Üksiknumber 10 senti.

Tänast lehte 8 külge.
TOIMETUS JA TALITUS:
Tallinn, Suur Kaija tn. 2 6.

Kuulutuste hinnad:
Esiküljel teksti ees 10 senti, teksti sees 12 s.

Telefon Postkast 372.

ja kuulutuste küljel 5 senti millimeeter.
Kuulutusi võetakse vastu lehe ilmuvasse

Tarvitamata jäänud käsikirjad, kui neil tagasi
saatmiseks puuduvad margid ja seismajäänud

numbrisse kuni neljapäeva õhtul kella 6-nl.

Toim. kõnet.: kl. 3—5. Kontor avat.: B—6.

AbieMekt

kirjad hoitakse alal kuu aega. Kuulutusi ja
tellimisi võtavad vastu: lehe talitus, abitali
tused ja agendid. Lehte võib tellida ka kõigist

Vabariigi postiasutustest ja -agentuuridest.

Ms 35.

Tellimiste hinnad:
1 kuu 45 s., 2 kuud 85 s., 3 kuud 125 snt

6 kuud 225 s., 12 kuud 400 s, postiga
saates. Välismaile 2-kordsed hinnad. Aadressi
muutmine 25 senti.

I aastakäik.

Pühapäeval, 11. oktoobril 1931.
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üksindus.

Läbi vee.

Ma väsind kõigest Ootamise valu nüüd roostena mu
hinge, närvid sööb. Su päralt on mu elu, iga tukse, mis ra
hutult ja arglikult mu süda lööb.
Ma avan akna ja siis sulen ukse: kõik valu taandub vai
kuses, jääb kurvaks ruum. Vaid harva üksindust mu läbistab
vee! nuuksung, lukse: nüüd resinatsiooniks taandub lumm.
Ja midagi kui pääseks minus valla: mind üksindus teeb
hulluks, minus ärkab loom. Ent rahulik ma, taltund, puuris,
ei ma talla neid teid ja tänavaid, kus voolab elu-joon.
Nii möödub elu vaikne varglik: on meeleheide lukutand
mu suu. Ent vahe! viivuks läbistab mu lootus arglik, see
võim, mis elule viib vastu mu.
Nüüd üksi jälle ma ja pisar kuum valus voolab üle
näo. Õnn oli kaduv, ja kõik möödus kui ulm, mis avasilmi
näht. Vaid üksindus mind argiellu kutsub. Kõik muu on tü
hine ja muu on tolm. Vaid viivuks oli tee meil ühine, kaks
südant kokku meil, ent hingi kolm.
Vee! viirastud, ent hoopis teisiti kui enne: mis oli võlu,
kummitus see nüüd. Võib-01/a varsti kooljana ehk langed
minu unne, ja nagu altmaa kostub siis see hüüd, mis enne an
dis rahuldust ja õnne. Kuis oli enne ja kuis teisiti kõik nüüd!
Näib nüüdki nagu naeraks ikka veel kuskil klaver, õitseks
toom. Kuid ümbrus jäänd on tühjaks, õudseks, võõraks, ning
üha mööda tormab võimas joon, see paratamatus,
mi! nimeks elu, see paratamatus ja mür k, mis eemalt näib
küll toredus ja võlu, ent millest varsti küllastud ja kibe kurk,
Las, läheb kõik ja las, kõik valgub see tühjus tühja nagu
maha kallat, vein. Mis sest, et süda tardub veri kaigub. Kõik
jookseb tühja. Jääb vaid lein. RRLF KRRVER.
CLppi. ämmi,,

(Simmci kardetakse, kõikjal.
Kui kõigist teistest sugu Seminolid, Floriida poolsaa
lastest räägitakse head, siis on re elanikud, ei taha aga jälle
ämm ikkagi see ainuke, kes kunagi oma ämma nägu näha.
sarnleb mingisugusele kohu Alati, kui nemad ämmaga rää
tavale hirmutisele kellest tea givad, pööravad nemad ikka
takse rääkida ainult halba. Ja selja selle poole ,kartes, et vas
nõnda on see kõikjal, kus tasel korral tulevad rasked õn
juures pole huvituseta vaadel netused. Umbes samuti toimi
da, kuidas ühes või teises ko vad ka Tatu suguharu indiaan
lased.
has koheldakse ämmasid.
On huvitav, et Mackenzi jõe Novajas elavad väimehed ei
ääres elavate indiaanlaste kes taha aga üldse näha oma äm
kel ei tohi väimees kunagi oma ma, vaid püüavad hoiduda iga
naise ema nime nimetada. Sün sugustest kokkupuutumisteest
nib see siiski kuidagi kogema temaga. Kui sõjamehed, üks
ta, peab ütleja kohe enese pi kõik, kui julged nemad mui
kali viskama ja ise sealjuures du ka ei ole, näevad lähenevat
hüüdma nõnda valjusti kui või oma ämma, viskavad nemad ko
malik:
he käest sõjariistad ja püüa
„Halastust! Olen eksinud!" vad põgeneda nii kaugele kui
Kui väimees nõnda ei tee, pi vähegi võimalik, sest ämmaga
davat indiaanlaste arvates te rääkida, see on siinsete ini
ma nägu paiseid ja kasvajaid . meste arvates õnnetuste kae
täis minema.
lakutsumine.
Mida öeldakse, naiste kohta.
Naised on nii õrnad, nii osa oma võistlejat. Naine põlgab
võtlikud: nad igatsevad armas võistlejannat kõigest südamest.
tust, hellust. Nad on peenetun Mehe armukadedus on kui lai
delised, head. Miks küll nii netav, hävitav meri. Naise ar
sagedasti ei salli nad teine mukadedus on kui salalik, sü
teist? ..
gav jõevool. Armukade mees
Kõigepealt teavad naised, kui on vihane lõvi. Armukade nai
ilusad nad on. Kõigepealt õpi ne sisisev madu. Armukade
vad nad tundma, kui tugevad mees vihkab truudusetut naist
nad on. Siis jõuavad veendu ja tema armastus katkestub.
musele, kui nõrgad nad on. Armukade naine vihkab võist
Kõigepealt unustavad nad, kui lejannat, ja tema armastus me
vanad nad on. Siis mäletavad he vastu kasvab.
taas, et nad seda on unustanud.
Naised kahtlevad, kas neid
Väike tiivustatud Amor on armastatakse. Mehed kujutle
suur laps, ta nukuks naine. vad armastust, kus teda polegi.
Palju loetakse armastusest,
Häbematus on kadunud nais
palju räägitakse temast. Õi te julgus.
geim seletus ta kohta oleks:
Abielus ohvitserid on väga
armastus on teise mehe nai
täpsed teenistuses. Armasta
ne; armastus on teise nai vad
nad teenistust või põge
te julgus.
Naised näevad, ilma et nad nevad kodust?
Naiste naeratus ütleb nii pal
vaataksid. Nende mehed vaa
ju ja sagedasti ei tähenda mi
tavad, aga ei näe.
On vahe mehe ja naise ar dagi.
mukadeduses. Mees ei vihka
Chypre.

Prof. Beiwall Merehädas.

Rikas kerjus.
Varast surma, kiti puujatast 6,000 doC.
Palju on kirjutatud sellest,
et kerjused ja sandid on päran
danud peale surma suuri surn
me. Nüüd teatatakse jälle pea
le surma ühest sarnasest loost
Pariisi lehtedele Viinist. Seal
elanud kauemat aega aguli rä
pases võõrastemajas keegi puu
jalaga kerjus Noah Goldberg,
keda elus kõige õnnetumaks,
ja vaesemaks inimeseks peeti.
Ta oskas eriti kaastundmust
enese vastu äratada oma puu
jalaga.
Goldberg oli Poola vabarii
gi kodanik ja sellepärast viidi
peale surma tema varanduse jä
tised Poola konsulaati. Konsu
laat teadustas surmast Gold
bergi sugulastele ja omakstele,
kes elasid Ameerikas.
Ameerika sugulaste vastus ei
lasknud kaua oodata. Omas
vastuses avaldasid Goldbergi

sugulased imestusid selle üle,
et nende kadunud sugulast
Goldbergi koheldud kui kehva
inimest ja kerjust. Nad seleta
sid veel, et nende teadmise jä
rele olnud Goldberg küllalda
selt jõukas inimene, ja ta kand
nud oma varandust alati ene
sega kaasas.
Saades Goldbergi sugulastelt
sarnased teated, laskis Poola
konsulaat Viinis politseil hoo
hoolega läbi otsida võõraste
maja numbritoa, kus Goldberg
elas ja suri. Hoolega tuhniti ja
nühiti läbi kõik nurgad ja ur
kad, madratsid ja müüd kohad.
Kuid kuskilt midagi ei leitud.

leiti ajalehe paberisse pakitult
mitte vähem ega rohkem, vaid
täpselt 800 dolllarit.
Nüüd aga ei lõpnud asi enam
sugugi nii lihtsalt. Võõraste
maja uksehoidja nõuab oma al
gupärase mõtte avaldamise eest
10% suurust tasu leitud sum
mast. Ta põhjendab oma nõud
mist sellega, et kui ta ei oleks
Goldbergi puujalga mitte kon
suli juurde toonud ja nõu and
nud seda läbi otsida, siis oleks
see tingimata võõrastemaja ah
ju visatud ja seal ära põletatud.
Kuid Goldbergi pärijad ei
leia uksehoidja põhjendust kül
laldaselt mõõduandvaks ja ei
taha talle üldse mingisugust ta
su maksta nende sugulase puu
jala seest leitud varanduse eest.
Kui asja rahulisel teel ei saa
lahendada, tuleb kohtul õigust
mõista.

Kuid viimsel otsimise mo

mendil lõi võõrastemaja ukse
hoidjal algupärane mõte pähe.
Ta andis konsulile nõu surnu
puujalga läbi otsida. Ja taga
järg oli üllatav. Puujala seest

Petsin abielumehed ärevuses.
Persia pealinnas valitseb
meeste keskel suur ärevus uue
abieluseaduse puhul, mille hil
juti parlament vastu võtnud ja
mis varsti maksma hakkab.
Uues seaduses on kõige pealt
ära määratud abiellujate vana
duse minimumid. Ja need on:
meestele 18 ja naistele 16 aas
tat.

See seaduse paragrahv ei kut
sunud meeste poolt esile eri
lisi proteste. Sellega oldi enam
vähem rahul. Kuid seaduses
on olemas paragrahv, nimelt,
et abieluliste truudusemurdmi
ne võib olla abielulahutamise
põhjuseks. See paragrahv ongi
uues abieluseaduses niisugune,
millega Persia mehed ei taha
kuidagi leppida. Eriti pahased

on need mehed, kellel alles hil
juti veel suured haaremid olid.
Need mehed ei taha kuidagi
uue seaduse psühholoogiast aru
saada. Nemad ei loe truuduse
murdmist mingisuguseks kuri
teoks, mis lahutamiseks põh
just annaks.
Praegusel ajal peetakse seal
VIKTOR REITEL,
rahvarikkaid miitinguid ja koos
olekuid, kus uut seadust tera üks vanemaid Tallinna tantsuõpeta
valt arvustatakse. Parlamendi jaid, pühitseb tänavuaasta oma 10le loobitakse muda ja tooreid aastast juubelit tantsu õpetamise
sõnu, kes söandanud abielus alal. Selle aja jooksul on V. Reitel
õpetada üle 2000 inimese
uued vooruse mõisted maksma jõudnud
Tallinnas ja provintsis. Teda loetak
panna, käskides seda paheks se vilunud õppejõuks õpetamise alal.
pidada, mis enne kiidetud voo Peale selle tegutseb ta ka balleti
ruseks olnud. Soovitatakse ise alal, mida on õppinud Tamara Becki
ja on esinenud kõi
gi meestele koraanist loobuda balletistuudios
Eesti suuremaid lavadel Eestis ja
ja Euroopasse elama asuda. gil
välismaal hea eduga. Kõiki ettekan
tavaid lavastusi improviseerib ise.

Lhk 2

Nr. 35

fIBIELULEHT

Suudlus - hingede rendez-vous.
Suudlus ajaloos ja tänapäeval.
Suudlus on hingede rendez lata, ähvardab astuda ka Pa
vous, avaldatud füüsili riis, nüüdisaegne Paabel. Pa
riisi linnaisad on eriti pahased
selt, ütleb aforism. Suudlus
see on igavene: ta elab igave suudluse üle jaamades ja nen
sest ajast igavesti. Armastajad de lähimais ümbruseis.
mõõdavad sellega üksteise tun Muidugi on ka suudluse ja
nete sügavust, ja esimene suud suudluse vahel olemas vahe.
lus tõendab tihti, et lähem va Tavalisi armastajate - suudlusi
hekord kahe inimese vahel hak tuleb eraldada vanemate ja las
kab süvenema.
te suudlusist. Siis on ka veel
Läbi aastasadade on ka suud käesuudlused (mis küll juba
lus teinud läbi oma arengu, moest välja minemas), püha
kord on olnud moes lühikesed, kujude suudlused, isegi juriidi
kiired suudlused, kord pikad, lised suudlused, näit. kui vana
kestvad, ent enamalt jaolt sõl Rooma kombe järele peigmees
tub suudlus suudlejaist. Kui enne pulmi suudles pruuti, siis
vaadata suudlusi käesoleval andis ta seega pruudile õiguse
ajal, nii filmis, kui ka igapäises poole päranduse peale.
elus, siis võime konstateerida, Ajalooliste suudluste hulgas
et moodi on läinud n n. tango on ka palju selliseid, millised
suudlus. Neiuke kummardab oli suur tähtsus sündmuste
oma pääkese tagasi ja noor arengus. Näiteks vanade Vikin
mees surub siis ta punahuulile gite üle valitses nende juhi Hat
pika, kestva suudluse. Meil on toni surma järele tema lesk
selline stiil suudlusi moodi läi
Margarethe aga
nud peamiselt filmide mõjul. Margarethe.
langes
kord
vangi
krahv Put
Iga suudleja arvab muidugi, pusi kätte, kes ta vahetas
paari
et see on ainuüksi tema ja suu rüütli
vastu.
Ent
enne
vahetuse
deldava asi, kas ta suudleb ehk
mitte. Kuid asi ei ole viimasel toimumist tegi krahv teo, mis
oma kergemeelsusega tõi
ajal tihti enam sugugi nii. Isegi talle
tagajärgi: enne,
suudlusi ei taheta jätta enam kui taraskeid
välja vahetas,
armastajate eraasjaks. Meil aga suudlesvangi
ta seotud naist kolm
võivad armastajad veel vana korda huulile ja käskis oma
jumalat tänada, et neile selles saatkonnal teha samuti. Ent Vi
suhtes ei ole hakatud tõkkeid
tegema. Meil Eestis ei ole veel kingid vastasid oma käskijanna
kuskil ametlikku suudluse keel alandamisele seega, et hävita
krahvi lossi ja rüüstasid
du, kuid siin hoiab seltskonna sid
paljaks
kogu maa.
mõral suudluse rohkem nelja
seina vahel või vähemalt kusa Ka kataloonlaste ja arra
gil kõrvalises kohas ja ei lase goonlaste vahelistes veriseis
sel kombel tulla päris avalikult võitlusis mängisid suudlused
lagedale, otse publiku silmade suuri osi... Suudlusiga ostis
enda vangist välja ka imeilus
alla.
Paljuis linnades aga välis Taani kuninganna Dagmar.
mail peetakse avaliku suudluse Prantsuse kuninga Ludvig 9.
vastu ägedat võitlust. Ameeri naine Margarethe suudles
kas, näiteks, on paljuis osarii eemaletõukavalt inetut vaimu
ges ja linnades maksmas ava likku paater Alleni ja kunin
liku suudluse keeld. Nende gas, kes sellest teost sai halva
linnade hulka, kus suudlusi mulje, saatis oma naise üksi
avalikes köhis tahetakse kee- kusse maalossi.

