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Pühapäeval, 24, mail 1931.
Suvisteks.
Võid sa veel nukker ella?

Võid sa veel kurvastada,
Uni kegu loodus hüüab,
et kevad'ehteis oa maa;

kui võidulaulu laulab

kohisev kevadetuul,
su aknal, põõsal, puul?

kui rõõmu sirin kostab
Võid sa veel karvastuda? - »

Ju kased kaunimas rüüs
ia kannikeste lõhna
suil' pakub haljendav hiis.

Ja hinges ärdalt tõuseb
üks kaunis igatsev aim,
mis kevadel taas sünnib,—
see Püha suviste vaim. ' *

Ungari iluduskuninganna 1931 a.

Ei sa või olla nukker,"
sa vana, noormees või neid!
Ka sinul palgelt pühib
Suviste pisaraid.
Clyypre.

soov.
Käes on jälle pühad, kenamad pü

Pühade ajal katsub igaüks, kuidas

Positiivni lõiltim «iil mi üi.

lauku ja sooja siniõhku ...

ja haigetele. Nad ei küsi kelleltki,

Meil on kombeks saanud suvis kuidas neid kusagil vastu võetakse.
teks ehtida omi maju kaskede ja lil Meie praegusel kitsal olukorral on
ledega. Ja aegsasti näeme koormaid aga õige vähe neid, kes lahkelt pühi
noori puid vankritel linna poole lii pühitseda suudavad: kõikjal kuuluk
kuvat, kus neid õhinal ostetakse. se kurtmisi ja kaebamisi kitsikuse
Ei taha ju keegi pühadeks ilma kas ja raske aja üle.
kedeta jääda. Siin ei hoolita noortest
Kui aga puudub raha, see kõike
puudest, vaid neid hävitatakse armu liikumapanev vedru, siis ei ole ka
tult, et aga inimeste pühade tuju

midagi peale hakata, siis ei õiepühad

täita.

pühad, vaid kurvemad kui kurvad

Suvistepühad on meil muutunud Neile kurbadele naeratab vaid loodus:
viimasel ajal rändamise ja lõbureisi neile paistab vaid üksi päikene, nei
de pühadeks. Endise aja püha tikkus le vast õitsevad ainult lilled, neile
on kadunud, kus rahvas murruna vast kostab lindude laul, ja kohi
kirikuisse palvetama tõttas. Nüüd sevad metsad ning merelained...

on noorsugu kiriku vastu külme

Kuid siiski katsugem pühadeks

maks jäänud otsib pühaderõõmu unustada harilikku äripäeva meele
teistsugustest lõbudest: lõbusõitudest olu ja loogem ise endile pühade tu
ekskursioouiedst, spordist ja mängu ju. Unustagem hetkeks, et oleme vae
dest.
sed, et oleme raskustes ja siis muu
Suviste ajal käime omi lähemaid tub kõigi tuju pühade kohaseks.

mine 25 senti.

\ aasfakäk
ja dr. Miaretskaja on sellega
ka juba arvesta ud. Tema arves

tamise lõpptulemuseks on muidugi
Pole vist ühtki inimest maailmas, sellega meeldid ka teistele. Mõtle „!aste toitmine kollektiviseerimine"
kes ei igatseks õnne. Ja meie kuju ilusaid, häid mõtteid, siis võidad sa, ja selle kollektiviseerimisele orga
tus sellest õnnest on nii mitmekesi sest headuse mõte on kurjuse mõt- nisatsioonilise kuju andmine.
Väga võimalik, et tulevikus ha
ne, nii värvikas. Ühed arvavad, et test tugevam, nagu ütleb looduse
nende õnn peitub külluses, rikkuses; seadus. Mõtle jõule ja tervisele, ja katakse N. Venest naiste piima
teised loodavad teda leida kuulsuses, nad saavad su omaks. Meie elame, odavate ..dumpingu" hindadega
teaduses; paljudele on õnn armastuse mida meie mõtleme. Igaüks saab sel välja saatma, et teiste riikidega
puhas allikas.
sel alal ka võistelda. On näha, et
leks, mida ta mõtleb
.Milline aga ka kellegi õnn ei oleks
Kes kujutab hävitust, hävinemist, N. Vene püüab kõikjal uuenduste
tervis, rikkus, kuulsus, armastus
hääbub ise. Tema jõud kahaneb, te alal ka naiste lüpsmises
õnn jääb õnneks, ihaldame teda. ma veri rikkub. Sest vaim on meie rekorde omale saada. Võib olla,
püüame, unistame temast ja hüüame sügavaim elu. Vaim aga on see, mi et see neiä ka õnnestub!..
nii sagedasti: „Mul pole õnne, ma ei da mõtleme. On sinu mõtlemine ei
jõua, ei saa teda saavutada!" Ning

tav, negalivne, läheb ka su elu

selle tagajärg, langevad rusudeks rada varjus, oled siis kaugel õnnest,
meie lootused, langeb meie eluener päikesest. Olles ise jõudnud hele
gia, hakkame pessimistideks, kes date mõtete ringi, mõjume kui sä
näevad vaid kõik argipäeva halluses. rav kevadpäike ka oma ümbrusele
Kannatame selle all. Võiksime aga
Miks meeldivad mõned inimesed
palju teha, et ligineda oma õnnele,
saavutada eesmärgi.

Kuiöes W?M M feiiti.

Lõuna-Prantsusmaal, Marseil
les,vangistati õeksed Katharina ja

Phiiomenc Schmidtid, kes olid
aastate jooksul kuulmata roime
nii paljudele? Miks nagu hoovab toime pannud. Nad elasid kahe
neist eluenergiat, rõõmu, tugevust? kesi üksikus villas, kuhu olid
Nad on rikkad eneses, nende rõõ 1925. a. meelitanud kellegi 50-

Meie mõtted on vägevad tegurid,
nad on tugevad, just nemad või
muheledad mõtted mõjuvad kaasini aastase kaupmehe ühes tema nai
vad meid aidata selles õnnehardu
mesile, toovad ka nende' ellu päi sega .röövinud nad paljaks ja
muses. Neid meie mõtteis uinuvaid
kest, ja neid armastatakse.
tapnud ära.
jõudusid võime meie kasutada, et
Otse selle vastu on teiste inimes
Pärast tapmist roimarid hävi
olla ilusad, terved ja tugevad,
sellega ka õnnelikud. Meie mõtted te mõju kogu ümbrusele halvav, tanud laibad väävlihappega, mi
määravad, millises mee'eolus möödub ebameeldiv. Inimene on meile anti da neile nende tuttav advokaat

had aastas suvisted. Nad on tul
oskab ja saab meelt lahutada, jõu päev, millist osa ise mängime elu
nud meile päikcsesoojuse, mitmcvär du koguda uueks töötamiseks, mis
viiiste lillede ja lehkavate kaskedega. pühade järel jälle tarvis läheb.
Loodus on ehtinud rohelisse rüüsse,
Pühad on tulnud on tulnud kõi
puistates kõikjale ilu lilli, linnu gile: rikastele ja vaestele, tervetele

Tellimiste hinnad :

1 kuu 45 s, 2 kuud 85 s. 3 kuud
125 snt, 6 kuud 225 *nt. 12 kuud
400 s « postiga aastas Välismaile
2 kordsed hinnad. Aadressi muut

paatne, see on vastumeelt, tun

keerises. Iga meie mõte toob meile neme ta ligiduses igavust, haiguta
ma, tunneme energia langust. Ole
kasu või kahju.
Kui kasvatame eneses mõtteid ilust, me sattunud ta negatiivsete mõtete
valda. Neist inimesist hoitakse eema
tervisest, tugevusest, saab see meie
omanduseks. Ühtlasi kasvavad need le. Teisi aga otsitakse.
Tahame ise olla nende keskel, ke
omadused meis. Meie ise saame tu
gevdaks, terveteks, ilusateks. Kuu da armastatakse, kelle mõju kõigile
lus mõttekangelane Mulford ütleb: ülendav ja värske, hurjutagem
„Mida meie kõige rohkem mõtleme, eneses ilusaid, heledaid mõtteid. Mõt
selleks meie ka saame." Sellepärast leme positiivselt, oleme optimistid.
olgem teadlikud mõtlejad, kes kind Sel teel saavutame õnne enesele, an
lad, et nende mõtted on jõud, mida name sellest õnneküMusest ka teis
tele oleme päikeselapsed.
tuleb kasutada positiivsel viisil.
Võime siis öelda ühes Prentid Mul
Iga meie „ma ei saa mitte" mõte
on takistus meie eluteel. Loodame fordiga: ~Ma olen elu vastu hea ol
aga head, ilusat, ka uni t, loodame nud, ja elu on mulle rikkalikult ta
oma tugevasse, siis saavutame sunud." Sest elu suhtub sinule kui
ka soovitud edu. Kasva sisemiselt, sina ise temale. Chgpre.

W piima MIMMmlü! ü.
N. Vene on hakkama saanud

lastakse piim müügile .müües um

Sarret muretsenud. Roimarite se

letuse järele Sarret toonud 100
liitrit väävel hapet. Laipu leotatud

selle haope sees seni. Ic ui neist
ainult pudru, järele jäänud. Scillc
ptidru kandnud siis roimarid aeda

ning matnud selleks otstarbeks
kaevatud auku.

Roimarid olevat sel kombel
tapnud 5 inimest, nende hulka
kuulus ka Katharina Schmidti
mees. Viimase elu olnud 100.000

frangi eest kinnitatud. Et seda

summat kinnitusseltsilt kätte saa
da, otsustanud naine oma meest

tapva. '

Roimarid on kõik praegu van
gistatud (nende hulgas ka advo
kaat Sarret). Ametivõimud arva
vad, et raisroimarite metsik süü
kooreni paku suurem on, kui nad
ise esialgu üles tunnistanud, sest

Marseilles on aastate jooksul pal
ju jõukaid inimesi jäljetult kadu
ma läinud. Oletatakse, et nad on

bes 5 marka liiter.
kõik Schmidtide õudses villas
ja uuendustega. Nüüd on sellele
N Venes on aga lugu hooo's metsikul kombel surma leidnud.
naabreid soomlasi ja lätlasi külas
Soovime oma lugejaile ja kaas veel lisaks tulnud naiste piima teis'tv Siin on naistel nalju tege
tamas. Ning nemad käivad samuti töölistele kõige rõõmsamaid ja ilu kokkuvõtmine või nõnda nimeta mist .enne kui nende piim müügile
meie poe*.: eriti rohkesti külalisi on samaid pühi. Kadugu kõigi hingest tud ..naiste piima kollektiviseeri pääseb. Lüpsipunkti kokkutulnud
nai-ed vaadatakse esmalt kõ'k
meil oodata põhjapoegade ia -tütarde üürikesekski igapäevsus ja meeletusk mine".
arstliselt läbi, siis mit
soomlaste poolt. Ja eriti rohkesti ning asugu sinna asemele tõsine su
Selleks asutatakse erilised mesugused
ankcetlehed. Selle jä
rännatakse ka meilt Soome.
vistepühade helgus ja rõõm!
~naiste piima kokkuvõtmise rele sunnitakse naisi oma käsi ja
Suvisted on ühtlasi ka suuremad
HAID PÜHI KÕIGILE!..
punktid". E-ime e niisugune punkt
rindu hoolena har pesema.
puhkuse pühad suve algul, millele
asutati juha 1928. a. Moskvas Siis a"'takse neile valoed
järgneb pi'-em ja raskem tööaeg
Elu ja Surm on vennad, /'.ga emade- ia lastekaitse instituudi selga pannakse valged nölfed e++e
maainimestele. Selleks 011 siis tar EU;
on vanem vend.
hiure". Nõ'-kogude Vene nais ia seotakse rätikud
vis veel mõneks päevaks! i puhkust
arst dr. Mare-skaja kirjutab, et Km kõik neeti šeltc iininoüd tehtud
ja rahu. Ka linnlastel on pühad puh
Parajus on kiiduväärt. Ent ühes
Moskva "aiste viima kokkuvõt ,a-eva'akse naised erilistele tooK
asjas on ta siiski kõlbmatu, nimelt:
kuseks, sest siis lõpevad paariks armastuses.
mise punkti" Läbikäik on suurim de'e 'a h"nc,uTs:o toimi o al^ab
Sest
parajalt
annast
kolmeks päevaks kõik äripäeva-as
tähendab: Wllamisega abiehika maailmas f:'-4- obrikuul 1929. a
ggj Šistc OllfTl
keldused a mured, mis muidu iga vatsus lõpetada.
>tu' sea! 30 ~a:spP 722 liit dc itc 'cckV"
*dis pv
ühel mee es mõlguvad.
ri f niima. valle cr ;t makstud 5
rubl" kitrist.
lü isest millega Nõul Je
Vene~ nruidtigi ei lehita: seal on
w» 'eenduge, et
rf-r kogumise ia müümise idee kohe tarvitusele võetud ka naiste
c +e u- ' rrit-o "ks: N :s,
iibmsnn i , „ n, ~ ... «s
vald a minal riikide- Saksa kollektiviseerimise Põhimõte ning
MI fe£llss'll|
kõiksuguste enneolematu asjade

pr"elevõ4ruie. ses4 valitsusel nea

- -. ' o kasuliku:-- esi 'v t. '
r~- ... "
jy£ -3ma kulla-, kella- ja hõbesepa töökoja» . •
| laehoja platsi! - WW. 3
g£," ' elefon 429-08.

na • leidub isegi elukutselisi nai vad ju täi se andmed olema kui
.andjaid .kes oma 259— palju naised sotsialistlikes linna
300 dollarit kuus teenivad. Sak
•j gg] DrSPOII KUil VCCI iSIStC vad hästi või ouudulikult. Ühen
lüp i u lkte ei ole. Piim tuuakse duses sellega teab siis ka valitsus,
seal pudelites kokku, võetakse en~< kuidas tulevikus 'paremini naiste
ne ette Umikovi reaktsioon >a mis kjpsinsia korraldada.
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Hulguse uus ülikond

ei need kuskilt aiast ..hirmutise" üm
bert võtnud."
~Nojah, minu ..hirmutise" ümbert
muidugi," vastas perenaine pahaselt.

„Näe, kus alles varas: koorib teine
.[hirmutise" paljalis!.. Mis nüüd mi
Tammiku talu seisab suure, läbi selt paigal, just kui oleks tundmata nu aiast saab, linnud panevad mul
kui marja tera nahka?"
käidava tee kaldal. Tammiku on hulgus teda oma häbemata julgusega viimase
Hulgus püüdis end pahase pere
uus, suur, ilma rehetoata ja rehe ära pahandanud. Hulgus, kes oma naise ees vabandada:

I. A. Põllumees.

aluseta härber.

Ilus suvine hommik ...

vastase vaikimisest suuremat väljagi
ei teinud, lausus:

~Ma panin ju temale omad hil

Onraer. Ega ma neid pole va
~Eks, sõber, hakkame nüüd siis buta
rastanud, vahetasin ainult..."
välja, sammub üle õue ja läheb ro ülikondi vahetama. Sul on ju üks—
Sarnane hoolekandmine varga
huaia väravast sisse. Niipea kui puhas, missugused räbalad sind siin poolt,
kes ei olnud unustanud „hir
perenaine rohuaeda astus, lendas aias katavad!"
mutist" uuesti riidesse panna, vai
Ilma pikema ajaviitmata kiskus ta gistas perenaise viha.
marjapeenardelt ja -põõsastest hulk
halle hoburäästaid ja vareseid lendu. ..hirmutise" paljaks, puges nendega
~Kas tõesti? Sina panid temale
„Ära nokivad teised viimase kui põõsasse, kus ta oma räbalad sel oma riided selga? Kui see tõsi on,
manjaiva!" pahandab perenaine.
jast ära võttis ja ilusa terve uue siis Jumala nimel, härra konstaabel,
Ärmuheitmatalt laastasid linnud võitu ülikonna endale selga pani.
laske ta lipata!" rääkis perenaine
Hulgus oli ütlemata rõõmus omas end konstaabli poole pöörates.
perenaise marjapeenraid ja põõsaid.
Seal ei puutunud perenaisele ühte uues ülikonnas ainult kingad puu
Mindi aeda ja leitigi nii, nagu hul
gi marjatera enam silma, mis mitte dusid veel... Korjas siis oma nä gus oli rääkinud ...
poleks lindudest rikutud ... Perenai rud kokku ning toppis nad hoo
Oue tagasi tulles käskis perenaine
ne tahtis juba meelt heita ja võttis lega, isalikult paljale puukerele üm hulgust veidi oodata.
ber.
nõuks miskit abinõu tarvitada.
Varsti tuligi ta tagasi, (kenad mees
Nüüd avaldas ~hirmutis" jällegi terahva kingad käes.
..Katsuksin õige korra „hirmutist"
aeda üles seada. Ehk see aitaks vä elu, kuid endine uhke seisak oli soo
„Need on minu kadunud õndsa
tuks kadunud: ta seisis nii ha
hegi pahategijaid eemale peletada."
vanamehe omad, mis ta nende riie
ledalt,
rõhutult
ja
sirutas
omad
pi
Perenaine sammub toa poole ta
tega alati kandis," rääkis perenaine
gasi, kõneleb sulasega ja peagi olid kad mustad käed nagu armu paludes jä ulatas need hulgusele. „Noh, Ju
nad ühisel nõul rohtaias. Kesk aeda välja...
mala nimel, võta need ka enesega
Nüüd katsus hulgus, kuidas aga kaasa."
seati suur puurist püsti, mille külge
perenaine oma surnud mehe riided terve nahaga pääseda. Ta ronis aiast
hufgus tahtis tänu avaldada, kuid
mässis. ..Hirmutis" sai nii uhkepä välja ja sammus jälle tuldud teed seal juures vaatas perenaine terase
rane. et otse ime oli teda silmit tagasi.
Ta oh umbes poo! kilomeetrit ära malt hulgusele silma.
seda. Uuevõitu pruunid püksid, si
„Sina Kutt! Katsu et sa ruttu
nine kuub ja vest ning õlgne kü käinud, kui nägi konstaablit jällegi minema
lähed ja enam meie õuele
bar ehtisid ..hirmutist" otse inime endale vastu sõitvat.
Maga ei astu!"
se laadi.
Hulguse kohale jõudes nägi konsJärgmisel päeval pani Tammiku
et seesama mees, kes vähe
Perenaine isegi imestas oma plaa
perenaine ..hirmutisele" uued riided
ni üle ja sammus rahulolles sula aja eest, peaaegu samal kohal, talle selga. Räbalad, mis hulgus „Kutt"
sega jälle aiast välja, oma maja närudes ja palja peaga vastu tuli, temale ümber oli pannud, olid liig
talituse töödele ...
nüüd aga korralikkudes riietes ta närused ja inetud, nii et lindudelegi
Umbes poole päeva ajal sõitis ko ees seisis, mis arvatavasti kuskilt need hirmutiseks ei kohanenud ...
haline konstaabel rattaga Tammiku varastatud.
~Seisa paigal!" sõnas konstaabel
tailist mööda. Talle tuli keegi noore
võitu tundmata mees, väsinud ja käskivalt. „Kust sa need riided said?"
Hulgus näitas käega Tammiku talu
tülpinud ning sasis juukstega, nä
Mereäärne armastus.
rustes määrdinud riietes, palja jalu poole ja lausus:
fa ilma kübarata vastu. Oli täiesti
..Sealt aiast ..hirmutise" üm 'jbaidta tarinatu6 taintedde,
isik, kes kellegi usaldust ei või ära bert."
idtu mu tigi!
tada. Konstaabel vaatas kaunis uu
idtuta igatdud [uitete,
„Ära lori aja! Tule kaasa!"
Kõigist seletustest hoolimata astus M/s meie pingitd.
rivalt liginevat võõrast... Ta möt
•es teda korraks kinni pidada; et aga nüüd hulgus konstaabli kõrva. Tam
Oleme rannale utjutub me
sarnasest tüübist miskit paha pole miku talu poole tagasi.
merest paar talu,
Tammiku perenaine seisis para teffe aimub jäet tiivadde,
kuulnud, ja pealegi inimene kõndis
leel, kus igaühel oh luba käia, Siis jasti ukse ees kui konstaabel hul deftetd neeb oafub,..
konstaabel sõitis mööda, ilma et ta gusega talule liginesid. Ta hakkas
hulgusele oleks sõnagi lausunud... võõrast terasemalt silmitsema.
Uga temõ jäätunubdübame
jääb me
~Pühane Looja arm küll, see on
Hulgus, keda rahvasuus hüüti
..Kutiks", oli nooruspäevil hea ha ju minu ..hirmutis", kes sealt tuleb!" duubtudeb dutatatd,
riduse omandanud, linnas kuskil kilkas perenaine, kus ta oma õnd taubu mitte fafd tatatedt rännute
kontoris kirjutajaks olnud kuid sa mehe ülikonna kohe ära tundis. õnne-utgate daafd...
Perenaisel tuli mõttesse, et tema
hakanud teine jooma, ja jäi niikau
gele, et temast muud järele ei jää ..hirmutis" tõepoolest teadmata ime
ERVIN UIBO.
nud, kui parandamata hulgus, kes väel elama ja liikuma on hakkan*rtL
kerjamisega endale veel ülespi Ehmunuli tahtis ta juba tuppa põge
damist otsis...
neda, kuid sulane, kes seal samas
Kes armastab, on valguse ori, aga
Kui hulgus Tammiku taluni ott seisis, vaigistas teda:
kes ei armasta on pimeduse vang.
~Perenaine, ärge hirmuge! See on
Jõudnud, silmas ta üle aia rohuaias
olevat uhket „hirmutist". See oligi elav inimene!"
Surm on vaeva võit.
Dii suurepärane ja seisis kõrgilt, kuid
Perenaine jäi nüüd paigale, lähe
tähtsalt omal kohal, just nagu oleks nevaid ootama jäädes.
eneses elu, ei või inime
ta kedagi ära needa tahtnud, siru
Kui konstaabel võõraga õuele neKandes
kunagi tunda vabadust, sest elu
tades omi pikki musti käsi välja.
olid jõudnud, hüüdis perenaine:
„Härra konstaabel, selle võõra on töö ort.
Hulgus jäi seisma ja hakkas jä
rele mõtlema. Silmapilk oligi tal ot mehe seljas on minu surnud mehe
riided !'*
Kui meie saaksime teada, mis on
sus tehtud Kiirelt ronis ta üle
siis kaotaksime ehi mõtte ja
aia ja ruttas ~hirmutise" juurde. „Vaata kus peenike suli!* rääkis tõde,
.Hirmutis" seisis endist viisi tõsi- konstaabel. ..Tema ise seletab aga, hakkaksime iseennast vihkama.
Elatanud lesk perenaine tuleb toast

£aul, naised fa viin.
Kui mehed muutuvad meeletuks.
Kui peaaegu igas teises kohas oli juba kord harjumuseks, et ta
õhtul alanud orgia lõppes ikkagi Aga lõbumajas oleva tüdrukuga
hilisel hommikul, siis ~möbleeritud veetis öö ja päeva väikeses toa
lubades" juhtus seda väga harva. keses ... Kui kuus tüdrukut lävi,
Härrasid, kes siin omale peatus tuli järg lõbumaja perenaise kät
paiga leidsid mitmeks päevaks ja te. Nii oligi möödas nädal. Ka
Jböks, polnud sugugi vähe. Ena heksanda! päeval ajas Korja kok
mik neist, kes tulid mleile, ei lah ku kõik preilikesed ja perenaise,
kunud siit peaaegu kunagi varem, sõidutades kuhugi linnast väljas
kui kukrust lõppenud sootuks ra olevasse restorani. Ja olles sea!
ha, või mõningad teised põhjused muutus too antipaatne ih.ius vä
seda tungivalt nõudsid.

hegi heldemaks, tehes umnes .50

tatelt juba üle kuldse keskea jõud
nud härra evis alati rohkelt raha,
olles ühe suurima tööstuse kaalu
vamaid juhte. ..Korja" ei loopinud
aga siiski raha iga ilmakaare poo
le laiali, vaid oli selle andmisega,
tahaksin öelda, isegi kitsi. Ka joo
misega pidas tema alati piiri ega
lasknud kunagi arveid tõusta liig

meie kõigi peale kokku oma pool

meestega.

nähtava heameelega preilikesi ala

Ent oli ka mehi, kes elasid krooni suuruse arve. Nii oli see
meil kas või nädalapäevad järgi alati, kus juures vanamees meid
mööda. Uhe sellise härrana ta järjekindlalt ..vaatamas" käis
haksin kõigepealt mainida Vene igas kuus. Kui arvestada, et ta
päritoluga O-d, või ~Borjat", na meile alati jättis ikka oma 30000
gu me teda lihtslt kutsusime. Aas senti, võib arvata, et igal aastal
miljonit senti kulutas ja kolm
kuud lõbumajas mööda saatis.

Hoopis teistsugune mees kui

Korja oli aga üks meie kõrgemaid
kaitseväelasi .pealtnäha väga kor

ralik abielumees ja mitte just
noorte laste isa. Ukse taha sõitis
ta ikka autoga hilises õhtuhäma
suureks. Isegi palavamad meeli ruses, valis sisse tulles preili, ka
tused .ei suutnud Borjat oma ra dus koos sellega taharuumidesse
hakoti suud liig lahti sundima te ja lahkus sealt jälle varsti. Ole
gema, nagu seda juhtus teiste kahe tunni polnud too härra, kes
Mida tegi aga siis Borja tolle ti laskis oma peeneid vurre kee
pika aja meil? Tollel härral rutada, kunagi meil. Selle asemel

Kevadöine.
Ju lõhnab tooming, õitseb sirel
ning roosaid pungi ajab õunapuu.
Rõõm pakatanud nagu pakil pung
ja kirel
on valla liikumiseks tung.
Näe! ülal helgib kauge kuu.
Ta näol on nagu pilkav muie:
irooniline võru ümber suu.
Nii vaatleb rahulikult vahelt puie
siis pilveloori taha peitu poeb.
Mis mõtleb inimestest? Kohtab paari mäe!
ja kuulab armund kavaleri kõnet
ning pärast suudlusi ehk loeb?
Qtaff 'Jtaaocr.
Südame imMhtaije katsed.
Arstiteadus on viimaste aastate kinni. Kaks lahtist aga ühendatakse
jooksul õige palju huvitavaid edu koera arteeriatega. Umbes tund ae
samme teinud, isegi sarnaseid katseid

ga pärast seda toimingut hakkab

on tehtud, millest endised arstid ei süda, mis väljaspool koera organis
mi asub, tuksuma, vere-ringjooks al
võinud unistadagi.
Nüüd on P. Ämeerikas Minnesoti gab uuesti, ja koer elab ilma süda
osariigi arstid dr. Main, Markovitš ja meta umbes nädal aega. Aga umbes
Pristly südame ümberistutamise kal kaheksandal päeval katkeb südame
lal kauemat aega katsetanud ja teh tegevus siiski, ja koer kooleb ära.
Sel katsel on aga ülisuur tähtsus,
tud katsetamise tagajärgede üle eks
perimentaal-bioloogia ühingute kong sest ta annab võimaluse südame
ressil huvitavaid seletusi andnud.
tegevus! kõigis tema peensustes ja
Seni on katsetatud ainult koerte mitmesuguste haiguste puhul tund
südamete ümberistutamise kallal. Viie) ma õppida. Väga võimalik, et tule
ettevõetud juhusel on neli katset vikus õnnestuvad ka sarnased kat
hästi õnnestunud, mida tuleb juba sed inimese südame ümberistutami
sel, kus võetakse inimesel väsinud
suureks edusammuks pidada.
süda mõneks päevaks organismist
Katse iseenesest on järgmine:
Koeral lõigatakse süda välja. Sü välja, lastakse tal mõni aeg puhata

dameavaused (sisse- ja väljakäigud)

ja siis pannakse jälle vanasse

peale kahe mässitakse hoolega kohta tagasi.

Mis juhtub purjuspäi?
Hugo A., Roman K. ja Artur 0.

ci peitnud enam seda, mis oli nende

aastates kahekümne ümber. Nagu se

hanud enam üle ronida. Ta otsustas

on ühe maja elanikud, kõik poisid

vahel, vaid aiva valgendasid, ei ti

da sõprade keskel mõnikord ikka äratada toasolijad, visates liiva vas
juhtub, pummeldasid nemadki ühe' tu akent. Ja tõesti, teised ärkasid
õhtui kuni hilisööni kusagil kõrtsis. juba esimese viskamise järele. Sest
Jõudes koduväravani märkasid koos liivaga oli pihku sattunud ka
sõbrad äga ehmatades, et neist ühel

väike, kuid selleks, et purustada

gi kaasas pole võtit. Ent see ei

akent, küllaldaselt suur kivi.

sid ronida üle värava, kuigi sellel,
nagu agulites ikka, oli okastraat.

head, visatakse alla võti. Vahepeal
on väravalt ennast vaevu alla aja

heidutanud poisse, vaid nad otsusta

Asjaga tegid algust Hugo ja Roman,

Sõnade saatel, mis ei ennusta

ka sõbrad, kelle uutest pükstest,
kuna Artur veel alla jälgima jäi, nud
kuidas sõprade teekond õnnestub. mille liike just kõrtsis tehti, pole
Aga, oh häda!.. Peagi märkasid ro järele jäänud enam palju. Juhusli
katsub Hugo väravat. See ava
nijad, et nad enam edasi ega ta kult
neb. Üllatunud sõpradele selgub tõ
gasi ei pääse, olles okastraati kinni
jäänud. Kärin, mis kostis kusagilt siasi, värav polnud üldse lukusta

jalgade juurest, tõendas, et vähem

gi liigutus võib sootuks hävitada
tuliuued püksid. (

tud !..

purjuspäi ei tulnud ühelegi mee Ida
seda varem katsuda. Äsjata oli lõhu

Artur, nähes, et sõprade püksid tud kahed püksid ja üks aknaruut. '

olid saanud suguhaiguse. "Need kuigi suur, aga seda ka meie aJats
ei nõudnud.
kaks olid Helmi ja Siina.
Nii selgelt, nagu oleks see ol
üht välismaise päritoluga polit
Ei suud t siin rääkimata jätta nud alles eila .on mul meeles üks
seinikku, kes kuidagi kogemata
sattus meile. Rahal polnud noil ka üht väljasõitu piiritus!aevals. eel kevadine õhtu , mil perenaine
päevil ta silmis mingisugust väär Jaanilaupäeva eelõhtul sõitsid
tuli mu tuppa, käskides tulla
kolm piiritusvedajat. Peale suuremasse ruumi, kuna seal ole
tust. Kõik said tuhandeid, kõik meile
tormirohket ööd lahkudes, tekkis
said seda ,mida nad soovisid. Mi
üliõpilasi.
äkki mõte ka meid oma vatNeid
na isiklikult sain tollelt Tiärralt meestel
oli seal neli noort poissi,
laevale viia.
üle 100 krooni vaid selle eest, et
ja nende hulgas oli ka Hugo
sidusin tema kaelasidet, enne seda,
Kui laeval tublisti pummelda mu esimene armastatu, too kau
kui ta Siinaga, kellest eelpool jut tud ja mehed äärmiselt purjus gelt sugulane, kelle ema juures
tu olnud, ühte kesklinna peene ning keegi enam juua ei tahtnud, elasin esimesed kooliaastad linnas.
masse lokaali sõitis.
otsustati meile teha veini van
Üllatusin. Mul oli piinlik ja
Väga sagedased, aga ühtlasi ka nid!.. Sulistasime nagu kalad
tülikad külalised olid Soome pii nõudes, kus „kallist märjukest" häbi, pidin põgenema vist tagasi
ritusvedajad ja kaupmehed, keda kümmnete tuhandete eest. Sulis oma tuppa ... Hugo aga näis
minu mõtteid. Ta pilgus
meil käis külluses. Ise puru pur tasime ja loopisime veini siia ning mõistvat
oli kindel käsk:
jus, ei piirdunud nemad enam sel sinna, suutmata endale aru anda
„Jää siia!"
le kõigiga, millega rahule jäid ei millestki...
Istunud vähe aega koos teis
kõik teised ...
Omapärane saks oli ka üks pea
tega .viis Hugo mind ise mu tup
Meenub Glre Helsingi tuntumaid
linna, mitte esimesejärguline, kuid pa. Istusime vähe aega vaikides.
ärimehi, kes koos kolme Tallinna
siiski nimekas ärimees. Nagu kõik
tuttavaga meile sõitis, peale õ" teised mehed .tuli temagi meile Siis aga lausus äkki Hugo vaik
läbi katnud pummeldust, meid siis, kui oli purjus. Sageli hakkas selt ja ettevaatlikult:
äkki hakkas kutsuma näkineidu
~Älice ,kas tead, et su isa on
deks. Et meie apa tõesti oleksime ta siin nutma nii haledalt nagu surnud ja ema praegu raskest?
väike
laps,
kurtes,
et
ta
varstinagju ehtsad näkineiud, sõidutas
jääb pankrotti, kuna meie haige?.."
(Lõpp järgneb.)
ta meid järgmisel päeval linnast Varsti
nõudvat
nii palju raha !.. Raha
välja kuhugi jõekaldale, mille ni andis ta tõesti
napilt, tingides iga
me ma veel orseguni ei tea.
järgmisest lehest
arve juures nagu pe Lugege
Et näkid on alasti, pidime ole vähemagi
tagasipöõrmisest sünni
suehtne juut.
kohta, viimaseist kannatu
ma meie ka nõnda, ronides jõe
Ärve makstud, haaras ta aga sist ja õnnest, mis saabus
keskel olevaile kivide'e, seal kal
dale jäänud mehi lauluga oma ikka põuest raha, hakates neid koos kevadega. Lugege, mi
iuurde meeTtama hakates. Kuidas ükshaaval põletama, kuigi seda
da ütleb naine"
mehed meid sealt püüdsid, seda takistada püüdsime.
kõigile tütarlastele ja veen
Ka üliõpilasi käis vahete vahel duge, kus ning kunas võib
ma õieti ei mäleta, ent tean, et
kaks preilikest peale toda mängu meil. Maksuvõime polnud neil naine leida oma õnne.
külastas ta aga meid igal nädalal
Uhe heldema härrana mäletan
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Motja ei lasknud surra!
Mihail SoStšenko.
Mõnigi vaene mehike jõuab ehk nud liikuda ... vald nõrkus, igat

niisugune, tema otsustanud surra!
Aga ütle, kurivaim, kust sa võtad
raha suremiseks?.. Tänapäev mak
sab laiba pesemine juba palju!"
Nüüd segab tädi Anisja end va
hele:

„AYina pesen teda! Ivan Savitš,

ehis kord nii kaugele, et elab suu sus parema elu järele. Hakkas unis mina pesen sinu laiba. Sa ä'ä kahtle

(Õpilase päevaraamatust.)
Ainult rahapuudus teeb muret, 4
igatsusega tundide ja ke nädala lõp tea kust seda saada muidugi las
Reedel. Vaevlen tunnil ja ootan

repärases palees, suurtes ruumides, tama suurtest laevadest, lilledest, pa midagi. Ja maksu ei võta selle eest
Homme on pidu, ja ma mõtlen
aga Ivan Savitš elas nii enne kui leedest. Jäi vaikseks, sügavamõtte kopikatki. Laibapesemine on Jumala pu.
ainult selle peale. Tihti tulevad hüü
pärast pisikeses toakeses suurel liseks. Tundis meelepaha, et kor meelepärane tegu."
ded õpetaja poolt: „Pange tähele!"
Puskari tänaval.
teris nii palju käratseti. Miks pidi
Nüüd aga käratas Matrjona:
kuid ma ei tee seda põrmugi.
Noh, kodanikud, oli aga see ka Paška Ogurtšik iga päev klimber
„Või sina pesed teda?! Aga puu
Õhtul. Harjutan hoolega ununenud
korterikene! Paljas nimi, et korter dama oma balalaikat... Kui tema näl särk ? Hea! Ja vanker ning papp ?
igas nurgas konutas inimkogu. ga, sügavat rahunälga tundis.
Ta ei tohi surrai Enne korjaku ra tantse, teen tühja tooli ees kummar
Lõpuks tahtis Ivan Savitš lihtsalt ha! Siis sure, kui tahad kaks kor dusi ja ajan juttu tühjele seintele
Vanaeit Änisja tiks, vanaeit Fiak
kujutades seda jutuajamiseks mõne
la kaks, Paska Ogurtšik k01m... surra. Isegi oleks suure isuga kala

Ptüi, Jumala eest, kurb neid loet

söönud. Poleks miski soolase, kas
või heeringa järele ...
Sellises tigukarbis ja sellise ame
Teisipäeval jäi haigeks, kesknä

le dagi!

