Andrease
kirikus komponisti enese juhatusel esimest korda
ette. Gilase kontserdi järele otsustades on Põhjust
seda ettekaunet põnewalt ootama jääda."
„Pwlt."
Parisist. Nende päewade sees luges Henri
Rotfchild oma tuttawatele kirjanikkudele ja artis
iidele oma näitemängu ette, mis udustes wär
wides praegust Prantsuse seltskonnaelu pilditab.
Italiast. Wene Keisri Italias külaskäigu
puhul pandi keisrilossis Italia kuninga soowil
komponist Mascagni poolt kontsert toime. Ette
toodi G o u n o[b' s er en a d e aaria ooperist „©to 
с о n b а", aaria ooperist „ J r i s" (Mascagni), aaria
ooperist „ H a m l e t " (Thomas), kwartett ooperist
„R i g o l e t t o". Laulmas oliwad lauljannad
Fetinella ja Farnetti ning kunstnikud Glassi ja
Rusfo. Klawerit mängis Mascagni ise.
Florenzist. T e a t r i l i n e s t a n d al. Nende
päewade sees tuli „Polytheani" teatris Zezilia
tragödia ettekandmisel järgmine skandal ette:
Mltleja Grasfo löi oma wastasmängijale nii
tugewaste õla pihta, et põueoda selle käest ära
põrkas ja wÄatajate setka kukkus, millist lärm
tõusis. Põueoda tukkus otsapidi ja haawas õnneks
tedagi publikumi seast õlast kergelt. Haawatu
naabrid tõstsiwad needmiste ja sajatamistega
põueoda üles ja wiskasiwad näitelawale, selleks,
et Grassot trehwata. See kargas hoobi eest
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kõrwale, loõttis põueoda, murdis pooleks ja
pööras ennast andekspaluwalt publikumi poole,
ning palus seda isikut näitelawale tulla, kes
haawata sai. Ziäitelawal suudles ta teda 50
korda, millega kõik rahule jäiwad.
NewDorgist. Eshnene (s. a.) Eesti pidn New
Jorgis on 7. now. u. k. j .
Pidu programm on rttas ja mitmekesine.
Peäle koorilaulude ja kõnede kantakse hr. E. Õtsa
juhatlisel iriljainäng „Poissmehed" ette. Kuigi
sel näitemängul ideelik wäärtus pundnö,
siiski on ta lõbus ja igaweste naljapakkuw.
Arivatawaste wõetakse pidust elawalt ja rohkel
arwul osa. Nagu kuulda, tahta mitmed pere
konnad NeioDurgi läheduses olewatest linna
destki pidule sõita.

ЙІепетааИ.
Peterburist. Pealinna kunstiajakirjad laula
wad nutulugusid alama rahuni elu mittekujuta
tmuate näidendite üle ja soowitawad, et drama
turgid ka külaelust oma toodetele aineid wõtaksiwad
— Praegu lõpetatawat trükifeaduse eeluõu kok
kuseadmist. Nowembri esimesel poolel antawat eel
nön ministritenõllkognsse ja weel enne jõulu
riigiwolikogusse. Kõige raskem ülla eeluõu kokku
seadjatel ajakirjandnse järele walwamise küsimu
sest üle saada. Jääks ajakirjanduse järele ival
wanune adrninistratsioni esitajate katte, siis tä
hendaks see, et prrnointsis isprawniklid ja stano
nwiplistawid tfcnsuri kohuseid peaksiwad täitma;
kuid ueid ametnikka ei wõi sngugi küllalt asja
tundjateks niisuguse wastutusnkla ameti jaoks
pidada; siis ei oleks ei walitsusel сект ajakirjandu
sel kindlustust, et uende kasud met, kaitsetud on.
Ajakirjanduse prokuröri järelioaluiuse alla andmine
oleks kindlam, kuid seda on raske tegelikult läbi
wiia, sest et prokuroriaiuetil oma praegusegi tege
urnst juures tööd ülearu on. Sellepärast on
ikkagi tarwilikuks arwatud ajakirjanduse järele
walwamisea eriametuikkusid ametisse panna. Kuid
selleks on jälle rahalisest küljest palju takistusi.
Nues eelnõus paudawat iseäranis pornografia
(nilbe kirjanduse) wastu wõitlemise peäle suurt
rõhku. Selle kohta olla trükkiwalch'use peaülem
Bellegarde iseäralise seletuskirja walmistanud,
mille* pornografia wastu wõitlemist wäljamaal
kirjeldatakse.
Pornograsia eest määrata wai karistuseks raha
trahw.
Trükifeaduse eelnõu põhjusjooned olla järg
mised:
Ajalehtede awamiseks teatamise kord, tsen
suri ärakaotamine; wäljaandjad wastutawad
rahatrahwiga,toimetajad acja peaasjalikult wangis
tusega. Waleteadete eest jäetakse karistused alles,
kui mid teateid meelega on laiali laotatud; ise
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ära ms w alwatakse waimuliku kirjanduse järele,
piltide eettseufur kaotatakse ära.
— N a p Wene ajalehed kinnitabad, hakkab
Fortuna Leonid Nudrejewile selssa pöörama.
Tema uuemad näitemängud kukuwad üks teise
järele ja nüüd süüdistatakse  teda koguni weel
plagieerimises Sarnase süüdistusega astus keegi
noor kriitikus о п т ajakirjauduslises lektsioms
moodsa kirjaniku wastu wälja ja kinnitas, et
„A n a t h e m a" midagi muud ei ole, kui ära
kiri wäikeste, muudatustega Gardina pieeo'ft
„Satan". Tähendatud näidend uu kümne aasta
eest kirjutatud ja autor ou ammugi juba „seal
ilmas". Gardiua uäideud algab niisama kui
„Anathemagi" taeumelanikkude prologiga, ja kuri
waiiu mängib siin juutide seas rolli," ning siin
ja seal figureerib „Keegi" jue. — Nahet uu
ainult detailledes aimata, kuna näidendi kundi
kawll, motiivid ja theema kahtleinata plagieeritud
on. Siit selgub ka see Põhjus, iniks mõned waik
seniate linnade näitelawad „Anathemat" ette ei
tahtnud tuua — Gardina uäideud ou loäike
linnades wäga hästi tuutud, ja nii ei tahetud
publikrnuile awalikku plagieerimist näidata. Kriiti
kus nõuab Leonid Audrejewilt tungiwalt wastust.
Teme Leonid Audrejewi uuem näitemäng
G u s i s " (Анфисса), mille sisuks kangelase
kolme õe armastmnine on, on jällegi puhas
plagieerimine ja selle sujet on Valerian Brüssowi
jutustusest „Õeksed" wõetud. Tähendatud jutus
tus ilmus 1907. aastal Moskwas kirjastuscäri
„Skorpioni" wäljaandel „Semnaja ussi" kogus
Keegi tuutud draauiatirjanik nõuab ka selles
plagieerimises Leouid Audrejewilt wastust.
— Pealiunas oliwad nende päewade fees
Wene kirjanikud koos, kus otsuseks tehti, et ilma
nende lubata töösid tõlkida ei tohi, wastase!
korral on kohtu läbi tasu nõudmine, konferentsi
otsused ou 1. oktobrist alates s. a. makswad.
Ka w'äljamaaga astub Wenemaa ühendusesse,
ning konfercnts paneb wäljamaa asjus oina
plaani kinnitusele.
— Kuulus lauljauua A. D. Wjaltsewa pa
ued üleioe emaalise ringreisi toime ning tel
lis omale selleks salongwaguni, kus ta' kogu
reisi aeg wiibib, ka on selles köök. Raudtee
walitsufele maksab ta selle eest 7000 rbl. Sar
nane wäljaaste on Wenemaal uudis. Teised
luulsused, nagu Sarrah Bernar, Adelina Pätti
jne., on mujal sagedaste kogu ringreisi ajal
oma jauks uurituid wagunist tarwitanud.
Wjaltsewa tahab umbes 40 linnas kontsertisid
anda. Tallinnas astub ta börfesaalis '.*10. W .
üles
Moskwast. „ A n a t h e m a "
ЩШІШкШЫ,
mille tõttu kirjanik haigeks jäi ja оэд&. . ш Й ^
sõitis. ,,
' ■ •■!■=*■•' ъ~*****
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ШІтааИ.
Nitast. Riia Läti seltsi nõukogu on oina
wiimasel kousolekul teatri eelarwe kinnitanud,
mille järele teatri desttsit 5200 rbl. on. Nagu
„Rig. Awife" teatab, otsustatud linnäwalitfufelt
abiraha tõrgcndust paluda. — E t seltsimaja ehi
tamise jätkamiseks raha muretseda, otsustati Wein
bergi ettepanekul 5'/,protsendilised wõlatähed
wälja lasta, mis 10 aasta jooksul kustutamisele
tulewad.
— Riia iirjauikkude ja kunstnikkudeseltsi
kousolekul on, uagu „Riih. Now." teatab, „Rig.
Rundschau" toimetaja Dr. P a u l Schiemann
etteoaneku teimtd, et Riias kõikide rahwuste
tarwis üks ühine ooperimaja ehitataks, sest et
lellest, kui draama ja ooper ühel näitelawal
üheskoos paigunewat, mõlemad kannatawat.
Ettepanek leidnud üleüldist heakskiitmist.
— Läti laulupidu wastu, mis tulewal aas
tal toime pandakse, tehtakse, uagu „R. Nestn."
teatab, Läti progressiwlistes ringkondades kihu
tufetööd. Wiimasel ajal on laulupidu ärapida
mise wastu ka osa baptistlasi üles astunud.
Nende ajalehed „Draugs" ja „Ewangelists"
mõistawad laulupidu usuliselt waatekohalt hukka
ja näewad selles isegi baptistlaste hingeõnnis
tufele hädaohtu. Sellegipärast on kolm baptist
laste laulukoori laulupidust lubanud osa wõtta.
„Pwlt."
— Riiga kalvatsetakfe ligemal ajal, uut Läti
teatrimaja ehitama hakata, niis 1600—1700
inimest enesesse mahutaks ja mille, ehitus kuni
400.000 x. maksma läheks.

