üksiknumber 10 senti.

Tänast lelfte 8 kulge.

TOIMETUS JA TALITUS;
Tallinn, Suur Karja tn. 2-6. Telef oi. 214-72.
Postkast 372.
Toimetase kõnet.s kl. 3-5. Kontor avat.t kl. B—s.
Tarvitamata jäänud käsikirjad, kui neil tagasisaatmiseks puu
duvad margid ja seismajäänud kirjad hoitakse alal kuu aega.
Kuulutusi ja tellimisi võtavad vastu: lehe talitus, abitalitwed

I mi 1

ja agendid. Lehte võib tellida ka kõigist Vabariigi posti
asutustest ja postiagentuuridest.
I Tellimiste hinnad :
Kuulntust. hinnad:

Esiküljel teksti e.i 10 seoti, teksti
sees 12 senti ja kuulutuste külje 5

Abielurah

seoti millimeeter. Kuulutusi võetakse
vastu lehe ilmuvasse numbrisse kuni
neljapäeva õhtul kella 6-ni

va ia noorte häälekandja

Ns 17.

1 kuu 45 s, 2 kuud 85 s„ 3 kuud

125 snt., 6 kuud 225 sot. 12 kuad

400 postiga aastas Vai ism aü.
2-kordsed hinnad. Aadressi muut*
mine 25 senti.

1 aastakäik

Pühapäeval, 7. juunil 1931.

„ABIE'. LU LEHE" üksiknumbrite müüjaile.
Kõigile neile, kes nelja kuu jooksul omi arveid meie talitusega õiendanud ei ole ja seda
kr> kuni 10. juunini ei tee, lõpetame lehe saatmise järgmisest s. o. 18. numbrist alates.
I OhSiasi avaldame ka järgmises numbris müügikohad, kus meie leht saadaval. |
tül Talitus.

de heridusiine tasejm. On ju nad ena

masti koolitatud (kas keskkooli või
ülikooli lõpetanud.) Ja pealegi on
jõuka inimese lapsel alati kergem
kohta leida, sest raha paneb kõik

Koondumine ja onupoja peüifika.

v.
miseks 3—4-kordse. palga. See pal
Sej i vaaste-imc tös-kuld juhuseid, kade koondamine on väga kasulik rattad käima. Ja sefllega siis lau
kus šu <2 perekonna huvides on koon ühele perekonnale ,mis lõhnab onu nevad kohad, olgu need millised
datud öhe i&iku kättr mitu kohta, pojapoliitikast.
tahes, kas pangas, kaupluses, kon
; Mägim' , et mõlemad abikaasad tee
Aga ma toonitan, et mitte ainult toris või mujal, ka enamasti varan
nivad Aas riigi ivöi omavalitsuse see nähe, vaid peale palkade On ka dusega inimeste laste kätte.
asutustes .pioades kahv, kolme või sarnastel Derokcndadel veel teisigi
Teistel ega, kel eestkostjaid
isegi rah*em kohti- je. see on meil sissetuleku allikaid: nejl on kas ma
edasi kestnud tänini, & kki on sel jad, maad. kauplused, tööstused või
lerit vM nähtuse t mõndagi korda, mõned murd sissetulekud. Ja sellega
kõneldud
elavad siis inimesed külluses ja to

Viini iludus.

s. o. häid onusid ja tädisid kõr

getel kohtadel ei ole, on väga ras
ke omale teenistust ja kohta leida.

Ehk kui leitaksegi mõni koht, siis

?uurde?isada tuleb tsjvl seda, et reduses, ilma et teaksid, millistes olu need on enamasti nii väikese sisse
«õige paljude! kordade! teenib terve des teised on sunnitud elama.
tulekuga, et ei võimalda õiget ära
perekond 3—? inimert s. <z.
Meie teeme, et majaomanikkude elamist. Kujutage ette, kuidas on
i.sa. ema ja ka täieeaii: ed lapsed pojad ja tütred on igalpoo! riigi- ja võimalik elada 40—50 krooniga kuus'
rjjgj ja maavalitsuse asutustes, saa omavalitsuse ning ka eraettevõte Pealegi kui inimesel veel perekond
des seega ühe perekond ülespida- tes ametis, sest seda võimaldab nennaine ja lapsed toita.

Kreooli iSudys.

Loomulik, et siin tuleb ka koon
dada, aga mitte sissetulekuid nagu

Eeskuju kasvatuses.
Kasvetus on tähtis tegur inimese
Tius. Väga palju ripub sellest, väga

veedetud kodi s, alg ai uus järk lapse

elus, akjab kooliaeg. Lapse ees on

nimelt viimane koondamine on meil
vahe ja õige lihtsat toitu, et inimene
õige kisendav ja ähvardav. Inimesed
enesele asjata rasvamagu ei kasva
taks. Siin tuleb riietuda võimalikult on meeleheitel ei tea, mis teha, kul
lihtsalt sest mis sa rumal inidas päevast päeva kiratseda, kunfl
teised elavad toreduses, külluses, lu
mene ikka uhkustad ja hälbid! Sjiu

tuleb kusagil keldriurkas, pool

pimedas, niiskes ja külmas toake
ses kiratseda, kus pole mingit rõõ

õpetaja sõnad jt teod teineteisest
Emad mõtlevad sellele sagedastilii r lähevad lahku, k&ob temas ka usk
mõju on küli suurima tähtsusega.

algab hiljemini ,nad loodavad kooli
ja õpetaja peale. Äga meie esimene
kasvatusekoht on kodu. Ja seal mõ«
jub kõige parernin. eeskuju, eeskuju,

mida vanemad, sugulased, sõbrad
jne. annavad.
Elav ces&uju, midž. laps inimestes

näeb, jätab jäädava mulje. Õpetu
sed .sõnad, jutustused, .ka need aita

vad kaasa, aga nende mõju hävi
neb, kui elav eeskuju puudub või

ja a: nastus õpetaja vastu.
Ku- head või kui halvad meie ka
ei oieis, olgem avalikud ja õiglased,
olgem meie ise, sellega võidtme sü
dameid .sellega kasvab usaldus me.e
vastu j& ainult sel rfctel saab kasva
tajast ka sõber.
Kui lasrepsüholoog ütleb: ..kapsis
väikseis a>man printse kuninglikke.
Ku.»d pärast. kus on kuningad? Ei
leia neid me silm." Miks ei kasvanud
nad printsessideks kauneiks, kui neis

kui laps näeb, et suured ei tegutse olid kuniglikud idud. Miks pole ku
oma õpetuse järele. Kui valus on, ningaid vaimlisi? Neidki kasva
näiteks, teadmine, et ema valetas. tatud selles suunas. Elu rikkus nad
Kaob usk emasse, puruneb midagi ara.
Mis meile andnud kodu ja kool,
lapse hinges, mida pärast juba ras
seda viime vaimlis-e bagaasjtia ene
ke on uuesti ülesehitada.
Kui sagedasi kuulevad meie väi sega ühes .seda viime ellu. Meie vii
kesed: „Seda ei tohi, see e! ole mit mane kasvataja on etu ise. Valu
te hea, see ei ole ilus, head inimesed salt kasvatab elu, kibe on elu kool.
ei tee niiviisi." Seal juures näevad Nii mõnigi murdub saatuse löökide
nad, et suurtele see ometi kõik on aZI. Mida teha, et olla tugev, olla
lubatud. Tõuseb siis lastes igatsus elujõuline, mida teha ,et mitte vaju
olla suur, et oleks lubatud kõik, mis da,uppuda, kui purunevad meie loo
tused, kui kanname hauda, mis ol«
neile keelatakse.
Kui meie lastele ütleme: „Sa ei meile armas, milles seisis meie õnn?
Otsigem enesele eeskuju, loome
tohi juua, ei tohi suitsetada, ei tohi
lugeda igat raamatut, ei tohi tasuda enesele ideaali, kuhu üles võiksime
kurja kurjaga ,ei tohi tarvitada ine vaadata. Meie ideaal, meie kõrge ja
tuid sõnu" jne., ise seda kõike kaunis eeskuju aitab meid. Helgeid
aga teeme, võime kindlad olla, et eeskujusid võime leida, võime leid?
meie kasvatusviisil suurt edu ei ole. neid ajaloos, usus, võime leida
Eeskujulik kodu, eeskujulikud ini neid ka kaasinimeste seas. Kes otsib,
leiab. Ja kui meil puudub ees
mesed, kes püüavad ise valguse ja
ja headuse poole, kes ka laste ees kuju ,kui ei leia, keHe poole üles
vaadata, kasvatagem ais iseeriai varja oma vigu, oma eksimusi,

kohta ei ole ju, kust rohkem tee

nida võiksid. Ning väikse palgagK
ei suuda sa enesele rohkem ka lu
tugevasti püksirihma pingutada, kõh
bada, vaid pead piskuga leppima.
tu koomale kerida, et ta mitte liig
Ja sarnane koondatud olukord*
palju ei nuriseks. Tuleb süüa õige

sus kuju, seisab õpeta a, tema teine
lähem kasvataja.
Miuidugi püüab õpeifcja olif laste
ee-, eeskujulik. fiagedasi on see aga
Ainult mask .õpetaja onv» hinges on
see on ema kelle kätte on usalda hoopis teine isik. kui näib väliselt..
tud väike inimlaps, tema kasi ata v Hakkab laps seLest aru saame. ,et

vähe. "Nad arva vad, et õige kasv&Tus

riseda pole sul mitte midagi, sest

dada kõhtu, et ta liig> ahne ei oleks

sööki ega jooki nõudma. Siin tuleb

rem. 'Mööduvad esimesed aastad,

gelt aga mitte kõik. Öeldakse et las
tetuba oma mõju avaldab inimese.'-?
eluotsani, ot lastetuba määrab, mil
line pärastpoolne inimene on. Nii siis
oleks tähtsaim kasvataja ema ise.
Erna on see, kes liigub lastetoas,

eelpool nägime (sest neid ei ole)
vaid midagi muud. Sjin tuleb koon

nende snõju kasvatuses on p Uju suu

>pa ju võib kasvatus korda saata, kau

nususi ja -mugavus.l jagama. Ja nu

rašksiklanita.

mu ega mugavust.

bades omale kõiki mugavusi ja elu

mõnusus!.

Olukord on kujunenud sarnaseks,
et vähemus elatab ennast hästi, ku
na enamus on sunnitud orjama ja

Äga meil on teadmine, et ka siin kiratsema. See aga ei ole õiglane
on koondamine ilusti ja ajakohaselt olukord: sarnast olukorda ei tohi
nast; t öölapem oma hinge kallal, et läbi viidud. Kõht on koondatud pük
siiski sinada valguse ja päikese las sirihmaga, korter on koondatud ühte demokraatlises vabariigis olla.
On juba aeg koondamise asja

teks.

keldri urkasse kokku: seal on sul

revideerimisele võtta ja kõik väär

Üles :ähteoe poole .taevasinasse, köök, saal, magamistuba, kabineti, nähtused sel alal kõrvaldada n.ng
mägedelt, ku. on pahas õhk, kus vannituba ja kõik mugavused koos. onupoja poliitikale lõpp teha. On
kuuleme cgaviku hääli, kus sätesdab Pealegi mitte ainult sinul ja su oma

juba aeg Juua õiglasemaid ela-.

looduse ii&unma aardena jumalik perekonnal, vaid sul võib seal ka misvõjmalused suuremale hulgale, et

veel võõraid allüürnikke olla,

armastus.

C h y p r e.

kaoks rebuloVmabjs rahva enamuse

kellega oled sunnitud oma elumõ- hingest.

W« hauge maa tagant.
Tehnikaimed täienevad imekiirelt.

täiuslikud, kuid selle juures siisKJ
õige kallihinnalised.

On katsetamisel selgunud, et pii
tide vastuvõtmine läheb kergemini

Tednika alal on ootamatult palju igas sekundis vähemalt 16—20 pilti kui nende edasiandmine. Nii näiteks,
ei ole võimalik otsekohe teatrieten
leidusid tehtud eriti raadioga, mis saatma.
duši edasi anda, selleks tuleb esi-*
Äga
nii
kiiret
piltide
vahetust
ei
meilgi juba ülemaaliselt tarvitusele
võetud. Kuid kaugelt nägemisega op

seni siiski lugu teisiti, ehkki iga

võimalda harilikkude lainete pikkus.

algu lasta film valmistada ja siis

Et vahetust kiirendada, tuleks lühi tuleb seda filmi demonstreerida.

raadio tarvitaja unistaks ka oma kesi 2—lo meetrilisi n. n. uliralü
raadio kõn/al ka kaugekino aparaa hikesi laineid tarvitada. Siin on aga
ti näha, mis kaugele nägemist samuti puuduseks see, et lühikesi laineid
nagu kaugele kuulmistki võimaldaks. saab ainult saatejaama läheduses
Ameerikas, Inglismaal ja ka Sak vastu võtta. Tagajärg on, et meie

samaal on piltide üleandmisega raa võime ainult kohalikust saatejaamast
dio kaudu katseid tehtud. Esialgsed saadetud pilte näha, s. o. lühikese
katsed olid aga väga puudulikud. maa tagant, kuna kaugemalt vastu
Katsetamisel jagati Saksamaalt pilt võtta ei saa.
Nüüd on asutud lühikeste lainete
näit. 12.000 ruutu ja igas sekundis

Siis on veel väga tähtis ka, e£

vastuvõtte- ja saateaparaadid töö
taksid täpselt ühel ajal. Niisugust
täpset koostööd võimaldab meie aje

tehnika ainult kohaliku jaama piir
konnas.

Kuid siiski võib juba ära märki
da asjaolu, et kaugeltnägemise suh
tes on tähtsamad probleemid lahen

datud. Meie ei eksi sugugi, kui en
saadeti 12,5 pilti. Kuid selgus, et tehnika kallal tööle, kus tuleb mõ nustame, et 2—3 aasta jooksul jõua
12,5 pilti on liig vähe. Pilt virvendas ningaid takistusi võita, milleks ku me nii kaugele, et võime ringhää

lub vähemalt 2—3 aastat eega. Op lingute ettekandeid mitte ainult ota&
küllaldaselt selget ülesvõtet. Et pa juba valmistatud ka piltraadio üles kõrvaga kuulda, vaid ka silmaga
remaid tulemusi saavutada, peaks võtte aparaate, ja need on ka kaunis näha

tugevasti ja 12 ruutu ei andnud

Ufc. 2

Nr. IC

ABIELULEHT
majas korraldada. „Teerija tahab pal

Meie abielu.

Täna sina, homme mina.

ka", ütleb mees, ;,ma teenin isegi
vähe ja vahest sugugi, poiss käib

• Kinotähed ja abielu.

