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Kuulutusi võetakse vastu lehe ilmuvasse
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saatmiseks puuduvad margid ja seismajäänud

numbrisse kuni neljapäeva õhtul kella 6-ni.
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Toim. kõnet.: kl. 3—5. Kontor avat.: B—6.

tused ja agendid. Lehte võib tellida ka kõigist

Vabariigi postiasutustest ja -agentuuridest.
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I kuu 45 s., 2 kuud 85 s., 3 kuud 125 snt

saates. Välismaile 2-kordsed hinnad. Aadressi
muutmine 25 senti.

I aastakäik.

Pühapäeval, 20. septembril 1931.
'cäfied südames.
Jätan sinuga jumalaga, mu kuldblond õeke. Igaveseks
ajaks, arvad SaP Ei tulen tagasi. Tulen tagasi, sest keegi
kutsub mind. Sina oled see, kes mind ootab igatsusega.
Enne lahkumist ootan veel Sinu tulekut. Ootan, ja mu
hing väriseb vältimatus õnnes. Tule ju! Astu oma pehmete
astetega läbi vaiksete unelmite. Võta kaasa oks oma aiast,
oks, mis lõhnab joobnustavalt ja too mulle, sest tahan joobuda
aroomist, mida levitab lill ja mida Sinu käsi on puudutanud.
Läbi. lehtede sõrenduse paistab päike Su aeda. Sa istud
aias: on vaikne. Kuldavad Su juukseid veel kullasemaks
päikese kiired ja nagu põimivad Su pea ümber mingi fantasti
lise oreooli.
Su mõtted ujuvad kõrguses, seal, kus helevalged pilve
tombud saalivad edasi-tagasi. Ja Su lapselikud silmad vaata
vad kaugusse, metsade ja mägede taha. Siis laulad Sa: laulad
seda laulu, mida kuulsin siis, kui olin kunagi Su juures.
Tähed on taevas, mu kuldjuukseline, ja tähed on ka laial merel.
Kunagi laulsid Sa, et ilusad on need tähed, mis asuvad süda
meis ja on köidetud kokku armuahelatega.
Laula! Laula! Su laul on nagu tuhandete müsteeriumite
ühine akkordide lainetus... Nopin su laulust välja helisevaid
kuljuseid, puhtaid ja selgeid. Tahan helistada neid õnneradadel
tulevikus. ALEKSEI SINISALU.

Lootus.

Saladus.
Prof. Gustav Eberleini raidkuju.

Im. ki! kiilil! omi pnta...
Pariisi ajalehed teatavad ha
ruldasest juhtumist, mis neil
päevil Hulli linnas, P.-Ameeri
ka Illinoisi osariigis ette tul
nud.

Ühes kirikus peeti laulatust.
Peigmeheks oli kurttumm, kes
aastat kuus tagasi oli tugeva
närvipõrutuse tagajärjel kur
diks ja ühtlasi ka tummaks
jäänud. Hiljuti oli ta tutvune
nud ühe noore neiuga, kes ot
sustanud tema kurba saatust
jagada ja talle eluseltsiliseks
minna.

Noorpaari laulatusele oli ko
gunud palju rahvast: nende
sõpru, sugulasi, tuttavaid, aga
ka hulk võõraid, kes tahtsid
uudishimuga kurttumma peig
mehe laulatust näha.
Saabus moment, mil pastor
pööris noorpaari poole küsi
musega, kas nad soovivad üks
teist enestele abikaasaks. Sel-

le küsimusega pööris pastor ka
kurttumma poole. Kõik juures
ollijad olid arvamisel, et kurt
tumm vastab õpetajale peanoo
gutamisega. Kuid kõikide ülla
tus oli ootamatu suur, kui peig
mees vastas selge ja valju hää
lega: „Jah!". Ärevus, mis kurt
tumm laulatuse ajal tundnud,
vabastas tõsisel elusilmapilgul
tema keelepaelad, andis talle
tagasi kõnelemise võimaluse.
Kirikus tekkis suur segadus.
Pruut langes hüsteerilisse mi
nestusse: ta hakkas valju hää
lega nutma suure rõõmu pärast
oma õnne üle, sest ei suutnud
uskuda, et see tõsi on. Peig
mees oli ise ka selle ime üle
sedavõrt imestanud, et jook
sis kirikust välja, kaotas tasa
kaalu ning põgenes metsa. Um
bes paari tunni pärast leiti ta
viimaks metsast üles ja toodi
noore naise juurde tagasi.

puusärki saatva rahvahulgas
kõndis osavalt grimeeritult
„surnu" ise, hoolega kuulates
kõiki kõnelusi, mis tema sõb
mad sõbrad kaaslasteks, simu rad ja saatjad temast rääki
leeris ta surma ja kuulutas sid.
ajalehtedes oma eelolevatest
Kurb matuserong jõudis vii
matustest järgmisel päeval.
maks kalmistule ja ainult siin
Ja tõepoolest, järgmisel päe avastas „surnu" oma sõpradele
val seisis Stefan Pateni korte suure saladuse, et ta olevat
ris kinnine puusärk, mis vars nendega väga rahul, sest nad
ti asetati surnuvankrile. Sõp avaldanud tema vastu omi tõ
rade ja tuttavate hulk saatis siseid tundeid, nõnda nagu se
„kadunu" kalmistule. Kuid da neid tõesti tundnud.

Jun", te is on pnroi tasa...
Niisuguseks „surnuks" osu
tus Ameerikas keegi 80-aasta
ne rauk Stefan Paten, farmer
Illinoisi osariigist. Tundes oma
surmatunni lähenemist, tahtis
ta oma tuttavate, sugulaste ja
sõprade tunnete tõsidust kont
rollida. Ja selle eesmärgiga
võttiski ta ette katse.
Võttes omale mõned lähe-

Veeuputuse koledusi faunas.
Ä/e miljoni inimese kukkunud.
Tšang-Kai-Šek saabus Han ku ühe ruutkilomeetrilisel maa
kousse, sõites läbi mootorpaa alal. Nankingi valitsuse käsul
dil terve päeva jooksul uputu ettevõetud uurimistel aero
se piirkonna, kus tuhandeid plaanidel ei ole selles hiigla
põgenejaid veetakse kõrgema tasandikus, mis üle 5800 ruut
tesse kohtadesse, kus neile kilomeetri oma alla võtab, min
toitmise ja abiandmise punk gisuguseid elutundemärke nä
tid korraldatud. Ehkki vee ha: kõik on surmasaanud. Ar
pind viimaste päevade jooksul vatakse umbkaudselt, et vees
on Jang-Tse-jões 25 sentim. on uppunud üle miljoni ini
võrra alanenud, on seisukord mese, see on samapalju, kui
meil terves Eestis üldse ela
siiski veel väga ähvardav.
Abiandmise komitee kuulu nikke.
Uputuse hädaoht oli seal
tab ametlikult, et suure kanali
läbimurdmisel on Kaiu ja teis seda suurem, et nimetatud ta
te linnade elanikest hukkunud samaal ei ole kusagil kõrge
sajad tuhanded inimesed. maid kohte, kuhu inimesed
Ametlikult kinnitatakse samu oleksid võinud vee eest põge
ti, et taifun on hävitanud Vu- neda. Ja kui oli suurvesi äk
Hu põgenejate laagri Nankingi ki tugevad jõe kaldatammid lä
läheduses, kus üle 4.000 ela bimurdnud, siis ujutas vesi sil
niku hukkus.
mapilkselt kõik puuvilla istan
Jang-Tse-jõe vesi on pea dused üle, voolates möllava
aegu kogu Kian-Si tasandiku veekoguna ja hävitades omal
üleujutanud, kus asusid Hiina teel kõik elavad olevused. Ar
maa rikkaimad puuvilla istan vatavasti on kõik elanikud up
dused. Seal elas inimesi äärmi punud.
selt tihedalt, umbes 400 elanik-

qifepäeuattbtika.
aaria.
Kuldtolmu päike õhku paiskab
ja hõbetolmune mu tiib,
Õissädelusi suvi raiskab
ja surmale mu vastu viib.
Kui hommikpuna taevas loorus,
kui hõbesiidist sinivõrk,
siis sinihallist kestast koorus
mu heha kastekerge, hõrk,
Mind sinikaste kergus pesi
smaragdises krooklehe nõus;
mu tiibu hõbehaprakesi
siis kuivatas kuldpäeva tõus.
Ning järve hõbepeegli randa
mu kannab vaikne tuulehoog,
On kerge oma hinge kanda,
mis virvendav kui vetevoog.
Ent varsti tema virve hajub,
koost kukub, nagu kuldne kee.
Päev horisondi poole vajub,
ja õhtu laskub üle vee.
Saab pime, valgus muutub rangeks,
ja kustub päeva värviping,
kui õis siis närbun, muutub kangeks
mu tiibele mu väike hing.
Kui kasteniiske õhtu ööstub
ning taevas kuu plaatina-kuul,
ta siniavarusse sööstub
kui vilgas, seiramatu tuul.
RALF KMfIVER.

Inglis valsi põhisamm,

Tallinna tuntuimad tantsuõpetajad f\. Poolgas ja prl. M. Piiskop
Euroopa meistrivõistluste võitjaid 1931.

J(õLk tettige ja tugege
„CLbietufeAte",
sest seatt Ceiate patju iitifiuuiiauat
meetetadutustl,,,
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omavad sageli ägeda tempera
mendi, mis teeb neile lõpmatu
Mehed, hoiduge blondiinest!
raskeks varjata oma leegitse
vat kirglikkust.
Xad on kurjad ja saCakauaCad,
Marstoni arvates on mõtte
tus, kui mees abiellub, ilma, et
Prof. yiiarstoni. uurimusi.
laseks oma tulevast naist enne
Vana harjumus on blond nai ge keerulisemaid aparaate ja põhjalikult laboratooriumis jä
sis näha armastusväärseid, õr tuli järgmisele otsusele:
rele vaadata. Naiste salakava
nu inglikesi. Mehed eelista
lus on piiritu, et ainult mõõt
KniK blondid on pet
vad ikka blonde, lootes neist
misaparaat jaksab tõde päeva
liKud.
järclandlikke eluseltsilist. Need
valgele tuua.
Nad näivad oma blondjuuks
mehed, kes aga ihkasid tem
See, mida avaldas Marston,
peramentset naist, kinkisid te ja iseloomulikkude sinisil ei meeldi muidugi blond nai
oma tähelepanu pruuni juukse made tõttu küll väga ingelli sile. Nad ongi oma kaitseks
lisile. Punajuukseliste seisu kud välja, kuid on tõepoolest haaranud sule. Keegi blond
kord oli aga halveim, sest neid kaunis külmad. Kui mees kest proua kirjutab: „Ma ei saa
valt ei lama nende jalge ees, nõus olla selle arvamisega, ku
peeti petlikeks.
Kõigi selle vastu, millel on lähevad nad peagi üle avantüü na härral professoril ei olnud
suur mõju veel tänapäev, as ridele teiste meestega. Nad on käepärast esimesejärgu katse
tub nüüd ägedalt välja Kolum valitsusehimulised ja võivad materjali. Ta on käinud 13.
bia ülikooli professor Mars kurjad olla.
vanglas ja mõõtnud 3800 naist
ton. Ta on Reinud suurejoo
oma aparaadiga. Kas on aga
Tumedate
ja
pruuni
nelise, põhjaliku ettevalmis
vangla õige koht tõsiste hin
juustega
tustöö, valides katsealuseiks
geteadliste uurimuste toimeta
tuhanded blond-, tumeda- ja naised on palju truuimad. Neil miseks? Ka filminäitlejannade
punajuukselised naised, valla on soe süda, ent nad koke osavõtt uurimusist ei tee asja
lised ja abielulised, ja on neid teerivad veidi raffineeritult. paremaks. Blond naisile, kes
uurinud hingeteadlisest ja bio Nad ei oska nii hästi, kui blon esinevad näitelaval, ei või mi
loogilisest küljest. Naiste hul did, oma tundmusi varjata, on dagi usaldada, ent mis puutub
gas oli näitlejannasid, naisüli palju otsekohesemad ja ilmu see meisse, teisisse? Keegi
õpilasi, naisvange ja haigeid tavad enam poolehoidu. Nad naisüliõpilasist seletas mulle,
mitmesuguseist ravilaist. Pro on mehele kättesaadavamad. et nemad katseid Marstoni
fessor Marston tuli arvamisele, Mees flirdib küll nendega, kuid aparaadiga üldse ei usu ja ai
et juukste värv laseb tõepoo ei võta neid tõsiselt. Naine nult veiderdusiks pidanud ja
lest kindlaks määrata naiste tõmbab meest seda enam, mi see neile suurt nalja sünnita
iseloomu omaduste põhijooni. da saladuslikuni ta näib mehe nud, aparaati võimalikult tu
Kui inimese juuksekarv ei le.
geva hooga liikvele panna."
ole enam normaalne, on ta näi
Ent vaatamata kõigile, näib
Puna juuKselised
teks liig matt, või määrdinud.
küll prof. Marstoni arvamus
võib kindlasti oletada, et lugu on oma tundeelus peaaegu sar tõenäolisemana, kui tolle blon
näärmetega korras pole, ja nased mustajuukselisile ja see diini vastuväide, ja mehil tu
see omakord mõjub tunduvalt pärast ei tule neist kartlikult leb muutuda ettevaatlikumaks
iseloomule. Marston toimis eemale hoida. Oma hinge põh blondiinide suhtes.
oma uurimusi, tarvitades kõi- jas on nad head inimesed, kuid
Aug. Peips.
..ülime-Wii!" - Dfronlo.
Kuulus psühhiater, dr. Be
riiona, on kirjutanud artikli
uuest haigusest, mida ta nime
tab „kiiruse-haiguseks" või
„afroniaks".
Dr. Beriioni arvamise järele
puuduvad „al'ronikul" ettevaa
tuse-, mõõdukuse- ja otsusta
misvõimed. Nemad püüavad ra
huldada oma igaüht soovi või
impulsi, arvates, et nemad sei
savad mitmes asjas teistest ini
mestest palju kõrgemal (osali-

ne suurusehullustus), avalda
vad isegi elementaarsete ette
vaatus määruste kohta oma
meelepaha, ei taha kuulata ega
tähele panna mingisuguseid
nõudeid, vihkavad inimesi ja
asutusi, kes neile kitsendusi ja
takistusi teevad. Eriti palju
~afronikuid" leidub viimasel
ajal autojuhtide hulgas. Kaht
lemata on nad enamikus hai
ged.

Püüe võimalikult suurt

7£«/ oodatakse oma
printsi"...

Capsed süüdistav oma
isa surutises kõfuatuses.
Berliini kohtus arutatakse
praegu seksuaal-protsessi, mis
palju psühholoogilist huvi pa
kub, sest siin on kerkinud üles
küsimus selle üle kas võib
laste kui tunnistajate tõendusi
usaldada. Neist tõendustest
oleneb isa saatus, keda või
dakse tema alaealiste laste
tõenduste tõttu mitmeks aas
taks sunnitööle mõista.
Endine Scharlottenburgi koh
tu teenija Ernst Bandelt, mõis
teti administratiivkohtus van
nutatud meeste poolt 2 aastaks
sunnitööle komblusvastase ku
ritöö pärast, et tahtis oma
kaht alaealist tütart üht
7-me ja teist 10-aastast
vägistada.

Bandelt on nüüd sisse and
nud appellatsiooni-kaebuse, pa
ludes end õigeks mõista, sest
ta olevat ilmsüütu, sest terve
protsess saanud alguse naise
ja ämma kättemaksu ihast, kes

seletavad, et tema tahtnud oma
kuritöö korda saata naise sa
natooriumis viibimise ajal. Pea
legi, Bandelt seletab veel, et
naine alustanud protsessi ka
sellepärast, et siis teise mehe
ga abielluda. Bandelt andnud
nõusoleku lahutamiseks, tun
nistades mõlemapoolset süüd,
ainult sellepärast, et võiks siis
üht tütart oma juurde jätta.
See asjaolu aga äratanud nai
ses viha, ning see õpetanud siis
lapsi valetunnistusi andma,
seletab Bandelt.
Kohtu esimees juhtis aga
süüaluse tähelepanu asjaolule,
et laste tunnistused on seda
võrt täpsed ja üksteisega ühti
vad, et vaevalt oleks võinud
lastele sarnaseid mõtteid istu
tada. Et aga süüalune kange
kaelselt oma seisukohal püsib,
tuleb kohtul veel palju tunnis
tajaid üle kuulata, enne kui
lõpulikku otsust teha.