Kodumaalt.
O in a l u g e j a t e l e peame teatama, et tru
kituja omandamise tõttu ja muude ettenägev
mata juhtumiste pärast „Näitelawa" ^.,aar numbrit«
ilmumata jäiwad, kuna wiimased numbrid ka kor
ratult ilmusiwad. Nüüd aga hakkab „Näitelawa"
jälle korralikult ilmuma, ja et Wiimaste numbrite
puudumist tasuda, anname lugejatele kuni uue
aastani numbrid rohkemalt. Nagu kuulutatud
oli, pidi „Anathema" selle kuu sees ilmuma hak
kama, et aga näidend Wene kirjanduses „läbi
kukkus", siis ei maksa ka meil teda awaldada, ja
jelle asemel hakkab tulewase numbriga Gerhart
Hllußtmattwt ^Hrmnele" ilmuma.
3aWfiy«M" Pühapäewal 1. nowembril s. a.
etendati inshener Karl Lutheri rahwamajas
hr. Iulius Rossfeldti juhatusel esimest tordq
,Meie elupMwad", Joonid Andrejewi näitemäng
4-watltuses, E esti keelde toimetanud Aug. Kuustmann. Mis nimetatud näitemängu kohta wõib
ütelda, ütleme ainult, et Eesti näitemängudekogu
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jällegi Ühe
parema
Wenelaste näidendi seks trepiastmed peawad kõik ühelaiused olema,
juurde on saanud. Ettekandmine üti igast kül kuna nad plaani peäl teisest äärest kitsamad on,
jest hoolas ja mõjuw. Iseäranis tunderikkalt nagu see praegu mitme teisegi saali juures ole
etendafiwad oma osasid Pr. Anette Rossfeldt ((§11= mäs on, jne. Suowitatnd muudatused tehtakse
dotia Antonowna) ja pr. Maimu Anto (Olga kohe ära, ja siis on plaani kinnitamist oodata.
Nikolajewna, tema tütar), ka hrd. J . Rofsfeldt Teatrimaja lnleks Pärnu kohta arwates, waik
(Onufri) ja A. Kuuskmann (Glulwlvtfelv) täitsi sema rahalise jõuga rehkendades, kannis kena.
wad oma kahuseid hakatusest lõpuni alatasa õiges Saali suurust, mis teatrimajas peaasi on. näita
ja mõjuwas toouis. Rahwast oli näitesanl tais. wad järgmised arwud: pikkus 82, laius 42 ja
kõrgus umbes 26—27 jalga. Näitelawa süga
Paide Haus.
— W i i m a s e l l i n n a w o l i t o g n too s wits 35 ja aioaus 28 jalga. Saalis on "ka
o l e k u l otsustati „Gstania seltsi palwe, leinale kooripealne, niis aga ettekannete kõlamise pärajl
teatriehitamiseks antud maatükki „Estonia" teatri mitte suur ei tehta, kuid lähedalt arioates siiski
osaühisusele edasi anda, mõnede teadete puudu üle 200 inimesele ruumi pakub. Parandatud
plaan kinnitati ära ja ehitusega hakaiawat tule
sel edasi lükata.
— „E s t o n i a" kõ r t fi m u s t u,f e asi oli ival leinadel peale.
hiljuti rahukohtus harutada, kuS kõrtsmik Kruus
— „Wanemnije" näiteseltskond teeb meie
16 rbl. trahwi ehk 4 päewa aresti mõisteti. linna külaskäigu ja etendab siin Eesti kooliseltsi
— T a l l i n n a E e s t i t e a t r i d i r e k t o r i saalis 11. nowembril K. Hanptmanni 5ioaat.
hr. Pinna asi oli hiljuti 4. rahnkohtujaos draamat „Ephraimi tütar" ning 12. nuw. L.
harutusel, kus teda takeluses ja löömises Aiigengruberi 3waatuslist rahwatükki „Risti
süüdistati. Süüdistaja ei saanud oma süüdistust tegijad". Tartusse tagasisõidul. 13. now. eten
tunnistajate puudusel illewal pidada ja nii siis, daiakse wanennüslaste poolt Mõisakülas hr.
.Wina saalis „Ristitcgijad".
tunnistas rahukohtunik hr. Pinna süütaks.
Wändrast. Nagu '„Pwl." teatab, on Wänd
— Adwokat Teemanti, endise „Nudiste" ja ras 13. septembril haridusefcltsi üleüldine koos
„Wirulase" toimetuse liikme Kotsari ja Astl olek otsuseks teinud muusikakoori ja näite selts
(Rumori) süüasjad on siinses sõjakohtus harutada. konda asutada, kus näitlejad kindla palga saak
— Nagu „Wrl." teatad, on tuntnd siinne kõne siwad.
mees Aleksander Tamm tema korteri läbiotsimisel
Kuresaarest. Siinne „Eesti Selts" on oma ta
Wladiwostoks kinni wõetud.
wise pidudeplaani kindlaks määranud. Selle järele
— Eesti kunstiseltsi eestseisuse liige Peeter on seltsil weel 2 suuremat näitemängu endises
Parikas sõitis „Pwl." kuulmist mööda neil päe Bürgermusse saalis. Nimelt 25. mkp. Georg
wii wäljamaale, et ennast geoqrafiakuustis täien Engeli draama „Sadamas" ja teisel jõulu
dada. Ta mõtleb Berlinis', Äcünchenis ja Nie pühal, 26. detsembril, naljamäng „Rongaisa"
nis pikemat aega peatada.
ning 4 perekonnaõhtu  4. oktobril.' seltsi
— Uue teatrimaja ehituse asjus wiibis Soome aastapidul. 8. ja 29. nowembril ja 13. det
architekt Lindgren kesknädalal 7. mkp. siin, et maja sembril. Perekonnaõhtute sissetulekumaksnks on
plaani lõpuliku walmistegemise parast läbi rääkida. määratud, wõerastele — meester.: 40 ja naister.:
Lindgren lubanud plaanid 1. aprilliks 19Ю 25 kop., seltsi liikmetel ja tegelastel priitahtlik
täieste  walmis teha.
„Pwl."
maks hõberahas. Peäle ielle mõeldakse uowemb
Pärnust. Pärnu Eesti teatrimaja kohta, mis ris suuremat kontserti toime О л mia ja etteluge
„Endla" selts ehitada planitseb, kirjutab „Wii" mistega lähemal ajal algust teha. Hariduse
Plats on selleks linna käest wõetud, maja plaan osakond pani suurema ülesaarelise kirjanduslife
walmistatud ja Riiga kinnitada saadetud. Riiast koosoleku toime, arwatawaste oktobrikuu teisel
on seltsile teatatud, et mõned wäikesed muuda poolel. Talwel pandakse seltsimaja muretsemiseks
tused plaani juures ette tulewad wõtta, nii näitu bafar torme.
„Saarlane."