koolis, siis oleksime jännis kõik. See

Kas võib olla kusagil võluvamat vee lnimetati, enamiku öist, mil mees
on võimatu töölisel. Olen juba pal
Pilte lahutatud inimeste läbielamusist või
daami või armastusväärsemat härrat, kodus polnud, veetis lokaales, pi
ju raha ära raisanud lahutuse pea
kui on seda paljud ja paljud kino dades korraga mitut armukest. La
abielu-põrgust.
le, mille eest oleks võinud parem mi tähed? Kui tahaksime seda siin öelda, hutusel tehti vaidlematult tõeks, e*
dagi
kasulikku
toimetada,
kas
või
pahandaksime kindlasti kõik need, kirglik Pola on unustanud kuuenda
(Järg.)
poissi koolitada." „Teie seisukord on kes arvavad, et vaid mõni kinotäht käsu. Edasi oli see kuumavereline
Samallt mehelt sain (kuulda, um hutatud oüeme. Ei maksa ja sellest
saab olla ideaalne eluseltsiline, nii Poola panna lühemat aega kihlatud
bes sarnasest ühe teise on küllalt. Kust ma võtan talle maks-' siis haffb küll", ütlen mehele, „ag? nagu seda näha võib ekraanil. Ja, et leitnant Morgejõuga, E. Hegeman
lahutuse unustate jälle kõik neid, kes omaks võtnud sellise ar niga, Ch. Chapliniga ja R. Valenti
abieluoti ri juures. Külastasin ka ta, kui mul omalgi peenike peos. peate
Seda meest. Mees laadis parajasti Tahan ju uut naist võtta. Kus m? ja abiellute jälle. Mina ei seo enam vamise, pole sugugi vähe, teab vist noga. Peale Valentino surma abi
igaüks.
ellus Poola vürst Sergius Midviniga,
ühegagi ennast.", arvab laudsepp.
propse ühes kitsaroopalise jaama li siis kaht naist jõuan toita?"
On see aga tõesti nii? Aga ei, ko teatades avalikult, et see on ta vii
(Järgneb.)
giduses. Tervitan ja algan ääri-vee
guni vastupidi. Räägitakse ju avali mane mees ja armastatu! Ent nüüd.
„Ärge rääkige niipalju!" ütleb
kult, et suurtes filmikeskustes kõige alles päris hiljuti vabastas Pola en
ri mööda juttu. Pakun suitsu, ja kohtunik. ~Arge unustage, ftus olele!"
rohkem teenivad filmitähed ja
nast jälle abielu ahelaist. Kuid
tneie istume propsihunniku (otsa. Mees
Ütlesin: ..Tohter ei tea midagi,
head abielulahutuse advokaadid, vii kauaks?
Õižsiööl.
pajatab: ..Mejil Lapsi ei olnud, te kas ta sigineb või ei, muud kui ar
mased aga ainult esimeste kulul. Et
Väike veetlev Clara Bow armas
ma süüdistas ikka tnind, et ma ole vab enne ja ma muudkui maksku.
nende sõnade tõsiduses veenduda, tab filmis ikka süütult ja lakkama
vat end äraajanud ja sellepärast ei Egas ta pole temaga maganud, et
Üle lagendiku sammus hiline õh pruugib meil vaid pilku heita filmi tult, võites seega kõikide meeste sü
ole lapsi. Riidlesime õige mitu aas teab." Selle eest sain kümme päev? tutuul, sosistades ärkavale loodusele inimeste intiimelule. Tehes seda, damed. Aga, et Clara süütult ar
näeme, et filmitähed on ideaalsed mastab ainult üht filmides, tõendas
tat. Viimaks hakkas teine poisikes ja lahutati ära ka.
armastusest... Astus sahisedes õitse armastajad ja õilsad abikaasad ainult
hiljutine kõmuline protsess, mille kes
tega ümber aelema. Siis tegi elu täis,
Laseme rääkida seekord ühel laud vais toomeoksis, liigutas siis maas ekraanil. Igavesti armastada ja ühe tel selgus, et Clara, kes alles valla
ja andsin õige lahutuse sisse. Põh
sepal: „Pagan seda teab", ütleb kuivanud lehti, kui lebavaid muu le truu olla oskavad nemad vaid line, elus ei lepi ühe armukesega,
juseks panin, et lapsi ei ole. 'Ega mees, „kui olime noorpaar, siis istu iniaid surnukambris, otsides nagu mi- linal, ei kunagi aga elus, olgugi, vaid peab neid mitu.
et nad mängu järele otsustades sel
Dolores del Rio, kes näitas naise
neid kellelegi tarvis ei oleks olnud, sime tihti aias sirelipõõsa all pingil Idagi kadunut.
lega väga hästi hakkama peaks saa armastuse suurust ..Ülestõusmises",
kui oleks muidu elu läinud, aga ei ja oli mejl Seal seda sosistamist poo
Oö ligines. Pimedus lõhnas kas ma.
oli enne filmi sattumist abielus Me
olnud ju muud põhjust palvekirjale le ööni, aga viimaks ei tahtnud enam
Võtame näiteks kas või iga naise xiko rikka farmeri Jäime del Rioga.
vava rohu lõhnaga. Õhtutaeval, ku
panna.
üksteist nähagi. Eit oli mul kui lõvi. hu päike allunud, naeratas eha rõõ suure lemmiku Rudolph Valentino. Ei Edasi abiellus ta lavastaja Edvin
olnud vist õilsamat armastajat, kui Careew'iga, lahutas sellest sõbrusta
Või mei! siis mõnd advokaati oli. Poiss oli meil juba kuue-aastane, kui
sal palgel, kuna hommiktaevas si oli seda too kõigi poolt armastatud des tõsiselt John Barrymoore'iga.
Ise kõik puha kutsuti ette, ja tea'ati, hakkasime lahutusest rääkima. Ta oli
netas põhjatu sügavus. Noorkuu val noormees oma filmes. Ent elus? Tei Aga nüüd on seegi juba ammu
et kuulute mõlemad tohtri läbivaa nõus, kui maksan 1000 kr. Pakku
gustas tinedalt kahvatuid põõsaste ne naine Natascha Rambova, kes mõõda.
tusele. Ühel päeval kutsuti siis mind sin 150 kr. ja poiss jääb minule. Ta
tõesti armastas Rudolphi kõigiga, mis
John Barrymoore, too suur filmi
skelette.
temal oli, ent leidis peagi, et abi armastaja, ise? Kunagi oli ta naiseks
tohtri juurde. See o£i enne teist ei olnud nõus. Eit kolis välja minu
Taas
unistas
tuul
saariku
ladvus
elu
tolle
mehega
pole
siiski-siiski
Katherine Harris, kellele järgnes L.
kord :set kohtupäeva. Tohter ütleb,
juurest ja leidjs peagi omale sõbra. ning paitas ta raagus oksi.
midagi väärt. Samale veenele jõudis Thomas, kellele järgnes Dolores Cas
et tehku ma pihku, ja tema vaatab
See sõber oli teda ka pussitanud,
ka Pola Negri, kes kunagi R. Valen tello, kellele järgnes, ei tea veel.
Künkal leegitses tuli, lõi sädemete tinoga kihlatud oli, kuid peagi selle
siis järele, kas seeme elab. Mis sa
kes!..
nagu ajalehest vast lugesite. Võtsin
nüüd kurat ütfled? Noh, seda ei ole,
pihu
kõrgele. Väsinud töömehed kihluse tiühistas. Sest Rudolph,
Jumalik Greta Garbo on praegu
advokaadi ja seletasin kõik ära, et
istusid tulepaistel ning jutlesid. All inimesena oli ta, tõsi küll, «.väga veel küll vallaline, aga sellest pole
ütlesin, mjda ma kunagi teinud ei ole,
eit lõi juba kooselamisel altaisa, pea
sõbralik,
lahke,
sümpaatne
ja
vastu
arul sõid hobused noort tärkavat
kaua tagasi .kui oodati kihluseid
ei tee ka siin, et sdjlest kuradi ha
oli ta bma õigust täis ja tige. rohtu. Maa müdises, nende hüppeil tulelik, kuid armastajana ning abi John Gilbertiga, viiuldaja Jascha Hei
rakast lahti saada. Tohter ütleb: legi
Kaks aastat oleme juba kohtus käi kammitsas jalge all. Ühe hobuse kae elumehena kaaslane nagu sellest ei fetziga, ja mõnegi teisega. Praegu
„Noh, kuidas sRs saab? Siis ei saa
unista ükski naine.
räägitakse, et Greta mõelda Holly
nud, aga ära ei lahutata. Kohtunik las helises kelluke heledalt, rõõm
teie lahutust ka!"
Et meil juba kord juttu oli Pola woodist tagasi pöörduda Rootsi ja
Seletab, et naine on teid 8 aastat
salt. Noor vars hirnahtas, ta hääl Negrist, tollest Poola iludusest, kelle seal abielluda insener Eriksoniga.
„Mis kuradi lahutust, viskan väl
ohvrimeelset armastust ekraanil nä
teeninud, ja tal on õigus saada tasu.
Võib olla ...
kostis värisevana öhe ...
ja ja küllalt."
hes hellub iga mehe süda, võtame
Edasi John Gilbert. Kes oli tema
Mul kargas ka hing täis, ja ütle
Taevalaotus
virvendas
tuhandeist
„flga ta nõuab teilt kohtutee! sin, et kas ima võtsjn oma(le teenija?!
temagi lähema vaatluse alla. Kunagi esimene naine, seda ei teata. Tei
söögiraha, ja seda võib ta surmani
tähist, kui päikese paistel vaikne oli ta krahvinna Domskaja, krahv seks eluseltsiliseks osutus Leatrice
ise polnud aga sugugi õnnelik, et Joy, siis tuli, aga lubatagu parem
nõuda, kuni teie lahutud pole", üt Me ei teinud mingisugust teenija ookeanipind.
evis sellise ilusa ja armastusväärse vaikida, kuna kõigi järgnevate ro
kaupa temaga kirikus. Kirikuõpetaja
leb tohter. (
Öökull
huikas;
mets
kajas
vastu.
naise. Polnud ju saladus, et ilus Po
„flga vaata", ütlen tohtrile, „toon oleks pidanud mulle ütlema, et ku,i Nahkhiir lendas, edevalt tiibadega la, või Applonaire nagu teda tol ajal maanide loetlus läheks liig pikaks.
Ka Lya de Pütti man osutub kõigi
teie ukse taha ühe „vuhva" ja teen halvasti läheb, maksad hajsele palka, väristades, kui liblikas kevadel...
lähedaste nimede meenutamine liig
kui
teenijale,
siis
ma
oleks
teadnud
Õnnetus on õpetlikum, kui tuhat raskeks. Ludvig Jahnke-Christiansen
sellega „tüki" läbi!" Ja toon sisse,
ka, mis teen. Nüüd on ta äkki teeni Siil jalutas nohisedes kuivanud leh nõuannet.
kas sellest aitab?"
oli kunagi ta mees, siis tuli keegi
teis,
ehitas
omale
pesa.
Konn
hüp
Vartheili, siis Livjo Pavanelli, siis
„Noh, siis ollete ju abielurikkuja jaks saanud, kust ma talle võtan? pas oma peiduurkast, uss varitses
Nain2 on helisev kannei. Vähe on Johannes Riemann, siis Osvald Ger
Ja mina selle tunnistaja. Ning asi lä Ütlesin kohtunikule ärevuses, et võt
neia, Kes teda hästi helistavad.
saaki...
ron, siis Bruno Kastner, siis Ben

ke ta siis kui tahate, ja tulin
heb teie kahjuks!"
Külm õhuvool läbistus karastades,
„Kuradi-kurat!" sõnasin ja võtsin välja, kartsin, et Saan sarnase suu
tkui pakase imelikku merehõngu, mis
.pruukimise
eest
trahvi,
aga
läks
siis
mütsi varnast ning tegin tmlekulj.

Lyon, siis J. Blumenthal, siis...
Charlie Chaplin, K. Veidt, R.
riidesse paneb; näitleja, kui ta Schünzel,
H. Liedtke, A. Menjou, E.
seltskonnas viibib; histo r i k, kui Brent, N. Talmadge
ja kõik teised,
Naine on k u ns t n i k, kui ta ennast Vast aitab ehk juba.

nagu teatas läheneva suve saabumist.
Mingu kus kurat oma kohtutega ja ki hästj. Ja hii venib meie lahutus..
Kaasik lõhnas pungade puhkemisel
ta oma võitusid mälestab; advo
Jahutustega.
. Praegu oleks nii hädasti inimest magusasti. Udu roomas, kui põlvil)
kas maksab neid enam siin loet
kaat, kui ta ennast süüst puhastab;
kodus
tarvis,
vana
ema
on
haige,
ta
..Märtsikuul kutsuti jälle ette.
leda. Need näited peaks juba tõen
prokuröõr,
kui
mees
üle
keelu
on
Kohtuhärra ütleb: „Teie naisel erilist hab talitafrnist j,a poiss käib koolis, surmaingel, jõel ja tfiiitudel, laiali
dama, et õilis ja lakkamatu armas

astunud ja kohtunik, kui sõbran
viga ei oile! Et aga teie end järele tahab koristamis t, aga (näed, mis sirutatud tiibadega.
nade tegusid arvustab.
Künnipoiss oli õhkuva süte virna
vaadata ei soovinud lasta, lahutab võib kohus teha. Paneb su elu kinni
kohus teid kü|l ära, kuid maksate ja muudkui kannata. Teen ettepa soojusel tukkuma jäänud. Nägi und,
Õnnelik on see, kes oma tee üles
neku omalt poolt, et mees võtaks oma tulevasest mõrsjast ja lastest... leiab, ilma et rahva seast läbi tuleks
naisele ülespidamiseraha!"
E. Pettäi. murda.
„Mis eest?" küsisin, kui meie la- passi ja väikse tasu eest, kes aitaks
Sealpool hauda.
Sinimäe Ets.
Võib olla poleks ma kunagi jutus nelen, on mulle liigagi kallis ning
tanud toda lugu, mida kalli mälestu püha selleks, et ta ülivat riime ja mä
sena kaua olen hoidnud vaid enesele, lestust siduda alatu valega.
.i
kui ma ei teaks, et värsi, ah, liigagi
Olen armastanud ja armastatud ol
varsti alstun viimse sfammu, mis viib
mind sinna, kus ootab õnn, mis siin nud sageli, uskudes alati ,kui mu tee
dele kerkis ilus naine, kes pani õr
vaid viivuks valgustas mu teid.
Kaua pole ma armastanud enam nalt helisema südame, et just nüüd
elu, o lles ta ori ja vihaalune, kuigi olen leidnud oma õige ning igavese
kunagi arvasin, et mu elu ja tulevik armastatu. Ent unustus tuli alati ru
võib olla ainult nii ilus nagu kevad tem .kui tihkasin seda loota ja ikkagi
öö, mil keset lillesi metsi ja niite, oli peagi unustatud see, kellele alles
hõiskavad ööbikud ja kukuvad käod, hiljuti vandusin igavest truudust
suure kollase kuu liikudes õrnalt si ning armastust. Mu esimesed noo
ruseaastad, mil liblikana lendasin
navas taevas.
Ent nüüd, mil purunenud see loo õielt õiele, olid täis armumist ja
tus, sirutan siin sõpradele viimaseks unustamist, suuri sõnu ja murtud
hüvastijätuks käe, lootes, et keegi vandeid, millep. ma aastate möödu
neist ei püüa köita mind enam eluga, des ei suutnud enam kuidagi usku
vaid langetavad pead kabelikellade da • tõelise armastuse olemasolu.
Äga ta, see armastus .tuli, tuli siis
vaikses helinas, mis kostab enne kui
jõuab tagasi to ööbik ,kelle viise ki, paisudes nii võimsaks kui kevadi
kuulates olen nautind õnne täies ta sed vood ,mis purustavad kivid, pan
ulatuses, kes aga nüüd oma esimesed nes igaffht ü hatuna imestama oma
võimeid. Enne kui saabus mu kahe
laulud laulab mu hauapeatsis.
Too lugu, eriti viimane osa tun kümnes sünnipäev, pidin veenduma
dub .võib olla küll kummalisena, ise minagi, et tõeste-tõeste võib inimene
gi ehk raskelt usutavana, aga van vaid ükskord tõsiselt armastada, aga
nun, et see kõik, mida täna jutustan, tihti tuleb see armastus varem või
kui seda arvata osatakse.
on tõde. Nii palju on ilmas asju, hiljem,
Tema, see tõsine armastatu, keda
millest inimmõistus ei suuda veel aru
saada, nii palju on lugusid .millel la hüüti Aliceks, oli mu nüüd hauas
sub alles mõistmatuse ja salapärasuse puhkava ristiisa ainuke tütar, keda
kuprustamatu loor. Ent meenuta esmakordselt nägin, olles vaevu põl
dcks mõnda noort, sageli koguni al vepikkune poisike, ahtakesena aele
les rumaluseks nimetatavat teaduse mas hällis või rahutuna imemas ema
rinda. ' '
haru, peaks too kõik olema nii mõis
Onne otsime ikka kaugelt ja kõr
tejav ja selge nagu mäeveerul vu

tus ning ideaalne abielu filmi-ini

mestele on tundmatu, kuigi see, võib

olla, paljudele austajaile valmistab
tuska. On küll kurb, ent siingi jääb
püsima vanasõna: kõik pole kuld.

mis hiilgab. —ent.

kuumalt tuksuvale rinnale olen kuna siis, kui läks pühapiltide ette palu ki tundma kadedust meie õnne üle,
ma jumalaid, et need säiliks mu elu. nähes meie kirglikku armastust, mis
gi surunud pea.

Alles nüüd mõistsin, miks Älice iga vastse päevaga muutus suure
Kes teab, kas oleksin kunagi nii
kaugele jõudnud, kui haigus, mille silmis mind vaadeldes hõõgus va maks ja võimsamaks.
õiget nime ei teadnud ükski arst, rem ikka kummaline tuli. Nüüd tead
Surm ei leppinud sellega, et temalt
mind tõvevoodi poleks paisanud. sin, et ta tnind armastas armastusega, võeti üks ohver, ja ajal, mil Alioe
mille
vastu
minugi
süda
ei
suutnud
Pikki päevi piinlesin valudes, mil
lamas sünnitusvoodis, sirutas ta teise
lest mul vaid umbkaudne kujutelm ja jääda külmaks.
järele käe. Ma palusin, ahastasin,
kõik lähedased, kellele olin kallis;
Ühel õhtul, kui istusime aias tiigi nutsin, ent midagi ei aidanud ja ühe!
kaotasid usu minu tervenemisse, pi kaldal, käed, nagu alati põimitud üm päeval kantigi mu armastatu mulda.
saraid valades raputades koos ars ber üksteise piha, vaikisime kaua,
„00, fllice, fllice, fllice! Miks läk
tidega lootusetult päid.
vaadeldes vees mängivaid kalu ja
Mul on vaid ähmane mälestus noist oma peegelpilti, mida ümbritsesid sid nii vara ja jätsid mu siia." Mõist
sin nüüd veel vaid ahastada tema
päevist, mälestades selgemini ainult pärjana kaldal õitsevad roosid. Meie
kus veetsin pikki päevi, mee
kaht pehmet kätt, mis väsimatult ei kõnelenud midagi, ei ainustki sõna, haual,
letu valu leegitsemas südames.
päeval ja ööl silitasid mu õhetavat aga mõistsime üksteist selletagi,
See, kes evinud õnne täies ulatu
pead või kohendasid patje ning pa kuulates, fkuis tonniselt tuksusid sü
ses ja siis tolle kaotanud, ei leia

lakaid. Noil päevil nägin ka näge damed, täis piiritut armastust ja elust enam midagi. Nii oli ka minuga,
muse, mis oli hirmsam kui viimse usku.
kes ma nüüd meeletuseni jõin, loo
päeva pasun ja pani tarretama mu
Kui saabus videvik, ja kuu kuldas
noore väriseva vere. Nägin end hõl me jalge ees oleva tiigi, leidsid aga tes, et leian ehk nõnda unustuse.
Aga asjata. 4

jumas linnuna suure sügava kuristiku huuled huuli ja pikas, palavas suud-*
Ei lepitanud ega aidanud ka tei
kohal. Mu tiivadest väsis jõud, tehes lussõõmus, mida tunnen praegugi,
meeleheitlikke pingutusi selleks, et ma lubasime sõnatult endid üksteisele. sed naised, sest vaid üht võib neist

ei kukuks. Kuid siis tuli nii äkki

ja see üks, keda olen
Meie õnn oli alanud, tunnistasime armastada,
armastanud, on fllice.
Minule jäi vaid meeleheide ja va

kui lummutus mu kõrvale surm, nae vaid argsel aovalgel tiigi kaldalt lah
ratas pilkeliselt ja sirutas vikati, et kudes üksteisele väriseval häälel.
mind niita. Tahtsin karjuda ja hüüda
Saabusid päevad täis helklevat õn
appi, ent ainustki häält ei tulnud mu
suust. Kattudes külma higiga, arva ne ja ilu, mis tegi meid väikesteks
sin tulnud olevat oma viimse hetke, lasteks, kes käsi-käes jooksid ringi
aias, otsides üksteisele kaunimaid õi
paludes jumalaid, et nad ei keelaks si või äkki sööstudes teineteise kä
hingeõnnistust, vaid kustutaks mu pa
te vahele, otsides kinnisilmil huuli,

lu, pisarate valamine armsama haual,

kus ahastades ikka küsisin, kus ja
kas võin leida ma veel oma õnne.
Kaua ei saanud ma seda teada!
ent siis, ühel eelkevadisel ööl, kui
nutsin taas armsama haual, nägin
äkki, et mu ümber lõi kõik helenda
tud. Ent siis, kui olin kaotanud soo
mis
avasid
väravad
maise
õnne
tuks usu, liginesid äkki mulle kaks
ma. Ma tõusin, sest tundus nagu
pehmet, valget kätt ja kiskusid mu manu.
oleks fllice jälle mu kõrval ja tõesti,
Nii heledalt nagu siis, pole kunagi
tõesti oli tema ka seda, sest kohe
sügavusest vikati eest. Surm näis
heituvat ja pages, ning too nägemus, paistnud päike, nii uimastavalt nagu sosistas mulle kõrvu nii imearmas
mis selgena nagu suvine taevas mu noil päevil õitsenud lilled, ja kuugi ja tuttav hääl kirgiise kutse:
naeratas siis igal õhtul õnnelikult,
silme ees, lõppes.
..Jumalad on kuulnud su kaebeid
Ja vaata, siis sündiski ime: tõve nähes meid istudes väikeses leht ja nuttu. Tulen sulle tooma nende
varjud lõid taanduma, tervis tuli taas las, kus polnud ruumi murele ega

tagasi ja ühel hilisel ööl, kui ava
sin silmad, nägin et see, kes istus
voodi ääres, hoidis pehmeid, val

gelt, oskamata kunagi aimata, et see geid käsi mu peal.

