Üksiknumber 10 senti.

Tänast lehte 8 külge.

TOIMETUS JA TALITUS:
Tallinn, Suur Karja tn* 2-6# Telefon 214-72*
Postkast 372.

Toimetuse kõnet*: kl* 3-5* Kontor avat*: kl* B—6*8—6*
Tarvitamata jäänud käsikirjad, kui neil tagasisaatmiseks puu
duvad margid ja seismajäänud kirjad hoitakse alal kuu aega.
Kuulutusi ja tellimisi võtavad vastu: lehe talitus, abitalituse4

Abelueht

ja agendid. Lehte võib tellida ka kõigist Vabariigi posti
asutustest ja postiagentuuridest.
Tellimiste hinnad :
1 kuu 45 a, 2 kuud 85 3 kuud

Kaotatust, hinnad t

Eaaküljel teksti *** Iv eento, teksti
tees 12 seati ja kuulutuste küljel 5
seati millimeeter. Kuulutusi võetakse
vastu lahe ilmuvasse numbrisse kuni
neljapäeva õhtul kella 6-ni

Abielurahva ja noorte häälekandja
Jfc 13.

125 snt, 6 kuud 225 eat. 12 kuna
400 1., postiga aastas. ViÜsmafl.
2-kordsed hinnad. Aadressi
mine 25 senti.

1 aastakäik.

Pühapäeval, 10. mail 1931.

Emadepäevaks.
Täna pühitseme üleriiklist ema ta toime saab, siis ei suuda meie kahju! ja selle all kannatab
küli imestada, ja tihtigi tuleb ette, kannatavad lapsed.
Emaarmastus on siin valusasti
tuhanded emad koguvad seltsi- ja et kõige selle suure töö ja vaeva

depäeva, mil sajad- ja kümned

koolimajadesse, kus päevakoha juures peab ta tasuks veel pisa puudutatud. Meie rahva tuleviku
seid aktuseid, pidustusi ja koos raiid valama ja meelekibedust al nimel, algagem emad ühist võit
lust meie kurjema vaenlase, alko
olekuid peetakse emadele. >
la neelama.
Täna austame ema tema aupäe
Tuletagem meelde neid õnnetuid holi vastu. Ändke tõotus, on *
val, sest on ju muinasajast alas perekondi, kus perekonnapead, lapsi karskuses ja kainuses k
tes ema iga rahva juures suuri laste-isad oma viimased sendid vatada! Sellega loote parer .j
mas lugupidamises ja austamises. viinale ohverdavad, jättes lapsed eluvõimalusi meie lastele ja 4
Ja ema on seda väärt, et teda leivata külma tuppa nälgima. Aga gile tulevikus.
austatakse. Meil igaühel on oma ema peab ikka nõu leidma, et Ühinegem meie emad o> au
ema meeles ja ei unune ku vaigistada nälgivate laste nutu päeval ühiseks malevaks .
nagi.
kisa. Ema ohverdab end, annab tagan, et teie millalgi <
Ja tõesti, kuis suudaksime oma kõik oma lastele, et m.tte nenne reile ja poegile alkoholi & paku,
ema unustada?? Ta on niipalju pisara d näha. Ja mis ta sus tun Süs võime kindlasti tõendada,
vaeva, muret ja raskusi meie pä neb, mis kannatab, M*s .ÜDI eiao et meil kord ilusam du
lahkem kodu kasvat J kus
rast kandnud. Seda on ta teinud
seda teab ainult ema...
armastusest meie vastu. Emaar
Meie väike riik annab igai aas emade valuohked jr ± 'nutupisara(f
mastus ei nõua tasu, ei tänu, ei tal umbes kaks miljardit vu.ia ja kaovad.
pooi sellest summast tuoaxa pea
Soovime meie emadele nende
palka: ta on puhas, hingeline.
Perekonnas on emai kõige roh le välja, see on kokku umbes Kolm aupäeval palju ,uhat tervist ja
kem muret ja tööd. Kui tahaksime miljardit. See summa tuieh ena uut raugemata yõudu parima ko
seda kõike üles lugeda, mis erna masti perekonnaisade tasKutest. du loomiseks!
Tervist suil e"Ecsti
iga päev peab tegema, ja millega majapidamise arvel. Milline suur
neil puudu täielik arusaamine

Sõprusest sugupoolte M
Kes on kellegile heaks sõbraks»
Sõprust on ta)lme'liiki: "lj Sõp sõpruseks, kuid mehe vaheleastu
rus kahe mehe vahel, 2) sõprus mine hävitab alati ka seesuguse
kahe naise vahel ja 3) sõprus me

sõpruse.

seksuaalelu

bitunne, ? jis on ka sõprus kadu
nud. Ja selleks mõjuvad kõige
rohkem. kaasa vanemad ja kas
vaiaja.d, kes häbitunde kasvata
mises. peasüüdlased.

Sugulise küpsuse ajajärgus loo*

vad noormehed ja neiud küll sa*
he ning naise vahel. Vaatleme,
Sellest võime järeldada, et nais geli sõprussuhteid, kuid see ei ole
milliste sugupoolte vahel sobib te vahel ei tule kunagi sõp kunagi mõeldav ilma sugulise tun
Hellad on ema käed ...
sõprus kõige paremini ja millal rust sarnases sügavuses ja tuge deta. Kui aga sugulised tunded
on ta kõige püsivam.
vuses ette, nagu meeste vahel.
Eeskujulikuks sõpruseks võime Nende sõprus on alati pealiskaud sõprusele vahele segavad, siis
Emaarmastus, see on nii vana leb, keda saatus paisanud välja
see tingimata armastu
nagu inimsugu. Ei ole iimas suu kodust, on nagu pühaduseks saa nimetada hingelist sõprust kahe sem, nõrgem, hapram, lühema muutub
seks,
ja
sõprus
on otsas.
rimat ja sügavamat tunnet, kui nud mälestus lapsepõlvest ja ema mehe vahel, sest meeste omava kestvusega.
Sellepärast võib kindlasti õel*
see, mida tunneb ema oma lapse puhtast armastusest.
heline läbikäimine põhjeneb ühe
Nüüd küsime: kas on võimalik da, et küpsenud neiu ja noor
vasTu. Olgu see siis juubeldav õnn
Emal ei ole kunagi kerge elu. õigusluse ja vastastikuse lugupi sõprus mehe ja naise vahel?
või mustem murekoorem. Ema Tai on raskusi, tal on kohustusi damise alusel. Meeste osavõtmine Siin peame kohe vastama, et me mehe vahel ei või kunagi püsival
hing heliseb kõigele kaasa,
ja tööd igas nurgas, igal silma üksteise muredest ja hädadest nen he ja naise vahel on sõprus või sõprust olla. Ja sellepärast ärgu
nutab, naerab meiega, on taevani pilgul. Väikesed suukesed ju soo de üksteise aitamine õnnetuste ja malik ainult väljaspool seksuaal otsigu küpsenud noormehed ega
neiud vastase sugupoole juurest
õnnelik, surmani kurb.
vivad tihti nii palju, ja ema peab raskuste puhul, nende teineteise aega, s. o. kui nad mõlemad on hingelist,
püsivat sõprust. Nad
Emal ei ole midagi palju oh kõiki neid rahuldama, peab neile toetamine ja üksteise eest välja üsna noored või õige vanad.
võivad seda ainult siis leida, kuj
verdada oma lapse õnnele. Ta andma oma hinge... kannatused astumine sunnivad neid isegi elu
Poisikeste ja tütarlaste vahel
ühineda abieluks, mui
paneb oma elu hädaohtu an ja rõõmud.
kaalule panema. Ja sellest juba võib küli sõprust leida, kui nad tahavad
du
muutub
nende sõprus parata
Emadepäeval seisame autundes võib otsustada, et sõprus kahe
nab viimse suutäie oma lapsele,
veel üsna noored, lapsed on, kui matult flirdiks.
et see aga nälga ei kannataks. emade ees ja pigistame soojalt mehe vahel võib olla tõsine ja
Ta on nagu lõvi valmis kargama nende kätt...
püsib mõnikord õige kaua ter
igale hädaohule vastu, mis ta
Tänu sulle, emakene... tänu ve eluea surmani.
last ähvardab.
Valge öö.
Teistsugune on sõprus kahe
sulle kodu- ja lapsepõlve-päike,
Mure on truu emasüdame selt suure armu ja eneseohverdamise naise vahel, sest naiste vahel lei
siline, niikaua kui ta tuksub, nii
eest... MaJlMardik.
dub harva sarnaseid sõpru. Tih
Ma armastan öid suviseid, vai
Saavad lähedusiks kaugused»
kaua kuni temas leidub ainuke
tilugu nimetavad küll tütarlap geid.
lõpetab ruum oma olemise: täht-*
negi elusäde.
hed endid sõbrannadeks, kuid see
Armastan öid, mil taeva kah suse.
Kes suudaks lugeda neid une
on ainult pealiskaudselt vaadates
<Soow
emalt.
Nood on ööd, mii olen õnneEDc«
tuid öid, mis valvab ema oma hai
nii. Tõsist sõprust seal ei olegi. vatu võiv kumendab mu üle ja
Äleks. Kukk.
loodus
on
uppund
mahedusse
ja
ge lapse voodi juures? Ta hellitab
Sugulise küpsuse aja," on isegi või
õrnusse
,mil
õhk
täis
pn
õite
aroo
teda kõigi oma hinge õrnustega.
Murejooneb patget
mata leida hingelist sõprust kahe
Ta on nagu kaitseingel valved te [ammub emafe
naise vahel. Tuleb ette ainult ük mi, mahe õhk täis lillede kõnet,
Fox-trott.
mil metsavõlvistikus on hämar,
ma õnne eest, tema heaoleku eest.
sikuid juhtumeid sel ajal.
kui
templi
sammaste
vahel,
mil
Emaarmastus andestab kõik etufügid-atget
On ju ka arusaadav, sest prae
Metsik rütm!
oma lapsele. Kõigist äratõugatud, madtu õptute...
gusel, meestevaesel ajal valitseb uinunud on roosid mu aias ja Takti sada minutis.
akaatsiad tardunud vaiksesse uni Kiunub flööt
põlatud, langenud inimene on
naiste
seas
nagu
mingisugune
loo
Auffatt juba taibud,
tusse.
ikka ema südamele armas, kelle
ja porisemas trumm.
musunniline võidujooks meeste jä
tormid
peibetbub,
Klaver'—oktavid kui
õnne eest ta süda väriseb, keda
Noil
öil
armastan
käia
kesk
rele,
mis
eriti
siis
silma
torkab,
la armastab.
i ~ ~. Ekargleksi
nenbe eeft, feel armfab
kui mõni meesterahvas naisterah vaikivat loodust, üksi, andunud pelgupaika
otsides.
Viiul
nutab
kaasa
mõtteile,
kui
püha
munk.
ja kui sind on maha jätnud elud wõibefbub...
vaste tutvusringkonda astub Ko
kurvalt, aga siiski elavalt.
sõbrad, kõik inimesed, kui oled
he jahtub siis sõprus kahe naiste
Noil öil armastan unistella õi Tantsu uimas keerleb saaL
Modtfu päewa fajaf
iksi ja põlatud kõigist, siis on
rahva vahel ja muutub vihkami tes uinuvate sirelite all.
Inimmassis voogvas
seks.
ema ainukene see, kes sind üles fobuöueni
Sädelevaid silmi palju.
Noil
öil
jalutan
üksi
uinunud
otsib, kes sind iialgi ei jäta.
Kõikjal naerul puna-suud...
Sagedamini sigineb sõprus ar
foomib teegitfeoab,
Metsik rütmi
ja kellel meist ei ole ilusamaid emapõueni...
mastuses pettunud naisterahvaste laane varjatud teil, ja jaaniussike
Tantsu-uimas
keerleb saal.]
sed
sädelevad
mu
ümber,
kui
õn
mälestusi emast, lapsepõlvest, ko
vahel, sest siis on igaühel midagi
Fox on vallutand
ne pisarad.
dust! Ema tööst karedad käed os
noore
hinge
UOarja pe(tatt; taitfe, teiselt troostiks otsida. On aga
rajat õnnemaal. 1
jasid paitada nii imehellalt sü lap
südamehaavad jälle paranenud,
Noil öil kuuleksin nagu hää elu
faatudemate/i,
_ Tunned ideaale *
sepead, ta oskas jutustada sulle et ta tupat rõõmu
kaob ka varsti sõprus. Tuleb ette letut igaviku juttu ja ülevalt lõ Õilsaid,
'
lugusid ja laulis sulle unelaulu,
küll juhuseid, kus hädad, mured, putuse ruumist hoovaks nagu hoides käega õrna piha.
tunnefd
femabeft!...
leitigi ise väsinud oli tööst.
eluraskused ja õnnetused ühen suurt rahu, vaikset hardumust ja Nein silmist hõõgub iha,
'Matt Marbit davad naiste südameid kauemaks imelisi igatsusi mu südamesse.
suutes tunded põlema. *** H
Inimesel, kes elutormides võitAleksei Sinisalu, \
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W ütleb Balindranath Tapi

kuhu tõttame, ent ei läbe pilguks
kl seisatada, vaid imelik tung sun

Kõik kohad täis on kevadvalgust
ja kõikjal rõõm,

armastusest!
India suurim loov jõud kirjanRabindranath Tagorc, on
«eile lüliks kauge muinasjutulise
hommikumaa ja õhtumaa vahel.
Kirjanik on nii palju viibinud Eu
»oopas, et see maa ja tema ela
ikud talle on saarfud sõbraks,

Tahaksin küsida mõne käest:

Ketradtriruendus.

nib mind edasi astuma. •

Nägin: mu ees Käis kaua üks
iseteadlik, tugev rändur. Olin
veendunud, et ta jõuab sihile,
leiab eesmärgi, mille poole ta rü

mis hoovab põõsaist, puiesalgust.

Ning ülal päikselõõm.
Õhk joobnustav ja karjakellast
käib helin hell.
Veel pole näind ma rõõmu sellast:
on igaüks mu veli.
Ei maad nüüd enam puuduta mu kand
ja ligidaseks saab kõik kauge.
Täis sinivirvendust mind kutsub taevarand,

susest, armastuse hommikust. Na

gu kõrve igatseb rohukõrt, janu
neb hing armastuse järele. Meil

on teada ta piinad, kuid igatseme

siiski. Tagore ütleb: ..Armastus,
kui sa tuled, põlev valude tuli
käes, siis näen sind ja kiidan sind

ülimaks õnneks". Ja edasi ütleb
kub ta meile kauge idamaa hin laulik: ..Usalda armastust, kuigi
ge oma värvi- ja "tundekülluses. ta pisaraid toob. Oma südant ära
Kauges idaski, nagu meil, nagu lukusta." Su süda selleks on, et
kõikjal on elu tähtsaim tuiksoon anduda ning tunda armu kohi
armastus. Mida ütleb Tagore ar nat." Armastus pole kaduv. Mi
mastuse kohta?
dagi jääb meile alles ka siis, kui
Armastus on loov, eluline jõud. kustunud armurõõmud. Kes aga
Armastuses haihtuvad kontrastid, täielikult anduda ei saa, ei leia

hib.

Ent ta komistas kivile ja kukkus,

ja tulijad sõtkusid ta jalge alla.
Ning mõtlesin seda nähes: ees
märk kuhu ruttame, on kättesaa
matu. Kõik langevad enne, kui
saabuvad sihile. Langevad seepä
rast, et keegi ei ulata langenule

ei rõõmud vallatlevad veel mus raage.

loelle hinge ta mõistab, ühtlasi pa

Ja varsti rõkatus ning esmaäike
ja kevadvihm.

Siis jälle ülal helgib päike
ning kaob kõik kihm.
Nii päikseküliusesse upud,
ja õitseb sinilill.
On raiestikul kullerkupu nupud
ning puhub pajupill.
CRaff Kaavtt.

fciimhing jõuab täiusele, rännates ka armastuses tuuma, ei tunne ta
armastuse teil. Ainult armastuses sügavust. >
mõistab inimene, et ta on rohkem
„Valus see, kui mitte iüks su

avitaval kiätt, vaid kõik mööduvad
hoolimatult, mõtlemata, et nad ise
Kora võivad langeda ja abi vajada.
Kui rändajad üksteist armastak

sid, toetaksid, siis jõuaksid nad
pea ihaldet õnnemaile, ent nüüd
peavad nad langema maantee tol
mu ...

Sammun maanteei ja mõtlen,
mis sunnib neid rändajaid üksteise

Noorus.

kui kaduv mateeria, et midagi ei südames, kui su süda palju
või teda lahutada igavikust. Nii dele armastuses avanes." Killus

•n siis armastus jumalik säde igas tudes mitmeile, kaotame palju ar
Ma tõstan oma tänuliku pilgu vaid kajana
elavas olendis. Oige armastus an mastuse ülimast õnnest.
õilsate elujõudude poole ning rõõ sülle!

vastu nii vaenulik olema, aga ei
piiramatu avaruste

suuda selgusele jõuda.

Korraga märkasin enese ees

Ideaali.