Poliitiliste valimiste puhul
naiste suudlused on olnud sa
muti otsustava tähendusega.
Inglise riigitegelasel F oxil
oli Devonshire ilusa hertso
ginna näol tuline poolehoidja.
Kord püüdis ilus naine võita
ühte seebikeetjat Foxi poole,
kuid see keeldus kategoorili
selt Foxi poolt hääletamast ja
lõpuks nõudis selle eest ühe
suudluse. Ja saigi. Seebikeetja
ei teinud sellest saladust ja tu
lid kohalik lihunik ning teised
valijad, kes sarnaseil tingimu

sil andsid oma hääle Foxi
poolt.

Maailmasõja ajal andis nii
mõnigi üldtuntud iludus oma
suudluse sõjainvaliidide heaks,
ja suudlus pakuti siis oksjoni
teel välja. Kes maksis suurima
summa sõjahädaliste heaks, sai
suudluse kauneilt huulilt.
(Järgneb.)

Eluormnstojate ahing.
Nagu kõigile teada, on vii
masel ajal enesetapmiste arv
kõikjal kasvanud, mõnel maal
isegi kohutavalt. Ka meil Ees
tis ei ole igaaastane enesetap
jate arv sugugi väike, vaid pa
neb isegi mõtlema. See näitab,
et meie rahva vaim ei ole ter
ve ega närvid korras. Sama
võib ka teiste rahvaste kohta
öelda, kus enesetapjate arv
aasta-aastalt kasvamise ten
dentsi näitab.
Nüüd on aga Ameerika
Ühendriikides asutatud enese
tapjate vastu võitlemiseks „Elu
armastajate Ühing." Ühingu
eesmärgiks on takistada iga
suguste abinõudega enesetap
jaid rasket sammu oma elu
kallal ette võtmast.
Ühing saadab iga 14 päeva
iärele Ühendriikides laiali lend
lehed, milles püütakse inimes
tele elumõtet selgitada. Neis
kirjutatakse umbes järgmist;
„Kui soovid õnnelik olla,
siis soovid elust liig palju. Kui
tahad aga teistest õnnelikum
arvate, et seisan tema võlu all veel

fitagede mask*
Sa.ci.ie DlCaros.
gus. Too vanahärra, soliidi välimu
M ott o:
sega.
„Usun, et ehmusite väga," lausus
Ma võin nutta, kui kuulen rää
gitavat meie naiste ja tütarde härra, ja nad sammusid nüüd selt
sis edasi.
moraalsest tasemest... Meid

praegu."

„Kuid te ei salga, et olite temast
haaratud etenduse kestel..
„Seda küll; kuid nähtud linastus

tunnistatakse lodevaiks, kuid rem kui... kui asi väärib," naerab
toimu iseendast ... Ning möö sõiduki valgusvihk lõi minu otse

Kas lõõtsugu laisalt poolringed tuuled, ehtigu hommikune
päike hõbedaga puid või punagu vajuvas päikeses kauge taeva
rand, aga ikka on see kõik nõnda kurb...
Ei punu sinu päevad enam petlikku lootuste pärga, ei
ärata sinu õhtud enam õrne unistusi ega ei ehi sina ka hom
mikuid enam helkleva elurõõmuga. Sina, Oktoober, oled tar
dunud ja külm nagu rauk. Sina, Oktoober, oled salaja sam
muv sügis...
Pilvist kood sa kaile sageli ette taevale, peites päikese ja
sumbutades sina. Ei ole sinu pilvedes lootust ega lohutust, ei
ägedat äikest ega vähematki vallatust. Tõsised on sinu pilved,
kerkides aeglaselt kui haavatud hiiglased kõrgele kesktaeva,
laotavad seal laiali hõlmad, nuttes siis kaua ning lootusetult
nagu nõrgad, pettunud naised. Ei ole sinu sadudes ke
vadiste vete vallatlevat võidulaulu, ei suvise wihma kosuta
vat kohinat, vaid sinu sadu, seegi on nii kurb ja lootusetu,
nagu sina isegi...
Ei ole sina kuri ega vihane nagu su veli, November, ega
alusta sina tema kombel ka veel julget võitlust oma võimu
maksmapanekuks. Ei vilista sina õhtuti akna taga vaprat võit
luslaulu ega huika korstnais õudset sõjahüüdu, vaid hiilid
nurgataga ringi nii vaiki ja salaja nagu varas.
Ja mürgine, mürgine oled sa ka Oktoober.
Kui saabud, löövad kolletama lehed, närtsima lilled ja kõrgete
katuste kohal keerlevad siis ikka kureparved, häälitsedes nii
haledalt nagu need, kellel murdunud süda...
Ära saadad sina nemad siit, ära saadad need kõik, kellele
ei meeldi sinu kivine mask ja elutu nägu. Ja ära, ära lähed
siit isegi, kui oled hävitanud ilu, korjanud kaunidused ja kõik
jale külvanud kurbust.
Aga sina, sa tuled kord taas tagasi. Ainult sina ja need
linnud, keda saadad kaugele lõunasse, metsade, merede ning
mägede taha, võivad minna ja tulla jälle uuesti.
Ja mina? Ka mina võin minna, lähengi kord, aga mina,
mina ei saa tulla enam kunagi kunagi tagasi...
Kameelia daam.
valmis kaevama. Ja seda peab
tegema väga läbimõeldult, et
elada pärastpoole nõnda, nagu
üleval avaldatud moraali peal
kiri seda nõuab."
Ja lõpuks:
~Häbi on inimesel, kui ta ei
oska vaesust kannatada. Kuid
on."
veel suurem häbi on sellel, kes
Või jälle teine aforism:
„Iga inimene peab nooruses ei oska vaesust võita oma au
oma tulevase elu tarvis haua sa tööga.
Nii nad lahkusidki. Ilärra jälgis pil Nelli naerab omis mõtteis: „Kui
guga neidu, kuni too kadus tänava romantiline! Kui kinoromaani algus:
keskele ühe maja hoovivärava taha. väike kudujaneiu ruttab koju ki
Siis Arthur Loos jatkas oma teekon nost ... On pime öö ... Seal täna
da koju heas meeleolus, mõnus rahul vate ristumisel äkki kihutab auto
olu meeltes. Omaette vaiksest! ker täiel aurul nurgatagant välja ka
olla, siis nõuad elult võimatut.
On olemas võõruseid, mida ai
nult ennetustes saavutatakse,
sellepärast peab inimene ka
elus osalt kannatama. See, kes
otsib elust ainult lõbu, ei saa
kunagi teada, mis tõsine elu

oli ometi üks haaravamaid, mida har
va nähtud."
get operetiviit vilistades, sammus ta tastrool on vaid silmapilgu küsimus!
„Jah, suurmeister Schnitzler oskab piki pimedaid agulitänavaid suuni Aga seal ilmub ka päästja kui maa
kirjutada! Täna nähtud film on üks des Uuelinna avaramasse tänavasse.alt..Nelli luksub alla neelates

tema paremaid teoseid. Olen nõus
teiega, preili. Ega ma ometi ei haa
„Eks see ehmatus oli muidugi suu vanud teid kuidagi oma endise väl

unustatakse, et ükski langus ei neiu. ~Aga nii äkki teab-kust ilmuva

Oktoober.

jendusega?"

„Ah ei, mu härra!"
Nad on jõudnud tänavanurgale.

pimedaks."
Neiu seisatus. „Head õhtut! Mina
dutakse andestavalt me kohe
„Oht oli teile lähemal kui arvate, jõudsin koju." Neiu ei ulatanud kätt
hest ...
preili. Teie allajäämine oli vaid sil jumalagajätuks, nagu lootis temast

11. Nelli mõtted.
Nelli sisestus oma väiksesse

naeru. „Too uus tuttav on vana
härra, lõbus, soliidne ja vist ka

kaunis kindlustatud rahapungaga!
kambrisse. Lukustanud ukse tasahil Ah-ha-ha-ha!" Neiu naeris päris val
ei äratanud seega
ju, vaevalt jõudis ta end väbastada justi; õnneks ta
nagu karta oli. Viivu
üliriideist, kui kuulis ennast hüü vanainimest,
kese
kuulanud
ja
veendunud, et va
tavat kõrvaltoast.
nakene kõrvaltoas magab ikka, neiu

„Jah, emake, mina olen! Kas julges jatkata mõlgutusi.
mapilgu küsimus veel..."
„Nii siis: talle määrati kohtamine
mees ... Siis lisas õige tagasihoid teie ei magagi siis veel?"
..Vanainimese asi, ega s see uni nii homseks härra Loosiga... kel!
I. Kohtamine.
„Siis tänan teid veel kord, härra! likult:
ma armastan elu!" Jälle libi „Mu preili... kui tohiksin esitleda kohe tule, kui aga heidad sängi," 6 õhtul „Astreas". Hm-ja!
Väike kudujaneiu Nelli tuli kinost Kuna
kostis korteriperenaise vastus teiselt Loos ... Loos ... Olen lugenud ajases vaikne naer neiu suust.
ja ruttas kiirel käigul kodu poole. „Noo vaatke siis... Aga preili, ennast? Mu nimi on Arthur Loos. poolt seina. „Noh, kuidas pilt meel Lehist
meie andekamast noorest oo
On keskööle lähedane tund, pime ma öelduga ei mõelnud ju norida Võibolla olete isegi kuulnud
dis, Nelli?"
perilauljast Edgar Loosist: On tõu
ja rõske sügisene õhtu. Nelli läbib teilt tänu või kiitust endale," kõlas Loos? Nimelt Edgar Loos, minu poeg,
„Oh, hästi meeldis! Oli põnev sev
ja
täht meie teatritaevas krii
kesklinna valgustatumaid tänavaid tasane naer ka vanahärra suust. Ning on Linna ooperinäitleja. Ma muidu huvitava sisuga. Rahvast
tika jagab talle oma poolehoidu ning
meelsasti esitaksin Teile soovi
kärmel sammul, suundudes pime samas ta esitas kiire küsimuse:
oli
sel
etendusel
jälle
nii
palju;
mai
ennustab noormehele hiilgavat tule
teid veel kordki, preili, ainult
dasse agulisse. Pea tal tulvil täis „Muide, preili, kas elate siin näha
kardan isegi, et praegune tund pääsesin pika ootamise järele viima vikku. Ka olen näinud Edgar Loosi
romantikat, mida äsja ammutas ki raioonis?
Ehk lubate mul saata teid? ja paik pole kohane tutvusesobita sele seansile, ja sellelegi vajus saa pildilt, aga laval veel mitte.
nost nähtud filmist. Nii tal ei jätku sest... mine tea ehk varitsevad teid
litäis pealtvaatajaid."
isa Loosi?.. Hm!.. Hm-jaa!..
miseks ... Siiski julgen paluda teid,
enam pidevamat tähelepanu enda ümb
„Mõtle, või nii palju rahvast oli! Ent
täna veel ohud kusagil; meie siin preili... Igatahes mina olen autori
Soliidne ja autoriteetne härra küll,
rusele ega noile üksikuile teekäijaile,
seda ma mõtlesin, kuhu see Nelli aga käesoleval juhul u-u-l-i-t-s-a
ses
linnaosas
liigub
sel
tunnil
ringi
kes möödusid temas, või vastutule igasuguseid soovimatuid subjekte, kes teetne isik ning teie ei tarvitseks nii kauaks jääb. Ikka kaunis vara
tutvus! Kõneles küll nii veenvalt,
kuidagi minus. Te mõistate
jaile. Ei märka ta ka seda, et väljas selleks, et tülitada üksikuid kahelda
oli, kui kodust ära läksite..."
aga siiski uulitsatutvus! Kesk
ühe härrasmehe pilk seirab teda, daame. Igatahes mulle meeldiks väga mind, preili?"
„Jaa . .." naeris Nelli vaiksest! ja öine kohtamine... Lõpp: sellele
Viivitades ütles neiu: „Avameel saladuslikult. Samal libises väike et määratud kohtamisele ei lähe!" Neiu
järgides samm-sammult temale juba
olla see rüütel, kes kaitseb noort selt öeldud mulle ei meeldi tä
tema kinost väljumisest peale! Ühe preilit,"
teheide ta sõnus: ~Aga, emake, siis pööris end ägeduses teisele küljele,
lobises mees lõbusasti, seega
nõrgalt valgustatud tänavate ristu Nelli usaldust võites juba esimesest navatutvused!"
minu pärast olitegi üleval veel? Ah, nii et raudvoodi naksus, kiskus
mise kohal parajasti, kui Nelli oli silmapilgust, kes ei arvanud soliidis „Saan teist täiesti aru, preili. Aga emakene, kas ma pole küllalt öel teki
kurgu alla, nii et kuuldus kaht
minemas üle tänava, äkki t urnas nur ja lõbusas vanahärras midagi halba. võiksite teha erandi minu suhtes, ku nud, ärge muretsege minu pärast!
last kärisemist. .. neiu kärsitute
gatagant välja auto, paisates pro „Õnneks mul pole enam kaugele na näete isegi, ma pole enam ker Ma ei —"
sõrmede all. Tekkis üks auguke
shektorist eredat valgusjuga teele. minna! Elan siinsamas, esimeses gemeelne noormees, kes vast otsi
„Oh, ega's ma nüüd sinu pärast, enam vana luitunud tekisse.
Hetkel löödi neiu silmist pimedaks: põiktänavas," vastas neiu.
Nelli —" puikleb vanainimene seal
mas
seiklusi...
Olen
isegi,
nagu
allajäämise oht oli temast kaugel
Vaid hetke püsisid neiu mõtted
täiskasvanud poja isa, seega pool vaheseina. „Küll sa tunned
„Kui kahju! Mina elan Pärna tä ütlesin,
vaid sammu. Samas kiljuv neiu tun
mulle ei sobiks enam seikleja osa. kord isegi, kui vanaks saad, kuidas vagusi ja silmad suletuna. Siis ava
naval.
Mul
tuleb
veel
palju
maad
laod jällegi ning mõtted al
dis end rebitavat käest ja kuulis üksi minna," ohkas vanahärra. „Aga
siis ootad und, aga ta sinder, ei nesid
Preili, te lubate homme?
gasid uut keeru väsimatus ajus. Nüüd
seljataga hüüdu:
eks see ole juba meie meeste
Ootan teid, kas päevaajal kui soo tule ega tule! Muudkui keera aga ta siirdus omis mõtteis äsjanähtud
„Aga, preili! Te ei mõtle ometi osa alistuda saatuse tujudele, mis vite või õhtul, kuidas aga sobi peale ühelt küljelt teisele niivii
kihutada otsekohe auto alla?!" Teda on sageli selge võllanali..."
si vahel kuni aovalgeni: see on see filmile: „Armastus ja iharus" fil
vam teile aja suhtes?"
tõmmati hooga tagasi, milles ta kao
vanainimese asi!" Vanainimene kuul mi haarav sündmustik ja tema kujud
„
."
Neiu
vaikib,
ent
härra
soo
Nellile
sümpatiseeris
vanahärra
al
tas tasakaalu. Pidi peaaegu kukj vib vestlust jatkata iga hinna eest... gusest peale, aga vähe ebamugav oli di aegutavat. Ning Nelli oli kah pu ja võrratud kangelased temas ning
kuma otse sülle oma päästjale.
nende rõõmud ja kurbus kired,
„Tohin küsida, preili, kuidas teile
gemas oma sängi, nii ta hüüdiski kannatused
ja ohver õilsus ja
„Ikka ettevaatust, mu preili! Meie meeldis tänane etendus? Muuseas määrata temaga kui tundmatuga ja vanakesele:
tänavatuttavaga kohtamist.
õnn
kõik rullus lindina veel al
„Head ööd, emakene!"
pimedavõitu tänavad on tõepoolest öeldud, mina tulin just samuti ki
„Preili, ootan teid kell 6 õhtul koh
gusest
lõpuni
neiu
eest
täis ohte! Näete, isegi surmaoht nost, kust Teiegi, preili. Vististi vik „Astreas". Aga ma ei tohi sun ~Head und, Nellikene! Homme mööda. Tema lõppvaimusilm!
polnud ameeri
varitseb!"
pühapäev, tohid kauemini magada."
liim meeldis väga, sest te sammusite
„Ja-ah, homme magan kuni ühe kalik „happy end", oli reaalsem,
„Ah, sa Jumal! Ma olen päris kan oma teed nii endasse süvenuna, ja dida teid tulema. Kui isa saan väga
elule, oli masendav,
ge ehmatusest... Tänan väga!" suu näite olevat praegugi veel andes hästi aru teie seisukorrast. Head teistkümneni!" ringutas neiu mõnu lähedasem
tis täiesti ehmunud neiu viimaks lau tage valgelina võlu all!" Nüüd öödy preili!"
ledes. Järgnes üldine vaikus ja öö mis oli Nelli maitsele ning tema hin
„Heod ööd, härra!"
suda. Veel hingeldades silmitses ta kõlas neiu naer pimedasse öhe.
Aga Nelli lebab veel lahtisil gele lähedasem. Neiu uinus vii
neiu ei ulatanud oma kätt rahu.
mi ja mõtleb tagasi oma tänasele maks suure väsimustundega ajus.
enda ees seisvat meest, kelle näole
„Film meeldis mulle hästi on ja Nüüdki
härra ei teinud ka algust selleks. „värskele, kummalisele tutvusele" ...
(Järgneb.)
langes lähedase laterna ähmane vai- tõsi. Aga liialdate, mu härra, kui
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Süütu naine..

