
Peterburi Teatajas 1913 ilmunud Waatleja ja Maur-Ferrmani teated Salme
külas peetud näitemängude lavastamise 25. aastapäeva peo kohta. Taga-
Kaukaasia: Abhaasia: Salme. Kahe näidendi ettekandmine. Salme kooliõpe-
taja Järver. Külalised Punase Lageda, Estonia ja Sulevi külast. Sulevi pasuna-
koor. Salmes oma koori ei ole. Kirjasaatja Maur-Ferrman elas tõenäoliselt Es-
tonia külas. Digiteeris Andres Aule, kirjaviis muutmata.

 Peterburi Teataja (nr. 80), 11. juuli 1913

Kaukasias. Salme külas walmistatakse suure ja tähtsa sündmuse wasta. Tä-
nawu aasta saab 25 aastat täis, kui Salmes esimest korda näitemängu mängiti
ja seda tahetakse pidulikult mälestada. Augustikuu lõpul tahetakse 25-aastast
teatri kestwuse juubelipidu toime panna. Juubelipidul mõtlewad ka esimesed
näitlejad ülesse astuda ja nimelt sellega, millega nad 25 aasta eest ülesse astu-
sid. Noord näitlejad waliwad omale uuema ja ajakõrgusel seiswa töö. Tuleb
wõrdlus, kas on näitemäng Salmes 25 aasta jooksul edenenud? Salmlastele
aga soowin, et nad kõik waimustusega sellest suurest ja tähtsast kulturalisest
sündmusest osa wõtaksid.

Waatleja.
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„Salme” asundusest, Kaukasiast. 25. augustil oli „Salme” asunduses 25. aasta
näitemängu-juubel. 25 aastat tagasi mängiti esimene kord „Salmes” näite-
mängu „Wirr-warr”, mis nüüdse juubel puhul korrati. Sellekordseid „Wirr-
warri” tegelasi oli ainult neli weel järel, kuna teiste osade peale ka wanemad
tegelased olid wõetud. Kokkumäng läks nooremate mängijatega wõrreldes
kehwalt. Noored mängisid „[…] ema”, mis muidu küla näitelawale ja asjaar-
mastajale näitlejale ülejõu käib, aga kooliõpetaja hra Järweri ennastsalgawal
ettewõttel kanti see raske tükk wäga ladusalt ette. Peab tunnistama, et hra
Järwer näitelawal täieste „kodus” on. Peale pidu oli õhtusöök, millest kõik
wõersilt tulnud piduwõerad osa wõtsid. Wõersilt oli ka õige hulk sõitnud, nii
nagu „Punaselageda” asundusest, Suhumi „Estonia” asundusest ja kõige roh-
kem naabri asundusest „Sulewist”, mis wersta 15 mägedes on: sealt oli ka pa-
sunakoor, kes waheaegadel mängis. „Salmes” oma koori ei ole. Pidu kord oli
hea, ainult puhweti juures oli mõni wiinastanud noormees näha. Sissetulek oli
ligi sada rubla, kust kulud maha tulewad arwata.

Maur-Ferrman.