Armastuses valusaim hetk on mustan, et olen noor, et hinge
Võimas tung haaras mind, üks
murdlained lõhuvad ran
lahkumine. See on meil nii ja täidab veei alistamatu noorusjõud; da,Nagu
ainus mõte: jõuda temani. Ent va
nii
tormab
noorus
vastu
iga
igal teisel rahval samuti. Tagore külvates lootust, on rind täis rau
ajakaljut ta langeb puru hemaa meie vahel on kauge, ja
võime küsida „miks?" ja leiame kirjeldades, kuis lahkuvad armas gemata usku, et neid ei murra vest
nedes, vajub ohates alla sügavik mõnedki rändajad takistavad
vastuse. Armastuses ei küsi meie tajad, ei ole mitte enam ainult ükski maru...
mind.
ku, andes ruumi järgnevale...
„miks?" Meie armastame, ja sel idamaa laulik, vaid kõigi rahvaste
Ma
ihkan
noorust
palavat,
mis
Aga mõte: kui jõuan ideaalini,
Sest
noorus
ei
kao,
ta
kandub
les ongi kastus. Ei ole armastus laulik. Järgmised read võiksid olla leegib võimsana kõrgele, paiskab põlvest põlve!..
siis leian Ihaldatud rändsihi, mis
sama
hästi
mõne
põhjamaa
luule
ainult tunnete puhang ta on
takistused eest, otsekui tulepurs
hommik on täis värskust, kihutab mind ikka edasi.
tõde. Kogu maailm on kui aimas- taja vaimusünnitus.
kava mäe kraaterist tulev ürgjõu igaIga
Näen nüüd palju teisigi, kes
kevad
uuestisündi, ning iga
Kise pidu. Armastusest võrsus
„Ara, armsam, lahku sõnata!.. line laava ,mis kisub kaasa kõike
maa, armastus hoiab teda, ar Kogu öö ei saanud mina magada. elutut, mis leidub teel, ning langeb elualqus täis noorust, leegitsevat püüavad oma ideaale, näen neid
ki, kes saavutavad selle, ja see
elutuld!
mastusele hingab ta ja armastu Silmad nutust mul rtii valusad.
siis ise põlenult elutu tuhana!
mind ikka edasi, eda
sega lõpeb ta.
Kardan uinuda, vast juba lahkud Elagu noorus, mis loidab kõr
Elagu noorus, mis loidab kõr kihutab
si...
Suure luuletaja ja tõeotsija Ta Ara, armsam, mine sõnata!" [sa gelt ja jõuliselt! Ta hääl kostku gele, heledalt ja kisub kaasa oma
Nüüd tean ma rändsihi: püüan
Tahtmatult peame tunnistama, kõuena, mis kord kärgatab ja ui kirgliku jõuga teisi elutuid!..
gore juures sulab ühte inimar
oma ideaali. Kaunina näib mulle
mastus Jumala armastusega. et armastuse siügavaim aim, ta nujaid äratab ning kaob hiljem
Ilmar Pettäi ränd, võita takistusi ta nimel.
Kui mehe ja naise vahel hõõgub juured, ta oluline element kõik
ja kui peaksin langema enne, kui
Äge armastus, seal voolavad ka jal o'n samasugune, vahelduvad
saavutan tema, olen siiski rahul
Igavese vee allikad. Inimene lau ainult ta eluavaldused, ta väline
Kannul.
datud teadmises, et olen ränna
sub oma armsamale: ..Mida sina koloriit selle järele, kas armastab
nud oma Ideaali nimel...
»lstad minule, võtan ma tänulikult põhjamaa kuldjuukseline neid
Sammun paljukiäidavai maan vad nad hoolimatalt jalge alla.
vastu; kui on sut anda minule oma sinisilmalisi: kangelast või
Naisterahva südant ei võideta siis,
Rändajad on alalises vihavae
ainust lillekest, siis oma rinnal pruun noormees püha Gangese teel. Palju rändajaid on mu ees
enesest kõneldakse, vaid siis,
ja järel, kes nagu minagi, kuhugi nus üksteisega .parema jalgraja kui
tahan kanda ta, kuigi tal okkad kaldal oma tõmmu armsamat.
kui temast kõneldakse.
ruttavad.
Mõnel
riäikse
olevat
rutt,
pärasi
sünnib
raskeid
võitlusi,
tõ
oleksid, mis tungivad mu lihha."
Ch g p r e.
sest nad mööduvad mjnust kiires tatakse võidu üksteisest mööda.
Kii lausub "ka usklik ja võtab vas
Lõbus meeleolu tuleb samuti, na
On näha neid, kes tulevad käsi gu naisterahvas, siis, kui ta ise ta
ti
ja kaovad eeloleva teekäänu
Ei
öelda,
see
on
ikka
naiste
viis,
tu Jumalalt, mis temale määra
hab, mitte aga kui meie tahame.

pöb meile uut jõudu, rikastab

meid. Ohvrimeelsus, truudus, nad
Juurduvad armastuses. Igas asjas

fud, kui* see ka valu sunnitaks.

nad palumist armastavad siis.

taha, teistest möödun mina,

käes, üksteist toetades. ..

ja kogu see vaenuline rända
kolmandad on väsinud ja lange
'Tagore on tuntud kui pool heli
täna halvem pole kui eile, vad teepeale maha, mitte enam jate hulk rühib kusagile kaugus
de laulik. Selletõttu ka tema sü siisKui
võib
homme
parem
olla
kui
se... i
jõudes tõusta. Uued tulijad tallagavam mõistmine armastuse igat- täna.
Eaul,naiseä. Ja viin.
Teenistuskoht, mida neiu saab vaid siis, kui ta,..
Esimeses vihas ja ahastuses ei pingus. „Lahke" ei pidanud ma
mõistnud ma teha enam midagi üksinda olema peremehe, vaid ka
Tundes ennast täiesti õnnetuna ja kõigi nende meeskülaliste vastu,
mahajäetuna, tegin vaid katset kes aga avaldasid sellekohast
ennast tappa. Ent paraku tõmma

ti välja mind veest ja nii luhtus

soovi. r

Kui härrased soovisid, pidi

seegi samm .mis näis mulle ainsa puhvetipreih istuma nendega lau
ülejäänud pääseteena. Midagi, mit da ja leppima seal kõigega. On

te midagi ei mõistnud ma enam muidugi viisakaid külalisi, kes
peale hakata. Mõtlesin juba pea puhvetipreilidki pidasid inimesteks,
aegu vanemate koju tagasi sõita. koheldes teda viisakalt ja vestel
Ent siis otsis mu Messe Helmi des vaid ajaviiteks.
Ent enamik pidas oma kohuseks
ja kutsus oma manu elama. Üht
lasi oli see kuldne tüdruk mmute rääkida igasuguseid nilbusi ja
agaralt abiks soodsa ja sobiva rõvedusi, katsuda laua alt, siit ja
teenistuskoha otsimisel.
sealt, ning sai hakkama mõnegi
Oiles elanud nädalat paar sõb muu sigadusega ... Tolle kõigega
ranna kulul, rääkis ta ühel õhtul, tuli aga leppida, tehes ette isegi
et võin saada koha samasse res hea nägu ja hoolitseda alati, et
toraani puhvetipreiliks, kus tee võõra arve ikka suuremaks kas
nib tema. Nii oligi, aga mul tuli vab. Peremehe kasu oli ju siis
olla samas olukorras, kuhu sa suurem ja selle eest pidi puhveti
tuvad paljud teisedki tööd otsi preih alati hoolitsema, nurudes
vad neiud. Ma polnud oma pere vahetpidamata kallimaid jooke
mehele üksinda teenija, vaid ka ning maiustusi.
üks paljudest lisanaistest...
Kui see võõrale meeldis, tuli
Vahete-vahel pidin leppima oma minna ka kabinetti. Tihkas keegi

giga kohaneda, vaid tundsin en juba poolkatmatud naised uimas tacles, nagu pisikene plikakene. Ä.
nast sootuks õnnetuna, kavatse tasid mehed ikka täielikult...
ise kabinetis kunagi enam palju
des nii kohe kui saan mõne teise kahal sel ei olnud meeste ei joonud, vaid hakkas „tütarlap
koha, siit lahkuda.
silmis enam mingisugust väärtust- si õnnistama", nagu ta ise ütles.
Milline oli see õnnistamine?
Helmi aga, kes sellise eluga ju Kui Helmi ja mina olime kahekesi,
ba harjunud oh, astus tollele mõt oskasime ikka selle eest hoolitse
Ä. hakkas toppima raha meile
tele vastu. Ta seletas ja õpetas, et da, et arve ulatas tublilt üle küm siia ja sinna, põue, sukasääre,
asi nii hull ei olevatki, vaid puh netuhande. Kuna meie ka ise sai kinga põhja, sukapaela vahele,
vetipreiligi väga head raha kõr me tuhandet kaks-kolm kumbki, rinnahoidja vahele või mõnda
valt võib teenida kui aga ise ta polnud vist nende meeste tuju muusse kohta.
hab. Vaja on vaid mehi narrida järgmisel päeva,' ärgates küll kui See tehtud .pidi naine, keda
Ä. ..õnnistas" enese lahti riietama.
gi hea.
ja „aneks võtta".
Pettununa kõigis ja kaotades Mulle meenub juudisoost töös Ä. korjas raha nüüd alati kokku,
usu sellesse, et võin leida elus tur A. väike ümmariku kõhuga luges ära, pani täpselt sama pal
veel midagi head, heitsin Helmi vanahärra, kes peaaegu igal nä ju juurde, andes selle kõik preilile,
õhutusel enese lõbude meeletusse dalal meil paarikümne tuhande keda ta ..õnnistas".
keerisesse.

võrra vaesemaks jäi.

See sootuks kummaline mees, kes Lugege järgmisest lehest
purju jäi väga ruttu, ei näinud uuest teenistuskohast pee
oma restoranis. »
rahast vähemalgi määral lugu pi nes lõbumajas, armuöödest,
Päeval möödus kõik enam-vä davat.
mis selle ilma suurtele lä
hem vaikselt, sest külalisi oh siis Minnes kabinetti oli A. ikka hevad tuhandeid maksma
ikkagi vähe. Ent õhtul siis paraja auru all, lauldes ja tralli- ja muust huvitavast.
istusime meeleldi juba lauas või

Pidades silmas peremehe huvi
sid, lõbutsesime peaasjalikult vaid

kabinetis ega lasknud enam mehi

oma kätest kergesti lahti.
Juhtub ju ikka nii, et kortsus
õige tuju kõik saavutavad alles
siis, kui saabub tund, mil sule
takse uksed. Nõnda oli muidugi
ka meil.

Vähe enne uste sulgemist hak

rasvunud peremehe himurate kal sellele soovile vastu hakata, võis kasime ikka rääkima, et toda ..ilu

listustega, sest vastasel puhul tema olla kindel, et ta kohe val
oleks näidatud minule kohta, ku landatakse ..võõraste ebaviisaka
hu puusepp valmistanud ukse ... käitlemise pärast."
Puhvetipreih, see oli pere
See oli alandav, oli häbistav, ent

Onn ei oie mitte selles, et ees

märgil olla: see on surm. Oige! teel
olla, see on elu!

sat" õhtut ei maksaks veel nii
ruttu lõpetada, vaid võiks istuda
vee, vähe aega koos, kui mehed
polnud kohe nõus, tuli appi võt
ma alistusin siiski, teades, et mul mehe poolt niidisttõmmatavnukk, ta paljulubavad naeratused ja pil
saatuseosalisi pealinnas tuhan kelle oma soovid ja arvamised gud või koguni suudlused ... Ja
deid. Teadsin, et mehi, kes nais vähematki kaalu ei evinud. Naise siis, oodates veel enam, alistusid
teenijaid ja nende häda kasuta ihu, see oli tehtud siin meeste nad ikka.
vad oma ihade rahuldamiseks, on meelitamise ja võrgutamise abi
Jooming jätkus siis muidugi
nõuks peremehe rahakoti huvi kabinetis. Esialgne häbelikus ka
palju, liigagi palju ...
Ent see polnud vel ainuke kir des.
dus, nii üks kui ka teine pool
jutamata nõue minu teenistus-leAlu! ei suutnud ma selle kõi- muutus julgemaks. Veinid ja nüüd

Lilled ja neiud.
Kui tärkavad lilled, ilusad lilled, lüües lahti õie
pungad, juues õiekarikatega kuldset valgusjooki
siis ihkab neid igaüks. Lilled unistavad õrnalt, kõi
gutavad omi päid saatuslistes tuulepuhanguis, säde
ledes kastepärlitega õiekarikail. Lilled unistavad ...
Lks ole neiudki lilled.
Kui õitsevad lilled avavad oma õiekarika siis
murrab neid igaüks. Lilled pannakse vaasidesse,
nende lõhnast joobutakse, nende ilust ollakse võlu
tud. Lilled pannakse rinda ...
Neidusid nopitakse kui lillesid...
Kui on närbunud lilled, siis heidetakse nad vaa
sidest või võetakse rinnalt ja heidetakse kuhugi paika,
mis neile au ei tee. Nukralt leinavad seal lilled läi
nud aegu, nukralt surevad ...
Nukrad on mahajäetud neiud...
Arno

Lfefc. H
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Nr. 13
Naised tänavalt.
Need, kes igale vastutulejale pakuvad oma
armastust.
Kui saabunud üheksas õhtutund,

vaikivad südalinna tänavail äkki

naer ja kilked. Noorte pere kes siin
õhtu kestel süütult kurameerides lii
kunud, jääb ikka vähemaks ja vähe
maks, ning siis, kui tornikellad löö
vad kümme, pole neist, kes siin käi
sid varem, näha enam kedagi. Rahutu

ja kärarikas pealinn näib uinuvat, et

V. noort ja ilusat abikaasat. Kes teab
kas oleks too naine kunagi nii süga
vale langenud nagu praegu, kui po
leks olnud ilmasõda .mis nii paljud

<Dma Kulminatsioonil.
'j.oad tulvil mul rõõmu,
meelepeitfiffu õnnt fui punad eit) roode.
Aed tüll ford duleõ mu ülimeetitude fode?
"Tlfjadtudt võrratut, tjingefiöedude lõõma
täid elu mu õnnetu fui lonfuri ade
mifd ei faotet duved enam funagi ei naadef
Otaeran oma üliinimliffe fannatud*dõõme:
doodt tõudin fad puituda taad ummitudde;
või ära oodata viimdet leef paiptuõ eetridde
Aed et duõdummeerimidt, elu odavaid rõõme?!
Aarmi 'Xanned.

inimesed tegi õnnetuks. Mehe minnes

sõjaväljale, hakkas sus veel noor ja
nägus proua tundma igavust. Nagu
mitmelgi "teisel linnaserval elaval
näi ka olevat. Nendega läheb ta siis naisel, tekkis temalgi lähem vahe
kas kuhugi halva kuulsusega resto kora ühe Tallinnas viibiva vene sõ
raani .puiesteele või meestepoole ko duriga. Sõja lõppedes, vähe enne
ju, andes käteliigutustega mõista, ei seda kui tuli koju mees, sündis laps.
tahab peale raha veel ka viina. Tea See suri küll kohe, ent mees peksis
takse veel, et tummal mustlastüdru oma juurest ära truuduseta naise.
kui ,kes langenud väga sügavale, on Auna sõdurgi vahepeal oma koduharjumuseks üle lüüa meeste

maale oli sõitnud, ei leidnud hül

ja hingeliselt murtud naine
kotte, millepärast teda ka sageli jatud
teist teed, kui läs tänavate ...

puhata ja koguda jõudu järgmise võib näha meeste eest põgenemas.
päeva tööks ning askelduseks.

Too põgenemine lõpeb ikka sellega,
Oma purunenud perekonna õnne
Ent siiski pole see nii. Liikumine et mustlanna lõpuks maha viskab tuletab siin meele ka aastatelt alles
ja tegevus Tallinna tänavail ei kao varastatud rahakoti ja püüab pelgu noor Linda O. Sündides ise kusagil
kunagi. Kui ühed tänavailt kaovad, paika rusikahoopide eest leida ku Nnnaserval vaeste vanemate lastena,
abiellus ta aastat kuus-seitse tagasi
tulevad siia teised ja sageli mitte sagil nurga taga.
lõbu ega ajaviite pärast, vaid selleks,
Suvel on mustlanna elukohaks samase noormehega. Too abielu oli
et teenida omale igapäevast leiba. Juhkentali surnuaedade taga asuv aga õnnetu, kuna mees osutus joo
Mida lähemale nihkub kesköö, se heinamaa ja Ülemise järve äärne mariks ja Linda isegi lugu pidas „va
da enam sigineb südalinna ja selle männimets, talvel aga pidada ta kibedast". Tekkisid tülid, mis lõppe
elutsema heinaküünides, kuna sel sid lahutusega. Ja kergemeelne naine,
läheduses olevaile põiktänavaile
..ööliblikaid", lõbunaisi, kelle töö ja tummal lõbunaisel mingisugust kind selle asemel, ei hakata tegema tööd,
otsis teenistust tänavalt...
teenistus algab alles siis, kui uni lat elukohta pole.
oma hõlma haaranud enamiku teisi.
Oma kergemeelsuse pärast on lan
Samuti osutub kodutuks ka too
ka keegi pikk ja kahvatu tüd
Armetud ja inetud, seljas tihti umbes aasta neljakümnene naine, kes genud
ruk
Eliise, kellel aastaid umbes vee
kõige viletsamad räbalad, nii nad, millegipärast kutsutakse „mutiks".
need lõbunaised, siin liiguvad Viru Välimuselt sootuks armetu, peas randsaja ümber. Olgugi korralikku
ja Harju, Müürivahe, Aia, S. Karja, mingisugune kollakas rätt, sellisena de vanemate laps, ei viitsinud Eliise
Dunkri, Nunne või Valli tänavail, võib teda igal õhtul näha Viru tä plikana käia koolis ega õppida, vaid
püüdes tutvust sobitada mööduvate naval ,kus püüab tutvust sobitada pidas paremaks hulkuda ringi oma
meesterahvastega. Siin nad pakuvad peaasjalikult vanemate meestega, kes vanuste poistega. Kasvades ei hak
kõigile, eriti aga neile, kes pealtnäha valmis viima teda oma korteri. Ta- kanud tüdruk tegema tööd, vaid
purjus, oma müüdavat armastust, tea
des, et ikkagi leidub mehi, kes paari

Ilsed ja sajused päevad viidab naine

linna raamatukogu ajalehesaalis

Alati on nad, need lõbunaised, „Miitt" on näinud, nii räägitakse,

kutsel. Ja see ta on praegugi, evides
kaunis suure kuulsuse mürgeldaja ja
mässajana sundravilas, kus ta viibib

siin, olgu ilm ilus või tormine, \soe paremaidki päevi, olles ühe vähema
ehk külm. Aastast aastasse, jätmata lihuniku naiseks ja kahe lapse pus
vahele ainustki õhtut, tulevad nemad ema. Ent aastat kümme tagasi on tihti...
Niipalju võiks rääkida neist nais
siia, et järgmisel päeval ei pruugiks ta laimisud mehe juurest, hakates
nälgida .vaid võiks süüa oma vilet koos elama ühe noore lihunikupoisi test, kes täva°val. Teemegi seda edas
sat leiba.
ga. „Muti" teise armastuse õnn osu pidi, avaldades kirjutisi sealt, kus hi
Tänav on neile töökohaks ja sa tus aga üürikeseks. Kui otsas mehe lisöö tundidel kahvatute varjudena
geli ka koduks, sest puudub ju mõ juurest kaasa võetud raha, peksis liiguvad need, kes kord näinud häid
eni praegu on vaid häbiks ja
nelgi lõbunaisel kas või kõige vä poiss minema naise. Ka endine mees päivi,
hemgi nurgake .mida ta omaks võiks ei võtnud vastu enam põgenikku, kes koormaks ühiskonnale...
nimetata.