Zürichist.
P r o l e t a r l a s t e funftnif
E d u a r d lihtsas tumedas ülikonnas — kahiratanud näoga
S õ r ui u s.
Toome selle kirjelduse „Nahwa noormees, wiiulikuustnik Sõrmus, ette. Ta
Päeioalehe" järele. — Et meie koduuma poegi mängis peast ning ilma saateta. Beethoveni
ka wäljamaal tuntakse, fee mm saab ivähes sonates imestasime meie kuustniku küpse tehnikat,
tele osaks, kuid üks uendest wähestest on шішІЬ Bachi aarias uleelitawõrnu helisid ja kaafakisku
kunstnik Eduard Sõrmus, kes kui prolctarlaste niat paistnuist, von Wienawski legendas widis
tawat kahekeelelist mängu ja waba toonide üle
tunstnik üleüldiselt tnttawaks on saanud.
Hiljuti Zürichis antud kontserdi puhul ou walitseuüst, Nerada hällilaulus südamepõhjani
mitmed Italia ja Saksa lehed kontserdi kohta tungiwaid ftötehelisid. See oli läbi ja läbi
kõige wainmstllwllmat kiitust aioaldauud ja oma isefeisaiv ja määratu tunstianne, mis hinge kinni
lveergudel kunstniku pildi toonud. Awaldame pidades tuulama publikumi ees end wälja laoias.
siin ühe lväljalõike sisu, mis ineile sõbralikul
Kunstllik Sõrmusel oli tähelepanemiscloäärt
kombel lähcuiate tuttawate poolt kätte ou täielik tehnika ja sügaw tundmusteilu; tema uläng,
laadctud; kahjuks pole umljalõigete juure lehtede wahel kirgliue, loaiuiustalv, ioahel klli rahuliselt
nimesid üles tähendatud. Üks saksakeelne leht laeueid iveeretaw ojake, kisub alati kaasa, ta
kirjutab järgmist:
on ihu ja hingega mängn juures, tema terme
R a hw«kontsert,
selle sõna kõige olelvus sulab imeilusatesse, suurepäralistesse heli
paremas mõttes, pandi 26. septembril Zürichis, desse, niis muulilt kajawad. Neel iial vole
Püha Jakobi kirikus toime. Töölisi oli kõigist meie Ehopiil'i leiiramarssi nii sügalokurmalt, nii
linnajagudest suurel armul kokku kogunud, et hingepõhjani põrutawalt kuulnud, kui sel õhtul
uniulilunstnikku Eduard Sõrmust kuulda. Et Sõrmuse wiwlilt.
ka kõige kehwematel nõimalik oleks kontserdist
Noor kuustuik on enesele kiidumäärt ülesande
osa loõtta, oli peasetähe hind koguni madal teiuud: ta tahab oma wõimist kehwadcle wen
määratud. J a kuulajate hulkadel, kes akustika dadele pühendada, kellel muidu ju wõimalik pole
poolest linna kõige parema kiriku ruumisid täit stllirte nieistrite töösid kuulda ja ennaD'kunstis
siwad, ei olnud Põhjust kahjatseda, et uad tulnud. harida. Sissetulekutest hoolimata tahab ta prole
Siiu oli kõik hoopis teisiti, kui meie harilik tariadi teenistusesse jääda, kelle lviletsusi ja
kudel kirikukontsertidel. Iga ettekande lõpul hädasid ta ise ühes kaudnud. Saagu ta meel
täitis münseni kiidrniwaldus ruumi. Miks ei tuhandeid stidrnmd oma mänguga rõemustama,
pidanud see mitte kohane olema? On siis kirik see kaunihingeline ja anderikas noor kuustnik! —
jnst ainuke koht, kus armastatud kunstnikule ehk
Nõnda ühe matjamaa lehe weergudelt Sõr
laulukoorile ettekande eest tänu ei tohi aumldada? uiule kohta. Kui lneie seda nleelde tuletame,
On selleks ainustki tõsist põhjust olemas, kui missuguse soojuse ja maimustusega mõne aja
süda tundmnste paisul üle keeb ja käed loomu eest 3)aani ja Rootsi lehed Sõrmuse kontserdist
sunnil liiknda tahawad, kirikus end sellest tagasi kõnelcsiwad, mida see Kopenhagenis andis, siis
hoida? — Meile näib, et harilik surmawaikus ei mõi meie nende tunnete üle kahelda, mis
kirikukontsertidel ammu äraiganenud, puine papi kirjatüki autori sulge juhtinud. Meie tahame
lualitsnseaja traditsion on.
uhked olla oma kodumaa poja peale, kes suurte
Neel midagi uut pakuti siiu. Kuua kiriku raskustega wõideldes kunstiilmas sarnasele täiu
kontsertidel kõig^enne kristlikku palweivaimu^ireli sele on jõudnud ja oma suurt wõimist nüüd mitte
mängu läbi kuulajate seas äratatakse, sündis fee hiilgama kulla eest selle ilma wägewatele ei
siin hoopis teisiti. Kirnstmku Nene kaaslane I d a ilmuta, maid oma kehwemate wendade kestele
Karioilowski (?) pidas sissejuhatuseks lvaimusta alla jääb, nende keskele, „kelle lviletsusi ta ise
tud kõne, aine üle „Kunst ja Proletariat"; ta läbi elanud". Ja, pundust on kunstnik kanna
näitas, et ka töölistel kunstist arusaamiseks ja tanud, suurt puudust. Alles käes olema suwe
edasiarendamiseks kõrgeid huwifid on, ta nõudis jooksul teati kunstniku tuttawate ringkonnas kodu
omakõiles, et kunst rahwalikuks saaks, et rahwa umlll, et kunstnikul midagi süüa pole, ja taheti
kontsertisid suurel hulgal organiseeritaks, Kunsti wabatahtlist korjandust toime panna.
ei Pea mitte toreduseasjaks pidama, waid rähma
Kuustnik Sõrmus on kui politikaiüüdlane
waimlise kaswatuse abinõuks.
Peterburis mõnda aega kinni istnnud ja elab
J a nüüd astus — mitte pidukuues, waid nüüd põgenejana Schweitfis.
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Lurichi kaamelid.
Alalehtedes teatati M u t i , etjõukangelane Lurich oina
Läänemaa sõbrale kaks kaamelit on saatnud, mida ta ise
Persia schahilt kingituseks oli saanud. Mõnede kartus,
et „kõrbelaewad" mehe waeseks lööwad, pole, nagu „P.
Post." teatab, mitte täide läinud. Läänlane hakanud
kaameliteqa mööda laatasid käima ja neid raha eest näi
tämä. Hiljuti olnud nad Wändra laadal. Nüüd juh
tunud aga пЩиртте lugu, et Kärgu pagari hobuue
küürakatest loomadest ehmatanud ja kõige peremehega
kraawi läinud, kus wiimane oina küljekondi katki murd
nud Kuigi küürloomad peremeest waeseks ei söö, on
rieudega, nagu näha, natuke pigi omeligi.
Ahwikeel,
Mõni aasta tagast sai professor Harneril Ame
rikas onn osaks, ahwide keelt ära õppida. See süüdis
järgmisel tõmbel: Kui ta ahwide puuri teise ahwi
laskis, hakkasiwad need jooksma ja igaüks häält
tegema. Harner oli kindel, et siin päris rälkiminc üks
reise wahel on, ja tõi fonografi ehk kõnemasina, mida
ta ahwide lähedale pani, et pärast kodus kõnemasina
abil neid hääli kuulda lasta. Pärast lahutas tema kakl
ahwi, isase ja emase, kes eluaeg ühes puuris olnud, ära
ja wiis kõnemasina emase juurde; kui tema küll seal
oli olnud, luiis tema kõnemasina isase juure ja rääkis
selle abil need sõnad, mis teine ahw oli rääkinud. See
oli hakatuses ehniatanud, kuid yakkas ka »viimati wastu
rääkima. Kui ta nii mitu korda katseid oli teinud,
õvpis ta wiimati wälja ütlema, ehk fee klill inimesel loaga
raske on. Pärast hakkas ta sõnadest aru saama ja nende
tahenduWK Esimene sõna. millest ta aru sai, oli piim,
selle \äxW; toit, ilm ja käsi.
Kui ta juba seitse aastat nende keelt oli Lopinud,
hakkas tema ahnndcga nende keelt rääkima. Ahwid imes
tasiwad wäga ja oliwad rõcmfad Ka ühe sõna, mis
surma ehk hädaohtu tähendab, jõudis ta ära õppida,
ja kui ta seda noorele ahmile oli öelnud, hakkas
see wärisema ja ei wõtnud enam professori käest sööki
wastu.
Harner leidis, et ahwikeeles kuni 32 tähte on.
WA555555W
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Olga Шипа
(warjunimi Lille).
Neiu Olga Muna sündis Peterburis 7. septembril 1880. a.
siin teenis ta isa seekord raerewäes, oma teenistusest wa
baks saades asus ta jäädawalt Tartu elama, kus ka neiu
Muna üles kaswas ja koolihariduse sai. Alles weel kuue
teistkümneaastase neiuna astus Muna «Wanemuise» seltsi
näitemängu tegewaks liikmeks, kus ta ka kohe oma elawa
mä guga oma peale tähelepanemist tõmbas, nõnda et peagi
tema katte suuremad elawaloomulised osad etendada anti'
milledes Muna hiilgawalt ja kiiduwäärt osawusega ette
astus 1897. a. lõpul reisis Muna Peterburi elama, kus
teda kohe kohalikudesse näitemänguseltskondadesse rõemuga
kui tegewaks osaliseks wastu wõeti, nii oli ta esimene,
kes Peterburi «Eesti Käsitöölisteseltsi» esimesel näitemängu
õhtul 26. detsembril 1898. а. Brenko näite.waiis Ernst
Pohli naljamängus »Sõda pruudi pärast» Leenu osa eten
das. Neiu Miina on Käsitöölisteseltsi näitemädguetendustest
semajaui alati kui peanaljaosadeotendaja tegewalt osa
wõtnud.