kurbusele.

otsust... Tule, kallis, tule siia, kus
olen mina, sest siin ootab sind ar

Ajal, mil Alicet ootas magusaim mastav süda. Vaid siin, mu poiss,
õnn peagi saabuva sünnituse °äol, leiad oma õnne ja rahu... Tule, et

kihlasime, unistades hellununa päe hilisöil inglitena võiksime hõljuda üle
Tervenedes kuulsin, et too üllas vist, mil suurest õnnest osa saab ka uinuva linna, külastades kohti, mis
neid oli istunud seal nõnda kogu kolmas. Siis, jah siis, pidi meie õnn meile kallid. Tule, kallis, tule, sest
mu haiguse aja. väsimata ja ma olema alles täielik.
ootan sind siin, kus ei lahuta meid
letagi on küllalt. Ja too, kellest kõ- armastatu ilusama neiu näol, kelle gamata, lahkudes vahete-vahel vaid
Aga vaata, siis hakkasid jumalad- enam keegi. Tule!.."

lisev. läte.

Ei taha ma koormata oma hinne asuda võib ka meie läheduses. Sel

ertfcm uue va ega, kuna patte, mille lepärast pidin minagi liikuma enne
eest varsti pean andma vastust, sel kaua eksiradadel ,kui leidsin õige
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Lhk. »

das Juhannast lahti saada, aga mingi
nõu ci näinud aitavat.

AMMU©©©.

Viimaks ütles ta juhannalc:
„Tahad ehk nii maha minna, ma
Kui ma Sind näen päeval, siis pimeneb mnre,
pean hobuse kinni. Ega häbeneda
Sina ainult särad.
Axel Raidula.
maksa, me ju mees ja naine."
„Mis häbeneda nüüd —," vastas
Kui ma sind näen ööl siis valgeneb see,
Hansu-Mardi eit ja taat seisid har sa ära pesta Eks ma sind piis ka tei Juhanna, ~aga juhtub mõni sulle kal
sest Sina valgustad teda . . .
kisjalu õuel ja vaatasid järgi lahku nekord meeles pea."
lale tulema, ma siis ikka nagu selt
vale tütrele ja selle mehele.
Satma-Leenu vastu:
siks. Tead, meil kuld kastis."
Mu elurada
Mart, Hansu-Mardi peremees, äi
„Tapan su .sõnniku, sead kõik
Sõitsid edasi. Juhanna istus truult
gas käega üle suu.
Sinu omaga paralleelselt käib,
ära! Panid mu lapse õnne mehele!"
..Mis enam, väimees mul üle val
Ah nii!" käratas peremees, kuul oma kaasavara juures, ega mõel
vahest keerleb Su ümber :
nudki
sealt
lahkuda.
Peigmees
aga
la rikas. Jumal alati minu poölt," des' ähvardust. ~Noh võid juba käo mõtles:
olen maa, Sina päikene ! . .
ütles ta.
pojake, pastlalapike, mu saunas pe
~Tarvis ta Vankrist maha visata,
Eit lausus juurde:
si semise lõpetada."
Anna andeks, mu väikene,
..Ei Jubanna enam oma küla tüd
„Ah ajad saunast ära? Ara suu hobusele piitsa anda ja siis (ühes kaa
et mu sõnad nii labaselt kõlavad,
rukuid tunnegi ta ju nüüd linna rusta midagi, ega su tütre natuke savaraga kaduda."
Möödus kilomeeter, teine. Sõit
kaupmehe proua."
tunnete püha tule üle !
pole veel mehega päevagi elanud!"
Peremees ei öelnud enam midagi, läks endist viisi edasi. Kolmas nel
,Puurijda taga oli aga parajasti
Aga kui ma võiksin,
saunanaine. Kuuldes pererahva jut astus mehisel sammul sauna juurde, jas. Juba seitsmes. Äga Juhanna is
siis laenaksin jumalailt keele
tu, arvas ta paraja aja olevat süda et seda vastasest olevusest puhas tus rahulikult paigal.
ja laulaks' Sul armastusoodi.
Korraga tuli see, mida peigmees
mele kogunenud sappi välja valada. tada.
Seal sai ühel jõmpsikal kaelast soovis. Juhanna kannatas ja kanna
~Kuradjd igavesed rntised, või
Aga mu südamenoodi
jumal on alati teie voolt!" kirus ta. kinni ja see lendas nagu maipõrni tas. Viimaks oli siiski sunnitud ütle
järele lauldes kõlab see madalalt,
..Ma ütlen, Mart, kui sa ei oleks oma kas otse õhku. Alla langedes jäi ta ma :
sest mu süda on muld,
..Kuule, pea kinni! Ma lähen mah
kärnast nina tuhande kuldrublaga äkitselt maa ja taeva vahele peatu
mu süda on põrm . . .
ha." i
vahele tonvinud, oleks minu tütar ma poisike rippus püksi säärt pi
Vaevalt oli ta põõsa varju kadu
igal ajal kaupmehe proua olnud. Ja di aiateibas.
Seepärast vaikin parem
Suur oli aga Mardi imestus, kui nud. kui peigmees halastamatult ho
sinu oma sinu Juhanna loleks (prae
bust pjitsaga peksma hakkas. Ja tol
gugi nurgas istunud, pagu uõgine ah aiateibast leidis enda Kuti.
ja tulen Su juurde,
juluud."
et me tunded võiksid kõnelda
Saunacide viskas ta siiski saunast mupilve iärgi jättes lendas vanker
edasi. Pakid ia kast tantsisid ja äh
Ta ftuli füda tagant välja.
välja.
armastustule valgel. . .
vardasid
vankrilt
kaduda.
Peigmees
..Sina olid see, kes oma kuldrub
Leenu seisis oma kraami juures
võttis ühe käega kastist kinni, et se
ladega ia selle närakaga mu tütre ja needis:
Aleks. Kukk.
õnne näbka panid. Sööks saatan su
Kõ=ge seitsme sarviku nimel ka- da väärtuslikumat asia mitte kaota
suure kõhu kõige kullaga I Lurjus, Hüüu su paks kõht, nagu siug mätta. da. teise käega andis ta hobusele
niisugune! Ja iumal aitab sind? Ku Söögu hunt su kõrvi ruuna ja pistku piitsa.
ta. „Sina olid see, kes needis: söö
radi ahma oled selle mammona teiste

käesL nöö-inud. Kg-?,h sul kõhus

saatan su tütre ühes kullaga nahka!"

Juhanna tormas teele. Hüüdis gu saatan su tütre ühes kullaga.
Nüüd on kõik nahas! Sa igavene
meele+u edasi.

pga sa muidu nii jäme oleks,
nagu kõrtsmiku õlleaam!"

dutada.

Tulija lähenes. Ja tõesti see
Küll piilus ta Juhanna poole, kas
„Sina olid see. kes käskis õpeta
oü Juhanna. Nutetud näoga lonkis ta
jat seda ütelda. Arvad, ma ei tea, et sel ei 'tuleks mingisugust tahtmist
kodu poole.
viisid viiskümmend muna. Isegi sel vankrilt maha minna. Aga kõige vä
„Hm! Mida see peab nüüd tähen
vajadust ei näinud tal ole
le suure valve hane lubasid sügi hematki
dama?" küsis saunaeit.
vat. Istus üsna rahulikult paigal.

sel mardipäevaks viia. Eeh, sa ka

mõni inimene, nagu mustuse hunnik!"
Peigmees ootas ja ootas. Mõtles
Peremees vaatas ja vaatas, õnne kui kergesti läks tal korda Juhannaie

..See see viis kõik minu kulla ja
riided ja kõik," nuuksus Juhanna.

Jättis minu tee äärde je läks."
Saunanaine unustas oma toimingu
kärbseid pähe panna. Et nägu teha,
nagu ei hooliks ta naise seisusest ja oodates põnevusega, mis edasi sün
rikkusest midagi, heitis ta 'sguna- nib. Juhanna oli tuppa läinud ja kõik
Leenu tütre peale silma. See mõjus näis sellega lõppevat.
Korraga sööstis perenaine toast
hästi. Mart tõi oma kulla välja, et
aga mitte peigmeest jooksu lasta.
välja ja tormas paunaeide poole.
Nüüd oli jälle ta suurem imure, kui„Sa igavene patuorikas!" karjus

ja kõigile Hansu-Mardi omadele

rind tuksus tänutundmusest temale. Ja tema? Mina uinusin tema
metsikus hinges ...
paruniproua katkestas ema üllatava kõneluse. Mina viskasin tee
kõrvale, päike lahkus Reesa veiniklaasist...
Lõpetage täna juba oma töö ja tulge minuga kaasa! hüü
dis paruniproua.
Panin kõik asjad kokku. Temas oli midagi erilist meeldiv kum
malist minu vastu. Ka mina püüdsin kõik teha, et igas vähemaski as
jas tähelepanelik olla. Mäletan, ta muutus pärast seda jalutuskäiku
palju rahulikumaks ja seletas:
Ah, mu Jumal, kui vali on elu! Kuidas üks hävitab teist!
Meie lõikame kanal pea maha ja sööme ära. Võtame vägivaldselt põr
sa kinni, veristame teda ja samuti sööme ära. Me tallame oma jalge
ga ilusad lilled puruks. Me sunnime lapsi nutma. Nad vaatlevad
meid oma silmadega ja nutavad. 00, kuidas see kõik on mulle nii
vastik ja jälk! 00, kuidas see kõik keerleb mul peas ringi!.. See
sünnitab jälkust elu vastu ...
Aga ometi, võib-olla, on see siiski parem, kui surra.
Jah, võib-olla, on see siiski parem, kui surra! Ka mina ei tea
seda tõest öelda. Vast on teil siiski Õigus, et see on parem, kui sur
ra.

XIV

Ükskord õhtul, enne laevade ärasõitu tegin tutvust valvur Sweni
ga, kes toatüdruk Elleniga abielus. Tema kaaslane ja kolleeg, Ole talumats, viis oma naise „Tuntus'il" iöögitüdrukuna kaasa. Sarnane
kord pakkus talle kõige paremat: ta võis nõndaviisi oma Brahma
putrat kõige valjema valve all pidada. Valvur Sweni naine aga loo
bus oma mehega kaasa minemast, seletadas, et tal olevat laps veel
väga noor, ja ei võivat teda kuidagi laevale kaasa võtta.
Kord kahtlustas Swen - karauulimees rohkem oma naist, kui nüüd.
Temast jutustati isegi seda, et ta tahtnud kord ühel juuikuu Õhtul
naist suure noaga pussitada. Nüüd aga jättis ta tema mitmeks kuuks
Sirilundi, sõites ise kaugele merele. Hartvigsen aga seletas, et ta puus
tunud juba seda võrd, et ta ei tundvatki enam armukadedust. Tihti
nägin, kuidas truudusemurdja Ellen arusaamatu õrnusega oma meest
meelitas. Ja see oli ainult äraandlik teesklemine, mida valvur Swen mit
te põrmugi ei uskunud. Harilikult tuli ta Maki vannidest hilja tagasi,
heitis meist möödudes kõigile väsinud, nukra pilgu. Temal ei olnud
mingisugust häbitundmust. Tema seiklused Maki majas olid juba
kõigile teada. Ja valvur Swen, meresõidult tagasi tulles, kohtles teda
täiesti ükskõikselt je külmalt, popsutades üsna rahulikult oma „ninasoo
jendajat." Väga võimalik, et tal oli enne küllalt võitlemist, kui sarnase
rahuliku meeleolu saavutas. Kui mõelda juba sellele, et kord oli valmis
teda pussitama ja nüüd kõigevähematki armukadeduse tunnet..
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ratastel.

nõid!"

Kõrb ruun sörkis metsavahelisel
..Jumal teab, on tal röövlid kan
Perenaine oli rabatud, oskas vaid
teel. Juhanna istus peigmehe kõr nul, või hiilgas minu," hoigas ta.
käsi laiutada.
val
vankril.
Nende
ees
oli
pakke
ja
..Leena, ära tee nii rasket pattu!"
Saunanaine korjas tänavalt viima
seliataa? suurem kast kõik Jn seid
noomis ta saunanaist kristlikult. hsnrsa
kolisid kokku. Korraga jäi ta
kaasavara. Kastis tuhat kuld
..Ooetaiahärra ütles ju lausa kantssambana seisma. Eemal tuli keegi,
rubla.
Tjs* of Tümal on nad toine-tvuspltp
Juhanna moodi. Leenu imes
Kullaga oli ta peigmehe õnge täiesti
tas:
juhatanud. Kuulsjd, kui ilusasti luges meelitanud
ja
selle
pärast
oligi
vii
ta lisakj naisevõtmisest."
„Ta pidi ju linna sõitma ja nüüd
suurem soov, kuidas saaks
Ei saunanaine lasknud ennast hei mase
tagasi, pealegi üksi."
varaomanikust lahti.

joovastus ähvardas kaduda sauna
eide sajatuse ees. Viimaks hakka
riidlema veel sel kallil päeval!
„Sa saunaeit, võiksid järgi jätta,"
ütles ta, et tülile lõppu teha, „ma
annan sulle pleki täie õllepõhja. Ja
kui sul midagi teha ei ole, kui ainult
käratseda .siis võiksid mu kirju põr-

„Zeppelin"

peigmehele iärgi, aga see lasi nagu

Vahepeal oli ka peremees sauna
Saksamaa raudteede valitsus otf
najse juurde jõudnud. Magusasti nae
viimasel ajal teinud huvitavaid kat»
ratades ütles ta:
seid „kuivamaa zeppeliniga." Sel-»
„Tead Leenu, ega sellepärast leks zeppeliniks on kergest metallist
maksa pahased olla. Ole hea inimene tehtud vagun, mis kiirelt propelleri
ja ära räägi sellest kellelegi, mida abil mööda roopaid liikuma pannak*
sa sellest Juhanna asjast kuulsid se. Hannoveri läheduses, kus sirge»
ning nägid. Näe juhtus niisugune jooneline roobasraudtee, on katsed
häbistav asi ja ega seda maksa teis andnud huvitavaid tagajärgi.
tele rääkida. Siin on vaevatasu." Ja
Ratastel liikuv ..zeppeljn" suureni
kümne krooniline langes Leenu pih
ku. „Kui juhtub mõni küsima, miks das ilma vähemagi vaevata liikumise
ta koju tuli, siis ütle, et van er läks kuni 205 kilomeetrini tunnis. Nüüd
tee peal katki Ma viin ta täna õhtut korratakse neid katseid Hannover*
linna elama, siis nagu asi tõenäoli Lehrte liinil, kus raudteel terve rida
'sem. Ja küll ma edaspidist asja ka kõverusi ja käänakuid. Kuuldavasti

olevat ka needki katsed hästi õn*
huga meie saunas edasi elada. Ma nestunud.
käsin sulased kraami tagasi tõsta."
Tulevikus võib siis ratastel liikuv
„Äga kuld jäi siis peigmehe kät ~zeppeiin" osutuda väga vajalikuks
te?" küsis saunaeit, ehkki ta seda kiirliikumisel ka raudteel. Kuid sar*

korraldan. Ja sina Leenu võid ra

väga hästi teadis.

nasei kiirliikumisel tuleb igatahes er*
vestada sagedase õnnetuste häda*

sugune saatana sarvemugul!"

ohuga.