vahepeal rohkelt alkoholi ia teisi

Näiteks sel tumedasilmaiisel must uimastusmürke tarvitama oli haka

lastüdrukul, kes alati õõtsuval kõn nud. Kodutuna ja kõigi poolt põla

nakul liigub S. Karja või Valli tä

naval. Kes see mustlastüdruk on, ei
tea õieti vist keegi. Teatakse vaid,
et ta on tumm .kes imelikke kurgu
hääli tehes .mis meenutab lahkuvate
kurgede laulu, oma ligi püüab meeli
tada mehi .kellest temal puudust ei

Mõne inimesega läbi saada on
sama raske, nagu tiigri seljas rat

tuna hakkas naine tarvitama alkoholi sa sõita.

endisest rohkem ja langes lõpuks
nii sügavale, et temal üle ei jäänud

filistele võngetele see eelelevuse kuulsaid linnaiSi ja heakorra alus
kihisemapanev sooda, see kevadeks

sambaid äärmiselt ülevate ja kõi

taasi eriskummaline inerts, Taylon gutamatute enesetunnetega, naer' ise
susieem ja otse ameerikalik elutem ennast teiste kevadiseis vaateis, inim

po on mitte hirmus ühtne, vaid konna kirevas peeglis, millest ka
lihtsalt hirmus:

jastub vaevaltmoeldavaid olemise
Noil päevil, mil talve hingus tun illustratsioone...
dus raskena otsekui Türi Tarvitaja
Ori kevad väikelinnas, rahutu, siis
te-ühingu ..kassapreili", noil valu sinus visklev võõrastav elajas, siru*
sad hetked, mil külm ründas meid tades oma loendamatud katsesarved
kõiki, nagu „Bata" saapad, noil läm iga üksikugi indiviidi suunas ke*
matavad aegd unistasime pahatihti da õnnitledes, kellele tuues kan-»

paled: Kuulake kuis elu kohab õh puudus kevadel, pikk, põhjamaine
tuil väikelinnas puiesteii ja rahva tafv on võtnud viimased rekvisiidid,

pargis: Tundke ja pange tähele, ke
vad on noorendanud isegi kaheksa
kümne-aastased raugad, neilgi veri
on vedel kui keev elavhõbe, neilgi
sisimas musitseerib, ebamääraseid
pakitsusi ja pigistust vaevab.
Daamid, need kirg Ilsed moekand
jad, ostavad hooajale vastavaid siid

külm näpistanud kroonid sentideks.

, Ent kõigi vaevade ja viletsuse

Kiuste, kõigi vastolude ja vastutööd
tamiste peale vaatamata väikelinna

kevaci ületab kaugelt suurlinna sama-»

nimelise: kõik, mis suur on hirmus»

nii ka suur kevad suures linnas»
liialt ilu korraga, liialt kunstlisi päi-,
sukke kõigis võimalikes värvivar kesi selle ühe ja ainsa loomuliku
jundeis, härrad ja härrakesed ope kõrval milline kahtlematult kuuluö
reerivad kevad-kübaratega, kingade väikelinnale.

•ga, kaelasidemetega.

Karmi Tannes.

Oi milline püha hasart, torm ja
tung on tänavail päeva läbi: Solii
Ärmastus ei tarvita prille, ta oa
did, korpulendid äriinimesed rutta
vad portfellidega, elegandid, mitte pime.

.vähem massiivid naised omade uusi
mate kevadmantlitega. Elu demonst

reerung väikelinna pisikese muu

Mida enam sõpru, seda pahem;

mida enam vaenlasi seda parem, sest
Armastus paistab sama selgesti, tumatu elu, millisest üle kostab aga sõbrad petavad sind, kuna vaenlased

enam ühtegi kohta peale tänava.
kui augud suka sees silma.
Paremaid päivi on kord näinud ka
Onn on nagu metsa kaja, ta kos
too, nüüd juba vananev naine, keda
kunagi austati kui rikka majaomaniku tab küll vastu, aga ligi ei tule.

tänasin jälle Jumalat, et olin selles kunstis juba nii kaugele jõudnud.
Sest olin juba varem oma armsas kodus muusikat õppinud mängima.
Kõike olin seal õppinud, seni kui minu perekond lagunes, ja mina sun
nitud olin sealt ilma peavarjuta lahkuma, veo g 1 o r i a!
Vaatan ümber. Roosa vahib minu poole ja kõneleb:
Või nii! Ja teie olete pealegi muusikant ka?
Tõusin toolilt ja tunnistasin üles, et olin salamahti vähe harjuta
nud. Ja kui tema leiab, et võib mind ka veidi kuulata, siis olen selle
üle väga tänulik. Rohkem ei öelnud ma midagi: minu ärevus oleks
võinud mind äraanda. Kuid hiljem olin väga rahul enesega, et suutsin
tagasi hoida, et mängisin ainult jumalagajätmiseks. Siis läksin omi
treisuasju korraldama.
Ootasin Hartvigseni tagasitulekut.
Ja-ja, ma ei mõelnudki veel teid nii ruttu ära lasta minnal
seletas ta. Mul oleks veel tükiks ajaks teile tööd jätkunud. Kuid..
Marta tõmbas siin tema tähelepanu teisale, teatades, et mina,
üliõpilane, olevat ka klaverit mänginud.
Noh! Siis oskate ka veel mängida? küsis Hartvigsen.
Roosa seletas:
Jah! Ja kuidas veel mängib!
Neist sõnadest hoovas mulle rohkem uhkust, kui kõigist soovidest
ja loorberitest, mis kunagi mulle kiitusena osaks langenud. Lahkusin
Hartvigseni majast, süda täis tänutundeid. 00, olin suurest ärevusest
hoopis küüru vajunud! Minnes ei näinud enese ees teedki, ehkki
pärani silmil seda silmitsesin.
Ja nõnda siis saabusingi Sirilundi ja sinna ma jäingi. See ülekoli
mine ei toonud minu ellu suuremat muudatust. Hulkusin ja jalutasin
plikakestega siin ja seal, joonistasin ja maalisin neile ühte ja teist.
Ja minu perenaine, paruniproua, ei lubanud enesele midagi sarnast,
mis ei oleks ühele hästikasvatatud daamile mitte kohane olnud. Ei,
uskuge, midagi halba ega paha seal ei juhtunud: seda ta ei teinud
kunagi. Tal oli aga imelik harjumus, mõnikord käsi argikombel üles
tõsta ja nii kaua seista: nõnda seistes nägi ta imekena välja. Lauas
viibides pidas ta end väga hästi üleval, ainult harva mõlemaid küünar
nukke lauale toetades, kui toitu võttis või tassist jõi.
Mul oli kavatsus Maki paraadtoa sisemust maalida. Kavatsesin
hea pildi valmistada, ühe suure hõbe ingliga ühes nurgas, kahe gra
vüüriga seinal ja klaveriga teises nurgas. Kuid pean tähendama, et
kõik, mis siin asus, ei huvitanud mind põrmugi. Vahest ainult klaas
punast veini, mille Roosa kord lauale unustas. Ta pidi jälle siin päi
kese valguses viibima, tume punane ja üksik, nagu kustuv tähekene.
Kuid ometi leidus selles suures majas palju rohkem lõbu kui
Hartvigseni juures. Siin viibisid mõnikord ka väljama laeva kipperid,
kui torm nende laevad sadamasse kihutas.; Kord juhtus nende hulgas
viibima ka keegi venelane, kellega ma kõnelesin prantsuskeeli, nagu
oskasin. Halb ilm pidas tema laeva mitu päeve meie sadamas kinni.
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Kevade lähenedes iga kodaniku lemas salkena tänavaristteil, turul |a
südamelöögid võrduvad seismograa raudteevahil, näen väikelinna kuri->

leebest kevadest!..;
natusi ja elamuste nälga, kiseI*-,
Ta on saabunud!
duši täieliku elu järele.
Vaadake, kuidas äride vitriinid võr
Suurem kui kunagi on elutahe ke->
käis seni hoolega pidudel kui sai gutavalt
kutsuvad, nagu näitsikute vadel. Suurem kui kunagi on raha-»
haiguse ja sattus ..valgesse majja".

koos linna-öömajalistega, suvel aga Vanemad ei tahtnud midagi enam
maltki valmis oma käte vahele võt elutseb jällegi ülemiste järve äärsetes kuulda hukkaläinud tüdrukust, kes
haiglast vabanedes pidas kõige pa
ma ,kas või kõige inetumat ning vas metsades.
tikumat lõbunaist.
Nii on see aga praegu ainult. remaks valida omale lõbunaise elu

krooni eest, sageli koguni odava

Kevad väikelinnas.

lumpenproletariaadi äraneedvad äh sind enesest aru saama õpetavad.

vardused pole tööd, pole leiba:..
Näen töötatöölisi neid kõikjal
segavaid ülearuseid inimesi jut-

Naine olgu võidetud, mtite kerja*

tud.

jõudmas? Ja mis meil nüüd tuleb teha: kas abielluda või mitte?
Roosa saatis talle ehmunud pilgu.
Jah, üliõpilasse ei puutu see kõige [vähematki! kostis

Hartvigsen.

Naeratades ja pead vangutades kostsi nmina: „ei!" ja väljusin toast.
Ning ei tulnud enne tagasi, kui Hartvigsen mind juba ise kutsus.
Roosa istus toas. Nähtavasti tahtis ta sellega seda heaks teha. et mina
olin sunnitud toast väljuma. Ja sellepärast pöörduski mõne sõnaga
minu poole:
Minu isa soovib väga, et teie teda külastaksite. Muidugi, kõne
oli sellest, et teie mind saadaksite, kui metsa kaudu koju lähen. Aga
nüüd. ..
Noh, mis siis nüüd on? segas Hartvigsen ennast vahele.
Võib-olla, et soovidki just metsa kaudu minna?
Eil kostis Roosa. Ma ju jäin siia.
Jah, ja mul oligi vaja seda teada! jätkas Hartvigsen ärrita
tult. Kuid asi ei puutu sugugi lootsikusse! lisas ta minu poole
pöördes juurde ja naeratas nii lahkelt, heasüdamlikult.
Ei, mina sooviksin meelsamini jalgsi minna! kostsin mina.
Ja jutt voolas jälle kõigil rahulikumalt, ent mina märkasin siiski,
et Hartvigsen oli minu suhtes valvel, kartes, et ma ülearu palju ei
lobiseks. Ma vaikisingi. Võib-olla, keegi ehk äratas temas kahtlust
minu vastu. Kuid kust võisin ma seda teada?!..
Väike Marta tuli siis minu juurde, pani oma mänguasjad mulle
põlvele ja lausus:',K
Mu vend tegi selle katki!
Korjasin tükikesed kokku ja lubasin homme kinni liimida. Roosa
lähenes ka ja vaatas kummardades katkist mänguasja. Ja see kes
tis vaevalt ühe hetke. Võib-olla, Roosa tähendas ka midagi mänguasja
kohta. Äkki hüppas Hartvigsen üles ja väljus toast.
See oli õhtul. Ja hommikul tuli Hartvigsen minu juurde ja teatas,
et ma pidavat äramineku peale hakkama mõtlema.
Ja—jah! Muidugi muidugi! tähendasin mina selle peale.
Kuid praegu olin just uut pilti joonistama alanud, ja kogukonna
mets näis nüüd kõige kenamais värves paistvat. Ta oli selle hoopis
unustanud.

Asi on selles, et teenija peab nüüd meie juurde elama asuma,
ja ruumi on hädasti tarvis! tähendas Hartvigsen, nagu ennast
vabandades.

Võtsin selle väga kergesti vastu, meeleldi, et temas mitte kahtlust
äratada. Tõepoolest oli aga selle üle väga kurvastatud.
Aga kuidas siis pildiga jääb? söandasin viimaks küsida.
Noh, selle lõpetate muidugi enne ära! kostis Hartvigsen,
tundes rahuldust sellest, et mul mingit muud muret ei olnud. Ise
enesest mõista, et pildi peate enne valmis tegema, kinnitas ta veel.
I HNH
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tis juure, nad astusid sisse. Kui sõi~

Vere surve a 11...
(Sadie.)

Ta seisatas ühedest kesklinna lä Püha Nigula kiriku suunas. Mõlemad
bikäidavama tänava nurgal: väike, vaikivad. Möödaminejad ei tea mi
satään, tagasihoidlikku elegantsi riie dagi mõelda neist... Kiriku tornikell
laseb kuuldavale 10-sünge kõlaga:
unud daam, mitte silmatorkav
iludus, siiski meeldiv väike naine, pau-pau-pau! Nad jõudnud kiriku
võib-olla kolmekümne ümber aas esisele platsile .seisatavad lumeehtes
tates.
pärna all.
Koik temast möödujad härrad, „Ehk tohin pakkuda teile klaasi

noored kui vanemad ja šimmipoi
sidki pilgutavad talle silmi. Ka te

veini? Kas „Kübas" või kusagil tei
ses nooblimas lokaalis?" katkestas
makese pilk ootab, otsib... uurib... juba piinlikuks muutunud vaikuse
hindab... aga püsib ikka veel külm mees.

ja tagasihoidlik otsekohe meeste

«Tänan! ühtlasi palun vabandust,

aga ma ei soovi külastada ühtki
lokaali!" Kummalise daami hääl
silmad ootavad ja otsivad ning uu meeldis härrale, võlus teda sel
rivad iga mööduja mehe nägu... les avalduv tundlus ja pisut värisev
Näha ta on siinjuures omi mõtetega kõla, milles aga oli loomulik shar
nii tegevuses, et ehkki ta oma ümb niantne värin ja mitte kartusest või
rust hoolega silmab ja Ita kõike hirmust ega seisukorra ebamäära
näeb, aga seda ometi mitte, et kee susest, ei, sõnad kõlasid julgelt, ot
gi tedagi seirab varjust juba pool sustavalt. Ning naise pilk lebas ra
tundi algusest peale, silmapilgust, hulikult temal. Suured, sügavad,
pealetunge tagasi lüües. Ometi nood
ebamääraselt suured, kirgliseläikega

kiu ta seisatas tänava nurgale.

Härra seistes ühe vastaspoolse
suure kivimaja pimedas esikus, lah
tise ukse ees, jälgib innukalt, pea
eegu põneva huviga, daami. „Veel
15—20 minutit..." mõlgutab härra.

«Kui tal on kohtamine, siis antud
aja jooksul selgub, ilmub tema või

tiaam temast välja astus .märkas ta,
et see oli sama tänav ja samane ma

ja, mille uksest ennist oli väljunud
härra, kelle korterisse ta astumas
praegu.

Sellal ent pisarhelmeis tukkusid
See oli siis, kui üksikuid kuller
kuppu veei õitses ja puhkele lõi nad: noruspäi, olles nii rõhut

päiksepaistetust ning Haprast ööst

süütuid jaanililli.