„Kes see sihuke möhak on?"
„Mõni mats vist," vastas vanem.
„]Nori halli," lükkas noorem vane

mat mulle ligemale.
delt avanssi, nii et viimaks omadega
„Tead," algas vanem, pannes usal
Pühendaks hümne oma jumaldatud kuidagi vahele ei jääks. Mõelge ome davalt käe mulle õlale, „ole vunts,
'kus selle piinlikkuse ja häbi ots, tead, otsi toru."
Milvyle, oma südainekuningannale, ti,
selline võluvus, nagu minu Milvy,
„Mida?" imestasin.
kuid vanajumal (kahjuks!) on loo kui
tunneb
järsku omal kõhu nii, veidi
„Noh suitsu," tõlgitses noorem.
nud mind siia ilma nii lõpmata man
tühjavõitu olevat, ning annab mõista,
„Vaata, vaata, või juba suitsume
netuna ja saamatuna, et kohe või
et
ega
see
restoranis
einetamine
nii
hed," ulatasin poistele paberosse.
gas tunne tekib, kui vaatad peeglist
kohutav ei olegi. Ent sina punnid „Noolid või?" küsis vanem, tõmma
oma idiootlikku nägu.
kõikide oma olemasolevate sõrgadega tes suitsu täie mõnususega.
Tahaks midagi improviseerida oma
„Kuidas, noolin?"
südamejumalannalc (sic!), aga ma ihust ja hingest vastu, ajad hoopis
„Ootad mõnd kraami või?"
pole kahjude kahjuks poeet, ei maa teist ja kolmandat juttu ja kõike
sellepärast, et su rahakott üpris Mulle tundus poiste keel nagu võõ
likunstnik ega komponist, ja kõike väga.
saledat joont armastab.
rastav. Püüdsin juttu teisale pöörata:
seda arvesse võttes on üsna võimatu
Või tahab see väike kaunitar teha
„Poisid, kas teil ka ema on?" kü
pühendada kallimale mõni teos, luu

i.

letis, ood või maal.

paadiga väikest väljasõitu, et seal, sisin.

Muuhulgas, lubage tähendada, olen kaugel, looduserüpes armastada.

lapsest saadik juba mõningate po

Ent sina toetad jällegi vastu, rää
gid nii ja naa, et küll on täna ikka
ilus ilm ja puha, ja et ei tea, kas

„No ära püüa," vastas noorem jahe
dalt, ..vanamees põrutab sul sussid

Kas setfepärast? . ,
(Pühendatud JE. S.'le.)
Kas oli kahju sul neist helgeist päevist,
mil õnnekarikast me jõime sõõm u,
mil taevasina meile andis rõõmu.,
et tõde nüüd sa katad udulooriga? . .
Või kahju sul, et olen osa sinust,
mis armastades tungis sinu ellu,
seal kandes sinuga su õnne, valu,
et tõde nüüd sa püüad mulle varjata ?..
Või näed unes sa mu silmi kurbi,
kui suudled teist, mu nuttu vaimus kuuled;
mu ahastusest sulle laulvad tuuled.
Sa sellepärast tõtt mul öelda ei saa?
Või tead sa, et tõde surmav mulle?
Kui eluv laip veel liiguksin ma elus,
sest hingamist mul ainult sinu võlus.
Kas sellepärast katad tõde looriga?
Chypre.

sirgu."
eetiliste kalduvustega. Näiteks oskan
„ ... Nagu ta üleeila lõi ühel mad
ennast korrapärast täis lakkuda, 15
see
peaks
ka
tõsi
olema,
et
Rooma
rusel londi vinkli," aitas vanem takka.
sendilisi paberosse 50 sendiliste kar
paavst
olla
selle
van
der
V
eide
ki
Järsku muutusid poisid rahutuks.
pi paigutada, et neid sealt siis oleks
„Passi, kui Pesu-Anne Maali tuleb,
daamidele viisakam pakkuda ja en rikuvande alla pannud, „Abielu teh
nika"
pärast
ikka...
no,
piraki, küll on aga täna omal
nast rahamehena näidata, suuri juuk
Sealjuures jätad sa endast kole maske veel ära krohvinud!" pahva
seid kasvatada ja päevade viisi koh
memmepojaliku
mulje,
et
sa
ei
jul
tas
noorem.
vikus ainsa kohvitassi taga istuda,
Ma ei suutnud uskuda oma silmi.
et jätta kõigile kohvikukülastajaile gegi võõra naisolendiga millegipärast
Eemalt ligines ainult üks minu
kangetverd poeedi mulje. Ainult üks kahekesi jääda!
Nii, et raha peab säärastel juhtudel jumaldatud Milvy.
väikene viga on mul sealjuures tingimata olema. Ilma rahata kohtan „Missugune see on?" küsisin jah „Ah sa kuradi Pesu - Anne Maali
ma ei mõista teps mitte luuletada!
oled juba jälle seal, no ma sulle
Ehk kui asukski luuletama, saaks gule minna, kujutage ette, oleks sama matades.
„Näed, see valges kleidis," ütle kuradile taas näedätä kos mu me
mu luuleliste kogu niivõrd kehv, et hea, kui läheksite aluspükstes põhja

arvustajad ta enne ilmumist juba
knock-outi lööksid. Või saaks ta jälle
liiga pornograafiline oleks veel

hullem lugu. Kes jõuaks siis lugeda
neid satüürilisi paroodiaid või kas
vatusteadlaste mahategevaid kirjuti
si ajalehtede veergudel?
Ent kõik see värk on mulle nüüd
õhk! Mulle on vaid tähtis see, et mu
jumaldatud Milvy kinkis mulle oma

nabale.

nagu proosaliselt öelda „Tartu torn mõni kuberneri proua," hirvitas noo
kai."
rem, ning vanem lisas:
„Noh, tal oli ju eile öösel igavene
Logistasin oma maise keha juba
kaunis varakult kohtumispaigale, et rahadega kunn olnud Ann ise
jumala pärast, mitte veerandit sekun rääkis meie mutrele, et muudkui las
tud viinadel elada!"

Pidin eemalduma säärasest kam

aina värises peatselt kättejõudvaist
rõõmuhetkist, nagu talle saba tuulise

bast andsin kummagile poisile

livaeste naiste kilda, minu Milvy notes sel ajal just pidi kodus, kir
oli no vähemalt taeva ingel ise, jutuslaua sahtlis, või Jumal teab kus

jõnglaste suust kuulis? Jah, tempora

mõelge milline õnn! Armastas

neid käesangas, ununes kõik eel

armastava südame!

See sinisilmaline, õrn, naiivne süü ilmaga, (jälle see maine proosa!) kakskümmendviis senti, ning tegin
tus, kes ei kõlvanud teps mitte prae ning luulevaim, kuram, kippus vägisi minekut rutem kui muidu, sammudes
gusesse ilma, eriti tänapäeva moraa peale, et aiva kahju, et mu block vastu oma südametarile.

Mu Jumal, millised lapsed! Kes

niisuguseid asju vanasti sääraste

kes kogemata üle taevaääre alla kuk lebama.
mutantur, et nos mutamur in illis.
kunud, ja nüüd, leppides olukorraga,
Tühja kah, sest luuletamisest ikka,
3.
tahab siinsinasel patusel maamunal egas ma mõni külarätsepp ole, et
Minnes aegamisi alla järsu toome
mehele saada.
hakkan igas olukorras vemmalvärsse
mäge Laiale uulitsale, magus, väike
See süütu ingel armastas mind, sepitsema.

Pigem tundsin rõõmu sest õitsevast
mind lubage tähendada, mitte nii, loodusest mu ümber. Mu pilk jäi poolsündinu. Ununes Pesu - Anne
nagu Mäelt-Liisu Sauna-Jukut, vaid peatuma kahele poisikesele, kes ra Maali, ununesid poisid, kes olid ek
sinud minu süütu Milvy Pesu nii, nagu Tola Negri omalajal Ru tast ajades mulle liginesid.
Anne Maaliga vahetanud.
dolf Valentinot.
Hüüdsin poisse.
Ent seal järsku, umbes nii nagu
2.
„Noh, eks ole ilus mängida nüüd, pikne selgest taevast, avanes otse
See oli ühel imekenal lõikuseküu mil õitsevad lilled, ning laulavad meie ees ühe vanavõitu maja alumi
se korra aken, ning lihav, määrdinud,
päeval, millele oli määratud meie linnud!" alustasin juttu.
Poisid jäid mind avasui vahtima, naise rusikas ilmus vibutades meie
randevuu. Hankisin omale tolleks
ajaks veidi noid ..krabisevaid," ka nagu mõnd India imelooma. V li nina alla, ning selle omaniku vihane

tegin krediiti ja norisin ajalehte-

maks küsis noorem.

hääl kajas suises vaikuses:

Roosa vastas talle:
Ma näen, sa oled ikka endine!
Mina aga mõtlesin: „Noh, mis pagana pärast istub ja külme
tab ta siin kivil ning peab neid kõnesid? Parem juba läheks koju!"
Siis aga pahvatas Nikolai:
Kuule, Roosa, mis ma sulle ütlesin? Kas ei öelnud ma sulle,
et meheks on sulle tarvis mitte mind, vaid posteljon Benonit? See
oli isegi vasikale juba selge.
Ja sul pole midagi selle vastu, et ma uuesti abiellusin?
Ei. Seda nõudis asja olukord.
Milline asja olukord? küsis Roosa esimest korda huvi aval
dades. Mulle öeldi, et sina olevat surnud, ja sellepärast ma abi
ellusingi teistkordselt.
No-jah, seda nõudsid ju asjaolud! See tähendab, mina tahtsin
öelda, et see ei olene asjade olukorrast. Pagan võtku seda! Kuid
mina tulin siia, et jälle kõik ära korraldada. Surnud? Muidugi olen
mina surnud! Selle eest pidingi ma ka tasu saama. Kuid ei saanud
mingisugust tasu. Need isandad oskasid mind hästi petta. Ja selle
pärast tõusingi uuesti ellu ning sõitsin siia tagasi.
Nähtavasti oli Roosa väga hästi tema kuulmata toorustega har
junud. Kuid siiski täitis teda hirmuvärin, kui seda märkas.
Noh, muidugi, muidugi! hirvitas ta julmilt: sina ju oled
nüüd hirmul jne. Kuid ma ei kavatse siin kauem, kui palgasaami
seni viibida. Siis suren jälle uuesti ära. Võid tänada neid petiseid
selle eest, et ma praegu siin istun. Saatsin neile kaks korda hoia
tuse. Kas ei olnud nad kohustatud sind minuga kokkupuutumi
sest kõrvale hoidma? Andsin enesest kaks korda elumärki oma
emale. Kuid need nadikaelad ei hoolinud sellest!..
Roosa rahunes vähe. Siis pani käed kokku ja ütles:
Ah, kui hirmus see kõik on!..
Jah, mina olen küll hirmus inimene! Aga usu, olen seesama,
mis ennegi olin! Kuid kas ootasid sa midagi sarnast minu isan
daist. Ometi: ära mõista mind valesti: mina ei kahtlusta nii väga
sinu meest, kui tema agenti.
Kes see on? Ma ei mõista seda...
Makk!
Selles inimeses oli midagi otsustavat ja külgetõmbavat, ainult
toores avameelsus oleks võinud teda millelegi paremale juhtida.
Tahtsin aidata Roosat, et sellega lõpetada ja sellepärast laususin:
Vabandage, mispärast teie siis seda temalt järele ei küsi?
Mispärast pühendab ta teid kõigisse oma äriasjade saladustesse?
Ma ütlen sulle seda kohe! tähendas ta Roosale. Sinu
abielu Benoniga on seaduslikus jõus, ja sellest küljest ei saavuta
ma küll mitte midagi. Sinu ärateenitud põlgtust kannatan ma juba
kaua aastaid, ja kui sa tahaksid mälestust minust alal hoida, siis
peaksid sa pöörma kaugete mälestuste juurde minevikku, minu
120

Palju on vaieldud selle üle,
kui vana on inimsugu meie
Ning sealsamas ihnus ka uulitsa maakeral. Kuid selles on arva
vastaspoolelt, ühest hoovist samasu
gune, vihast lõkendav naine solgi mised üksteisest väga kaugalt
ämbriga, ning virutas selle sisu mu lahkuminevad. Nüüd on Londo
jumalikule sümpaatiale otseteed kae ni Kuningliku Geograafilise
la, nii et minagi ei võinud kuivaks Seltsi esimees sir Arthur Keyt
Darvini arenemisteooria alusel
Ent seal tuli veel terve rügement
naisi, igaühel oma käepärane relv, väljaarvanud, et inimene on
kas solgiämber, ahjuroop, supikulp tekkinud meie maakeral umbes
või luud käes, ning seda kaagutamist 20 miljonit aastat tagasi.
ja
kisa oli rohkem kui riigikogus Ta oletab, et juba inimese ja
enne valimisi.
Kõik nad tahtsid kätte maksta lapöia kujunemine nõuab vä
tollele Pesu-Anne Maalile oma mees hemalt 18 miljonit aastat. Ja
te pärast... Ent mu väike Milvy, kui see oli juba väljakujune
nähes ähvardavat hädaohtu, tegi mis nud, alles siis võis la hakata
üldse teha võis tegi sääred!
püstiseisandis käima. Enne se
Ja need vihased abikaasad, kellel
kõigil kodus üleaisalööjad mehed, da pidi ta aga inimsarnaste ah
nähes, et nende vihaalune põgenes, vide viisil küürus kõndima.

sid poisid nagu ühest suust, ning he selle kuu palk? Sa igavene reo,

Meie kohtang leidis aset vana näitasid ikkagi minu Milvyle.
Emajõe-Ateena muistsel hiiemäel, ehk
„Passi, kui uhkelt loivab, nagu

ditki hilineda. Istusin pingil süda

Inimsoo uanadus.

ma sulle..

tühjendasid kõik oma solgiämbrid
minule, ning alles siis, kui hakkasid
sadama hoobid luudadega ning ahju

roopidega, näitasin, et minu leiva

Apteegis.
Ostja: „Palun kümne sendi eest

mootor kah seitsekümmendviis kilo putukate pulbrit!"

meetrit peale võtab ... Oo süütus,
oo tempora, oo mores!