„Mis peigmees ta kurat oli nii

Mängisin vähe, mis kätte puutus. Meeleolu oli nukker, eksisin
tihti. Kui lõpetasin, tähendas Roosa mulle:
Kas ei läheks meie kalu õngitsema kui soovite?
Heitsin pilgu tema poole. Tähendab, kui ta on valmis minuga
kalu õngitsema, siis on ta juba julgemaks muutunud, kui enne oli.
Kuid võib-olla on aga temaga ka midagi juhtunud: hakkab sama mõõ
duga tasuma.
Roosa riietus ruttu, meie laskusime kuuri juurde, võtsime õnge
ja sõitsime teele. Teel hakkasin mõtisklema: „Mis siin õieti praegu
sünnib? Kas siis tõesti mind selleks kutsuti majja, et Roosa juurde
jääda seniks kui Hartvigsen paruniprouaga ära läheb?"
Wesi on vaikne kui peegel: ei lainekestki liigu kusagil. Katsun
ühest lõbusast mehest jutustada, kes väga kiitis: ta oli merimees, elas
üle laeva hukkumiso, kuid ei uppunud veel. Jah, tema ümber lamas
palju uppunud merilinde, aga tema ei uppunud siiski.
Noh, naerata ka veidi! mõtlesin mina. Kuid Roosa ei olnud
nähtavasti sarnases tujus, et naerda. Siis naersin ise veidi selle me
remehe üle, et Roosat veidi oma julgusega aidata.
Juhin Roosa tähelpanu sellele, kuidas minu inglitinast kalakene
päikese paistel läigib, aga kui lasen ta vette, siis nagu upuks sinna
päikese kiir.
Ja-jah, - kostis Roosa, ja see on kõik.
Kui sügav kurb ta on! Istun ja vaatlen tema riietust. Kui kena
näeb ta omas lihtsas riietuses välja! Ta kandis kevadel, kui veel abi
elus ei olnudki, sama lihtsat riietust. Tema jakikene lebas tüüril. Ta
ei ole sugugi uus, vaid väga hästi hoitud: nööbid on tal paremal, aga
aasad pahemal poolel. Tähendab jakikene on juba ümberpöördud,
mõtlen mina, aga ka see on nii kenasti ja korralikult tehtud. Seda
ta istuski seal nii hoolikalt ja töötas. Roosa vaade on nii lai ja sügav,
kui omad silmad minu poole tõstab. Just kui laine jookseks mulle peale.
Kas teie vanemad elavad veel?
Jah!
Kas teil õdesid ka on?
Jah, on!
Aga mul ei ole venda! Peale lühikest vaikimist lisab ta õr
nalt naeratades juurde: Aga selle eest on mul minu papa!
Teie isa on haruldaselt ilus inimene.
Jah, ta on ilus ja õnnelik! Ja jällegi õrnalt naeratades,
kõneles ta mulle: Ainult mina olen teda kogu oma eluaja jooksul
kurvastanud.
Vesi hakkab veidi kergesti virvendama. Päike ei soojenda enam.
Roosa paneb jakikese selga ja võtab uuesti õngelati pihku. Püüdsime
kaunis palju kalakesi, kuid nad on nii pisikesed, et neist ei jätku veel
terveks eineks. Sellepärast peame veel neid püüdma. Ja Roosa on
nii rahulik: ta istub ja ootab kaua kaua. Kuid mulle näib, et ta
tahab meelega rohkem aega viivitada, et mitte ruttu koju minna.
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ABIELULEHT

Ha pole koriagiJuula jD»res häinnd...

Ants istusid esimestes
pinkides. Tüdruk oli rahulik ja hin

KEVADTEIL

del, poiss aga pomises kogu jut
palvesõnu nii nagu polnud ta tei
luse kestel pead käte vahele surudes

Külanoorte õudne armuromaan-

Oja kaldal näe, valendab toom,
õhkub ta'st elustav kevadaroom . . ».

nud seda kunagi enne.

Väga närvi'ine ja ärritatud o'i ka
vana valgepäine praost M;chelson,
hinnaline sõrmus, millel ilutses pa seletades,
et nii hirmust asja. kui
ja on osaliselt veel praegugi paljude runi sugukonna Vapp.
täna, võib vaevalt küll juhtuda, sest
Ärvates valevanne Jumala nime juu
Änts tõi nüüd välja ka teised as üks hukkaläinud noortest vannuh
res. Kui iga teine eksija oma kuri jad. mis olid pejdetud surnuaia müü
teo võib veeä ehk lunastada, siis ri sisse. Vanemate palvel jäeti edasi kindlasti Jumala nime juures valet
pole rahva arvamise järele valevan leeri Ants, kes teistele leeripoistele Lahkudes kantslist ja asudes altari
dujaj selleks enam vähematki loo seletas varguse kohta, et ta lõhku ette, paflvetas valgepäine õpetaja
tust, vaid peab kandma kõik need des katuse, kukkunud läbi avause seal tükk aega, püüdes veel kord
noori loovutada oma sammust. Ent
nuhtlused, mida ta vandiides oma

Päikese helendus avanud rinna :

Kõigist kuritegudest raskeim ku-* pilk Antsu sõrmele, kus säras kalli

Kuhu nüüd minna ? Nüüd minna ? .. „.

ritegu, eks oie see alati olnud

otse paruni kirstule, mis kauase
tõttu varisenud kohe pi
Kuivõrd üks või teinei neist ar seismise
huks ja põrmuks. See poile aga Ant

kaela kutsu niud.

seegi katse ebaõnnestus.

vamistest paika pecb, selle man ei su kohutanud. Süüdates paberossi,
taha meie siin peatuda, vaid jutus korjanud ta luude keskelt ülesse kõik
tame ühe vahdeloo, mis vaatamata väärtasjad, lahkudes siis kooljakamb
oma õudusele peaks paeluma luge rist nii nagu poleks juhtunud mi
jate huvi.
dagi.
Ka vandeloo teine peategelane,
tüdruk, keda hüüti Tuti suulaks, ei
Äastat viis-kuusteistkümmend ta
evinud koduvalla head kuulsust.
gasi elasid Laane Nioula kihHk kaks Tihti nähti teda kohalikus kõrtsis
noort inimest, vaene teenijatüdruk pummeldamas meestega ja räägiti
ja Lihtne külapoiss, kelle armulugu päris avalikult, et Juula, kes maga
andis põhjust alljärgnevaks looks,
enese juures kõiki rändkaup
millest veel praegugi kohalikkude tas
mehi. on igale mehele valmis andu
elanikkude keskel räägitakse igasu
ma kas või kompvekkide eest.
guseid huvitavaid üksikasju.
Nende kghe kärnase 'amba. J u
Poissi, keda kutsuti lihtsalt Ni
gula Antsuks, tunti juba varem ko la ja Antsu vahel, tekkis lähem
duvallas kui kahtlaste elukommetega vahekord. Kumbki ei mõelnud seda
noormeest, kes ühegi teo eest tagasi varjata ega midagi häbeneda, vaid
ei põrganud. Sageli nähti teda lii mitmel korral alustasid nemad otse
kumas igasuguste kahtlaste ränd teiste silme ees sugulist läbikäimist.
Kui Juulale poeg sünd;s, ei taht
kaupmeeste seltsis ja siin-seal rää
giti päris avalikult, et Antsu ..näpud nud Änts enam midagi teada oma
pole puhtad", olgugi, et poiss to! armukesest, öeldes, et temal po'e
ajal polnud käinud isegi veel leeris. mingisugust vahekorda o n d sellega,
Üldise kuulsuse, olgugi, et väga pa kuigi kogu vald teadjs ja o'i näin d
haendelise evis aga Änts järgmise nende vahelisi suhted. Juula nõu
jubeda teoga, mida ta sooritas lee dis, et Änts tema kosiks või lap
sele ülalpidamise raha maksaks, ent
ris käies.
Nagu paljude vanade kirikute juu Änts iäi oma endiste sõnade juurde

kolm sõrme, lausudes kindlalt:
..Vannun Jumala nime juures, et

res, asus ka Lääne-Nigula kõrva!
n. n. „kooljakamber", kus hoiti en

diste parunite jäänuseid. Oli üldi

selt teada, et ühe paruni kirstus oli
väga palju väärtasju, mille hinda sel
ajal hinnati mitmele tuhandele rub
lale.

Ühel hommikul leiti kooljakambri
katus olevat lõhutud ja kadunud pa

püha looduse-tempii ette . . .
Teed viivad haljuva metsa rüppe
üle niidu täis kullerkuppu.
ja mina vallatai hüplen neil beil,
võõrsil käin kannik atel, ülaseil . . „
Saatjaks mul vilistav pajupiil on.
Laul, lil.fed, päike ! suur kevade õ»n
E'vin Ulbo.

Ästunud altari ette, tõslis Juula

laps, kelle sünnitasin, on ka, Ants,

sinu laps. Kui Julged seda tagasi
ajada, saagu sa mädanema elusalt,

löögu siis välk sinu maha, pangu
ta põlema su maja ja hävitagu va

ra! Noh, mida sa ütled?"

Antsule näisid sõnad surevat su
hu, ta ise nõrkevat. Ent siiski ajas
poiss ennast sirgeks, lausudes rau

Kaks „vaest leske".

geval häälel :

Pildike pealinna kerjusilmast.

..Tulgu Jumala nimel kõik need

On alles varane hommik, kui ku
Ohtu. Lävalaia äsavat. iirna öõ*
vannun, et see laps pole minu ja sagil S. Pärnu maantee lähedases majade läheduses.
ma
kordagi sinu juures ei ole käi tänavalt tänavale ja majasti-majja
Tugevad kaks .pätti", ratse ja
nud."
käib keegi naine, kefje välimus üt mees. Ja naine, see on , .vaene
See tehtud, lahkus juula kirikust, leb, et ta on kerjius.
lesk Nõmmelt." Ja vaata i, —. teisalt
uhkelt ja püstipäi, saatmata ainustki
Pisarsilmil kaebab naine kõigile läheneb ~Saaremaa lesk'kah me
pilku kõrvale, kummaline tuli loit oma häda. Mees olla temal kevade! hega. Kõik on tublisti 'purjus, lõb
iemas silmis. Ka Ants järgnes te surnud, praegu kodus, Saaremaal aates denatureeritud piirituse järele».
male, täiesti murtuna, tuikudes ja aga viis väetit last näljas. Sellepä
Paarid kohtavad.
taarudes nagu oleks ta purjus. Jõud rast olla ta tulnudki Tallinna, loo
„Liino, kurat sina!" hõikab äkki
nud kiriku ees kasvavate põliste pär tes, et siin leidub ikka mõni helde „Nõmme lesk."
nuhtlused mu kaela, kui valetan. Aga

nade alla, kukkus kahvatu poiss seal inimene, kes vaese lese eest ei peida
teine vaikib ja püü;3b eemaldu
jõuetult murule, paludes sosinal teisi avitajvgt kätt.
da. Ent ..nõmmelane" jookseb te
tuua omale külma vett...
Naised kuulavad, pühivad põlle male järele, kirudes ise:
~Sa, kurat! ütlesin hcmmiktiS, et
Juülat ei näinud peale selle enam nurgaga silmist pisaraid, andes le

keeni. Veel samal ööl kadus ta Lää sele üht ja teist, nii kuidas lubab
ne-Nigulast koos lapsega teadmata seda kellegi seisukord.
kuhu. Ants elas siin edasi. Rahvas
Naine tänab ja õnnistab heldeid
Kui Juula oma häda kaebas kiri räägib, et ta tõesti olla elusalt mä annetajaid, alustades peagi järgmi
kuõpetajale, lausus Ants, et ta val danenud, põdes „kurja tõbe", sifi ses majas juttu surnud mehest ja
mis on kirikualtari ees vanduma,list...
et
Pikne lõi kord maha Antsu
viiest väetist lapsukesest, kellel puu
ta Juulaga kordagi sugulises läbi lambakarja, süütas elumaja ja kahel dub suhupenemiseks vähemgi leiva
käimises pole olnud. Juula hakkaski korral heinaküüni. Pikse ajal olla paluke.
seda nüüd nõudma, uskudes, et Ant Ants, nagu jutustavad nägijad, alati
Pealelõuna. Uste taga nutab keegi
sul puudub julgus altari ees valet hirmust värisenud, risti
kindlaks.

vanduda.

käsi palvesõnu. Ent kord, siis

lepituskatsed nurjusid ja leiti ta surnuna puu alt, mille oli pu
runi kirstust puuduvat kõik väärt nii Õpetaja
astusid mõlemad noored siis ki rustanud äike...
asjad. Kahtlus langes leeripoistele,
kes vanasti maal kogu leeriaja ela rikualtari eite oma skandaalse ar
sid teatavasti kiriku juures. Köster, muloo pärast. Nii palju rahvast pole
kelle ülesandeks oli silmas pidada ei varem ega ka hiljem Lääne-Ni
Nii kõlab see õudselt salapärane
Jeeripoisse, teadjs, et eelmisel ööl gufla kirikus olnud kui sel kesk
oli väljas käinud ainult Nigula Änts. suvisel kuumal pühapäeval, mil siia ja raskelt usutav lugu. Äga, et see
Kahtluse põhjal otsiti läbi Antsu as tulid Juula ja Änts. Isegi kaugemalt tõesti on õigus, võivad tõendada
jad, mille hulgast aga midagi ei lei oli sõitnud siia inimesi, kes tahtsid praegugi paljud neist, kelle sünni
paik ja häll olnud Lääne-Nigulas.
tud. Ent juhuslikult sattus õpelaja oma silmaga sündmust näha.

Mina seletan talle:
Teie sõrmus oli suur, vaadake, et ta teil sõrmest ära ei libiAh, tal oleks siin hea juhus olnud ükskõikselt ja külmalt vastata:
Noh, mis sellest siis oleks! Kuid ta jahmatas ning tema nägu
muutus hoopis teistsuguseks. Ja ta võtab paremast käest õnge pahe
masse kätte.
Tunni aja jooksul püüdsime terve kalasupi jaoks kalu ja siis sõud
sime kaldale.
Hartvigsen oli juba koju tulnud. Ta tähendas heasüdamliselt,
ehkki ilma pilketa Roosale:
Nüüd oled sina hakanud ka koju midagi muretsema?
Noh, mis sellest? Kes teab-võib olla pole meil kodus midagi, mis
süüa?
Oleme meie siis vähe vaeva näinud? küsisin mina.
Ei või nuriseda. Nüüd aitan teil kalu puhastada. Siis jääte
meiefjuure õhtueinele,
Ma jäingi. Muidugi erilist enam ei juhtunud, kuid kõnetoon ei
olnud eriti südamlik, ja kogu selle õhtu jooksul oli mul kaunis tusane
tuju. Hartvigsen leidis vahetpidamata kord üht, kord teist toimeta
da, jättes meid kahekesi. Sääl kõneles ta terve tunni ühe külamehe
ga väljas maanteel, siis söötis õues hulga aega tuvisid, kes juba oma
pesadesse olid pugenud, Kõige selle järele otsustasin mina, et tema
armukadedus minu vastu on juba möödunud. Olin isegi rõõmus sel
le üle, kuid Roosa ei pöörnud sellele suuremat tähelpanu. Ta kõndis
ainna-tänna mööda tube ja pani isegi klaverikaane kinni. Tähen
dab, ta ei taha mulle täna mängu võimaldada, mõtlesin mina. Ja
nii see tõesti oligi.
Südant kinnitades, lobisesin endiselt kõigist tähtsuseta asjadest,
ehkki mul murekoorem südames lasus. Kui Hartvigsen tagasi tuli, jät
sin ma temaga jumalaga ja lahkusin.
Koju jõudes otsustasin kiiresti tööle asuda, et võimalikult rutemi
ni Maki võõrastetes pilti lõpetada. Aga kui mul õnnestub Roosa pilti
punase veiniklaasiga kenasti valmis maalida, siis viin selle temale kin
gituseks. Hartvigsen äsja teatas mulle, et ta saanud Bergenist terve
partii bagetti raamide jaoks.
Kord ühel õhtupoolikul, kui parajasti pilti maalisin, astus paruni
proua sisse ja algas minu suureks imestuseks juttu usulistest teemidesL
Ta oli nii õnnetu, närviline ja hajameelne. Rebis enesel rinnast nii
tugevasti, et jakikesel mitu haaki avanesid, just kui oleks tahtnud ta
oma südant seest välja kiskuda. Ta toonitas:
—Ei ma ei leia siin kuskil enesele rahu! Aga võib-olla teie oie
te leidnud?
Mina? Oh ei!
Ei? Siis võib-olla läheksite jahile? Varsti juba algab ta. La
seksite seal metsas mõne paugu. See värskendaks teid tingimata!
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Teed viivad kaudu mänglev» vete

sina lähed Lillekülasse jt mina Pär

nu maanteele. Aga sina, raisk, laksid

ette! Said suurema ossi, kes enam

mulle andis, kui sa, roju, ees ära
Ütleb ja jõöb ise klesoteva ko
tiga ..saarlasele" vast J silmi. Ka
..saarlane" pole kade. Temagi lööb6
lööb teisega vastastikku seni, kui
kaasasolevad mehed kaklejad la
käisid!.

teine naine, paludes abi ja kalastust. hutavad.
Temalgi magada mees juba mõnd
Tänavale aga jääv id maha leiva*

kuud mulla all, lapsi aga sellel ja saiatükid, vorstid ja kalad, mis
naisel on neid kuus, kõik nätjas ja

päeva kestel majast majje käies ker
paljad. Vahe seisab eelmise abipa jatud.

lujaga võrreldes ainult selles, et see
naine ei elavat mitte Saaremaal, vaid
Nõmmel.

Äntekse temalegi, sest kuidas sa
vaese ja väiksed lapsed nälgima jä

tad.