Muide. ümbrus sammude kau
Ta tuli mu juurde: ilus kui esi
mene herev Jibiik kevadpäikese gusel oli varjat udukirmiga, ja
paistel .ahvatlev kui ööbiku laul selle paistmatuma palistuse pei
palitust ja kübarast kogu see aeg
dus jõetagusel heinamaal hal«
vaiksei
maiõhtul...
daami liikumatut pilku endal tundes,
Siis õrnutsesime tummas suud juv rohi oli vist küli raskelt kas
mis aga teda põrmugi ei heidutanud.
Siis tavalisel sundimatul käeliigutusel luste-joobumuses ähmaselt läik tes...
palus ta juba teistkordselt kü leva jõe kaldal, kuulates voogude
Loodus omas kummalises hää
lalisi astuda saali; enne daam polnud
letuses oli mattund äärmisse rah
täitnud tema sellekohast palvet, sest rütmi ning üksteise südametuk
oli jäänud esiku vaatlema, kuidas seid ... Kuid meie ümber õitses hu: isegi öökull ei ketrand ega
tundmatu mees ennast üliriideist va veel kullerkuppu ja lõi puhkele luuletand ööbik, tahtes meid visi
bastab ... nüüd aga astub iile läve esimesi jaanilille peotäisi.
mitte segada me õnnes...
saali. Samal korteriperemehe käe
„On sul hea, kallim?"
all süttivad kõik elektriküünlad la ea 11 toosi, mille võttis diivalni kõrvalt väi
uhkes kroonlühtris. Tuba täitub val keselt marmorlauakeselt. Tuba täitus sosistas viimaks, nagu unes, so
gusest. Külaline leiab end äkki mu meeldivast peenmaitselise J^aka
nivalt ...
gavas, suursuguses saalis; ühest pä lõhnast. Daam suitsetab
„Hea ,hea r ja huuled puudu
raniseisvast uksest avaneb vaade ele hulikuna. Mees seirab teda labi suit
gantsesse söögituppa, mille mööbel supilve: tagasihoidlik .ometi moods tavad huuli, südame liitudes sü
Mees juhtis tundmatu daami läbi
maja koridori oma mugavasse kor
terisse. Eestoas vabastas mees enda

on neeger-must njng puhveti läiki lõikega kleit pisut liig sated;a/~JSnõ damega ...
vate klaasuste taga seisab nii palju na - keha ümber; kaelaumbert alla
„Tänan sind selle ülima õnne
valguse sees virvendavat kristalli... madala rinna peale langevad parl.d pärast! Tänan sind!.." Ta vaS
tundelised silmad ... Intelligentsed Veel näeb külaline, et saalil on ketina; varukatud käsivarred, õhu tas korrates neidsamu sõnu tun>näojooned kitsavõitu näos... Mees kaks kõrvalust, nood aga on praegu kesed käed ise ühegi ehteta, isegi
silmitses teda nii hästi, kuidas või suletud .nii ta ei näe, mida veel pei mitte ühte sõrmust pole neil..täid deid...
maldas ümbritsev ähmane laterna davad need uksed enda taga ... Siis- lased puusad tunnistavad küpset naist
„Tänage ka meid sel
valgus uurida temakese näo iseäral Ki-daam aimab umbes nii: maitselik temas, ehkki üldmulje on ahtakese le vaikuse eest, mis teile te õnne
dusi. Temake samuti uuris meest magadistuba ja vasemal kabinet. 0ma...; väikesed ja vormika saare
enda ees, ja veendus õige põhjali Ning ta naeratab endamisi, mida ka ga jalakesed. Mehe pilt tõuseb tagasi võimaldas!" vulas vesi, laksles
kult: et tundmatu mees võib olla märkab mees, kes sel ühel hetkel, mil naise näole. See naeratab võluvalt, kala, vuras öökull, helises ööbik»

aastates palju üle kolmekümne, kõr tundmatu imetles tema korterit, nüüd
tundmatu daami ja temakesest ooda ge ja tugeva kasvuga, tõmmu; ele omakorda vaatleb liikumatul pilgul
gantne ja mitte sugugi häbematu ... daami. Vaid paar hetke kestis see
tava suhtes ning seirab edasi.
neil ,siis mees astus ligi, et aidata
Möödusid ka need, härrast määra „Kui... siis raffineeritud elu
mees!" mõlgutas naine. Jälle oli vai külalist vabaneda mantlist ja küba
tud 15 minutit ..Veel 5..." härra
rast.
õilmitses kella oma käerandmel. Möö kimine kestnud liig kaua, et tundus
„Istuge palun ,madam." Ta osutas
tarvidust sõnakesegi kõnelda.
dusid needki viis minutikest, väljus
..Kui oleksite pisut vähem sala madalale diivanile. Kui daam istunud,
härra pimedast kojast, astus täna
siis lisas: .Mida tohin teile pakkuda,
vale ning otsustaval sammul otseduslik, madam Ma meeleldinimelt, midagi kuuma: Kas teed või
kohe üle tänava daami poole. Daam näeksin teie seltskonda, kui lubate ... shokolaadi?" Samas, kui märkas oma
märkas ligiastuvat meest, kui see Kui te vaid avaldaksite mulle, kuhu lauses ebatäpsust sõnade järjekorras
ma võiksin saata teid? Kus võiksime

mitte ..jätkab härra mõlgutusi

Vastastikune õnn.

duk mõne minuti pärast peatus ja

jah ise kui rahu! olles enesega sahises puu... Ja siis kooris:
..Teie, inimhingede, õnn kestab
hetkes, mil üksteise leiate ja mii
teie tunnete onnist rahu ei sega
ta..."
..Mida mõtlesite praegu? Näite
Mõistsime looduse rikkumatu
mulle üldse väga mõttes... Kas te kõnet.
ikka olete kiindunud millegile?"
Lahkusime: võib-olla, asetseb
„Mul on juba iseenda mõtete selt
sis igav ... Mida peaksin küll siis nende õnn häältes, ja ka meie
tundma olles ühegi mõtteta?!"
ei tahtnud neilt seda võtta ega
ning sellega, et teda Pii innukalt vaa
deldud: Mees, et pääseda seisukor
rast naeratab vastu. Ning siis viimast
sõõmu suitsu tõmmates, heidab siga
reti toosile, öeldes:

estus tänavale. Ta kummalisuses
parandas: ..Loomulikult daamid
„Jah .noogutas daam ning ta pilk oma vaikusega segada ...
pilk mõõdab ka seda meest... Kes veeta koos paar tunnikest?" <
eelistavad shokolaadi!" lühike naer
«Lokaali seltskonda ma ei ilmu." libises mehe huulilt. Daam näis kuu näis kui selguvat ja silmad elu st u
praegu tervitab viisakalt, elegant
Saime aru: taevas, mis
vat.
siga kergitades kübarat ja koheldes Daam viivitas, siis jatkas: „Aga mul
pilguga, mis iseendast ei ütle mi pole ka kohta kuhu paluda teid enda
dagi, aga pole nois hallis silmis ka külaliseks, et võiksime vestelda se
vähematki häbematust ega jultumust, gamatult ... Kõikjal on inimesed ..."
vaid kombepärast naine ulatab käe ta hääl kõlas kummaliselt. Mees
tundmatule, võib olla ka sel põhju mõtiskles silmapilgu, siis lausus ette

sel, et mitte äratada neist praegu vaatlikult :
mööduva valvekonstaabli komblu
«Kui tohiksin

paluda teid minu
se järele valvava pilgu tähelepa- juurde külaliseks?" Naine viivitas
Pu... Härra, vaid aineti pilku möö vastusega, aga viimaks vastas: „Pa
dujale komblussilmale heites, lausub
kohe käesurumise järele:
.Madam, lubage mulle saata teid!"
ühtlasi ta paneb käe naise käevarre
le. Nad liiguvad tänavat mööda alla

latavat sedagi... Aga juba ta ütleski:

..Siiski... mina eelistaksin teed, Maksab elada? Milleks elada? Mis mitmed korraga elama ei mahu.

sest see soojendab rohkem kui sho on teie arvates elueesmärk?" ladus

E. Uibo.
kolaad."
mees huviga küsimusi külalise ette.
..Õigus: täna on kaunis külm õhtu. Samai keegi tuli söögituppa küla
Naise armastust peab rohkem
Te vabandate mind, lähen käsen kee line pööras masinlikult pilgu avatud kartma, kui mehe vihkamist.
ta meile teed." Ta jättis oma külalise ukse suunas. Mees tõusis, öeldes
Alati leidub haak, mille otsa häda
mõneks minutiks üksi. Tagasitulles vaikselt; ..Teenija", ning surus kokku

ta viivitas enne hetke ukseeesriiete
varjus, kui et astus saali; külaline is
ius endisel kohal, diivanil. Ning lüjfj
Käe jälle daami käevarrele pan naeratas talle vastu. Mees märkas,
nud .nad astusid edasi, sammusid see naeratus elustas naise kurba
puiestikust välja tänavale. Nähes ee nägu, varjatud kurbtust...
mal sõidukit, vilistas mees. Auto sõiMees ulatas külalisele sigaretiiun, kutsuge mõni sõiduk!"

See oli alles hommikul, aga pildi valmistamisel vajasin õhtupoolset
valgustust, nii et mul jäi veel mõnigi vaba tund aega. Läksin Sirilundi.
X.
Paruniproua rääkis mulle:
Olen nii rõõmus, et kõnelete minu lastega ja õpetate neile

midagi.

See katkeb nüüd, kostsin mina: ma sõidan varsti ära siit.
Paruniproua ajas kaela õieli ja imestas:
Sõidate ära? Või nii?
On veel natuke ühe pildi juures lõpetada. Kui valmis saan,
siis kohe lähen.
Kuhu te siis sõidate?
Mul on sõber Utveris, Ossi ringkonnas: sõidan tema juurde.
Sõber? On ta teist vanem?
Jah, kaks aastat.
Kas ka kunstnik?
Ei, kütt. Samasugune üliõpilane. Matkame ühes temaga.
Ara minnes nägin paruniprouat sügavmõttelisena.
Peale lõunat, kui pilti maalisin, tuli paruniproua minu juurde, ja
ma kõnelesin vähe temaga: Siin haaraski tema käsi minu saatuse sise
musest kinni: ta palus mind Sirilundi sõita ja seal hakata tema tütar
laste koduõpetajaks.
{Neid sõnu kuuldes kohmetasin nii, et jäin soolasambana seisma,
pintsel käes, seesmiselt sügavalt värisedes, sest mul oli suur põhjus
rõõmustada võimaluse üle siia kauemaks ajaks jääda. Isegi palvetasin
salaja, et Jumal seda nii juhiks. Palusin proualt luba, pikemalt seda
asja läbi kaaluda, millega ta väga leppis ja juurde lisas:
—Muidugi, esialgu ei tarvitse teil palju tüdrukuid õpetada: nad on
ju praegu veel üsna väikesed. Ainult jutustage neile üht ja teist,
võtke neid enesega kaasa, jalutage üheskoos. Ah, palun teid, tehke
neist paremad inimesed, kui ma ise olen. Nad on veel nii väikesed
ja kenad. Mis aga teisse puutub, siis maksan teie töö eest korraliku
tasu.

Oleksin võinud talle kohe „ja sõna" anda, sest tundsin selle
üle aina suurt rõõmu, kuid siiski laususin selle asemel:
Kõik oleneb sellest, kuidas minu sõber sellesse suhtub, sest
sarnasel korral ei tuleks meie matkast enam midagi välja.
Ära minnes pööris paruniproua minu poole ja tähendas:
Plikakesed kõnelevad kogu aeg aina teist ja paluvad isegi
Jumalat, et teie ikka tuleksite. Seda on nad ise välja mõelnud. Mui
dugi, mina olin sellega päri, ja las' nad palvetada edasi.
Järgmisel päeval tuli paruniproua uuesti sama asja pärast minu
juurde, ja siis juba otsustasin paigale jääda. Ei olnud enam kohane
rohkem teeselda ja hinda kergemaks kruvida, sellepärast algasin siia
39

maail
„Ja mida mõtlete elust üldse? male kmgit, on nii väike, et seai

tiibukse pooled. Hetki kuuldus vaid oma saatusliku silmuse võib ripu
taldrekute ja massiivse hõbeda heli tada.
nat, mis tungis vaikusse söögitoast.
Lootus on ainult unenägu: ta var
Siis algas daam ,pisut unistavana,
lebades pilguga mehel, kes oli istunud jab sagedasti tõe ära. Ometi tröös
tib ta just meid sellega, et. petab
ta ette tugitooli.
(Järgneb)

meid.

ise juttu esimesena ja andsin kohe aupaklikult oma nõusoleku. Teata
sin, et olen tema heatahtliku ettepaneku tänuga vastu võtnud.
Ta ulatas mulle käe, ja meie kaubad olidki koos.
Lõpetanud seekord pildi, läksin Hartvigseni kuuri, istusin oma
harilikku nurka ja tänasin seal vaikselt oma Jumalat, et ta oli kõik
nii kenasti korraldanud, võttes kuulda minu palvet. Kogu selle õhtu
olin vaikne ja sügavais mõtteis. Ei tahtnud Hartvigseni ees kiidelda,
et sõidan Sirilundi, aga Munken Vendtile teatasin sellest sedamaid, et
asjaolud peavad mind veel mõneks ajaks selles väikeses alevikus kinni.
Kuid mõni päev hiljem, kui pilt juba täiesti valmis oli, levines
see uudis kulutulena Maki kaudu ümbruses laiali. Hartvigsen tuli kord
Sirilundist tagasi ja ütles mulle:
Kuulsin Makilt, et teie asuvat Sirilundi elama. On see nii?
Roosa kuulatas ka seda, ja väike Marta ajas kõrvad kikki.
Jah, nagu näha nii see küll on! kostsin mina.
Noh, see ju väga kena!
Hartvigsen hakkas sööma, ja meie kõne kaldus hoopis teisele tee
mile. Kuid mulle näis siiski, et talle ei meeldinud sugugi minu kavat
sus, Sirilundi kolimise suhtes. Roosa ei lausunud sõnagi.
Noh, küll on aga viguri välja mõelnud! lausus Hartvigsen,
nagu pool endamisi mõtiskelles.
Kes? küsis Roosa.
Noh, see parim Edvardakene ikka! Noh, nüüd on see ju üks
ta-kõik!
Mina aga mõtlesin: «Tähendab, paruniproua ässitas siis Hart
vigseni minu vastu üles." Ja kui asi piirdub ainult sellega, et mind
taheti oma lastele koduõpetajaks võtta, siis ei või selles küll midagi
paha peituda, kuid minu arvates näis Hartvigsenil aga sarnane nägu
olevat, nagu oleks tahetud talle ei tea mis vingerpussi mängida. Näh
tavasti ei meeldinud talle põrmugi asjaolu, et mina edaspidi asun
Maki majja elama, võib-olla ärritas teda ka see, et nende lähedusse
jään veel pikemaks ajaks. Sarnasel korral jäi mulle ikkagi võimalus
Roosa läheduses viibida.
Järgmisel hommikul pidin juba üle kolima. Kuid enne ärasõitu
tahtsin Roosale seletada, mille kallal nende majas viibimisel kõige eest
salaja nii agaralt tegutsesin. Ta oli aga ühes Martaga kuhugi kodust
ära läinud, arvatavasti meeleldi, et mitte minu ärakolimise juures
viibida. Ootasin tema tagasitulekut teelt, istusin siis oma asjade juurde,
ilma et oleksin ust lukustanud või ringi vaadanud.
Roosa ja Marta astusid sisse ja jäid ukse juurde seisatama.
Mina istusin klaveri taga ja mängisin. Mängisin väga kena pala,
mida ainult teadsin, nimelt: Mozarti A- duur sonetti. Tuli väga hästi
välja, justkui oleks minusse see suur ja uhke süda asunud, mis ta
loonud, et mind sel hetkel toetada. 00, nüüd olen juba küllalt prakti
seerinud, et mitte Roosat häbeneda, vaid lasta tal kuulda ka minu
mängu, seni aga ootasin kogu aeg, ükskord nii kaugele jõuda. Nüüd
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ometi teised naised, ettekujutused
neist. Eks ka sarnased mõtted ole
patused, eks ka sarnased „läbiela
mused" ole abielurikkumine! Ja sel
liseid mehi Teie poolt eelistatud tüü

WWIM ja floleemiha IM vahel.

suhtes, nagu paneksid nemad vähe tunneb. Tutvuneb ta aga peale välise
rõhku naise vaimlistele omadustele. koore ka daami pesuga, siis võib nii

Kummal oleks mehe kohta registreeritud naine ei tule minu

hasl nägugi, kui märkab, et ma just
juurde elama, seletades, et tema ja enne seda olen istunud peegli ees
ta
sugulased
olevat
selle
vastu.
Nad
ja ..maitsnud keelatud vilja." Mis
Armastasime teineteist ja pidime
Teie arvate? Gratia.
abielluma. Saatus aga mõtles teisiti nõuavad tingimata kiriklikku laula
lust.
Minul
aga
puudub
selleks
raha.
Vastus „Õnnelikule naisele"
ia viis minu armastatu välismaale.
Nii siis, olen faktiliselt küll abi
Vahetasime algul kirju, kuid hiljem
Haapsalust.
katkes meie kirjavahetus ja meie ei elumees, kuid tegelikult mitte. Mis
(..flbieluleht" Nr. 12.)
pean
tegema?
Üksteisest
lahusela
teadnud teineteisest enam midagi.
Et abielu kunst seal on Teil õi
Mulle sündis laps temast, keda ar mine ei paku mulle mingit huvi: gus, kuid ekslik on Teie arvamus, et
sarnane
naisemehe
elu
on
mitukor
mastasin kõige oma hingega. Laps
abieluõnn oleneb üksnes naisest. On
da kurvem kui poissmehe elu: ma kaunike hulk mehi ,kes naise kava
on praegu 5-e aastane.
pole
õieti
naisemees
ega
poissmees
Seal juhtus aga ühel päeval mi
luse ja oskuse peale vaatamata ometi
dagi, mida ma ei oodanud. See, kes ka. Õieti pole ma veel päevagi oma oma veto maksma panevad, ja kui
aastaid juba kadunud, saabus kodu registreeritud naisega koos elanud. sarnasel mehel puudub au-tunne, lu
maale. Vahepeal oh ta juba abiellu Kas ei ole kohasem mul lahutada ja gupidamine oma perekonna vastu,
uut neidu otsida, kes ainult loob ta väljaspool suhteid veel pea
nud ja tal on ka väikene poeg. mõnd
Nüüd, kui ta oma perekonnaga siin reaistreerimiseaa leviks.
Kurb abielumees, Viljandist. lekauba. Ei hunti kodus pea hunt
vaatab ikka metsa poole!
on, muutus minu seisukord piinli
kuks. Mees, kuuldes, et mul temast Gratia vastus neile kes teda
Muidugi 20 aastat tagasi olid
laps ja et ma teda aastaid olen ooda arvasid vastuse vääriliseks? inimestel vaated teistsugused, inim
nud, tahab end naisest lahutada, et
sool
oli teistsugune kasvatus, teist
Mina ei mõelnud omas kirjas

rohkem õisust?