Vold.. Kellamov.

Müü j a: „Kas peab ta lutikate,

kirpude või prussakate vastu olema?"

üst j a: „Ma ei tea, aga ma tõin

paar tükki prooviks kaasa."

Jah, kui rääkida, siis rääkida juba täielikult, mis on: tal on
väike poeg!
. Hartvigsen ei saanud terve öö jooksul silmigi kinni. Kuid uhkus
tas selle üle, et tal poeg on. Ta andis sell-Stenile käsu, et see aitaks
kaht vaest naisterahvast nende palveis ja kadus jälle sama kiirelt,
nagu tuligi. Vististi ei olnudki tal siin suuremat asja, kui ainult Ma
kile oma uudist teadustada.
Uudis levines. Plikakesed palusid luba Roosa poole minemiseks,
et oma silmaga seda sündinud imet näha. Makk laskis kohe kodus ja
ka sadamas valged lipud üles tõmmata. Muidugi mõista ei olnud lapse
sündimine Sirilundis sarnaseks imeteoks, mille pärast oleks tarvitse
nud Makil lippe üles tõmmata. Kuid nüüd oli teine põhjus. Ja see suur
tähelepanek avaldas ka Hartvigsenile oma mõju: „Minu kompanjo
ni kohta võite öelda, mis iganes tahate, seletas ta: mis aga puu
tub kasvatamisesse ja kõigesse sellesse, siis siin on ta tõesti omal
kohal!" J

Paruniproua tõendas ka seda, et tal on süda teiste jaoks, vaid
mitte ainult enesele: ta käis nüüd iga päev kord Roosa juures, näida
tes oma vana sõbranna vastu suurimat hoolt ja tähelepanu. \ iimati
ilmus ta sinna ühes tütardega.
Noh, olgu kuidas on, kuid Roosa seisis juba jalul ja hakkas
jälle uuesti väljas käima. Kuulsin teistelt inimestelt, et noor ema ole
vat juba terve ja rõõmus, ning väga õnnelik lapse pärast. Näis, et sün
dinud laps võis talle suurimat õnne pakkuda. Mina aga ei tahtnud sin
na minna teda otsekohe tervitama. Sellepärast pidasin ka kohase
maks oodata juhuslikku kohtamist temaga.
Ja hiljem juhtuski nii, et pidin teda kohtama eriti väga tähelepa
nuäratavates tingimustes.
Oli parajasti kevadine pööripäev: tormide, pimedate ööde ja mere
mustavee ajajärk. .Äkki kuulsin ühel ööl postilaeva vilet Sirilundi
suunas. Kogelesin endamisi: ~Issand Jumal, päästa kõiki õnnetuid
ja aita neid, kes praegu merel viibivad, et nad õnnelikult jälle kui
vale maale jõuaksid!"
Hommikul oli ilm juba selgunud. Võtsin palitu, ajasin selga ja
läksin teed mööda alla sadama poole. Siit leidsin Roosa eest. Tundsin
teda juba kaugelt tema kallinahksest rotondest, mida mitukorda va
rem olen näinud.
Vaevalt suutsin läheneda ja teda tervitada, kui ta mind katkestas
ja küsis:
Kas olete Benonit näinud?
Ei täna küll mitte.
Ta näis meeleheitel olevat, ja tema huuled värisesid millegi pä
rast. Ta kõneles:
see vana laplane oli jälle minu juures. Ta ütles, et...
Ja mina kardan nüüd kodus istuda. Laps on vanaeide juures. Hulgun
ja otsin Benonit...
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teistel, või püsida endisel seisu

Tume küsimus!
Tahaksin meelsasti teada lugupee
Kiijavihttiis ia poletniila Ilgejate vahel.
tud kaaslugejate arvamust mulle seni
tumeda küsimuse kohta. Kannan era
kordset soengut, mida pole kohanud
Küsimusi ja kostmisi.
veel seni ühelgi inimesel. Vast suu
sarnased, ei suutnud enam oma ko date ettekujutada Dooni vanu kasa
Avalik küsimus „ Kandidaadile". hust täita. Nutsin, ahastasin, palusin kaid, kel ruuged juukselokid kam
mitud seitles paremale kulmule. See
Vabandust! Olen muuseas jälginudj ja vihastasin lõpuks lahutusin. Aga oli neil üldine rahvusline soeng, mida
ka Teie vastuseid ja neist ammuta ääretu kurbtuse ja üksilduse tunne kandma „pidi" iga kasak ning mida
nud, et olete isik, kes hindab ja ari( täidab mind tänapäevani. Raske on nüüd kannan minagi oma surnud isa
mastab naises vaid ilu. Kuid miski . mõelda, et too perekonnaelu, millest mälestisena, kes oli sündinud kasa
nii palju unistasin, minule siin il
kana.
pole ju nii kaduv kui ilu. Ja kui j ma
nüüd Teie armsaim on kaotanud ilu, mas saamata jääb. Küll oleks tore,
Oma surmatunnil võttis isa mult
| mõtlen, omada kas või ainult kino- ja
mida ainult armastasite ja nägite teatri- kaaslast. Süda läheb alati nii lubaduse, kuigi olin vast 9 aastat
temas, siis muidugi hüljate ta. kurvaks, nähes paarisi tulemas ja vana, mitte kunagi pügada lasta oma
Ons see siis mehelikkus?!. Et armas

pead, mida seni ka truult olen pi
tus ei kustuks ka kõige karmimate minemas. Aga kuidas ja kust leida danud. Ent nüüd, minnes kusagile
seda kaaslast? Praegu puudub mul
saatuslöökide järeldusel, peaks ar tutvuskond
täiesti, peale enda mehe peole, seltskonda või mujale inimroh
mastama armsamat, mis ka iial omaksete. Minu omaksed ja endised
ei juhtuks, kindlalt, loobumatult.
Sellepärast peab oma armsamas ar tuttavad asuvad väljaspool Eesti

mastama kõike, sest kui ka saatus piire.
Kuidas leida hingele lohutust ? Mee
ja õnnetused midagi võtavad, jääks
leldi kuuleksin ka lugupeetud luge
järgi ikkagi veel midagi, nii kaua kui jaskonna
arvamisi minu otsuse kohta
elu veel sees.
asjus. Mees soovitas mul
Toon näite. Keegi mees mu tut lahutuse
edasi elada, öeldes: „Egas see sõber
vusringist, on juba kauemat aega sinu kohta omale tahtma ei tule
õnnelikus abielus, endast 5 a. vanema

kesse kohta, muutun mingisuguseks
vaatlusobjektiks, mitte mina, vaid mu

soeng ja see on nii piiritult piinlik,
kui on suunatud sellele kümneid paa

ri silmi.

Ma tean, et too soeng harmoneerib
mu ovaalse näoga, ning kahju oleks

kohal?

Rolandino.

Vastus „Kurvale noormehele".
(„Abieluleht" Nr. 34.)

Vastus „Maly'le".
(„Abieluleht" Nr. 34.)
Kindlat toetuspunkti ses suhtes iga

tahes võtta ei saa, kuna meeste
maitsevahed on sageli haruldaselt

lahkuminevad. Öeldakse sageli: Ühe

le meeldib tütar, teisele ema. Nii

Kullake, kallike, ärge kurvastage! ka on. See oleneb juba mehest en
Aeg selleks veel vara! Olete veel dast, ta ilmavaatest ja iseloomust,
noor ja elu seisab Teil alles kõik millist naist ta näeb ilusama, meel
ees. Milleks kurvastada ja valada divama, kas nooruslikult naiivi või
pisaraid nii noorelt? Olge rõõmus ja juba küpse daami. Mis puutub aga
öelge tänu Jumalale, et tema Teid üldsusesse, siis olen tähelepanekuid

selleks on lasknud kasvada, nagu teinud, et vanematele meestele meel

praegu olete. Mis oleks veel väär iii divad rohkem noored, kuna alles lap
kumat leida ühes noormehes kui sekingist pääsnud noormehile meel
tema on korralik, puhas suitsust, vii divad küpsed kogenenud daamid.
nast ja liiderlikkusest.
Omast seisukohast pean pooldama
Ärge aga püüdke unistada neidu rohkem „kuldse keskealisi" naisi,
dest, kes armastavad ainult pidusid kuna nad pole nii tuulepäised nagu
ja tantsu. Heitke pilku tõsistele nei noored ning suhtuvad reaalsesse ellu
dudele, ja neid leiate vaikuses, ük ka vastavast küljest.
sinduses. Sest praegune aeg ei lase
Rolandino.
tõsiselt elule vaatajat neidu minna
tantsides elust läbi.
Vastus „Kandidaadile" tema
Mina isiklikult heidan ainult pilku
vastuse puhul „Gratia,le".
(„Abieluleht" Nr. 34.)
teiesugustele meestele. Ja usun, vist
Vabandage
lahkelt, aga palun ome
nii mõtleb iga korralik ja tõsiselt

neid lokke lõigata. Ent tunnen vas elule vaataja neiu. Kuid kahju, ini ti lubamist Teile meelde tuletada,

tikust, olles nagu mingi vaatlusalune mene ei leia iialgi seda, keda tema et epiteet „kallim", kui intiim-vahe

korra väljendus, pole mitte ajalehe
päris rahulik!" Kuid mind see pilt. Millist seisukohta nüüd poolda igatseb ja kelle poole hing palves veergudel,
naisega. Kuid nüüd lebab ta naine ole
kus tuhanded seda loevad,
ei rahuldanud!..
da? Kas nad lõigata ära ning oman hüüab. Hoopis halvemat näitab alati
juba aasta halvatuna, ent mees on
küllalt kohane. Nomen nescia.
elu!.. Süütu õis.
dada soeng, nagu seda on tuhanded
„Saatuse mängukann."
endiselt armastusküllane ja hea ning
püüab kõigiti trööstida ja lohutada
enda õnnetut eluseltsilist.
Sügis,
Mida aga teeksite Teie sellisel ju
husel, kes kummardab vaid ilu?"..
„Originaal."

nukralt nutab viiut,
minu Hinge täidab vafuga.
TCagu viimset õnnehetke oiiouC
tahaks rõõmust joobuda.
Südamesse hiitib kurbus,
oatuoarjud tõusevad.
Ihkan vaigust, hingesoojust,
ent mu ämber pimedus.
Cth, nii vafus, vafus, rinnas,
nagu tõikaks terasmõõk.
tahaksin veet näha päikest
sägispifv ent katnud ta.
fietga. Ctfer.

Vajan nõu!
Olen 29-aastane, kõigiti korralik
naine, kuid nii üksi maailmas. Abi
eluks, kahjuks, puuduvad mul välja

vaated, sest oman lapse, lahutatud
naise nime ja puudub, kõike heaks

tegev varandus. Olin 7 a. abielus,
otsides sõprust, soojust, kuid leid
sin osavõtmatust. Ent elasin lootes,

et aeg asjad parandab ja viimaks

ehk minulegi õnn naeratab. Üsna ju

huslikult selgus asja õige külg ja
hävitas ka lootuse. Minu mehel oli

naissõber 10 a. enne mind ja ka nüüd,

tähendab: minu mees, keda arvasin
olema tuima iseloomu poolest, polegi
seda, vaid ta paremad avaldused tar
vitab ära teine. Abielluda tolle teise
ga polnud aga võimalik, sest ta oli
abielus, ülemuse abikaas ja mitme
lapse ema. Nii siis oli kaotada mehel

Vaikne ohe on mõnikord enamüt
lev, kui pikk kõne.

koht, naisel hea nimi. Et asja pa

remini varjul hoida, oli tarvis abiel
luda. Otsiti üks aus, terve tütarlaps,

Targad jäävad rumalateks, kui nad
vaidlevad rumalatega.

loodetav hoolas perenaine, anti tema

le
naise nimi, ja kõik pidi korras
olema.
Kuid mina, saades teada, et asjad

kis?

Üksikdaami tuba kirjutusnurk. Väljavõte raamatust „ Moodne korter"

Rahustuge ometi! Mida see laplane-Gilbert teile siis õieti rää

Ta ütles, et tema, Nikolai, olevat jälle siin. Ta sõitnud öösel
aurikuga. Mõelge ometi, Nikolai! Tähendab, ta polegi veel surnud,
vaid elab. Ta olevat praegu sepa juures. Kas ei võiks teie eel sada
masse minna ja vaadata, kas näete seal kusagil Benonit?..
Ruttasin kohe tema käsku täitma. Kuid sadamas ei leidnud ma
Benonit kuskilt. Otsimistel ühines minuga keegi mulle seni tundmata
inimene, kuid tündersepaga kõneles ta nagu vana hea tuttav. Mind
küsis ta ainult alguses, et keda ma otsivat. Ta näis hästi riietatud ja
välimuse järele õige intelligentne inimene olevat. Seletasin veel pike
malt, et otsin Hartvigseni, kelle naine seal teel ootab. Siis muutus
see inimene kohe hoolsamaks ja aitas mul kiiremini otsida, seletades:
„Ma aitan teil teda otsida, sest tunnen teda väga hästi."
Siin ruttasin Roosa juurde tagasi.
Roosa nägi juba meid kaugelt. Ta võpatas ja lõi äkki kätega üle
pea. Kuid mina ei mõistnud midagi, ei aimanud midagi ähvardavat.
Siis pööris ta ruttu ümber, lahkus meie juurest ning ruttas kiirel sam
mul koju. Mina aga mõtlesin: „Ta nägi, et ma ei leidnud Hartvig
seni ja ehmatas sellepärast!" Kuid sarnaseks meeleheitlikuks põhju
seks ei olnud vähematki vajadust: Hartvigsen võis väga hästi veskis
viibida, kust teda iga veerand tunni järele võis üles leida ja koju
kutsuda.
Roosa ruttas mõni samm meie eel. Kahju oli näha, kuidas ta kui
väike kössivajunud loomakene omas nahkses rotondes, sinna ja tänna
puigeldes, püüdis end meie eest varjata. Lähemale jõudes, kuulsime
teda nutvat. Ja tema nutt sarnanes väikse loomakese kulumisele. Ras
ke on mul isegi seda jutustada! Lõpuks pööris ta teelt kõrvale, sü
gavasse lumme, sealt suure kivi juurde, millelt tuul oli lume tuisanud.
Seal jäi ta seisma.
Meie läksime talle järele ja astusime ka kivi juurde. Siin võisin
näha, kuivõrd ta nägu oli kahvatu ja muutunud. Kogu tema näonahk
oli üsna hall. Ta hingas raskelt.
Ära karda, Roosa! algas äkki see võõras. Meie otsime
Benonit. Arvatavasti on ta veskis.
Nüüd sähvatas mul peast mõte läbi: see võõras mees ongi arva
tavasti Nikolai Arentsen, see kardetav ning tige mees, kelle Issand
Jumal täna õnnelikult siia kuivalemaale saatnud! Aga mina oma koh
makuse tõttu juhtisin ta kohe Roosa juurde!
See põrutas mindki, ja ma ei teadnud ka, mis peale hakata. Mees
võttis kübara peast, et ennast vähe jahutada, ja samal ajal kõneles
ta niisama ajaviiteks ühest kui teisest. Oli aga paljaspea see
mees!..
Kinnitan sulle, et Benoni on tingimata veskis! seletas ta.
Ja sinna on ainult mõni samm minna!..
Roosa lõi omad silmad temasse ja küsis:
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Kes tahab võita tuleviku, see peab
valitsema oleviku üle.