Võitlus ilma lootuseta on väsi

tav. Temas on kaotus kindel,

v*\

Õppimine on tihti kergem kvk
unustamine. \

Mina mõtlesin: kõne ei puutu siin küll mitts minusse egi; mina.
rahusse. Kas ei kavatse aga tema mitti ise metsa minna minu pau
gutamist kuulama, et endiseid Glani pauke meelestada?
Mul oligi iuba kavatsus jahile minna, kui aga vähe külme
tab! kostsin mina.
Ta tõusis toolilt, kõndis paar korda toas ringi, vaatas aknasse ja
viskus uuesti toolile, tähndades mõne kiitva sõna minu pildi kohta.
Kuid tema mõtted nähtavasti viibisid kusagil kauguses. Kahetsusega
vaatlesin teda. Minu südames ei olnud temal kohta: kuid oaa soovisin
talle kõike head. Ta kannatas ja eksis niipalju.
Mitte seda, et mina mõnesugustest kõrgetest ja ssurtest aine
test harutasin, seletas ta: oh, ei, kuid siiski oleks hea, et mina
ka midagi mõistaksin ja aru saaksin! i>»oh, mtsp irast peaksin siis just
mina samm-saminult hävinema? Olen siin lapsena mänginud ja jooks
nud, kõiki neid puukesi ja põõsakesi hellitanud. Jah! Ja tõepoolest
ei ole sestsaadik ei tea kui palju aega möödunudki. Aga kuidas on
nüüd lugu kõigi nende puukeste, põõsa kes te ja teiste taimekestega
ning jalgteekestega? Kõnnin ja silmitsen neid hoopis teistsugu
se pilguga. Mis on siis minuga juhtunud? Seda last ei ole juba prae
ga enam olemas, kuid selle asemel on siin ikkagi veel endised
inimesed, kes pole endid sugugi muutnud. Jensi-papa on seesama, mis
ennnegi oli, laplane Gilbert samuti. Aga mina olen arenenud ja
hoopis teistsuguseks muutunud. Olen nüüd niisuguseks inetuks muu
tunud, et kui tahaksin veel omi põski neile taimedele vajutada,siis
peaksin küll enese üle naerma. Aga Jensi-papa ja laplane Gilbert
need on vanu lapsikus! täis, ja harrastavad neid endiselt. Kui leiak
sin ka mõne inimese, keda võiksin armastada, siis võiksin minagi siia
kauem viibida ja samuti hulkuda mööda metsade jalgteid, ning võib
olla hoiaksin siis ka rahuliku meeleolu südames alal. Kuidas sellest
arvate? Õigust öeldes on mind elu ise sarnasele vaenulikule teele KQ.
ganud. Ja milleks see tarvilik oli seda ma ei mõista. See olukord,
milles mina arenesin, oli palju parem kui see, mis tema asemele sain,
Asusin siia rikkasse, haritud majja. Siin ei olnud enam mingisugu
seid taimekesi, mingisuguseid teekesi. Õppisin üht ja teist: saavuta
des seda, et oskan end paremini väljendada, 00, lombakas tohter
kes kunagi ammu meid külastas, ei oleks võinud mind enam ära
dagi! Noh, ja mis sellest siis õieti ka pahagi võiks olla?! Siin oli ini
mene, kes sama lihtsalt end väljendas, nagu minagi, kuid ta kutsus
minus seesmise rõõmutunde ellu. Kui ta kõnes kogeles või midagi
muud nii väljendada ei saanud, nagu tahtis, tundsin kohe, et see ei ole
mitte hea. Ja nii peab see olemagi! Kogeles ta veelgi! Ta ei olnud
siis minust sugugi parem: ei olnud teist tõugu ega teisest soot inime
ne. Meie mõlemad tundsime väga hästi omi taimi ja ka kümmekond
inimest, kes meid samuti hästi tundsid. Meie silmitsesime üksteise
jälgi jalgteel ja rohul, jälgides ja suudeldes neid. Mu elu kuulus täie
likult temale: peale tema ei näinud ega kuulnud ma kedagit. Mina
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Lehek. 5
Valged ööd.

Rirjauahefus ja poleemika lugejate vahel.
Küsimusi ja kostmisi.
Kas proovi- ja sõprusabi
elud on elulised?

Ändke nõu, kuidas suudaksin poole, kes ka hüpnoosiga peletab
gutava Aumehe küüsist? ; [ Änny.
Hingeline ta ee s.
Vastus „Rahutu hingele".
Kas võib loota?
(„Äbieluleht" nr. 16.)

päästa selle, kes armas hingele, võr- tihti kurvameelsuse inimesest \

PaJju 011 kuulda hääli, kes pool
davad proovi- ja sõprusabielusid,
aga samuti paflju on ka neid, kes

on vastupidisel arvamisel.
kestvat ja õnnelikku abielu kahe när
Sooviksin kuulda lugupeetud „Hbi vilise, kuid muidu heasüdamliste je
elulehe" lugejaskonna arvamisi nen
tundeliste ning hingeliselt kokku
de probleemide kohta. Kas proovi kõlavate isikute vahel? Kas ehk har
jja sõprusabielud on elulised ja läbi juvad mõlemad pooled jära närvilik
viidavad kõikjal? Kas nad toovad kusest tekkivate tühiste tülidega?
kaasa neid hüvesid, mida propagee
Kustas.
rivad nende abieluvormide aposilid?
Kas kaob nende elulepääsemisel abi
Mis on tugevam?
elulahutuste hiiglaarv ja tõuseb abi

ellujate protsent. Kas soodustab
proovi- ja sõprusabielu abiellumist
nii palju, et kaoks väljaspool abi
elu sündinud laste arv ja tõuseks
rahvaarv? , Gutt.

Mis on naisterahva juures tuge

vamalt välja arenenud, kas kadedus-,

tunne või armastus? Tihti püüavad
naisterahvad üksteiselt just mehi ka
deduse pärast üle lüüa.

Naistevihkaja mees.

Kuidas lahendada seisu
korda?

Vastus ~Karoli,uele".

Oma hingele võite saada tagasi
rahu siis, kui olete leidnud endale

hingelise sõbra, kelle seltsis viibi
des ununeb mälestus, mis teid mui
du üksi olles piinab, sest kui on lei

tud vastav poofl, kes teid hingeli

selt armastab, ununeb peagi kõik,
mis möödas on ja teis tõuseb elu
tahe, et elada ainult oma ermastp

tuie. Ed d y Rakverest.

Vastus „Reginale Tartust."
(„Hbieluleht" nr. 16.)
Oi, Reginakene, mida Teie siis küil

Ainolt põhjalane tunneb
algeid öid nii hurmavaid,
mis ei lase unel tulla,
milles soove palavaid.
Valgel ööl siis veri heitleb,
süda ihkab armastust.
Uitab väljal valge naine,
huulil kannab igatsust.
Sinisilma kangelane,
ole valvel, ärka sa!
Väljal uitab valge naine,
uitab väljal üksinda.
Õilsam iialgi ei ole
valge naise armastus —,
kui vaid taeva serval mängleb
valge ööde peegeldus.
Ainult põhj alane tunneb
valgeid öid nii magusaid,
mis ei lase unel tulla,
milles soove tuhandeid.

mõtlesite, kui abiellusite. Tahtsite

vaid raha, rikkust ja ka ärimehe

proua nime, et siis tuttavate ees suu»
rustada, millise hea partii tegite. Enlj

(„Abieluleht" nr. 16.)
Mees, kes tõsiselt armastab neist, armastusele vaatasite, kui tühjale mehe vastu enam huvi kui „võit"
kaota millalgi huvi sElle vestu. kohale, surusite ta tahaplaanile, ku saadudj leitakse „liig kerge" olevat

Chypre.
vaid ümberpöördult

Olen neiu keskmistes i aastates.
Abiellumise aeg hakkab varsti möö

ei

tan ikkagi oma last.

kes on minu meelest ei midagi muud
kirg.
põrgu, olgu siis seda mamonat, kui ku mis maksab, tungida eesriide ta kui ainult kiimalusohvrid, et üks tõ
Sellepärast, naised, proovige enne palju tahes.
ha ja kui see lõpuks avaneb ja pee sine mees ei oska neid kuidagi ko

na meeles seisis vaid raha, raha. Peale „võitu" muutub inimene sa
Teie õnn seisis vaid rikkuses, unus geli avatud raamatuks, milles pole
Huvi kaduda mehei naise vestu tades, et abielu saab vaid siis õn enam midagi hankida, pole millegi
mui on igatsus lapse järele. Mõtle
sin kord võtta kasulast, kuid nüüd võib ainult siis, kui neid ei sidu lelik olla, kui on hingeline kooskõ vastu huvi tunda. Eks ole ju salapa
olen loobunud ka sellest, kuna eelis nud hingeline side, vaid silmapilkne la ja armastus. Ilma nendeta on ta rasus ikka ahvatlev, püütakse, maks
duma ja ma ei mõtlegi abielluda, sest Naise usaldus sellisel korral seob
El looda leida korralikku meest. Aga veel rohkem teda mehe kulge.

Kuid on küll ka mehi, kes nais

test huvitatud on seni, kui on rahul
datud nende kirg ja sellepärast ei
saa süüdi lugeda tnitte üksi mehi,
vaid siin on süüdi rohkem naised,

Mina kannataksin ju välja kõik mehe armastust, et hiljem kahek
kibedused, mis vallalisele emale sast
ei tuleks. Üksik hääl.
seltskonna poolt üles näidatakse, aga

Ja nüüd kurdate, et olete õnnetu, geldub vastu mõttetu tühjus, või helda. Naised parandage end, küü
puudub armastus. Kes on siis selles täidetud see „Eedeni aed" lihtsa, siis paranevad ka mehed, kes tele
süüdi? Loomulikult Teie ise. Valmis väärtusetu koliga põgenetakse. meelest hukka läinud on!
milliseks kujuneb lapse seisukoht
t d d y Rakveres i.
seltskonnas. Võib-olla teeb ta mulle Vastus ~Rahutu hingele". tasite ise mõtlematult endale selle Kui aga hinges arvamatu arv avas
kibeduskarjka, siis maitske ta sisu ka tamata saladusi, ei kao siis huvi nai
C„Äbieluleht" nr. 16.)
etteheiteid, võib-olla tunneb end
Vastus
„Saroliine!e".
se vastu, sest on ju naise hing mõis
õnnetu inimesena, kellel seaduslikku
Kõige pealt otsige üles põhjus, lõpuni. See olgu karistuseks Teile tatus, mille lahendamine aega vajab,
f„Abieluleht" nr. 16.J
teie
kergemeelsuse
eest.
isa pole.
mille üle rahutu olete. Katsuge lii
Vastus on lihtne, nimelt uudis
kuid mjs siiski sageli lahendamatuks
N. Nõm m, Aegviidust.
Mis arvavad aulikud „Abie!u'ehe" kudes seltskonnas, tehes sporti, käies
himu
pole mitte ainult Eeva patt
jääb.
Frederic
Rex.
vaid ka Aadama patt. Kui uudishi
lugejad. Kas on isata lapse elu ki teaatris, et lahti saada mälestustest.
Vastus
„Karoliinele".
Vastus ~Karo!iinele."
be või suudab ema hea tahte ja soo Ärge mõelge liig palju minevikust
mu on rahuldatud jiing tõsine ar
(..Abieluleht11 nr. 16.)
(„Äbieluleht" nr. 16.)
mastus puudub, siis pole enam mõtet
viga olla kahe eest? Roosa. mis juba möödunud, lootke vaid roh
kem tulevikule. Ei tahaks ju arvata,
Kui najne huvitav, ei kao kunagi
Et meestel naiste vastu enam hu jantida. Ja siis veel need alimendid,
et olete kõige halvema tähe all sün huvi tema vastu korralikus, tõsises vi ei ole, kui on saavutanud võidu need panevad ka mõtlema.
Kuidas päästa?
dinud, kellel terve elu vaid kanna mehes. Kui aga na;ne tühine, lihtsalt nende üle, ei saa lugeda süüd kõi
Nomen Nescia.
' Armastan neidu ja see armastab tuste seeria, ükskord edus Teiegi
lobiseja linnuke kaob ka huvi kide meeste peale. Sest meeste hul
mind. Aga meie armastuse vahele on leiate õnne.
Head tunda, aga seda mitte teha,
selliste vastu, pealegi kui nende üle gas on samuti mitmesuguste aru
astunud üks elumees, kes mu kallima
Mõnikord on õnnetu olek ka ini „võit" saadud, sest peale sarnast saamistega mehi, nii kui cn neid nais on meelekindluseta olek.
viletsa võtete ja meelitustega röö mese liig elavas ettekujutusvõimes. „võitu" võetakse inimese minevik kä tegi hulgas. Ja üks elusse tõsiselt
vib. Nüüd on meie vahekord muu Inimene näeb end teiste hulgas kõi sile, soritakse inimhing igakülgselt suhtunud mees, kes kord endale on
Keegi ei saa õiglane olla, kui ta
tunud juba külmemaks.
ge õnnetumana ja ta tarvitab igal läbi, tungitakse sügavamasse hinge leidnud meeldiva naisterahva, kes mitte inimlik ei ole.
Tean, et see mees jätab ta vars pool seda prilli.
soppi, analüseeritakse, kaalutakse, ja võib olla alles süütu ja kui sel me
ti, kuid siis ei suuda ma enam en
Teie seisu Korras ehk oleks soovilav häda siis, kui naine (ehk ka mees, hel läheb korda teda võita, ei pea
Vaikne ohe on mõnikord enam
diselt teda arinastaüu.
biv. kuj pööratakse mõne hingearsti sest on Ju ka naisi, kes ei tunne sellepärast teda sugugi halvemaks. ütlev, kui pikk kõne.

dega rikkalikult kaunistatud viljaväljad vilguvad temast mööda
monotoonse panoraamana. Maara hing on nende uhkete vilja
väljade ja sakiliste metsasaludega, niidetud aasade ja suurte
heinakuhjadega juba hästi kohanenud. Kui tihti on ta imetlenud
seda jumalikku, idüllilist pilti, kuid praegu on ta nagu kurt ja
pime: ei näe ega kuule midagi. Üki indus ja igavus,
nukrus ning kurbus lahutavad teda praegu tervest muust
maailmast.

Sõitis ära!.. Rõõmsalt, peaaegu hõisates.
Lõunasöök viibis. Alik püüdis end rahulikuna näidata,
kuid närvitses siiski, heitis tihtilugu pilku kehale. Kogu nende
pealelõunaae kõnelus piirdus banaalsete soovide ja nõuannetega.
Alik oli ärevuses, vahtis sagedasti akna poole, käskis hobu
seid alju varem rakendada, kui see tarvilik oli. Võttis enesega
kaasa ainult summadani ja tualettkäekoti.
Sõidan ju Pariisi ja Londonisse: sealt ostan kõik mis
moodne ja iganes tarvis läheb.
Jaama sõideti kalessis kahekesi. Erariides näis Alik
palju nägusam ja elegantsem välja, kui sõjamundris. Kõnele
mine ei sobinud sugugi. Alik ei viibinud enam Maara juures,
kogu tema olemine kõik tema mõtted keerlesid juba LääneEuroopas.

Jaama jõuti juba tund aega enne rongi tulekut. Kuid Ali
kul oli seal palju toimetusi: ta vahetas välisraha, ostis välis
maa ajalehti, tellis kohvi ja õlut, kuulas pakikandjaid j.n.e.,
„lõi aega surnuks" Ja ühes summadani ja pakikandjaga
kobis Alik juba pool tundi enne rongi tulekut platvormile.
Vaevalt paistsid eemalt kaugelt veduri tulukesed, kui Alikut val
das õnnelik ärevus.
Pakikandja võttis talle valmis kupee. Maara vaatas kur
valt vaguni aknasse, kuna Alik annast mugavasti sisse seadis;
näis nagu oleks ta hoopis unustanud oma Maarakese. Selles
kobamises kostus kolmas kell. Ta jättis läbi akna kiirelt ju
malaga Maaraga, saatis talle veel kaugusest suudlusi ja ba
naalseid soove tervist rõõmu õnne...
Rong liikus. Maara heitis talle salaja ristitähe tagant jä
rele ... Ja siis pööris ümber koju poole läbi vilja väljade,
läbi varjurikka pargi, muinaslooliselt ilusa, roosa lossi peole,
ilma et midagi näeks või kuuleks, mis tema ümbruses sünnib,
olles täielikult rusuva nukruse köidikuis.
Jõudis juba koju. Vastab midagi Kati hoolikaile küsimu
sile. Siis astub nagu unenäos oma magamistuppa, palu
des end üksi jätta.
Aeglaselt möödub suvine, unetu öö. See on täis saladus
likke helisid, mis midagi head ei ennusta. Ja tema hinge
asub salajane nukrus; see kasvab ja paisub. Kuid seni on ta
A4B

Ja, rtiigitagusest kaugusest kordas kaja tasakesi: „Kati,
mis on!"
Ah, teie Tamara Nikolajevna olete endid siia peitnud!..
Aga mina otsin teid igaltpoolt pargist! Palun teid tulla teras
sile teed jooma... Krahv on juba üles tõusnud.
Ärev värin jooksis üle Maara keha. Tema näole ilmus
kerge puna. Ta kõpsis kergel kõnnakul trepist alla, alumisele
terassile, heites hoolika perenaiseliku pilgu kaetud lauale. Seal
oli kõik nii korraldatud, nagu soovis seda Alik... piinlik puhtus,
elegantne serveerimine, elavad lilled. Maara võttis teekannu ja
kuulatas. Tema silmad jälgisid ust...
Lõpuks ilmus see, keda ta nii ootas —Selvin tema
salajane abikaas. Ta näis endiselt kena välja, ainult haiglase
kahvatuse asemele oli nüüd ilmunud tugev päivitus. Suurtest
silmadest oli kadunud endine kurbus, sealt naeratas elujanu ja
rõõmus meeleolu. Ta kandis uut kitlit ja siledalt kammitud
juukseid. Eemalt võis juba tunda kallist odööri lõhna. Kerge,
ilmaliku, ei midagi ütleva suudlusega puudutas ta Maara
kätt.