Just vaimukaid, vaimliselt igakülg

mõnigi korralik, puhtust eelistav

seli arenenuid (ka kunsti suhtes) hin mees naise jätta.
dab iga samase tasapinnaga mees,
Üks korralik mees ja neiu mõis
öeldakse küll, et armastus käib kõhu tavad ise abielusadamasse purjeta

kaudu ,aga mis hakkab peale üks da, ja kui nad sinna jõudnud, mõis
targem mees naisega .kelle huvi ula tavad ka hoolitseda eeltulevas abi
tub vaid praepannideni ja supipotti elus, et abielulaev karile ei jook
deni!- Sellest oleks nagu ikka vähe.
Sarnane perekonna idüll muutub pi
kapeale igavaks. Ma ei kõnele mui
dugi sest igavast perekonna-idüllist
sellest mõistest, nagu peaks mees
kõrvalhüppeid tegama. Ei! Kuid juh

tub siiski, kui mees satub vahest

seks, ning usun, et enamik naisi on
küllalt arukad, kuis mehi kinnipüüda,
neid abielus kinni hoida, njj et Teie

ajast-arust läinud targutused vae
vab viljakandvale põllule satuvad

Frederic Rex.

kokku oma koolivennaga, sõjaseltsi Vastus „Madisele" Viljan
dimaalt.
lisega, või mõne muu haruldasema
(„Äbieluleht" Nr. 12.J
sündmuse puhul, astub kuhugile vii
sakasse kluppi, teeb oma paar pitsi
On ikka riskantne, kui neiu abi
Kas peaks ta sarnasel juhtumil sõp ellub Teiega kaastunde *õttu. Siin ei
radest jalga laskma, öeldes „mul saa kellegi ettekuulutaja nõuande

naine ei luba"? Teie naeruvääris järgi käia seisukord võib hoopis

tate meest, tal on häbi oma naise vastupidiseks kujuneda. Siin on vaja
kaitsta naisi, kes on saanud värvi sugune arusaamine moraalist. Sel ajal tõttu sel juhtumil.
ikkagi enda instinkti järgi talitada

Minule, kes olen aastaid pidanud pulkade ja puudritopside orjaks, kes võidi küll mammi seljataha pugeda
Just Teie kirjutisest selgub, et Teie
fiksi kannatama ja toitma meie väi maksku mis maksab aina punaseks ja kui keegi kavaler ..preili Paulinet tahate meeste abielu sunnitööks muu
kest last, oleks see suureks õnneks. lillaks värvitult tähelepanu enesele kohtamisele" kutsus. Praegusel ajal ta (polnud see vanastigi nii). Seda
Kuid kas tohin ma seda temal tõmmata soovivad. Ei koguni mitte, vaid naeruvääristaksite endid sarna
Teie ütelus: ..Orjami
teha lasta? Kummal meist oleks mehe mina tahtsin öelda seda, et naist se teguviisiga ja naiivsete väidetega. väljendab
seks on mehed loodud, naisteran
kohta rohkem õigust?
kellei võivad olla väga head ise Igatahes üks on kindel endid vaa selleks, et mehe üle valitse
Kurb ootaja. loomu omadused, ei või ometi veel mammatütreiks ja pupedeks (nagu da, elada, ja meest sundida (mi
hukka mõista selle väikese pahe, Teie naisi tahate nimetada J teeskle nu sõrendused). Sarnane karistus
Mis teha,
et ühest pealetikkuvast neiust lah naiseliku edevuse pärast, kui ta ik- jad neiud jääksid meeste suhtes kui vaid kohane Don-Juanidele, kes nai
ti saada? Mingisuguseid suhteid meie Ka ilusam püüab olla kui juba ise vale neil poleks edu. Nähtavasti si õnnetumaks teinud. Korraliku, are
olete liig ajast maha jäänud, et arva nenud meeste juures Teie sarnase
on.
vahel olnud ei ole, kuid nagu ma gi Teie,
mehed, soovitate ikka olla te veel sarnaste võtetega võita ja kasvatusmeetodiga kaugele ei jõuaks.
märkan, on tal kavatsus mind oma
võrku kiskuda. Pai poisu. hästi tagasihoidlik meil naistel. Ma võluda mehi, nagu Teie kirjutisest Puudub vaid piits Teie kätes, et va
hindan väga voorust, mis nimeta võib järeldada. Et oma meest käpa hest Teie oma võimuhullustuse ihas
Missugune iseloom
takse tagasihoidlikkuseks, aga siis ei all hoiate (ja veel kuidas !j pole mehele enda valitsusvõimu näidata
peaks olema inimesel, et elust kõi ole
ta enam eht, kui see poogitakse ime, sest tuhvlikangelast kaltse ja temale abielureegleid pähe tuupi
ge paremini läbi saada? Olen mär
ganud, et mõnel veab elus pagana külge olevusele, kes sellisena mit leidub ka tänapäev. Või Teie arvates da. Tõesti olete väärt muuseumi pai
te sündinud pole. Ei või ju ometi on see ideaalne mees kes oma arva gutamiseks. Kahju, et vanavara kor
Kästi, kuna teisel, kes väärilisem enesele
soovida naist, või meest il must öelda, kui ka tal õigus oleks jajad veel Teieni pole jõudnud.
inimene, kõik nagu kiuste tagurpidi
ma nhegi inimliku veata, sest pole (ta vaid ~naudib perekonna õnne"),
Annate küll hea retsepti naistele,
läheb. Maikelluke.
ju meie isegi ainult voorustega va iga tühisemas asjas peab naiselt luba kuis mehele saada, kuid unustate
Milline kättemaks
rustatud. Või võib enesest keegi se küsima?: Sarnane orjalik mees mil sealjuures statistilised andmed, et
oleks kõige parem mehele, kes mind da öelda, siis muidugi ei maksa mul list Teie eelistate, on vastik.
naisi Eestis rohkem kui mehi. Kuhu
juba aastaid on petnud ja seda veel vaielda Teiega. Lubage siiski mulle
See on mees ausa, õilsa ise siis ülejäänud jäävad? Peaks kill
praegugi mõtleb edasi teha?
üks küsimus: Kas jätaksite neiu ko loomuga .iseseisev, kes temale antud kahenaise pidamine lubatud olema,
Petetud neiu. simata, kui talle kuidagi kogemata vabadusele vaatamata jääb korrali
siis pääseks nii mõnigi vanatüdru
südame kaotanud olete, kes omab kuks perekonnainimeseks, eelistab ku põlvest, mis tihti paratamatu, kuid
Mis pean tegema?
Olen vaene, keskealine meesterah väga häid iseloomu omadusi ja nen oma naist teda ahvatlevatele nais see pääsemine ei oleneks ikkagi Teie
vas, kes kaua üksiku elu elanud. Tü de kõrval naiseliku edevuse, mis väl tele, kuigi neid mehi just nii väga retseptist. Ka praegune majanduslik
dinedes sellest otsisin omale eluselt jendub püüdes ennast ilusamaks teha. palju pole. Sellegipärast pole vaja kriis ei võimalda kõigile meestele
Kui mind kosiks üks tõsine ja tubli ori olla. Mis aitab see kui Teie mees abiellumist, pealegi kui neid tahetak
silist, kelle ka pika otsimise peale
leidsin. Armusin temasse, lootes mees, kes põhimõttelik vastane nais ainulv teatud kunstilste võtete najal se orjaikkesse panna. Nü mõnigi neiu
Varsti jõuda randa, kus kõik tnu unis te lokitud juukstele ja värvitud huul püsib kodus, kardab Teid; ka tema on nõudnud meestelt Teie retsepti
tused täituvad. Rääkisime läbi ja tele, ma usun kindlasti, et ta ometi võib teeselda, et Teid mitte kurvas järgi orjamist, kuid on lahingu kao
lasksime endid mõne nädalase tut pühapäevalgi lubaks mul enesele tada, sest on ta ju nii järelandlik ja tanud.
vuse järele registreerida. Aga minu soovida head hommikut, ega tee pa- heasüdamlik! Mõttes võivad tal olla
Ainuke väide, mis Teil õige

sellelgi, kelle järele teda vooliti. Friina on tusane, ja Praxitel
ei näe tema naeratust, ja et kuju elustada, Praxitel annab talle
Friina naisorja naeratuse.
Ärritatud Friina purustab kuju ja kihutab Praxitel! minema.
Kolmas akt. Pidustused Afrodiite auks Kreekamaal. Mas
keeritud lõbutsejate hulgas viibib ka kurb ja tusane Friina.
Armastus Hüperidose vastu on teda uuesti uue jõuga haaranud,
ta otsib temaga kohtamist. Maskeeritult läheneb ta Hüperido
sele, kuid kuuleb, et Friina on talle igavesti surnud.
Meeleheitmises otsustab Friina ennast tappa, kuid surma
eel tahab veel oma iludusest mõnu tunda. Ta heidab seljast
riided ja hüppab merelainetesse, miile vahust ujub välja tema
ilus katmata keha. Tuhanded kreeklased peavad teda Afro
diiceks. Imestuses langevad nad jumalanna ette, palavad ja
kummardavad teda

Ainult Hüperidos tundis Friina ära. Ta sai aru, et tema
teguviis on pühaduse teotamine, mille eest teda ähvardab surm.
Ta peidab Friina oma mantlisse ja põgeneb vägivaldselt rahva
hulgast.

Mis oled sa, meeletu, teinud! Tunned sa veel seadust?
Pühaduse teotamise eest on surm!...
Kuid Friina väriseb õnnest. Mis on talle nüüd surm, kui
on oma iluduse võlu mõju näinud, kui tuhanded inimesed tema
ees põlvitades palusid, teda jumaldades! Mis on talle nüüd
surm, kui ta teab, et Hüperidos teda armastab?!...
Neljas akt. Kohus Friina üle. Areopaag koosneb 40 kohtu
nikust. Friinat süüdistab tema vihaseim vaenlane, küürakas
Arhont, kelle oli ta armuavalduste hetkel, nagu looma oma
majast välja kihutanud. Süüdistaja kõne sisaldab palju kibe
dat mürki.
Kohtunikud, olles Arhonti kõne mõju all, kordavad ühe
meelselt: «Pühaduse teotamise eest on karistuseks surm!"
Nagu metsaline astub välja Friina kaitsja oraator Hüpe
ridos. Hirm kaotada oma kallimat vaimustab teda kõige pare
mat kõnet pidama. Ta hüüab paatosega:
«Kreekamaa seisab kõrgel sellepärast, et ta maalikunsti,
skulptuuri ja luule kodumaa! Mis inspireerib kunsti? Iludus!
Ja surelikud on otsustanud hävitada taevalikku iludust, seda,
kelle jumalad meile kinkinud, võib-olla üheks korraks tuhande
aasta kestel?!... Vaadelge, kohtunikud, jumalikku iludust, ja
siis tõstku see oma käe, kes otsustab suurt jumalate kingitust
hävitada!"

julgelt tõmbab Hüperidus süüalusel mantli seljast. Katma
tult seisab Friina kohtunikkude ees. Kohtunikud on iludusest
võidetud, ja nad hääletavad hetääre Friina õigeksmõistmise
poolt
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vad, ei pane oma välimuse peale

rõhku. Kuid seda juhtub ka vallaliste

seas: pealt aih ja uih, alt fuih! Sel
juhtumil on naine vaid niikaua võ
pides leidub külluses.
Ekslik on Teie arvamus meeste luv, kui mees teda pealiskaudselt

Küsimusi ia kostmisi.

teinuga abielluda.

on see, et naised sageli peale abi

ellumist tõepoolest lohakaks muutu

pealegi igakülgseid kaalutlusi. On

juhtumeid, kus kaastunde tõttu abi
ellujas tekib hiljem sügav armastus
oma teisepoole vastu, kuid on juhtu
meid, kus armastuse asemel kasvab
Vihkamine, ehk armutakse hoopis
võõrasse .kuid mitte oma mehesse.
hui abiellute enda äravalituga, siis
peate väga kannatliku iseloomuga,
peenetundelik, tähelepanelik olema
oma naise vastu. Sel puhul võib lõ
puks tekkida tema armastas Teie vas»

tu. Kõige tühisem, mõtlematu sõna,

teguviis Teie poolt võib hävitada

Teie lootused. Ärge talitage nende
nõuande järgi, kes soovit. Teid abi

elluda tolle neiuga lootuses, et

küll armastus hiljem tekib, sest lõpp
tulemuseks on ainult kaks võimalust
ja kurb on kui Teie abielu puruneks*
kui mõtlematult astuksite Teie pooli
kavatsetava sammu.
Veei kord: kaalutlege olukorda iga
külgselt, võrrelge mõlemate häid ja

halbu külge j. n. e. millest tingitud
see kaastunde-abielu kas armastab
see neiu õnnetumalt kedagi teist, või

lihtsalt pole tal armastust Teie vav
tu. Esimesel juhtumil Teil küll kasuli
kum loobuda abiellumismõttest. Kui
ta aga surma, või muu juhtumi tõttu

täieliseli kaotanud oma armsama, siis

vast ehk paranevad haavad, ja Teie
headus tekitab lõpuks tunded temas
mis, arenevad armastuseks.

Frederic Rex.

salongi ja kummardas väga viisakalt. Ta kandis endist puhast
visiit-ülikonda, ainult kaelaside oli teine, veel heledam kui
endine.

Ja mis mulle ütlete, teie hiilgus?
Näidend meeldib väga, olen nõus!
Noh, nii ma arvasingi! rõõmustas Beljajev, Maarale
lähenedes. Ja sellepärast, et seda juba ette teadsin, lasksin
selle lepingu valmistada.
Ta ulatas Maarale lepingu, millele ise oli juba enne alla
kirjutanud.
Ainult nüüd tuleks veel teie hiilgusel sellele lepingule
alla kirjutada. Millised tingimused? Kõik kulud minu kanda,
aga teile pool sissetulekut ja üks benefiss. Oh, sellega veel
teeme kõmu, teie hiilgus! Mul on juba ses suhtes terav nina.
15. juunil on esimene spektakkel ja homme algan juba rekla
meeriinist.
Peaaegu ilma läbilugemata kirjutas Maara lepingule alla.
Lõunalauas teatas Maara oma „uudisest" ka krahv Selvinile.
Mis? hüüdis see, taldrikut eemale tõugates ja toolilt
üles hüpates. Oma neetud teatriga röövid mult viimase
rõõmu kübemekese? Piinlesin ja vaevlesin terve talve, lootes
suvel sinuga vähe puhata, aga nüüd... kas pean üksi sõitma
ülesvõtteid tegema ja sind siia näitelava labürinti jätma...
või pean Akadeemiast lahkuma ja kõik oma kaheaastase töö
vilja hävitama!
Mina olen näitlejanna, Alik! Mul võib alati sarnaseid
ootamatuid engažemente 011 a... Siis peaksid sa alati kõigist
oma töödest loobuma?... Kui lõpetan külaskäigu-etendused,
sõidan kohe maale sinu juurde. Jumala pärast ära aja asju
keeruliseks ja ära mürgita minu rõõmul.. .
Selvin suutis oma meelepaha maha suruda. Tasaselt tuli
ta laua juurde tagasi.
Kuid Maara meelitused ja naljatused ei suutnud tema näol
naeruilmet esile manada.
2.

repetitsioonid edenesid kiires tempos. Eugen Bel
jajev osutus „üheks neist noortest," kes oma andekuse ja orga
niseerimisoskusega hiilgas. Gurskaja partneriteks kutsus ta
kaks noort näitlejat, kes olid Peterburis tähelepanu enesele
võitnud, nimelt; Baratovi ja Glagolini. Ja ei olnudki võimalik
enam paremat valikut teha.
Linnas kleebiti igalepoole suured reklaamid üles. Ja Bel
jajevil leidus igas ajalehe toimetuses „oma inimene," kes tema
arvukaid märkmeid teatri arvustustesse mahutas. Ohe nädala
jooksul olid juba kõik teatri piletid „Friina" esietenduseks ette
•**! j» M»*"
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Vastus „õnnetu Vallyle". Vastus „õnneta Vallyle".

Kirjavahet. ja poleemika lugejate vahel.
Vastus „ Õnnelikule naisele"
Haapsalust.

võite vabaneda, pöördes järk-järgult
tähelepanu olevikule, ümbrusele, kui
gi see algul raskena näib. Suggeree
(«flbieluleht" nr. 12.)
rige endale vastupidiseid tundeid, ku
On ju võimalik, et naine abielus ni saabub rahu hingesse. Siis saabub
tõesti õnnelik olla võib? On ju me
silmapilk, mil tunnete end va
hed kõik, üks rohkem, teine vähem, Teile
bana, uue inimesena.

alitsushimulised, tugevad ohjade

Praegune kevad ja eelolev suvi
pingul hoidjao (muidu tõmbavaa nai
on selleks küllalt soodsad, et mitme
seo meeste püksid oma jalga) ja vai
kesistada elu, mis annavad eeldusi

jua käskijad .kes kunagi vasturää Teie hingelise tasakaalu tagasisaa
kimist ei salli. Tee oma töö, söö oma
vutamiseks. Viibige rohkem seltskon
silk-leib ja ole vait, see on aastane nas, tehke kaasa väljasõite vabasse
eeskiri naisele. ,
hullake, mängige, sportige
Et naised kõiki oma halbu mehi loodusse,
nii vees kui murul. See on arstimis
oiijades hoida võivad, kui aga taha vahend ja saabub päev, mil olete
vad, protesteerin selle vastu. See tervenenud esimesest armastusest,
ei ole lihtsalt võimalik, ei käi kõigi kohtute teisega ,mis võib-olla veel
kohta. Leidub aga kogemata mõni
hsskimi apumjrg sifn) uioojasi uiaimjad

kes ennast naisest juhtida 1 aseb,
kuna aga suurem hulk kõik Noaaeg
sed kinnised võmmid on, kes peale
oma tahtmise midagi ei tunne. Ma
ei tahaks ennast just kõige viletsa
maks naiseks tunnistada, kes oma

kaunim, õilsam esimesest. Mui
dugi, kui neid sügavaid, hingelisi

armastusi sageli kordub, siis ei ole
see enam armastus, vaid haiglane

daksid täiesti puhtalt ja romantili

(„Äbiehileht" nr. 12.J
(..Äbieluleht" nr. 12. J
Küsite, kas on üksainus hingeline
Ilus on esimene armastuse kuldne
armastus
olemas? Ei, seda mitte. Ar
sära, aga veel ilusam mälestus.

Ei suuda mõista, kuidas võib ar muda võib alati. Esimene armastus
võib täiesti ununeda, ka mälestus

selt armastada. Ma kahetsen väga, mastada teist, kolmandat jne., sest
ei Teie kahetsus põhjendatud pole. on ju esimene armastus see, kes rii
Tean, ei Rinde Villu pole ainuke, sub inimeselt tema rahu. Ja kui ini
kes otsinud naist, kes suudaks ar mesel puudub rahu, puudub temal ju
mastada ilma mingisuguse tagamõt kõik.
teta, kuid teda ei ole leitud teps ...
Olen püüdnud unustada oma esi
Edasi püüate väita, et pole mehi. mest armastust, oma hinge sõpra,
kes Jõuaksid valitseda omi kirgi. kuid senini ei ole seda suutnud, ehk
Kas Teie liigute siis niisuguses selts küli sellest tükk aega tagasi. Tean.
konnas, kus pole ühtegi korralikku tema on mind ammu unustanud, ei
meest?
ole vist mind armastanudki. Usun,
Loogiliselt järeldades peate olema, ei suudaks iialgi teist armastada, see
kas noor, elukogemusteta tütarlaps, oleks südamele kole. Kuid siiski ilus
voi veendunud vanatüdruk, kes on salaja armastada, tunda kohuia
meestes näeb vaid egoiste, petiseid, vat hingepiina, kui kuuled, et saa
sõnamurdjaid kuradeid inimnahas, tus nii halastamata, ja temale hai
kellel vaid sarved puuduvad.
get on tehtud. Tahaks lohutada teda,
Ei saa ju arvustada raamatut, kui kuid see on võimatu, meie oleme
loetud ainult üks lehekülg.
võõrad. Kui sageli tuleb sundida ra

Lille Lasse.