 ■
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Toma paremad osad, milles ' Ы wasta Usi ei ole, on
«Poissmehed» Maali nea ja «Maie mõte» Maio osa. Wäga

rahuloldawalt ja meeldiwalt on ta ka Tartus suuremates
laulumängudes «Preoiosa» peaosas ja «Mängumehe laulud»
Liina 03as wälja astunud Oma kõlawa heale ja läbi nalja
toonilise elawa mänguga sünnitab ta alati otsata lõbu,
wõib tõendada, et elawaloo tuuliste ja lustilikkude osade
peale on Muna õtse loodud.

unna fllt
(warjunimed: nõiun i Jung, naisena Martinow)
Eesti näitemängu kaunim õieke Anna Alt sündis
12. mail 1867. a. Tartu ligidal M o kihelkonnas potisepa
tütrena, käis esiti wallakoolis, pärast Tartus tütarlastekoo
lis. Tema ilus kõrge heäl äratas «Л� anemuise» seltsi laulu
ja näitemängujuhataja A Wiora tähelepanekut Armastus
Eesti laula ja näitemängu wastu sütitas toma südant ja
pealtkuulajaid j i waatajaid juba tema esimesel otteastu
misel. ilma et ta muusikalist haridust iseäranis oloks saa
nud. Nii laulmises kui näitlemises oliwad tal iseäralised
anded. Warsti hakkas ta ka Eesti laulumängudes näite
põrandal ette astuma, kus tallo palju kiitust, osaks sai.
Aastal I8S8, к .i Tartu Eesti näitemängijad Tallinnas
külaskäiguotondusi andsiwad, annetati talle Ulünnlastelt
loorberipärg pealkirjaga: «Eesti näitemäng i kaunimale
оі�ір». Eesti Kirjameestesoltsi kirj mdusopidul 1890. a.
sai ta laulmise ja näitlemise eost �зітсв� auhinna. Samal
aantal astus ta Tartu maakonna lauaülemaga Martin Jakob
soniga abiolupso, kes ka Eosti laulust ja näitemängus: ei iwalt osa wõttis. Noorik oi etendanud mitte ainult elaw
loomulisi näiteosasid, waid ka kurbi. Iseäranis anne oli tal
aga kurbade osade peale. Peale mitmekümne wähema
näiteosa mäng's ta järgmistes suurtes laulumängudes:
«Preoiosa» peaosa, «llumäo piimatiidruk» peaosa, «Korne
wille kellad» Nõmmelill, «Mustlase parun» Saffi, «Fatlnitzi»
Ilona, «Postimees» Fänni, «Udumäe kuningas» Tiiu.me.
Suwel enne oma surma waimustas ta oma lauluga
О te pea kirikus waimuliku', ja Pühajärwe puiestikus ilma
likul kontserdil rahwast. Weel kaks nädalat oma surma
еэі mängis ta «Wanemuises» «EatinitziV Ilona osa.
6. talwekuupäewal 1895. a suri ta operatsioni tagajärjel,
pärast seda, kui ta oma ainukese kolmeaastase tütrekese
sama aasta kewadel hauda oli matnud, Anna Alti leina
rongist 9. nowembril l8i)õ a. wõttis päratu hulk tema
laulmise ja näitowüiduse austajad os.*. Ei wõi ütelda,
kas ennemalt ühele lihtsale Eesti naisele suurem austa
mine osaks on saanud kui Anna Jakobsonile. Eosti lau
lus ja näitemängus oli ta kümme aastat wäsimata tegew.
Ta puh: ab Tartu Peetri koguduse wanas matuseaiaa, lihtsa
kalmukünka all, oma tütrekese kõrwal.
(Dr, K. \. Hermanu'i «Eesti Üleüldine teaduseraamat,,
kuues wihk».)

N e w  Y o r g i s . «Ilus Ilm». Nr. 1. saatsime.
H о 1 s i n g i s. Р. K. Saatsime.
Moskwas
A Gr. Kiri.
Narwas
A. J. Küsige J. P. käest.
R a k w e r e s К T Saatsime
S u h u m  C a l o e s . А.. В Nrid II, 12 ja 13 saatsimo.
R а а в i к. H. N. Proowinr saab kahe 7kop. postmargi east
J u u t u s. А. К M d ame teie soowi.