Aga mis sul siit tarvis on?
Uh! Noh, oli aga palav jooksta! Kostis võõras, uuesti kü
barat pähe pannes. Mis mul tarvis? Mul on siin mõnesuguseid as
jaajamisi. Ja mul on siin vana emakene ka.
Mina lähenesin Roosale, võtsin ta käe alt kinni ja palusin oma
järele tulla, sõnades: „Mis me siin kivi juures ikka külmetame! Pa
rem juba kõnnime edasi!"
Kuid Roosa ei tõusnud siiski üles ja vastas mulle tusaselt:
Mul on ükskõik!
Ma sõitsin posti-aurikuga! seletas võõras. Täna on päris
koera-ilm! Oh, kuidas tuiskab ja tormab! Sepp võttis mind oma juur
de öömajale. Mängisime temaga hommikuni „turakaid."
Ma ei tahtnud teda enam kuulata, ja et Roosa minuga ka kaasa
tulla ei soovinud, otsustasin neid kahekesi jätta ja siis üksi Hart
vigseni otsida.
Ärge lahkuge siit! palus Roosa.
Võõras heitis pilgu minu poole ja nagu püüdes Roosa vastu au
paklik ning viisakas olla, tähendas:
Jah, ärge minge veel ära! Hartvigseni ülesleida on üsna tühine
töö.

Sel silmapilgul aimasin kaht asja: Roosa oli mind lapseks nime
tanud. Aga laps võib väga hästi kahe täiskasvanud inimese kõnet
kuulata. Kas siis tõesti ärkas Roosas jälle hoolimatus minu vastu?
Ei, mispärast peaksin mina siis jääma? pärisin mina.
Selleks, et —et Jääge juba!..
Siis hakkasin ma teist asja aimama: tal on minu juuresolekul
rahulikum ja julgem. Roosal ei õnnestunud kõrvale põigelda sellest
kohtamisest. Ja nüüd tahab ta vist selle inimesega lõpuarveid pidada.
Siis võin mina tingimata paigale jääda.
See on Nikolai! seletas Roosa.
Nikolai Arentsen! lisas mees omalt poolt juurde.
Endine advokaat. Omal ajal olin ma siin võimas ning vägev mees.
Mina olin siin Nikolai Arentsen, olin seadus. Aga nüüd olen ma
rõõmukuulutus.

Et need sõnad olid minule pöördud, küsisin omakorda temalt:
Aga millise rõõmukuulutusega te siis siia sõitsite?
Jah! Ma ütlen sulle, Roosa, algas ta ilma mind tähelepane
mata, meil kahel on ainult üks tee järele jäänud, ja see on
vette!..
Jah, võib-olla ongi see kõige õigem ja parem! vastas Roosa.
Järgnes vaikus.
Nüüd aimasin ma, mis võis olla. Mu vaatlesin teda. See oli um
bes 30-a., hariliku välimuse, ümmarguse näo, lühikese kaela ja ilusa
suuga meesterahvas.
Kuidas õigem ja parem? küsis ta äkki. Sul on ju mees
ja laps ning veel pikk elu ees. Ei, Roosa, nii ei tohi mõelda!
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fIBIELULEHT
et armastusega ei suuda Teie end

Kirjavahetus jn poleemika lugejate vahel.
Värsse kaduvusest
päästa, vaid rahaga. Kas see 80 krooni
Teid küll päästab, mida Teie armas
Vastus küsimusele: „Kas võib ar
Vastus „Reginale Tartust".
tatu kuus palgaks saab? Kahtlane Jalge ott õhkub suve rusemeld,
mastus abielus hiljem tekkida?"
küll! Parem juba olge truu oma abi
(„Abieluleht" Nr. 32.)
(„Abieluleht" Nr. 33.)
Ah, juba üks naisemees on too kaasale ja uskuge, siis vast olete esimesi varaseid haudu
Teie küsisite: „Kas võib selline ju õnnelik, kellele tahate pühendada ko isegi õnnelik.
oma haiglase tundelisuse kaudu
N. Nõmm, Piirsalust.
gu oma armastuse elu. Milline
hus olla, kus abiellu astutakse vaid
hindan
toomi ja toodesemeid
kaastunde tõttu ja tõsine, sügav ar on siis tõepoolest Teie armastus?
Vastus „Lullyle".
mastus tekib hiljem?" Minu arvates Vaevalt paar kuud tagasi, kui omasin
piseimagi
kao pärast kahjul
(„Abieluleht" Nr. 34.)
see oleks siis võimalik, kui mõlemad Teie vastuse isiklikult, mida „Abi
Abielluda ilma armastuseta, vaid
pooled pole veel elus ..läbipõlenud", elulehe" talitus mulle lahkesti edasi
Ohus väriseb kütml sademeid,
vaid on veel hingeliselt ja ihuliselt saatis. Pajatasite, et armastate üht meeldivuse pärast on ülekohus, mitte
rohkem ehk vähem puhtad ja puutu noormeest. Ja siis lubasite kõik anda, üksi enda, vaid ka selle vastu, kel
hattust
on kõlkjat, mis nõrgestab jõudu;
matud. Siis on võimalik sügav armas et vaid tolle noormehe ligiduses võik. lega abiellutakse. Abielu ilma armas
itu
hukkunud
närbumuse lõugu,
tus, siis on ka võimalik ülim õnn abi site viibida, isegi armsaid kallistusi tuseta on põrgu, kuna ta vaid siis
elus. Et Teie praegu kõigest 48 kroo ohverdasite talle. Kus nood lubadu saab õnnelik olla, kui ta rajatakse
ijutjub
tuules
rõõmude
pudemeid
Selle pärast, Lullykene,
ni kuus palka saate, siis oleks abi sed nüüd? Abielunaine, kes omab armastusele.
kõikjal
mälestisi,
kõikjal
on õudu l
loobuge
abielust,
kui
puudub
armas
elluda võimalik sel juhusel, kui Teie kaks last, nagu Teie, peaks küll kai
väljavalitu saab koha kuskil, kus ka nemalt elu peale vaatama, mitte aga tus.
40—45 krooni kuus teenib. Kokku see igale vastutulevale mehele kallistusi
oleks umbes 90—95 krooni ning siis jagama. Ja teise mehe süleluses kur

võiks juba kindlasti abielluda, kui

date, et abikaasa Teid üksinda koju

N. Nõmm, Piirsalust.

Vastus „Maly'le".

(„Abieluleht" Nr. 34.)
oskate oma tarvitused mõistlikult jätab, otsides lõbu joogikohtadest.
Millises eas naine kõige ilusam
piirata. Melankoolne olek ei aita siin Mida ta siis küll peab tegema, kui
midagi, tuleb võidelda, mehe moodi ta naine teda igal sammul petab. see maitse asi: „Ühele meeldib ema,

tegutseda, sest „julge peale hakkami Ta on isegi liig hea veel Teie vastu: teisele tütar". Kumb kummagile sil
ne on juba pool võitu" ütleb vanasõ mõni teine tema asemel oleks Teid mad ette annab raske öelda. Minu
lihtsalt majast välja visanud, peale arvamus: naine, kui ta üldiselt ilus,
na.
selle kui avastas Teie suhted tolle veetlev, ja mõistab enda ilu alal hoi
Nomen nescia.
noormehega. Ja nüüd küsite mida da, on alati ilus.
Vastus „Milvy'le" tema vastuse peab tegema! Kord varem ütlesite,
Frederic Rex.

Saabunud sügis, toond värvisid lahju,
inestand looduse, helisevaid puiesteid;
pltdund õrnused mineviku ahju
(ah kuis jätte suvest on kahjul)
"Keset agooniat, kesk päevade lademeid
kannan taas tõelisust kui raudu.
Kart 'Carius.

puhul „Regina'le Tartust".

Vastus „Roosisuule'

(„Abieluleht" Nr. 34.)
Teie elu filosoofia ei kanna arvus

(„Abieluleht" Nr. 34.)
Neidu, keda kohe peale vast alles

tust välja. Teie kirjutasite: „Minu

tutvunemist püütakse suudelda, mees

oma mees hoolitseb mu heaoleku ja
mõnusa elu eest, teine aga oleks sel
leks, keda armastan ja kes armastab
ka mind." Teiste sõnadega: „Pärast
meid kas või veeuputus". Perekond

ei eelista teistest neidudest. Kelle
vastu on aga suurim lugupidamine,
seal muutub mees tagasihoidlikuks
ja aupaklikuks. Egas suudeldapüüd
mine pole ei austuse ega lugupidami

on riigi aluseks ja toeks, kui pere

se väljendus! Küll aga vastupidine

konna elu laguneb, siis see nõrgen
dab ka riiki, nii ütleb meil ajalugu.
Nii et riigi alalhoiu mõttes Teie ret
septi ei saa pooldada. Lubage küsi
da: „Kas naised tahavad ainult see

nähe.

„Originaal."

Vastus noormehele".
(„Abieluleht" nr. 34.)

pärast üheõiguslust meestega seadus

likul teel läbiviia, et siis takistamata

Kõige pealt heitke nurka arvamine,

abielus omale übt ehk mitut armu

et kõik need elumeeste vilunud võt
ted on ülevad omadused. Teie oma

täieline anarhia. Lubage seepärast,
et Teie mõtteviisi vastu avaldan pro
testi. Ma protesteerin!

tõsidusega olete neist mitu korda

kest pidada?" Selle lõpp oleks ju

ülevam. Olge nii, nagu olete, vabalt

ja ärge sundige end olema teiste

Nomen nescia.

sarnane. Rääkige ja tehke seda, mi

da õigeks peate, aga mitte seda,

Vastus "„Kurvale noormehele,

mis arvate, et teised õigeks peaksid.

(„Abieluleht" Nr. 34.)
Rohkem mehisust, julgust, selts

Küll näete, et asi paraneb iga päe
vaga ja varsti võite jutelda vabalt,
saate jälgida oma mõttekäiku ja nai

kondlist lihvi ja õppige korralikult

tants selgeks. Samuti arendage end
vaimlises suunas. Kuigi algul väära
tate mõnikord, ärge meelt heitke ega
laske end heidutada. Kui ülaltähen

jadegi väljamõtlemiseks jätkub aega.

Olge kindel, küll leidub naisi, kes
Teidki huvitava, otse paeluva leia

vad olevat ja enesegi teadmata Teis

datud treenungid läbi võit on

Teie.

Frederic Rex.

se armuvad. Ainult meelespidada

Teie, Natalie Sergejevna, olete minu jumalus! Teie
jalge ees tahan ma end pihtida. Mina olen vana patune. Lan
gen teie, ingli, jalge ette ja tunnistan kõik, mis olnud. Mi
dagi ei taha ma teie eest varjata: ainustki lehekülge minu
elust ei pea teie ees saladusse jääma. Kardan ainult haavata
teie ilmsüütust oma patuse pihtimusega.
Ohverdan teile oma elu! kordas Natalie Sergejevna.
Kuid Selvin vallutas Naataksese käed, ja tema silmad
puurisid sügavalt Naata omadesse.
Teie ei tea, mis on kirg! See on ju tige jõud, halas
tamatu jõud! Kui ta ainult möödudes vähe kriimustab
siis kingib ta kõrgemat mõnu. Haarab ta aga terve olemise
oma küünte vahele, siis on kõik otsas. Siis unustatakse kõik,
siis ohverdatakse talle kõik. Siis tallatakse meeleheitmises
kõik pühadused põrmusse. Hetkeliste lõbustuste eest ohver
datakse elu. Mind on see saatuslik võim vallutanud. Olen
aastaid roomanud naisterahva jalge ees, keda kõigest hin
gest vihkan. Tema pärast unustasin oma elu ülima eesmärgi,
tallates põrmusse ilusad ideaalid, köites end ahelatega. Kui
ärkasin ja kainenesin oli kõik hilja. Rabelen praegu ahe
lais. Nad rõhuvad mind halastamatult. Ma tahan, ma pean
nad enesest heitma ja nad jäädavalt purustama.
Järgnes kauakestev vaikus ja siis tasane küsimus:
Kas Gurskaja on teie naine?
Krahv nikutas vaikides peaga.
Ta ei anna teile iialgi teie vabadust tagasi.
Loodan siiski... kuid... enne pean ma moraalselt
end vabastama. Olen juba ärganud ja mõistan kõik, kuid
hädaoht pole siiski veel täiesti möödunud. Ainult armastus
helge, eneseohverdaja armastus võiks mind veel päästa.
Armastus ilma vastuarmastuseta, kostis Naata tasa
kesi kurval toonil.
Tunded on siin, hüüdis krahv, ägedalt oma rinda
vastu lüües. Siin nad kasvavad, küpsevad, valmivad. Neis
peitub minu kogu lootus. Kuid täna kohtasin ma saatusliku
naisterahva, tungisin tema juurde, nagu liblikas tulele. Kuri
tahtline kirg võidab mu, kui teie mind ei päästa.
Ja ta vajutas oma põleva näo Naata käe vastu.
Naata värises selle meelituse õnnest.
Armastan Teid enam, kui oma elu lausus Naata
abitult.
Armastad mind, sosistas Selvin õnnejoovastuses.
Kenasti kõlas see sõna süütuilt huulilt... püha tuluke
süttis ta patuses südames. Kuid mitte siin hämaras pealin
nas, mitte siin, mu kannatuste kätkis, ei puhke õitsele minu
helge armastus. Ma pean siit põgenema! Pean põgenema
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teha ainult õigust.

Moodne kabineti. Väljavõte raamatust „Moodne korter"

Mees.

Kus ta peatus? Kust teda võiks veel leida? On ju neil veel
otsustamata keerdküsimus lahendada: see sassiläinud elusõlm
tarvis katki raiuda.
Krahv Selvin süvenes täielikult oma mõtteisse. Akt lõp
pes. Publik hakkas juba laiali valguma. Kuid krahv Selvin is
tus endiselt liikumatult omas tugitoolis, värisedes tervest ke

hast.