Vastus „Õnnelikule naisele"
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maldamise vaevasid, mis ta neiuga sest ega ju mees naljalt ilma ar
näinud, naiselt kümnevõrra tagasi mastuseta abiellu. Ja nüüd on teine
nõuda, kuigi see nende eluõnne peaks lugu veel keerulisem, ei tea enam
hävitama. Või ehk on mehel koguni mis peale hakata, kas või mängi tür
õigus poissmehest peast põlvitades gi sultanit ja võta mitu naist. Äga,
selle tagajärjel rikutud pükste kulu oh seda kurja seadust, mis ütleb, et
pead ühe naisega leppima! Küllap
naiselt tagasi nõuda ?
leiate pääsetee. Ja kuidas saad ikka

Kan naine Haapsalust.

ilma armastuseta! Minu ar
Vastus ~Õnnetu Vallyle". eiäda
vates tuleb nii talitada, et võib ise
(„Äbieluleht" Nr. 12.j

Kui olete liig hingeline ja elate

laialiselt möödunud elamuste vallas.
Siis esimene hingeline armastus ei ole

endale selles kurjas maailmas maa

Minu mees: Ta oli elumees, oli amet milline tahes, kui see Teid

elu liig palju maitsenud, millel pahad
tagajärjed olid. Miks ei avaldanud ta
seda mulle mitte ennem, kes ma elu

ei tundnud? Miks sirutas ta käe

ise iial abielusse kaasa ei too?
Meile mõlemile meeldivad lapsed.

oma mehelt ei või ma seda
pealse taeva luua. Kui kauaks, se Äga
loota. Sel põhjusel, et meie üksteist

da teab taevataat!.. 011 g.
mööduv see püsib. Elada mäles Vastus „Neitsi Marie'le" te
tustele, ettekujutustele aastaid, see ma vastuse puhul ~Rinde

armastame, peame meie lahus elama,

ja ci meie mõlemad õnnetumad ole

me, on jälle meesterahvas süüdi.
Sellepärast hoiatan teisi ..mamma
tütreid", kes teie abielusse astute,

Ainult nõrkade närvidega inimesed
ei suuda unustada inimest, kes kord

hingele armas oli, ja kui neil äpar

dub esimene armastus, siis lõpeb see
Kas enesetapmisega või hullumajaga.

Teile, õnnetu Vally, soovin, et

jõuaksite enese üle valitseda ja pea

gi naerataksite uuele armastusele

vastu. Adele Tallinnas!.

Vastus „Madisele".
(„Abieluleht" nr. 12.J

Usun, Te ei jää õnnetuks, kord
elus leiate selle, kes Teid õieti hi»dab, niisama Teid armastab. Kuu

ellu, et pärida naise nime. Ei või
loota, et abielus veel armastus al
gab, seda ei usu kaugeltki mitte
keegi. J u k k y Soonistest.
Vastus ~Kurvale abielu
mehele".

(„Hbielu!eht" nr. 12.)
Kui elate edasi endist elu praeguse

abikaasaga kannatavad vähemalt

kaks, kui mitte kolm hinge: Teie,

neiu, keda armastate ja võib-olla ka
Teie naine. Kui seletate endi naisele
olukorra, on ta arukas, mõistlik,
ehk annab Teile lahutuse vabai kok
kuleppel. Siis kannatab vaid tema.
(Vähemus peab alluma enamusele).

Ehk paremal juhul ka Teie naine

unustab Teid lõpuks, kui lahutus saab
paratamatuks, ja kohtab mehega, ke«

kuidagi toidab, ärge loobuge sellest da suudab armastada siis on kõik
seni, kui leiate uue, parema. Samuti neh õnnelikud (juurde arvatud ka
ei tarvitseks Teil salata enda prae Teie naise rulevane mees).
gust ametit, sest üks tõsine, korraliK
Frederlc Rex.

„mammatütre" järgi välja? Miks ei mees hindab naist tema vaimlise,
võtnud ta omale üht nendest, kellega hingelise hariduse tõttu. Ja kui Teie
ta siiamaale lõbutsenud? Miks nõua sellega ei kohtu ,siis parem loobuge
vad nad naisterahvalt seda, mis nad

malt, kui esimene armastus seda oli.

lete sõnu sellelt: „Ma armastan, Ja
hule oma rahutu süda, sest ei ole astun ka selleks abiellu." See, keda
nähtud midagi nii ebatasast ja püsi Teie praegusel hetkel tunnete, ta
matut, kui seda on inimese süda. hab astuda just selleks Teiega abi

nähe .mingisugused otsimised, millis
Haapsalust.
test Teie isegi aru ei Paa. Selliste ar
Mõistatuseks jääb ta mulle.
(..Äbieluleht" Nr. 12./
mastuste eest saate hoiduda samuti
Kuid siiski, nii mõnigi kaunjs soov
Olen
vaikinud,
oleks
veelgi
vai
ülaltoodud näpunäidete abil, kuid tu
on täitumata saatuse tahtel. Ärvan,
~suure lapsega" midagi peale hakata leb hoiduda, et enam uus juhtumus ei kinud ja oma kurvast saatusest mitte
juttu teinud. Äga nüüd, selle „õnne see peab nii olema, see on inim
ei oska, aga ka kõige paremal taht kerki esile.
liku naise" kirja põhjal olen sunnitud saatus, et kõik mis valmistab õnd
misel pole siiamaale tagajärge olnud.
Frederic Rex.
oma vaikimist lõpetama. See õnnelik sust inimesele, talle muutuks piina
Ta on kõigi pisarate .kurbtuse, pa
Vastus «Kurvale abielu on küll üks tuhandete hulgast, aga de allikaks.
him iste, ettevaatlikkude meelituste ja
Tuleb täita oma kohustused, tuleb
mehele".
tema kirja põhjal võib paljuio naisi
lõpmata kannatuste jaoks pime ja
(~Äbieluleht" nr. 12.j
süüdistada, et nemad ei mõista elada. kannatada lõpuni oma mõõt, tühjen
kurt. Lahku minna oleks ainuke pää
Ei saa aru, miks abiellusite, kui Olin noor, kasvasin vanemate seldada oma karikas.
setee, kardan aga häbi ilma ees, üht
Kurb Lind.
fflsi oleks see ka hirmus hoop minu iiai armastanud ei olegi. Kas vist jataga ja olin nii, kuidas see õnnelik
kosisite koduvalitsejanna ainult kaa seda nimetab, „mamma tütar", ei
vanematele.
Vastus
hingele"
Mida hakkan peale? Kõik need, savara suuruse tõttu. Ja nüüd, mil tundnud elu. Uhel päeval ilmus meie
(„Hbielu!eht" Nr. ll.j
kes poismehest peast neiut nii väga kõik see on kaduvuse teed läinud, perekonda üks noormees ja esimesest
Kaske 011 Teile mingit erilist tulu
omale ihaldavad ja teda jumaldavad, leiate, et ka armastus auras ühes silmapilgusi armastasime meie teine
Ja ei saa põlvede pealt üles tõustagi, varaga naisukese vastu. Või ehk pa teist. Ästusin temaga 18-ne aasta toovat ametit soovitada. Kui mehed
on niisugused, kes kohe päev peale nid Teid, vaesekest, vägisi vane selt abielusse. Äga mis on selle taga Teid põlgavad ameti tõttu, ei ole
nad mehe nime väärt. Olgu Teil
pulmi ennast türanniks muudavad, et mad naisele. Igatahes üks keeruline järg ?

kõiki neid püüdmisi, austuse ja ju krempel pidi siin juhtunud olema,

temast kaob hingest. Armastada võib

elus mitu korda ja palju hingelise

meneleminemis-mõtteist, nii kurb kui
see ka oleks.

Füüsika tunnis.
Õpetaja (elektri tekkimist seleta

des;: „Kui sa kassi võtad ja teda
Ei usu siiski, et asi nii hull ja pimedas vastu karvu silitad, ml*

mehed kõik nii pentsikud, kui kirjel kargab sulle siis näkku?"
Õpilane: „Kass."
date vast pole Teie vastavaga
kokku juhtunud. Et teenija olete,
see Teil aina kasuks abiellumise kor
Üliõpilased
Kuulge, härra Tamm, teil ole
ral mõistate paremini majapida
mist korraldada.
vat minuga palju sarnadust. Kas teie

Villule".
loob hingematvat valu, igatsusi ia
Lõpuks eks katsuge õnne kuu ema vast meil toatüdrukuks ei ol
lõpuks muutute ükskõikseks, olete
(„Äbieluleht" nr. 12.)
tülpinud kõigest ning pettunud kõi
Lubage end segada Teie kirjava ettevaatlikumad olla, et teie niisama lutamisega lehes on ju küllalt töö nud?
Ei, parun, aga mu isa oli tele
gis, mis Teid hingeliselt kui ka füü hetusse. Teie kahetsete, et meeste õnnetuse sisse ei satuks, nagu mina tajaid mehi, kes teiesuguseid otsivad.
Frederic Rex.
juures kutsariks.
siliselt lõpuks hävitab. Sellest aga seas ei leidu niisuguseid, kes suu- seda olen. Õnnetu naine Ristilt.

ära müüdud. Publik ostis suure Õhinaga teisi ja kolmandaid
, kohti."

Maara andus uuele osale ja süvenes temasses täielikult.
Iga päev, harjutasid nad Glamaga üheskoos, tungide uutesse
detailidesse ja üksikasjadesse.
3.

Samal ajal sooritas Selvin korralikult kõik eksamid Aka
deemias ja sõitis maale ülesvõtteid tegema, olles tusane ja
kurb, nagu mitte kunagi varem. Tema ärasõidu päeval oli
Maaral repetitsioon, ta ruttas väga, isegi jumalagajätmise suud
luse andis ta nagu mööda minnes. See sünnitas torkavat valu
Selvini südames. Ta soovitas siiski viisakalt Maarale edu.
Alik, kirjuta mulle! Mina, võib-olla, saadan ainult post
kaardi: rohkem ei või praegu lubada. On praegu niipalju tege
mist, et isegi kolmekümnetunniline päev osutuks liig lühikesks.
Esietenduseks sind ei kutsu, sest tean, et see ei paku sulle
suuremat huvi ega lõbu. Ai võin niiviisi veel repetitsioo
nile hilineda! hüüdis Maara, pilku kellale heites. Jälle
nägemiseni, Alik! Oota mind!...
Krahv seisis pärani akna all, jälgides liikumist paraadukse
juures. Varsti ilmus Maara sale, sirge, ilus, elegantne
heledaist juunikuu päikese kiirtest valgustatud. Sõidukisse
astudes heitis ta pilgu ülemisele korrale ja, nähes seal Selvi
nit, naeratas talle lahkelt, käesuudlust saates. Tema helge
kogu kadus varsti kaugusse. Aga Selvin seisis veel kaua aega
akna juures, nagu mingit imetegu oodates. Valu, mis ta süda
messe oli tunginud, laienes ja levines üle kogu keha.
Ei, nõnda ei või kauem kesta! hüüdis ta viimaks
valjult.
Aga mis peab muutuma, mis ta otsustab ette võtta, seda
ei teadnud veel isegi. Ainult üks asi oli selge... selge nagu
helepäev, selge nagu puhas sinitaevas, et nõnda ei või see
enam kaua kesta.
4.

Saal on inimesi tulvil täis. Isegi kõik juurdepandud kohad
on müüdud. Esikohtade publik on kõik ilmunud. Kontramarke
ei anta ühelegi, ka mitte näitlejailegi.
Kell lõi juba kaheksa, kuid kolmat korda ei kõlistata veel.
Saalis valitseb müra ja kära.
Kolmas kell! Ometi juba! Müra vaikib. Kostuvad veel
mõned üksikud köhatused... Igaüks valib enesele parema
seisandi. Liigub ja tõuseb eesriie.
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5.

Muistse Atheena lagela. Heletaevas sinetab valgete vära
vate kohal, paistes üle paganliku marmortempli.
Kiirelt mööduvad massilised etteasted. Suur paus. Ja kesk
sügavat vaikust ilmub kaugusest noor kreeklanna lihtsas hele
hallis hitoonis. Roidunud kauakestvast reisimisest liigub ta
aeglaselt ja kõheldes. Ta pea on sügavalt alla langenud. Oota
matult puutudes vastu väravat ärkab ta üles. Imestusega vahib
ta tema ees avanevat uut ilma.
Roidunult ja ärevuses langeb ta templi trepi astmeile,
pühendades tasasel häälel vaatajaid oma kurbmängusse. Tema
hääl kasvab, kõveneb, moduleerub. Ta on pärit Thebesest. Seal
on tema õnnetu kodumaa. Ta oli veel lapsuke, kui barbaar
lased tungisid tema kodulinna kallale, hävitasid ja põletasid
selle maani maha. Roimarid hävitasid ka tema kaitsjanna,
jumalanna Afrodiite templi. Kogu tema suguseltsi hävitasid
barbaarlased maa pealt, ainult tema oli juhuslikult veel järele
jäänud. Afrodiite templi varemeil oli ta tõotanud oma kaitsjanna
pühakoda uuesti üles ehitada. Saabus tund seda tõotust teos
tada. Tema noorus, tema ilu ei kuulu temale, ta müüb nad,
müüb õige kalli hinna eest.
Templist ilmub ilus noor ateenlane, rikkalikus riietuses,
iluasjadega uhkelt ehitult. Ta peitub, hämmastub imestusest
selle naiskerjuse iludusest, kes trepil lamab.
Kes ta on, see naiskerjus? Keda ta siit otsib?
Noor kreeklanna ajab enese sirgeks, vaatab talle uhkelt
näkku, seletades lapseliku lihtsusega oma Ateenasse ilmumise
põhjuseid. Selle neiu jumalik iludus hämmastas ja võlus seda,
kes oli tema iluduse ette kummardanud.
—Friina, ulata mulle oma käsi, sest mina olen see, keda
otsid. Mina olen kuulus oraator Hüperidos, kõige kuulsam ja
rikkam mees Ateenas.
Teine akt. On möödunud kümme aastat. Vaatajate silme
ees avaneb hetääre, Friina toreda maja sisemus. Ta on oma
tõotust pidanud, kuid... sellejuures oma südame purustanud.
Friina hävitas Hüperidose, ja tema varandused ning rikkused
panid aluse Thebese uuestisünnile.
Nüüd hävitab ta noort, aga juba kuulsat skulptorit Praxi
telit See pärandab temale samuti oma rikkused ja oma ande
kuse. Ja nüüd voolib skulptor tema iluduse eeskujul Thebese
templile Afrodiite kuju.
Aga kerjus Hüperidos elatab end kõnekunstist, kui osav
advokaat.

Afrodiite kuju on valmis. Friina teeb veel kord Praxiteli
Ole ilma kuulsaks. Kuid Afrodiite nägu on tusane, tusane nagu
lSf
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poisikest. A. Andruskevitsch asus hu

Sport,

£Naera, kallis, naera!

viga jälgima asja. Seda tegi ka
Kuna poisil, kes asus kangi kal

parv B—l2-aastaseid poisikesi.

Georg Lurichi tõusupäevil.
Seni avaldamata mälestusi ajast, mil kadunud
suurmeister alustas kaijeeri.

OI aeta, tallid, naera oma naerul>.
elutcvab, noorud, ruttu mööda täeb.
OFtätedtud, mid vaiu teeb, vaid jääb
nutma fjinge.
•Möödub fõif, dedt ajaf fäed on aerud,
tauget detjataga vardtigi dee rand,
tud me oaüattebed välja purjetand.
• 'Huul nii vinge

lale, olid väga laiad püksid, mis U
pendasid tuule käes, nägi ta välja
sootuks armetu kuigi oli õlgadest
la. ja tugev.

Suuri vaevu, tuikudes ja vaaru
des, tõstis poiss, kelle jalad otse

Juba aastat 30—35 (tagasi, siis, ' vaid meelitas vastase nõnda ainult nähtavalt värisesid, kangi õlgadele,
kui spordist ei teatud õieti veel mit- i eksiteele, viies äkki välkkiirelt lä karjudes ümber kogunenud jõnglas
te midagi, tundis igaüks Georg Lu- 1 bi sootuks teise võtte. G. Lurich, kui tele :
richi nime ja teadis rääkida temast 1 tarvitada rahvalikku keelt, „võttis
„Eest ära, poisid!.. Eest ära!.."
palju. Juba siis oli ta spordiilma ar- « oma vastased aneks."
Kang õlgadel, kukkus tõstja põi
Võitmatuseks aitas kaasa muidu vili, ent tõusis kohe ja vaata
mastatud pooljumalus, kelle nimel
oli vähemalt samane kola kui seda < gi, ja seda päris tunduvalt, asja 7-puudane kang jäi nüüd sirgetele
on Paavo Nurmi, Jack Dempsey või olu, ei G. Lurich vahetpidamata lei kätele seisma. Mõni hetk hiljem ku
dis uusi võtteid. Kui varem igal pa kub aga tõstja kogu kangiga jälle
jücarda Zamora nimedel.

vananevaid südameid ju peagi putjuö.
Oloorud, armadtud, dee muinadjutt,
tui me päid nii vardti tjõbebane tutt
juutde efjib.

Otaera! Huul, dee meie paadi utjub
teider fatdafe, tud puudub ourm,
tud me päevadedde tirja viimde durm
atjneft pletjib.

Tema, selle otse harukordselt kau- remal maadlejal oli vast ainud paar pikali.

W keha, suure tahtejõu ja intelli kümmend võtet, siis tõstis G. Lu
gentsiga mehe jõust, millel ei näi rich nende arvu lühikese aja kes
ud olevat piire, kõneldi uskuma teiJapaarisajani.
sellepärast on vaidlematult kin
tuid lugusid,, mida veel praegugi
iud täis aukartust ja imestust oma del, et Georg Lurich on üks pare
poegadele jutustavad.