A. Laurmann'! trükk, Tallinnas.
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tööga midagi teenida? . . . Minu nerra, mitte
wiitteistkümmet kopikatki päewas. kui ta aus
■on, iseäraliste waimusnnetega pole ja käed keha
likkude toimetustega harjunud pole.
Ja/
kas tunnete riiginõunikku Iwan lwanowitsch
Klopstocki? — Mitte ühte kopikatki poole tosina
Hollandi särkide õmblemise eest pole ta seni
ajani andnud, aga uhke weel, nagu mõni kunin
gas, käsutab, karjub. Aga — lapsed näljas. . . .
Katarina Iwanowna lahutab käsa, käib tuba
mööda ja näole ilmuwad punased plekikesed —
wist haiguse mõjul. „Elad, nagu preili, saad
ulualust, ihukatet süüa, kuna lapsed kahel päe
wal iwakest pole suhu saanud!" Ma oim siis —
noh, teate, purujoobnud, pikali maas ja kuulsin,
kui Sonja (ta oli ilus, järskuse jutuga, walge
juukseline, kahwatu ja konnakene) räägib, rää
gib : „Kas siis, Katarina Iwanowna. teie mind
sinna ajate, aga ise teate küll, missugune see
Darja Franzowna on, iga politseijaoskond tunneb
teda?" — „Aga mis siis!" wastab Katarina
iwanowna, „mis seal weel puigelda !" Aga armu
line herra, ärge süüdistage, Jumala pärust, ärge
süüdistage! See polnud täiel mõistusel öeldud,
ta oli Üritatud, haiglane ja oma näljas olewate
laste päralt mures, ja sellepärast siis ütles ta
seda rohkem kiuste, kui tõsises mõistes. . . .
Ongi Katarina Iwanowna ju niisuguse iseloo
muga, et siis, kui lapsed nutma hakkawad, minu
pärast kas wöi kõhutübjuse pärast, siis aJgib
ka kohe peks. Ja — ma pidin seda tundi
nägema . oli kella kuue aeg, Sonjakene tõusis
üles, tõmbas rätiku ümber, läks toast wälja ja
tuli wast kella üheksa ajal tagasi. Tuli, läks
otseteed Katarina Iwanowna juurde ja luges temale
kolmkümmend rublalist lauale. Mitte sõnagi ei
rääkinud ta selle juures, waatas aga ringi, wõt
tis rätiku ja mässis oma pea peaaegu taieste
selle sisse, kattis näo ja heitis woodisse, pööras
näo seina poole, aga tema õlad ja keha — kram
pides. . . Ja mina — mina pidin seda nägema,
nägin, noor inimene, ma nägin siis, kuidas Kata
rina Iwanowna, ka waikides, Sonjakese juurde
läks ja kogu õhtu tema woodi ees põlwitas.
tema jalgu suudles ja tõusta ei tahtnud, aga
pärast uinusiwad mõlemad teineteist kaenlas
tades . . . mõlemad . . . kaenlastades . . . aga
mina — täis kui siga! (Peale seisakut) Sellest
ajast, minu armas lierra, sellest, ühel õnnetul
õhtul ja kurjade inimeste poolt, sai temakene
kollase pilleti ja siis — ei wõinud ta enam meie
juurde jääda! Nüüd tuleb Sonjakene ikka siis,
kui juba pimedaks läheb, meie juurde jaKata
rina Iwanownale annab raha. . . Ma ei suut
nud enam, tõusin üles, tõstsin käed taewa poole
ja läksin tema kõrgeaususe Iwan Afanasjewitschi
juurd3. Kas teie kõrgeausust Iwan Afanasje
witschi tunnete? Eil Noh, teda, seda ülihead
inimest, peaksite teie tundma õppima!
...
Kõik kuulas ära. ..Noh", ütleb, „Marmeladow,
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kord oled sa juba minu lootuseid petnud. .. .
Aga ma wõtan sind weel kord oma wastutuse
peale," — nii nad ütlesiwad, — „pea meeles,
öle karsk,' tule!" Ma langesin tema jalge ette
maha, aiwasm, teisiti ei wõi, endine nõunik,
inimene, täis uuemaaegseid riiklikku haritud
mõtteid. Ma läksin koju ja kui ma jutustasin,
et mind tööle wõetakse. palka saan, Issand, mis
siis oli . . . .
See, minu herra, oli wiie nädala eest. J a . . .
kui nad mõlemad, Katarina Iwanowna ja Sonja
kene, seda kuulsiwad, Issand, ma olin kui pära
disis! Enue oliwad sõimusõnad, nagu „siga", „ela
jas", .weiss" ! Aga nüüd: käiwad kikiwaiwul,
waigistawad lapsigi! „Senijon Sacharõtsch tuli
töölt, puhkab — kuseb, wait . . ." Tööle min
nes joodawad mind kohwiga. keedawad koort!
Ja lust n^d mulle smrepäralise ülikonna ühe
teistkümne rubla wiiekümne kopika eest wälja
tÕiwad, sellest ma aru ei saa ? Saapad, maniski —
wisitülikond, ja kõik üheteistkümne ja poole rubla
eest, et ütle aga. Kui ma esimene päew töölt
tulin, nägin« et Katarina Iwanowna kaks rooga
on teinud, soe leem, küpsis — seniajani ei oleks
sellest undki näha wõinud. Kui ma siis,
kuus päewa tagssi, oma terwe pa'ga, kaksküm
mend kolm rubla nelikümmend kopikat, terwelc
koju tõin, siis nimetas ta mind Jepalinnukeseks :
. Ьераііппикеиэ, sina niisugune wäikene." (Naerab.)
Ja nelja silma all weel, saate aru? Noh, tema
aga minu kaelas ja mina? — Ei, suudlen tema
põskesid, aga tema, muud kui laulab: „Minu
hea, armas lepalinnukene l" Ja nendel paradis
likkudel tundidel, kuidas ma tema laste eest
lubasin hoolitseda ja oma ainsat tütart ses''.
antusest wälja kiskuda, jälle koju tuua. . . . Ja
muud, nii paljugi . . . Kas polnud ilus, minu
herra, see on ju lubatud 1 Noh, minu herra
(■wäriseb, tõstab pead ja waatab imelikult Baskolmkowi otsa);
aga teine päew peale mõlgutusi (see on just
wiis päewa tagasi) läksin ma õhtul salaja Kata
rina Iwanowna kastikese kallale, kõik wõtsin ära,
mis sellest palgast järel oli, silmake kõik mindi
Wiies päew kodunt ära, seal otsitakse mind, ja
teenistus — noh, sinna enam ei wõeta, wisit
ülikond on Egiptuse silla lähedal ole was trah
teris, wahet&sin ja sain niisuguse wastu . . .
jah, kõik on kadunud! Täna olin Sonja pool,
palusin peaparanduseks . . . ! Hehehe!
O m a n i k : Kas ta siis andis ?
M a r m e l a d o w : See pooletoobine ongi
tema raha eest ostetud. Oma kätega andis kolm
kümmend kopikat, wiimase оша hinge tagant,
ma ise nägin, et wiimane oli. Mitte sõnagi ei lau
sunud, waatas ainult waikides minu otsa . .
Nii ei olda siin ilmas, waid seal . . . . muret
sewad, kurdawad, nutawad, aga ei süüdista! . . .
Aga ses on walus, wäga walus, et ei süüdista!...
Jah, kolmkümmend kopikat. Kas temal omal
seda waja ei ole? — Minu armas herra, mis
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teiearwate? Nüüd peab temakene ilma olema. . Rahata,
saate aru? Saate aru? .llidagi pole suhu ega silma panna,
ja! Aga ta peab riides käima — kuub, waadake, moodne,

Wsbastatud Prornetheus. "Walter QraaefeiMistpjlclijärelo. ,

on? Noh, ja tema lihane isa wõtab
sarnasel wiisil teenitud wiimased Kopi
kad tütrelt, et pead parandada! Ma jooni
Ja jõingi . . . Noh, kes peaks küll nii
sugust, nagu mina olen, halatsema ? Aah ?
Minu herra, kas on teil minu üle nüüd
halatsust wõi ei? Räägi, herra, kas
halatsed wõi ei? Hehehe!
O m a n i k : Ja mis sinust siis seal
weel halatseda?
M a r m e l a d o w : Halatseda! Mis
minust halatseda!  Mispärast halatsedaV
Ütled sa? J a h ! Halatseda, minu üle!
Pole waja ! . . . Mind on waja üles puua,
risti lüüa, aga mitte halatseda ! Noh, poo
risti, mõista kohut, ära halatse! Ja siis
tulen ma ise sinu juurde, rõemus, pisa
rateni rõemus ! . . . Kas sina, nuumik,
arwasid, et see pool toopi minul magu
nalt alla läks? Piina, piina otsisin ma tems s
ja leidsin, leidsin. Meie üle wõib ainult
See halatseda, Kes halastus ise on, Kes
kõigest aru saab, Tema on halastus,
Tema on kohus. Kui see päew tuleb,
kus küsitakse : „Kus on heldus, mis tige
dat tiisikusehaiget ema oma laste pärast,
wõerastütre mülkasse saatis ? Kus on
heldus, kus oma maapealset isa, seda
metsikut joodikul, et halatselud?" Siis
ütleb Ta weel minule : „Tule, ma andsin
sulle juba kord andeks, sellepärast, et
sa nii palju oled kannatanud ja palju
armastanud." . . . Tema annab ka minu
Sonjakesele andeks, ma tean, et Ta ka
temale andeks annab . . Ma nagu olek
sin kord juba Tema juures olnud mu
silda nagu arwab midagi sarnast. . . . Ta
mõistab kõikide, küll waeste ja rikaste,
heade ja kurjade, tarkade ja rahunõud
jate peale kohut ja annab andeks, siis
ütleb Tema ka meile : „Tulge, teie joodi
kud, tulge teie jõuetud, tulge, kes
teie koormatud ja waewatud olete!"
(Tõuseb püsti, paneb käed risti ja waatab taewa
poole) Ja siis lähme ka meie kartmatalt,
häbenematalt. ja Tema ütleb; „Sead
niisugused, päris elajad olete teie, aga
tulge siiski!" — Ja siis tulewad kõik,
need suured patused, aga Tema ütleb:
„Ma wõtan teid sellepärast wastu, et
teie ise ei arwanud endid kõige selle
wäärt olewat . . ." Ja kõik saawad
aru ja — Katarina Iwanowna, ka tema
saab aru . . ja Sonjakene , . ! Jssand,
Sinu riik tulgu!
Eesriie