Teie hiilgus!..
Krahv kohmetas. Sedel! Muidugi Teplovalt. Temake on
muidugi ärevuses, et krahv saalis viibib, aga mitte garderoo
bis, nagu oleks see tema alaline kohustus. Meelepahaga
lahkub ta ja taandub tuntud teed kaudu kulisside taha. Seal
on ta oma inimene ja primadonna „kaitsja."
Natalie Sergejevna garderoobis on ainult Juulie Ivanovna.
Näitlejanna oli juba kolmandaks aktiks ümber riietunud, äre
vuses oodates krahv Selvinit. Talle oli juba ka teadustatud,
et Gurskaja istub loožis, ta teab ka väga hästi krahv Selvini
puudumise „põhjust". Tema armastuse unistus on nii joovas
tav. Kas siis tõesti on saabunud külm „ärkamistund?"
Ärge pahandage, et teie järele saatsin? algas ta,
lahkelt krahv Selvinit lävel kohates.
00, mis te veel ei mõtle, Natalie Sergejevna! Ei
astunud sellepärast teie poole, et tuju on äärmiselt vastik.
Oleksin tahtnud reaalelu kuidagi unustada, kuid ta kipub
vägisi tüütavalt kallale. Ärge pöörge minule vähematki tä
helepanu!.. Teie olete täna kütkestavalt kena!..
00, teie ei näegi täna mind! Teie ei vaja sugugi „Mi
mosa" kurbe laule.
Täna vajan just rohkem, kui kunagi enne! libises
tal lause üle huulte, kuna ta samal ajal tugevasti Natalie
Sergejevna kätt pigistas. Natalie Sergejevna, mina olen
praegu hädaohus. Kardan iseennast. Teis näen ma enda pääsu
kui üldse pääsemine veel võimalik on! Sõidan pärast
spektakli lõppu teie poole. Loodan, et seal teisi „võõraid" ei
saa olema.

Võõraid seal küll ei ole.
Ärge pahandage, kui vast veidi hilinen!..
Ja krahv Selvini loož tühjenes esimeses reas. „Mimosa"
sinised silmad otsisid sealt asjatult krahvi kuju.
2.

Spektakli lõpuks saabus minister. Tema astus kohe Tep
lova garderoobi. Ta saatis igal õhtul primadonna koju, armu
kadedusega oma õigust kaitstes. Tema korteris veetis ta um
bes pool tundi lõbusas jutlemises ja siis läks jälle oma külma
kotta. Ja need pooled tunnid olid tema õnnelikumad hetked.
Kigr ja hing
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Lhk. 6

Mr. 35

RBIELULEHT
see peaks sündima) lahkute sõbrali
kult mehest, pole katki midagi, kui
abiellute vaid meeldivuse sunnil.
just hoiavad need kiidukuked endid
Frederic Rex.

Kirjavahetus ja poleemika lugejate vahel.
Vastus «Peetrile".
(„Abieluleht" Nr. 32.)

Minu arvates kes tugevad, on
kõikjal tugevad, võitmatud. Olgu
need siis elukutselised või asjaar

mastajad maadlejad. Kuigi pole mul
juhust olnud näha asjaarmastaja ja
elukutselise maadlust (väljaarvatud
Neeser-Neström ja Vinki maadlus,
millega ma aga ei arvesta). Tundub
siiski, et elukutselised on paremad.
Paremad juba selle tõttu, et suure

eemal.

Frederic Rex.

Vastus «Peetrile".
(„Abieluleht" Nr. 32.)
Igaühele, kes kas või möödamin
neski jälginud elukuteliste „ilma

(„Abieluleht" Nr. 34.)
On mehi, kel kombeks varastada
suudlusi neidudelt ja neide, kel pa
kub lõbu neid suudlusi mitmele ja
gada. Kui meestel enam vähem hästi

vedanud, on ka arusaadav, et nad
meistrite" maadlust, peaks olema alaliselt on valmis „pinda sondeeri

selge, et seda paremalgi tahtmisel ei
ma," kuigi nad ise selliseid „hel
saa võtta puhta spordina ega tõsiselt deid" tüdrukuid ei hinda. Üks korra

sel lihtsal põhjusel, et siin midagi lik mees aga ei hakka esimesel tut

malt osalt just tugevamad asjaarmas tõsist pole. See on samane veiderdus,
tajad siirduvad elukutseliste ritta. nagu seda tsirkuspuldanite all koos
Käin minagi meeleldi vahete-vahel elukutseliste maadlusega serveeritav
maadlustel. Mis puutub aga viimases tulesöömine, mõõganeelamine, mis
se Tallinnas korraldatud maadlustes rahvast kokku meelitab vana hea
se, siis jättis see küll suurelt osalt usu peale.
Ühe või teise mehe võit või kaotus
kahtlase maigu. Juba möödunud aas
ta maadluste kohta võis seda öelda, on siin korraldajate poolt juba ette

kuigi mitte nii suurel mõõdul. Oli ju
nii mõnigi elukutselistest neil maad
lustel näiliselt ülekaalus oma vasta
sest kuid hoiduti teist seljatamast,
ja ta oli sunnitud alluma nõrgemale.

Vastus „Roosisuule".

vusõhtul, pealegi väravas, neidu
suudlema, samuti kui üks korralik

neiu ei lase end igastühest suudelda.

Vägisi midagi võtta ikka ei õnnestu
selleks nii mõnelgi neiul kerge
käsi saagihimulise taltsutamiseks.
Frederic Rex.

kindlaks määratud, ilma, et maad
Vastus „Margit'ile"
lejal enesel selle kohta palju öelda
(„Abieluleht" Nr. 32.)
oleks. Publikus asja vastu huvi ära
Kui puudub aeg Teil sportimiseks,
tamiseks, näitab mõni mees igasu siis, kui rahatasku lubab, kasutage
guseid tooruseid, pekstes ja tõuga massaaži. See on hea abinõu jala

Ma ei arvesta neid maadlus!, mis tes selleasemel, et maadelda, halasta säärte peenendamiseks. Masseerida
korraldatakse kord aastas kusagil matult vastast. Tänavu näiteks oli võite lasta Punases Ristis (Niguliste
välismaal ilmameistri nimele. Siis Tallinnas selliseks meheks habemik tän. Nr. 12). Igal juhul ärge aga
saab vaid üks ilmameistriks tulla. ungarlane G. Motyka, kellest juttu ise hakake end ravima võite jala
Meil aga tituleeritakse kõik ~ilmam olnud ka „Abielulehe" kirjavahetuse kesed hoopis vormist välja ajada.
Frederic Rex.
eistriteks". Kuigi nii mõnigi on osas.
Selline metsik tõukamine ei tee au
endine ilmameister, see „endine"
Vastus
„Paui'ile".
jäetakse aga targu juurde lisamata. ühelegi sportlasele, kelleks elukutse
(„Abieluleht" Nr. 32.)
Mis puutub maadlusse vastasega, lisi maadlejaid õieti nimetada ei saa
Arvan, ei saa olla mingisugust
kellega pahatihti esimene kohtamine gi, kuna nad on ikkagi ainult artis reeglit
selleks, kuidas kohelda naisi.
tid, kellele huvi pakub ainult asja

«otsustamata" jääb ka see ei ole

kui on naisi, niipalju ka
sportlises mõistes igakord aus. Siin rahaline külg, ei mitte aga sport. Niipalju,
eriarvamisi. Mis ühele meeldib, kind
Tõeliseks spordiks võivad elukut lasti teisele mitte. Muidugi meeldib
arvestatakse juba kassaga, et rah
vast seda suuremal mõõdul kokku seliste maadlust pidada ainult need,
aga naistele igatpidi tubli ja kindla
meelitada. Ka „peksumeistrid" ja kes spordist teadvad ja tunnevad iseloomuga mees. Kui tahate meel
muud lubamata võtted on etteka vähe. Asjaarmastajate hulgas on asi dida ühele naisele ja võita tema poo
vatsetult lavastatud seal ei saa

Sügisene mets.
Mets on kurb, nutab suuri, raskeid pisaraid möödunud
ilupeo, selge suve mälestuseks.
Üksikult, nagu ära eksinud lapsed metsas, paistavad silma
veel rohelised, tuule käes värisevad lehed.
Vilu on! Lillekesed kõik on juba vaibunud sügavasse sur
maunne. Neil ei ole enam külm, ei ole igatsust imeilusa suve
järele.
Valusalt ohkab mets. Tuulest raputatult sajab alla tume
punaseid, pruune, kuldkollaseid lehti, kattes maad kui kallis
tades pehme, kirju vaibana.
Raskelt, just kui ähvardades, lasub maa kohal hall, sügis
udune taevas.
Sügis on ... Võitjana sammub ta läbi metsa, viies endaga
kõik, mis imerõõmus ja helge on.
Paljaks jääb mets. Kurvalt vaatavad puud oma paljaks
riisutud oksi, lasevad uhked pääd sügavale norgu ja katsuvad
uinuda, unustada, et pole enam suvi.
Uinuge, vaiksed puud! Nähke und sumedast, rõõmukülla
sest suvest, olgugi, et läbi metsa ruttab hävitades halastamatu
sügis...
Mulle näib, et Teie ei võta elu tõ
Vastus „Tundmatule".

siselt sellest küljest, vaid Teie hing
(~Abieluleht" Nr. 33.)
kisendab ainult raha järele. „Raha,
Tundmatu, lahendage mulle küsi
raha ja raha!" on Teie ainuke hüüd mus! Kus on need õilsa hingega me
sõna ja elumõte.
hed, kes kostavad vahest kui kauge
Oli juhus, kus oleksin võinud abi
elluda kõrgema palgalise mehega, kel

he rasket töökäru lükata, kui sõi
igatahes palju parem, kuna need
siis peate teda lähemalt daksin vastiku mehe luksustõllas.
mingit kahtlust olla. Neil, ettetoodud võistlevad ikkagi tõsiselt ja toorus lehoidu,
Laine.
andmete tõttu ei ole vähemalt Tal teta, nii nagu seda maadlus peab tundma õppima. Üldiselt aga tõsise
male
tüüpi
naisele
meeldib
koduar
linnas korraldatud elukutseliste olemagi. Amatöör.
Vastus „Kandidaadile".
mastaja, truu ja mitteflirtiv mees.
(„Abieluleht" Nr. 34.)
maadlused „fair play".
Linda.
Asjaarmastajad sageli mõnitavad
elukutseliste tehnikat. Siin ei võiks
mõnitamiseks põhjust olla, sest, kui
gi ka ilma tehnikata võiks mõni oma
vastasest, kes küllalt tugev, ka lü
hema aja jooksul jagu saada, on ik
kagi võrratu lõbu jälgida tehnikaga
maadlust, kuis vastane vastasega
„sada imet" teeb. Muidu muutuks
maadlus liig igavaks, ühekülgseks.
Asjata on aga siiski asjaarmastajad
väidetega välja tulla, nagu oleksid

Vastus «LullyWe".

(„Abieluleht" Nr. 34.)
Hea oleks, kui abielu tugeneks vä
hemalt meeldivusele, sõprusele ja po

leks armastust siis oleks hulk õn

Siis nüüd, olles nii a. 27 v. on

olemas ning lahutuse korral (kui

tegu.

Isa, sa oled juba siin?
Palavalt kallistas Naatakene isa, peites oma uudishimu
likud silmad tema rinnale.
Tütrega kahekesi sõidukis viibides küsis minister ette
vaatlikult:
Millest, mu lapsukene, nii ärev oled?
Tähendab, sinu eest ei saa midagi varjata. Isa ma
olen õnnelik! Minu armastuse unistus on minu juures: ta on
mind oma meelitavate tiibadega täielikult vallutanud. Reaal
sust muidugi ei ole, kuid unistus on nii magus, nii armas, nii
võrratu ilus. Andun temale kogu oma olemisega. Minu armasta
tud on alati minu seltsis. Tema sõnadest, tema pilkudest, tema
ootamatu puudutamistes on nii palju meelitusi... Ma ei soovi
midagi rohkem ... kardan vaid sellest unest ärkamist...
Sinu unistust ma ei mõista ja ei tunne sellele kuidagi
kaasa. Krahv Selvin teeb iga „uuega" ainult nalja. Või see
„uus" muutub talle varsti igavaks, või tahab ta vägivaldselt
üle unistuste piiride tungida ...
Isa, mina ei armasta kaugele tulevikku pilku heita!...
Mina tunnen lõbu ainult olevikust. Ma kardan teda kaotada.
Aga eile ei kartnud sa seda?
Ei kartnud. Alles nüüd sain teada, et Gurskaja viibivat
jälle pealinnas. Täna oli ta ka teatris, Tema ilmumine erutas
ka krahv Selvinit. Minu unistuses otsib ta kaitset ja tuge. Ja
mina pean sind täna kurvastama teatega, et ei või sulle päri
likku" tassi teed pakkuda.
Sa ootad Selvinit? küsis minister kärsitult ja
teravalt.
Ma ootan teda! ohkas Naata Kuid ei ole kindel,
kas ta veel tuleb
Vaata ette, mu laps! Sinu armastus on ennastohverdav
ja sügav. Hoia end ja ära unusta, et krahv Selvin ei ohverda
iialgi oma karjääri ühe näitlejanna pärast.
Tema õnnele ohverdan ma naeratades oma elu! kos
tis Natalie Sergejevna kindlal toonil.
Sina tahad oma elu ohverdada krahv Selvi
nile? imestas minister
Või ei taha sa ,et ma sinu vastu avalik oleksin? Seni
ei ole ma sinu eest ainustki oma mõtet varjanud.
Tean seda! tähendas minister kibedusega. Sel
vin on sulle kallim, kui kogu muu maailm.
Naata vaikis.
Ja sul ei ole minust kahju, Kas ei mõtle sina
ka sellest?
—Ma armastan ja kahetsen sind. Ja mõtlen alati

sinust.
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sin leida endale kaunihingelist meest,

kellega võiksin jagada koos elu ilu

samaid ja kurvemaid hetki, ning koos

võidelda kõrgeima ideaali eest.
Ja kui kord kohtub teiega selline
naine, siis ärge purustage ta usku
mehe väärtusesse.