Georg Lurich on jäänud ikka sel
leks pooljumaluseks, kes ta oli noil
päevil, mil ta võimed olid oma ha
ripunktil. Ja sellena mälestatakse te
da ka vist edaspidi, olgugi, et mees
ise juba aastaid puhkab mullas kauŽei"
kodumaast, väikeses Ärmaviiri
nnakeses.
G. Lurichi viimaste elupäevade ja
surmaga, mis eestlastele senini täies

ti tundmatu, tutvustame oma luge

jaid järgmises numbris, täna aga

lubatagu meid siin rääkida kadunud
suurmeistrist nõnda nagu teda mäle

tab Eesti raskejõustiku isa Ado lk
Millele tugenes G. Lurichi suur
edu? Selline on küsimus, millega

Äudruskevitsch. v.

alustab nende ridade kirjutaja oma
kõnelust A. Andruskevitschiga.
Ä. Andruskevitschi arvates oli siin
Kaaiuv sõna G. Lurichi harukordsel

Seda kõike oli kõrvalt jälginud

Lurich.

Vaevalt jõudis G. Lurich ähkides

maid maadlejaid, keda näinud senini ja puhkides üles tõusta, ise valutavaid
Nlias Markuse ring
maailm. Ja vaevalt tõuseb teist sel konte kibeda näoga hõõrudes, kui G.
list meest ka veel kunagi.
Vain, kaval muhelus näol, tema ligi
Edasi jutustab A. Andruskevitsch asus, kraest kinni sasis, jalgade va
hääling.
100 oma tutvumisest G. Lurichiga, hele surus ja tagumikule hoope hak
mis küllaselt huvitav ka selleks, et kas laduma, kurjustades ise:
rääkida tollest siin.
„Või sina, üleannetu hakkad nõn
Oi jah, kallid kaaskodanikud, Lubasin hiljem tagasi tulla. Eit ei
Too juhtus kauem kui aastat kolm da siin oma kõhtu ära venitama!" nüüd vist küll igaüks teist arvas, et nult pomises vastuseks.
kümmend tagasi Tallinnas. Sportlas
„Ai, ai! Aitab küll!" kilab tule ega see va' Markuse-näru enam ela Sedasi marssisin kõik ülesmürgi
te ringis räägiti juba noorest G. Lu vane parim maadleja, ent lahti saa vate kirjas ei ole.
tud korterid Läbi, aga mitte ühtegi
richist kui vaga sitkest poisist, olgu des ajab rinna uhkelt ette ja lau
Aga nisuekst asja netu, nagu see parajat ega sobivat ei Leidnud.
gi, et ta sel ajal avalikult oli esi sub iseteadvalt G. Vainite:
Iseäranis armsad mälestised oa
vene mees ütleb, va' Alias muudkui
nenud veel vähe.
„Pole viga! Oota aga, küll ma su elab nagu täitsa vunts kunagi.
mul viimase korteriga, mida
Ühel suvel, mii Tallinna esinema aasta pärast maha panen!"
ta
sin.
Aga noh, eks need lugupeetud
sõitis sel ajal tuntud jõumees, eest
See asus umbes suvituskoha sü
Aasta möödudes kohtavad G. Lu kaaskodanikud jälle küsi, et keda
lane Gustav Väin, laenas ta esinemi rich, A. Andruskevitsch ja G. Vain kuradit see Markuse Alias siis kogu dames. Astusin sisse. Laua ümber sõi
seks vajalikud tõstepommid ja kan jälle. Jalutades satuvad nad Rohe see õnnis ajakene õiendas, et endast arvukas pere kapsaleent, näod kõi
gid noore Georg Lurichi käest. G. lisele aasale, umbes sinna, kus prae elumärkigi ei andnud.
gil higised, nagu oleksid söömise
Vain esines Vene turul olevas ba gune staadion.
Nojah, kui juba kevad kättejõud gil higised ,nagu oleksid kibedasti
laganis, mille kohal praegune „Ka
G. Lurich teeb G. Vainile ettepa nud, mil iga vana kui noor kraavikaevamisega ametis.
levi" aed.
neku siin maadlema hakata. G. Vain inimlapse süda väriseb rõõmust, na
Avaldasin tasakesi oma soovi, ent
Nagu too sel ajal oü .moes. sei on nõus. Mehed panevad (rinnad kok gu seesinane tallesaba, miks siis paks, määrdinud näoga pereisa"d
sid etenduse eel tõstepommid bala ku, rassivad, rassivad ja vaata,
mitte kah Alias Markuse oma.
lausus:

gani ees väljas, et igaüks võiks kat 6 minuti möödudes teeb G. Lurich
suda neid ka tõsta. Muidugi ei saa veski-võtte ja G. Vain ongi pikali.
nud keegi sellega hakkama, kuna
G. Lurich, ta lausub ise vaid:
sn3ki oli mehi, kes osutusid temast pommid oma tubli 7 puuda kaalusid.
„Vaata, pidasin sõna, mida aas
Ühel pealelõunal, mil A. Andruske ta tagasi Vene turul andsin."
tugevamaks. Selle tasus aga G. Lu
algas nüüd G. Lurichi suur
richi leidlikkus, veel rohkem aga viisch ajaviiteks balagani ees edasi
kavalus. G. Lurich ei teinud kunagi tagasi jalutas, nägi ta tõstekangi kai karjäär, mille juures peatume aga
lale
asuvat
üht
kõhna
17—18-aastast
seda võtet, mida ta näis püüdvat,
edaspidi. E. P.

intelligentsil ja tahtejõul, mis pa
raku suurel osal maadlejal! puudub.
G. Lurich oli füüsiliselt tugev, ent

£af)uiuskoja&£
Vaikus, mis algas lahutuskojas ju
ba enne pühi ei näi tahtvatki enara
lõppeda. Paare on kohtulaua ees ala
ti vähe ja neistki saavutavad soovi
tava vabadus ainult mõned üksikud.
Möödunud nädalal osutusid nen
deks:

Anna ja Peeter D o r b e k i d kelle

pulmi peeti 30. juunil 1908 aastal.

Hõbepulmad polnud enam kaugel ja
mõlemal peaks Juba esimesed noo
rustormid ammugi seljataga olema.
Ent siiski pole see nii, sest Anna on
veel vanas eas eksinud abielunaise
kohustuste vastu, millepärast tema

leidnud, et see kooselu kes teab kui

suur asi ei ole, esitades ühiselt la

Perekondile (eateid.;
RistituO: Elfriede Kont; Kaljo
Tanne; Hilda Virve Ader; Saima

Ent nagu igaüks kodanik teab, „Prõlla ei ole aiga, ooda nii kaua
kes ennemini mõne kevade on möö ku me ärä sööme, ega sul midagi ei
da saatnud, et kevadele järgneb ta sügele!"
hes või tahtmata suvi, ja suveks peab
Pidin alistuma saatusele. Siis ve
iga vunts, kelle rahakott vähegi

das toosama paks isand mu tagu
nõusolekut avaldab, kuhugile suvi mistesse tubadesse, milliseid oli ar
tama, „sommerdama" või „grüne vult kaks, ning mõlemad olid täp
tama" sõitma.

Ja eks vana Liide-risu kah ikka

ei jääks.

No eks minul ka hüppas ühel

tusid edaspidi sisse minema ning ta
mõnda teistsorti armsad koduloomad

patseerisid vabalt ja takistamatult
ilusal päeval elu krapsti täis, et mis mööda seinu.
kuradi näägutamine see s õige on,
„Ei kulla härra", laususin, „mul

hutuspalve ,mis vabastab nad kord Saumann; Vanda Kadak; Marta \A ei kaen õige perra, kas vanamutt
lian Branten; Lembit Muldo; Arnold jääb kord rahule või ei?:
Kass; Hugo Friedrich Lau
Nojah, tossutasin siis südametäiega
Anna ja Nikolai Truusid, kelle Voldemar
otsekohe ühte niiöelda ..paremasse"
ühisele õnnele ametlik alus pandi 28. bert; Helve Evi Allik.
Kihlatud:
Jlmar
Saar
ja
Senta
suvituskohta, ning hakkasin otseteed
augustil 1921. aastal, lahkuvad aga

Vahar; Boris Frants ja Evodokia
pahandusega. Naine on patus Sigrid
Paulson; Ämalie Elise Kokk
tanud niivõrd, et temalt ära võe ja Villem
Pau; Eduard Roland Tingas

sa h nii suured, et parajasti mah

utsita tagayit, et Alias, Alias, vaa gurpidi välja tulema. Muide, mus
ta ette, et meie suvekorterist ilma tus oli siin eeskujulik,"lutikad niOg

antud lubadustest.

kuulutusteposte ründama.

No paari-kolme tunni järele oli

le küll need toad ei sobi, mõtelge
mui on ju naine ka veel, egas ma
seda ometi nööriga saa lakke ripu
tada."

„Noh, siin om ju kaits taret, ega»

sa
esi katen taren ei elä", protes
teeris maja saks.

mui noid korteri-aadresse ligemale
takse isegi mehe nimi.
Seletasin, et olgu pealegi, aga mi
Jakob F e 1 d m a n n i lahutusnõude ja Hermine Naisaar; Hugo Kirpson pool märkmikku, ning siis otsustasin na küll siia ei jää suveks, need
oma Elisaveta vastu lükkab kohus ja Leida Soomann; Karl August Val märgitud aadresside järele hakata so toad on liiga kitsad.
bivat suvituskorterit otsima.
tagasi, edaspidi aga otsustakse järg ge ja Linda Pertmann. >
Eni kallid kaaskodanikud, kuju
Esimene, kuhu vedasid jalad mu tage
Laulatatud:
Robert
Pällo
ja
miste paaride lahutusasjad:
ette, kuidas siis vanasaksal ela
Maria Oonas; Eduard Kroonberg ja

Marta ja Artur Sõber, Amanda
Veronika Hildegard Viikberg; Johan
ja Trnold Erik, Elisabeth ja Anton nes
Kont ja Erna Hüpner; Johannes
Rand,
Elisabeth ja Voldemar Ne i August
Maria ja Priidik Randbergid
Rehesaar ja Klarissa Llsette
seisid altari ees juba ammu, nimelt m a n n, Kai ja Juljus Väljak, Hel
2b. detsembril 1912. aastal. Kaua ela ga ja Kurt Stein ning Juliana ja Truu; Ilmar Eduard Tikk ja Meeri
Olgn Silberuann.
id nad koos .kuid on nüüd siiski Taavet O 1 m b e r g.
Maetud: Anton Aldo rk; Ellen

' tunnistatakse abieluõnne purustajaks.

Tulusaid uäpuuäifeid.
Kuidas hoida elusaid lilli.

Y&ilta CKooõed

ka Gustav Vain ise, öeldes Ä. And
ruskevitschile, et tõstja on Georg

Punaseveini plekid

higistnõretava keha, oli kuskil Po
rilombi tänaval asuv puumaja. Ko

täis kargas. t

„Vai tema ei sünni katen tare"
putasin mitu-setu korda, aga hütte elämä,
ja meie piäme säitsmekesi sü®
üks inimese vaim ei tulnud avama. üten olema. Hei, poesit, näedäke sel
Viimaks leidsin ligidusest hiiglamaa le untsantsakule, kuda Luukas õlut

piraka aiaroika ning hakkasin sel tiip!"
lega kõigest jõust ukse pihta ladu
Mis edasi sündis on kole. Poisid
Graumann; Helmi Kanarpik; Ferdi ma. Niiviisi töötasin higistades um ei lasknud endile kaht korda öelda,
nand Feüx Loo; Anna Römmer; Hil bes pool tundi, kui seestpoolt kuuldus

da Melaine Kokk; Jüri Haarmann;
Karl Asko; Annete Arumäe;

Elusaid lillesid võib kuni kuu ae kaotatakse pesin seest järgmiselt:
ga värsked hoida, kui neid vedelikku Riie kastetakse leige vee sisse, pi
pannakse, mis ühest loodist tärpen gistatakse välja ja hoitakse põlev

vaid tegid vaese Markuse
jalaastumise tümin. Veidi hiljem ilmus omaks,
ehk lihtsalt kotletiks.

vaese

kellegi vana mutri hall pea ukse va

Suurtele viletsustele ja vaevadele
hele. Teretasin, ja avaldasin oma
soovi. Otsekohe muutus tolle eide Vaatamata jõudsin lõpuks teisel hom

mikul koju, kus mu armas Liidekene
krimpsus nägu lahkemaks.
Piinlik kohtumine.
järgmiste kallite sõnadega vas
„Jja, j ja, rnhäil hoon hüiigs fäiga mind
tinist ning liitrist pehmest jõe veest väävlitikk pleki all, nii et väävli
khääna ja fagune shuvitus khoor tu võttis:
Priske
ja
nägus
maaneiu
Liisi,
„Ah sa va' täkk oled ennast jäl
valmistatud. Kui lillesid kimpu köi aur plekist läbi tungiks. Selle järele kelle vanemail kusagil Läänemaal ta dcr felja hürida, bhitte, aasthuge
le täis kaaninud, ma sulle kuradile..."
detakse, siis ei pea aga neid liig pestakse plekine koht puhtas vees lukoht, tuli mõni aeg tagasi linna shiise."
kõvasti kinni siduma.
õmblust õppima. Õppeaeg sai möö
Kõigist tubadest hoovas vastu Muidugi sain Liidelt teise samasu
ära.
da, ent Liisi palus vanemailt luba kange „kafe" ja saksatantalik „luft". guse keretäie, kui tollelt korteriisan
Niiskuse kaotamiseks
edasijäämiseks linna, et oma tead „Khoorder" oli muidu kuramuse ke dali ning ta poistelt. Ja neid kaht
Sinep lana jaoks
peab peale hoolika õhutamise toa
keretäit põdesin kokku kriipsupealt

nurkadesse potid kustutamata lub

jaga panema. Lubjal on see oma
dus, et ta enesesse niiskust tõm
bab ja sellega õhu puhtaks ning

misi perenaisele vajaliku näputöö na, arvatavasti ka jooksva veega,
Sinepi pulber segatakse niipalju alai täiendada. Vanemad lubasid, ja sesi lael ega katusel niisugust koh kolm nädalat!
külma veega, et paras paks puder nii on Liisi linnas olnud juba kauem ta palju ei leidnud, mis vihmavett
Aptshihh ...
saab, lisatakse vähe suhkrut, äädika

piiritust juurde ja hõõrutakse kuni
kuiva xs teeb. Lupja tuleb aegajalt helekollaseks ja siledaks läheb. Järg
pottides uuendada.
misel päeval on tarvitamiseks val
mis. Kui kohe kanget sinepit tahe
Nohu vastu
Hea ja mõjuv abinõu nohu vastu takse, võetakse kuuma vett, ( või hoi
on, kui puuvilla põletada ja selle takse valmishõõrutud sinepit veidi
suitsu ninasse tõmmata.

tule kohal.

kui aasta.

Liisi isa. Kaubad kasulikult müü
hendused."

Kes teab, kuidas või miks, aga
nii see oli, et vanahärradel tekkis

Tallinn, nagu ta naerab ja nutab.
Kaamel läheb läbi nõelasilma, aga inimene jääb veeri mööda teateid kelnerilt ja see
juhatas mehed kabinetti, lubades sin
kinni hoovivärava alla.
Marie mõtles üle värava ronida, na saata kohe ka kaks preilit.
Väravavõtme puudumine hili
Kui "kabinetti läksid kaks purjus
sele kojuminejale valmistab sekel ei saanud. Esiteks oli see liig kõr ja poolpaljast preilikest, juhtus aga
dusi ja tuska, teab igaüks, kes, kas ge ja teiseks oli peal tihe okas seal midagi koledat vist... Sest üks
või kogemata võtme unustanud. Ent traat. Ja siis, siis arvas äkki
halvema sedaliiki äparduse, millest Marie, et ta on leidnud otse suure preili, see oli Liisi, kelle sini

noor, kuid noor näib olevat alles
tema hing. Peaaegu igal õhtul ar

ku tused ega viimases hädas tehtud

lega kaasa võtmata väravavõtme. Nii

la kinni, nuttes ning "nuuksudes seal

edasi ega ka tagasi! Ei aidanud si

mastab ta hilisööni hulkuda väljas, appihüüded, mida paraku keegi ei
unustades või jättes pahatihti mee kuulnud. Marie oli ja jäi värava al

Mehed mõlemad.
Õpetaja (leeritunnis): ütle nüüd,

Mats, kes on selle õpetuse järele

Evikese vajadus.
Kooliõde: Miks sa Evikene Ikka
siis vihmavarju kaasa võtad, kui ilm

tugevam, kas pühavaim, või kuri täiesti kuiv on?

vaim?

Evikene: Jah, aga siis kui ilm

Mats (mõtleb ja ütleb): On aga vihmane on, võtavad mu õed vih

mehed mõlemad.

mavarju kaasa.

Valesti aru saadud.
Proua: Kuule, Mari, meil on hom
Hiljunud kahetsus.
me õhtusöök ja tanltsuõhtu, näita
Jtorb tajašib muffc (Bu laufub,
siis ka mida sa oskad!
Mari: Heameelega, proua, aga se torb naeratab triuffe õu eitm,

sed silmaalused ja sasitud pea vähe da ütlen teile kohe: ma ei oska fort) otid <Sina, fcõ tunbiõ,
hiljem tõendasid, et isa õrna jällenä muud, kui labajalavalsse ja polkat. et minuta tüpi maaifm.
€?a taulõib, fuib uaitiein mina;
gemise ..õrnustega" polnud kitsi ol
Jälle väike...
ea fjüübõib, ci oaetanub ma
nud.
(is. Kikka naist läbi vaada (Ba otšiõib ning ei feibmtb.
Liisi viidi kohe maale. Mis seal ÄrstTeie
abikaasal on väike in (Bušt mööbuäin võõrana.
juhtus, seda meie ei tea. Ent head tes):
fluentsa
!
'Qtife otin, mite olin fui pime,
seali ikka vist ei tulnud, sest teine
fs.
Kikas:
Sa Issand: Kuus tükki :TRu õnne ma püt)anub! —.
maamees, see oli Liisi kauaaegse
on
mul juba kodus ja nüüd jälle Oiiiilb eina minuet ei paati:
austaja isa ...
väike!
Jiüüb oeab tneif oafjetub.