aga kuiday siis — kõik ikb|fi raaitserikas, jalad,
rinnad...^
Et Mtkeztaks, fcui ta nendega —^ sinpa miükasse, aasale '■*''
joiinema . •> . Sa&te ara, inissugune^, ІеДЬ niisug^me f^

langeb,.

Wene keelest: Wootde Mesikäpp.

�егх
�гти".'л-' л

""У.жі~ггт^ '^япгисятгя

Ш

''"RVWWZM

�#Шк

К

щргч

июш

И Näitemängukursused

ШЩщЫтЫ�* m

к

#@

Praltiwlised juhatused kõigile, tc§ cnbtb näitelalvalisele tegewusele soowiwad pühendada.
Pealinna keiserliku teatri näitleja Z>. A. Aurdtna järele kokku seadnud Z Ц. "gfatmt.

I.
Eelharidusest ja tehmlalitust ettewalmistusest.

Isik, kes cirnafi ііспМшшЩеІе tegewusele
soowib pühendada, peab enesele kõige peält kiud
laks tegema, uns näitekunst õieti tähendab ja
mida selle all mõista wõidakse.
Näitleja peab näitelanial oma isiknga sarnast
isikut, sarnast tüüpust kujutama, nagu seda
kirjanik ette on kirjutanud, kõige selle juures
peab ta oma isiku täieste sellesse, kujutatawasse
tüüpusesse Peitma, mida ta oma isikuga esitab,
ja шееі nii peitma, et publikum oma ees mitte
näitlejat ei näe, lvaid ettekujutataiuat isikut.
Sellest wõime järeldada, et isik, kes näitlejaks
soowib hakata, peab ninielt:
a) kehaliigutused,

b) häälitsemise ja
c) miimika
hästi wälja töötama, sest et need just omadused
on,
milledega näitleja pealtlvaatajate peale
mõjuda wõib
Igaühel, kes näitlejaks soowib saada, peab
annet, asja wastu armastust ja teataw eelharidus olema.
Hariduseta pole arusaamist ja arusaamiseta
pole jälle head osade ettekandmist. Hariduseta

ja ettewalmistusela ning praktikata on ka kõige
suuremate annetega isik paljas toore? materjal ja
sellest toorest materjalist kurn suurepäraline ehi
tuseni 011 — wäga palju wahet. Kui sagedaste
ei kaebata materjali, hra ja kalli materiali kadu
mife üle, mis raiskamisest ja oskamatusest tuleb.
Kui paljud oleksiwad oma annete poolest head
näitlejad, kui neil eelharidus wõi praktika ei
puuduks.
Kes ennast näitelawalisele tegewusele pühen
dab, olgu näitekirjandusega kõigeti tnttalu. Loe
tagu eesti, wene ja uiuukeelset, iseäranis saksa
keelset kirjandust, kus mujalt keelest tõlgitud
näid endid enamwähem heäl keelel saksastatud
on. Tulewatel näitlejal olgu kõik näitekirjarn
kud kiti oma wiis sõrme teäda, temal olgu iga
ühe tähtsamad tööd läbi loetud ja sisust teada,
milles kellegi töö, stiili jne. iseäralsus seisab.
Näitleja kehaliigutused peawad loomulikult
kerged, ilusad ja painduwad olema. — Et aga
meie, kui põhjapoolsed elanikud, oma liigutustes
pikaldased, roidunud, painduwuseta ja konarlifed
oleme, siis peame meie ilusaid liigutusi tantsu,
wehklemise ja turnimise läbi harjutama. Rah
loas möedab iga näitleja liigutust, ja sellepärast
peab näitleja kodus, seltskonnas, ja igal'Juurt
wiljasates liiknmistes ja liiantustes elama.

Näitemängukursuscd.

ofaõppimist, sest osa peab näitlejal wiimse täheni
peas olema.
Näitleja ei tohi kanagi kirjanikn sõnn oma
sõnadega ümber wahetada.
Algajad ja näitlejad! Kui teie soowite, et
teie waewast lugu peetaks ja teie ettekannet hin
nataks, siis õppige ise ka teiste — näitemängu
kirjaniku — tööst lugu pidama.
Antult siis wõib näitleja ladusalt mängida,
kui ta näitelalval kodns, nagu täielik peremees
on. Et samast kodust olekut kätte saada, et
täieste kõiges kindel olla, selleks ei ole midagi
mnlid nii loaga tungiwalt waja, kni et ofa sõna
sõnalt, lanselanselt peas peab olema. Du osa peas,
pole kogelemist karta ega etteütlejalt sõna oodata.
Osa mitte teades ott wõimata näitelawale
mittua, ja näitlejal pole, mille peab.' ta julge
oleks. — Knidas wõikski ka näitleja kedagi
isikut kujutada, kui ta selle kõnetki ei tea? Õuta
osa mittetundmine ou alatu ja näiteknnsti hä
bistamine. Rahwas, kes näiteitlängnetendusele^
tuleb, maksab oma peasetähtede eest raha, ja siis
ou tental õigns ka näitlejalt hoolsat ja head
mängimist iiöuba. Näitleja saab oma waewa
eest tasu, ja nii siis on temal kohustusi rahwa
wastu. See on täieste ilmaaegne näitemängu
ete uduseõhtnl weel etteütlejat tarwitada, etenduse
õhtuks peawad kõigil usad peas olema, nii et,:
ilma etteütlejata mängida wõib.
Wäljamaal ei lasta näitlejat, kellel oma oh:
peas ei ole, kunagi näitelawale, ja kui tema ka:
kogemata sinna peaks pääsema, siis tõrjutakse ta.
rahwa poolt wilistamisega eemale.
Näitemänguproowi wõi harjutuste kordadel'
peab näitleja just niisamuti mängima, nagu
oleks see rahwale ettekandmine olewat. — Ainult
need, kes näitekunsti ei armasta ega näitlejaks,
ei taha saada, wõiwad ütelda: Küll ma ette
kande ajal loomulikult hästi püüan mängida!"
— Igale mõtlejale inimesele on see aga aru
saamata küsimus — näitemängu etenduse korral
osatakse mängida, prouluiajal mitte. Kust peaks,
siis näitlejale fee osawus tulenta, kui ta proowi
ajal juba hästi ei püüa mängida. — Mida jnba
li.
harjntnseajal tehtud ei saa. seda ei tehta ka
Mitemllnguosade õppimisest ja näitemänguetenduse ajal. — Et oma osa hästi ette tuua,
proowi-õhtuteft.
selleks on harjutufeajal tõsist waeloanägemtst
Kunsti armastades ja^ennast tenillle..Mhen-, waja, ja kunagi ei tohita etteütleja ega hea õnne
dades peab näitleja hoolega oma tegewuse, üle peäle loota, nagu seda mõned üksikud näitlejad..^