JCa.in.e~torrea.dior Cäkeb kloostrisse.
Lõuna-Ameerikas on keegi elu oli mitu korda tõsises hä
Golarez, härjavõitlustes üldise daohus olnud.
Alles hiljuti üks suur härg
populaarsuse võitnud, kui jul
ge naine-torreador, keda tema haavas teda õige tõsiselt ühel
kartmatu väljaastumiste tõttu härjavõitlusel, tõstes tema oma
võitlusareenil on nimetatud sarvile. Aga ometi jäi ta veel
„areeni-kuningannuks." Kuid õnnekombel ellu. Praegu on
nüüd on ta otsustanud loobu see naine-torreador kõigest 24
da oma senisest elukutsest jaa. vana. Tema kardetav elu
minna kloostrisse elama.
kutse on aga võimaldanud talle
Mia Golarez on rahvuselt pe hiigla varanduse kokku kuhja
ruaanlane, omal ajal kuulsa ta. Nüüd on ta selle suure va
kiirust saavutada on kaht torreadori
tütar. Oma torrearanduse kõik de Pasko nais
lemata ~kiiruse-haigus" või dori-tegevuse kestvusel on tap kloostrile ohverdanud, kuhu
nõnda nimetatud „al'ronia", mis nud mitusada härga, kuid seni kavatseb tulevikus nunnana
õige tihti ette tuleb.
ikka veel ellu jäänud, ehkki ta elama asuda.
~Kiiruse-haigus" on aga ars
titav. Esimesed „afronikud"
Aadam ja Eeva ballil.
tekkisid alles siis, kui alga
sid võiduajamised ja võidurat tihel hiljuti korraldatud eraballil neidu 50 frangiga. Seltskonnas teki
sutamised. Autode levimine on Lyonis, Prantsusmaal, esinesid kaks tas lõbusat meeleolu see otsus, kuna
üliõpilast, noormees ja neiu, aru ei saadud, kuidas ja miks on
aga muutnud selle haiguse noort
enesest süütus ettekan noormees patustanud poole rohkem
„massiliseks" nähteks. „Afro mingisuguses
kui neiu, nagu seda arvata võib ka
des,
mis
kujutas
patulangemist, ristuse
suurusest.
nia ravitsemine ei ole aga mit täiesti alasti. See pahandas
aga mõ
te väga kerge, sest isikud, kes ningaid pealtvaatajaid, kes teatasid Pole huvituseta mainida, et selts
konnas korraldati trahvirahade kat
politseile.
kord seda haigust põdenud, asjast
Asja kohta koostati protokoll, mis miseks korjandus, mis tõi sisse 3000
haigestuvad hiljem jälle kau hiljuti
oli arutusel kohtus. Kohus lei franki, see on kakskümmend korda
nis kergesti, kui auto tüürirat dis, et üliõpilased on tõesti patusta rohkem, kui raha vaja oli.
nud, karistades noormeest 100 ja
ta juurde pääsevad.
Järgmine samm, mille tegime, oli
gimused, milliseile peaksid vastama peened ja ilusad, ning Narvast kirg
kuulutusele vastajad ning varjunimi, lised ... Kirjutasid paljud head lap vastuse saatmine, milles viisakalt

sed ja daamid heast perekonnast, ; avaldasime soovi, näha lugupeetu
kirjutasid rikkad, keda „varandusli- ] päevapilti. Sellel oli ka tulemusi.
ne seis ei huvita", ning kes meeleldi Paljuilt saime nende foto, ning pal
olid valmis kaasavarana tooma moo jude saatsime tagasi. Kuid ei saand
Dlaiscd suurimad unistajad.
piiga, kes igatsusest närbumas, ehk torjahuveski ning mõne maja. Siis ka mitte. Keegi vastas: „Ma pole
longi rõdul, rüüpasime õlut ja vaid mõne seikleja abielulise. Ent tule kena hulk naisüliõpilasi, kes meeli ilus, teen enda naeruväärseks, kui
lesime, kuidas võõras linnas sobi mus oli hoopis üllatuslikuna. Lõ tasid Tartusse, kus inimesed olid saadan pildi, seega rööviksin endalt
TCaisülng/.,
vaimalt sõlmida tutvusi. Ja nagu see puks evisime 60 kirja. Kirju oli seal läbikäinud hoopis teisest ristimistu rõõmu vastata leile". See mõjus
tavaline, otsustasime meiegi katsu igasuguseid. Neid, mille kallal oli lest kui Tallinnas, lubati päikese mulle sügavalt. Keegi vastas, et fotot
Kus viibid sa ? . .
da õnne ühes kohalikus ajalehes.
nähtud palju vaeva; neid, mis hoo paisteliseim tuba neitsilikus kodus, < ei saada, kuid kui teda soovitakse
Nii õudne on üksinda.
Ja tolle kuulutuse avaldamisega letult olid visatud paberile ja siis niipalju armastust ja ligemisear näha palest palge, siis mindagu ja
Kui väljas mässab sügistorm,
veendusime nii mitmeski tõigas, mis kirju, mis kõnelesid igatsustest, mil mastust, et... Ah, päris valus vaadatagu ühe tuntud fotograafi vaa
laulab sügise südantlõhestav
on tähtsad, et kuulutus avaldaks liseis helises nukrutsev toon, ning ja kahju on mõelda tagasi sellele! teakna taha, seal, alt neljas rida,
fanfaar. . . Kirjuta, kui tunned
vastavat mõju, muidugi naisite. Esi lõpuks veel liik kirju, mis küll pige Lks selliseid meeldivaid kirju on kolmas pilt vasakult olevat tema.
üksinda õudu sügises, slt.
veel praegu alles, milles lubati Igatahes algupärane.
teks, kui keegi tahab võita poole mini olid vaid aadressid lühikese mul
„ Meeshing sügises" all.
Ent aadresse peaaegu mittekuna
hoidu lugejaskonnas (muidugi õr järelmärkusega „ootan kindlasti", seda kõike.
väga", „külastage mind" jne.
Siis veel lõputa arv neid mahedaid gi. Poeti tavaliselt „poste restante"
nemsoo hulgast), siis peab ta ku „igatsen
Ent
viimased
hüvitasime
aumeestena
ja magusaid sõnu, mis pandud kirja intiimsuse ja diskreetsuse taha.
Alati on kõiki huvitanud küsimus, jutama endast sümpaatse ja küllal
Sain nii palju tundma naisis. Prae
kuidas sobivamalt luua uusi tutvu dase intelligentsiga olendi, kel kin ja diplomaatidena kohe ära, sest kuupaistesel ööl kusagil üksilduses
veel loen enda ees seisvaid kirju
si vastasoo pooltega? Kuidas tun del teenistus, või nagu seda tavali „lahtiste uste" poliitikat, kui veet uinuvas talus Lõuna-Eestis, „kus nur gu
ning
nende vastuseid, mõned neist
lev
see
ka
pole,
me
mingil
tingimu
gas kummutab tuule hund ja aknale
gida ligemale inimhingele? .. Noorus selt väljendatakse, kes parandus
sahiseb sõmerat lund."
on isegi sellised, mis käivad juba
igatseb ülekeevaid elamusi, kurvas likult kindlustatud". Teiseks, peab sel ajada ei tahtnud.
Ja uurides neid kirju, sageli imet
Peab tunnistama, et kirjaoskus ja „kesta peale". Heidetakse ette, et
tul> sügavalt üksildusest ning oskab olema nooruslikumais aastais, nii 24
armuda kuumalt ja kõrvuni ... Ins ja 32 vahel, mehine, „teatava selts lesime inimese võrratut oskust kir osavus väljendada kohaselt mõtteid, mu psünonüümne isik olla suur sõna
ja põimida loomutruud ja hingesta on naiste hulgas kõrgel järjel. Kuid detegija. Tõsi küll, suur seikleja,
tinktiivselt aimab noorus, et ainult kondlise seisukohaga."
nooruses võib armastada, et ainult
Kuulutus peab väljakukkuma võrd tud igatsust ja ootust. Mõned kir mis igas kirjas korduv motiiv, on naistekütt ja jumal teab veel mis.
nooruses on armastus midagi väärt; lemisi lühikesena, ent jalustrabava jad olid vägagi stiilipeened, sügava ikka see „lootus õnnistuse peale". Öeldakse isegi, ma olevat jonnakas,
ta aimab, et ainult siis võib armuda ja köitva pealkirjaga, mis juba lehe tunnetuse ja suure vaimlise intelli Keegi näit. oli valmis kahe nädala öeldakse karmilt, et näolapp ei tä
mõnest aga kostus lootu jooksul abielluma, ning kutsus isegi henda veel midagi, kui meest en
ja armastada, kui noorus on täis avamisel kangelaslikult paeluks lu gentsiga,
enne seda tutvumisvisiidile, rahalised nast pole selle taga.
värskust ja elujõudu, ent mitte siis, geja silmi. Tuleb niipalju, kui või setu nukrus.
Oleme
sageli
lugenud, kuis filmi küljed ei tegevat mingeid raskusi.
Keegi kirjutab, et „sügise hääled
kui hinges laulavad sügisviiulid, kui malik, hoiduda pealkirjust „tutvust"
hõbe särab juba juukseis... Seda ja „soovin", sest nood on lugeja ju tähed, näitlejad, kuulsad lendurid ja Oli kirju, milles tungivalt avaldati nutavad, kaebavad, vaiu sümfoonia
sportlased
pälviti
saavact
sadasid
ar
väriseb
õhus. Ka laulavad sügistor
soovi
tutvuda,
oli
isegi
juurdelisatud
ba
kõrini
ära
tüüdanud,
ja
ta
möö
kõiki me teame ja seega ka seleta
tav, miks püütakse luua kõiksugu dub neist neid läbi lugemata. „Tut- masttuskirju. Alati mõtlesin, milli kellaaeg ja koht, kus võis kohata. mid metsikut viit hääbumisest...
seid võimalikke ja võimatuid olu vust" ja „soovin" on äärmine asja ne tunne võiks küll pesitseda neis Tundmiseks: kas rõivastise täpne käib nagu häving läbi hinge ..."
kordi, et aga sobitada uusi tutvusi. likkus. reaalsus ja röövib kuulutu inimesis, kui nad loevad neid hin kirje!dis. rippuv kinnas, roos jne.,
Tõsi kord käib häving läbi hin
Ja moodsal, käesoleval 20-dal sajan selt igasuguse tõmbejõu. Peetagu gede ja südamete enampakkumisi ammu enam- vähem sellist otstarvet ge, närtsitab ideaalid, hävitab legendi
„võlut printsist" jääb vaid rusude
dil, on isegi ajalehtede kuulutuskül meeles, naised on vägagi lüürilise Olin veendunud, et suurim osa vas teenivad esemed ja rekvisiidid.
ja romantilise põhikoega; neid peab tajaist mängis sama mängu, kui
Suurim osa kirju algas otsekohe reaalsus, millel leitakse kaks pet
jed rakendatud selleks.
On olemas inimesi, keda ajalehis esiti tõstma õhulossi, ning alles sealt meiegi, kuid oli ka kirju, milles oli looduse kirjeldamisega, kuid oli ka tunud abielulist ees hall tulevik,
huvitatud vaid „õnnetused ja kuri laskma alla, tagasi inimsusse. Vaa avatud naisele nii omane ja healõh selliseid, kus asjale pikema jututa äripäev. Kõik on nii kurb. Tahtma
tööd", teisi joonealune romaan tamata selle koomilisusele, võib kind naline buduaar, sest mine tea, õnn pihta anti. Sisu eel tavaliselt oli in tult kerkivad silmi pisarad...
tiimhüüatis, kas „meeshing" või „mu
ja kolmandaid tutvuskuulutused. lasti väita, et ka meie vanaisad va on ju pime.
„Mu jumal, kui rikas on maailm
Paljud kirjutasid, nad olla aastate tundmatu" üks oli kirjutand isegi õnnest," hõiskab Damartine oma
Ent nood viimased, tutvuskuulutu naemasid möödunud päevil samase
„mu
võlut
prints".
„Josselün'is". Uskuge, seda on tõesti
sed, on enesest vägagi salapärased, kavalusega enda külge köitsid. Ja kaupa unistanud sellisest mehest.
Saime kirju, mis üllatasid tõsiselt, rikkalikult, kui unustate kõrged
kus lugeja püüab ridade vahelt lu ka meie isad-emad, ent nad ei rää Nüüd lõpuks olla ometi üks.... Tol
hetkel
tundsin,
et
minu
käes
on
hul
ühe
oli
kirjutanud
naishing,
keda
ku
nõudmised enda elukaaslaste vastu,
gi
sellest
meeleldi
ja
pigemini
näib,
geda välja kõike võimalikku, ja eri
nagi olin tundnud kui meestepõlga kui õpite neid armastama enda nõr
ti aga need, kelle poole kuulutus nagu oleksid nad abielludes mõle kade inimeste õnn ...
Ent kes olid need vastajad? Ena jat ning suurt naisõiguslast. Ent kustega ning kui teis armastatakse
juhitud, kellesse vähesed read süü mad pügada saanud, ja kaotusist
danud võitmatu huvi isiku vastu, kes ometi ei hõisata avasui!..
mik neist oli Tallinnast, siis Tartust nüüd kaikus tagasihoidlikkust kirjast
teie nõrkusi...
Kuulutus alaku alati romantiliselt. ja Narvast. Kirjad Tallinnast olid nukrusenoot ja ohjeldatud igatsus
kirjutanud nood read ...
Aug. Peips.
Istusime kord Pärnus, Rannasa- Tas olgu lühike enesekirjeldus, tin- salakavalad ja lihtsad, Tartust stiili- meeshinge järgi: „Aeg teeb imet"...

mille katte all alati võiks rahuliku
südamega kirju slt'ist ära tuua.
Põnevusega ootasime tulemusi.
Lootsime püüda lõksu mõne vana
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MBIELÜLEHT

Siis. kui ei ote armastust,,
Viui Ceht.

Nora sööstis akna juurde. Nägi

videvikus jalutavat enda meest ühe
noormehega. Nende järel tipsis ta

Kfllmetustõve (nohu) pisilnne leitul

õde.

Harilikult ei peeta külmetus
tõve (nohu) haiguseks: vähe
märkas, et teda jälgitakse. Kui va malt seda ei tunnista ei haiged
ras hiilis ta edasi, et kaduda nende ise ega ka arstid. Ainult sar
silmist, sest pidi ju päästma Nora.
musta sasipäise Noraga, kellele ta olnud vaid kirg, mis valitses üle ta Järsk pööre põiktänavasse, mille nastel juhtumitel, kui külme
armusõnu sosistas, silmad uppunud mõistuse, kiskudes teda neiu em nurgal sädistas neidude paar, eemal tamine toob enesega kaasa kas
silmi... Roosisuuke avatud, ootas busse. Ja nüüd on see haihtunud
das teda jälgi jäist. Pooljoostes tor kopsupõletiku või gripi, alga
suudlusi. „Närtsin, kui sa ei suudle Oli ta petnud teda? Viskus ju mas ta edasi.
vad haiged ja arstid tõsisemat
mind!" oli ju Nora talle sosistanud . neiu ise talle kaela, arutles Ossi,
„Kuhu nii rutt!"
ravitsemist. Enne seda ei pee
„Sina,
Ets!"
hõikas
Ossi
rõõmsalt.
Joobnuks tegi too naine teda. Ja suitsupilvi lakke puhudes. Lasi käe
nüüd on ta jälle siin. Kuis ütlen, libiseda paitudes üle Nora käharpea. „01en teel sinu juurde: tahtsin, et ta sugugi tarvilikuks.
et olen naisemees, et meelsamini tast Ent, kui ussist nõelatuna hüppas neiu sa aitaksid mind! Päästa mu Okas
Tõepoolest on aga külmetus
vabaneksin, kuis?..
diivanilt ning väljus. Ta saatus oli roosikese", kes sattus puuri."
tõbi
(nohu) samasugune in
Õrn puudutus äratas ta mõtiske otsustatud...
„Mis? Ei taipa su kõnet!"
lust.
„Teel seletan. Kuid nüüd auto!" fektsiooniline haigus, nagu
Läinud minevikku palju päevi, mil
katk, koleera ja kõhutüüfus
~Millest mõtled?" päris Nora.
karjus Ossi.
kadus Nora silmapiirilt
„Sinust, kallis!"
Piserdus külma sügisvihma ... Ossi
Auto kihutas läbi poriste tänava ki. Tema sünnitajaks on õige
Õnnelik puna värvis neiu paled, lebas diivanil. Tal meelestus Nora. te Peatudes märkasid sõbrad kaht väikesed pisilased, keda suure
paelus valged luigekäed mehe kaela Mis oli saanud tollest naisest?! . inimkogu eesuksel. Ossi tundis neis
vaevaga võib mikroskoobi abil
ümber ja suudles teda metsikult. Järsk ukse avamine katkestas ta enda jälgijaid.
näha.
See oli kunagi jaaniööl, kui mando nud, mida vastata. Ja milleks tehagi
liini trillerdus ning mahe neidude veel sõnu: lõpp oli möödapääsematu.
laul kajas öhhfe. Siis, siis tutvunes Nora ei suutnudki teda enam köita.
armuseiklusi otsiv noormees Ossi Kadunud oli tast endine võlu. See oli

Silmad hõõgusid kirest. Neiu huulte
puudutus tegi noormehe täiesti või
metuks, suudles talt sõnad, millised
pidid avaldama talle tõe. Tal polnud
jõudu vallandada end noist nõiakee
rustest, millistesse olid mähkinud teda neiu mustad leegitsevad silmad.
Joobuda uimastavast mürgist, kuigi
vaid hetkeks ...
Ent vabanema ta peab hukutavast
naise embusest. Teda läbistas äkki
päästev mõte: „Nora, homme lahkun
siit, sõidan puhkusele."
Neiu võpatas. „Lähed ning jätad

Nägu pilvis, väljus Ossi. Jõudes

minna vaevalt mõnisada sammu, kui

Külmetustõve (nohu) pisila
se leidis üles Londoni arst
Doces, kes kaua aega sel alal
šimpansete kallal katseid tei
nud (sest šimpansed haigestu
vad nohusse palju kergemini
veel kui inimesed).
Nohu pisilased on erakord
selt elavad. Haigus areneb
umbes 24—48 tunni jooksul,
kuid isoleeritud pisilased ela
vad õige kaua ja kannatavad
haruldaselt madala tempera
tuuri välja. Jäänõusse aseta
tud pisilased võivad jää sees
veel 13 päeva jooksul elada!..