Vastus MMilvy'le".
saanud Teist sarnane värvi- ja võlu
P.S. Olen üks neist tähelepanema
(~Abieluleht" Nr. 32.)
hindaja, et ei „timmiks" Teie hing tuist 14 tuhande naise hulgast.
Laine.
Prl. Älilvy! Eksite rängalt, kui üt enam ka ühe ilusa ja koolitatud tüt
lete, et armastus on mööduv.
re omagagi, vaid ihkate Kaukaasias
Vastus „Roosisuule".
Ei, ta ei möödu iial, ta vaid suure se vallutama kõige ilusamaid maail
(~Abieluleht" Nr. 34.)
neb, kui rajatakse elu sõprusel, tõ ma naisi. Oo ja! Neil vaid on sar
Põhjusid suudlusteks on mitmesu
sisel sõprusel, kus on vaid vaja tõsist mi ja temperamenti, millele vastav
hingelist armastust, üksteisest õigla nüanss Teil juba leitud on!
guseid. Nii ei saa midagi kindlat
selt arusaamist, kus tuleb kanda ko
Ja meie lihtsad, igapäevased öelda. Chedele teeb lõbu suudelda

netuid abielusid ilmas vähem. Sõp
rusabiellu astudes pole Teil kaotud
midagi. Sõprusabiellu jäävad aga
siiski püsima kaks võimalust: kas
armute abielus vastastikku, või koh
tute Teie või Teie mees õige armas hustusi tõsises elus teineteise vastu. neiud omas sügavamas südamesopis,
tusega. Viimasel juhul, kui puudub Tuleb mõelda ka sellele, kas sobi ainult igatsegu ja unistagu ühest
nemad elukutselistest tugevamad ja Teil iseseisvus, või Teie mees igno takse ka iga-päevastes eluraskustes armsast mehest, kes tahaks val
nagu oleks neil mängu asi elukut reerib Teie tundeid, võib abielu muu võitlema. Muidugi, kui armutakse esi lutada naise naeratavaile huulile koi
mesest momendist kus abiellu
selisi maha panna. Fakt jääb ikkagi tuda veel hullemaks põrguks kuj
dupuna ja silmile päikese kiiri
faktiks, et vaevalt keegi asjaarmas praegu. Kui tunnete küllalt hästi taksegi ainult kire pärast, see armas mehest, kelle suudluste ootel huuled
tajaist (vähemalt Eesti asjaarmasta iseennast ja oma tulevase mehe ise tus pole püsiv, see on muidugi möö ikka hõõguvad koidupunas ja silmist
jaist) suudaks Huhtanen'i või Peter loomu, ja Teil vähemalt teenistus duv ja rohkem kui andeksandmatu peegeldub päikese kiir ...
soni maha panna. Tugevamatest aga

neil kõigil on sada tahtmist ja tu

kajana?
suurim suvila looduslikul ilusal ko mineviku
Olen tutvunenud nii mõnega, aga
hal, kuid sel korral ei, ja tuhat kor hat soovi korraga! Kuid mina tahak
da ei. Ennem aitaksin armastatu me

võluvat neiukest, teistele paistab see

tasuna koju saatmise eest. Ja kol

mandad, kellel ületab kirg mõistuse.
Suudluste pärast ei saa kedagi hukka

mõista, kui suudleja ja suudeldav
pole end kellegi teisega köitnud, vaid

täiesti vabad on. Siis võib õigusega
öelda: „Üks musu pole patt."
N. Nõmm, Piirsalust.

Kurvalt ja suures ärevuses lahkus minister. Tema süda
rippus täielikult oma tütre juures, tütre juures, kelle alles
hiljuti oli leidnud. Kõik, mis paremat, ilusamat ja selgemat
tema südames peitus, ärkas nüüd uue jõuga ja puhkes õit
sema selle armastuse mõjul. Ja mida palavamalt ta oma tü
tart armastas, seda tugevamini põlgas ta krahv Selvinit.
3.

Palun alandlikult vabandust, Natalie Sergejevna, et
hilinesin! Alandliku pead mõõk ei raiu! lausub vanasõna.
Aga mina arvasin, et ega's teie täna ei tulegi siia.
Püüan ikka veel oma sõnade käskija olla! naeratas
Selvin.
Möödaminnes suudles ta Naata kätt ja siis istus raskelt
tugitoolile.
Isegi ei küsi järele, kus ma seni kadusin?
Saabusite, ja sellest jatkubki.
Mina ei palu alandlikkust, ega ei taha saladusi. Käi
sin restoranis ja otsisin telefoni kaudu pr. Gurskajat. Teie
muidugi nägite teda teatris?
Ja ei leidnud teda? küsis Natalie Sergejevna ta
sakesi.

Leidsin. „Ernestist". Seal oli käimas sarnane pummel
damine, et „tolm lendas sambana".
Kas nägite teda ka?
Tahtsin küll näha aga ei lasknud oma „heldete sil
made" ette. Tähendas krahv Selvin kibedalt pilgates.
Seda halvem see temale. Oleks olnud väga tarvilik
siiski mõni sõna vahetada, et mingisugusele otsusele jõuda,
otsusele, mis oleks mõlemale poolele praegusel momendil
kasulik.
Kas teie teda veel armastate?
Ma põlgan teda.
Mikspärast ei lahku siis teie üksteisest ja ei lähe mit
mele poole, nagu võõrad?
00, kui see siiski võimalik oleks! libises kaebena
üle krahvi huulte.
Ma ei mõista seda.
Natalie Sergejevna! hüüdis krahv Selvin ägedalt,
omalt kohalt üles hüpates. —Päästke mind! Tean, et armas
tate mind. Kuid võib olla nõuan ma liig palju. Teie puhtais
tundeis on minu pääsmine. Võtke mind, viige siit kaugele ja
tehke oma orjaks. Meie võime õnnelikud olla, kui meie armas
tuses ei ole egoismi: kui teie oskate ohverdada ...
Naata silmad särasid ekstaasis.
21&

Nr. 35

Lhk. 7

fIBIELULEHT

Sport.

tikuseks ja Leida jääb karistamata.
Võidukana lahkub Leida kohtusaa

list, küsides koridoris naerdes Er

nalt:
„Noh, mida sa sellest nüüd said?!"

7/Ceie mcLCLdCejctte edu Soomes*
CL. 'Jteo uõitis kuutsa CL. Tetfise.
Nädali alul Helsingis sealse At kellele A. Neo kaotas kõige napimalt
leetklubi poolt korraldatud suurtest või nii, et ka teda oleks võinud võit
rahvusvahelistest maadlusvõistlustest jaks lugeda, nagu seda ütlevad Soo
võtsid osa ka eestlased A. Kukk,

A. Neo ja K. Trossmann. Vaatama

me lehed.
Sugugi vähemat tähelepanu ei ära

tanud Soomes ka noor Kalevipoeg
Karl Trossmann, kes kaotas ainult
generatsiooni, millepärast neile eri rootslasele Claes Vestergrenile, mit
liselt suuri võidulootust ei pandud. mekordsele maailmameistrile ja tub
Ent võistlused ise näitavad, et me lile soomlasele A. Niemeläle. Soome
hed oma võimetega küünivad juba lehed kubisevad kiitusest selle sit
rahvusvahelise tasemini, kuigi neil kele 23-aastasele Lihula poisile, kes
seljataga alles paari-kolme aastane maadlusega tutvus alles kaks aastat
maadluspraktika. Edukamaks neist tagasi kaitseväe sundaega teenides.
kolmest tuleb pidada noort pool K. Trossmanni, kellel elevandi jõud,
raskekaalu meistrit A. Neod, kel nimetatakse paremaks kõigist seni
lest juba varem oli teada, et ta ni Soomes maadlenud Eesti raske
pole just papist poiss. Ent Helsin kaal lastest, kalleks teatavasti pure
gi võistlustel ületas mees siiski iga gu ne elukutseline A. Peterson, A.
sugused ootused, platseerudes roh Kukk, H. Kruusenberg, R. Loo, A.
ta, et mehed meie paremate hulgast,
kuuluvad nad maadlejate nooremasse

kem kui kõvas konkurentsis üldi Pohla, A. Teearu, E. Männik, O.
selt teiseks kuulsa soomlase E. Veck Viikberg ja O. Luiga.
steni järele. Üks, mis väärib aga Kolmas eestlane August Kukk, kes

Erna aga, temagi naerab pilke
liselt ja lausub siis äkki uhkelt:

Tähtsamaid teateid Tallinna jaama saatekavast
Pühapäeval, 11. oktoobril: 9.55. Päevauudiseid 15.45. Ajanäitaja-õien.

Jumalateenistus Pühavaimu kirikust. dus. kuni 16.30. grammofonimuusikat

„Ah mida või? Näe, Ants on ikka Juti. õp. Tallmeister. 12.15. Põlluma -18.30. Teateid ja grammofonimuusikat.

minu!.
janduslik kõne. Karja kontr. sekretär
„01gu!" sähvab teine ruttu vastu, ftgr. Kuderström: „Meie piimakarja
„mul pole niisugust käbi tarviski!" söötmine ja toodangud." 12.45. Põllu
majanduslikke teateid. 13.00. Lõunane

18.50. Päevauudiseid. 19.00. Lastetund.
19.30. Muusikateooria tund. (Ark. Krull.)

ülekanne Tartust. 17.30. ..Vahitorni"
seltsi kõned. 18.30. Teateid ja gram
mofoni muusikat 18.50. Päevauudi
seid. 19.00. Lugemistund. (Esineb Ser
gius Lipp). 19.30. Sümfoonia kontsert

ti muusikat. Juh. md. Ark. Krull. 22.00.
Tantsumuusikat heliplaatidelt.

20.00. Ülekanne Tartust. 20.05. Ahto

Valter: Sõidust purjepaadiga üle At
kontsert. Juh. md. fl. Krull. 15.00. landi ookeani. 20.35. Ooperi ja balle

WrniMeKl
perenaistele.
Teekoogid.

neljapäeval, 15. oktoobril: 15.30.

Päevauudiseid. 15.45. Ajanäitaja-õien
dus. kuni 16.30. grammofonimuusikat.
heliplaatidelt. 20.35. Ülekanne Tartust. 18.30. Teateid ja grammofonimuusikat.
20.40. Lõbus kontsert. Juh. md. ft. 18.50. Päevauudiseid. 19.00. Ülekanne
Krull. 22.00. Tantsumuusikat Dancing- Tartust. 19.30. Loeng Soome muusi

Palace'ist „Gloria". (Kurt Strobel ja kast Riho Päts. 20.00. Ülekanne Tar

ust. 20.05. .Muusikaline matk ümber

tema orkester).

Esmaspäeval, 12. oktoobril: 15.30. maailma". 2. Soome.
200 gr. võid, 150 gr. sulikurt, 2
Reedel, 16. oktoobril: 15.30. Päeva
muna, 1 sidruni ehk apelsini koor, Päevauudiseid. 15.45. fljanäitaja-õi

1 spl. vanilje suhkurt, 250 gr. jahu, endus. kuni 16.30. grammofonimuusi uudiseid 15.45. Ajanäitaja-õiendus.
125 gr. maisijahu, Vg teelusik. küpse kat. 18.30. Teateid ja grammofimuusi
kat. 18.50. Päevauudiseid. 19.00. Üle
kanne Tartust. 19.30. Dipl. ins. F. Olb
Vahustatud võile lisatakse juurde rei raadiovestlus. 20.00. Ülekanne Tar
suhkur, munad, maitseained ja mai tust. 20.05. Vaimulik kontsert Jaani
sijahu ning küpsetuspulbriga segatud kirikust. 21.20. Kontsert heliplaatidelt

kuni 16.30. grammofonimuusikat. 18.30.
Teateid ja grammofonimuusikat. 18.50.

18.30. Teateid ja grammofonimuusikat.
18.50. Päevauudiseid. 19.00. Ülekanne

18 30. Teateid ja grammofonimuusikat.
18.50. Päevauudiseid. 19.00. Lastetund.

Tartust. 19.30. Ühiskonnateaduse õpi
ring! koosolek. (Juhatab fl Susi.) 20.15.
Ülekanne Tartust. 20.20. Valsside tund.
Juh. md. Rrk. Krull. 21.00. Esperanto
IV4 klaasi jahu, 10 muna, 1 sidrun.
nädalakroonika. 21.10. Kerge
IV4 klaasi suhkurt, 200 gr. võid, keelne
sisulist muusikat.
Või ja suhkur rahustatakse. Üks
Kolmapäeval,
14. oktoobril: 15.30.
haaval lisatakse hõõrudes munakol

19.30. E. Punase Risti Peavalitsuse
direktor Nyman: Noorte Punane Rist

tuspulber!.

Päevauudiseid. 19.00. Ülekanne Tar
tust. 19.30. Pool tundi soliste. 20.00.
Ülekanne Tartust. 20.35. Kontsert. Juh.

md. A. Krull.

jahu. Taigen segatakse hästi läbi
Tesipäeval, 13. oktoobril: 15.30.
Laupäeval, 17. oktoobril: 15.30.
ning rullitakse laual. Vormiga vaju
erilist allakriipsutamist, on A. Neo esines neil võistlustel kerge-kesk tatakse koogikesed välja. Igale koo Päevauudiseid. 15.45. Ajanäitaja-õien Päevauudiseid. 15.45. Ajanäitaja-õien
võit kuulsa soomlase O. Pellise üle. kaalus, suruti neljandaks, kuigi ka gile vajutatakse keskele pool mand dus. kuni 16.30. grammofonimuusikat. dus. kuni 16.30. grammofonimuusikat.
Olli Pellinen, mitmekordne maailma

ja Euroopameister, on üks kuulsa
maid soome maadlejaid, kelle vä
heseid kaotusi võib viimase 10 aas
ta kestel ülesse lugeda sõrmedel.
Samane mees on ka E. Vecksten,

mees oli väga tubli.

lit ehk pähklit. Küpsetatakse kuumas

Meie maadlejate praegune heal ahjus s—B minutit.
vorm lubab loota, et hooaja kestel
näeme veel mõndagi suurt võitu, nii

nagu neid nähtud mõnel eelmisel
aastal.

Kõigist CiihidaCt.

Vöikook.

lased juurde ning hõõrutakse koos
Praegune parim keskmaade jooks tele tallinnlastele ja tartlastele hästi kõik hästi vahule. Segatakse siis
tuntud
neeger
A.
Mourzuk.
Samuti
ja J ui. Ladomeque, Prantsuse, püs
juurde riivitud sidruni koor, mahl,
titas neil päevil ajaga 4.09,2 min on surnud veel poolakas J. Ziklop, jahu ja viimaks vahatatud munaval
uue ilmarekordi 1 miili (1609 mtr.) kes kolm aastat enne surma jäi pi ge. Segatakse siis läbi ja pannakse
medaks.

jooksus. Endine rekord 4.10,4 oli
mel. Läbisõidul viibis P. Nurmi

vormi ning küpsetatakse
Laupäeval alustas Aleksander Pe võitud
keskmises kuumuses kolmveerand
terson maadlemist Hamburgis peeta tundi. Jahtunult võõbatakse ja kau
vatel ilmameistri võistlustel, kus ta nistatakse pealt.
muuseas Tallinnas.
Jaan Neeser-Neström, meie tun üks tugevamaid kandidaate esikoha
tud elukutseline maadleja, loobus le. Ka K. Tomberg hakkab osa võt
Liivakoogid.
maadlemisest, seades omale Tallin ma neist võistlustest. Edasi esinevad
nas sisse villavabriku.
Hamburgis meie publikule tuntud
1 nael jahu, 3/4 naela võid, 10 loo
August Arens, tuntud elukutseline meestest F. Tornolf, T. Cziruchin, di suhkurt, 1 muna.
maadleja, kes 1928. aastal musta R. Grüneisen, U. Pinetzki, V.
Jahu ja või kastetakse saialaual
maski all maadeldes võitis Tallinna Thomson, P. Landau, F. Kavan ja
läbi,
lisatakse suhkur ja muna ja
publiku südamed, peab arvatavasti G. Pudrus.
kastetakse veel ruttu läbi. Lastakse
katkestama maadlemise, kuna ta
Prantslane Salvador Chevalier, umbes tund aega külmas kohas seis
praegu raskekujulise jooksvahaiguse keskkaalu ilmameister, kes maadles ta. Rullitakse siis V 2 sõrme paksu
möödunud aastal Tallinnas, vigastas selt välja, vormitakse väikesed koo
all kannatab.
Neeger J. Bambula, kes 1923. a. mõni aeg tagasi ennast sedavõrd, gid, määritakse munaga ja raputa
Tallinnas maadles, suri mõni aeg et tal arvatavasti maadlemisest tuleb takse jämedat suhkurt peale. Küpse
loobuda.

Soome jooksuime Paavo Nurmi ni

tagasi, samuti on surnud ka vanema-

tatakse kuumas ahjus.