On ta kord tmb omandanud, siis jääwad need
temale eluks ajaks.
Näitelawalifele tegewusele asudes peab ta oma
hääle ja lväljaütlemlse (diktsioni) kallal iseäranis
hoolega töötaina. Peab keelt, milles näidelda
mõeldakse, hästi sügawaste tnndma, ei kunagi
lualeröhkusid tarwitama, õieti lugema, selgelt ja
kõlawalt sõnn wälja ütlema, kunagi ei tohi
suus — nn ütelda — pudru olla! Et aga, seda
omandada, peab oma osa alati hoolega pähe
õppima ja kõwaste, ettekandmisetoonis іеосг
õppimist toimetama, siis luõib kõrw (knulmine)
alati keelt «diktsioni) juhtida ja parandada. Et
aga häält tõlaiuaks ja painduwaks harjutada, selleks
on kasulik gammat sagedaste lauldes harjutada.
Näitleja, kes segaselt ja liig rutates, pobinal
sõnu wälja ütleb, eksib kulule, nimelt näitekirja
niku, publikumi ja iseenese wastu.
Näitemäugulirjaniku wastu eksib tema selles,
et näitemäng nagu poolikult wälja ou räägitud,
rahwa wastu selles, et see temast aru Pole saa
nud, ja iseenese wastu, et ta oma sõnadega
kellegi peäle mõjn pole jaksanud rnvaldada.
Kui näiteja näol selleks ifeäralikka omadusi
ei ole, on peaaegu wõimata miimikat шжшЬсіЬп,
siiski läheb see pikaajalise ja hoolsa näolihaste
harjutuse teel nnhnati korda.
Kergeid tnudmnsi, näituseks: lahket muiga
mist, kerget rõemustust, wahest knrbtuft jne.,
on kerge peegli abil harjutades omandada, aga
suuremate tundmuste awaldamine, nagu: kohu
tawa õnnetuse , surmahirmu, jue. awaldamine
ega harjutus pole mitte igapäewane ega lihtne,
sagedaste ei saagi mõtted näitlejad seda hea
mõjuga ette tuna, selleks on juba isesugust näo
laadi ja suurt sisemiste tunnete jõudu ш\а.
Näoliigutusi üksinda, ilma sisemise tundeta, nii
kaugele harjutada on — wõimata. Kui näitleja
oma sisemise tundmusega nende silmapilkude
etendami>ele kaasa ei ela, olgngi et ta kõike oma
jõudu tarwitab,, siis pole ta tuäljaaste mitte
loomulik ja tema näoliigutused jääwad ainult
halmaljakaks grimassiks (krimpsutusteks).

walwama. E simeseks kohuseks tehku t a , omale

teewad. ..,,: ■
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ilmub 2 4 oktobrist f. a. alates , . M Airzastuseüljtsuse" wäljaandel.

Mr

ilmub klassiteadliste tööliste waimus. Töölisteklassi, kui politikaliselt ja ma
jandusliselt kõige rohkem rõhutud seltskonnaosa, kaugeleulatawaid nõu
deid silmas pidades ei lepi „Töö" .mitte poolikute ja petiste parandusekatetega, waid
nõuab põhjalikku Wenemaa riiklise, ühiselulise ja majanduslise korra uuendust.

Fõö"

tahab tööliste keskel ühendamaks lüliks olla, et nende klassiteadwuft laiendada ja töölisi ühistegewusele üles kutsuda. Selles mõttes paneb „Töö"
iseäranis rõhku tööliste ametiühisuste peale. „Töö" toob ülewaateid wäljamaa, Wene ja
Eesti ametiühisuste tegewusest, walgustab põhjalikult kõiki tööliste elujärjesse, tööoludesse
ja tööpalgasse puutuwaid küsimusi.
Põllutööliste seisukorra parandamiseks kaasa a^ tes nõuab „Töö" kõige äraiganenud
feodalse korra põhjalikku uuendust, põllutööliste üheõiguslust wäike- ja suurmaapidajatega ja
põllutööliste ühinemise wabadust, et sel teel oma elujärge parandada.
Ilukirjanduse, kunsti ja teaduse wallast toob „Töö" hoolega wäljawalitud juttusi^
luuletusi, kirjanduse- ja kunstiarwustusi, teaduslikku juhtkirjasid ja piltisid.
„Tööd" toetawad kõik meie paremad teadusemehed ja ilukirjanikud, kes töölisteklassi
edenemisele ja tulewikule kaasa tunnewad.
„Töö" ilmub üks kord nädalas igal laupäewal, toredate wärwitrükikaantega, heäl paberil.

Ütfikn numbri hind ainult 5 kop.
Tellimise hind tum aasta lõpuni 50 lop.
'

„Töö" tellimisi ja kuulutusi wõtawad paremad raamatukauplused wastu.
„Töö" toimetuse ja talituse asupaik: T a M n w a s , TooM»Kuttinga u u l . nt. £ 0 .

Elan
Uuel sadama uulitsal, Aleksandrowi majas,
Wiljandi raudeejaama wastas.

^immaproua Graufeldt.
SOO rbl. kingitust
saab igaüks, kes
näidata юоіЬ, et
meie poolt soowi
tatud kaup, mille
hind seniajani 16
rbl. oli — üh(s
kajuliktnde asja
dega, mitte meie
poolt määratud
hinna 12 rbl. ase
mel 4 rbl. 50 kop.
wäärt ei ole. Tel
lige ja siis näete.
1) Tore meesterahwa lahtine taskukell, hari
likuft mustast terasest, ankerlise, mitte tsilindri
life kiwide peal käiguga ja iseäralise nupumurd
mise eest hoidjaga, tolmu eest kaitsewa klaasi ja
kõlama, minuti peal õige käiguga. 2) Kett Ame
riku kullast ehk harilikust walgest metallist. 3)
Uudis llutolnatline kinemotografripats, tore
töö kahekordse, muutuma ja humitawalt naiste
rähmast kujutama läbipaistmisega. 4) Semisnahkue
kotikene uuri jaoks. 5) Uuri Märgate ee>t hoidja.
6) Dr. Kochi pitsapparat suitsetamise kahjulikkuse
eemalhoidmiseks. 7) Wäljamaa, töö, nahkne port
monee 7jaoga ja iseäralise petsatihoidja osakon
naga. 8) Gummist petsat tellija nime, isanime ja
liignimega. 9) Wärwipurgikene petfati jaoks. 10)
Harilik, aga iseäralise mehanismufega habeme
nuga „Solingen", millega igaüks habet mõib ajada,
ilma et sisselõikauüft karta oleks. 11) Nitkelwahu
kausikene. 12)Nikkelpinslikene. 13—15) Kolm hõbe
(84 proowiga) ripatsit — usk, lootus, armastus.
Kuld (56 proowiga) Amerika, briljandiga sõrmus
(waata joonistusel). Kogu see gamitur — ai
nult & rbl. 50 kop. eest ja kui naisterühma tst
linderuur juurde tellitakse, siis 5 rbl. Meester. ehk
naister. kinnised, kolmekordsed tstlinderuurid 5 r.
45 kop. Saadan uurid minutliselt õige käiguga
ja 7aastase wastutusega wälja. Saadan kohe
peale tellimise kättesaamist ja ilma sissemaksuta.
Saatmine E:n'0paWenemaale 55 kop., Siberisse
85 kop. Tellimised palume firma J. P. Fischelson
nime Peale saata. AdrefZ: , Io,».„ Фирма, Д.; ,1
Фншелшшъ, Варшава, Пайская 14—17./
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ainult 4 г. 95 к. eest ja 2 uuri 9 г. 50 к. eest.
Gt SchWeitsist mil
legi wabriku litwideeri
mi sel määratu., armu
hõbeuuristd osta saime,
siis oleme malmis neid
poole odawama hinna
eest müüma, kui teised
sirmad. Misjaoks raha
mustade uuride peale
loopida, kui meie juu
rest 84 proowiga hõbe
uuri 4 rbl. 05 top. eest saate, »ms peale 10aas
tase tarwitamise mähemalt hõbeda hinna eest ik
lagi ära wõ'b müüa. Saadan õhukesed, üliilu
sad uuenmmoelifed uurid, käik kiwide peal, metall
santasnumbriplllte, 40tunni järele kord üles
keerata „Remontoir". Kapslio üliilusate joonis
tustega. Käik minuti pealt õige, wustutus 6 aasta
peale'. Saadetakse järelmaksu eest ilma sisse
maksuta ära. Saatmine 4 uuri pealt 40 kop.
(Siberisse 75 kop.). Moodsad hõbeketid 84 proo
wiga, toredad eraldused — 2 rbl. 50 kop. ja 5
rbl. Adress: Т в о ,,Патентъ". В а р ш а в а ,
Св. К р е с т а 4 8 ,
отд�л. 58.