„Väljuda praegusel hetkel oleks
mõtte. Lävel seisis Nora, läbimärg,
lipendavad juuksesalgud nõrgusid mõttetu, siis jääks ..Okasroosike" ik
vihmast. Hetkeline üllatus, mis väl ka puuri," sõnas Ossi naerumuigel.
„Peame need lurjused ära meelita
gatas noormehe pilgus, kadus.

Ollis oti Je.an.-Jak Housseau surma
põhjuseks?
milt.
Sõiduk muutis suuna, tegi pöörde
„Et sind näha," vastas Nora pelg ümber nurga, kus peatus.
Meestele näis selline manööverda
Natuke aega enne Ermenovil
Suure kasvatusteadlase ja
likult. „Põgenesin mehe juurest, kel
lega abiellusin mõne päeva eest." mine kahtlane. Nad sööstsid auto kirjaniku Jean-Jak Rousseau la lossi elama asumist kukkus
„Vihkan teda, armastan vaid sind!" juurde, lootes sealt leida otsitavat. surma põhjus oli kaua aega J. J. Rousseau õnnetult maha,
„Jäta mind siia!" palus Nora, mehe Samal hetkel hüppas Ets sõidukist
ette põlvitades. Pisarad veeresid üle ning kadus pimedusse, kuna auto suureks saladuseks. Oli teada vigastades tugevasti pea. Esial
vuhises edasi, endaga tagaajajaid ainult, et ta suri äkki 3. juulil gu tundis ta kaunis kangeid
ta kahvatanud põski.
Kaastunne ja vastikus läbistasid meelitades.
1788. a. Ermenovilla lossis, valusid, kuid pikkamisi kadu
Takistuseta jõudis Ets sõbra kor mille talle Stanislav Girarden sid need valud.
meest, nähes naist põlvitamas, armu
teri, kust leidis Nora nutmas.
„Mõneks päevaks vaid, siis näeme palumas.
Mõne aasta eest arvati J. J.
„Ruttu riietu, praegu pole aega oli eluaegseks kasutamiseks
„Ei, Nora, sa lahkud kohe!" ütles
jälle," rahustas teda Ossi..
meeleolutsemiseks!" sõnas Ets viha kinkinud. Kuid Rousseau elas Rousseau haud, ja kuulus Ei
Kadusid päevad ... Ossi mõnules Ossi, teda ülestõstes.
Väljast kostis vali kloppimine. No selt. „Meelesta, oled viimast korda Ermenovilla lossis ainult 2 oni arst Lacassan leidis Rousmererannas. Soe juulikuu päike pai
tas ta tugevaid pruunistatud liik ra aimas hädaohtu. Hirmunult jook siin!"
seau haua avamisel, et tal oli
Sõnakuulelikult alistus Nora .. Nad kuud ja suri.
sis
ta teise tuppa.
meid. Kaugel oli temast pattude
J. J. Rousseau äkiline ja tõepoolest pealuus murd, mis
„Mind otsitakse!" hõikas ta Ossile. väljusid. Sammusid edasi tühjel tä
maa... . Haihtunud piinavad mõtted.
navail, ei olnud kedagi neid varitootamatu surm andis ühestvõis surma tuua.
Ta oli jälle korralik abielumees, tä „Ütle, et pole mind näinud."
semas. Sõiduk oli siiski viinud me küljest põhjust oletamiseks, et
Ossi avas ukse. Ta ees seisis
nulik saatusele, et oli omanud naise,
Hiljem kinnitas sama arva
kes teda usaldas, vaatamata ta eba jõhkra näoga, tugev, laiaõlgne noor hed eksiteele...
Oli juba pimenenud ... Ets lahkus kirjanik võis oma elu lõpetada mist ka Rousseaust peale sur
kindlusele. Ta ei leidnud vajalikuks mees ja Nora õde.
enesetapmisega, aga teisest ma tehtud gipsi maski järel
teha pihtimusi oma seiklusist, milline
„Kas tuli Nora siia?" sisistas noor Norast.
Üksi tammus Nora läbi mudaste küljest tekitas arvamise, et ta vaatamine, kust võis selgesti
võis kujuneda abieludraamaks. Loo mees läbi hammaste.
„Nora, ma ei tunne ühtegi Norat!" aguli tänavate sõbratari juurde ja ei võis ka roima ohvriks langeda. luumurru jälgi näha. Nõnda
buda naisest ta ju ei tahtnud. Noraga
tahtis ta ise jõuda lõpule.
„Kas teie siis ei ole minu naise söandanud minna koju ...
Tõepoolest ei ole ei üks ega viisi on siis selgeks tehtud, et
armuke Ossi?"
Puhkeaeg möödus.
teine oletus õige. Ja nüüd siis J. J. Rousseau, sai surma õn
Kui tüdruk küünarnuki ära
~Armuke!" kordas Ossi, kuna viha
Lävele veeres päev, mil tuli Nora;
kindlaks tehtud, et J. J. netu kukkumise tagajärjel.
endiselt õnnelik naeratus huulil, ai puna valgus tal näkku. Meeleldi lööb, mõtleb peigmees ta peale.
mamata, mis teda ootas.
oleks ta noormehe trepist alla visa
Rousseau
suri õnnetu juhtumi
„Kus olid nii kaua? Läksid ju nud. kuid tõmbas kinni vaid ukse Kui sipelgad majja tulevad õn tagajärjel.
„Miks tulid siia?" küsis ta kar

ma."

ne.
ning lukustas.
Järgnes vali sõim ning ähvardused.
Kui nööpnõela pea leidja poole
Ent see vaibus varsti; kostsid trepist
Kui herned peale tule alt lõppemi-'
Tühja pangedega vastutulijad ei
minevad sammud.
mõtleb sõber su peale, kui terav ots too õnne, niisamuti ka mõne teise se veel ilusti keevad tähendab
head.
Ossi riietus. „Jääd seniks siia, kui leidja poole tahab vaenlane sul nõuga, mis tühi.
„Sina abiellusid!" karjatas neiu.
tulen, praegu on võimatu nägematult le tasuda. Selles seisukorras ei mak
„Miks sa ei näinud mind?"
Ossi oli abitu, nähes nutust tõmble minna," ütles ta Norale, kes oli pei sa nööpnõela üles võtta.
Kui tilkuvate pangidega vee tooja
Nõela kingitus toob tüli, aga kui

vaid mõneks päevaks?"
„Ei saanud varem, sest abiellusin,"
vastas Ossi rahulikult, kätt ulatades,
milles säras laulatussõrmus.

vat keha diivani nurgas. Ta ei tead- duurkast väljunud.

Ma käisin iga päev seal: mõni kord isegi mitu korda päeva
jooksul. Teie aknakesest võis kogu talu ümbrust näha. Ükskord öösel
ärkasin ma üles ja läksin välja õue.
Ta heitis kiire pilgu minule ja tähendas:
Noh, ärge algage jälle uuesti! Olge nüüd juba targem.
Ei, ma ei alga enam! Tahtsin ainult näha kõike seda, kus teie
pilk öösel viibis: nimelt virmalisi, tähtis taevast, naabri-talu, mis
ainult mõne sülla kaugusel teist asus.
See on Moa talu!
Jah, Moa! Siis käisin seal ka.
Väga hästi tegite, et seal ka käisite. Kuidas nende tütar elab?
Tema nimi on Antora: ta on väga kena ja hea lapsuke!..
Jah, tõesti: ta on väga kena ja hea. Tal on teie silmad. Maali
sin teda ja ütlesin, et maalimise eest saan ühe suudluse. Ta leppis
sellega. Hiljem käisin Topelvikenis ka.
Või nii! Tähendab, teie julgesite siis Antorat suudelda?
Jah! Ainult silmile!
Kuidas silmile?
Roosa huuled lõid kergelt värisema. Ja siis ta ütles äkki:
Ei, lihtsalt ma ei tea enam, mis teiega peale hakata. Teie olete
ikkagi veel minusse armunud?
Jah! kostsin mina.

Ja siis käisite veel Topelvikenis? Seal on ju Edvarda, kelle
juures...
Jah! Tal on inglise sir Guy Travelianiga laps. Ilus, kena
ema!.. Ta söötis ja jootis mind hästi. Ta usaldas mind väga ja suhtus
minusse hästi: andis mulle last hoida, seni kui ise toitu valmistas.
Ta seletas ,et see olevat mulle häbiks, et ma pidavat last hoidma.
Kuid see oli asjata: tal on väga kena laps suur poisi-jõmpsikas.
Noh. aga kus veel käisite?
Kui hakkasin Topelvikenist ära tulema, ütles Edvarda mulle:
„Suur tänu teile, et ka minu juures viibisite."
No-jah! See on ju päris ennekuulmata lugu!
Jah, kujutage veel ette, et ta toitis ja jootis mind väga hästi!
Jah, last andis ka hoida!..
Siis vististi käisite lansmanni juures ka. Kuid arvatavasti pole
seal õieti midagi.
Muidugi. Seal ei olnud hingegi, ja kustki ei leidnud ma seal
inimest. Käisin igalpool kuid asjata. Pöörasin siis jälle pastori
juurde tagasi. Aga järgmisel päeval viibisin jälle toakeses ja vah
tisin sealt aknast välja kõigile nendele teedele, kus eile hulkusin
ja kust hingegi ei leidnud.
Jah, aga ega's te' siiski igalpool ometi käinud, mu kallikene!
kostis Roosa naeratades.
Miks mitte! Ma käisin veel paljudes muudes kohtades samuti.
Ja ei leidnud hingegi?
108

sent vastu antakse, ei ole midagi.

vastu tuleb õnnetus.

järelemõtlema, ja paruniproua ühes Ilartvigseniga harutasid mitu korda
seda asja. '
Kõige halvem oli aga see, et Makk tundis end pahasti. Ta elul
polnud ilma armsakssaanud vannideta enam mingisugust väärtust.
Ja millega oleks võinud ta omi vanne asetada?!.. Ei' võinud ju arvata,
et Hartvigsen, kes kunagi sarnaseid vanne ei võtnud, oleks
suutnud sarnastest peensustest aru saada. ta ei mõistnud
kuidagi seda, mispärast pidid alati vanni juures J eaks tüdrukut olema.
Nõnda viisi ei olnud siis kahel kompanjonil ej'iam usaldust üksteise
vastu. Nad isegi ei vahetanud enam üksteisega sõnagi. Ometi oli saa
bunud juba aeg, mil tuli saata kalapaate T—offodeni saarestikku. Ja
selleks oli tarvis palju ettevalmistusi ja teha.
Mul kaob ikka rohkem ja rotJKem lugupidamine tema vastu,
kõneles Hartvigsen. Jännaka> kui tahab, oma pisiasjadega. Mina
suudan üksigi kõik korras pid-äda ja iga asja järele valvata!..
Et vann kadus, ja Ma!:'« sellest sõnagi ei piuksatanud, siis ar
mastas Hartvigsen uhkustada, et selle tsink-koletise kadumine maa
keralt olevat ainult tema [ teene. See asjaolu suurendas veel rohkemgi
tema võimu ja mõju. Imitte ei oleks tarvitsenud vaivur-Sveni
Loffodenidele saata, siis oleks ta võinud tema ka otsekohe kas või
Hispaaniasse saata. 00, tema isemeelsus oli veel suuremgi: ta kavat
ses, näiteks, üks kord fisna tuukriülikonnas kirikusse minna, et seal
kõiki kirikusolijaid ooJ£amatalt üllatada.
Aga mis teie sellest arvate? küsis ta minult.
Et aga mina imestusest midagi talle vastata ei osanud, jätkas ta:
Muidugi pole k-unagi sarnases ülikonnas inimest kirikus käinud.
Kuidas arvate: mind muidugi vahitakse siis rohkem kui pastorit
ennast? Muidugi ljoõista võtan ma siis ka valvur-Sveni enesega kaasa,
et see aitaks õhkvl sisse pumbata.
Mina et inimene, kes käis karunahkseis säärikuis
pulmas ainult sellepärast, et kaugemaa kaupmehi imestama sundida,
võib sama kergesti ka tuukri-ülikonnas kirikusse minna. Sarnasteks
tempudeks jätkub tal küllalt jõudu ja julgust. Et Hartvigsen minult
vastust võngutasin eitavalt pead ja andsin nõu niisugust
kavatsust m hte teostada.
No/ 3ah, teie ju olete sarnane vaikne ja tasane, armastate
ikka palju mõelda, kostis ta. Aga tõesti oleks see tuukri
ülikond l.'<üll tore kirikus käimiseks. Milleks muuks otstarbeks
võiksingi teda tarvitada? Vedeleb niisama. Pealegi, Edvarda seletab
samuti, e't ma võivat teda täielikult kõige suurema rahuga kasutada.
Ja Jee armas paruniproua Edvarda oli samuti igasuguste vigu
rite valmis. Teda huvitasid vahetult igasugused vigurid ja
triibud. Isegi tema hingeelu muudatus oli ebaharilik: nukruse asetas
ta jumalakartlikkusega. Sama kergesti võis tema südames äkitselt
aset leida salakavalus ja pilkamine. Muidugi, ta võis väga hästi
olla õrn ja hea, kuid ainult siis, kui seda igatseb. Nii väga muutlik oli ta.
10>

7Cen.de. esimene armastus.
KjmCsate. itaaCCaste esimesed seikCused armuuaffas.
„Suured mehed suured oma alalist jälgijat märkas,
armastused," räägitakse. Kui peitis ta enese põõsastesse.
võrt see aga ekslik on, vähe Mussolini jooksis sinna järele,
malt esimese armastuse suh nähes aga tüdruku ehmunud
tes, näitavad alamal toodud nägu, puhkes ta naerma ja
lood mõningatest suurtest ühtlasi „oli haigus korraga pü
itaallastest.
hitud", nagu seda ütleb dik
Itaalia praegune diktaator taator ise.
Mussolini armastas esmakord
Kuulsa leiduri Marconi esi
selt kümne aastasena. Tema meseks armastuseks oli oma
„südameroosiks" osutus lihtne maja kojamehe tütar, kes kül
Predappio külatüdruk, kelle te maks ei suutnud jääda ka kena
gevust ja liikumist jälgis tule-»» poisi, sel ajal gümnaasiumi õpi
vane diktaator igal sammulJ[ lase, vastu. Kohe, kui ühe või
Ühel päeval, mil väike tüdruk*' teise vanemad majast lahku-

Moodne köök.

Väljavõte raamatust .Moodne korter"

sid, kohtasid noored armunud.
Märgiks, et „õhk puhas", ase
tasid noored hoovis laulva vin
di puurikesega mõnda teise
paika. Kord aga tuli tüdruku
isa varem koju ja siis ei kan
natanud üksinda armastajad,
vaid ka vaene lind, kes pandi
praepannile.

Kirjanik Gabriele d'Annuzio
esimeseks armastuseks osu
tus Prato jaamaülema 12-aas
tane tütar, keda 13-aastane
poeet suudles nii tormiliselt,
et ta huuled üles paistetasid.
See romaan lõppes tubli „na
hatäiega".

Muusikamees Toscanini ju
tustab, et ajal, mil ta oli veel
õige noor, oli temasse armunud
üks mitte just noor proua.
„Daam," kõneleb Toscanini,
„oli liig paks ja pealegi kanti
sel ajal laiu riideid. Kui daami
nägid mu sõbrad, laususid nad
ikka pilkeliselt:
„Seal läheb kontrabass!"
„Tõllest ajast peale," lõpe
tab kuulus dirigent, „ei või
nud ma sallida enam teda ega
ka kontrabasse. Ja sellepä
rast olen ma veel nüüdki oma
orkestri kontrabassimängijate
vastu eriti nõudlik."

Haapsalu ühisgümnaasium,

kus avati käesoleval õppeaastal rootsi keskkool. Avamisel viibis ka
külalisi Rootsist.

Kfi.ua.ci säsises.