Laupäeval. Hurraa! Tunnid, mis
täna olid igaviku pikkused, on möö veel kolmas.
Tants. Muusika mängib mürisevalt;
das. Tuleb ümber riietuda ja siis...
keerlen daamidega, kõikidega korda
mööda ringis. Läheb väga ladusalt

Tervitus Kevadele.
Jxeoab juba õued,
piipab põues:

minul ta, minut ta.

'jDupub tevabtuuli,
suublušpuuli
otsib sa, otsin ma.
käevarred lookas. Võis vaevalt jal JÖpu mapebuses,
naise-kolakat ei leidu enam mujalt! mab nõrgalt asemel ja unistab ... gu vedada.
..Enne kui suren", ütleb endamisi,
Äga kui peakski leidma, siis ilma
Tuli õuele. Kojamees Ignat nägi, joavaõtuõeš
tümab pea, otta pea.
mingisuguse amnestiata kohe esime ..tahaksin küll veel vabasse looduse tuleb vastu, tervitab:
"Valgub pinge sooja.
sel tutvusel ttuleks niisugune teha rüppe minna ja vaadata missugune ta
..Ivan Savitš, soovin õnne. Olete
JKeoaVtooja,
vagusaks.
on. Pole teda iial õieti tundnud."

jälle terve?!"
linule pöišfame!
Ivan Savitš aga vaatab teise ot
Chypre.
kolm
päeva
jäi,
siis
sündis
järgmistsa igaval pilgul ja vastab:
arvata, mis ta tegi Ivan Savitšiga?
Tema, saatana vanamoor, ei lask
Matrjona Vassiljevna astus ta
„Ignat, kuuled sa! Änna mulle ra
nud Ivan Savitšil surra! Jumala eest voodi ette ja sõnab:
ha ... Tagasi küll enam ei anna
..Oled
suremas?"
tõsi! Kole-kardetav vanamoor! Äi
see on kindel. Seepärast, et suren vitš üles. Kolistas kontidega, riietus,
nult, et ei purenud. Äga võib-olla
„Jah!" vastab Ivan Savitš. „Su võib olla juba homme, flga Motja soendas käsi ja läks tänavale.
Ööseks saabus jällegi rahaga ko
pures ka. Tont tast arp saab. Seal ren, Motja ... jalad muutuvad ker nõuab. Mis maksab niisuke laiba
ju, luges raha üle ja heitis magama.
pesemine, Ignat?"
aga, kus mingi tüli, kus laotakse geks, nagu oleks halvatud."
Samuti kolmandal päeval, neljan
„Äga mina ei usu seda", ütleb
üksteisele vastu vahtimist, sealt
„Mine edasi", ütleb Ignat tasa
..lihtsalt ei usu! Mina kut kesi, ~hale on sinu peale vaadata, dal ja nõnda edasi... Ja seisis kor
juba Matrjona kolakas ei puudu. Motja,
raga mõlemate jalge peal.
Nagu kala sukeldab siis vette, nagu sun kohe arsti. Las' arst ütleb. Saa kallis mees."
Ta ei surnud. Koguni mitte. Mot
metskult aeleb poris. Keda ässitab me siis näha, kas pead surema või
Ivan Savitš läks edasi. Ästus tä
kõrvalt, keda materdab oma käega. mitte!"
navale; vedas end Suure Prospektini. ja ei lasknud surra.
Ja kutsuski jaoskonnaarsti. Ärst Seal jäi kükakile seisma, tahtis kõ
Vaat', mida tegi see Matrjona
Kõigist hoolimata oh Ivan Savitš
temaga elanud viisteist aastat üks vaatas Ivan Savitši läbi. Ütles siis vasti kisendada ... tuli aga pomin Ivan Savitšiga!
süda ja üks hing. Tõele olgu au an Motjale:
Muidugi, mõni jaoskonna arst lu
kurgust:
gedes seda juttu, muigatab vahest
tud nad kisk lesid. Muidu polnud ..Kahjuks väga halb. Ei ole vist ..Kodanikud, ma suren!"
aga asi kuigi hull. Matrjona tundis, teisiti, et sureb pea peale minu ära
Keegi pani talle raha põlve pea endamisi, ütleb, et teadus ei tunne
et ta tnees on natuke teist laadi ini minekut."
le. Siis teine, kolmas.
selletaolisi juhtumisi, ja et Matrjona
mene, muidu aga usin, virk, ja tõsi:
Nõnda ütles jaoskonna arst ja
öösel läks Ivan Savitš koju. Oli Vassiljevna on siin üsna kõrvalise
läks.
äärmiselt andekas oli mees. Ja kan
suures palavikus. Riided lund täis. tähtsusega. Võib-olla, et teadus ei
heitis uuesti voodisse.
tunne tõepoolest niisuguseid tõsi
gesti hoolas. Äga näed, ei olnud Siis astub Motja haige juurde.
..Või nii sured: Äga kuule, mk Käed hoidsid kramplikult raha. asju Ivan Savitš aga on elus tä
tai õnne. Kiratses ja elas liig keh
raft. >
napäevani. Istub päev päeva kõr
mina ütlen suremisest pole Jut Motja tahtis raha üle lugeda
val tervelt ning kõbusalt Prospek
Oli vaene, jäi aga ühel päevai tugi. Sa päevavaras heitsid voodis ei lasknud.
peale selle ka veel haigeks. Enne kui se ja arvad nüüd, et võid teha, mis
„flra puutu oma patuste kätega", til ja Guljarnaja tänava nurgal ja
päris haigeks jäi, tuE ta peale nõr tahad. Mina ega, näed, ei lase sind ütleb, uometi on seda veel vähe." palub tasasel häälel kodanikkudelt
kus. Mitte just, et jalad poleks Muut- surra! Oige mul rikas, koerapoeg
toetust. —mees.
Järgmisel päeval tõusis Ivan Sa-

Võib-olla, et talle veel kaks või

jutustas, astus Hartvigsen tuppa. Tal oli väga saladuslik nägu, ta nae
ratas ja istus lauda ühes meiega jooma.
Siis võttis taskust paki, millel palju pitsateid peal. Oli ise uhke
ja enesega väga rahul, ning naeratas endamisi ja lausus:
Siin on midagi, mis praegu postilt saabus. Hilines ühe päeva
võrra, kuid siiski...
Ta avas paki ja võttis sealt sõrmuse, mille pani Roosale sõrme.
Vaat', siin on sulle sõrmus! ütles ta. Ära teda enam
uuesti ära viska.
Roosa nägu muutus veidi.
Ei! kostis Roosa vaevalt kuuldavalt.
Ja võttes Hartvigseni käe oma pihku, tänab ta teda. Sõrmus oli
natuke suur. Ta võttis sõrmuse sõrmest ja vaatas Benoni nime seest
ning pani uuesti sõrme tagasi.
Kuid Hartvigsenile ei andnud rahu see, mis veel pakis peitus.
Ta seletas:
Siin leidub vist veel midagi!
Issand Jumal, mis seal siis veel võib olla? küsis Roosa.
Hartvigsen võttis siis paki ja näitas meile mõlemile ning tähen
das uhkusega:
Vaadake ja lugege ise! Sõrmus maksab kõigest 4 taalrit ühes
nimede ja kõigega. Aga siin on väärtus tähendatud 110 taalrit!
Hartvigsen tahab meid proovida. Kui teen näe, et tahan ära minna,
et mitte ennast enam piinata lasta, palub ta mind paigale jääda ja
mitte püsti tõusta.
Pöörake end ümber! käsutab ta.
Kuulen, et midagi kõliseb. Ta läheneb Roosale ja kõneleb pidu
liku häälega:
Roosa, siin on sulle kuldkell ühes ketiga!
Roosa silmad avanesid imestusest, kohmetus ja isegi istus. 00,
kui võluv oli tema imestus, kuis tuli see otsekohe südamest! Ta punas
tas ja kahvatas. Siis tõustus ta ja tänas Hartvigseni kõige eest. See
vastas aga liigutatult: „Tervist sulle, neid kandes!"
Siis võttis ta kella tagasi, et üles keerata. Ta oli nagu laps, kes
mängib: nii lapselikud silmad olid tal. Noorpaari juurest ära minnes,
kordasin ma enesele tasakesi, et see võib-olla on tõesti hea algus, et
Roosa niisugusesse majja sattus. Ja-jah, midagi ei maksa enam rääkida:
Roosa leidis oma õnnel
Päevad möödusid. Jälle paistis päike, jälle oli soojust. Runane
koit ja õhetav hämarik vaheldusid öösel. Merelinnud jalutasid oma
poegadega madalikul. Kuid mina tundsin end üksikuna. Ei võinud ju
mina iga päev käia Hartvigseni ja Roosa juures, see polnud ka enam
suureks rõõmuks mulle. Paruniproua ei huvitunud, ei muusikast ei
minust: nii võisin vahete vahel päeval mängida, kui Makk kontoris
viibis, ja paruniproua kuhugi väljus. Muidu jalutasin mina ka plika
kestega, nagu merelinnad oma lastega.
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kroon ja mul on jällegi ..taskutiisi*

kus".
da ma ei lausu sõnagi!"
Etendus on varsti lõpul mul
On juba kell üks öösel.
Nüüd läks Ivan Savitš kriitval daamiga.
Olen väga väsinud. Homme sel ajal tantsupiletid. Ah sain sõbralt
geks.
ühe krooni ja ostsin neli tantsupi-*
..Kuidas siis nii, Motja", ütleb. olen muidugi tõotatud maal.
letit: preilidele juurde oli seltsinud

tiga, mis oli Ivan Savitšil maja dalal hakkas heeringat nõudma, nel „Ega's mu surm ei olene minust.
de värvija ja sildimaaler, pol japäeval võttis Matrjona teda käsile. On raha või ei aga surema pean.
nud võimalik elada mitte kuidagi.
„Ütle, miks voodis vedeled?" kü Kuuled. Motja?!"
Enne juhtus niisugune asi: vana sib ta.'„ Võib olla heitsid kiuste?
..Aga mina ei lase sind", ütleb
eit Änisja pühkis seelikusabaga kõik Kusi mina tean... Sa, võib-olla Matrjona, „ei lase! Õhtul tahan ra
piirjooned värskelt värvitud sildilt. ei taha teha tööd!"
ha näha. Kisu kas või maast välja!"
Vaat' kui kitsas oli! Seepärast vist
Naine muidugi viilib ja viilib,
„Hea küll", ütleb Ivan Savitš,
Ivan Savitš polnudki iial pääsnud Ivan aga vaikib.
„eks ma lähen ja palun armuandi."
vaesusest.
Õhtuni lamas Ivan Savitš kui sur
..Las' plärab ja peksab keelt",
Ivan Savitšil oli ka naine: Mat- mõtleb endamisi, ..mulle on see üks nu, vahel jäi hing kinni. Videviku.'
Tjona Vassiljevna! Motja nagu kõik. Tunnen, et surm hakkab li tõusis üles, kolistas kontidega ja
Ivan Savitš hüüdis... Oli see vast ginema."
läks tänavale. Nägi kole välja: nina
üks pealojus eide kolakas: See Terve keha põleb, öösel visk oh hirmutavalt terav ja peenike,
tähendab, kodanikud, teist niisugust leb voodis rahutult. Päeva läbi la

Oli see aga Motja! Ja kas võite

nata. Omal on kõik ammugi läbi.
Ohtu kell kuus. Tõttan pooljook»tes pidumaja poole käes kolm lae«
natud kroonilist. Kassa juures trehw
väsin ..kogemata" kahe tuttava prei«
liga: ostsin neile piletid igaüks üks

preilid on lõpmata lahked ujun
otse õnnes. Peab end ainult raha
mehena näitama. Kaugelt hiilib lä

hemale mure kui hall kaaren lil
lemüüja näol. Lähen välja ..palitu
taskusse jäänud rahakotti" tooma.

Kuid väljas ei õnnestu kelleltki

enam uuesti laenata. Pea raskete mõ
tetega täidetud, lähen saali tagasi.

Vahest ei tule enam lillemüü

jaid. Sain saali tagasi. ..Ootan, ei
nad lähemale tuleksid ostaksin
kohe." Kuid õnnetus ei käi alati

metsas kive ega kände mööda, vaid

vahel ka inimesi mööda ja juba

nad tulevad. ..Need põlatud lillemüü
jad!" Mu pea on hirmust segane —>
mis pean ma nüüd tegema?! Aidake
nüüd kõrgem matemaatika ja kuus

võõrast keelt!! Ja ma leidsin ometi

pääsetee ometi! Tühjal pingil is
tus kurvalt mu tuttav nähtavasti

ei vedanud tal. Istusin preilidega ta
kõrvale pingile ning tutvustasin te

da nendele. Ta võttis tuld hak
kas kohe preilide külge. Tasa, nagu

varitseks pingil surm tõusin püs
ti ja hiilin läbi teiste välja.
Ruttu nõudsin garderoobist pali
tu ja järgmisel silmapilgul olirf
ukse taga, palitu käist mööda sel
jas. „Ole tervltet, kallis vabadus!"

Arno.
On patt ,suur patt olla väiklane

suurtel aegadel ,mii inimene ise ae
ga võib luua.

Ei pea su vihamees su saladusi
teadma, siis hoia neid ka oma sõp-«
rade eest.