2 0 0 tnbla kingime

»др^^ ^ ^ sellele, kes ära näitab,
СЭ ^ШЙ^ЯЙк Q
et meie kaup mitte ala
вШхг ^ * *
^ malnimetatud hinnaline
ei ole. 12 rbl. asemel
saadame 3 rbl. 95 kop.
eest 17 tarwilikku ja
hinnalist asja: 1) Must
warefe terasest meeste
rahwa anker ehk naiste
lahwa tsilenderuur,mõt
meta. 40 tunni järele
kord üleskeerataw. Wustutus 8 a. peale; 2) tore,
mitte mustaksminew kett; 3) niifanrasugune uue
moeline ripats ; 4) seemisnahast kotile uuri hoid
mifeks; 5) uuemoeline nahk portmonee 6jaos
konnaga; 6) kasulik asi — Amerika hädaohuta
habemenuga „Sanita", millega igaüks, ka har
jumata. habet mõib ajada; 7) pintslite; 8) nikkel
wahukausike; 9) noateritamiserihm; 10 tore doub
lettsõrmus opalikiwigll; 11) Parist uudis „Plas
tographique", mis loomulikult igasuguseid tore
duši näitab; 12—17) 6 wäga huwitawat Pilti selle
jaoks. Kõik need asjad saadetakse 3 rbl. 95 kop.
eest, kaks garnit. 7 rbl. 40 kop. Tellimist saades
saadetakse kohe järelmaksuga ja ilma sissenrnksuta;
saatinisekulud 40 kop. (Siberisse 75 kop.). Nii
samasugune garnitur. paremad asjad 450 kop.,
kaks garnit. 850 k., kinnised uurid 1 r. kallimad.

Adress:
Отд. 58

Тош^жщеощо^Зщ^^Ва^щщв,,
 : ' ■■■■ф':-і- 'V : > ' '".■■ ■■•: ■'

laupäeval, 28. novembril 1909. aastal
ШЯГ „ L o o t u s e s " ~ M
suurem algupäraline

JÜitemänguõhtu.
Etendatakse
näitemäng
Eesti rahwa

„Ranna Rein",

orjaaegset elu kujutaw 3waatu pime, 4pildiline
kurbmäng (draama).
«► «►<<►«► Kirjutanud S . A . P ä r m i .

algupäraline

<o^<^^

ф f а £ x f e b:
@Rm««e pitt.
Jaanitulel.
Tammeotfa Jaan, Nurme talu rentnik Hra Janson.
Salme, tema tütar . . . .
neiu Vinkmann.
Aino, Jaani kaswandik .
.
. neiu Kikerist.
Põllu Tõnu, Jaani sõber, mõisa kilter Hra Qmann. 
Ranna Rein, noor waene kalamees. Hra Freimann,
Jalak, külarätsep
. . . .
Hra Mägi.
Adolf Kaltenbrunn, kohal, mõisa kirjutaja hra Komberg.
Timmu Jaak, metsawaht
.
. hra Ellmann'.
Pidulised ja pillimehed .
.
. N. N. N.
Mängukohi: Nurme talu ees.

Geins pilt.

ang i maja
Tiiu, Ranna Reinu ema
ШШ Tõnu .
.
Ranna Rem .
.
. .
Salme
Aino
. . .
Marlei, wangimaja ülem
Kallas, wangimaja tunnimees

Mängukohi: Wangtmaja eestoas.
Meljasi p i l t .

Aolnra» pxtt.
Hilja!
Hilja!
Ranna Rein
Jalak .
Aino .
Mängukohi: Nurme surnuaja

proua Iurkmann.
hra Omann.
hra Freimann,
neiu Lindmann,
neiu Kikerist.
hra Uksi.
hra Jõesaar.

Kesköö
hra Freimann,
hra Mägi.
neiu Lindmann.
lähedal.

surnuaja!.

Ranna Rein
hra Freimann
Adolf Kaltenbrunn
hra Komberg.
Salme waim
<
neiu Lindmänn.
Mängukohi: Nurme surnuaja!-

2. ja 3. pildi wahe kestab kaksteistkümmend aastat. — Mängukohi: Eestimaal, ühes suuremas mereäärses mõisas. —
Mängu aeg: XIX aastasajal, enne priiust. — Eesti rahwa riided.
Juhatab: hra K. A . ^ a r m i .
— Pärast teist kella palutakse saalis olla. — — —
Pärast etendust

♦♦♦♦ T a n t s. ♦♦♦♦
Mängu waheaegadel ja tantsuks mängib D w i n s k i polgu keelpillideorkester.

Konfette, Amori post.
Hakatus kell 9 õhtul, lõpp kell 3 öösel.
Pääset ühtede hinnad ühes heategewa maksuga: 1. pl. 75, П. pl. 50, Ш. 40 ja gallerei
30 kop. Platsipiletitega pääseb ka tantsule. Ainult tantsuks meester. 40 ja naister. 25 kop.
Pääsctälitede eelmüük : „Näitelawa" toimetuses, Wene uul. majas nr. 16 (endises А. Laurmann!
trükikojas), peäle selle näitemänguõhtul kella 6 „Lootuse" kassas.
i.
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1. waatus.

Jaani laupäewa õhtul tulewad küla nuoreMad (neiud-peiud) ja wanemad Tammiku talu
Vuele kokku, kus lauldakse ja mängitakse. Kõrwal
põleb jaanituli. Külarätsep Jalakas lõbustab
oma naljaga koosolijaid. Edasi tuleb Ranna
Rein mõne kaaslasega. Juuakse õlut ja öldakse
tujus. Külalised lahkuwad, ainult Ranna Rein
ja Salme jääwad, kus Salme seda kurdab,
et mõisllkirjutaja Adolf Kaltenbrun teda taga
ajada ja mõisa wiia kawatsewat. Wiimati lahkub
Salme, sedasama mõtleb ka Rein teha, kuid Kaltenbrun ilmub ja siit algab sõnelemine, kuni Kaltenbrun Reinu peäle tungib ja teda lasta tahab.
Rein tõukab tema pikali, tõmbab tema käest
püssi ära ja laseb õhku tühjaks.
Kaltenbrun
hakkab appi hüüdma, mõisametsawaht Jaak
ruttab kohale, kus Kaltenbrun ütleb, et Rein
tema elu kallale kippunud, tema peäle lasknud,
kuid pole trehwanud. Reinu tahetakse kinni
siduda ja mõisa wiia.
Rein lükkab alatu
Kinnisidumise uhkelt eemale ja läheb ise mõisa.
2. waatus.
Wangimajas ärasaatmise päewal.
Rein
on Kaltenbrum armukadeduse tõttu sepitsetud

:f~"

walekaebtuse tagajärjel
tapmisekatfe
pärast
12 aastaks sunnitööle mõistetud. Vangimajasse
ilmuwad Põllu Tõnu ja Reinu ema, peäle selle
Salme ja Aino. Lahkumise pilk on wäga kurb.
Salme tõotab Reinule igawest truudust ja
Rein wiiakse sepikojasse,^ et raudu panna ja
Siberisse saata. Teised jääwad teda leinama.
3. waatus.
Kaheteistkümne aasta pärast.
Rein ilmub
rõhutuna, haigena, wana, murtud mehena tagast.
Kohad ja inimesed on wõeraks jäänud. Surnuaja
lähedal juhtub ta Aino ja Jalakaga kokku,
need teda ei tunne, aga tema küsimiste peale
saab ta teada, et tema oma ja Salme manalasse
on waibunud. Teised lahkuwad ja Rein läheb
surnuaiale omaste haudadele palwetama. Siia
ajab südametunnistuse piin ka Kaltenbruni.
See kohkub, aga Reinu ära tundes hakkab ta
Reinu käest andeks paluma, mida ka Rein teeb.
Haudadel palwetaks ilmub tema ette nerwidehaigusel Salme waim Pulmaehtes, seda nähes
saab Rein südamelöögi ja langeb surnult hauale.
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