Nüüd ööd on pikad, vara alla
ju pimedus ka ülalt vaob,
Pilv pilve järgi taevast tallab,
kuu kuma halli uttu ala kaob.
Kuid minu hinges, sea! on kevad ikka,
seal linnulaul ja päikse kaunis sära.
Sea! leiad aasa lillelise, õiterikka,
mis sügise ei suuda võtta ära.
Inimene, kes 108 korda
Ma üle sügisest, ta ko/letuse kullas
oma uerd ohuerdanud.
silm esmakordselt Uu võlu näeb.
Keegi prantslane Emil Delc
Ja kurbus, see on maetud mullas,
rois, Lille linnast pärit, on oma
mis püsima nii kauaks jääb,
vere ohverdamise tõttu rekordi
kui sina, kallis, ulatad mul' huuli
võitnud, mis üldist tähelepanu
ja oled minuga, sest ainult siis
väärib. 2. sept. s. a. andis ta
end jälle arstide kätte, et 108.
mul', kuuldes sügis-nukraid tuuli,
korda raskele haigele oma verd
see
kõlab nagu ööbikute üllas viis.
ohverdada.
HILLR ROODES.
Esimest korda oli ta oma
di valmis inimsoo kasuks oma
verd andnud, olles alles 15-aas
tane noormees. Siis teeninud
22. juulil 1927. a. annetati verd ohverdama.
Nõndaviisi on siis see ha
ta Brüsselis. Et päästa üht Emil Delcroisile tema vere 90noort daami, otsustanud ta oma mal ohverdamise korral, au ruldane inimene nii paljude
verd temale ohverdada, mis ka märk. Andes oma verd 108-dat raskete haigete elu surmast
kohalikkude arstide poolt edu korda, teatas Emil Delcrois päästnud, ilma oma elule hä
kalt toimetati.
arstidele, et ta on ka edaspi- daohtu kartmata.

oli ka midagi muud, millest võis peale tuukri-üli
konna mõelda, ühel ilusal hommikul tuli Makk oma magamistoast
välja ja läks kontorisse, lai punane sall vööle seotud. Paljud nägid
seda, ja kuulujutt levines imekiirelt terves ümbruskonnas.
Nähtavasti oli taP tõsiselt kõht haigestunud.
Meil kõigil oh| õudne tunne niihästi noortel kui vanadel.
Aga Makk ise ei k.aebanudki oma haiguse üle ega teinud sellest
päevasündmust. sõi vähem, kui harilikult, ja kui paruniproua
selle üle järele päris, ta tervis olevat, vastas ta üsna ükskõik
selt: „Eh, see pole n-uiclagi, ainult väike maorike!"
Möödus mõni päev. Sirilundis muutus elu vaiksemaks, kui
enne oli. Makk kandis punast vööd edasi, ehkki suuremat
hädaohtu ei olnud. Elu oli vaikin e. Hartvigsen siiski loobus viimaks
kirikusse sõidust.
Vahepeal kalurid valmistasid Logodeni saarestikule sõiduks.
Igalpool tekkis liikumine: meeskonnale OiT vaja toidumoona ja laeva
tarbeid välja anda, kipperitel, valvur-Svenid ja sadama-Villads'il oli
aeg lõpetada laevade laadimist. Ja siis, ülkel ilusal päeval, aegutas
kontor tühjusest: Makk ei länud enam ai Ha kontorisse, vaid jäi
voodisse lebama. \
Milline ärevuss valitses terves majas ja\ kogu ümbruses! Hart
vigsen oli tõesti siin: ta suutis igalpool kuid kontoris ei olnud
hingegi. Kõik raamatud, arved, kirjad, telegrammid, kaubatellimised,
kala- ja soolahinnad, kõigest sellest ei olri ud Hartvigsenil õieti
aimugi, ja keegi ei olnud teda kõige äri saladustesse pühendanud;
sellepärast oli tal äkki raske selles segaduses orienteeruda. Ja ni
melt, kust poolt võib kõige pealt suurimat kald.de saaki oodata?
Kuhu tuleksid kalapaadid saata? Maki kontori \laual lebasid iga
sugused telegrammid, mille järele ta harilikult iga aasta oma laevad
välja saatis. Nüüd aga ei olnud Makki. tuli Hartvigsen
ühe telegrammiga minu juurde ja palus mind aidata t&l midagi seleta
da. Seal olid mingisugused arvud ja hinnad, ent tema\le näis see ole
vat mingisugune raske ja keeruline mõistatus. Siis sai fijartvigsen äk
ki kutse ilmuda haige voodi juurde. Nähtavasti kuulus sarnas
te isikute hulkaa, kes voodis lamades ei armasta omi ärias.ju unustada,
vaid ta ütles: „Kutsuge minu kompanjon siia! Võtku ka k«õik korres
pondents minu kontori laualt kaasa!" Ta jäi ikkagi enCüseks uh
keks härraks. Hartvigsen läks Maki juurde, sai temalt igasuguseid
teateid arvete seisukorra üle. Tagasi tuli ta uhke näoga i kõneldes,
kuipalju tal nüüd vaja üht ja teist teha. Aga nähtavasti \armastas
ta rohkem kiidelda, kui asi tõepoolest väärt oli, sest
teadis tõesti õige vähe, ja tema arusaamine ei küüninud kuigi
Ta oli ainult rikas, ja see oli kõik. „Vaat', siis on sissekirjutatud mingil
sugused tühjad kotid, mida nimetatakse ~taraks", ehkki on õmmeldud
harilikust linasest kotiriidest, seletas ta mulle. Mis keeli
see õieti nõnda on?" päris ta edasi. Ja tõtt öelda, tal ei olnud
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sugugi kerge, vaid hoopis raske :iga natukese aja pärast jooksis ta
trepist üles, Maki juurde nõu küsima. ~Küll rõõmustaksin jälle, kui
mu kompanjon varsti terveks saab!"—seletas ta mulle mitu korda.
Ja ta näis täiesti üsna abitu olevat. Mõlemad sellid olid küll
hästi vilunud kauplemises leti taga, ja see oli kõik, mis nad tead
sid. Arvepidamisest ei teadnud nad aga midagi. Peale selle tuli
tal ka elavamalt osavõtta kaupluses kauplemisest: sest rahvas oli
ikka harjunud tema enese poole pöörama. Nad leidsid, et neil on
palju kasulikum Hartvigseni enesega asja ajada, kui teistega, teades,
et tema ei kuulu nende hulka, kelle poole pöörad asjata. Liigutav
oli kuulata, kuidas ta sarnaseid asju üsna lihtsalt lahendas ühe
sõnaga otsustas. Ilmus mõni vaene kerjus oma hädaga, siis käskis
ta valvur-Svenil sarnase isiku nime oma raamatusse kanda, tähenda
des: „No-noh, ta on ju perekonna inimene! Kirjuta ta nimi B. Hart
vichi suurde raamatusse!" Ja see oli kõik. Aga kui ilmus Aron
Hopanist, endine hõbekaevaduste omanik, siis kustutas Hartvigsen
kogu tema vana võlasumma raamatust maha ja käskis talle Loffo
denidele saata kõige tarvilikumad materjalid, ehkki Aron ei olnud
sugugi kehv inimene.
Makk ei tulnud aga siiski voodist välja: ta tervis oli üsna halb,
nägu oli õige kehvaks muutunud: põsed sissevajunud. Ilmus arst:
kirjutas igasuguseid medikamente hommikul ja õhtul tarvitami
seks. Kuid Maki tervis ei paranenud siiski. Lõpuks tekkis kontoris
ja kõigis ettevõtetes täielik seisak. Terve Sirilund sattus ärevusse:
sest igalpool valitses täielik korratus.
Läksin kord Roosa juurde, et temale ta vanemate tervitusi edasi
anda: Hartvigsen oli ka seal. Suuremat sõnavahetust meil seal ei ol
nud. Andsin talle üle tervituse tema endisest elukohast ja pastori
tüdrukuilt. Ta kuulass kõike seda heal meelel ja näis hästi liiguta
tud olevat. Nähtavasti olenes see tema erilisest seisukorrast.
Minu abikaas näikse midagi kartvat, seletas Hartvigsen.
Oleksin väga tänulik, kui teie temaga mõne sõna kõneleksite.
Kas Edvarda on terve? küsis Roosa, et jutulõnga teisale
juhtida.
Hartvigsen tõusis üles, vähe haavunult ja lisas juurde:
No-noh! Mina tähendasin seda ilma igasuguse tagamõtteta.
Siis võttis ta oma kübara ja väljus.
Roosa sammus talle järele. Nad kõnelesid vähe aega koridoris.
Aga kui Roosa uuesti tuppa astus, olid tema silmad punaseks nutetud.
Ja ta ütles:
Tahtsin ainult, et ta end soojemini riietaks... kuid ei saa kui
dagi mõjuda, et ta seda teeks!..
Järgnes väike vaheaeg.
Nõnda siis, ma tõin teile tervitusi teie endiselt toakeselt,
algasin mina.
Ah! Jah, teie juba tähendasite kord seda.
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Kirjaialuloj ja aalMa lugejata vahel.
Küsimusi ja kostmisi.
Kuidas kohelda naisi?
mees, keda ei huvita kodune elu, elada lastele? Arvan, et veel enam,
Kuigi naised oma hingeelult, vaa vaid alkohol ja sõprade seltsis lõbu ta armastab minu lapsi ja tahab
teilt on üksteisest samuti erinevad said olenguid pidada mööda joogi mind ühes lastega.
Armastust meie vahel ei ole.
Kas võite mulle anda vastust nen
kui mehedki, arvasin siiski võima kohte.
nagu kaks tühja hinge: tunne de küsimustele? Mis teeks mõni tei
likuks, aluseks võttes nn. kesk Oleme
me
lõbu,
kui
võime
teineteisest
eemal
ne, kui tal oleks sarnane seisu
mist naist (intellig. (haritud) ja ha
ximatu hingeeluga naise vahepääl olla. Võib olla eksin selles lauses, kord mehe, sugulaste ja väljavalitu
aga
mulle
paistab
see
nii.
Mees
jätab
poolt?
set) koostada juhtnööri, mille järgi

Regina Tartust.
toimides on võimalik „lüüa läbi" mind üksinda koju ja leiab, et tal
kodus igav on. Mis pean ma peale
iga naise juures.
Kas elukutselised või asja
Arvan, et õnnelik, edukas on mees, hakkama? Kas minul ei ole igav?
armastajad ?
kes oskab end näidata igas olu Olin noor, kui abiellusin temaga,
Igal aastal peetakse Tallinnas vä
olukorras gentlemanina; julgena, vi mitte armastuse, vaid raha pärast,
llasena, karedana, käskivana tar sest ei teadnud, mis on armastus. hemalt ühed suured maadlusvõistlu
et see on armastus, kui sed elukutselistele, mis publikus
gana, (sest kes naistest eelistaks Arvasin,
teisele meeldin. Olen ennemgi pööra alati ka suurt huvi äratavad. Lärmi

rumalat meest?!), karskena või vä
hemalt parajuslasena, sest joomar nud selle lehe poole ja vastuseks ja vaielusi on nende võistluste üm
tüüp ei meeldi jämedaimagi hinge sain, et pean omale leidma hingelise ber alati palju, kuna üks osa aja
sõbra, kes minust aru saab. Olen kirjandusest, publikust ja asjaarmas
eluga naisele.
Kuid ei tohi kunagi anda mõista leidnud ka sõbra, kuid oleme mõle tajad sportlased, seda kõike tühi
ühelegi naisele, et tema on see ainuke, mad õnnetud; tema on abielus, aga seks kommetiks ja pettuseks pea
teised aga vastupidist väidavad.
täh. ei tohi teda üldistada nii või elab naisest lahus, sestnaine on kiu vad,
teisiti, kuna omas mõttes seda va sakas ja riiunorija, kipub isegi me Ühed jumaldavad elukutselisi, pida
balt võib, vaid peab kohtlema kõiki he kallale. Mees selle vastu on hea des neid moodsateks Simsoniteks,
näiliselt ükskõikselt, tühistena. Mui iseloomuga, lõbus, seltskondlik. Tun teised aga armetuteks veiderdaja
du ta muutub enesearmastajaks, uh nen teda juba aasta aegu. Olen te teks, kelle seljatamine asjaarmasta

keks, ninakaks ning võib varstigi

ei saa mulle seda pakkuda, mis mul

Kästakse sportida see peenenda praegu võimalik.

(„Abieluleht" Nr. 31.)
Teie arvates on isegi väikepalga

Kas tohib abielunaine tõsiselt teist liste meeste maneo Eestis. Väikepal

leks. Võib-olla leiduks lugupeetud abielusolevat meest armastada? või galisi on niipalju, et nende pärast
„Abielulehe" lugejate seas mõnda, pean elama praeguse mittearmasta paljud tüdrukupõlve peavad pidama,
tud mehega edasi nii, kui sugulased eelistades seda paremaks, kui pis
kes teaks nõu anda.
seda soovivad? Või on võimalik õn kust jagamist piskusest palgast.
Margit.
nelik olla sellega keda nii väga Ent Teie oleksite nõus sarnase õn
Mis teha?
igatsen ja kellele olen kallim vara nega. Aga kui abielludes selline õnn

Olen 30-aastane abielunaine, oman ilmas? Kas pean tõesti mahasuruma alaliseks tuju- ja meeleolu-rikku
kaks kooliealist last. Mees, kes osu oma armastuse ja elama lastele? jaks kujuneb ning õiget armastust
tub minust 18 aastat vanemaks, on äri- Kas ma teise mehe kõrval ei saa meeldegi ei lase tulla, mis siis saab?

Maara pilk langeb teisele kirjale, mis seni veel avamata.
Ta avas ümbriku ja pahvatas valju häälega naerma. Naeris nii
õudselt, südantlõhestavalt, et isegi paani Juulie võpatas.
Siin on mõistatuse lahendus! Leeni, kes seni arvas mu
olevat õudsuse ülemal tipul, teadustab mulle ettevaatlikult
ähvardavat hädaohtu. Krahv Selvin tunneb huvi opereti pri
madonna vastu. „Võib-olla on see mööduv pehmendab Lee
ni oma hoogu, kuid ma tunnen teie haiglast enesearmas
tust ja sellepärast hoiatan ma teid, et oleksite asja õiges kur
sis krahvi eluviiside suhtes. Tema seiklusi tunneb terve
pealinn." Mis arvate sellest, paani Juulie? See oli sündinud
printsess, aga siin nüüd opereti primadonna. Või olen ma
sunnitud igavesti andestama ? On see tõesti nii ?..
Tema õudne naer võitis jälle paani Juulie.
Aga minu andestamist ei vajata! Matused on juba pee
tud: ja nüüd on saabunud aeg õigele elule pöörda... On
otsustatud lahku minna... kuid mitte vaenlastena! Ha-ha-ha!..
mitte vaenlastena.
Tamara Nikolajevna, teie olete nii hea!.. sosistas
kohmetunud paani Juulie. Ta ei võinud aidata, ei suutnud
trööstida.
Vaata! näitas Maara äkki käega akna poole.
Selle valge lume vaiba nimel, mis uinuvat loodust katab, selle
kauge taeva nimel, kus kõikvõimas jumalus valitseb, tahak
sin tõotada ja öelda: „Vannun, ja kõik on lõpetatud!" Ja ometi
ei julge seda. Ei saa ennast uskuda. Kirg valitseb kogu minu
olemise üle. Kui ta ilmub... ja puudutab mind, siis ununevad
kõik tõotused... üks käeliigutus hävitab nad. Andestan talle
truudusemurdmise opereti primadonnaga, nagu andestasin
talle sedasama kõrgesti sündinud printsessiga. Aga seal ei
olnudki füüsilist truudusemurdmist. Ma ei suuda seda välja
kannatada: ei taha seda läbielada!
Maara naer muutus nuuksumiseks ja nutuks. Ta visk
les, rabeles, murdes käsi. Tema teravad hambad lõikasid
ta oma lihasse, nii et veri voolas ...
2.

Nagu tulesäde süütab kuivad õled, nõnda sütitas kindel
otsus Maara. Kahvaturoosa lossi vähearvuline elanikkond ei
saanud sel öösel silmigi kinni. Kati korraldas ja pakkis hoo
lega oma emanda toalette. Ainult ükskord julges ta küsida:
Mida käsete võtta ja mitta jätta?
Kõik, mis mulle kuulub, paki sisse, tähendas Maara
järsult. Meie enam siia tagasi ei tule!
Kaua üle kesköö istusid paani Juulie ja Maara kustunud
teemasina juures. Nende näod näisid õige väsinud ja kahvatud
kandelaabrite kahvatul valgustusel.
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Sinuta ei talu
ööde raskust ma.
Sinuta oaid oafu
tuikleb tuulena

tahan täna peita
pea sätte su,
Sinu silmist leida
itma määratu.

südames, mis ihkab
õnne, armastust.
Sinus otsi' tihkab
pääsu, lunastust.

tahan oõtta vargsi
kätte sinu käe,
sosistades argsl:
„71Zinu Juurde Jää . .

Kallid, öö oaob alla,
kerkib kuldne kuu,
ent sa ise kalla
kulda hinge ntu.

Võtta, kallis, tõtta
Juba jwrde mu.
Käed ntu kätte uõta,
suule suru suu! . . .
õifta. Hoodes.

maga iga päev kokku puutunud. Ole jatele ..käkitegu".

Pidades ise lugu spordist, tunnen
käest lipsata. Edasi ei tohi end tut me ühesuguste iseloomudega ja ka
vustada veendund ateistina, mitte ühe vanused, armastame teineteist, asja vastu huvi, kuid ei söanda siiski
tantsijanna, sest kes naistest ei ar tunneme mõlemad, et meie ei saa arvata ühte ega teist. Kuna lugupee
eemal. Kõik annak tud „Abielulehe" lugejad kevadel
mastaks (jumalust ning tantsu?!) elada üksteisest
aga olla temaga igavesti koos. poksi üle põhjalikke ja huvitavaid
Samuti on tulutu ning mõttetu kü sin,Taettahab,
et pean tema naiseks vaielusi pidasid, otsides asja tõsist
sida naiselt suudlusi jm. sest suu
Aga kuidas on see võimalik? tuuma, tihkan minagi selles asjas
rim eludaamgi põhimõttelikult ei saama.
ju mõlemad abielus. Kas on nende poole pöörata, soovides kuulda,
vasta
ju jaatavalt säärast naiivi Oleme
see kergemeelsus, kui abielus ole mida nemad arvavad, asjaarmastaja
küsimust!
Nii minu tõekspidamus. Kui keegi vad isikud armastavad teineteist? test ja elukutselistest sportlastest.
Keda neist pidada paremaks, kelle
arvab teisiti, või tahab lisada, siis Kas tõesti olen ma sunnitud elama
avaldugu! Oleksin sellest talle väga oma praeguse mehega, keda vihkan? võimeid suuremaks? Kas on elukut
Minu omaksed on keelanud mulle seliste maadlus, näiteks, ainult pet
tänulik nagu ehk mõni teinegi.
sarnast sammu tegemast, et viin hu tus ja millise hinnangu sellele kõi
Paul.
katusse ennast ja lapsi, sest 80-kr. gele võib anda?
Kes annaks nõu?
kuupalgaga ei saa perekonda üleval
Loodan, et lugupeetud „Abielule
Olen noor, 18-aastane tütarlaps, pidada, kuna praegu olen ärimehe he" lugejad ei keeldu selle kõige koh
kuid täiesti nõutu. Oman nimelt liig ja kinnisvara omaniku naine. Aga ta oma arvamist avaldamast, üks
siis pean leppima väikse ametniku kõik, milline see ka ei oleks.
jämedad sääred. Tänaval, kui ka palgaga.
Peeter.
Kuid ma olen oma nõusole
seltskonnas liikudes, olen tihtipeale
pidanud kuulma pilkeid, mis sihitud ku talle andnud, et tahan kõigega
Vastus „Helmy'le".
rahul olla, hoolimata sellest, et ta
jalgadele.