Noh, siis aga jääge tema juurde, kui seda soovite! Ainult
teadke üht: mulle ütles paruniproua ise, et teie olevat üsna väike ja
tähtsuseta isik. Ja-jah, seda juba teadke!
Nüüd ei julgenud Roosa rohkem teda tagasi hoida: ta tõusis tre
pilt ja läks tuppa.
Paha tunne asus mulle rinda: ei suutnud end tagasi hoida, et
mitte küsida:
Või nii ütles ta?
„Väga hästi kasvatatud, kuid üsna tähtsuseta isik," vaat'
need on tema sõnad.
Hartvigsen tahtis nähtavasti mulle oma ninanipsu hästi tunda
anda: ta tõustus ka ja hakkas tuvidele toitu pilduma, ehkki juba hiline
õhtu oli.
Mina lahkusin, hulkusin mööda niidust, kus lehmad lamasid
läksin kaugele veski taha, metsa, mägedesse. Minu enesearmastus oli
sellega väga haavatud: kannatasin väga. Tähendab, minu hea kasvatus
ei olnud selle proua silmis midagi väärt. Püüdsin end trööstida: selle
ütlusega ei muutu olukord põrmugi, taevas ei lange veel allal Kuid
siiski, kõige selle juures tundsin end väga õnnetuna! Ainuke, mis
omasin, oligi mul hea kasvatus peale selle polnud mul midagi. Ei
olnud ju ma mõni noor auahne inimene: kehalt näisin kõhn välja, ja
Õigust öelda, nägu polnud ka kuigi kena, seda rohkem veel selle tõttu,
et mul näol palju vinne on. Sellepärast siis kuulsingi oma vanemate
sõna: püüdsin rohkem õppida ja joonistamis- ning maalikunstis edu
saavutada. Kuid siiski, esinedes julge kütina, kiitlesin ma tõepoolest
rohkem, kui rääkisin tõtt: ma ei olnud kunagi sarnane hulkur ega kütt,
nagu Munken Vendt. Mul oli ainult kavatsus temaga ühes matkata
ja temalt õppida seda suurt kunsti, kuidas kõigile külmavereliselt ja
kainelt suhtuda.
Mõtlesin kõigest sellest, kuid ise sammusin aga edasi. Instinktili
selt tungisin kõige sügavamasse metsapadrikusse, just kui oleksin
tahtnud ennast sinna ära peita. Viimaks jõudsin sarnasesse paju-pad
rikusse, kus pidin lihtsalt käpuli edasi roomama, et siis lõpuks maha
istuda ja puhata veidi vabaduses. Näis, nagu oleks mind mingisugune
jõud sinna meelitanud, just kui oleks Issand Jumal ise mind sinna
kutsunud, nagu oleksin mina ussikene, võinud teda milleski aidata.
Tungin mööda kitsast rada, mille metsloomad tallanud aegamisi
edasi. Kui jalgrada lõppes, avanes minu silmile väike ümmargune
lagendik, tiigiga keskel. Hüppasin üles ja jäin imestades seisma
vaatan, ja see koht uagu vahtis ka mulle näkku. Kunagi ei olnud
ma varem sarnast nii väikest ja nii ümmargust kohakest näinud.
Oleks võinud arvata, et seal vees elas mingisugune olevus, kes äkki
õhku tõusis ja ära lendas, viies enesega kaasa ka katuse.
Kui minu esimene imestus rauges, hakkasin selle surnud koha
vaikusest mõnu tundma. Valgus tungis siia ainult ülevalt, nagu kaevu
põhja, ja keegi ei võinud mind siin näha, kui mitte ülevalt alla vaaKMM
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kuiiu Läheb daam? Missuguse rongile

Vere surve all.

astub? kas ta üldse rongile läheb?..

Kaks kuud aega Karl Ulmer ela
tas end vaid tolle ühe öö mälestus
test ... siis ta kauem ei suutnud.

(Järg.)
Pidi leidma selle, keda ta ei suuda
„Eha?!" üllatus mees ja edasi ta du enam ma ütlen meelega
unustada
kelle hõõguvad käed
hüüdis kirgiiselt: „Siis peab see enam mitte! ei andu mehele, kes veel täna põletavad ta meeli!
Jääma ka sinu viitnaseks! Eha! igatseb mind ei, mina pean kah Ühel päeval Karl otsustas: ajalehe

Eha. Aitan sind, ainult et ei jätkuks igatsema teda! Pean nägema temas kuulutuse kaudu! Ning ilmuski kuu
oma ideaali, vaid siis on mõeldav ka lutus: , Lha! Sa võisid unustada...
see sinu teekond
„Võib-011a... ma pole enam pääs seksuaalne kohtamine minu juures." Mina mitte! Ootan! K. U."
tetav ..kummaliselt hõõguv nai ,Ja mina! Minus siis ütled olevat Aga Eha ei tulnud. Kindlasti, ta
se keha liibus mehe külge. Hetki leidnud toda sinu elu „midagit"? leidis kuulutuse lehest, aga siiski ei
mees tundis tema tuliseid huuli, Mees surus naise hellalt enda vastu. tulnud.
kramplikke käsi, kui hullumeelsuses ..Mis on siin see ..midagi" õieti
Kaks nädalat hiljem andis Karl tei
süleleraas. Möödusid kirgiised rninu mis rahuldab sind?"
se —: „Eha, usud sa, see pole vaid
dd, enne kui lõõm naises alanes. Siis
„Sa oled suur, ilus mees; oled här kirg armastan sind! K. U."
ütles mees, ja see kõlas saladuslikult: ra! Aga mitte üksi ..härra" välimu
Nüüd viimaks mitme päeva pärast

„Ütlc nüüd siis mulle oma õige ses, esinemises, liigutustes in
ristinimi... ja ka mina ütlen sulle telligentne ka hingelistes eneseaval
dustes! Sa kohtled naist ka erootilis
midagi..."
„Eha on õige, usu", sosistasid tes stseenides austavalt! Ah, mul

naise pakatanud huuled, ja ta silma on ju ka kogemusi meeste juures,
laud jäidki suletuks.
mu sõber... Ei ole ma niisama jõud
„Eha ... ma viimaks mõistan sind, nud oma 50-date aastatele, on ka ol

ometi... Kas pole? See on vaid nud kirjuid läbielamusi... Nüüd
vere hääl sinus... vere sunnil... tead kõik."
vere pakitseva surve all astutud „Äga mitte veel seda kuidas
samm... An, siis tänan ma saatust on su nimi? kus elad?"
ja Jumalat kui nood olemas on— „Seda ei saa sa ka iialgi teada»"

saabus kiri.

V. a. härra!
Enne peate tutvuma minu ko
duga ja nägema ise oma silmaga
kõike, mis ümbritsemas mind. Alles
siis... võite lausuda armastusest...
Teie Eha

Kiri kandis ka nime ja aadressi.

Karl külastas neidu. Leidis tema

Laul sinitaevale.
Täna sind teretan, ääretu avarus,
põlvitan ette su sinise templi:
Lase mu igatsus päikese-helki,
jahuta hinges see põletav palavus!
Kergeks mind muuda ja luba mul lennata,
sinu piiritut vabadust tunda;
ainuski võta mull' minut siis anda,
saaksin kui väljaspool kaduvust rännata ...
Sinine taevas, oo murra need ahelad :
kaota need kaugused tähtede vahed;
ühenda ilmade mandrid ja lahed!
Milleks su lastel neid piinavad vahemaad?..
Taevased tuuled, need rebige mullused
niidid, mis inimest põrmuga seovad,
põrmuks me päevad siin madalas leovad,
tuhmuvad õnnedki, olnud kord kullased ...
Põrmuna maisest sind, taevas, nüüd teretan!
Surun su siniõhkude käsi
põleval palvel: 00, ära mult küsi
milleks siin südamehaavadest veretan... ERVIN UIBO.

suuremas viletsuses ja puuduses. Siis
selgus ka tookordne „daami elegantsi bistas ka koridori. Helistab ühedest
maitse saladus"
nimelauaga varustatud ukse taga.
et sa sattusid minu kätesse, selle Ootamatu kindlus kõlas noore naise
..Teadke, et laenasin hilbud selga, Ävab härra frakis, valge rinnaga,
asemel, et sind täna öösel oleks nau huulil.
sest ma pidin minema, aga mul pol valges kaelasidemes. Sest too on just
tinud mõni „tõbras" meeste seast:"
„Van-ku-ma-tu kindlus?" sosistas nud enda! isegi, mida panna üm ootamas külalisi vanaasta õhtuks

Mu laps siiski ütlen sulle, kui

kergemeelsuses toimisid sa, õieti
sest oleks saanud kergemeelsus, kust

oleks kerkinud niisugune kuristik si
nu ette, kus sul oleks valida jäänud

vaid surma ja punase laterna va

Tulusaid näpunäiteid.
Tõrvaplekkide kaotamine.

Tõrvaplekke võib kõige paremini
ber! Ometi... ma pidin leidma
uueaasta vastuvõtupeole. Maja sä riietest järgmiselt välja võtta: ple
,Jah!" vastas naine.
härrat! Mitte ükskõik keda..."
kine koht tuleb munarebuga sisse
rab ja kiirgab tuhandes tules.
Karl oli põrutatud. Mitte kui oleks
Härra huulilt pääses karje, kõõmu määrida ja paari tunni seismise jä
Järgmise päeva kaunis lõunale lä ta saanud pettunud oma tunnetes...
Samas ta lükkas tagasikätt rele leige, kuid mitte kuuma veega
hedase! tunnil aga väga tuisune armsamas. Ei. Aga selle naise hinge karje.
kinni saali ja esiku vahelise ukse. pesta. Kui plekk ühekordse pesemise
ilm oli kui sõitis ette kinnine au saladuste avastamisest...
Siis haaras sülle Elia. Kandis tema järgi ära ei kao, siis peab seda abi

mees.

hel! Jah, mõtlesid sa sellele, noile oh to. Esikus viibisid Karl Ulmer ja
..Mine nüüd... koju! Ja unusta, teise ukse kaudu oma magadistuppa. nõu veel kordama.
tudele, mis varitsevad igat naist kui tema külaline daam.
mis olnud ..." ütles väike naine.
meest, kes .läheb vere sunnil tänava
„Kui sa ei taha anda enda aad „Jah, lähen. Aga ... sina tuled kaa „Ja siiski... nemad seal ei pea
Higiplekke
nurgale ootama lohutust? Mõtlesid ressi, siis vähemasti määra kohta sa!" ei vabasta oma pilgust naist teadma, kust sa tuled!" hüüdis ta
saab kõige paremini välja võtta riie
mürgitatud suudlustele, mida leida tä minegi! Ei taha sa ikka veel uskuda, mees.
neiule. ..Sellest tunnist peale sa oled test, kui neid pesta nõrga soodasula-?
naval igal sammul?.. Aga sa pidid et teed mind meeletuks?"
„Nii kuidas olen? (Niisugusena, daam! Ja jääd ka igavesti daamiks, tise sees.
olema mõelnud kõigest, muidu sa po
„Eha, võid sa jätta mind üksi... kuidas seisan praegu su ees?"
kelleks sa ju oledki sündinud!.."
leks seistes seal uurinud igaühe nä &2lle tulega, mis leegitseb praegu mi
..Jah! Oma palitu hõlma sees viin
Kohvi- ja šokolaadiplekki
gu, kes julges naeratada või silma nus?!. Siis palun sind!.. Jää veel... sinu ära."
täna ööseks!"
dele
pilgutada sulle..
„Ärmukeseks? Pikaajaline saaks
„Ja. Ma mõtlesin kõigest. Ja Naine ulatas omad huuled. Nae leping?" Halastamatu iroonia viskus Oli küll juba äärmiselt hiline tund, tuleb munakollase ja glütseriini segu

mul oli hirm. Aga ... kallistuste iha ratas.
ees kahvatus kõik loogika!"
„Pean minema. Jumalaga... Karl!
„Jah, ma olen ... uhke tüdruk ... Tõota, et sa ei järgi mulle! Võib
Ei rahulda mind hingetud kallistused, olla kunagi... näeme!" Ta pidi jõu
millest tean, et nad tajuvad vaid ma du tarvitama, et vabaneda mehest
dalaid instinkte. Võib-olla see mu ning jõuda uksest välja, see
väljendus on puudulik. Aga sa mõis reostus viimaks rabelemisele.
tad: ma otsin mehes seda „midagit",
All ta hüppas autosse. Tuisk mat
mis sageli puudub neis, tahan öelda tis mehe silmi eest sõiduki, mis sõi
minu kihti- ja klassi kuuluvais > tis kesklinna suunas. Aga mees oli
meestes või õigemini: nende seas, , siiski suutnud näha masina number 1...
enda ümber, ma pole leidnud oma i Ent... sellest ei saanud vähematki

vastu nägu mehele. Sai hetke õud lisaks vanaasta õhtu ja pidulik öö peale määrida ja selle järele sooja
set vaikust nende sõnadele. Viimaks igale ärimehele, siiski leidus moesa veega pesta.
tõusis valuline naeratus mehe näole. long, kes hea teenistuse võimalust
Tindiplekke
kasutas vana-aasta ööselgi... Ja linase riide seest kaotada võib järg
Ja ta lausus õige vaiksest!:
„Ei... Äga ... aga ka ... minus Ehale leida sobivat, mis teda daamiks misel viisil: Võetakse poole sidruni
on raasuke... mehe uhkust! See suggereeriks polnud raske! Läbi-ja mahl ja nõristatakse plekise koha
nõuab, et naine... järgiks temale!" läbi daam »oli too, kes täpselt kell peale. Sinna juurde liigutatakse veel
pool 12 astus autosse, ühes oma poomõli ja lastakse riidel nii I—2
Ja Karl Ulmer läks.
See oli vanaaasta õhtul, umbes saatja härraga „Mode de Paris" ees. tundi soojas kohas seista ning
kella poole 11 paiku öösel.
Ja 10 minutit hiljem Karl Ulmeri rutakse siis, kuni plekk kadunud.
Auto peatus tuntud kivimaja ees, külaliste ette, saali tulemere keskele.
suures tänavas. Ent too pole sugugi Sai aasta 19 ... ja kohe peale
Rooste raudabju küljes.
ideaali. Aga just janu tolle ideaalkuju i lohutust: Autojuht seletes, daam käs daam, kes väljus sõidukist! Oli väi uueaasta tervitusi teatas pidupere
Roostet saab raudahju küljest ker
järele kasvab minus iga aastaga. kinud sõita raudteejaama. Seal as ke, kehva riietusega noor naine. Ta mees külalistele endi kihlustest.
gesti ära kaotada, kui roostetanud
Saad aru iga aastaga! Ma kanna- tunudki maha. Ning polnud ju ka astus kiirelt, kui kartes nägijaid ja
kohti läbilõigatud sibulaga tublisti
tan, olles kirgline tüüp, aga ei alan- - talle antud ülesandeks jälgimine, lobisejaid, majja ja kiirel sammul lähõõrutakse.
"(L õ p p.)

data. „Siin on väga mugav!" mõtlesin mina. Et aga tiik nii väike
ja madal oli, siis istusin madalamale, et talle lähedamal olla ja et
meil inõlemil mugavam oleks. Aga nüüd ilmusid ka sääsed. Nägin
kohe, et mõned sääsed algavad oma tantsu kusagil kõrval, aga siis
ühinesid teistega, ja selle järele kestis üldine tants edasi. Lombi pin
nal oli mingisugune kõntsa kord, nii et sääsed, puudutades veepinda,
niisutasid seal omi tiibu. Mööda veepinda jooksid veel veeämblikud
ja teised putukakesed, ilma et oleksid sinna mingisuguseid jälgi jätnud.
Väike töötav ämblik istus viimaks oksal olevasse võrku.
Unustasin, et olin oma enese armastuses nii haavatud, sest siin
oli nii vaikne, nii hea! Siin ei olnud ei pahemat ei paremat poolt
vaid oli nagu mingisugune ring. Siin kasvasid remmelgad, haljendas
rohi. Kõik oli siin vana ja kitsas. See koht ei kuulu kellelegi, vaid
nii on aastasadu juba olnud, kuna inimesed elavad ja surevad kusagil.
Ja miski ei tuleta mulle meelde sellest, et siin istudes kaotan ma aja:
kella siin ei ole, mõõdupuuks kõigile on ainult ümmargune tihedalt
remmelgatega piiratud veebassein.
Heameelega oleksin selili heitnud ja magama uinunud, kuid hoi
dun sellest ja ma ei täida oma kavatsust: ämblik liigutas end, arvata
tavasti on vihma oodata. Samal ajal näen, et tiigi pinnalt on sääsed
nagu luuaga pühitud. Vaatan ringi, imelik õudne tundmus valdab
mind: selgub, et äsja oli keegi selle veebasseini teisel kaldal viibinud:
mõned remmelgad on seal maharaiutud, just nagu selleks, et avardada
kallast! kännud on alles üsna värsked. Arvatavasti oli see täna teh
tud. Hüppan lombist üle. Kallas kõigub kergelt, ehkki maapind kõva
on. Minu vaade langeb kändudele, ja imelik ärevus valdab mind: näen,
et selle töö on vilumatu kura käsi korda saatnud. Nähtavasti on hil
juti kuuldud jutt mind vaatlejaks teinud. Võtsin maharaiutud rem
melgad kätte, pöörasin neid küljelt küljele ja veendusin viimaks, et
mul on täielik õigus. Kuid mispärast on need pajud langenud? Ja
milleks on tarvilikud need salajased raiumised? Vaatan kaugemale
pajupadrikusse ja külmajudin jookseb mull üle keha: seal, otse minu
ees, seisab kivist kuju vana jumal.
00, ta on nii väike ja vilets, ilma käteta, Õladest saadik, silmade,
nina ja suu asemel on tal mingisugused triibud. Jalgade algus on ka
kivile märgitud, aga jalgu endid pole kusagil näha. Ja et see juina
lakene maha ei kukuks, on talle kivid toeks ettepandud.
Esmalt arvasin, kas ei juhtinud vast Issand mind selleks siia, et
seda viletsat kivist ebajumalat vette visata? Aga kui mu käsi juba
valmis oli seda tegema, siis tundsin, et temas ei leidu mingisugust
jõudu: ja hoopis selle vastu veel, mingisugune imelik nõrkus tundus
temas. Vaatasin kätt, et aru saada, mis tal õieti viga on ja mis on
siis juhtunud? Nahk oli nagu kortsu tõmbunud. Õudse imestusega
sirutan uuesti käe jumalakese poole ja tagasi. 00, see oleks häbi
Jumala eest sarnast peletist karta! Nähtavasti oli kord aeg olnud, kus
temast rohkem lugu peeti, kuid nüüd on ta tagasi lapseeasse langenud:
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nüüd seisis ta veel tugede najal üleval. Tõstan tema vastu teise käe
üles: Kordub sama nähtus, mis esimisegagi: minu pahemal käel nahk
muutub ka halliks ja tõmbub kortsu. Hüppan siis jälle üle tiigi tagasi
ja ronin padrikust välja.
Taevast hakkas jämedat vihma tibama.
XII. _
Sirilundi saabus kiri Roosa vanematelt, naabri kihelkonnast. See
oli pulmakutse. Pastor Barfudil oli teise tütre laulatus. Nõnda siis,
kõik ettevalmistused selleks pulmapeoks olid juba aegsasti tehtud.
Kuuldused ulatusid isegi minu kõrvu, et noorpaari oli kahes naabri
kirikus maha kuulutatud. Hartvigsen aga peab talumeeste kombe järele
oma abiellumist lõpuni suures saladuses. Noh, mis sellest! Pidagu
peale, kui tahab! Igaühe tahtmine tema taevariik!
*:jSadas vahetpidamata vihma, ja pulmasõit kavatseti sellepärast
Maki valgel paadil ette võtta. Et aga paruniproua üks tütar, väike
Tony haigestus, siis pidid mõlemad tütarlapsed koju jääma. Niiviisi
ei saanud mina ka pulmakutset kasutada. Paruniproua rääkis minuga
väga lahkelt ja kavatses ise koju jääda, et mulle võimaldada pulma
sõitu. Kuid see ei sobinud mulle hästi, ja sellepärast tuli sellest kavat
susest loobuda. Marta pidi ka ühes minuga ja plikakestega koju jääma.
SPulmad peeti vaikselt, sest pruut pidi äsja ühe teisega abielluma.
Pulmad olid isegi nii vaiksed, et nad ei meeldinud sellepoolest ka
peigmehelegi. Peigmees oleks talunud juba sarnased pulmad teha,fkus
oleks kahe kihelkonna inimesed koos olnud.
Koju tulles ütles ta mulle:
Hea meelega oleksin teid oma pulmas näinud.
Tänasin ja vastasin, et mitmesugustel põhjustel ei ole see mul
sugugi võimalik. Esitiks, olen teenija inimene, ja minu pereproua oli
ise ka sinna kutsutud. Teiseks, mul ei olnud sabakuube. Aga minu
piiratud kasvatus kõneles mulle, et- ükski teine riie sarnasel peol ei
kõlba.