Või perenaine juba omal kohal! Kuidas end praegu
tunned? näid kaunis terve välja!...
Ta heitis lahke pilgu Maarale ja siis heitis silmad elegant
selt kaetud lauale, kus kõik nii maitsekalt ja korralikult oli
korraldatud, nagu peened kombed nõuavad.
Ta istks rahulikult Maara vastu suures tugitoolis. Maara
andis talle tassi kuuma, lõhnavat teed ja nihutas koorekannu

lähemale.

Jah, väljamaal tuleb juba kõigist neist „küla mõnu
sustest" loobuda. Tunnen, kuidas nende kahe nädala jooksul
olen tubliste kosunud. Jmestan sinu üle, kuidas suutsid siin
terve kuu vastu pidada, siin' kus see põrgulik igavus alati
valitseb.

Kati tõi salvrätikuga kaetud hõbekandikul posti pealinr.a
ajalehed ja žurnaalid.
Muidugi mõista, sul tarvis teada ju kõik teatri uudised!
tähendas krahv poolpilgates.— Need aastad ei ole veel suut
nud sind sugugi loovutada teatrist ega jahuta sinu kirge kunsti
vastu.

—Ma ei mõista sind, mispärast piinab sind minu kunsti
armastus? Tead väga hästi, et jätsin juba igavesti jumalaga
näitelavaga. Pärast rasket võitlust enesega valisin sinu.
Milline ohver! naeratas krahv kihvtiselt. Ara
teeskle, Maara, midagi, tean väga hästi, mis sa mõtled ja räägid:
„Püha kunsti, andekuse, vaimustuse, kuulsuse, au ja arvamata
rikkused oled sa ohverdanud! Kõik, kõik oled teinud minu pärast*
Mul on aga teistsugune vaade. Maailma kuulsust ei oleks sa
„Kirg ja King"
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Lhk. 6

Kir ja vahet, ja poleemika lugejate vahel.
Vastus ..Gratiale"
(..Abieluleht" nr. 16.)

Halastamatust, metsikust on poksis mist. Kuid kas siis mees oma armas
vaja, et vastasest võitu saada. Või tust võib väljendada ainult naise tu

loodate Teie paotamisega kaugemale jude täitmisega?

Imelik Teie arvamus. Toonitate, jõuda? Ka õrnemshmgÄjne peab va
Ei oleks sugugi palju, kui ka nai
et miks Teje peaksite alluma mehe hest südame kõvaks tegema, kuigi ne oma meest niipalju armastaks ja
nõudele, kuna ise alluda ei taha. Aga ta oleks vastuvõtlik sageli igale tüni temast lugu peaks, et suudaks ohriks
miks siis ikkagi just mees peaks sele juhtumile. Mis puutub muusse tuua oma ..võõpamise" kire.
Teile alluma, mitte Teie, kuna tema

Teie kirjutises, su- olen eel
palub, igatseb Teid loomulikus ilus ossa
mistes nr.-ites käesofleva ajalehe
näha.
veergutel juba kõik öelnud, on öel
Oi, Gratja, Gratia! Nime järgi ot nud ka teised, pii et see poks on
sustades peaksite olema küllalt võ igakülgselt juba filtreeritud. Siin ei
luv (kui eksin enda arvamuses
saagi rohkem seisukohti fo'la kui poolt
siis ka arusaadav, miks Teie kunagi ja vastu. Teie ühes „Poksivastase
ei suuda loobuda huulepulgast ja naisega" ja paljude teistega kaitsete
värvitopsjdest) ja end üleolevana omi seisukohti poksi eitavast kül
tundma ka ilma kosmeetiliste aine jest,
mina jaatavast, kuna mõnes
teta.
suhtes meie arvamused isegi ühine
Miks peab just mees alluma, kui vad ja usun, et omajjagu meil iga
see küsimus Teje arvates nii kerge, ühel on õigus. Küsimus seisab selles
lihtne? Seda kergem peaks olema
millisest vaatevinklist asjale vaa
Teil oma nõrkusest loobuda. Raskem

on aga kedlust loobuda ja igapäev
vaadelda, kuis naine end pintseldab
ja looduse poolt lautud i'u, mille ü'e

datakse. Frederic Rex.

Vastus ..Rahutule hmgele".
(„Abieluleht" nr. 16.)

nii mõnigi naine võiks uhke olla, ri
Mälestused minevikust, kurvameel
kub. kui loobuda sellest „väikesest
nõrkusest", mis pole muud kui jonni sus, ettekujutused need on mürk,
mis hävjtavad aeg-ajalt inimese si
ajamine, :mis naistele sageli nii semise
mina kui lastakse vallutada
Frederic Rex.
end neist tunnetest. Need tunded nä

Et leida hingele tagasi kadunud

ku. Ja et Teie elu ongi juba kuju

nenud ükskõikseks, siis võite ainult
rõõmustada, sest just siis on saabu
mas rahu hingele. Ainut natukene
kannatust iseenda äravõitmiseks... gustele tunnetele ja s&abub võit enda
Ja surm? See kaunim hinge sõ üle, saabub tasakaal, mida nii väga
ber, ka tema saabub, uskuge, kord

kindlasti. Kurb Tõde.

Vastus „Pikk Peetrile".
(„Abielu!eht" nr. 16.)

Teile on mul vähe öelda ehk

kui on, sjis /üldiselt sama, mis „Pok
sivastasele naisele". Tähendan vaid
nii pallju, et toote näikena' E. Torn
bergi. Lugupeetud Peeter! Erandeid

on ju igas asjas! Muidugi kui
inimene satub kokku hulga vastas
tega seal pole mõtet enesekait
sel. Kui äga ollakse külmavereline,
ettevaatlik, siis saadakse 2—3 vas

ha, mida võib kasutada mõne tar
vilise asja muretsemiseks.
Vanameelne paine.

Vastus ~Lailale".
f*flbieluleht" nr. 16.)

Suurem hulk mehi (kahjuks!) on
sarnased, kes meelitavad, püüavad
nais; ja peade nende tahtmiste läbi
viimist on see ~armastus" haihtu
nud. Siiski on ka mehi. kes peaüe
naise omamist hindab teda kõrgetaaflt,

arrmsstiab teda veel rohkem kui en
nem. Selliseid mehi on aga raskem

leida. Nähtavasti pole Teie senini
veel kokku puutunud korraliku me

hega, vaid ainult alamat sorti mees
tega, kellede huvi piirdub vaid füü
siliste naudingutena. Mees, kes ar

mastab see juba kulunud meeli

tusi ei ütle, ehk ütleb vaid siis, kui
tal mõtted naisolevuse suhtes piir
duvad ainult ilmsüütu flirdiks. Kui
geliselt kui ka füüsiliselt.
Et saada tagasi rahu vaja tööd, ta aga tõsiselt armub, siis lõpeb ka
tööd ja veel kord tööd, sportida, lõ sõnade tagavara, siis on ta saamatu,
busat seltskonda, lõbusat ajaviidet, sageli kohmakas. Õppige rohkem
raudse kindlusega sundida end unus- tundma mehi, leidub nende hulgast
Tama kõike, mis painav. Srggeree ka korralikke, tõsiseid, kes 'ei lepi
rige endale vastupidiselt Teie prae üksi maiste lõbudega.

rivad, loovgd igatsusi, mõttetu mõt
Vastus ..Rahutule hingele". teid
kuni närbub inimene nii hin
(„Abieluleht" nr. 16.)
rahu. tuleb taluda ükskõikselt olevik

Pealegi oleks see kasulik ka ai

neliselt, sest tarvitavad need topsid
ja pulgad päris kena summakese ra

vajate. Frederic Rex.

Vastus ~Gratia!e", mida
võib omaks võtta Ira Mees.

Frederic Rex.

Vastus ~Vanapoisüe".
(„Abieluleht" nr. 16.)

On juhtumeid, kus tõesti lange
nud naine võib saada korralikuks

Keskpäevane.
On klorofülli valgeks pleegitr nd vist valgus:
näe, kirsipuud kui alles kannaks lund.
Kuid see ei ole mitte talve algus,
vaid pungad pakatand keskpäeva tund.
Kuis langeb helbeid üha toomingailt,
ehk küll on vaikind tuulehingus!
Õhk lõhnast raske, nagu kaugeilt mailt,
Laul kauge kostab rõõmu kõrgepinges.
Ja üha puhkeb mitmevärvilisi pungi
ning vetesiuast saavad rohelised rohud.
Kõik elu õitsemiseks tunneb tungi:
on kaugel ees veel sügishalla ohud.
Mis ongi sest, et talv kord tuleb? —:
toob pisut tuisku vaid ja natukene lund!
Kui päike hetkeks oina suure silma suleb„
hea joobumuse järele siis näha uud.
Õhtune.
Kaob päike pikka metsa taha
ja taevas nagu madalale vaob,
ning aiast kirsipuude valgus kaob
kui langeks leherohelusest maha.
Ja ainult oksi laiutab veel õunapuu,
ning lehti väristades seisab sõstrapõõsas
all violett! taevast, mille pilverõõsas
lõõb kumama suur ühesilmne kuu.
Täht mõni ainult ülal vilgub,
üks vosvorsinkjas, teine hiilgab nagu kuld.
Üksteise järel süütavad nad oma tuld,
mis nagu paagisilmas pilgub.
Veepõhjas vist kõik katlad keevad:
aur tihe tõuseb järve pealt.
Kuid ainult taevast paistab sealt
ju tähti, mis vist näkkidele illini teevad.
Ralf Kaaver.
veel liig läbipõlenud pole ja suudab kas ja koolitatud tütar üteb.
Teile troonipärija majja tuua, sest
Kui Tejle seni kõik ühe malakaga
ema õnn see teeb sageli imet.
löödud noormehed on esinenud, siis

Frederic Rex.

Vastus „Lailale".

(„Äbieluleht" nr. 16.)
„On's mehe armastus kestev?"
kuigi suurem hulk sarnastest abielu
dest on lõppenud krahhiga. Teie kü See on nii, missugused tüübid kokku
simuse puhul ei tea midagi kindlat satuvad. Kui vastavad tüübid kokku
öelda oleneb isikuist. Vaja tunda juhtuvad, siis peaks ikjka kestev ole
hästi Teie ja Teie äravalitu iseloo ma, ega muidu praegune abjeluvorm
arvab ?
mu. Kui on najne kindla iseloomuga, püsiks. Abielus on, ütleme, „enam
vastavad tüübid koos, (väike
On ju vana ja tuntud tõde, et tal kindel tahe ausaks saada ja jää vähem"
arv lahuta jäid välja arvatud, kes
parimad abielumehed naiste seisu da, kui ta hinges pesitseb see säde
ennast ega väljavalitut „po!e tund
kohalt vaadates on need, kel ei ole meke, mis ihkab armastust, tuge,
nud", nagu nad ise ütlevad), ning
oma. mingjt tahet ega energiat, vaid perekonnaõnne, ja samuti Teil kin
keda võib lükata ja tõmmata njj. kui del ja õilis iseloom, käibele oma naisicf sel põhjusel on ka abielu kestev.
Missugused need vastavad tüübid
das see ~õrnemale" poolele meeldib. kui eeskujulik abielumees kunagi, ei
(„Abieluleht" nr. 16.)
Miks lejate, et just mees peab tin
gimata olema see, kes lahkarvaünis
te puhul järele annab, lubades oma
naisukesel teha kõik, Piida see heaks

eluseltsiliseks mehele, lastele emaks,

tasega vabalt valmis, kui need vasta
sed võhikud enesekaitse abinõudega,
kui nad lähevad pealetungitavale n. Juhtub aga mehe arvamine naise tuleta temale meelde minevikku, on? küsiksite. Need on mitmesu
ö. pimesilmi. Ennem lugege mu kir Omast lahku minema ja kui ta oma püüate kõikjal temale truuks eluselt gused vaimüiste, materjaalsete, hin
jutised hoolega läbi, saage neist aru, seisukohast ei loobu, siis heidetakse siliseks olla siis on eeldusi õn geliste ja kehaliste huvide suhtes, et
talle kohe ette armastuse puudu- nelikuks abieluks, pealegi kui naine ..raskeks läheb valik", nagu mõni rija siis öelge oma arvamus.

kunagi võitnud, Sinul, kui uuel ilusal ja noorel naisterahval,
oli muidugi esialgu teatav edu näitelaval, mis sulle näis haru

kordsena.

Ja sina, Alik, ära teeskle samuti! peatas Maara krahvi.
oleksin mina hukkunud, ja sina olid ainult see,
kes mind päästis," arvad sina. Neid sõnu oled juba mitu
korda sinu suust kuulnud,
Jah, muidugi mina päästsin sinu! kostis krahv kind
lal toonil. Nüüd ei ole sa enam «Gurskaja," vaid krahvinna
Selvin.

Salajane krahvinna! kostis Maara kibedal toonil. Aga
mi >1 o takse sinu armukeseks.
M ara milliseid rumalusi sa räägid! Sa oled isegi rikas.
Nüüd lõpetasin Akadeemias kursuse ja tahan ka oma
puhkeaega kasutada, et väljamaal veidi puhata, aga sügisel
määratakse mind kindralstaapi teenistusse. Ja siis kannan ette
oma rapordti „ilma loata" abiellumisest. Ning selle järele algab
siis meil uus elu avalik elu, nagu mehel ja naisel. Maara,
võid sa siis mind selles süüdistada? Ehkki oleme praegu sunni
tud provintsis elama, kust nii kergesti välja pääseda pole või
amlik. Ja siis ilmud jälle seltskonda, kuid mitte enam endis
tes osades: mitte kui „metsik kaukaasia naine Rokatova" või
..näitlejanna Gurskaja," vaid hoopis uues osas kui krah
Selvini abikaasa.
Krahv pani tühja tassi kõrvale ja tõustus.
Maara, ma arvan, et täna tuleb palav päev! Lõunaks
tahan kõik arved valitsejaga ära pidada. Siis jõuan ka veel
supelda. Sinuga veedame siis paar kolm tundi, ja siis sa saa
dad mind Radsivilovosse. Rong sõidab sealt väljamaale seitsme
paiku.

Maara kuulatas neid „rahustusesõnu" vaikides, kuid
need ei rahuldanud tema kurbe aimdusi mitte karva väärtki.
Sa, väiksekene, ära kurvasta midagi. Kaks kuud lahus
elu möödub nägematult, aga meil seisab ju terve pikk elu ees.
Ma ju armastan sind nii väga väga!..
Krahv suudles tugevasti Maarat, kuid viimasele näis see
suudlus külm ja hoolimatu olevat. Vaikides saatis Maara teda
oma silmadega. Ta oleks temale veel järele hüüdnudki: „Ei,
ma ei tea veel, kas armastad sa mind! Ei, ma ei usu sind
enam!" Kuid ta hammustas enesel valusasti huuled ära, kah
mas laualt ajalehed ja läks ülemisele korrale oma buduaari.
Keris end seal akna nišis asuvale diivanile ja hakkas suure
põnevusega ajalehtedest teaatri uudiste osakonda silmitsema.
Kõik tuttavad taatrid! Niipalju vanu nimes! ja tuttavaid näi
dendeid! Aga ka uusi ei olnud nende hulgas vähe! Aleksandri
teaatris ei olnud «uutest" ükski väljapaistev, selleasemel aga
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nähtavasti pole Teie [tüüp veel ilmu
nud, kes Teid öeldud viisil ainult ei
munserdaks vaid. Teiega, vastavalt
Teie sisemisele nõudele, ka Umber

käiks. Mina näiteiks, kasutan oma
tüüpi ning see meeldib temale ja val

mistab tatile just erilist lõbu lihI'-

«airr seeoärasf. et seesugune kohtle
mine vastab tema- kui ka minusugu
sele tüübile. Teie silmapiirile kerkiv

mees peab ise kõige pealt leidma,
kas Teie olete tema tüüp. Leiab, et
olete, siis käib ta Teiega ka nii üm
ber, nagu see Teile ja talle endale

meeldib. Siis näete ka, et „sep
mees" teistest millegagi eraldub ning
see ..midagi" ongi Teie vere koos

seisule vastav huvipunkt. {

„K a n d i d a a t."

kõlasid endiselt «vanade" nimed. „Suvoorini" teaatris oli aga
esimese koha omandanud «uus" Mironova. Kõik peaosad
on alati tema käes. Terve ajakirjandus hõiskab temast. Maara
mõtleb sellest salajase kadedusega. Kui mitte kirg ei oleks
võitnud tema hinge, siis oleks ta võinud edukalt Mironovaga
võidelda. Ja, võib olla, oleks ta ka ehk Mironovad võit
nudki?
Kirg võitis hinge! Esimesed aastad kooselu Alikuga olid
kui pidutsemised, õnne ja kirgede joovastus. Siis kukkus Sel
vin akadeemilistel eksamitel läbi. Siis hakkas jälle kangelas
likult uuesti otsast peale, sooritas uuesti «sisseastumise" eksa
mid ja võeti jälle Akadeemiasse vastu.
Nagu Raks armastajat sõpra istusid nad siis kahekesi koos,
uurides sõjateadnsi ja kaarte. Nende puhkuseks osutusid
meeletud kallistused, sülelused, suudlused. Elades lahus muust
maailmast, oli neil oma tunnete ilm. Ainult harva Niina ja
Leeni küllastasid Maarat, aga krahvi tema polgu sõbrad.
Teatrites nad ei käinud ja kõik teatrisõbrad hoiti hoolega
Maarast eemale. Alguses püüdis Glaina veel oma endist õpilast
külastada, ja see õnnestus isegi mõnel korral. Kuid pärast üht
kanget kokkupõrget Alikuga, Maara palus kirjateel Glamat
«unustada" oma tänamatut õpilast!
Ka Liisi Selvin püüdis Alikut mõnd korda „käsile võtta."
Kirjutas talle, telefoneeris mitukorda, saatis kutseid, kuid
kõik jäi tagajärjeta.
Kõige kibedamal eksamite ajal sõitis Maara Aliku palvel
mõisa. Pärast edukat eksamite sooritamist kihutas krahv suure
rõõmuga sellest Maarale teadustama. Kuid tema vahekorras
Maara vastu oli midagi uut, tabamatut. Maara hing aimas
seda kohe. Välispidi polnud aga midagi muutunud. Alik kõne
les endiselt armastusest, tulevikust, kuid mitte seda... mitte
seda, et kavatseb „üksi" sõita väljamaale «puhkusele!" Just
nagu ei olekski nad veetnud unetuid öid akadeemiliste raama
tute kallal? Ta igatseb seda oma väljamaa reisi, nagu mõni
kaua aega kartseris istunud koolipoiss. Maara palve, teda ka
väljamaale kaasa võtta, või et ta lihtsalt jääks koju võeti
külmalt vastu ja lükati vaenulikult tagasi.
Täna Alik sõidab väljamaale, jättes Maara üksinda koju.
Ja Maaral on suur igatsus ja kurbus hinges, et ei tea mis teha.
Oh, kuidas tahaks ta takistada seda sõitu!. .Aga Maara tunneb
väga hästi, et kõik tema palved ja meelitused on asjatud, ning
sellepärast ta vaikib.
2

Jaamast sõidab Maara üksi koju. Rõõmsalt ja ruttu jook
sevad väledad ruunad. Punaste moonide ja siniste rukkilille147
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ABIELULEHT
valiblikad, lagunedes varem, kui ava.
likkude võistlusteni jõuti.