Ei tea mis teha?
vat sääred, kuid puudub aeg sel

täna, kattis, tule
juurde minu sa.
Suu mu kutsut* sule
oma huultega.

Väga imelik, miks Teie ühe väik loomulikult hoiduge sellest. Mis tei
sepalgalise poissmehega pole seni sed teevad ärge pöörake sellele
abiellund, kuna neid külluses. Vist tähelepanu. Teie ei suuda mõista
sellepärast tahate „Kurva naise" meeste hingeelu õppige seda tund
meest omale, et see, kõige raskuste ma. On ju naiste hingeelu veel keeru
peale vaatamata, nagu näete, üht ilu lisem. Minule isiklikult tundub, et
sat naist ikka ja alati armastada ta seate liig suured nõudmised armastu
se ja üldse elu suhtes. Vaevalt nii
hab, niisama nagu minagi.
Kandidaat.
suured nõuded Teil kunagi täituvad.
Frederic Rex.

Vastus „Vivian'lle".
(„Abieluleht" Nr. 31.)

Just näitlemine on elu. Avameel

sust on vähe. Ja kui kaugele

Vastus Frederik Rexi üleskutse
puhul „lcöigile lugupeetud „Abl
elu lehe" lugejaile."

(„Abieluleht" Nr. 31.)
Teie küsisite, missuguses arvami
õilis, reaalelus mitte. Selle tõttu ses on „Abielulehe" lugejad Teie ja
peate kunsti eraldama realelust, veel „Mehe" vahelise poleemika kohta?
enam, vabanema liigsest kunsti mõ Minu isiklik arvamine on see, et
just, mis Teile sisseimbunud. Kunsti kui kaks kukke vehklevad tiibade
nautida võite, peate aga ise reaal ga ja laulavad võidu joovastuses oma
semaks muutuma ja jätma mõtted ot kikeriki", siis on see ehk arusaadav
simast millegi mittemaise järgi. Et ja andestatav, aga eemale seisvale isi
tekujutused sellest „mitte maisest" kule paistab see ometi natuke veid
olevat. Teie ei arva ju ometi,
on Teis liialt maad võtnud ja liht rana
salt piinaks Teile. Vaadelge elule op et maailm läheb hukka, kui Teie tü
timistlikumalt, ja püüdke rohkem liküsimus „mehega" lahendatud ei
saa? Nii et asjata oleks katse Teie
mitte nii pessimist olla.
Ei või kunagi kindel olla armumise keerdküsimuste lahendamiseks kõi
ki
„Abielulehe" lugejaid kaasa tõm
eest, nagu ekslikult enda suhtes ar

jõuaksite praegusel ajal avameelsu
sega? Ainult kunstis on kõik kaunis,

vate. Armastus see tuleb, näeb,
võidab! Kui põlgate flirti siis

mata.

Nomert nescia.

takse aastate jooksul ainukese lahke, juhusliku pilgu või
banaalse nõuande pärast!
Krahv Selvini ees laual lebas hooletult Maara kiri, mille
ta oli alles eile saanud. Mingisugune meeletu sonimine! Kas
sellele üldse maksab vastatagi?!.
Maara kiri.
„Alik! Ma ei nurise... ma ei taha etteheiteid
teha! Minu hinges möllab kõige ägedam torm\
Kas suudan teda võita? Alik! Mäletad sa, kui
das püüdsid nii kangekaelselt oma elu ühendada
minu omaga, mille vastu ma kõigest hingest võit
lesin, tundes ja aimates ähvardavat tulevikku! Siis
kirjutasid sa mulle mõned read. Ma olen nad alal
hoidnud. Nüüd saadan nad sulle tagasi. Need anna
vad mulle suuremad õigused,kui abielu-sidemed.
Saadan nad sulle kaebuste, etteheidete ja põne
vate küsimuste asemel. JVii küsin ma sinu südame
tunnistuselt ja ootan vastust.
Maara."
Krahv Selvini vanast kirjast Maarale.
„Kirjutan sulle need read nukruse ja meele
heide hetkel. Eksamid algasid, ja sa tead väga
hästi, kui tähtis mulle on edu. Oma tulevase kar
jääri tarvis olen ma sunnitud akadeemias kursust
lõpetama esimesena. Ainult nõnda võin elueesmär
gile läheneda. Kuid kas on mul võimalik töötada,
kui puudub täielik hingerahu?!. Neetud teater on
sind minu käte vahelt väljakiskunud. Kahetse
mind! Moraalsed piinad valmistavad mulle peaaegu
füüsilist valu. Aita mind! Vähemalt eksamite ajaks
jää minu juurde. Selle teene eest nõua kõik, mis
iganes tahad. Tõotan sulle kõik orjalikult täita ja
sulle oma elu ohverdada. Mõtle, Maara, selle üle!
Ma jään vastust ootama."
Selvin luges kirja läbi see oli tema südame-karje.
Siis tuksus ta kirgede hullustusest, see sõnakuulmatu, muut
lik süda. Unustatud ridadest ärkas uuesti minevik, tekkis nuk
rus ja kahetsus nagu haua äärel... Mispärast oli Maara,
temale ometi sarnase kirja saatnud?!.
Segase nukrusena lehvis ähvardav pilv, must meelepaha.
Kuidas orienteeruda selles hingelises kaoses?!. Aga täna on
see eriti raske, sest tema ees seisab ikkagi veel „Serpolette'i"
gratsiöösne kuju. Ja kusagilt lähedusest kõlab tema hõbehää
lekene, heliseb õrnade, kurvade toonidena.
Närviline käsi haaras sule ja kirjutas:
Kirg ja hing.
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Nr. 32

fIBIELULEHT

Lhk. 6
Kirjavahetus ja poleemika lugejate vahel.

isegi viisakalt ja armastus
Vastus „Tangoprintsessile." inaine
väärselt kõnelema, kuna siis see me
(„Abieluleht" Nr. 31.)

Tähtis ei ole igakord see, kus

hele kohuseks on. Poissmehena soo pettumusi ja karjeid, ja need pole
sugugi puust nukud, kes ahastuvad,

ja õilsuse embleeme seks, et nähtuda käiakse ja kuis lõbutsetakse, vaid vin ma aga ikka veidike „mürtsu
suursugusena, väikeodanlusest kõrge see, milline inimese iseloom ja kuis teha". Teid arvan juba hästi tund
(„Abieluleht" Nr. 30.)
mana, seega lootes saavutada soovi ta seltskonnas ennast ülal peab ja vat, kuna näen, et Teie igasuguse,
Mina olen tähelepanud, et haritud tud sihti kergemini.
kuis ta mõistab end hoida langemast. minu poolt üsna peenelt lavastatud
ja ülipeened daamid ikka kavatsevad
Muide sellised inimesed tunduvad Ei ela ju meie enam ajal, mil neidu skandaaliga üpris rahule jääte.
naituda kõrgepalgaliste meestega, antipaatsetena, mõjuvad eemaletõu
Naistüüpe on ilmas nii mitmesugu
et lubada endile küllaldasel määral kavalt, ja poleks vist surmapatt, neid dele kitsendused maksvad. Et Teie seid, et ka kõige koolitum mees
aga veel nii noor, kindlasti ka elu

Vastus „Milvy'le".

kõike, mis sellisele daamile vajalik, kergatsiteks hüüda. Aga ometi pole
mis nii otsatult tähtis ja nende sü
mingit põhjust kõiki mehi kergatsi
damesse kasvanud. Näitudes väikse teks
nimetada.
palgalisega tuleb aga elada askeetli
T raagik.
kus loobumises. Kuid milleks seda,
kui abielu nende äri! Erandid on siin
Vastus „Poisile Kitsekülast"*
muidugi tundeinimesed. Siia liiki
(„Abieluleht" Nr. 30.)
Teie aga, kes kaalute enese välise
Teie toote naiste suitsetamise kait

heaelu igakülgsuse ei kuulu, sest seks ette üheõiglust, eelarvamiste tõde

Te pole ühessegi oma auväärt austa
jasse mitte mõhkugi armunud.
Lihtsameelsed naised aga on nõus
naituma ka väikepalgaliste meestega,
sest nemad pole mitte tüüsitud mon

ja mingit erilist sharmi ning veetlust,
mis suitsetamine esile manab.

Mõnelpool näib maad võtnud ole
vat tõesti naiste alahindamine, arva

mus, et naine ei küüni mehe tase
däänid, vaid lihtsad inimesed, kes meni. On aga absurdne naistel selle
ehitaksid endile vaikse, armsa pesa vastu võitlusesse astuda sellega, et

les midagi halba, sest kurje keeli
leidub kõikjal, kelle erialaks teisi

mustata. Samuti ka languseks võite
tõuke saada mitte üksi tantsupidu
delt, vaid ka mujalt. See tantsutõbi
näib Teil siiski krooniline olevat, ja
parem oleks, kui Teie end veidi talt
sutaksite. Juba hügieenilises mõttes
ei ole kasulik iga õhtu tolmuses saa
lis tantsides aega surnuks lüüa. Sel

le aja võiksite enda suhtes palju

ja üleolevalt hüüda: „Vaadake nüüd
oskame käsitada! Pole me sellegagi

Vastus küsimusele: „Mida

Teie vaatekoht on siiski õigem õi
geist. Kui kohtuksite väikepalga

vabameelsed ,tänapäevaga kaasa mo

(„Abieluleht" Nr. 31.)
Raha, raha, raha!..
Milvv.

mehed, kui suurepäraselt meie suitsu

Ent kurbudes pean möönma, et halvemad teist!" Muidugi, mõningad
derniseerunud elumehed, on sellest

lise mehega, armuksite temasse, üpris vaimustatud, ning ruttavad
lööksite endale vastu rinda, hüüak tõendama: „Meie pärast lööge kas
site: „Öilsus ja armastus!" ning või piibudki näkku, see on juba mi
naituksite. On's see õige? Ei, ei!! dagi erakordset, sel „igaval" ajal!"
Peagi tunneksite vaja neid „täht Pealegi lisab see ligi teile tublisti
said asju", ses vähelubavas abielus

hajuks kõik, mis oli ülev, sest
armastus on mööduv eks ole?

Ning oleksite jälle reaalsuses, proo
sas oina kulunud kingade ja ammu
moest mantliga. Kindlasti ,ei kanna

taks Te vaikides, järgneksid ette
heited ja muu tuleb ikka ,nagu tava

liselt selliseil juhtumeil. Ja see on

põrgu, sest elu ei hellita, elu on
karm ja vali. Jääge ootama, kuni

kohtute mehega, kes teenib 200 või
enamgi krooni.
T raagik.

Vastus „Juku'le".
(„Abieluleht" Nr. 30.)

erilist hurmagi! Olge lahked!.. Ja

girlid, ja mis neile järgneb, noh
nemad muidugi serveerigu, mis soo
vitatakse, aga sama soovitada meie
naisele, sellele tõelisele naisele, kel
lest me omis hingedes uneleme, see
oleks küll roim meie hingede, meie
parimate tunnete vastu!
T raagik.

Vastus „Poisile Kitsekülast".

kasulikumalt teisiti ära kasutada.
Frederic Rex.

otsite abielust?"

Vastus „Asko'le."

(„Abieluleht" Nr. 31.)
Ütlesite juba ise peapõhjused, miks

keegi abiellub. Selle tõttu pole Teie
arvamusele enam midagi juurde lisa

da. Mina isiklikult, nii kui suurem

hulk ikka, eelistan abiellumist ar

mastuse sunnil. Kui aga sellele ar
mastusele antakse kaasa ka maine
varandus ega seegi halb pole.
Frederic Rex.

Vastus küsimusele: „Kuidas
leida pääseteed?"

(„Abieluleht" Nr. 30.)
(„Abieluleht" Nr. 31.)
On enam kui küllalt räägitud puu
Aeg
arstib
kõik hingelised kan
derdamise kahjulikkusest. Oleks as natused. Oodake kannatlikult, olete
jatu peatuda siinkohal pikemalt neist ju alles 21-a. neiu, sest mis praegu
pahedest, mis ta enesega kaasa toob. pole veel võimalik, see on kindlasti
Lugege vastavat tervishoidlikku kir võimalik tulevikus. Küll tulevikus
jandust! Ka esteetiliselt seisukohalt Teie vaimline horisont veelgi laieneb,
vaadatuna tunnevad 90 o/o mehi anti ning Teil on kõik iseenesest selge,
paatiat naiste puuderdamisekire vas on siis muidugi selge ka ~kuidas

Inimene tunneb ennast vaid siis
õnnelikuna, kui ta on saavutanud
elusihi, kui on täidunud erakordselt
hästi see unelm, millest unistatud
kaua. Ent kestvat õnne polegi, kõik tu. Ent kahjuks on see nii levinud leida pääseteed".
Nomen nescia.
muutub kord, ei midagi jää püsima komme, et võitlus ta vastu asjatu.
Pigem juba ohata ja kannatada!
sessinatses maailmas.
Vastus
„Gratia'le".
Ja
millise
triumfi
sellega
arvasite
Traagik.
(„Abieluleht" Nr. 31.)
välja mängivat, kui ~Kandidaadile",
Vastus „Olly'le".
kes omi mõtteid ja vaateid musimok
Tänases „Abielulehes" leiate jäl
(„Abieluleht" Nr. 30.)
kadega ei maskeeri, vaid vabalt ja le minu järjekorralised vembud.
Leidub inimesi, kes põevad enese selgelt väljendab ironiseerivaid Kontrastide esiletoomine on minule
ülistamis maaniat. Erilisi kalduvusi tiitleid pakute. Mõningad peavad alati heaks meeleolu loojaks. Asja
likku piibujuttu ei aja ma seni, kuni
seks evivad noorurid ja joomarid. nüüd Teid väiklaseks.
Traagik.

Mõningad seovad enese kaela julguse

madruste peale, s. o. sarnased, nagu

öid.

Sellest hoolimata aga mõistan ja

VIII peatükk.
1.

Maara lamab akna juures suures sügavas tugitoolis.
Tema tusane pilk on kiindunud lumevaiba all uinuvale loo
dusele. Kuidagi ei võinud ta võluvat talu ära tunda! Kadu
nud on kirjud lilleklumbid ja -peenrad, hõbeselge tiik, kähar
peadega puud ja kuldkollased viljaväljad. Kogu ümbrust
katab lumevaip, ainult kaugusest paistab kohati silma kuus
kede rohelus.
Maara istub mõtteis ja ei näe seda puhast lumevaipa,
tema silmis keerlevad teistsugused kujud ja pildid. Saatus
lik silmapilk läheneb. Täna või homme peab ta saama vas
tuse oma viimsele kirjale. Nõndaviisi ei tohi ta kauem no
rutada! Üks päev niisuguses monotoonses elus siin maamu
nal kaugel kõigest muust maailmast, sügavas surmavai
kuses see näib pikem olevat kui terve aasta. Ja ikka ja
alati ühed ja samad mõtted ja kahtlused! Tunned, et kõik
on juba lõpetatud, et õnn on purunenud, kuid siiski tahad
" veel millestki kinni haarata.
00, kui palju palju on siin ilmas läbielatud! Kust tuleb
kõik see suur jõud veel, et suudad ikka elada? Pilkases pi
meduses paistis kord õnnepäike, kirgede teravus jõudis kul
minatsioonpunktile. Magus oli uni armsama sülelastes... kuid
kole oli aga ärkamine. Organism ei suutnud väljakannatada
põrutust... armastuselaps on hävinenud hävinenud enne
sündimist. Tema elu on ohverdatud isa kapriisidele.
Maara põdes läbi raske haiguse, kuid tema tugev natuur
võitis tõve. 00, kuidas ta ei tahtnud surra!
Kannatust vägistades ootas ta Alikult vastust ootas
alandlikult ja vaikides. Kuid asjata. Näis, nagu oleks ta unus-

see tasub ära kõik teised pettu

Cl ara Bow blondiinid. Nii et need, musedki. Täiesti mõistatuseks jäävad
kes madrused pole, võiksid ka öelda, aga need, kes loobuvad emakohus
et Clara on meestevihkaja.
tustest selle tõttu, et vabamalt kõi
Kuna üks armastus ühe blondiiniga gist naudingutest osavõtta, olgu see