Nii ma vastasingi. et Hartvigsen seletab sellest teisest
pea põhjusest ka kõigile pulrnalistele. Seletagu peale mul pole
midagi selle vastu. Hiliem kuulsin, et Hartvigsen oli pulmas väga oma
toredate riiete ja botfortidega keksinud, et teistes, kaugemaa kaup
meestes imestust äratada. Kui siis keegi oli tähendanud, et suvel bot
forte ei kanta, ja see temast otse naeruväärt on, vastanud Hartvigsen:
Mul pole sellega vähematki pistmist, mida teeb Makk° ehk
mida ta mitte ei tee. Kui mul aga jalad külmetavad, siis kannan ka
suvel sooje saapaid. Noh, mul juba leidub igasuguseid jalatseid!
Nõnda siis, Roosa abiellus juba teist korda. Punkt kell 12 läksin
tema majasse talle õnne soovima. Ta ulatas mulle käe, tänas ja
naeratas lahkelt. Ta valas meile veini klaasidesse, ja mina jäin sinna
istuma. Siin jutustas ta ka, et just kiriku juures tulnud talle laplare
Gilbert vastu: tal olnud õudne tunne. Samal ajal, kui ta mulle seda
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Näide G. Tunneyst ei ütle midagi.

Tema on vaid üks, kes hüljas abi

Kiriavahefus ia poleemiha Ilgejate vahel.

elludes poksi. Ent tuhanded, kelle
hulgas pealegi G. Tunneyst paremaid

mehi, on poksinud ikka edasi. Näi
teks viimase aja suurmeister J. vemp

Küsimusi ia kostmisi,

sey, T. Gibbons, J. Sharkey, G. Car
pentier, T. Heeney, H. Vills, H. Brei
tenstäter, F. Dieher j. t.

ütleb ka vanasõna: ..Inimene mõt
G. Tunney loobumise peamiseks
leb, aga saatus juhib". Siiski sitke põhjuseks peetakse nii mõneski kohas
inimene, kes eluraskusi tundnud ja hirmu, et juba järgmine vastane tema
nendega võidelnud, saavutab tihtigi pilbastab. Ja ei tohiks olla, et need
ne Teie küsimuse lahendamine. Too kirjr.iise lõpposas ütlemata jätsite: ennem sihi, kui inimene, kellest hoi nimekad poksi eksperdid, kes räägi
selliseid sõnu, valetavad või ek
nitan vaid seda, mis igaüks Teile Kui Teid kosiks üks tõsine ja tubli tud eemal kõik elumured. Kindla tah vao
sivad.
vist ütleb: olge valvel, ärge andke mees, kes teid armastab, kuid põhi tejõuga inimene raiub läbi oma tee
Kehalised rikked, mis vahete-vahel
mingit põhjust Teile liginemiseks, mõtteliselt eitab näo-värvimist, „ka kaljudest ja mägedest. Võidab oma
sitkusega veteväljad ja, olgugi, et poksi juures ette tulvad, ei tohiks
kuid olge ka kindel ärge sattuge väikest süütut huulte võõpamist"
kire-uima! flndke mõista neiule, et ei siis värviks Teie end ka „nalja maadeldes elumuredega ja raskustega ka veel põhjust anda poksi metsi
tal puuduvad igasugused lootused viluks", või edevuse tõttu siis mõnikord alla jääb, lõpuks siiski kuks nimetamiseks. Esiteks ei juhtu
kuigi sageli ja teiseks pole neea
Teid võita. Kui see ei aita siis tahate mehe meelepärane olla, ja võitjana võib vaadelda üle oma elu neid
vead peaaequ eranditult kuigi tõsi
töö. Looduselaps.
juba kategooriliselt avalikult öelda, olete ka. Ja teiseks Teie mees vaid
sed olnud. Või teate Teie mõne vas
et ta Teid rahule jätaks.
ütleks Teile hommikul „head hom
tupidise näite tuua?
Vastus
..Maikellukesele".
Frederic Rex.
mikut", kuid ei suudleks võõbatud
Poiss Kitsekülast.
(„Äbieluleht" nr. 12.)
Vastus „Pai poisule".
huuli, ehk kui suudleb esimest kor
Missugune
iseloom
peaks
olema
(„flbieluleht" Nr. 13.)
da siis oleks see tema meelest
Vastus ..Kandidaadile".
Tahate ühest peaiekippuvast neiust läila, ja see suudlus enam ei kor inimesel, et elust kõige paremini lä
(~Äbieluleht" Nr. 14.)
bi
saada?
Selle
kohta
peab
ütlema
lahti saada. A\a arvan kõige kergem duks, kuni olete värvitud.
üht
ja
s.
o.
„Õiglane
iseloom".
Õig
Lugedes
Teie vastust, jääb mul
on see nii, kui sokutate ta mõnele
Frederic Rex.
lus viib sihile ja muu ei keegi. üle korrata vaid seda, mida ütlesin
oma sõbrale, ise sellest mitte märku
andes, et Teile neiu ei meeldi. On Vastas „Kurvale abielume On olemas iseloomusid palju, kuid esimesel korral: nii kurb, kui see Kõrbetüiar Araabiast.
jätame need kõik ilusasti kõrvale. ka ei ole, ent Teil, härra, puuduvad
See ju harilik, et sõber sõbra eest
hele Viljandist 44.
Minult õiguses on elu. Seda võite algelisemadki teadmised spordis1.
näpsab preili ära. Tuleb ainult ise
T„flbieluleht" nr. 13.)
Arvamine, et poks on kuulmatult
ju näha elust. Mis õpetab inimest
veidi kavalalt toimida ja varsti olete
Kahjuks ei ole ühtegi seadust, mis rohkem kiu elu. Elu on tähtis inime metsik, võib püsida ainult Teie peas,
site võinud mööduda. Teie ei armas-!
eesmärgil. „Poisu praktikaga". väevõimuga sunniks naist mehe juur sele. Kui seda ei mõisteta õieti
Teie vastus ise aga manab esile sel
de elama minema, kui ta seda ise ei siis pole ka elui väärtust. Eks ole see lise naeru, nagu see tavaliselt on ta ju teda, samuti kui oma meestki,
soovi. Teii oleks küll ainuke abinõu, nii?—Kas ei ole Teie pannud se vaid siis, kui väike laps püüab ajada ja miks peaksite temalegi alluma,
mille varal saaksite naise enda juur da tähele, ka oma silmaga? Öeldak „tarka juttu". Nõnda on ka Teiega. pealegi kui ta Teid ei armasta. See
kindel. Et Teie oma meest ei ar
de elama: täitke ta soov ja laske se: „Oma silm on kuningas!" Vee) Arvustada, , Kandidaat", võib vaid on
kiriklikult laulatada õpetaja kodus, kord õiglane iseloom viib sihile, ja see, kes tunneb asja, Teie aga seda masta ei õigusta see Teid sellelt
kui ei soovi kulusid teha. See 5 või temaga saab elust kõige paremini spordis ei tunne ja sellep. ärge tun härralt minna ..külakosti" otsima.
gige ka sellele lähedale, õppige en Teile aetakse vaid kärbseid pähe,
6 krooni raha ikka Teil leidub. Ja läbi.
nähes Teid õnnetuna, lootes niiviisi
kui ka seda ei ole, millega mõtlete
tundma sporti ja siis siis al Teie
Jukk y-J ack y. ne
nõrkust kasutada.
siis naisega ära elada? Või arvate,
les tulge rääkima. Vaid pisike poiss
Selle teise nooremehega on aga
et abiellus paljast armastusest jät
Vastus ~Poksivastasele
võib öelda seda, et poksija pole lood
halvemad see näib Teid roh
sportlane. Kes ta siis õieti on?
kub? 011 y.
naisele".
kem armastavat. Vee! halvem see,
Kui Te vaevaks oleksite võtnud et
(„Hbieluleht" nr. 14.)
vastu armastate. Sel mehel näivad
Vastus ~Maikellukesele".
Andestage, et segan end Teie ja jälgida poksivõistlusi, teaksite ise, et Teiega ausamad mõtted olevat. Kui
(~Äbieluieht" nr. 12.)
~Frederic Rexi" vaieluse vahele. Ku meiegi suuruste hulgas on väga pai ta suudab Teie lapsi armastada (juh
Minu arvates on inimesele juba na aga Teie paiguti, usun, et tead küll kerge, ent veel kergemad kui tumil kui need lahutuse puhul Teie
tema sündimisega kaasa antud kõik matuse tõttu, opereerite vale või ju kiindunud poksiaustajaid. Öhk on juurde jäävad) ja perekonda toita
ta tulevik ja elus edasijõudmine. Esi vähe paika pidavate andmetega, Teie teadmised spordist ja selle
võiksite õnne katsuda, sest eeldu
mene tingimus elus edasijõudmiseks paluksin luba ka mõne sõna kaasa pärast loen omalt poolt vaieluse sed Õnneks on olemas. Küsimus sei
Teiega
lõppenuks.
Sest
vaielda
saab
peab olema selge mõistus Ja andekus. ütlemiseks.
sab vaid selles kas tulevikus selle
Siis välispidine kuju, mzda juba va
Kui usute peagi saabuvat poksi ainult siis, kui mõlemad vaidlevad noormehe tunded jäävad püsivaiks?
pooled
asja,
mille
üle
nemad
vaidle
nemaielt päritakse. Samuti tervis. surma ,siis eksite väga. Poksiti juba
See on riskantne samm lahutada
Üks elus tarvilik edu tegur on otsus vanas Kreekas ja Roomas ning on vad .tunnevad.
praegusest mehest abielluda teise
Poiss
Kitsekülast.
tamisvõime. Inimene, kes parajal poksitud sellest ajast alates vahet
ga. Seda vaja igakülgselt kaaluda,
silmapilgul'oskab olla seisukorra pe pidamata. Poks pole tänapäeva sün
sest olete enda seisukorras ikkagi
remees ,jõuab tihti kerge vaevaga nitus, kuigi ta meil alles noor, nagu Vastus ..Reginale Tartust". kõige rohkem teadlik. Prohvetiks ei
lnAbieluleht" Nr. 14.)
sihile.
üldse meie sport. Mujal on püsinud
saa käesoleva juhtumi lahendamisel
Võiks ju veel paljugi omadusi ja ta pikki sajnnguid teiste spordialade
Et Teie härrale, kes Teid ütleb ar keegi olla. Siin lihtsalt on olukord
nõudeid üleslugeda, mis vajalikud hulgas ühe enam armastatud alana mastavat" ja andumist nõuab Teilt, sarnane kui veab. Igatahes aee
Brasiilia iludus noor neiu. edukusele, kuid tihti mängib ka edu ja jääb sinna ka kindlasti nii kauaks, peaksite hundipassi andma, on enam esimene ..aumees" see jätke.
kuse juures saatus tähtist osa. Nü kui üldse harrastatakse sporti.
kui selge. Tollest küsimusest olekFrederic Rex.

Vastus „Pai poisule*4.
Vastus ,Gratiale4 tema vas
(„Äbieluleht" Nr. 13.)
tuse puhul mitmetele.
Kui Teil endal vähegi taipu, kin
l„Äbieluleht" Nr. 13.)
del iseloom saaksite aru kui liht
Lisan juurde seda, mis ise oma

laseme endid kohe laulatada ja sõidame siit ära varjates
nõndaviisi ajutiselt meie abielu. Sa oled ju mul targakene ja
vääriline abiline. Kui lõpetan Akadeemias kursuse, võin, kui
kindral-staabi ohvitser, avalikult väijakuulutada oma abiellu
mist endise näitlejannaga. Esimese ametikoha võtaksin kusa
gil piirimaal. Meie armastame üksteist nii väga ja oleme nii
rikkad, et meil on üks kõik, kus elada, kusagil ei saa meil puu
dust olema. Ja siis tahan ma vähehaaval enesele karjääri luua...
Ning paljude aastate pärast, armastades üksteist, lõpetame oma
elu vanade tudikestena. Mina tahan sulle kõik pakkuda, mis
iganes võin: kuulsa nime, vabaduse, hea elu! Külm mõistus kõ
neleb mulle, et ma ilma sinuta kuidagi elada ei või. Kui sa mind
jätad näitelava pärast, siis jääb mulle üle ainult üks tee

Lõbusad austajad katsid Kaškini „sõua" tormiliste' kiidu

avaldustega.

Selle järele tõustus tublisti joobnud ja ärevusest kahvatu
Eugen Beljajev.
—Mu härrad! algas ta. Praegu olen väike inimene,
kuid ma tean väga hästi, et saan kord suureks antreprenöö
riks. Ma ei unusta iialgi seda, et pealinnas on mind proua
Gurskaja oma „Friinaga", meie ühise kapitali arvel kuulsaks
teinud. Meie sõidame nüüd terve Venemaa läbi, ja igalepoole
kajab Friina-Gurskaja nimi. Mina vastutan juba selle eest.
Pealinn juba ei lase Gurskajat provintsi minna!— hüüdis
parun Üxkiill valjult.
4.

haud.

Värisedes langes Maara Selvinile kaela.
Mispärast, Alik, kõneled sa nii? Liisk oli juba varem
langenud. Näitlejanna ei tohi ihaldada krahvinna Selvini tiitlit:
mõistan seda väga hästi. Sinu poolt tähentatud elueesmärk ei
ole mulle sugugi saladus. Sinu abielu näitlejannaga annab tal
le muidugi raske hoobi. Aga mina, Alik, olen näitelava nii
väga armastama hakanud. Mul seisab ees väga huvitav töö...
Minu kuulsusetäht tõuseb järkjärgult iga päevaga kõrgemale.
Minu näitelavalise tegevuse algus on väga hiilgav. Kas peak
sin kõik jätma? Minu südames on armastus sinu ja näitelava
vastu üksteisega läbi põimitud. Et üht neist väi za kiskuda minu
südamest tarvis lõhki k iristada minu süda. Nüüd sammub
igaüks meist oma teed, ja igaühel on oma huvitav töö... aga
meie ühesviibimise tunnid on täis õnne ja armastuse joovas
tust. Seni kui elab veel armastus, ei lahku meie üksteisest mitte.
Sureb aga armastus siis ei köida meid ka enam mingisugused

Maara tuli ühes Leeniga teatrist koju.
Kas nii hilja või vara? Ei tea õieti, kuidas seda nüüd
öelda, naeratas Leeni. Oma Pavlovskisse ma muidugi enam
ei saa, sellepärast veedan ülejäänud osa ööst teie juures.
See on otse suurepärane, Leeni! Mul on võti, ja meie
läheme nägematult koju. Astuge buduaari ja kohendage seal end.

Tualettkapist leiate kõik, mis iganes vajate.
Küll juba tean ja tunnen kõik väga hästi! Olen teie kor
teris samuti nagu oma koduski. Ärge närvitsege. meie ei tülita
kedagit. Ah, Maara, kui hea on see valge öö!.. Ja kui suurepä
rane teie, kui näitlejanna elu!.. Ah, Maara, saatuse käsi juhib
teid ise kuulsusele! Teie tulevik paistab mulle aina triumfina!
Looja on kinkinud teile andekuse ja on pannud teie südame
kannatama, et teisi vaimustada, Maara, kas on veel midagi, mis
oleks näitlejanna kuulsusest parem?..

abieluahelad.