Naise ilu ja sport.

Naine võib harrastada ainult ala
sid, kus domineerib harmoonia ja

Hädaohud, mis varitsevad naisi, kes harrasta
vad sporti.
Viimased aastad on lubanud nais nii õrn-haprad nagu kirsiõied kau
tele, kes varem peaasjalikult nukku ge- geischade kodumaal. Ja ei saa
dena istusid kodus, täieliku vabaduse kahtlust olla, et just
selliseks on teinud.
sportimises.

sport Hitomi

Kui naisele varem peaaegu ain
Aga sealsamas kõrval kanadalan
saks spordialaks osutus tagasihoid na Cathervood, kah üks parimaid
lik võimlemine ,siis näeme teda nüüd naissportlasi .otse imetaoliselt võ

elegantsus aga nendegi juures ei to

hi minna liialdusteni ega kunagi

unustada, et ta on naine. Isegi rat
sutamine mida vanasti agaralt har
rastasid mõisaprouad -preilid, pole
naisele sellepärast soovitav .et ri
kub jalgade ilu.
Aga siiski tahaks soovitada siin
naistele uisutan ist ,kui üht kasuli
kumat ja süütumat ala. Siin on või
malus graatsiliste liigutuste tegemi

seks siii pole wita jõupingutusi.
luv, on naine, keda nähes kül
tegelemas peaaegu kõigil aladel
Kõigist aladest kõige kohasemaks

meeste kõrval.

Tänapäeva moodne naine harras
tab sporti samase kiindumusega kui
mees, ajades taga rekorde ja unis
iudes võitudest olümpiaadil, mis va
rem temale mingisugust huvi ei pak
kunud. Kui mehed spordituhinas sa
geli liigagi kaugele lähevad, siis võib
seda veel enam öelda naiste kohta.
Kõikjal teisal arvestab naine küsimu
sega, kas üks või teine asi on kasu
lik tema ilule .ent spordis näib see

unustatud olevat .kuna see, keda
spordikurat kord oma käte vahele

haaranud, sealt kergelt enam ei pää

Lhk. 7,

maks ei suuda jääda kõvem mehe
mehesüda, naine, kellele mõni ilu naisele osutub aga ujumine, mis ühe
duskuninganna kadedustäratav tiitel taoliselt arendab kogu keha, olL»5

üldse tulusamaid rohkete spordi
pole palju.
alade hulgas.
Kmimus, kas sport teeb naise ine
Ja tennis? Seegi on spordiala, mi
tuks või ilusaks, ripub tuntaval mää

Õiguse kaalukoiast.
Kas Alma varastas, või on jälle oma poole. Hilises õhtuhäma
ruses, kui hooviväravad lukustatud,
Ella armukade?
oligi Anton kohal, koputades, na
Ella 0. ja Ajlma O. olid Kunagi gu varem kokkuräägitud, mingisu

head tuttavad. Nüüd aga seisavad guse kõva asjaga aknale. Kas äre
need noored neiud kurje pilke vahe vuse või mõne muu asjp pärast ko
tades kohtu ees, kus juures Ella süü putas aga Anton nii kõvasti, et ak
naruut purunes. Ent see ei heiduta
distab Almat varguses.
Antonit ega ka Olgat, kes koi
Juba ammu olevat tema. Ella, nud
kuulnud, et Almal on pikad näpud. duni istusid koos. Lahkudes andis
Kuid tema ei olevat alul sellele Anton Olgale raha, et see enne kui
mingisugust tähelepanu pööranud, ema tagasi tuleb, toob uue akna
pidades kõiki selliseid kuuldusi naab ruudu.
ri? aiste kadedaks keelepeksuks. Aga
Aga ema tuli juba järgmisel hom
nüüd ei jää temal üle enam muud, mikul, enne kui Olga jõudis uue
ruudu tuua. Kuuldes, et aknalõhku
kui naiste juttu uskuda.
Alma varastanud temalt aluspesu, jaks osutub Anton, andis ema asja
püksikesi ja särke. Asjad saanud kohtu kätte, paludes tütre austajale
ta Alma käest ka kätte ja palub nüüd kurja karistust.
endist head tuttavat vanglasse saa
Ent vanglasse ei lähe Anton siiski.
ta, sest varas korralikkude inimeste Selgub, et korteriomanik on Olga,
keske'e ikkagi ei kõlbavat.
kelle juures ema elab allüürnikuna.
Alma aga vargust omaks ei võ Sellepärast puudub emal ka õigus
ta. Vaid armukadeduse pärast ole süüdistamiseks. Vaid Olga võiks seda
vat Ella sellise kaebuse esitanud. teha.
Ella omaaegne austaja olevat äkki
oma senise kallima hüljanud, lähe Ka nemad on õde ja vend...
nedes temale, Almale, kes ka meel

ral sellest, kuidas või millist sporti da igaüks julgesti võib harrastada,
aga mitte jälle liig palju, sest vasta
puhul on mõningad defektid pa
Et raskejõustik maadlus, tõst-. sel
ratamatud. Samane lugu on ka ker
mine, poks naisele ühelgi tingi gejõustikuga.
mise. ei sobi, on muidugi igaühele
selge, kuigi osi naiskoole Lõpuks olgu öeldud, et sport nii
on poksi oma õppekavva võtnud. kaua, kui teda harrastatakse kerge
Kunagi ei tohi naine harrastada spor mänguna .ei tee kunagi paha. Siis
dialasid, mis nõuavad suurt jõudu ja aga, kui ta muutub juba elusihiks ja
vastupidavust, kuna naise kehaehitus sisuks ,mida meie päevil juhtub pa diva mehe vastu kü'maks ei suutnud
naine harrastab.

-56 „Kas teeb aga siis sport naise ilu
juba seda ei luba. Kolm mainitud ala hatihti, võib naine olla kindel, et
le kahju?" küsitakse nüüd.
nõuavad aga kõigepealt suuri jõu oodatud ja otsitud ilu asemel alati
Jah, ent ühtlasi ka ei. Sportimine pingutusi.
tuleb midagi muud.
võib teha naise inetuks, kuid ühtlasi
ei tohi naine mängida jalg
Sellepärast jäägu sport, vähe
ka ilusaks. Kui vaatleme näiteks egaSamuti
jääpalli .mida tänu taevale, vä malt naiste juures, ikkagi ainult ker
praegust parimat naist kergejõustikus,
hemalt meil ka ei tehta. Moodustati geks ja süütuks mänguks, kus keha
jaapanlannat Hitomit ,ei leia meie
vähematki jälge tollest võluvusest, küll mõni aasta tagasi Pärnus jalg ühetaoline ja korrapärane arenemi

Mihkel Kokk näib olevat väga
jääda. See aga vihastanud Ellat, kes kena
mees, vähemalt oma õe Liisa
oma pesu, mis pealegi olla väga vi vastu. Alati kui Mihkel õde kohtab,

lets ja vana, ise varem tema juure külvab ta selle üle sõnadega, mis
toonud.
nii häbistavad ja laimavad, et pak
Kuna asi on vee" tume, otsustab sunahalisemgi inimene neid kuuldes
kohtunik üle kindata uusi tunnista punastab.
jaid, et veenduda, kas kaebuse põh
~Lipakas", „närakas", „uulitsatüd
ne
tähtsam
võidust
või
kaotusest,
juseks osutub tõesti armukadedus
mis tavaliselt omane Jaapani naisele. palli naiskond ja tehti sama möö
ruk" need on üksikud tagasihoid
dunud
talvel
Tallinnas
jääpallis,
aga
mis
rõõmu
suudab
pakkuda
ainult
või pikad näpud.
Tugev, otse mehelikult jõuline, _
hoidiikuma
1 „pärlid" Mihkli sõnade
viivuks.
selline on too naine, kelle suguõed need naiskonnad olic vaid ühepäetagavarast.
Ära käi minu tütre juures!..
Liisa püüdis vaikida ja kannata
Kuldses keskeas oleval lahutatud da, kuna aga Mihkel meelt ei paran

Kuidas nafna raundeti

PmMlikke Hd

danud, palus ta lõpuks karistada
naisel Olga V-l oli sõber Anton P. suure
suuga venda.

Nagu korralik austaja kunagi, käis
Tunnistajad teavad vaid kohtu ees
Anton sageli Olga juures, aga seda
Ristitud: Inge Valdmann; Ai
ainult siis, kui Olga ema kodus pol Liisa sõnu toetada, iseloomustades
no Liblikmann; Hugo Heldor He.m;
nud. Emale see vahekord millegi Mihklit kui meest, kes alati oma
Viini arstide julge operatsioon.
Virve Kadak; Hilja Haarmann; Kal
pärast ei meeldinud ja ta püüdis õde püüab ainult häbistada.
Selle kõige eest peab aga Mihkel
jo Engeihardt; Saima Moor; Claia
Hiljuti üllatas kogu Euroopa aja poolest naine oü. Ja selel operat mõlemaid armunuid lahutada.
Kasper; Feiix Männik. >
Ühel õhtul, kui Olga ema sõitis nüüd kuuks ajaks vangi minema,
kirjandust sensatsiooniline uudis, siooniga muudeti naine meheks; ni maale
matusele, kutsus Olga Antoni parandama meelt ja valitsema keelt.
Kih Satud: Erna Thuberg ia
Aleksander Rauer; Voldemar Helm kuidas ühest mehest naine sai. See melt: naisele poogiti phvi sugunäär
med.
Ahv
võeti
Schönbr.nni
looma
ser ja Amalie Leontine Thieie; Ver juhus leidis aset ühes Saksa arsti
ner Rahk ja Hilja Aaso; Karl Papp teadlase kliinikus. Ümbermuudetud aiast ja anti Viini arsti korräldusse,
Ealjutuskojast
ja Marie Eiise Lender; joackim Sü objekt aga elab praegu ise Pariisis. kes pookimist toimetas
mer ja Erika Riimann; Eduard Laip
mann ja Emma Hildegard Remmel Nüüd jutustavad Viini ajalehed jälle ja mis ka õnnestus.
Edgar ja Rosalie Heinrichsen alus
Jakob Vilba ja Liisa Uuetoa la
Lõikuseaiune on juba paranemisel,
gas; Voldemar Anipajo ja Milda Mi ühest samasugusest muudatusest,
tasid oma kooselu juba 22 aastat ta hutuspaived lükkab kohus tagasi,
arstid
ootavad
suure
huviga,
et
ette
ralda Kass.
kuid vastupidises suunas, .
gasi, nimelt 17. septembril 1909. a. leides, et Jakob Maaliga ja Liisa
Laulatatud: Oskar Ka rdhein
võetud lõikus sünnitab seni end hal Kõik näis olevat korras nende koos Hindrekuga väga hästi veel edasi
Ühes
Viini
haigla
lõikuseosakonnas
ja Berta Charlotte Bohm; Johannes
vasti tundnud naise (praeguse me elus, sest midagi paha nad kunagi elada võib, kuna siin eksimused pole
•'Saks ja Pauiine Miller; Otto Kiisk ja tehti mõne päeva eest politsei arsti
üksteise kohta ei avaldanud. Aga kuigi suured. Ka Jakob Parapritsi
ja Allee Pärli; Johannes Rooberg ja de nõusolekul operatsioon ühe nais he) hingeelu täieliku muudatuse. Lõi siis, kui vanadus polnud enam kau lahutusnõudmine oma Leontine vas
kuseaiune
on
üle
30
a.
vana:
elab
Evdokja Laan.
tu lükatakse tagasi.
gel, kerkisid äkki nendegi õnnetae
terahvaga, kes end lapsepõlvest ala
Maetud: Bernhard Kiisk; Van tes tundis mehena, ehkki tema ana aineliselt väga heades (tingimustes, va tumedad kõuepilved. Ei tahtnud
Ühisel kokkuleppel aga lahuta
da Margot Liebermenn; Kirill Kaasik:
Edgar elada enam Rosalie kõrval
toomiliselt, kehaehituse ja iseloomu pn õrna kehaehitusega, kuid väli ja kuna Rosaliegi samaseid mõtteid takse veel Juuli ja Kustas Kont, Ma
August Seeberg; Paui Mets.
muselt väga mehe šärnane ja me
rie ja Aleksander Einstein, Juuli ja
nüüd südamel kandis, esitati ühiselt
he häälega. Pealmisel mokal on tal lahutuspalve, mis tegi lõpu sellele Jüri Seljstemägi, Vanda ja Johan
Ostrat ning Liisa ja Kaarel Toim.
ka väikesed vurrud.
pikale abielule. .
Mõnda&UQU&L
Kõik ülejäänud paarid, keda oli
Ka Leida ja Roland Kangiod, kelle
Patsient oli juba mitu korda kuulühine õnn algas kauem kui seitse arvult 11, peavad aga ootama seni,
meejles pidada seda, et „Solli" isa samate arstidega selle üle nõu pi aastat tagasi, kahetsevad nüüd, et kui ülekuulatud uued tunnistajad,
Nõukogude Venemaa
oli kehv uulitsa akrobaat, kuna poeg
ja kuulsa prof. Kermauneri r.ad kooselu algasid. Lahutus tegi kes teadvad, et üks või teine pool
kõige ebamoraalseni maa... eneseüe oma elu jooksul oskas nii danud
patustanud.
juures (praegu surnud) arstimisel ol sellelegi lõpu.
New-Jorki jõudis neil päevil Nõu määratu suure varanduse koguda.
nud, kes talile nõu andnudki mees

meheks.

kogude tagasi missis Va Sakslane metslaste eba sugunäärmeid külge pookida. Profes
sor Terzel, kuulus Viini närviarst
jumalaks.

ren, ühe Ameerika (inseneri proua,
kes 11 kuud järjestikku Nõukogude
Venemaa-l elanud. Nüüd pn ta ühes

Ma, Hitt on sonigu!..

„Temps'iie" teatatakse Tanberjst uuris patsiendi hingelist olukorda ja

New-Jorgi ajalehes avaldanud kir (Austraa/iast), et 27. aprillil s. a. ühines prof. Kermauneri arvami
Too oli alles päris hiljuti, kui tunult, ent lõpuks rahuneb siiski
jelduse oma muljetest ja läbie.amus metsinimesed tapnud Uues guineas
ühel hilisel õhtul möödujate tähele naine. Ta näib uskuvat mehe juttu.
test N. Venemaas. Ta kirjutab muu Morobe ringkonnas Vetuti jõe sega.
Ärstide arvates olevat operat panu paelus keegi noor ja nägus Kui kortsus ollakse koos naisega,
seas:
ülemjooksul ühe Saksamaa kodani
„SSSR-is ei naera keegi. Nõuko ku Brauni. Ngd tunginud öösel Brau sioon hästi õnnest inud, ja nad 100- prouakene, kes juba pikemat aega ei jäta teda keegi sinna, vaid võtab
gude vabariigis on naer harilikust ni telkj, kus see oma 12 kaaslasega Wevad, et selle operatsiooni tõttu närviliselt jalutas ühe kesklinnas kaasa ka lahkudes.