eriti ilusaga, vett läks vedama, siis siis mehe ehk naise soovil. ~Graat
hoidun ma just kokku puutumast ia" on üks tore naine, ja tast saaks
sarnase värviga, kuna see ainult tubli ema. Siiski ta eksib, kui arvab,
meelde tuletab mitte soovitavat. Eks et ta huvid: teater, kunst jne. selle
ole Cratia? Teie lahke kirjavahe all ei kannata. Kui mitte täielikult,
tuse eest olen Teile ikka tänulik, see siis osaliselt ikka. Ema töö ja hool
ei-tuineneks ka siis, kui Teie värvi on rakendatud esijoones tähtsamatele
näeksin. Eriti vedrutav on Teie kir kohustustele, ja siis alles mõeldagu
jatoon, mis kui mahe akkordide pa muudest huvidest. Margo.
lang nii kaugelt lõputult kostab ja
Vastus „flomen nesciale."
(„Abieluieht" Nr. 31.)
kajab . ..
Kandidaat.
Kui ütlete, et 120-kroonilise kuu
palgaga võib abielluda ja peab läbi
Vastus „Fr. Rexile".
saama, lasete igatahes tublisti mär
(„Abieluleht" Nr. 31.)
gist mööda. Korteri üüriks kulub vä
Tänan „komplimendi" eest, kuid hemalt 40 krooni, kütte, valgustuse
et Teil huvi minuga vestelda on, sel ja elukoha korrashoiu kulud ulata
les kahtlen küll. Teie juba alguses vad vähemalt 20. kroonini, nii et söö
sähvasite, et miks ma mitte Roosale gi peale saab kulutada vast ehk ai
ja Reseedale ei vastanud, vaid Teile, nult 60 krooni, see on kummalegi
tähendab võtsite minu vastust väga 100 senti päevas, mis aga vähe, lii
sapiselt. Alles nüüd loen imestusega, gagi vähe. Muud midagi 120 krooni
et minu arvamistest lugu peate. eest enam ei saa, isegi ei ainustki
Kena. Kuid sealsamas mõtlete jär korda käia kinos, teatris või kont
gi, et need arvamised ikkagi suurt serdil, isegi mitte kõige odavamas
pele, liig kitsaisse raamesse mahu platsis, kuigi ~Frederic Rex" seda
tatud jne. Olgu pealegi. Igaüks on võimalikuks peab. Külaliste vastu
enda kohal. Rõhutan veel kord, et võtud, riietus, palju teisi väikeseid,
minu vastused Teile olid sihitud sel aga siiski vajalikke asjakesi,- kuhu,
leks, et Teil alguses armastusest härrased, peab jääma kõik see?
üldse juttu ei olnud, üldse mingi Mis puutub „F. Rexi" poolt maini
sugusest tundeilmast, see oli hoopis tud tõsisesse armastusse, siis usun,
muud, mis mul sõnad suust kiskus. et see mingisugust tõsisemat kaalu
Kuid usun selle küsimuse juures ei ei tohiks evida. „Kurb naine" armas
maksa kauem keerutada, sest see tas ja armastab veel praegugi oma
meest, aga, lugupeetud Rex, kuul
tüütab vist teisigi lugejaid juba.
Nüüd siis edasi. Teile näib veel
site ise, millises hädas ta on ja
et ma „Mehe" arvamisi pooldaksin. mida kavatseb teha. Kas pole aga
juba parem üldse mitte väikese
Ja kui just tõtt öelda, siis mõnda siis
muud arvamist küll, mitte aga seda, palgalise mehega abielluda?
milles ta „Graatiale" vastas. See Armastus on mööduv, varem või
oli vastus, mis iga naise hinge pureb hiljem kustuvad ka kõige tulisemad
haavavalt, miks neid siis hoitakse tunded. Kas maksab, härrased, sel
saamast? teeb omast kohast haiget. lise mööduva tuju pärast heita en
Mina isikliselt ei saa tõesti hukka nast viletsusse, kannatada puudust
mõista neid, kes hoiduvad lastest ja häda, mis elu muudab põrguks.

mujanduslistel põhjustel ehk kar Mina, härrased, pean seda ruma

poissmees olen. Abielus õpetab mind tuses, et tuleviku murepilved võivad

„Maara! Mispärast saatsid mulle mu kirja ta
gasi?!. Kas dikteerib minevik oma tahtmist olevi
kule? Vähe veel sellest, mida kirjutab armastaja
meesterahvas ilusale naisterahvale kirgede armuka
deduse tujus? Mina pole neid ridu kirjutanud, vaid
seda on teinud mina pime kirg. Nüüd on ta surnud.
Kes meist kahest leinab teda rohkem? Ma ei tea
seda! Matused on juba peetud. On saabunud aeg,
real-elu kainusele tagasi pöörduda ... Kuidas seda
kõik korraldada?!. Kuidas saatuslikku sõlme tahti
harutada? Vaat', Maara, selle üle peame nüüd mõ
lemad pead murdma! Eks ole see tõsi! Meie ei või
meie ei tohi lahkuda vaenlastena.
Krahv Selvin."
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valulevad ilma ja elu. Ei.

neid on igatsetud, nende pärast on
palvetatud, ja neile on ohverdatud
viimased veeringud ja uneta mures

neist ühteviisi lugu ei saa pidada. tunnen naise ja ema hingeiluta
tundmata olete, selle tõttu on ka Niisama ei pea naised kõigist mees igatsust lapse järele. See on olevus,
arusaadav Teie vanemate hool, mure,
kellele elatakse. Kasvatatakse selles
kartused Teie suhtes. Tantsus end test ühteviisi lugu. Eriti agarad on
just nemad üht teisest eelistama. olevuses edaspidi seda püüet ja
lõbustada pole mingit halba. Üksi Ameerikas
kannab üks tüüp naisi sihti, mis emas endas pooleli jäi,
tantsupidudel käia pole ka sel nime „madruselõks".
Need on maiad ehk koguni kättesaamatuks, usun

kese, kus pole küll kõike ülikülluses,
ent see eest jälle armastus, üksmeel
ja südamerahu, need ülimad aarded,
siin hämaruse ja hädade labürindis.

suitsud demonstratiivselt hambu lüüa

lapsele saatuslikuks saada. Sest kui
vaadata vähe ringi, kus näha ainult

luseks. \lilvp.

tanud hoopis tema olemasolu. Ja pärast kauakestvat võitlust
oma uhkustundega saatis ta temale viimase kirja. Kas ärkab
veel kord minevik tema hinges.? Missuguse vastuse saab ta
Alikult? Millal saabub see vastus? Kas täna või homme?..
Ja ainult siis teeb ta järsu ja lõpliku otsuse...
Maara vaatas kella ja siis kõlistas kärsitult.
Kas tõesti pole veel posti toodud? küsis ta närvili
selt Katilt.
Just praegu toodi, Tamara Nikolajevna.
Kiri?!.
Ajalehtede kuhja otsas lebas kaks kirja. Mõlemate käe
kiri oli talle hästi tuttav. Üks peenikese käekirjaga
see oli Aliku oma. Aga teine suurte, ümarguste tähtedega
see oli Leenilt. Maara haaras kohe ahnelt Selvini kirja ja
rebis kiirelt ümbriku. Kuid lugeda seda ta ei julgenud.
Hirmus, õudne tunne asus tal rinda. Siis heitis ta abitu pilgu
tuppa.

Kati, sa oled veel siin? Võid juba minna.
Paani Juulie ootab teid hommikueinele.
Ei ole praegu head söögiisu. Mine juba ja ära eksita
mind enam!
Maara keeras aeglaselt paberi lahti. Ta käed värisesid.
„Mispärast saatsid mulle kirja tagasi?.. Vähe veel, millest
võib meesterahvas kenale naisterahvale kirjutada, kui tema
võrku juhtumisi satub?.. Mina pole neid ridu kirjutanud,
vaid seda on teinud pime kirg. Nüüd on ta aga surnud.. .Aeg
on pöörda reaalelu juurde tagasi... Kuidas oleks võimalik
saatuslikku sõlme lahti harutada ?.. Meie ei tohi üksteisest
lahkuda vaenlastena!.."
Üks on väga vajalik see on sügav rahu. Tagasiminekut
ei ole enam. Kirg on surnud, aga armastust ei ole olnudki.
Aga ma ei mõista, mispärast kõneles ta nii sageli armastu
sest? ..
Maara tunneb külmavärinaid. Tal logisevad suus hambad.
Külmus tungib kogu tema kehasse, kõigisse liikmeisse.
Muidugi on kõik lõpetatud!
Liikumatult ja osavõtmatult vahib ta kaugusse, silmitse
des pimestavat valget lumevaipa.
Kõik on otsas mingit lootust ei ole enam.
Palavad pisarate ojad voolavad mööda külma nägu...
voolavad ja upuvad penuari sügavaisse voltidesse...
Paani Juulie avas ukse ja tarretas. Avatud kiri ja
Maara nägu tardunud hirmust. Ja voolavad silmist vahetult
pisarate ojad. Sarnasena ei olnud paani Juulie kunagi Maarat
näinud. Mis on õieti juhtunud? Midagi õudset ja hirmsat peab
sisaldama ses kiri!
20 T
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Emonds ei pakkunud aga midagi
erilisi. A. Progaska tiitel „Euroopa

Sport,

meister" lubas eeldada tublit meest,

Otto Qufitanen uõitis CUekscutder
Petersoni.
DlicLCLdCused „Qra.nd DZarinas" tõpp&sid.

Õiguse-kaalukojast.

ent selle uhke tiitli taga oli siiski

nii armetu mees nagu seda kunagi
vareni Tallinnas pole nähtud. Mul
lune maadluse võhik kõhtukasvanud

Ungari juut Chaim Vildmann oli
isegi hea, natuke parem tollest

ilgest „Euroopa meistrist".
Lätlased J. Kljavinsch, R. Mornego
28. juulil ~Grand Marinas" alanud
Peatudes A. Petersoni juures, tu
elukutseliste maadlusvõistlused lõp leb öelda, et ta on tõesti mees väga ja J. Kruminsch, kellest kahel vii
pesid 47. päevalise kestvuse järele heast klassist. Olles alles noor ja masel oli kaunis kena tehnika, sa
12. septembril.
arenemisvõimeline, seisavad A. Pe- muti eestlased A. Rogenbaum, H.
Võistluse suurimateks tuusadeks, tersoni suuremad võidud alles ees. Erdmann ja A. Ofril korjasid ainult

Kadriorg pole kõlbulik magamiskohaks.
Kui kohtunik ütleb, et arutusele
tuleb Konstantin Vassiljevi ja

vahepeal poegi süüd salgama on õpe
põhjal, ei astu kohtulaua ette täis tanud, mida aga kumbki naine omaks
kasvanud vargapoisid, nagu võis oo ei võta. Üks neist püüab asja val
data, vaid kaks sootuks pisikest poi gustada koguni sootuks teistsuguselt.
sikest. Esimene, K. Vassiljev, kes ei Poistega koju tulles rääkinud Rosen
ulata vaatama isegi üle kohtuvõre on feldt, et väsinuna Kadriorgu magama
alles 6-aastane, A. Sõerd aga vähe jäädes, tahtnud tema kõrvale maga
vanem, nimelt 9-aastane.
ma heita ka keegi võõras naine. Se
Poisse süüdistab keegi Rosenfeldt, letanud siis Rosenfeldt, et see ikka

mõtteid koos mõne teisega päeval juhtunud asjad unustanud.
suudaks võita veel J. Jaagot, kes nas nähtud elukutseliste hulgas. hellitleda
matil olles maadleb ise hoogsalt ja See mees oskas maadelda profiks hakkamiseks.
Asi näib lõhnavat valetunnistusena.
sunnib seda tegema ka vastast, palju paremini kui mõni ilma Väljamaalastest sõitis E. Siegfried Sellep. paneb ka kohtunik Kümmel

laskmata publikus esile kerkida meister, kuid . . . Karl Tomberg koju Königsbergi, F. Tornoff Kra Pendi silm-silma vastu protokolli
kovi, R. Benold Viini. Varem läksid

igavust. Võte järgneb siin võttele, tundus paremana kui varem,
püünis püünisele, nii nagu see hea Cziruchin pole tugev, kuid maadles
siiski hästi, samuti ka Poola endine
maadleja juures peabki olema.
Viimastel aastatel Tallinnas näh amatöör V. Badurski, kes P. Feres
tud kuulsate elukutseliste maadle tanofi, S. Chevalier'i ja R. Grünei
jate hulgast, tahaks Jaan Jaagot seni kõrval üks paremaid Tallinnas
pidada üldse paremaks, teades üht nähtud tehnikamehi.
lasi. et ta alles käesoleva aasta alul

võitis Viinis A. Petersoni.

Kohtunik Kümmel arvab, et emad

noid Soerdi süüdistus paragrahv 169.

Mehi, kes suudavad teda võita, ei kaotusi. Austerlane A. Marko, kes
tohiks olla igatahes palju ja küsitav, pidi olema hea poksija, ei pakkunud
kas sellega hakkama oleks saanud nahkseis kindais olles peaaegu mi juba vanavõitu mees, varguses. Ni
ekstraklassi kuuluvateks meesteks ka O. Huhtanen, kui maadlus selja dagi, olles veel armetum aga maad melt jäänud ta väsinuna ühel suvisel
tschempionaadil, olles tubli peajao võiduni oleks läinud. A. Peterson, luses, oskamata õieti vist ainustki päeval Kadriorgu magama, tundes
aga, et keegi nagu katsuks, ärganud
paremad kõigist teistest.
kellel jõudu ja tehnikat, näib iga Üldiselt jättis äsja lõppenud ta
ülesse ja näinud oma lähedal as
Meeste vaheline otsustav kohta tahes parem olevat O. Huhtasest.
Sakslane Ernst Siegfried, kes alul tsempionaat hõreda mulje, olles lavas keldamas kaht pisikest poisikest. Nä
mine esikoha pärast, mis peeti vii
masel päeval, oli kauaoodatud suur osutus oma kuulsuse kohta vägagi tatud jämedakoeliselt ja verevaeselt, hes, et taskust kadunud rahakott
midagi erilist. Kõrvutada 5 krooni rahaga, pidanud mees poisid
sündmuseks, kuid valmistas siiski armetuks, läks lõpuks kummalisel pakkumata
võib seda vast ehk vaid 1929. aastal
pettumuse. See osutus liigagi iga kombel nii kangeks, et evis kol peetuga, olles tublisti huvivaeseni kinni.
Nagu protokollist näha, on poi
vaks ja võtetevaeseks, nagu seda ei manda koha, milline asi aga mõt
neist, mis peeti 1928 ja 1930 aastal. sid politseis ülekuulamisel ennast
tohiks olla selliste kuulsuste vahe lema paneb.
Parim
neist
neljast
oli
mullune,
mil
varguses
süüdi ka tunnistanud. Koh
line kohtamine. Publik ootas enam,
Neljas, Feodor Tornoff, Poola, võistlejate pere polnud üksinda haru tus aga seda
kumbki ei tee, hoides
ootas pinevat ja meelipaeluvat maad oli üks meeldivamaid maadlejaid
huvitav ja mitmekesine vaid kinni seljataga seisvate emade kälust, ei mitte aga loidu üksteise na tshempionaadil, teenides ausalt oma kordselt
esinesid ka selliselt head mehed,
jal püsimist, mis paiguti vägisi kip koha, mida näiteks vanahärra nagu seda olid J. Jaago, H. Schvarz,
Kas 3 aastat
pus meenutama J. Neeser-Neströmi Sieglriedi kohta öelda ei saa.
P. Kopp, K. Tomberg, K. Kornatz, P.
Emilie
Tamme
süüdistatakse
loata
ja J. Vingi vahelist pusimist. Võit Siberlane Ivan Gromov, kes alul Ferestanof,
S. Chevalier, T. Cziruch
jaks tuli siin 90. minuti järele O. osutus purematuks pähkliks isegi in, V. Thomson,
A. Irsa, R. Marunke viinamüümises. Politseil olevat juba
Huhtanen punktidega 3:1, kuigi vast O. Iluhtasele ja A. Petersonile muu
ammu olnud andmeid selle kohta ja
ehk võidu oli teeninud A. Peterson,tus saladuslikul viisil üle ööja G. Rauer.
ühel päeval Emilie Tamme korterisse
Eestlastest, kes esinesid tsempio läbiotsimist toimetama minnes, koha
põlles sugugi halvem kuulsast soom nii armetuks, et tema seljatamine
sõitis K. Tomberg juba Stet nudki politseinikud koridoris kedagi
lasest.
osutus lapsemänguks ka F. Tor- naadil,
tiini, kust ta sõidab Hamburgi ilma meest, kellel viinapudel käes. Mees,
Esimeseks tuli sellega O. Huhia noffile ja E. Siegfriedile.
nen, kes vaatamata oma kuulsusele
Kuuendaks tuli austerlane Rudolf meistri võistlustele, millele järgneb kelle nimi Artur Pent, seletanud ko
jättis pettumuse, eriti just viimaste Benold, mees, kes tegi paiguti päris reis Põhja-Ameerikasse. A. Peterson he, et ta viina ostnud Emilie Tam
maadluste ajal. Tõeliselt hea oli O. tõhusat tööd ja näis väärivat pare läheb peagi Hamburgi ilmameistri melt, makstes selle eest kaks krooni.
võistlustele. J. Neeser-Neström, kes Asja kohta koostati protokoll.
Huhtanen ainult esimestel esinemis- mat kohta.
maadlemisest tahab loobuda,
tel, muutudes siis kordkorralt ikka
Auhinnata jäänud meestest üldse
Kohtus aga ajab too mees, kelle
loiumaks ja loiumaks, nii nagu oli oli üks paremaid võistlustel J. Nee sõidab arvatavasti siiski veel Riiga, jutule kogu süüdistus tugenebki, po
kus
lähemail
päivil
algavad
võistlu
serNeström,
kelle
loobumisest
tõsi
see ka A. Petersoniga. Võrreldes
litseis öeldud sõnu tagasi. Läbiotsi
O. Iluhtas! J. Jaagoga, tahaks pare selt kahju. vähemalt kolmanda sed. Sinna läheb kuuldavasti ka mise päeval seletust andes olnud ta
maks pidada viimast, kes soomlasele koha oleks see sitke eestlane ikkagi amatöör-meister E. Männik, kes nüüd niivõrd purjus, et midagi ei mäleta.
teatavasti kaotas sellep. et ta kät ära viinud, kuigi ta kaugel oma sest peale võistleb elukutselisena, Aga E. Tamme käest polla tema ku
te lõi kramp, nii nagu seda on öel hiilgepäevade vormist. Auhinna oleks evides kõik eeldused vähemalt sama nagi viina ostnud, isegi mitte sellel
nud ka A. Peterson ja K. Tomberg. pidanud evirna ka lätlane J. Polis, heaks maadlejaks tõusmiseks kui on päeval. On kummaline, kuidas mees
On raske uskuda, et O. Iluhtanen kes meeldivamaid maadlejaid Tallin seda praegu A. Peterson. Ka J. Vink seda mäletab, kui ta kõik teised sel

teadagi, osutusid soomlane Otto
Huhtanen ja eestlane Aleksander Pe
terson, kes osutusid ainukesteks

test.

ei lähe, kuna tal oma kodus naine,
ent võõras polla sest hoolinud. Är
gates olnud kadunud aga naine ja
sellega koos ka rahakott.