Kui sureb armastus, jääb harjumus ning kohusetunne!
lausus Selvin peaaegu valjult, Maara, sina ei suuda
mind selles teisele arvamisele viia. Sa pead valima. Kuid pea
meeles: „elu ja armastus" on minul lähedalt üksteisega seotud.
Need ei ole tühjad sõnad, ega ähvardus ... vaid see on hingelise
võitluse tagajärg: kas armastus või surm!
Austades sind surmale mõista? Noh, see oleks juba
liig vali otsus! sosistas Maara kurvalt.
XX*I peatükk.
1.

' Aleksandra Jakovlevna, ma tulin teiega jumalaga
jätma!.. „ , .. .
Kuidas? Jumalaga jätma? küsis Glama kaheldes ja
Maara kahvatanud ning nutetud silmadesse pilku heites. Madam
148

5.

Maara avas ettevaatlikult oma korteri ukse ja lahkus õn
neliku, väsinud naeratusega Leenist. Sõbranna suundus buduaari,

Maara oma magamistuppa. Portjäärid olid ülestõstetud, ja kus
tuva öö õrn valgus laskus maailma poolvarjudena. Valmistehtud
voodi ootas Maarat. Värske, pehme, lõhnav voodi meelitas teda,
väsinud, unele.

Jõudsid ometi juba tagasi!

Kostis ootamatult hääl öövaikusest. Maara võpatas ja hüppas
tahtmatult ukse juure.

Nähtavasti pidasid sa mind mõneks viirastuseks või ton
diks? jätkus sama hääl iroonilisel toonil. Sõitsin üsna oo
tamatult viimase rongiga. Praegu on kaks pühapäeva järjestikku,
ja ma otsustasin vähe puhata. Seal üksi töötades tundsin suurt
igavust ja igatsust sinu meelituste ja kallistuste järele
.Kirg ja hing-
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Kas meeles sul?

Kir javahet. ja poleemika lugejate vahel.
Öine linn.
Nagu hiiglaeluk virguv
linn see punaudust sirguv

valgustet on õudselt kuust.

Kuplid, katused ja tornid
udust kerkivad kui mornid
pleekind-luised nõiakäed.

Vedur õudselt vilet ajab,
kaja musta öhe kajab,
läbilõikav lihast-luust.

Venib tänavate vagu ...
Hallid kivimajad nagu
rivistatud sõjaväed.

Elu kas ei surma mattu,

kui kõik nagu kandes pattu
häbelikult pelgu poeb?
Mängib siin kas viimne vaatus,
kui ju kõikehaavav saatus

meeldi, ja see on püüdmine ennast ritegudest kakeluste ja tapmiste alal
oleks surnuist nii mitmedki elanud,
Ütlete ju ise, et Teil on väga ke nii mõnigi oleks tervete kontidega
na ja armas naine, nõnda, et lahu pääsenud, poleks neile keegi ligi
tada temast ei raatsiks lasta, aga pääsenud tänu poksile (jutt on mui
tingimata peab ta Teie maitsele al dugi nugade- ja teivastega kakle
luma olgugi, et see viga väike on, misest). Ka ei kõnelenud ma nurga
nagu isegi ütlete. Mõelge pisut järe tagustest mõrtsukaist (need kuuluvad
le, kas ei ole Teilgi väike, üsna väi ülejäänud 50 prots. hulka). Peaksite
ke veake, mis naine healmeelel Teie aru saama, et jutt oli enesekaitsest,
juures ei näeiks. Äga ta ei tee sellest kui inimene teadlik teda varitsevast
tüliküsimust, veel vähem laseks ta hädaohust ja temal võimalused enda
saada sellest lahutuse põhjuse.
kaitseks olemas. Just sellistest juhtu
Miks püüate nii väga valitseda, et mitest kõnelesin ja neid on palju.
isegi väikestes asjades käsete ja kee Võiksin isegi täpsemad andmed Tei
late, et ikka naine Teie eeskirjade le anda.
järele käima peab? Puudub veei. et
Vaevalt, et poks kaob, nagu arva
Teie naise jaoks riidemoode välja te .pigemini edeneb. Et Tunney abi
mõtlema ei hakka, mis just Teile ellumise puhul loobus poksist, pole
ilusamaks teha.

meeldivad .või ehk ongi see Teie ta sellegipärast loobunud treeningust
juures nõnda? Laske ometi ka nai ja ammugi pole ta poksivastane. Po
sel kas või milleski teha oma maitse le ma ka öelnud ,nagu oleksin kan
järele! Ma tahaksin isegi öelda, et ge poksi pooldaja. Ei! Pooldan vaid
Teil suurepärane naine on: ta ei tee poksi kui enda kaitset ja keha tree

sellest tüliküsimust, kui esitate talle ningu abinõu. Ei poolda ka nii
kategoorilise nõudmise, jätta järele väga üksteise armetut kloppimist
värvimine, ta läheb sellest mööda selle tõttu pole ma oma elus veel
Sõidavad ronkmustad autod,
naeratava
näoga ja ta teeb seda poksivõistlustel viibinud ja rahuldun
kihutet mis kiirust, hoost.
hästi.
teadetega, mis hangin ajalehist.
Kaugel hämarad fassaadid,
Kui Teie sarnase iseloomu omaks
Mis puutub minu hingesse usun
ei pääseks moodne tont lahutus, te siiski, et olen liig õrnahingeline, sest
kirikud ja promenaadid.
gema õnnetuks jälle kaht inimest ja olen selle tõttu sageli kannatanud.
Elu nagu kukuks koost.
õnnetuks saaksite tingimata.
Pealeai friuusikeride seas ei leidugi
Otaff Jxaaoer.
Abielluksite küll vast teisega, kes toorehinaelisi, või ükskõikseid (ehk
ei värvi, aga kes võib öelda, et ka olgu mõni erand), sest sellised ei
sellel pole üks väike joon, mis Teile kõlba muusikerideks, nad on liig tui
põrmugi ei meeldi jne.
mad selleks, et helidest endid kaasa
Vastus „Surnu pruudile
Teie kiri aga näitab meeste (ma kiskuda lasta, neist aru saada, neid
(„Abieluleht" nr. 10.)
ei üldista mehi) väiklast jonni, naisi tõlgitseda, luua poeesiat helides, mis
igas väiksemas asjas sundida oma kisub inimhinged reaalelust, viies
Leinata taga oma armastust
see õige siht on Teil. Surm viis hau tahtmisele alluma, kui mitte muidu neid uude maailma helide riiki.
siis lahutuse ähvardusega. Kui aga
Erederic Rex.
da armastuse, milles oli Teie õnn
Teie jäädav elukroon. Kuid Teie õnn lahutus tõesti niisugusel põhjusel ette
võetakse .siis ei imesta ma enam su
Vastus „Lille Lassele".
võib-olla pole veel mööduv, saate
kätte armastuse uuesti, mis sarnane gugi praeguste abielude nii rohke
(„flbieluleht" nr. 13.)
lahutuse üle.
kui see, mis varises viimase puhke

surmaparagrahve loeb? !

Tänavkivid kärge laot on.

paigale. Ja Teie leiate sihi, mis

viib Teid õnne eesmärgile. Raske on

muidugi unustada armastust, mis
olnud kord õigel alusel. Kui tema
on saanud kätte viimase õnne siis
ei maksaks küll Teil jääda igaveseks
surnupruudiks. Mõelge, et aeg kõik

haavad parandab ning rinnus uue
armastuse esile toob.

Jukky-Jacky, Soonistest
Vastus „Don Juanile".
(„Abieluleht" Nr. 14.)

Juba viis aastat murrate pead, kui
das oma naist ära võõrutada väike

sest joonest, mis Teile sugugi ei

Gratia

Nii kurb see küll pole, kui Teie

Aad mäletab veel aega, fud ma ®ulle,
(Ei fuöanb mibagi, ei dina mulle:
Aud roodib tärladib me elukeel
Aad meeled dui?
Aad mäletab, tuid õnne õnbdal vilgul
'tltd valud pidar paidud meie pilgul,
Ja oiimadt torb meib jumalaga jättid
Aad meeled dui?
Arno.
lest võib ainult unistada. Kuid nüüd

miseks.

Maara toibus peagi ja lähenes krahv Selvinile kogu kehaga.
Tänapäeva sürpriisidest on see kõige huvitavam! kudru
tas Maara, krahvile tugavasti toetudes, talle õrnalt silmi vahtides
ja teda soojade suudlustega üle külvates. Ent mu õnn oleks
täielik võinud olla, puudusid ainult sina; Alik. Minu benefiss
see oli otse muinasjutt: lilled, valgus, kiiduavalduste torm, kingi
tused, kõned ja tervisjoogid. Kõigest sellest jutustada viiks liig
~kaugele. Homme loed seda kõik ajalehist. Aga sina, mu lollikene
arvasid, et tulen alles hommiku eel alati koju? See on ainukene
erand minu benfissi tõttu. Mulle tehti juba ettepanek, sõita ring
reisule läbi Suure Venemaa! Antreprenöörid ennustavad mulle
suurt edu! Võib-olla, on see ehk veel huvitavam kui esinemine,
Keiserlikus teatris kuhu võin jälle tagasi minna, kui mind juba
terve Venemaa tunneb .. Aga sina, mu vaesekene, pead seal põ
letava kuumuse käes väljas töötama? Ja silmad sul nii kurvad
nii kurvad! Ma suudlen neid, et nad muutuksid rõõmsamaks. Miks
sa ei räägi midagi? Miks vaikid nii kangekaelselt? Egas sa ometi
minu üle ei pahanda, Alik?!.
Nagu palav laine haaras tema ümbert armastatud naine kinni.

Hetkeline nõrkus valdas Selvinit... kuid tema suutis võita selle nõr
kuse ja tõukas Maara eemale.,

Painduv, põlev, sädelevate silmadega Maara näis Selvinile na
gu meelitav ematiiger olevat, kelle teravad küüned tema verest
tilkuvasse südamesse tungisid.

Maara, sa lähed hulluks! kostis Selvin kuivalt. Pro
vintsi teatri edu, mille sulle sinu juudisoost, antreprenöör üles pu
hunud, näib sulle suur kuulsus olevat. \vulõ usu, sa lased enese
kiitmisega ennast ainult alandada, see kuulsus teistele. Pool
sinu edust langeb sinu meeldiva välimuse arvele. Kõik sinu austa
jad suhtuvad sulle ja vaatlevad sind iharast! silmadega: igaüks
neist on valmis kiskuma enesele mõnd välkest, kerget võitu. On s
see tõesti kuulsus, kui astuda üles värvitult, poolkatmatult ja
siis soovida jääda selisena püsima ajalukku?!. Ja seda nimetak
se siis kuulsuseks? Mõtle ometi, Maara, enne kui hullustus po
le sind veel täielikult hävitanud.
Maara seisab purustatult ja vahib avasilmil Selvinile näk
ku.
Ja sina sõitsid siis eriliselt selleks siia, et minu juubel
dust kahtlustega tumestada? Kui palju põlgtust, kui palju tige
dust ja viha paistab sinu silmist! Aga mina tormasin nii suure
armastusega sulle vastu ja ...
Maara kattis pma näo kätega, et mitte Selvini tigedat nä
gu näha.

Nalja.

hinges vähe lootust ehk kord tule
vik teda mulle tõotab.

Neitsi Marie Tallinnast.

Vastus „Don Juanile".
(„flbieluleht" Nr. 14.)
Võõbatud naine, pealegi halvasti
võõbatud, äratab ebaesteetilisi tun
deid. Kui olete kategooriliselt nõud
nud oma naiselt värvitopside tarvi
tamisest loobumist, ja ta keeldub Teie

nõuet täitmast ta kas ei armasta

Teid, on liig jonnakas, tal puudub

Teie vastu austus, või „mähib ta Teid
sisse" oma võrgutava naeratusega,
nagu ise tähendate, et Teie „kategoo

Arsti juures.

Haige: „Kui ma teie juurest, dok

tori härra, mineval korral ära läk

sin, tundsin ma pärast kanget vahu'*

Arst: „Kus kohal?"

Haige: ~Vene ja Viru tänava nur

gal." ,

Külmavereline talumees.
Üks talumees kargas veel viima-!
sel minutil enne ärasõitu rongile ja
vagunisse astudes hüüad ta: ..Nüüd,

kurat, võib ta mind viia, kuhu ta

tahab." t
Palvevend, kes Seda kuulis, hüfl-i
riline" nõue muutub vahaks (vähe dis noomivalt: ;,,Aga vanamees, siis
läheb sinu tee ju otse põrgu."
malt Teie vastu).

Võib-olla ähvardate patju naist

püüate väita, et ühtegi naist pole, lahutusega. Nähes aga, et Teie oma
Vastus ~Poksivastasele kes suudab armastada ilma mingi kavatsust ei teostfca ja et Teie ei suu
suguse tagamõtteta. Olete otsinud, da lahkuda temast, ta vaid muigab
naisele".
siis otsige veel, kord kindlasti leiate! kõige peale. Tegutsege energilise
(~Abieluleht" Nr. 14.)
Mina pole elukogemata tütarlaps malt, astuge otsustav samm lahutuse
Teie võite ju muiata minu kirju ega ka vanatüdruk. Ent möödunud suhtes siis selgub, mis tunded te
tise puhul „Abieluleht" Nr. 12, sest elus pole ma meestes küll muud näi-, mal Teie vastu. Kohtulaua ees ja
uskmatutel, mittearusaajail ei jää nud, kui egoiste, petiseld, sõnamurd võib ka veel lahutusest loobuda. Ol
muud üle, kui muiata. Jumalukene jald, nagu Teie isegi tähendasite. ge energilisem, kuid mitte liialdus
kas Teie tõesti peate mind nii na Sest igaüks tunneb ennast ise kõige teni minna. Usun, et Teie nii pentsik
iivseks, et hakkaksin end kaitsma ru paremini.
ei ole, et ka kergelt puuderdamast
sikatega tulirelvade vastu? Ometi ma
See on Ikka nii, kui mees ka la keeldute oma naisele. See on luba
pole sõnagi lausunud sarnasest kait mab kuristikus, haisevas poris siiski tav see ei riku ilu, vaid annab
sest. Ridade vahelt lugedes võib nii tunneb ta end olevat kõrgel mäehar näole pigemini ühtlasema, õrnema
jume.
mõnigi kord eksida, kuid fakt aga jal.
Frederic Rex.
Olen kogu elu otsinud meest, keljääb faktiks, etõOprots. toimitud ku-

Näen, sa veedad siin õige lõbusalt aega ja sellepärast ei jät
kunud sul ka võimalust ega ainustki minutit aega minule kirjuta
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Aad mõtleb delle peale veel, mu väile,
Aui taeva laarel tümad tulbne paile
la tademetdad tõfad meie pääl
Aad meeled dui?
Aad mäletab veel päeva, deba tunbi,
Jiud me ei tunbnub radlet eludunbi;
Aud õrnem lootud loilid meie eel
Aad meeled dui?

„Mul ei ole midagi karta", sele

tas 'talumees külmavereliselt, „mul
on edasitagasi pilet võetud."

Vabandus.

Õpetaja: „ Anton, miks sa täna

kooli hiljaks jäid?"
Anton: ~Mammal sünnivad täna
lapsed ... kaks tükki on juba käes."

i Kiri.
Kohtu-uurija saab järgmise kirja:
..Väga austatud härra, uurija! Olen
oma naisega jälle ära leppinud, seks
palun teid kirvest ja ahjuroopi jäDa
tagasi saate, neid läheb hädasti tar
vis."

Jäta mind, Alik, lausus Maara otsustavalt.
Ei mõista sind, Maara!
Jäta mind, kordas Maara kindlalt. Nägematult
on tekkinud meie vahele kuristik... Ja meie seisame praegu
üksteisest nii väga väga kaugel. Ainult nüüd mõistan seda
hirmsat mõistatust. Kirg ühendas meid, kuid meie hinged
need olid alati ja jäävad igavesti üksteisele võõraks..
Järgnes sügav, kohutav vaikus. Näis nagu oleks midagi
suurt sel hetkel sündinud.
Ja siis... ootamata tujude hoog valdas äkki krahv Selvinit
ja hävitas kõik tema otsused. Veel hetk ja ta põlvitas Maara
jalge ees.
Kas lahkuda, ära minna siit? Aga ma ei ole sind kuna
gi enne nii meeletult armastanud kui praegu! Maara, ilma si
nuta ei ole mul enam elu. Maara, kui võiksid sa minu süda
messe sügavama pilgu heita! Piinatult, veriselt tuksub ta ai
nult sulle!
6

Maara lamab krahv Selvini kaisus, viibib vaikses õnne
joovastuses. Ta nägu on kahvatu, silmad poolkinnised. Ta suri
ilmsi magusasse unne. Ainult pikad ripsmed tukslevad veel,
kui läbielatud kiretormi kajastus. Maara silmitseb Selvinit. Nüüd
on Selvin tema isand, ja tema, Maara, ori, täielikult tema või
muses... kuid õhtul näitelava neetud õhkonnas, kus Maarale
au ja kuulsus naeratavad, seal muutub ta jälle Selvinile tund
matuks võõraks. Küllalt juba sellest! Ei ole enam mingisu
gust kõhklemist, ei ole enam võitlust.
Tugevamini vajutab Selvin Maara oma südame vastu ja
tema küsimuses väriseb kogu tema hing.
Maara, armastad sa mind?
Meeletult! kostab Maara sosinal, ja õnnelik naeratus
lendab üle tema näo.
Maara, sul on õigus... Nõnda meie elu kauemini kesta
ei tohi!.. Kuid ilma sinuta hukkun ma kindlasti: seda tean vä
ga hästi. Mul ei ole valikut, mul puudub selleks väljapääsu
tee, Maara, mõtle sügavamini minu sõnu järele! Neis peitub
hirmus tõde, ja neil on kole suur tähtsus. Pakun sulle ametli
kult ja pidulikult oma kätt. Näitelava võib sellel seni huvi pak
guda, kui oled veel noor, kena ja ilus. Aga usu, Maara, tihti
lugu on vanadus ja haigused palju pikemad kui kogu noorus
aeg. Näitelava ja austajad pööravad sulle kord kõik seljad, ja
siis ilmuvad uued ebajumalad... Siis tuleb suil õudseid ja kül
me aegu üle elada. Aga mina, sinu tulevane mees, jään sulle
hauani kindlaks ja truuks. Möödub noorus oma meeletute kir
gedega, tema asemele ilmub harjumus ja soe armastus. Meie
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ABIELULEHT

Hr. 15

hammast F. Beldsinski rekordidele,
oli tubli, näidates aega 4.11,2 min.,
mis tema parim mark sel distantsil.