Jõudes ühe heledasti valgustatud
tarvitamisest hoopis kõrvaldatud. viibinud. Viiel kaaslasel õnnestunud saab meheks muudetud naine elu asuva restoraani ukse taha.
Kui prouakese juurde astub keegi vaateakna alla, silmitseb naine meest,
Kõik elanjkud tunnevad, et naa olid ära põgeneda ja surmast pääseda;
teine
proua,
seletab
ta
sellele
viha
lööb temale vastu silmi ja kisendab
kuna Braun ja teised 7 meest ära rõõmu ja hingelise rahu jälle tagasi.
endise valitsuse tsaari ajal
palju Õnnelikumad kui praegu. Kuid

selt, et ootab siin oma meest. Tema
teadvat kindlasti, et see ühe võõra
olla kabinetis.
Uus jooksvahaiguse arsti naisega
Peagi ilmub kõrtsuuksest välja ka
mise vr;l?ead.
keegi mees, pealtnäha väga lõbusas
Hamburgist teatatakse uuest jooks tujus, ümisedes oma ette laulda „öielt
ebajumalana.
vahaiguse arstimise vahendist. Uus õiele ma lendan nagu mesilane."
Kui naine mehe manu astub, vai
arrstimise meetod olevat õige ühtne
Ujujad-posteljonid.
kib laul. Etteheited, küsimus: „Kuhu
Vaikse ookeani lõunapoolses osas ja peituvat selles, et haigele pritsi
tavat naha alla mõnesuguseid suhk
sa tolle naise?" Ent mees
asub New-Fou saar (Tonga saares ru-elemente. Suhkru-elementidega jätsid
ajab tagasi, seletades, et ta kortsus
tikus), mida ümbritsevad kardetavad
üksinda istunud.
merevoohised. Need ei võimalda lae arstimine olevat juba mitmes koha
Paarike seletab vähe aega ärrivadel läheneda sellele saarele. Sel likus haiglas tarvitusele võetud ja
lepärast on saare elanikud peaaegu andvat õige häid tagajärgi.
täiesti eraldatud muust välisest maa

tapetud. \

Metslased moonutanud koleda!
lelegi kõnelda. Ja kui mõni sarnane kombel Brauni laiba ja värvinud mit
jiilge mees leidukski, siis tuleks tal me värviga kirjuks, aga siis tarvi
oma julguse eest piuga maksta. Mil tanud teda oma usulisel pidustused

keegi ei julge aga tohi sellest kel
jonid inimesi mehi ja naisi

elavad igaveses hirmus, kartes veri
seid vägivalla tarvitamisi.
Jumai on hävitatud, teotatud, ja

inimesed ei leia enestele kusagilt

troosti. Moraal on kõige madalamale

langenud, ja minu arvates on Nõu
kogude Venemaa praegu kõige eba
moraalseni maa tervel maakeral."

Briljantide kuningas
surnud.

ilmast. Kuid siiski sõidab ükskord

kuus Uuelt-Meremaalt postilaev NewFousse, vinnates ankru välja umbes

Värvitud uste ja akende
pesemine.
Õlivärviga värvitud uksi ja ak

Neil päevil suri Londonis 'südame paari kilomeertj kauguses rannast, naid ei ole mitte hea leige vee ja
veresoonte lõhkemisest üks Inglis et ära anda ja vastu võtte posti. seebiga pesta, sest see on värvile
maa rikkamaid bn'jantide kuningaid Nähes aurikut seisvat, hüppavad pä kahjulik. Pesemiseks tuleb võtta kül
Kõik Londoni uulitsapoisid tundsid rismaalased-posteljonid kohe vette ma vett, kus on segatud 12 jao vee
teda, nimetades teda „Soili Joeliks." ja ujuvad auriku juurde.
Peaposteljon hoiab käes lõhki hulka 1 jagu salmiaku. Salmiak pu
Tema nime ümber liikusid legendaar
aetud keppi .mille vahele panna,rse hastab hästi, ilms et ta värvile kah
sed anekdoodid ja kõmujutud.
k»ffespondent Auriku juurde jõudes julik oleks.
Mõne aasta eest hinnati „Sofli Joe laseb madrus nööriga ämbri alla
li" varandust 25.000.000 naelsterlin ühes temasse mahutatud, saarele mi
TULEKAHJU.
gi peale (s. o. 3 miljardi fran neva korrespondentsiga, aga selle
ki). Kujd viimasel ajal on briljan järele lastakse kmnine plekknõu (kui Kordnik: ..Inimene, kuidas julgete
tide 'hind ilmaturul palju langenud ja vikute alt võetud) alla .millesse on ilmaaegu tulekahju signaali anda?"
..kuninga Solli" surmapäeval hinnatj pandud saarele minev korrespon
Joomar: ~Kui Teil aimu oleks,
kuidas minu sisikonnas põleb."
seda 15.000.000 naelsterlingi väär dents.
tuses.
Pärismaalased oskavad väga osa
MOODNE ABIELU.
Pärijatel t.:le'o määraku suuri knh vasti seda ujuvat plekkaõu kaldale
tuiõive tasuda, mis Suur-B. itanni-i toimetada. Ja kunagi pole ette tul
„Otto, ega sc ometi ei pahanda,
riigi sissetulekute defitsiidi katmiseks nud juhust, et urni sarnanne plek kui ma sulle mõnikord irinas Karl"
kannikese summa annab. Tuleb aga nõu kirjadega olek kaduma läinud. ütlen ?"

vihast lõkendades:

„Kas sa vpelt kas pö vieel, ju!-*
ged öelda, et kortsus olid üksinda,
et sinuga kaasas polnud üks naine!
Vaata .milline on su nägu!"
Ehmudes haarab mees peegli, sil
mitsedes sellest oma nägu. Ja tõesti,

salgamisel pole enam mõtet

Sest näol, seal ilutsevad punased
jäljed, mida jätnud sinna võõra prei

likese liigagi tublisti värvitud huu
led!.. .

Nalja.

Meeste loogika.
~Meheke, täna tuled sa jälle liig
hilja kõrtsist koju, pool ööd on juba
möödas." »

~Kui ma kodus oleksin olnud,

oleks pool ööd niisama möödas ol
nud." '

TULEVANE TEHNIK

Ema: ..Olev, ära puutu isa, las

ta magab!"

Olev: ..Muidugi ema! See on ai
nult väike tuuleveski, mida ma pa
berist tegin. Hoian teda isa nina ees.

kui ta norskab, piis veski käib."

. Kelner: . Seda võib oina käest kü
sida."

Võõras: ..Nea küll kutsuge siis

peremees siia!"

NOORPAAR PULMAREISIL

Noorik: „Ah, mägede otsa roni

mine on ometi raskem kui ma mõt
lesin ! Kas ei võiks üht eeslit saada ?"

Mees: „Kas ei ole mina mitte

sinu juures, armsam? Toeta aga mi
nu najale!"

SÕBRANNADE KESKEL
Lilly: „Kuule, Leida sa amüseerid
kahe härraga; üks on brünett, teine

blond. Kumb nendest on su peig
mees ?"
VÕÕRASTEMAJAS.
Võõras: ..Kelner, miks selle oina
Leida: ..Brünetiga olen ma roh
kem kihlatud."
liha nõnda vinske on?"

Nr. 17

ABIEUULEHT

lüc •

Hindmõistatus Ms 12

Õieti lahendajaile loositakse 11. skp.
kaks maksuta kuulutamisvõimalust ja üks
huvitava sisuline romaan.

Surm.

tutvust
@ealt ta lõitaö, fud midagi pole ta fülinb,
vanema korraliku meesterahvaga, ef
ühiselt mugavat kodu luua, soovitav,
ei ta vaata etjf viii alled ori noot,
kel väike maja ehk vähe kapitati.
valmimata veel elutuum, f00r...
Kirjad, Tartu. Rüütli 11 ,-Dksi igav 1931"
Hpne röövlina paaraö daagi fõif düli...
<&i teba fjärbafd tee fadte düütute nuufdeb, Kaks haritud, viisakat preilit,
kindel teenistus, soovivad
ega ema dübame valutav veri;
tõsist tutvust
öbebe*venbabe bidar*meri
samasuguste härradega. Vanade
ega ida noruppäi pallunub juufdeb.
32—55 a. Kirjad saata. Tartu „Abie!u
Hormad peredt perre fui marrunub öiidon,
lehe" abitalitus Rüütli 11. „L. 30" j»
„Õ. 35."
veri ei fjanguba daa pudflevaid darvid
aina värdfet ta elule tarvid,
Kurb, hingeline naine soovib
muibu vidt idegi põrmud dureja 0n...
tutvust
Ervin Üibo

Hindmõistatuse nr. 11
lahendus.
Vasakult paremale: 1. Kosk; 3. Olga

4. Rumm: 5. Pill; 7. Ahne; 8. Laht 9.
Laur: 11. Hang, 12. Mari; 13. Laas; 15.

Emma; 16. Kull: 17. Saun; 19. Alma,
Anna; 20. Kask.

Ülalt alla: 1. Koor: 2. Kamm; 5.
Pall 6. Leht; 9. Lehm; 10. Regi; 13.
Lesk; 14. Saal; 17. Sahk; 18. Nahk.

Õieti lahendajaist said: E. Andrek
son Tori-Seljalt Pärnumaalt ja Anton
Vasakult paremale; 1. Noot; 3. mitte Schults Tallinnast, kumbki ühe mak
ilal; 5. Hädas olles vajame..6. Vaja suta kuulutuse võimaluse ja A. Kukk
lik kalapüügil; 8. Tarvitakse kütmisel; Tartust prii Abielulehe 3 kuuks, 1. juu

Sõnade lähendas.

mees-hingega, keda huvitab abielu
Rosalie Paulus ning' Aleksander ja Kirjad slt. ..Hingeline"

9. See, millest jutlustavad pastorid; 14. nist alates.

Vaatama (murdes) 15. Kirg; 16. Kui
saabub õhtu, laskub a11a...; 17. Naise
või mehe ema.

Seismajäänud kirjad;

Vanem proua soovib

Need, kes lahutavad.

Möödunud reedel tulid lahutuskojas
läbivaatamisele järgmiste paaride lahu

Aliide Singi'

Hiromant-grafoloog

Ülalt alla: 1. Elukutse; 2. Huvitav
„Sirelid ja kevade,, 6. „Ei taha tusasjad:
Aeg näib tühtne igaühele, kes ei
ajaleht kõigile; 4. Lõhu, hais; 6. Iga õnnetu olla" I, .Meie lihtne ühisko
Theodor ja Liine Paul s o n; Karl täida teda mingi sisuga.
kurjategija 0n...; 7. Lühendatud mehe du" 4, .Dksi on igav" —2, .Loomulik ja Irene Marie Maser; Friedrich ja
nimi: 9. Kui võõras läheneb koerale kos ilu" 1, „Eva" 4, .Metsade tütar" Adeele Nõvad; Ernst Johannes Vol
Vastutav toimetaja ja väljaandja
tab...; 11. Maa mere kes-ei; 12. Kar —l, .Võilill" —5, Erna Lexa" —2, demar ja Adeline Kadar p i k ; Niko
detav roomaja; 14. Puu, millega võrrel .Peipsi" 3, .Noor preili" 2, .Ke
vad 1931. a." 2, .Reseda" —6 kirja.
dakse kangeid mehi.

A. Jürisson.
lai ja Marie Jurkanski; Andresi ja
Lydia Elmanovitch; Bruno ja Ida „Estotrükk", Tallinn, S. Karja t 8

Surge.

Ennustan sündimise, planeedi, käejoon

te ning teiste loodusemärkide järgi
saatust ja iseloomu täpselt ja õietti
Klaasingi tän. 3-a=lo (hoovimajas).

Hiromant

oa Veenduge, et
I Oskar Manni Killis- & KelisW sm A
on kõige kasulikum ostukoht. •
Oma kulla-, kella- ja hõbesepa töökojad. :*=

Piil Bitätlsni

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

1 Raekoja platsil - Raekojas. 3
Noor, energiline noormees soovib j

Telefon 429-08.

Mütsi-, kübara- Ja
karusnahakauplus r.
on Väike Karja t. ÜieVÜCÜlfd |
Vsns Posti 1.8 Sunre Karja t. narsal. j

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

preilide ja prouadega, kes võim ildaks mmgisuyusi

ieenistuskohta. Oman 1 liigi autojuhi, sepa ja tis- j
leri (puusepa) tunnistused. Soovitajaile poole kuu

palk. (Soovikorral elulookirjeldus ja päevapilt).
Võivad olla ka härrad. Kirjad slt. „tlsiav sõber-f

Korralik 18 a. maanoormees, kellel
kindel tahe kord oma igatsuste eesmär
gile jõuda, soovib Tallinnasse kohta

23„

! ahllalitni Hirva jaamas

ueduiisu juurde.

hra J. Videviku raamatu- ja ajakirjanduse kaupluses, kus võe
takse vastu tellimisi ja kuulutusi ning müüakse „Abielulehte"
üksikult ja suurel arvul.
Kõige austusega taiitUS.

Härra V. M! !
Kirjad slt. „Korralik tööjõud".
II suvistepühal ja 29. V. ei saanud feid
kohata. Andestage ja teatage enesest veel
endisel aadressil. A. N.

-

Tähelepanu!
|l iile terve riigi sõidavsd suurema rahuldustundega lile K
| 20.000 sõitja: N

Kirjavahetust

Väljamaalt kohale jõudnud

soovib aus. korralik, otsekohene, karske, heasü
damlik ja õrnahingeline noormees riigiametnik,
Lõuna-Eesti keskooli haridusega, talutüdrukuga 22-

j Raomonn MM RaAtts! J

26 a. vanuses. Eelistan valgeverelbi ja mitte üle
keskmise kasvu pikkuseid. Päevapilt ja väike elu
loo-kirjeldus soovitav. Vastused selle lehe talitus
se kuni 17. VI. 31. kviitung 162 eitenäii.

j PriiMSÄi Rossi
Ei usu,

Kuulus okkulfist-astroloog,

Maiev

kuid siiski proovida ju
kord võib. Kirjad slt.
..Pettunud,"

ja teistel meie ratastel. y
j 1 Need on oma käigus kerged, ehituses tugevad, välimuses nägusad H
| ja alat, leidnud laialdase lugupidamise. Soodsad maksutingimused! §Z

f Kra Saar & KOa festonia puiestee nr.27. §T
I : TARTU OSAKOND: Raatuse tän. nr. 2. , jt
lillllll— I 111 iII iil —— ———

Lõbusad poisid, kes ei

tunnista kurvameelsust,

soovivad leida samasu

abitalituse Valgas j
pr. R- Kauk<* ajakirjanduse tsentraalis, kus võetakse!
vastu tellimisi ® kuulutusi ning müüakse „Abielulehte"l
üksikult ja suurel arvul. j |
Kõige austusega TALITUS I

neidudega {22-30 a. van.) Kel on talu ehk kes pä

Soovin

Sind endisel kohal ja ajal.

de eest! 7. s.k.p. ootan

Tartu härrad

Noor lesk ja preili soovi

Jalanõusid,

R. BAUMEES
Kopli tän. 18.

Rikas vanapoiss soovib

olla oskab ja kes ka hä

tutvuda

dakorral aineliselt valmis

on aitama. Vanadus 30-

varandusliselt kindlusta
tud preili ehk lesega. Kir

; ühega teist suvisõbra leid
miseks. Vastaku ainult kai
ned ja korralikud härrad,

j sest flirt ei huvita. Kirjad
Tartu, Rüütli tn. tl. P. )o
hannsoni ajakirj. kontor,

märgusõna all. „Noor

! lesk" ja «Unistus õnnest"

jad slt. „ 1.000.000-1.000.000"

vajab lõbusat, prisket su
vekaaslast

perenaist
seltsilist.
Kiri. s.l.t. „Dksi on igav,,

Salkkond noori lõbusaid
tütarlapsi, kes eelistavad
viisakaid korralikke mehi,
soovivad

tutuust
hea sõbra leidmiseks.

Kirjad slt. «Kevade ja

noorus."

Meheä,
kes Teie tunnete hingelisi
tühjust abielus, kirjutage
samasugusele naisele.

Kirjad slt. ..Uue elu
| lootus".

Noormees, kes palju
reisinud ning ühtlasi ka i
omale väikese kapitali , Vilunud
kogunud soovib

Soovin leida

sõbra

IllM

hellahingeliste noormees ! lõbusate preilidega.

te hulgast. Kirjad palun
Rakvere, Pikk tn. 5 Heli

võtnud soomlane

Kes võtaks masinal üm
berkirjutamiseks pikemaid

kirjatöid, palun teatada

soovib fufvoneda
eesti neidude ja leske

dege kellel huvi ja kapi
tingimused (tasu ja muis j tali Eesti-Soome sõprus
sidemete loomiseks ja kes
asjus) ja aadress järgmi
sel aadressil: Aug. Peips,

Nuia. Ainja.jJSSgg MM

soovib kohta ärasõiduks,
Kirjad slt. .Puhvetipreili."

Korralik, 26. aastane
noormees, kes omab so

Eesti Vabadussõjast osa

Masinakirjutajal!!

! puhvEiipreili

Kiri. slt.Kuival maal"

Toivo.

õpilane."

vad

tutvuda
moodsaid, hästi vastupidavaid soovitab

hingelise, vaba mehega,
kes elu tunneb ja sõber

Võimaldage korralikkude
eluviisidega noormehele
soodsatel tingimustel ära
õppida amet. Pakkumised
saata slt. «Päevapiltniku

randusega ilusa ühiskodu loomisel. Eelistan ausa
meelseid, õiglasi, ilusahingelisi. Kirjad: sJ.t. „Meie
kodu Õnnela"

Noor, iiksik, rikas lesk

Tänan sind valgete roosi

Häärad päe
vapiltnikud!

rib talu, ehk kes võiks kaasa aidata vaikese va

Hrtur.

sid."

Patarei 19-3. .Alvine N."

Keskeasse jõudev endine põllumees, omavalitsus
tegelane, karsklane, ausameelne, mitieinetu noor
mees soovib

iile kumme aasta välis

mail ja Eestis.

sõbratare.

50 a. Kirjad saata Suur

Pr. Tony Uncaeri kübaraäri Dunkri 2.

tutvust

kirjavahetust

I Teatame
„Abielulehe"
Valga linna
ja ümbrus
konna kõigile
lugejaile,
et oleme avanud
1. juunist
s. a. j

mas võetakse tellimisi vastu ja uuendatakse
ning vormitakse kübaraid.

„Estoonia': teatri vastu,
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Suure eduga ennustanud

guseid

Kirjad slt. .Lõbusad poi

suures väljavalikus odavate hindadega. Sa

hiromant ja selgeltnägija

et ühele pettunud naisele
võib veel olla õnne ilmas,
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liidse teenistuse ja on

majanduslisalt kindlusta
tud soovib

tutvuda
preilidega, kellega võtks

oleksid huvitet kirjavahe*

hiljem abieluranda tüürida

; tusest. Kirjad slt. MÄro".
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