Kuivõrd see jutt õige, asjaaruta

misel ei selgu, kuna Rosenfeldt tolle

kohta ainustki sõna ei lausu. Kuna
ka poisid veel liigagi noored, kohtu
nik Kümmel selles asjas mingisugust

otsust ei tee, vaid vabastab kaebe
alused kohtualt, lausudes poiste ema
dele:

„Liig nooerd on nad alles. Neid ei
saa veel karistada."

vangiroodu?
kinnitades veel, et A. Pent olnud

ülekuulamisel peaaegu täiesti kaine.
Ühtlasi kõneleb üks politseinik, et A.
Pent olevat temale hiljem öelnud, et
E. Tamm katsuda mõjutada teda pro

tokollis öeldud sõnu tagasi võtma.
E. Tamme kaitsja väidab aga, et
see siiski ei olevat nõnda, vaid jutt
mida räägib A. Pent kohtus olevat
täiesti õige. Läbiotsimise päeval lär
mitsenud A. Pent puru purjus olles
E. Tamme korteris ja visatud sealt
sellep. välja. Siis lubanud A. Pent
kättemaksta, millep. tema ka arva
tavasti ajas juttu viinamüümisest.
Et täielikku selgust saada, lüka
takse asjaarutamine uute tunnistaja

te ülekuulamiseks edasi. Siis peab
selguma, kas eksis politsei protokolli

koostamisel, või püüab Aftur Pent
valetunnistusega päästa Emilie Tam

me. Kui nii, siis ootab esimest 3

aastat ja teist 4 aastat vangiroodu
valetunnistuse andmise ning sellele

koostanud politsinikkudega. Need ahvatlemise eest.
T. Cziruchin ja G. Motyka Stettini. tõendavad oma varem öeldud sõnu,
A. Marko Kaunasesse, V. Badurski

Lembergi ja M. Köhler Berliini. S.
Reglin, F. Emonds ja J. Gromov

võistlevad arvatavasti Riias, O. lluli
tanen pööras aga Soome tagasi oma
C. Motyka oleks võinud maadelda noore, alles hiljuti Ameerikast võe
tud naise manu. Herodes.
ilusti, S. Reglin. M. Köhler ja F.

Kui taCttnn naer ja nutab
Vaadake., kuidas inimene upub!..
Kuna peatselt saabuv sügis ähvar hetk vihaselt, sööstus ta mere poole,

M <B> n dl ® s u g u st.

dab varstigi lõpu teha kõigile su peatus korraks kaldal, hüüdes üle
lusalt tunda annab. Seega seisab vistele lõbudele, püüab praegu iga õla istujaile, et ta enese just praegu
linnas meeste puudus end kaunis va

üks, kellel selleks vähegi võimalusi, uputab.
Jättes teisi ehmunud nägudega is
tud naine ei pruugi teda enam ooda des, tunduvalt langenud näib olevat. duses, olgugi, et ilmad selleks enam tuma, astub naine vette, heites enese
Vahete-vahel näeme filmides ja ta, kuna ta oma endise armsamaga Mõnikümmend aastat tagasi oli aga kohased ei taha olla.
seal mõne sammu kaugusel kaldast
operettides, et pruut või peigmees leppinud ja telefonikutse põhjal selle meeste ja naiste vahekord hoopis
Vist selleks, et vaadelda veel me pikali, kisendades veel teistele:

Vana arm ei roosteta.

laulatuseajal äkki oma valitu kõr juurde läinud ega mõtlegi sealt
valt põgeneb, otsides õnne kusagilt enam lahkuda.
teisalt, mõne endise armsama kõr
Ja õnnetul noorikul ei jäänudki
valt. Et sellised asjad võivad sündi

enam muud üle, kui järgmisel hom
da ka tõelises elus, tõendab lugu, mikul hakata astuma samme lahutu
mis juhtus mõni aeg tagasi Barcelo se saavutamiseks.

nas, Hispaanias.
Peeti nimelt siis ühes sealses suurentas võõrastemajas uhket pulma

pidu, kuna abiellusid linna tuntud

kaupmeeste poeg ja tütar. Pulmaliste
tuju oli kõige parem, maitstes kalleid
sööke ja jooke ning kuulates lauakõ
nesid.

Siis aga ilmus äkki peigmehe kõr

Mormonite ..peakirik"
Londonis.

Mormonite usulahk on Londoni lin

na lääneosas omandanud omale
„peakiriku" ehitamiseks suure tüki
maad. Mormonid on usulahk, kes
kuulutavad mitmenaisepidamist, mis

Põhja-Ameerika ja Suurbritannia

vale kelner, sosistades sellele mi seaduste järele keelatud.

dagi kõrvu. Peigmees .vabandas en
nast nooriku ja piduliste ees, seleta

Mormonite usulahul arvatakse Ing
lismaal umbes 6—7.000 poolehoid

des, et ta peab minema kõrvalruu jat olevat. Aga Põhja-Ameerika
mis asuva telefoni juurde ainult mõ Ühendriikides on nende arv umbes
neks silmapilguks.
7 miljonit elanikku. Usulahu liikmed
Kui möödunud veerand tundi ja muidu elavad kainelt: nad ei tarvi
peig ikka veel tagasi ei olnud tul ta mingisuguseid alkoholilisi ega tei
nud, muutub mõrsja rahutuks. Ka si uimastavaid jooke, ei joo viina,
teistele pulmalistele puutub see sil kohvi ega teed ja ei suitseta tuba

ma ja mõnigi härra tõuseb nüüd
lauast, et peigmeest tagasi kutsuda.

Üllatus on suur kui peigmeest 'tele
foni juurest ei leita. Peale põhjalik

ku otsimist selgub, et teda üldse

kat.

Pealinna elanikkude arv.

Statistika büroo viimaste andmete
järele elab praegu Tallinnas 128.426

enam võõrastemajas ei ole. Ärevus elanikku. Sellest arvust on meeste
on suur, aimatakse halba ja kavatse rahvaid 57.196, aga naisterahvaid
71.229, nõnda siis naisterahvastel
takse asjast teatada juba politseile.
Ent samal hetkel astub võõrastemaj on suur, 14.033 inimeseline üle

ja telegrammikandja, kes ulatab

pruudile telegrammi. See on peig-

kaal.

Ei ole siis ka sugugi ime, et pea-

Lah utuskojast.
d paari pääses uabadusse.
Möödunud laupäeval oli lahutus ton'id, kellele ühise kooselu algu

kotta kutsutud segiläinud abieluas
jadele lõpupunkti panema 9 paari,

kellest vabadusse pääsesid kolm
paari.

Esimesena jõuab sinna emand Alii
de Livental, kes leiab, et Oskar, kes
temale igavest truudust vandus 27.
mail 1927. aastal, siis oskas teha ai

nult suuri sõnu, mille täitmine üle
jõu käis. Selgub, et asi on tõesti ka

nõnda ja Oskarist õiget abielu
meest ikkagi enam ei saa. Kohus

leiab, et see tõesti nõnda, tunnista
des Lhentalide abielu lõppenuks.
Üksteise süüdistamist peavad aga

ülearuseks Johanna ja Jüri Laa-

meeste kurs kaunis kõrgel, kuna

mehelt, kes teatab, et äsjalaulata ta naistel, endiste aastatega võrrel veeta veel viimaseid päevi vabas loo

„Vaadake, kuidas ma suren!.."
Aga ei seda. Olnud vees pikali

re sügisest ilu, olid mõni päev ta
gasi Stroomi rannal aset võtnud
pealtnäha paraja auru all olev selts
Paavst nõus katoliiklasi kond kolm naist ja kolm meest.

vaevalt sekundit kaks, kukub naine

dus rohkelt. Nüüd aga on kerjus

olla, et keegi puid saagima ei kutsu!

teistsugune, kuna siis olid enamu
ses mehed.

lahutama.

uuesti kisama.

Nagu see meil juba kord kombeks,
„Appi, appi! Ma upun!" kostab
„ kulge ometi siia, teie rai
Nagu teada on katoliku usus abi käisid viinapudelid käest kätte lah kaugele.
ja lõbusa laulu saatel. Kui laul sad! Vesi on külm!.."
elu lahutamine äärmiselt raske ja ke
kõmises kõne, nagu kõu, na
Tolle asemel, et ise tõusta, sipu
tülikas. Ainult üksikutel juhtumis lakkas,
tel lubati abielu lahutada. Nüüd ole gu see ikka siis, kui ~vabariigi val tab naine vees koleda kisa saatel
ajanud väikesed vindid pähe.
käsi ja jalgu. Kaldale jäänud kaas
vat aga paavst, Viinist saadud tea ge"
Tuju näis kõigil kuuel olevat hea, lastele valmistab aga asi nüüd aiva
dete järele, uue seaduse eelnõu lä aga
paraku
siiski
mitte
kauaks.
Kes
lõbu, kutsudes esile müriseva naeru,
bivaadanud, mis näeb ette katoliik
laste abielulahutamise. Kuid Vati teab kuidas või miks, ent küllap pilked ja toorevõitu tähendused.
kaan on nõus abielulahutus! luba vist ohtralt rüübatud ~elutilga" mõ ~Uppujale" ei mõtle appi minna kee
ma siiski teatavatel tingimustel, kui jul, arvas üks naine heaks teise gi
Nähes, et abi ei tule ja külm vesi
need vastu võetakse. Millised need kallale tormata. Ka teine polnud
tingimused on, seda praegu veel ei kade, vaid püüdis esimese vihaseid supeluseks sugugi kohane pole, kar
avaldata. Kuid arvatavasti ei või nad ataake tagasi tõrjuda ja omaltpoolt gab naine viimaks püsti, tõtates kal
20. aastasajandil enam kaua sala mõnegi tubli müksu vastu anda, se dale tagasi, seletades seal veest nõ
da kõiki muidugi suure sõjakisa ja risevaid riideid raputades teistele:
dusse jääda.
hirmsate ähvarduste saatel. Ent en
„01eks, näete, oleks jah enese
Kirjaoskamatud
ne kui korralik lööming lahti sai kiustepärast uputanud! Aga vesi
minna, tükkisid teised siiski kahe õkk oli külm. Liikmed-kondid
Ameerikas.
kurja kukena kiskleva naise vahele, tahtis kangeks võtta... Kui vesi
Ametlikkude statistiliste andmete lahutades need üksteisest.
poleks olnud külm, siis teie, saata
järele elab P. Ameerika Ühendriiki
Riiu alustaja ei näinud aga sellega nad, oleksite alles näinud, kuidas
des praegu 4.235.753 ameerika koda rahul olevat. Silmitsedes teisi mõni inimene upub!.."
nikku, kes üle 10 aasta vanad, kuid
ei oska veel lugeda ega kirjutada.
Kerjus haige käega. . ,
1920. a. alates on kirjaoskamatute
arv Ühendriikides vähenema haka
Vist
iga
pealin*dane
on näinud noort
Varem küsis kerjus ikka sellelt,
nud, ja nüüd on 468.152 võrra juba
langenud. Kuid siiski on see arv veel pikavõitu kerjust rohelises sõduri jo kellele lähenes, puid saagida, tah
pes,
kes
siin-seal
südalinna
tänavail
tes
jätta muljet, nagu ei põlgaks ta
küllaldaselt suur, rahva üldarvuga
võrreldes, ehkki Ühendriike peetak püüab peaasjalikult naiste käest nu tööd. Hiljem, kui noormees kordu
ruda raha, seletades haledal näol ja valt lähenes, pakutigi temale puid
se haritud maaks.
veel haledamal häälel midagi hai saagida, mis petis-ker jusele muidu
gusest ning tööpuudusest.
gi ei meeldinud. Et sellest pääseda
Alul, mil noormehe tegudest mida ja vaevata küsitud sendid kätte saa
armsa Luise vastu. Enne kui tuli la
hutus, saabus aga surm ja Luise on gi ei teatud, äratas ka hale välimus da, on kerjus nüüd käe mähisega
tõesti kaastunnet ja annetajaid lei kaela siidunud. Siis võib ju kindel
niigi ilma jäänud mehest.
Mitmesugustel põhjustel lükatakse

edasi järgmiste paaride lahutusas juba kõigile tuntud ja vaevalt küll

Leidub neid palju, kes oma vae

vaga teenitud sente annavad kerju
se näol naeratas õnnepäike 23. mail
See on aga sundinud kerjust al sele, teadmata muidugi, et see ra
Juuli
ja
Johannes
Jürisson,
Ella
1923. aastal. See, mis töötati siis, ja Julius Laatsarne, Helene ja Otto muste saamiseks otsima teistsugu ha läheb denatureeritud piirituse, ko
on nüüd ammu unustatud, kustunud Oras, Marta ja Rudolf Balder ning seid, häda vastu usaldustäratavaid kaiini ja morfiumi ostmiseks.
abinõusid. Juba mitmendat päeva lii
armastus ja üksteisest lugupidamine. Luise ja August Link.
gub kerjus, keda peamiselt näha
Vaid lahutuse nõudmisel leiab paari
Kui sädemed põlevast ahjust väl S. Karja tänaval, ringi mähisesse
Kui juut vastu tuleb, hea õnn.
ke veel ühise keele ja meele. Kohus
seotud käega, seletades ise, et hai
lahutabki nende abielu.
ja lendavad tuleb külalisi.
Kui uksed kriuksuma hakkavad
ge käsi teda tööd teha ei luba. Ja
Edasi tühistab kohus Theodora ja
tuleb õnnetus.
Kui paberossi ehk piibu suits rõn annetajaid leidub jälle.
Semjon Pasovkin'ite abielu, mis al
Tõeliselt pole aga siin juttugi min
gas 17. aprillil 1922. aastal. On sel gasse läheb, saab raha.
Kui puud ahjus pragisedes põlevad,
gisugusest hädast. Noort: kerjuse kä
gunud, et abiellumisel polnud kõik
Kui vana naine teel vastu tuleb, si on täiesti terve ja ta ise pole kee tuleb külm.
nõnda nagu olema peab, millep. ka
kohus mingisuguseid takistusi ei tee halb õnn. Kui noor neiu ehk noor gi muu, kui pealinna tuntud kokai
mees vastu tuleb, hea õnn.
selle abielu tühistamiseks.
nist ja morfinist A. Tanner, kes Kui teele minnes otsekohe vihma
kerjab raha nende mürkide ostmi kätte satud head õnne.
Mõni aeg tagasi algas Oskar Kot
kas lahutusenõudmist oma kord nii
Kui kerjus vastu tuleb, halb õnn. seks.
jad:

keegi veel midagi annab.
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Lhk. 8
Veenduge, et

Juhatusi perenaistele.

Moodsate tantsude kursused. |

Stoovitud peedid.

1 Oskar Kiilil M»m» g i

CL. ?ootsas. |

1 taldrekutäis puhastatud peete,
1 supil, võid, 1 supil, jahu, >/4 liit

rit keeva vett, supil, suhkrut,

== on kasulikum ostukoht.

dip[. tantsuõpetaja, |
Curoopa meistriuõisttuste uÕLt/aid. 1931, <
Uue segagrupi afgus reedef M. 9. <
JCihtne õppeuiis. DKoodne Jngtis stiit, <
Õpetus kahes saatis. Organiseerige gruppe!.. >
Viru tda. TCr. 4. 'Cet. (2)31-52. |

soola, 3 supil, äädikat, 1. supil, ha

ja> Oma kulla-, kella- ja hõbesepa töökojad. g'
A Raekoja platsil - Raekojas. Telefon 129-08.

put koort.
Peedid keedetakse tervelt pehmeks

ja lõigatakse siis väikesteks tükki
deks. Kastrulis segatakse või ja ja

hu ning lisatakse keev vesi ehk pul

jon juurde ja pannakse peedi tü
kid sinna sisse. Maitse järele lisa

Raadio.

takse äädikas, suhkur ja sool. Kui

on läbi keenud, pannakse juurde ka

jTähtsamaid "teateid jaama saatekavast

hapukoor.

Seene ja makaroni küpsis.