Suvesport läheb hoogu.

Tubli neil võistlustel oli 10-ne

Mõtteid algaval hooajal

võistleja G. Sule, kes hüppas kõrgust
1,75 m. ja viskas oda 62,10 m. Päev,

Lehitsedes meie spordiseltside su praegu läbirääkimisi peetakse. Et ka
viseid tegevuskavasid, tuleb kõige seltsid rohke rea võistlusi välismaa
pealt nentida, et eelolev *suve hoo lastega peavad, on kindel, tänu nei
aeg kujuneb küll võrdlemisi võistlus le juudi- ja muust soost ärimees
tele, kes aru saanud, et välismees
rohkeks.
Läinud aastal peeti siin Poole-Läti- kondade siia toomisega võib teeni
Eesti kolmikmaavõistlus või Balti da mõnegi „kena kopika."
olümpiaad, nagu seda nimetama ha
Mida oma halekuulsalt rahvus
katud, Tallinnas ja siis võistlesid siin meeskonnalt loota võime tänavu,
ka läbisõidul Jaapani suursportlased, see kõik on praegu veel sama tu
kelle sarnaseid mehi, kui juhus appi me kui tormine sügisöö. Ent prae
ei tule, eeloleval suvel näha ei saa. guse juhtimispoliitika jätkudes, on
Kolmikmaavõistlus, mille mullu praegu raske uskuda midagi head,
kaotasime kõige napimalt, peetak tugenedes senistele kibedatele koge

mil see mees kustutab eluküünla

Eatjutuskojast.
Need, kelle abielu muutus ainult mälestuseks.
Martha ja Adolf Bluhm uskusid, üksteisele liead eluseltsilised. Ent lu
batud oli rohkem, kui suudeti täita

suurmeister A. Klumbergi poolt 1921. et nende õnn ja kooselu on igavene.

Aga 13 aasta möödudes veendusid ja sellep. on mõlemad ühisel jõul ning
mõlemad, et see osutus ekslikuks, nõul otsustanud üksteisest jälle lah
ja nüüd esitasid nad ühiselt lahutus kuda.
palve. Ning nende abielu muutus,
Marie ja Krisjan Pettäi, nurise
vad üksteise üle juba mõnda aega,
vaid mälestuseks.
Ühisel kokkuleppel pööravad peale et armastus mis leegitses südames
viskejoone.
palavamalt kui kesksuvine päi
Nooremaist meestest näitasid eel võrdlemisi pikka kooselu üksteisele kord
ke, on kustunud. Üks süüdistab üht
mise aastaga võrreldes edu pikamaa ka seljad Katarina ja Reinhold Vei
ja teine teist ilusama õnne abi
jooksjad A. Valdner ja H. Malleus. g e li d.
Maria ja Eduard Kruuied ei ta eluõnne purustamises. Kohus leiab
Vanameister J. Suuk oli kuulis
süüdlaseks osutub Kristjan, kelle
13,91 m. enam-vähem rahuldav. ha lahkumisel kuulda midagi lepli et
kust vaimust, õnn on purunenud, mitte just ilusad teod, toovod Marie

aastal Rootsis püstitatud odaviske
rekordil, pole enam kaugel. Nüüd
isegi oli G. Sulel üks viske parem
rekordist, mis teatavasti 63,32 m.
Ent kahjuks astus mees vähe üle

Ka noored Erikson ja Niggol tõo

lootustest järele jäänud vaid riis
tavad hooaja kestel esineda hästi, med.
Kohus tunnistab süüdlaseks sel

le soovitud vabaduse lahutuse.
Salme Kirp kes oma käe Eduard

õndsaks minevikumälestuseks muut lõplikult esimeste meeste "hulgast ka
Melanie ja Anton Feldmannid
ma mitugi senist rekordi. Tubliks dunud, olles langenud oma võimeilt algasid ühist abielurada Venemaal.
tõotab seniste teadete põhjal ku sootuks madalale..
Kodumaale tagasi tulles kustus aga
juneda keskmaa jooks, kus rajale
Väga halva mulje jättis asjaolu, see kõik, mis kord sidus.
ilmuvad rida võrdsete võimetega et kodumaa parim kergejõustiku selts
Kohus tunnistas ka nende abielu
Jalgpalli turniir Balti meistri tiit mehi, mis üksinda peaks tagama edu. Tallinna Kaelv neile võistlustele pol ühise lahutuspalve järele lõppenuks.
lile rullub aga sel aastal lahti Tal Tartu Kalevi iga-aastastel vara nud saatnud ühtegi meest, kuigi tea (Emii|ie ja Jaap Ujit ei tee ka la-"
linna staadioni murul. Peale maa kevadistel võistlustel, kattis fl. Koi dupärast osa selle seltsi värvide all hutusest mingisugust tüliküsimust
võistluste Läti, Soome ja Rootsiga du 1500 m. 4.10,7, mis rekordist vaid startivaid sportlasi pikemat aega vaid on kohtule vastava palve esi
treeningus ja ühtlasi ' ka tanud ühisel kokkuleppel.
sõidab, võib-olla, Tallinna ka Ru 0,5 sek. halvem. Ka murdmaa-meis hoolass
meenia rahvusmeeskond, mille üle ter M. Prost, kes pikemail mail ihub kaunis tublis vormis.

kuda võivad süüdlastena.
Kuus aastat tagasi sõitis Ferdinand

takse tänavu 27. ja 28. juunil Vii

nos, kusjuures isegi unistamine jvõi
dust tundub liig julgena. Eesti-Läti
maavõistlus, mis tuleb pidamisele
heinakuu palavail päevil, peetakse
Riias. Suuremaid kergejõustiku võist
lusi meie tänavu nõnda kodumaal
näha ei saa.

mustele.

Kergejõustik toile vastu peaks aga ent vana kuulus ..lendav politseinik"

pakkuma mõnegi põgusa päeva ja

tugevama poole Eduar Hendriksonile ulatas, näitab
Karl Laurson on selle vastu vist les asjas
di. » .
aga, et ka naised lahutuskojast lah

Anna Silm uskus Hans Jür k mannist kunagi kõike head, las

fKevadrünnakale/

Õiguse kaalukojast.

Tule mu kallike riinnule
üle maa, üle vee.
läbi lillele! kenade,
Möödunud suvel märkas Saku val
üle õiele! aasade,
las Julienhofi talus elutsev Ida Ruu
sinana' kauguse...
ge, et sama talu teenija, 30-aastane
Päike punub kullase
Helene Kurt, kes pikemat aega oma
pärja me juukseile,
seaduslikust mehest lahus, on rase.
kui käsi-käes sammume
Sama aasta sügisel, nimelt 4. sept., hutades. „Ta sõimas mind 1
kenade rüuuule...
kui teenija Anette Ruus askeldas ja teiste meeste ärameelitajaks!
laudas, tuli sinna ka H. Kurt, rääki Mind, kes ma juba kakskümmend
Rännales
samu leid
des Rüüsile, et ta lakas sünnitanud aastat mehel!.. Karistage, kohtuni
luul loob meil lerniseid.
lapse, kes kohe peale sündimist sur- kuhärra teda nõnda ,et ta teab!.."
Mud.
Et selline sõim tõesti olnud, ei jää Tasa la suudleb meid,
Asi "tundus teistele aga kahtlasena, gi tulemata karistus, kuigi Leena rännates kenadleid...
Ema tappis vastsündinud
lapse.

seda enam, et laps oli mähitud pea
rätikusse. Dr. Pihlak, kes toimetas
lahkamist, seletas, et laps on sündi
nud täiesti tervena ja elujõulisena,
fcurma aga esile kutsunud on lämbu
mine.

Kohtuuurija juures tunnistas ka He
lene Kurt ennast lapsetapmises süüd

di. Väetikest surmates hoidnud ta
kätt selle suul ja ninal. Lakas olnud
ta üksinda.
Kohtus seletab aga Helene Kurt,
et sünnitamise ajal olnud lakas ka
lapseisa Johannes Ruusi õde Anna.
Ja seetapnudki lapse, kuna ta kart
nud, et vennalt muidu alimente ha

ki hoolinud, kuigi kirjutatud on, et
naine peab kuulama oma mehe sõ
na. Leena olla ..laiutanud ikka lõu
gu edasi", nagu seda ütleb Natalie,
kelle oma seni ei näi just kõige hal
vemat sorti olevat.
..Mõtelge ometi, kõrgesti austatud
kohtuniku härra," kurdab ta käsi la

seletab, et Natalie juba pikemat ae
ga püüab Potivari naisena ära meeli
tada tema meest. Natalie pakkuda
aiva tema Johannesele viina ja kut
suda oma poole, kui enese mees ko

Za meie rändame,
käsi-käes sammume,
übendel õnnele

Freimuth Argentiinasse, andes en

ne lubaduse naisele Melainele, kelle
silmis läikisid pisarad, et varsti-vars

ti tuleb järele ka temale. Melaine

ootas, ootas kuus pikka aastat, ent
Ferdinand ei tulnud, ega ei tulnud
ka temalt ainukestki kirja, kuigi Fer
dinand lahkudes lubas kirjutada vä-r
hemalt igal nädalal.

Magdalena ei taha oma Ferdinand!
tes ennast temaga laulatada. Nüüd oodata kauem kui kuus aastat, aval
on Anna arvamisel, et kooselu sel dades arvamist, et tema mees vahe
lise mehega, kui tema Hans, osutub
täiesti võimatuks. Kohus, kuulanud . peal Argentiinas ehk surnud. Kohus
üle rea tunnistajaid, asub samale sei rahuldab Magdalena lahutuspalve,
sukohale Annaga, tunnistades Hansu tunnistades selle abielu lõppenuks.

Kohus lükkab tagasi Tõnu No U
Hilda_Rosalie ja Viktor Ram u I, manni lahutuspalve, arvates, et
lahkuvad leplikult ja vaikselt, soo kui ta oma Mariga juba 40 aastat

abieluõnne purustajaks.

vimata seletada teistele, mis on nen elanud, siis võib veel ehk kannatada
ja ühiselt edasi sammuda,
de lahkumise põhjuseks.

Sama rada astuvad ka Rudolf ja i Hilda ja Hans Puskar'id paluvad
ise oma lahutusasja seisma panna,
Aliide Soerd, kuigi alles aastatt, arvatavasti
on kevad endised armä&-

kuus tagasi arvasid nad, et neid võib
tusehelid uuesti ellu kutsunud.
lahutada ainult surm.

Olga ja Voldemar Päts lubasidI Edasi lükati 7 paari lahutuspalved,
6 aasta eest ametlikult endid üks et ülekuulata asja selgituseks tunnis
teisele ja töötasid ikka ja alati olla \ tajaid. >
Hind mõistatus Ns 10.

kenade rünnule...
Rb, el nii rännala,
Ent seegi jutt ei päästa Leenat uõiksime nõnda ka
karistusest. Kaks nädalat peab ta
veetma vangla müüride vahel, na übendel õnnega
gi teine, kes oma suule annab liig saaluse leil!..
suure voll.
R. Kukk
dust ära. !

M õndasugusi.
Elav inimene surnuks tun

guseid abinõusid peaaegu ei leidu. Je
tõesti, näljastreigiga on mõnigi kord
Hiljuti oli Saksamaal juhus, kus kn eesmärgile jõutud.
Tallinna-Haapsalu rahukogu, kus elav inimene tunnistati arstide poolt
Kuid see, mis hiljuti Jaapani pea
asi harutusel oli, tunnistab Helene surnuks. Keegi 35-aastane Valter H. linnas, Tokios juhtus, väärib erilist
Kurti lapsetapmises süüdi, karista saadeti kopsupõletikuga Britzi haig tähelepanu. Seal on ühe värvivabriku
des teda julmi teo eest kolmeaastase lasse, kus arstid tunnistasid tema korstna otsas istunud mees ning pi
vangistusega.
tervislise seisukorra lootusetuks. Kol danud näljastreiki kahe nädala jook
Õieti lahendajaile on talituse poolt
fcelolev joonistus on ühe joone
mandal päeval „suri" haige, ja arstid sul, et oma poolehoidu streikivateie
vabriku töölistele avaldada. Mees tõmbega ilma sulge ülestõstmata val määratud tasuta 2 eks. „Abielulehte"
Enne kallistas, siis lõi üle kirjutasid surmatunnistuse välja.
katakse nõudma. Oma seletust Helene
Kurt aga millegagi tõestada ei suuda.

rahakoti.

Kui merimees randub, teeb ta kõi

gepealt vaid kaht: võtab esime

ses vastujuhtuvas kortsus esiteks
..tublid tähendused" ja haldab siis
lõbusat laulu jorutades otsima „lin

nukest", kes pole kitsi oma kallis
tustega.

Ka põline merikaru Äl-der M. kes
teenib aurik ..Erikal", oli seda sorti
mees. Kohase ..linnukese" leidis te

ma Ella Tederi näol, kelle viis öö
seks oma juurde laeva, nagu seda

merimehed teevad sageli.

Hommikul ärgates märkas meri

karu aga ehmatades, et kadunud pol
nud üksinda lõbus ööseltsiline, vaid

ka rahakott .millesse õhfcil jäi 70
krooni. Ainult Ella võis seda teha,

«ruties paljaks varastatud laevamees

endamisi ja tegi asja teatavaks sea

dusesilmale politseile.

Nii oligi, flrmuhelde, aga rahaah
ne Ella ei eitanudki oma tegu. Ra
ha olla ta äraraisanud, koti aga peit

nud kellegi Helene Filipova korte

risse. Kott, millesse oli jäänud veel
17 krooni, saadi sealt kätte.
_Et Ella Teder varemgi oma käe
võõra vara järele on sirutanud, tüh
jendades salaja viinast ja kallistu
ftst joobunud austajate rahakotte, on
otsus ka karm. Vähemalt kaks ja pool

nistatud.

toodi korstna otsast korviga ma
ha. Ta oli selle aja jooksul õige

mis tehtud. Katsuge järele aimata!
See nõuab veidi kannatlikkust ja pü
järele. Varsti aga selgus, et haige kõhnaks ja nõrgaks jäänud, kuid vii sivust. Peale selle näidake ristiga
oli ainult varjusurma langenud. Kui bis siiski veel täie mõistuse juures. ära, kust tuleb alata ja kus lõpetada
omaksed haiglasse jõudsid, teatati
Hindmõistatuse
Hispaanias põletatakse
neile, et „surnu" on juba elus.
Vahepeal oli juhtunud nii, et var
kloostreid.
1. Meta Toni Pisk postiametnik.
jusurnu viidud pesemistuppa ja ha
Hispaanias on monarhistide ja 2. Leili Poorik koolipreili.
katud seal pesema. Kuid pesija suu kommunistide keskel kange kihutus 3. Reet Laine Puna taluperenaine.
reks ehmatuseks hakanud surnu" töö käimas, mis praeguse ajutise va 4. Ann Leinker kelnerinna.
äkki käsi ja jalgu liigutame. Pesija litsuse vastu sihitud. Selle tõttu on
Õieti lahenda jäist said preemiaid:
jooksnud kohe suure rutuga arstidele ka paljudes maakondades lahti puh K. Seller, Äavere as., üle Kiltsi, Juta
„imet" teatama. Seni kui arstid ko kenud tõsised rahutused ja rüüsta
hale jõudnud, olnud juba ..surnu" mised. Põletatakse ja rüü sta takse
üles tõusnud.
Abinõu vähjatõve va?*u.
peamiselt kloostreid. Seni on juba
Imestada tuleb siiski, et haigla umbes 40—50 kloostrit purustatud, „Daily Herald" teatab uuest lei
arstid nii pealiskaudselt ..surnuid" mille ainelisi kahjusid hinnatakse dusest, mis vähjatõve vastu võitlemi
üle vaatavad ja elava inimese sur 100 miljoni peseta veale.
ses leitud. Uurijail on õnnestun: d
nuks tunnistavad.
Gordobans on katsunud meeleaval kindlaks teha, et vähjatõbi on vere
dajad kloostreid põlema süüdata, kuid haigestumine. Uurimistöid ja katse
Sunnitamlsvõistlus.
kaitseliit on vahele astunud. Valen tamisi selles suunas tegid kaks tea
MÕne aasta eest suri Torontos Ka
cias on 15 kloostrile kallale kipu dusmeest üks inglane ja üks hol
nada mitmekordne miljonär Charles tud ja mitmed neist ära põletatud. landlane. Inglane tarvitab juba oma
Miller, kes oma testamendis päran Nüüd on kloostrid valitsusvägede abinõu kuue kuu jooksul Inglismaa
das 750.000 dollarit (umbes 3 miljonit poolt okupeeritud. Paljud kõrgemad haiglates.
krooni) autasuks naisele, kes 10 aas
Ajalehe teadete järele annavad
riigiametnikud ja vaimulikud põge
ta jooksul peale tema surma kõige nevad üle piiri Prantsusmaale.
arstlised autoriteedid uuele leidusele
rohkem lapsi sünnitab. Selle testa
väga suure tähtsuse, mis tulevikus
mendi 10-aastane tähtaeg lõpeb 1936.
Metsik veretöö kirikus. vähjatõve arstimises suure pöörde
aastal ja siis maksetakse ka määra
Roomas, Püha Maria kirikus, juh toob. Seni aga ei avaldata kumbagi
tud autasu välja.
teadusmehe nime, kes uusi katseid
tus äsja jumalateenistuse ajal metsik
Ehkki autasu hiiglasuur, olevat veretöö. Keegi 22-a. neiu Ässunta teinud, ega ka seda abinõu, mis nad
Ameerika lehtede teatel sünnitamis
vähjatõve arstimisel tarvitavad.
võlstlusest osavõtjate arv seni ha Ciacaglioni palus põlvili altari ees,

Haiglast telefoneeriti H. „surnu"

omastele, et nad tuleksid Valter H-Ie

3 kuuks ja 2 maksuta kuulutamise

võimalust. Preemiad loositakse välja
28. skp. ja nimed avaldatakse järg-*
mises „Äbielulehes."