Äärmine abinõu.
Just nii
oli kTa viimasel korral. Marie enam nagu pisike mahajäetud koerapoeg.
Naine (joobnud mehele): „Äga
mõne kaaselaniku aknale koputada ei
Älles hommikul kella 5 paiku, kui
Proua (teenijale): Jälle oled sa Ärtur,
sa peaksid häbi pärast maa
tihanud, kuna tema hilised hulkumi esimesed majaelanikud ärkasid, va Liisa, prae ära kõrvetanud, nüüd on
sed ja sagedased ukse taga kolista banes Marie nende kaasabil vära vaja aga ruttu klaverit mängima alla minema.
Mees: Too siis mulle veinikeldri
hakata, et minu mehel söögiisu ära
mised need juba ammugi pahanda va alt.
nud.

Alias Markus.

Nalja.

dud, astus isa koos teise oma küla
mehega kuhugi kortsu, et hästi õn
nestunud äri peale teha „tublid tä

äkki soov tutvust teha ka linna
preilidega. Küsiti asja kohta ääri

hullemat võib vaevalt küll olla, elas pärase mõtte, otsustades sisse pu
läbi neil päevil proua Marie K., geda värava alt.
kes elab kusagil Lillekülas.
Äiul läks kõik hästi. Kuid äkki,
Proua, kes muide maha matnud siis kui Marie osaliselt hoovis, mär
juba kaks meest, pole aastatelt enam kas ta ehmatades, et ei pääse enam

oleks pidanud.

Möödunud nädalal tuli linna ka

läheks.

võti.

CQyPre

Valu on karm, aga hea õpetaja.
Üks asi on inimeses püsiv: püüd
muutuse poole. ———-

Nr. *3l

ABIELULEHT

Lhlt. 8.

Ristsõnade hindmõistatus k I.

Igapäevases ehis nimetatakse A-sel

kuueks 1. maist alates ja kaks mak
suta kuulutuse võimalust.
Auhinnasaajate nimed avaldatak
se „Äbielulehes" nr. 14.

Ilgust kulikolasf

Silmad. 17. Isamaq. 18. (Ilus. 20. Sant.

ära istutud eelmine karistus, saa

lisi teguviisi aga kerjamiseks, mis

ner ja Kurt Vespermann. Selles

mis kuuleme ka tuntud lööklaul»
„Iga täike , neiu oleks meeleldi

pole sugugi lubatud. Sellepärast pis
tetakse ka Paul V. nüüd seitsmeks proua."
Kõht oli tühi ja varastas. päevaks pokri.
Bi-Ba-Bo's eksootiline film „Kon
Hindmõistatuse nr. 7
go." Lisaks naljapilt ja ..Paramoun#"
Artur Kask on alles "päris noor
poisike, vaevu 21 aastane. Ent siis
nädala ringvaade.
lahendus.
ki on sattunud ta juba libedale teele,
Kus
veeta
vaba
aega?
Grand Marinas viimaseid päevi
(..Abieluleht" nr. 12.j
evides vargapoisina kuulsuse, mis
revüü-ballett „Micki-Maus." NäiteÄ
Ülalt alla: I. Kaup. 2. Uibo. 3. pole just väike. Näib, et poisi noo Tallinna teatrites näeme: nal kaks huvitavat pilti.
Kokk. 4. Oma. 5. Ass. 6. Puka. 7. rusaastad mööduvad vangla sünge
Endlas,.Kodutute põrgu", Imogeqa
Estonias: Laupäeva õhtul kl. 7.30
Piin. 8. Anne. 12. Aas. 13. Ilu. 15. te müüride vabel, sest nii kobe kui
Gounod ooper „Faust", pühapäeval Robertson, Levis Stone ja Normann

Sõnade tähendus.

Vasakult paremale: 1. Tallinna
ringhäälingu „halloo-mees". 4. Noor
|B väike inimene. 7. Ohver. 8. Ei

25. Idu. 26. Elu. 27. Antsi. 28. Ilu. dab poiss korda ikka uue.
Käesoleval korral on poiss .ühel
29. Appi. 31. Aste. 132. Vee. 33. 'Alam.
talipäeval ringi hulkunud turul > ja
35. Ree. 36. joo. ,
Vasakult paremale: 1. Kukk. 6. näpanud maamehe reelt ühe ostja ra
Papa. 9. Aino. 10. Usin. 11. Kaasik. hakoti, milles raha oli rvaid ühe kroo
14. Poska. 16. Laine. 18. Sisu. 21. ni ümber. Saak oli kehv, ent seegi

H. Paris, S. Lipp, Ed. .Kurnim, A. äne" 2, „hra 27" 2. „Tun*i
Michelson j. t
saatus" 1, ..Tuhkatriinu" 3,
Töölisteatris pühapäeval kell 8 õ. ..Kloostrikandidaat" 2, ~Hingede
F. Langen tujuküllane komöödia meloodia" 6, ..Igatsused hinges"
ta rahakoti.
..Kaamel läheb läbi nõelasilma."
5, ~Lõbus seltsiline" 3, „Meit
See kõik võib ju olla küll õigus,
igatsus" 4, ..Juhuslik õnn" 1,
aga, et isegi kõige suurema nälja Tallinna kinodes linastakse: ..Loteriipileti 33950 ettenäitajale"
nr. 52, Nõmmel. Auhinnale palutakse puhul ei tohi kätt võõra vara järele
Gloria Palace: Helioperett „Nai 1, „Kurb Emilie" 3, ..Oilme" I,
sirutada, karistab kohtunik Arturit ne ja nukk", milles peaosis Lilly ..Suvituskaaslased" 1, ..Daarn kau
talitusse järele tulla.
sei korral vangistusega, mis ei väl Dyers ja Max Hansen.
gelt" 1, „Viivi 25" 1, „Kevatd
35" 1, Hulkur" 1, ..Igatsus
Kui sa inimestega või kuraditega ta ei Vähem ega rohkem kui kolm
Rekordis
jookseb
12-jaoline
me
kokku saad, siis kõnele nii kui kuud.
lo draama ..Elumehed", milles pea ja torm" 1, Saabuv kevad" I,
nemadki.
osis Renee Adoree, Marceline Day ..Marianne" 1, ..Noorele daamile"
Väristas kätt ja sai seitse ja
1, ..Tõsised vaated elule" I,
Ramon Navarro. Lisaks grotesk
Ole oma tahtmise isand ja oma
..Punased huuled" ja ~Estonia-Film „Kui õitseb valge sirel" 4, „Ro~
päeva.
bert" 1, „Vaba mees" 2,
südame sulane, siis võidad palju.
Paui V. on vanasti viiulimängija i" päevasündmuste kroonika, kus
olnud ja mõistab sellepärast hästi näeme muuseas pilte viimasest suu ~Salkkond sõjaväelasi" 1, „Hä3
kõrvest" 1, ..Schrapnell" 1,
Orn järeleandmine võidab enam, Kätt väristada. Praegu ei mängi Paul rest uputusest.
kui järsk vastupanu.
Modernis ehtne Vene helifilm ..Sõdur Juss-Sass" 1 kiri.
enam küll viiulit, ent kord purjus
peaga jäi ta seisma tänava kõrvale, „Sinine ekspress" S. Minini, J. Gud
Kannatagu inimene kuidas tahes, hakates seal vana harjumuse tõttu kini ja Hiina näitlejatega peaosis. Vastutav toimetaja ja väljaandja
ikkagi leidub hällilaule, mis tema kätt möödujate poole sirutades se Teiseks farss „Igal naisel on mi
A. Jürisson.
da väristama.
kannatusi magama uinutavad.
dagi", kus mängivad Tr ude Berli- ..Estotrükk", TaDinn, S. Karja l. 8
Pilv. 22. Naer. 23. Lamp. "24. Arnel. vähene võeti kohe Arturi käest, kes

25. Iste. 27. Aidad. 30. Laava. 34.
Purjus. 37. Tulp. 38. Tbea.
Õieti lahendajaist said G. Sapols
puudu ühelgi. 9. On jalge. all. 12. ky romaani „Millest ei taheta mõel
Vana naine. 13. Õrnus. 16. Kauplus. dagi": Leonore Remmelt, Tallinn, S.
37. Iste. 19. Ei puudu taimel. 20. Patarei B—2 ja A. Silver, Harku t.
Sama, mis tähendab sona „too". 23.

On kõva. 24. Palav. 25. Lind. 26.

Sajab talvel. 27. Osa jalast. 28. Nai
se kaelas. 30. On neil, kes usuvad.
Ülalt alla: 1. Elab maa all. 2. Ini

mene, kellel puudub vabadus. 3.
Näeme taevas. 5. Sama, mis 13. 6.
Sau. 10. Ehivad seinu. 11. Maik.

14. Kuum. 15. Noot. 18. On ümarik.
21. üldtuntud ja armastatud opereti

näitlejanna Tallinnas. 22. Vesine

maa. 28. Nädalad moodustavad ...
29. Terane. 31. Tarvitatakse kütmi
se». 32. Vanaaegne naise nimi.

Õieti lahendajaile loositakse 14.
skp. kaks ..Abielulehte" kolmeks

Kerryga. Lisaks „Fox"--shurnaal M
ner-Monsi komöödia ..Poliitika", õh grotesk. Järgmine eeskava „Lääoe«
tu. 'kell 7.30 esietenduseks Hugo rindel muutuseta."
Hirschi operett „Dolly", milles kaas
Seisaajäänud kirjad.
tegevad Milvy Laid, Älice Seerman,
Valentine Kask, K. Savi, Ä. Lüdig,
— 2, ..EluseltSUM

kell 2.30 p. 1. viimast korda Mah

oma süüdi ei salga. Kõht olnud tü
hi ja selleks, et osta omale midagi,
mis suhu kõlbab pista, varastanud

ABIEXUNVRK.
Teeme pesa endile!
Tahaksin maale, looduse rüppe Olen karske, vaba poismees tõ
asutada kodu, kus leiaks aset mu sielu pooldaja, soovin leida vas
isa ja mu elukaaslane, kes mul tavat elukaaslast. Kas täitub mu
praegu puudub. Soovin leida 100- soov, et leian otsitava ja sellega
chisearmastajat neidu ehk leske, koos võiksin öelda: ..Teeme pesa
kes ka võiks aineliselt toetada, endile, kus valitseb rahu ja üks
et ühiselt punuda pesa. Kes te ta- meel!" Palun, kirjutage, et ühiselt
hate olla nii ohvrimeelsed ja avi- lahendada minu kavatsust. Kir
tada mind pesa punumisel, kir- iad ajak. kontor Tartu Rüütli 11.
Mage. > >' „Tfteie kodu."

Hallas 10-20. maini 1931.

P. Püri valmisriiete Sri

Tallinn, Viru tn. nr. 3, S. Insarovi saalis.

Tallinn, Kullasepa 7. Tel. 429-31.
Suures valikus meeste- ja naisterahva
valmisriideid ja tellimiste vastuvõtmine.

HOODNE KORTER:

Astuge_sisse ja veenduge
kauba headuses!

moodne mööbel, laud ja katmisviisid, köögi

Vaatamine ei kohusta.

Igapäev selgitavad loengud ja demonstratsioo
nid moodsast elamiskultuurist.

Korralik vanapoiss soo- !j Eesti neiud ja noorikud I

tarbed ja tervishoid.

Esinevad esimese järgu firmad.

vib

Muuda

Näituse puhul ilmub asiatundjate poolt koosta
tud kohase sisuga broschüiir.

oa Veenduge, et

abiellumise mõttes neiuga. j öid mööda saata. Eelista»

on kõige kasulikum ostukoht.
Oma kulla-, kella- ja hõbesepa töökojad.
I Raekoja platsil - Raekojas. 3

Äim 1

aastane noormees

ailleks
tõsiselt ellu suhtuva, varandusliselt kindlusta

¥s leib

lepärase kodu. Kirjad, soovitav ühes päeva

ka minu jaoks üks tubli
Kai, kes ei põlga vaest
poissi. Kirjad slt. ..Aguli
Juss".

Noor taluperemees, kes hiljuti päris vanematelt

rikka talukoha, soovib kiiremas korras

abictfuba
xsAzZel \ . )i A.ii Cuclnina"
vWrivw# iiSySIcVTIa
ym V\yy Tallinn, Raekoja pl. 5.
Tel. 430-09.

Tahaksin ka meeleldi

ral ausasti tagasi saadan. Kes tüdinenud neiupõl
vest, kirjutagu pea. Lisage juurde muuseas oma lü
hike eluloo kirjeldus. Kirjad Vaabina postkast 13.
A. Roosipuu.

P. Johansoni ajakirjanduse kontoris, kus võetakse vastu telli
| misi ja kuulutusi ning müüakse „Abielulehte" üksikult ja suu
i rel arvul.
Kõige austusega talitus.
-m

Akadeemilised juurdelõikuse ja riiete 1
töötamise |
kursused on ainukesed Eestis, kus põhjalikult võib juur- D
delõtkust ja riietetöötamist äraõppida, mis ga- W

ranteerib iga kursuse lõpetajale kestva elu- 1

ülespidamise. Nõudke maksuta kursuste juur- D
delõikuse õpperaamatu ja lõigete prospekti. M

Niguliste tän. 16, Tallinnas. jj

Res julgeb
sõuda elumerele ja tormi

Väljamaalt kohale jõudnud

suures väljavalikus odavate hindadega. Sa
mas võetakse tellimisi vastu ja uuendatakse
ning vormitakse kübaraid.

Pr. Tony Underi kübaraäri Dunkri 2.

keeristesse, et ühiselt
jõuda unistuste saarele.

Kirjad slt. „Labi lainete
ja tormi".

Vanapoiss tooks ohvri
kellegile veetlevale

naisolevusele.
Kirjad slt. ..Võid olla"

mate tujude alt. Vastuseks

suvepäevadeks ihaldab
kurb üksik naine, kellele
elu liiga teinud. Kinad slt.
.Puuriiind".
vivad

Mtuuda
vanemate meesterahvas
tega ühiskodu loomiseks.
Kirjad slt. „Kodu igatsus"
ja „Hingeline armastus".

Naine,
Keskealine neiu, kes tü
dinenud neiupõlvest,

abielluks
meeleldi vanapoisiga, kel
samasugune soov. Kirjad
slt. ,Lu silda".

00, kuidas tahaksin

vabest vallatada
ja lõbus olla, vaba kõi
gist väikestest muredest.
Kui keegi selleks teab
nõu, kirjutagu slt. ..Valge
pilv".

väikse neiu

deerige korralikud me

ettepaneku teeks. Kandi

Kaks vanatüdrukut soo

maitserikhail kübarad

dusega

õige kiirelt oma hoolde.

Sõpra

Tähelepanu!

neiule.
Kirjad Tartu, Rüütli 11.
..Tallinna elu".

kuid pole kedagi, kes
1931".

MMi Ms. 11 11. Jf 11.

busale

Kes võtab keskkooli hari

abielluda.

hed 35—45 a. Slt. ..Suvi

P . «!
! Teatame kõigile „Abielulehe" Tartu ja ümbruskonna luge
' jaile, et oleme avanud 1. aprillist s. a.

Rikkad, huvitavad härrad,
võimaldage Tallinnas ela

mist noorele, haritud, lõ

Ootan sind pühapäeval
endisel kohal ja endisel
ajal. Mary.

heasüdamlise naisolevusega, kellel oleks ka

pisut teadmisi majapidamiseks. Vanadus 19—30 aas
tani. Päevapilt soovitav, mida mittemeeldivuse kor

Tutvust
soovib kiires korras kesk
ealine neiu vanema üksi
ku meesterahvaga, soo
vitav lesk. Vastan ainult
õige nime ja aadressiga
kirjadele. Kirjad slt.

1 „Margo".

fcobert!
SLä jlrkopp" ™ra

j Üksildane neiu on tüdi

neiu".

nõul ja jõul võiksime luua end;le armsa ja mee

pildiga, millise mittemeeldivuse korral aumehe
likult tagasi saadan, ning lühikese elulookirjel
duse, õige nime ja aadressiga palun saata slt.
„Sina+mina " all.

j maantee 27. K. Neuland.

Teie kiri jõudis kahjuks , • nenud sõbratust olekust.
Kes tahaks olla
hilja. Juhus seekord möö
dus. Kas tohin veel kord
sõbraks
loota? Martin.
kirjutagu slt. ..Üksildane

tud teenistuses
maaneiu või olev,
lesega,
vanus
a., 27kel
I Kindlas
maa
elu 23—28
pooldaja
lele samuti meeldiks maa elu, ct siis ühisel

5" Telefon 429-08.

p. 5- Wetusala J

tutvuda
teiega, et ühiselt kevad

Kirjad slt. „Vanapoiss". j flirti. iKirjad Tartu, Riia

s Oskar Ifiiknionn i hoita- & kMm õkis j
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Elurõõmus noormees sooI vib

kes sa evid hingelisi aar

deid ja oled üksinda,
kirjuta samasugusele

blond poisile, et taotleda
võimsat kevad-harmoniat
(Eelistan brünette ja pro

vintslannasid). Kirj. slt.
„A Selected boy".

Pean põgenema vane
mark ligi lisada. Tartu

j Sõbra tän. 13, k. 4. Lyda.

Sõbratari,

elukaaslast 17—30 a. nei
dude hulgast soovib tõsi

selt elu peale vaataja
noormees. Kirjad slt. „Tõ
sine noormees 23".

2 elurõõmsat noormeest
soovivad

tutvuneda
samasuguste neidudega,
naissõbra leidmiseks. Päe
vapilt soovitav, kuid mitte
just nõuetav. Mittemeeldi

vuse korral saadame ta
gasi. Saladus garant. Kir
jad saata: kaitse pk. 12.

.V. K.", J. P.'

Kuulus okkultist-astroloog,

hiromant ja selgeltnägija

Malev
.Estoonia" teatri vastu.

Väike Tartumaant.2 K.5.
Suure eduga ennustanud

iile kümme aasta välis
mail ja Eestis.