Pühapäeval, 20. septembril: 9.55 torni parandustõid. (Mikrofoni ees F.
1 nael makarone, vett, soola, i'2
Jumalateenistus Eesti-flpostliku usu Moor.) 16.00. Päevauudiseid. 16.15. liitrit keedetud seeni, 2 sibulat, 2
lssanda-Muutmise kirikust 12.15 Põllu fljanäitaja-õiendus. 18.30 Teateid ja supilusikat rasva, pipart, 1/2 liitrit
majanduslik kõne. 12.45. Põllumajan grammofonimuusikat. 18.50. Päeva piima, 1 muna.
duslikke teateid. 13.00. Lõunane kont uudiseid. 19.00. Lastetund 19.30. Muu
Makaronid keedetakse soolatud
sert Juh. md. fl. Krull. 15.00. Gaasi sikateooria tund. (fl. Krull.) 20.00. Dr. vees pehmeks, seened hakitakse ja
kaitse demonstratiooni ülekanne Lau H. Jürgenson: Poks ja vehklemine. praetakse pannil peene sibula ja ras
liipeo-platsilt (ftinult soodsa ilma pu 20.30. Kontsert: „Kahe ja kolmeosa vaga läbi. Nüüd asetatakse nad kor
hul). 17.30. „Vahitorni" seltsi kõned. line takt ja liittaktid." Juh. md. flrk. damisi määritud vormi, kord maka
18.30. Teateid ja grammofonimuusi Krull. 21.55. ülekanne Tartust. 22.00. rone, siis seeni jne. kuni vorm täis.
kat 18.50. Päevauudiseid. 19.00. Kont Vana ja moodsat tantsumuusikat heli Piim ja muna klopitakse segi ning
sert Juh. md. fl. Krull. 19.45. „Pääste plaatidelt
valatakse üle vormi. Küpsetatakse
Neljapäeval, 24. septembril: 15.30. ahjus 1 tund.
ingel." Operett ühes vaatuses. Komp.
K. Savi. 20.45. Kontserdi järg: 21.00 Päevauudiseid. 15.45. fljanäitaja-õien
Kartuli vorm suitsuräi
Ülekanne Tartust 21.35. 21.30. Vana dus. kuni 16.30. grammofonimuusikat
medega.
tantsumuusikat heliplaatidelt 22.00. 18.30. Teateid ja grammofonimuusikat.
1 liiter kartuleid, 20 suitsuräime,

Teater.
„Põrunud aru õnnistus"

Hlndmõlstotus Hr. 11.
Alamal olevasse joonisesse on ma

hutatud kolm eesti vanasõna. Esi
mene neist koosneb 13-est silbist,

Estoonias.

Esimese uue sõnalavastusena äsja
aga viimased kaks 12-est. Esime alanud
hooajal võttis „Estoonia"
ne algab sõnaga „Ei," teine sõna mängukavva
meie menukama näite

ga .Mis" ja kolmas sõnaga „Sool".
Kui vanasõnad välja mõeldud, tule kirjaniku, kuulsa „Mikumärdi" auto
vad nad ruutudesse paigutada, nr. ri Hugo Raudsepa uue komöödia
„Põrunud aru õnnistus".
Seegi teos on ehtsalt raudsepalik,
tujuküllane ja terav tänapäeva pahe
de karigeerimine ning piitsutamine,
olgugi, et vast ehk mitte nii hoogsalt

1-est alates ja nr. 36-ga lõpetades.

ja tegevusrohkelt, nagu „Mikumär
dis", mida ületada igatahes raske.
„Estoonias" oli tüki lavaletoomine
siiski kõigiti õnnestund ja Ants Lau
ter lavastajana pakkunud parimat.

Moodsat tantsumuusikat heliplaatidelt. 18,50. Päevauudiseid. 19.00. Ülekanne
2 muna, soola, Va klaasi piima, 2
Esmaspäeval, 21. septembril: 15.30. Tartust 19.30. Dr. Hj. Mäe: Puhkame spl. haput koort, 50 grammi võid,

Sama võib öelda ka näitlejate mängu
Päevauudiseid. 15.45. fljanäitaja-õi pilvis (Reisiveste Tirolist) 2000. Üle 1 spl. riivsaia.
kohta, osade eeskujulikkude ja kor
endus. kuni 16.30. grammofonimuusi kanne Tartust. 20.05. Kontsert: Ooperi
Kartulid keedetakse, kooritakse
raliku täitmisega.
kat. 18.30. Teateid ja grammof.muusi muusikat Juh. md. flrk. Krull. 21.00. jahtunult ja lõigatakse viiludeks.
A. Lauter ise Noorkikkana jääb
kat 18.50. Päevauudiseid. 19.30. Üle Ooperimuusikat.
meelde püsima kaua, samuti võrra
Reedel, 25. septembril: 15.30. Päe Vorm määritakse, pannakse sisse
kanne Tartust 19.30. Dipl. ins. F. Ol
tu Hugo Laur Soogenbitsina, selle
kartulitest, nende peale luu
brei raadiovestlus. 20.00. Ülekanne Tar vauudiseid. »5.45. fljanäitaja-õiendus. pool
alati sõnakuuleliku ajakirjanikuna,
kuni 16.30. grammofonimuusikat. 18.30. dest puhastatud suitsuräimed ja jä
tust. 20.05. Kontsert plaatidelt
otse lõbu oli vaadata ka Hilda Gle
reljäänud
kartulid.
Munad
klopitak
Teateid ja grammofonimuusikat. 18.50.
Õieti lahendajaile loositakse 1. ok seri kooliplikat, ehtsat tänapäeva
Teisipäeval, 22. septembril: 15.30. Päevauudiseid. 19.00. Ülekanne Tar se soolaga, lisatakse piim ja hapu
neiu natukest. Ka teiste osaliste
Päevauudiseid. 15.45. fljanäitaja-õien tust. 19.30. pool tundi soliste. 20.00. koor ning sulatatud või valatakse toobril s. a. 1 eks. «flbielulehte" 3-eks
dus. kuni 16.30. grammofonimuusikat Ülekanne Tartust 20.35. Kontsert. Juh. üle vormi. Peale riputatakse riiv kuuks ja 3 maksusa kuulutamise või mäng ei jätnud soovida, ehk kui siis.
malust
«flbielulehes."
Õieli
lahenda
saia. Küpsetatakse ahjus V 2 tundi,
paiguti ainult väga vähe.
18.30. Teateid ja grammofonimuusikat md. flrk. Krull
18.50. Päevauudiseid. 19.00. Ülekanne
süüakse kuumalt tomati kastega ehk jate ja võitjate nimed avaldatakse
Neile kõigile, kes soovivad süda
Laupäeval, 26. septembril: 15.30. ilma.
«flbielulehes"
Na
34.
mest naerda, võib soovitada julgesti
Tartust 19.30 E. Ney: Kalendrirefor Päevauudiseid. 15.45. fljanäitaja-õien
mist. 20.00. Põllumajanduslikke tea dus. kuni 16.30. grammofonimuusikat.
1, „Sügissõber" 1, ..Tõsine vastus" minna vaatama „Põrunud aru õnnis
SeismnJOM kirjad.
teid. 20.15. Ülekanne Tartust 20.20. 18 30. Teateid ja grammofonimuusikat
mis ei ületa küll kuulust „Mi
1, «Lesk proua" 1, „H. L." 1, tust",
Kontsert Juh. md. flrk. Krull. 21.00. 18.50. Päevauudiseid. 19.00. Lastetund.
kumärdit", ent on siiski palju roh
«Ootus"
1,
«Õnnetu
mees"
1,
„flida"
—B,
«Unistaja
preili"
4,
kem
kui
rahuldav.
Esperantokeelne nädalakroonika. 21. 19.30. XVIII avalik raadioõhtu „Estoo «Kui langevad lehed" 3, «Uus abi «Uus tutvus" —l, «Huvitav mõtte
—nt.
10. Kontserdi järg:
nia" Sinisest saalist, umbes 21.00. elu" —2, «Sügisene tutvus" —l, vahetus" 1, «Sõber häda ajal" 1,
Vastutav toimetaja ja väljaandja
Kolmapäeval, 23. septembril: 15.00. Ülekanne Tartust Lõpuks kuni 23.00. «Hingeline sõber" 2, «Scharlotte" «Kindel kodu" 1, «Elutormid" 1,
H. Jürisson.
2, «Ootus" 1, «Soovin abielluda" ,Ly" 1, «Luule" 1 kiri.
Mikrofoniga jälgimas Oleviste kiriku tantsumuusikat heliplaatidelt

Vaikne neiu, kes pik

kadel sügisõhtutel tunneb
igavust soovib

* Hiromant *

liini.

Tutvust:

f Vonart g
A ennustab saatust käejoonte ja loodusmär- Ä
¥ kide järele. 25-aastane praktika. H
V Suur Karja tn. 2, kolm treppi üles, kl. 9—7.
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Kirjad saata slt. .Ootan
õnne" all.

Et peletada pikkade

sügisõhtute igavust, ta
haksin leida

Hallo! Hallo! Neiud linnast kui ka maaltl Siin
kolm kenat, viisakate elukommetega Tartumaa mem
mepoega, kes varandusliselt kindlustet, soovivad

Meeldiv 29-a. majaoma

Valve!

mtwt

Olen nii õnnelik nende
säravate pilkude eesti
Ärge unustage oma uut

kuni 300 inimeseni.
Eriülesvõttedt artistidele, balleti, plas
m tika, draama ja tsirkuse aladelt.
ÜKsiKvÕtted: visiit, kabinett, postkaart,

ajutiselt rahaliselt avi

tama? Tasuks sõprus.

„Usk 1571." „Lootus 2580".

nik soovib

M sõpra

slt. „Ets 20", „Rts 22". „/?uts 25".

„01en rännanud 24 a. enda eluteed, purustades
neidude südameid, hoolimatult; seda on võimalda
nud mu materjaalne ja ka hea impressiivne olukord.

Vast andestate seda, sest olen saanud raskeima
karistuse olen kaotanud elutahte. . .

tõsiste, viisakate meeste
hulgast. Kirjad saata sit.
.Hiline sinilill".

Preili soovib tutvuda
härraga, kes soovitaks
ming suguse

koha
tunnen masinakirja.
Väikse kautsjoni sisse

kes ärataks minus uuesti sümpaatiat elule ja oleks
ka edaspidiseks elukaaslaseks. Kirjad fotoga, mida
soovi korral tagastan. Isakõnnu p. ag. Schulleri kaupl.
«Eleegiline poiss*.

Tundmatu noormees,
kus viibid Sa ?!.. Minu unistuse prints Sinust

võin ma ainult unistada, sest oled mulle tundmatu.
Kas leian sind kunagi, või jääme võõraks? . . Mees
hing, intelligentne ja korralik, kellel on igatsus õrna
hingelise eluseltsilise järele, vasta 1 Päevapilt soovi
tav (mitte nõuetav) Flirtijad ja seiklusi otsijad palu
takse mitte tülitada! kirjad saata: Pake, Salla-Käru

.Mflflßft'
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Balti Jaama jj

Aiü
maal, külas üleskasvanud

omale

tutvuks korraliku vanema
härraga Kirjad slt ,Helju"

liimi
preilidega, pikkade sü

u&Ükest

tüdrukut
sõbratariks. Kirj. slt.
„Poiss, kellel igav."

Üleajateenija, kellel
igatsus leida

veetmiseks Vanad. 18—22

a.Kirjad slt „Kolm sõpra".
soovib

Miim.
soovib tutvuda viisaka
preiliga. Kirjad slt „Üle

buduaar maitsekas tehnikas.

Avatud K. 9—5» pühap. lO—4( liitunud ]
masinakirjutajat,
kes uafdab 3 kohalikku keelt,
uajatakse kofie kontori töö
dele.
teat. sCt. tal. „Osao masi
nakirjutaja''.
T
Hiroman t-graf o loog

ajateenija."

lillil

Preili soovib kohta puh

Borae

Piiga otsib omale

Lõbus neiu!
Teiega soovib lõbusat
nädalat Tallinnas mööda
saata har. noormees väi
jaspoolt pealinna. Soovi

kaine, mittesuitseja, hea
südamlise meester., olgu
maalt või linnast. Kirjad
slt. .Omal ka teenistus".

Sügis

tav tantsu oskus. Kirjad
slt .sissesõitnud" all kuni
21. IX, mil saabun Tallinna.

Kes tahaks olla

Saatjaks

sõpra
preilide hulgast soovib
haritud noormees. Kirjad,

soovitav päevapildiga,

Aegviidu p. k. 27. „Fredy".

Y

ma vanemateta, õdedeta
ja vendadeta? Päevapilt ja

õige nimi soovitav. Meel
divusel ühine varanduste
valitsemine, fladr. flbja,
Sauli kauplus. Eleonoore
Tomberg.

soovib kohta
teenijaks, laste juurde,

Huvitavad härrad kas

Varandusliselt
kindlustatud neiud
ja noored lesed, linnast
ehk maalt, van. 18—28 a.,

võõras linnas raskes sei

meeshing tutvust ühise
kodu loomiseks. Kirj. slt.

karske, tõsise iseloomuga

kuni 1 okt. „flinult ühele."

vimajas.)

OHlAinrad,

2 haritud, neidu

pid. Kirj. Slt. ,iöcdnuCa"

Väljast
sõitnud
keskealine jõukas härra
tutvuks daamidega. Päe

slt. «Silvia".

soovivad mingisugust tee

nistust ärisse ehk töös
tusse. Valdame keeli ja
ei põlga ühtki tööd. Ka
tutvuksime meeleldi ini
mesega, kes kaasa aidata

ehk nõu anda suudaks.
Kirjad slt. Edith ja Ester.

Väljamaalt sissesõit
liimi!

Vilunud omas ametis..
Soovitajale tänulik. Kirjad
slt. „Keinerinna".

Kuulus astrolog-hiroma

Ruth!
Rüütli t. 32—11
Vastuv. kl. 10—5. Otsus
tan saatuse käejoonte,.
planeetide, päevapildi ja

käekirja järgi. Tunnid..
Annan nõu ja abi.

Preili

Maakri t. 18—2. Sissekäik

raudväravast. Vastuvõtt
kl. 9—7 Ütleb teie saatuse

vapilt soovitav. Kirjad
slt. „Fraternitas".

asjus.

J. & A. Paalmann'! trükk. Tallinnas, V. Karja tän. 12. 1931 a

kslDerinoaks.

nud kuulsaim

sündimisest surmani (ka
päevapilt) täpselt. Leiate

kolmes kohalikus keeles

või

kes oleks noorele preilile

soouite

vabrikusse, tööstusse kon

kirja „Must roos"

vapildi järgi. Klaasingi
tän. Nr. 3a krt 10. (hoo

kirjutada noorele, haritud
preilile? slt. „Polite"

Haritud preili soovib
tutuuda

vetisse, kas

eltekudiaks
Täiuslikum ennustus, käe
joonte, planeetide ja päe

teatrikaaslaseks. Kirjad

torisse jne. Tunnen ka
masinakirja ja raamatu

kes aitaks punuda pesa

sukorras. Kirjad palun

elu. Ainult tõsised ja kai
ned härrad vastaku, kes
tugevad nagu tammed.
Kirjad slt ~Piiga ja taat".

ootan Teilt igatsusega

teiega soovib haritud,

saata slt. „F\lly 20."

kes kannaks kätel läbi

härraga, kes soovitaks
mingisuguse koha, kas

ehk perenaise abiks.
Praegu tutvuse puudusel

taati,

Qra

PRÜÜTI,
kest.
Kirj. slt. „Kroonu
mees".

Poiss, kellel igav, soo

tele, kaitseväelastele, kaitseliitlastele jne.

mees".

Maalt tulnud neiu,

Miim

meest soovivad

tugevakasvulise õmblus

20. a. vana.

Kroonumees otsib

vib leida armast,

ja sukakudumisetöõd
tundva ausa neiuga, van.
25—35 a. Slt .Karske

ja korralikule neiule, kes
on varandusliselt kinnis
varadega kindlustatud il

jj saadaval kõiksugused oma- ja välis- :ii
JJ ! maa ajalehed ning kuukirjad. Rik- <••
ii i kaiik väljavalik igasugustest raama- jii
jj tutest. Uus ..ABIELULEHT" juba :jj
Ü iga reede õhtul müügil.{ jj

slt „Ühiselt paremusele"
Kolm korra ikku nööri

võib kaasa aidata. Kirj.

Keskealine lesk daam

eluteel 18 aastasele ausale

( «Mm f

sõpra, kes igatseb Teid!
Ilmar.

gisõhtute lõbusamaks

Kas leiduks neidu,

„Soov õnne leida" all.

ühiskodu loomiseks nais
terahvaga, kes rahaliselt

maks võimalik Teat. slt.
.Fantaasia".

ALEX. TEPPOR
Tallinn, Viru t. 3. Tel. 13-24.
Grupiülesvõtted: ametnikele, õpilas

kes on nõus kaht kena
välimusega noort neidu

JXXDAVATTUTVUST
muinasjutuliste kuningatütarde hulgast, kes julgeks
ulatada käe üle voogava elumere lainete, ja aitaks
elulaeva ühiselt juhtida abielusadamasse veel enne
sünge sügise möödumist
Kirjad ühes enesekirjeldusega ja fotoga, millise
ausasti tagasi saadame ehk omaga vastame, saata

Kunst-foto ateljee

merimehegä,
kes oleks selles asjas
heaks nõuandjaks ja abi
liseks. Kirjad saata slt

korralikkude meestega
keda ei huvita ainult flirt,
vaid võtavad elu tõsiselt

Seiklushimuline preili,
kellel igatsus välismaale
minna, et saavutada rik
kust, soovib tutvuda

nõu ja abi käesolevais

soovib kohta puhvetisse

või ettekandjaks söögi
majja, kohvikusse või res

toraani: Ennem sel alal
edukalt tegutsenud. Kir
jad slt. .Puhvetipreili/*