Nr. 9 lahendus.
AVatson, Pikk tn. 5, Rakveres ja Ida
Klausson, Pärnust igaüks ühe mak
suta kuulutuse võimaluse. "Ühe eks.

G. Sapolsky romaani, „Millest ei ta
heta mõeldagi" omandas G. Zirulin,
Valtu p. ag.
Ajalehed teavad tõendada, et üks

sarnane lugu olevat ka varem, ni

melt 1600. a. Saksamaal Hamel
nis ette tulnud. Rohkem ei teata

sarnastest massilistest sünnitamistest
kõnelda.

FerekondliHHe teateil
Ristitud: Elvi Leht; Hardi Erik

Rose; Uno Kukermann; Maie Ingrid
Katmuk.

Kihlatud: Bernhard Nigols ja

Ella Reemann; Jüri Urberg ja Elfrie
de Siitmann; Eduard Kotkas ja Leida

Pohl; Jüri Bauer ja Julie Schneider.

Laulatatud: Aleksei Ränk ja

aastat, mis Ella peab veetma vang ruldaselt väike. Ainult kolm naist kui äkki tormas talle keegi noorNaisel sündisid seitsmikud.Marie Sihver; Arnold Pere ja Amilde
Kuuse; Hans Puusepp ja Anna Saar;
las, ei saa ta oma sõrmi ajada enam andnud endid võistlustest osavõtmi mees terava taskunoaga kallale, lüües
Meil on mõneski kohas ette tulnud Bernhard Koppel ja Johanna Reha.
tinna, kus pole nende koht.
seks üles. Nähtavasti ei huvita Amee mitu haava neiule näkku. Kirikus tek
Maetud: Maria Tart 59 a.; Alek
rika naisi preemiaks määratud suur kis paanika: naised tormasid kiriku juhtumeid, kus naised on sünnitanud
juurde, mõned otsisid kaitset kolmikuid ja õige harva ka neljikuid sander Tamberg 80 a.; Erich Tomusk
Ara tahab meelitada mehe summa, või ei poolda nad, kui uste
kõrvalruumest.
ning lapsed kui ka ema on kõik i a. ; Kristjan Rabenbaum 5 k.; Alek
moodsad naised, sünnitamist üldse,
Veretöö kordasaatja ootas aga se terveks ja elama jäänud, kuid sar sander Tresselt 61 a.; Johannes Kop
ja paneb sa vangi ka.
et nii külmalt sellele suhtuvad, ku
pei 25 a.; Kristine Mikk 61 a.: Elise
Kuule, Leena, sa võiksid vahete na igasugused teised rekordid seal ni rahulikult, kui ilmus politsei ja nast lugu, nagu nüüd Portugallast Boeckmann 71 a.; Aleksander Sacha
tema vangistas. Hiljem selgus, et see kuuleme, võib õige harukordseks ni
vahel katsuda taltsutada oma suud, suurt poolehoidu leiavad.
noormees olevat haavatu neiu endi metada.
rev 50 a.; Jaak Mölter 67 a.; Karl
kuna sul sealt tihti välja tulevad
2 nädalat korstna otsas. ne peigmees Alfonso Scialanga. Et Seal on keegi raudteeteenija naine Stuppel 41a.
sõnad, mis ei kolba koera p "
seitsmikud korraga
Umbes nii olla lausunud mitmel kor
Näljastreik on isiklik, passiivne neiu tema kihluse tühistanud ja en sünnitanud
seitse last. Niihästi ema kui ka lapsed
ral oma küljeluule Johannes Raadik, surveabinõu, millega tahetakse tea nast teisega kihlanud, otsustanud Ä. olevat kõik terved. Kas nad ka kõik Vastutav toimetaja ja väljaandja
nagu seda tõendada teab, õigemini tavat järeleandmist välja pressida. Scialanga kätte maksta ja saatnud
A. Jürisson.
Teda tarvitatakse kõige sagedamini oma hirmsa veretöö kirikus avaliku elama jäävad, seda ei tea praegu
kult tõendada tahab Natalie Jets.
„Estotrükk", Tallinn, S. Karja L 8
keegi ennustada.
Äga Leena polla sellest vähemat- vanglates, kus vastupanuks teistsu- jumalateenistuse ajal korda.

ABIELULEHT.

Seismajäänud kirjad.
Riks 6, Metsade tütar d 3, Ar
mastan kirje 2, Mere sõber 3,

Nr. 15

30- aastane lihtne, kehv, aus, karske ja töökas noor
mees soovib

Silmad siia!..

abielluda

Noor lesk 3. Tõsine õnn 2,
Hääl kõrvest 1, Meie igatsused

Noor, kena välimusega,
hingeline blond neiu on

1, fc. 0. K. loteriipileti 33950 ettenäi

tajale 1, Tuhkatriinu 1, Suve
vaheaeg 1, Tiiu 1, Kloostri
kandidaat 1, Õrnatundeline 1,
Viivi 1, Lõbus seltsiline 1,
Kevad 35 a. 1, 35 Kandidaat 1.

tüdinenud üksildusest.

Noormehed, kes tunneb

teist minule kaasa? Oo
tan igatsusega kirje! Kir
jutage sli. „Blond ingel"

Hulkur 1, Ailidele 1 kiri.

IP. Põder
i valmisriiete
äri I 1
Tallinn,
Kullasena
7. Tel. 429-31.
Suures valikus meeste- ja naisterahva I
valmisriideid ja tellimiste vastuvõtmine. R
Astuge sisse ja veenduge

iihtsa neiu või lesega, kel töö või teenistus ja sama
des aasiates (26—32 a.t. Iludus ja varanduslik seisu
kord pole tähtis. Eelistan neid, kel oma tuba, kes
tõsised Ja ausameelsed. Flirtijad ärgu end tülitagu.
Kiriad, soovitav lühikese elulookirjeldusega, nime ja
aadressiga palun saata slt. „Meie lihtne ühiskodu"
kuni 20. maini.

kauba headuses!

Vaatamine ei kohusta.

— d|> T
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H iile terse riiiii MM MM kiWKIMW iie H
Eesti suurim rahvusvaheline päevapildi
ja emailpiltide tööstus vajab agente ja
jaoskonna juhatajaid kindla kuupalgaga
kuni

N 20.8ÖG sõitja - H
# Mmm Hation 1
0y
J 1 SaKlt '9S? ¥5 £? <Ät' "> L.W . HD» t> C«sla P» I |T
fi prnfSä' w.*<, 7 y
r I ! liiilily (IfesJ w ist
il lil il I!Špi3?a**Tnann \|jjjl| Q
1 JUHU WSermania UÜIII N
iy
I ja teiste! meie ratastel. lj
njy

kuus ja'protsendid. Isikud, kes valdavad
inglis-, saksa- või venekeelt, neid tarvitame
rahvusvahelisteks agentideks, kuupalk
2õo kr. Soovitame ka head kõrvalteenis
tust kuni 400 kr. kuus. Pakkumised saata
lühikese elulookirjeldusega, kus harilik
postikulu juurde lisatud. Kirjad saata
firma esitajale
Vaabina pk. 30.

I = Need on oma käigus kerged, ehituses tugevad, välimuses nägusad ||
. D ia aiati leidnud laialdase lugupidamise. Soodsad maksutmgimused! ~Jt

! Vonari
ennustab saatust käejoonte ja loodus
märkide järele. 25-aastane praktika.
Suur Karja tän. 2, 3 treppi üles,
kella 9—7.
Keeskealine naisterahvas
soovib

I tuiuiist

j slt. „Kevad 1931. a.".
Noormees, kes üksinda

neidude hulgast. Kirjad

i slt. „Kurb noormees.

Kas leidub minu jaoks

pTeatame kõigile „Abielulehe" Narva linna ja ümbruskonna
lugejaile, et oleme avanud 15. maist s. a.

Väljamaalt kohale jõudnud

iiiilsifililiii j
suures väljavalikus odavate hindadega. Sa

abllalituse Harva-laamas
hra J. Videviku raamatu- ja ajakirjanduse kaupluses, kus võe
takse vastu tellimisi ja kuulutusi ning müüakse „Abieluiehte"
üksikult ja suurel arvul.
Kõige austusega talitus.

sõpra

kainete ja korralikkude
härrade hulgast, kes ei
poolda flirti. Kirjad slt.

slt. „Eeva 4".
Kuulus okkuitist-asfroloog,

hiromant ja selgeltnägija

Maieir
..Estoonia" teatri vastu,
Väike Tartumaani.2 k. 5
Suure eduga ennustanud

iile kümme aasta välis
mail ja Eestis.

Korralik vanapois soovib

tutvusi

„ Võilill".

Holsolewed,

mas võetakse tellimisi vastu ja uuendatakse
ning vormitakse kübaraid.

teie tutvust soovib mees

Pr. Tony Underi kübaraäri Dunkri 2.

terahvas, sest üksi on
igav. „tlksi on igav".

huvitava noore preiliga.
Kirjad slt. ..Korralik vana
poiss".

Keskeal, poissmees (väi
ke ametnik) soovib

- Isand Ossi!

aliieH

Miks ei ilmunud pühapäe

taiMo aieljtE A. MR
Tallinn, Viru t. 3. Telef. 13-24.
Grupiülesvõttedt:
Riigi- ja iinnateenijatele, õpilastele kõikidest

ftWf* Aš/SJ 0

val 17. mail kohtama?
Olen Teie aadressi kao

Eraldi saal
suurtele gruppidele kuni 300 inimesele.
Eriülesvõifect:
Artistidele balleti, plastika, draama,

eA. "T et*•
|/m„ M

Kir. slt. ..Usaldus"'.

Karske, varandusliselt
kindlustatud noormees

c^tnöa!

soovib

tuimust

sa Rabindranath Tagore I.

soovib

tutlDUff
samasuguse õnneliku här

duaar maitserikkas tehnikas.

raga.
_ Kirjutada slt.
„Õnne!ik naine."

Soovikorral välisvõtted igal ajal.

Salkkond lõbusaid sõja

t&- °4

kirjavahetust
„Lõbusad sõjaväelasdd."

i iitus Jooit Sorin". !
Tallinn, Viru t. 3, Insarov'i ruumides.
| Moodne mööbel, tapeedid, valgustus, ar- 1
matuurid, vaibad, padjad, kardinad.
\ Köök ja vannituba. Elekter. Gaas. j
Avatud igapäev kl. 12—9, kl. 7 loengud. t
Hra Ins&rov
j demonstreerib igapäev kella 6—7 mood- .
sats tantsude uusimaid samme. Inglise •
valss, tango ja fokstrott.
Pääsetäht näitusele 50 s., sõjav. ja õpi- 1
lastele 25 s.. õpil.-grupid 10 s.
j firnait Iz.^f&inuusilka".
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. - On tehniliselt täielikum kaasas
tvW '" kantav kirjutusmasin terves maa
ttk . ' limas.
PIL I
f***s » •< f j-ii-vsieiufi

i uu ii 118 mHwaasmzßaHraaßE xsnBHBHBsa
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Noor preili soovib

fnfuiiilfi
i i M 111111

wc £si?i3sJ ŠB"' 'Z
Kcpli tän. 18.
mmtänxvi nsswai gmxnatrs&iuKrjsßtK massssbb

nitud. ..Rahulik elurand".

fe liir
Tartus iseseisvat daam
või neidu, kes on täiesti
vaba ja kellel on üksinda
igav suve mööda saata.
Vanad. 20-35. Kirjad õige
nime ja aadressiga palun
saata T artu, Rüütli 11.
~Lõbus seltsiline"

Mm

Ms nrPÜi!
uIUL pibUü,

ühes kevadega rõõmus
olla. Aga üksildus riisub
kõik rõõmud. Kui Sina,
üksiidusiiundev mees sa
muti mõtled, siis kirjuta
et \õiksin Sinuga tutvu
neda. Kirj. slt ..Reseeda"

kes 17. mai! s. a. ' ell 7
õhtul vaatles merele, Kad

rioru r nnas ja mööda
minejaid julgeid poisse
lahkelt vastu tervitas, pa
lutakse teatada oma aad
ress slt. Armunu ! võõras'.

Hallo, peiud,
sirged ja sihvakad 25-40 a.,

kirjutage noorte neidude
le, et teha ühist pu.marei

j Otsin

hirjavo&efüsf

8

elle! tähtae" lõppeb 1. juunil. I
Tellimi '- stavad vastu kõik Vabariigi postiasutised, lehe I
pea- ja abicaiitused nmg agendid. TslitUS*

õhtul. Koht ja kõik muu
see, mis Teie kirjas mai

Kiriad slt. „Noor preili."

si. Kirjad: Tallinn, postkast

moodsaid, hästi vastupidavaid soovitab

mine. Ootan Teid 1. Su

hingelise, hardud härraga.

; lõi. „Süütasedmaalt."

iuiIMSL !

Kiri viibis, sellepärast va
bandatav minu mitteilmu

väelasi soovivad

eesti neidudega. Kirjad slt.

t<Z ; [// f.

Näide!

vistepühal, 24. mail kell 7

Igasugused fotograafilised suurendused.
Uksikvõtted: visiit, postkaart, kabinett, bu

'Avatud: äripäevi! kl. 9—.5, pühap. kl. 10—4'

ALbERT.

Viksi kiosk Jõgeval.
tiks õnnelikum naine

Orkestrite ülesvõtted kahe klaveri kasutamisega.

Passi ja tunnistuste ülesvõtted.

Ootan Sind pühapäeval
..Oloria Palace" ootesaa
lis, aeg endine. Too kaa

neidudega, vanadus 17-30.
Kirjad saata ~Algav suvi."

kabaree ja tsirkuse aladelt.
Eriruum riietumiseks ja grimeerimiseks.

.«£,

jõukama neiu voi lesega.

tanud. Teatage enesest
slt. „LY" all.

koolidest, kaitseväelastele ja kaitseliitlastele.

nKiMHKxvu:: -ctb ae san. . .-. amnminnnuHaßM

vas abieluks karske mees

ja kurb saabuval ilusal

« Tähelepanu!
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soovib vanem naisterah

ter. van. 40-55 a. Kirjad
samasuguste tõsiste
meesierativastega. Kirjad

lo&utafat

f TARTU OSAKOND: Raatuse tän. nr. 2. [f

Tutvusi

! kevadel, otsib

= eX

I IWm jwv jt:. rc, Tallinnas, il
i Ima €S Estonia puiestee nr.27, ff

j Hiromani

hingelise vaba mehega,
kes elu tunneb ja sõber

olla oskab, ja kes ka
hädakorral aineliselt val
mis on aitama. Kirjad

saata slt. „Erna-Lexa".

Poiss, kellel igav on

soovib

fufousf
samasuguse preiliga.

Kirjad slt. „Poiss"
Proua, kes õnnetult abi

elus, ib

IStüülHlllStlß
tutvuda korraliku, tõsise
mehega.

Kirjad slt. „Kevade õnn"

Äriuir 1
Ootan Sind esimesel pü
hal seal, kus nägin Sind
esmakordselt. Täpselt kell

8 õhtul ole kohal. ELI jc.