TCafiksed /toobid sadasid,
Esimesed hooaja poksivõistlused,

mis peeti möödunud nädalal, ei ol
nud tasemelt küll veel selliseid, na
gu tavaliselt, kuid lubavad siiski oo
data head avatud hooajalt. Uute tü

sedate meestena tõotasid tulevikuks

head Renke, Siivo ja Stepelov, kes

õunakoogid.

1V kilo jahu, 375 gr. võid, 50 gr.
näisid kannatavat. Misleril põhjus suhkurt, 4 munakolläst, I'2 klaasi
tas selle hiljutine raske haigus, ent külma vett, 2 spl. piiritust, soola
~Eesti Dempsey" E. Lükini vormi Antud ainetest tehakse ruttu sile
vaesusele on raske seletust leida.
taigen ja pannakse paariks tunniks

Auhinde evisid neil võistlustel:
kärbeskaal: 1. Lindenvald; 2. Mu
da; kukkkaal: 1. Seeberg; 2. Mar

külmale kohale seisma.

Siis rullitakse taigen sõrmepak

selt välja, pannakse plaadile ja küp

kestva rahuidee propageerijana. 20.00.

20.05. Kontsert. Juh. md. Ark. Krull.
21.05. Vana tantsumuusikat. (Salong,
Oja, Kärt). 22.00. Moodsat tantsumuu
sikat „Estonia" Valgest Saalist.

Lah utuskojast.
Kui armastusfkustub . . .
Arvas kunagi Ivan Ivanov, et ta 1926. aastal. Lubas see mees kallile
ikka ja alati saab armastama oma naisukesele kõike head, .nagu seda

Mariet, kellega tema abiellus 1914. tavaliselt ikkagi neil puhkudel te
aastal. Aeg möödus, kustus esime hakse. Kuid paraku osutus Augusti

ne tuline tunnete tulilõõm ja hall
argipäevsus leidis tee paarikese juur
de. Kuid siiski polnud sealt kaua
kuulda midagi halba. Elati üksteise
kõrval edasi, olgugi et nii mõnigi

armastus sootu vähemaks, kui te
ma lubadused. Vaevu olid möödu
nud kaks aastat pulmadest, kui Au
gust maha jättis Anette, kelle juur
de tema enam tagasi ei tulnudki.

asi polnud enam kaugeltki selline, Küll ootas Anette, ent nähes, et mees
nagu see näis abielludes. Ent kord oma nägu enam näidata ei mõtlegi,
tuli siiski ka neile see päev, mil otsis tema lõpuks siiski lahutuskoja
paar leidis kooselu jätkamise ole ukse. Nüüd tunnistataksegi siin see
vat mõttetu ja otsustas minna lahku, abielu lõppenuks, aga seda ainult
tegemata sellest tüliküsimust. Ka ko Augusti süü pärast.
Hilda ja -Johannes Jakobsonid ar
hus kinnitas nüüd selle palve.

Ühisel jõul ja nõul katkestavad vasid üksteisega tutvudes, et abielu
13 aastat tagasi sõlmitud abieluside neile valmistada võib ainult õnne.
med ka Amanda ja Rudolf Inglist'id, Aga varsti peale pulmi olid nemad
kuna nüüd aru saadud, et nemad po teistsugusel veenel, nagu seda meie
le loodud üksteisele, vaid õnne tu päevil pahatihti sünnib. Ja mis siis
enam muud kui lahutama.
leb otsida ikkagi kusagilt teisalt.
Uskusid kunagi Laine Kallas ja Et sageli lahutust nõudma haka
Jaan Poska, Londoni saadiku tütar takse liig vara, võib-olla juba esi
ja meie noor advokaat, kadunud rii mese pisikese pahanduse järele, on
gimehe poeg, et nemadki võivad sam räägitud sageli. Nõnda on teinud ka

muda käsi-käes läbi elu, vastu mil Karl ja Loviise Seppel'id ning Lydia
jonitele rõõmudele ning õnnele. 1924.

ja Alfred Essid, kelle lahutuspal

aastal peeti pulmad ja midagi ei
kevitseh; sulgkaal: 1. Hendrikson; setatakse helekollaseks.
tumestanud noorte õnne. Aga aastate takse, kuna vahepeal siiski on lei
gijänulised poisid, kelles senised suu 2. Glücke; kergekaal: 1. Saasep; 2.
Õunad kooritakse ja keedetakse möödudes kustus päikesesära, õnne tud veel ühine keel ja meel.
rused vähematki aukartust ei näinud Taar; 3. Rööding; kergekeskkaal:
Ühise kooselu jätkamisest ei taha
suhkruga pehmeks, pannakse üheta taevas tumenes ja nagu siis ikka,
äratavat.
1. Nieländer; 2. Stepelov; 3. Mänd;
lusikaga taignale. Ülejäänud suunisid mõlemad sammud lahutus aga enam midagi välja tulla Adel
Endistest olid tublid Muru, Tim keskkaal: 1. Renke; 2. Alber; 3. saselt
kotta,
et
panna
ametlikult
lõpp
oma
heid ja Karl Sauel, Selma ja Au
mermann, Saasep ja ka Taar, kuna Tihanov; poolraskekaal: 1. Misler; taignast veeretatakse kitsad ribad
pannakse ruuduviisi õuntele. kooselule. See sünnibki, kuna sü gust Jürksonil ning Juuli ja Jaan
aga E. Lukk-Lukin, Rööding, Lester, 2. Muru; 3. Timmermann; raskekaal: ning
dameid, mis ei tuksu üksteisele, ei Passhuntidel. Kuna aga selle lõpe
Ribad
määritakse
munaga
ja
pannak
omaaegne R. Kuura võitja J. Kukk 1. Lükin; 2. Siivo; 3. Kukk.
tamiseks vaja veel mõningaid uusi
se ahju küpsema. Kui kook on pealt suuda siduda keegi.
ja Misler veel treeningu vähesuse all
Patuoinana tuleb oma lahutusprot tõendusi, ahelaist päästvaid, otsuseid
helepruun, võetakse ta ahjust välja
ja plaadilt ära, et ei jääks kõrval sessist välja August Link, kes koos > sel korral ei saabu, vaid neil kõigil
maitset. Jahtunult lõigatakse kook kord nii armsa Anettega purjetas tuleb veel mõni aeg kannatada.
kõik visa poksihingega ning löö

Õiguse-kaalukojast.

tükkideks.

abielusadama ahvatlevatesse vetesse

Kui tatti/in naerab ja nutab.
Ära. himusta oma ligimese
legipärast tuli Marta mees ootus

karistades meest kahekuulise van
gistusega tingimusi. Ühtlasi vabas
naist!
„Hirmul on suured silmad", lausub tatakse kaebealune kohe vahialt.
Et
teise
mehe
naise manu mine
-vanasõna, ja et see tõesti nõnda,
Voldemar Ollisaar pakub nüüd uu
tõendab ka lugu, mis juhtunud kel esti Annale kätt, kuid naine ei võta mine alati enam kui hädaohtlik, teab
seda ikkagi veel vastu, vaid silmit muidugi igaüks isegi siis, kui ta
legi Anna J-ga.
seal kordagi pole käinud. Aga siis
Nimelt kaebab too naine kohtuni seb meest ainult vihaselt.
ki on mehi, kes unustades leerisõpi
kule, et Voldemar Ollisaar teda ära
tud käsusõnad, ei pea lugu abielu
tappa tahtnud. Vihasena nagu met
Teist ei tohi valelikuks voodi pühadusest, vaid sageli, kui
sik lõvi on ta tormanud ühel päeval
aga selleks võimalusi leidub, siru
nimetada.
Anna kallale, pekstes selle päris
tavad käe võõra naise järele, mõt
vaeseomaks, nii et naisel pea veel
i lemata, millised tagajärjed sellel või
Kuidas
see
õieti
tuli,
või
mis
oli
praegugi kinni seotud.
selle jtõhjuseks, sellest õieti aru ei i vad olla.

Hirmul suured silmad.

ved poolte soovil läbivaatamata jäe

test vareni tagasi, hakates koputus
tega äratama armast abikaasat, kes
mehe teada pidi magama kõige ma

gusamat und. Millised olid nüüc

toasolijate näod, toda ei tea mui
dugi keegi, aga on teada, et mõn
hetk hiljem avanes toa aken, mille
kaudu trepikoja katusele ronis haa
valehena värisev Martin.
Ent sellega polnud häda veel lõp
penud. Martin oli küll toast väljas
ei mitte aga veel emakese maa kind

Üks sellistest üleannetutest mees lal turjal. Selleks, et hüpata alla
saa, ent nõnda see on, et Leida Veel
on ühel päeval lausunud vihaselt Er . test oli ka Martin V., pealtnäha oli katus liig kõrge ja ronida sealt
päris korralik abielumees ja kahe ka kuidagi ei saanud! Asi oli sedt
na Näärile:
et pilvist vahetpidamata ai
„Sina oled igavene valelik ja nä . pisikese tütre aus isa. Kuigi Mar kurvem,
la voolas vihma, külma sügisest vih
rakas! Muud sina ei tee kui petad!" -1 tinil omal kodus nägus naine, pae ma.
Erna aga leidis, et need sõnad on i lus tema huvi juba pikemat aega
Poolkange külmast ja läbimärg vih
haavavad, kaevates Leida kohtusse, t proua Marta T. On Martal omalgi
sest valeliku ja näraka nime tema i mees, ent siiski armastas noorik üle mast, otsustas Martin hommikuse
aisa lüüa ja lisamehi pidada, kuigi valge lähenedes iga hinna eest siis
kanda ei taha.
paluvana pakub ta nüüd naisele kätt,
Kohtu ees silmitsevad preilikesed 1 teadis, et kirjutatud on: sina ei ki alla pääseda katuselt. Muidu
oleks võidud teda siin näha js
mida aga see vastu ei võta.
üksteist vihaselt, nagu kurjad ku- pea mitte abielu rikkuma.
Põlastades pöörab ta mehele selja, ked, ega taha leppimisest midagi i Nagu ühel noorel ja nägusal proua siis..! Martin hüppas, aga seda ni:
seletades, et ta kuidagi ei saa lep kuulda, olgugi, et kohtunik nendeva- kesel ikka, oli ka Martakesel aus õnnetult, et purustas kukkudes näe
pida sellise inimesega, kes teda tap helist vaenu sõbralikul viisil püüab> tajaid rohkelt, mida kadedate naab ja pealegi ajal, mil üks majaela
rinaiste jutu järele põhjustas ka as nik juhtus olema hoovil. Hiljem
lõpetada.
pa tahtis.
Tunnistajate seletustest võib aru-1 jaolu, et elurõõmsa Eeva tütre kül rääkis see asjast muidugi ka teis
Kohtunik leiab aga, et asi sugugi
ja küllap vist Martini nainegi
et tüli ja sõimu põhjusekss jeluu, kes ametilt laadakaupmees, sa tele
nii hull ei olnud. Voldemar Olli saada,
asjast haisu kuidagi ninna sai, sesl
on
siin
keegi
noormees,
keda
mõ
geli
pikki
päevi
ja
öid
kodunt
ee
mehe
näol olla nüüd peale kukkumi
saar peksis ainult Annat, ilma et lemad preilikesed omale tahavad.[. mai viibis. Ühel sellisel ööl, mil
temal tapmisemõtteid peas oleks ol
sel saadud armide näha ka jälgi
Varem
olla
see
noormees
käinud
Lei
mees
jälle
kaugel
oli,
avanes
hili
nud. Ka juurdlust toimetavad ame
mida tekitada võivad ainult küü
tivõimud on sellele seisukohale asu daga, ent hiljem leidnud veetleva- ses õhtuhämaruses Marta toauks, ned ...
s
mille
taha
nüüd
kadus
eelpool
mai
ma olevat Erna. Sellepärast kaks
nud.

~Küllap ta mind ikka tappa tah

tis," mõtles Anna, esitades kohtule
sellekohase kaebuse. Et süüdistus
raske, võeti Voldemar Ollisaar kohe
lca vahialla ja tuuakse vangivalvu
rite saatel kohtusse. Mees näib pä
ris murtuna. Nägu on kasvanud te
mal habemesse, silmist näivad vahe
te-vahel tükkivat pisarad ja andeks

Kuis on lugu Martaga, see poi*

nitud Martin V. Enne kui toauks
Samast juttu räägib ka Voldemar endist sõbrannat tülli läinudki.
Kuna aga tunnistajate seletustestt sai uuesti avaneda ja Martin oma veel esialgu teada.
Ollisaar ise, paludes tingimusi karis
tust peksmise pärast. Kuna Volde

rätsepp rändab jalgsi
selgub, et Leida on küll Ernat sõi- naise juurde tagasi pöörata, sün Kui Narva
„ümber maailma".

mar Ollisaar varem karistamata, leiab i manud, ent seegi suud pole kinnili dis aga see kõige hirmsam, mis sel

kohtunik selle ka võimaliku olevat, , pidanud, tunnistatakse sõim vastasis- lises seisukorras võib juhtuda. Mil-

Umbes nädalapäevad tagasi ilmus

nähtavale pealinnas keegi keskmis
tes aastates olev mees, kummalis

tes põlvpükstes ja reisiülikonnas,
suure seljapauna ja veel suurema
kepiga.

Mees, kes liigub peamiselt odava
mates kõrtsides ja teistes sellistes
kohtades, kus lihtsamad inimesed,
esitab ennast kui ilmarändurit, kes
kihlveo pärast peab jalgsi läbista
ma kogu maailma, seda osaliselt on
ka teinud juba, ent praegu mööda
minnes veel korraks kodumaale tul
nud.

Sobitanud kõrtsus tutvuse, kutsu,
takse „paljukäinud" mees muidugi
lauda, kus ta siis jutustama hakkab
igasugustest seiklustest siin või seal

ilmanurgas, neegrite, türklaste,
hiinlaste või araablaste juures. Seda

kõike suutäie viina või klaasi õlle

eest, käies lauast lauda seni, kui
jalad, kurjad, kõhna keha enam kui
dagi kanda ei taha.
Mehe värvi- ja seiklusterohke jutt

leiab alati küllalt uskujaid, kuna

purjus inimesed on juba kord selli
sed, et nad iga öeldud sõna puhta
rahana kipuvad võtma.

Tõeliselt pole see mees aga kor

dagi jalga üle Eesti piiri tõstnud ega
mõtlegi seda vist teha, elatades en

nast tavaliselt Narvas nõela ja nii

ditööga. Vahetevahel jätab tema aga

siiski kodulinna, läbistades teised
Eesti linnad, kus ennast ikkagi esi
tab ilmarändurina.

Käesolev „matk jalgsi ümber maa
kera" on meie teada mehel juba kol

mas või neljas ja kui libeda keele
ga rätsepmeistril veel elupäevi jät
kub, võib olla kindel, et ta vähemalt
tosin korda ~ümber ilma reisib".

Nr. 35

RBIELÜLEHT

Lhk. 8

puhul

(„Abieluleht" nr. 34.)
Omapärane arusaamine on Teil ar

mastusest. Teie nagu ei eksistee
rikski tõsiselt seda suurt tegurit
inimeste elus. Peate seda lihtsalt

üheks tühiseks tundeks, millele võib

ette dikteerida otsused ja suunad,

ilma et see ise oma sõna ütleks.
Kuid seda Teie ei tea, et kui tõsi

selt armastate, siis juba armastus

see on, kes oma otsused maksma pa

neb. Teie nähtavasti pole veel ku
nagi armastanud, muidu teaksite,
mida võite ja mida ei või armasta
des. Usute, et tõsiselt armastades

võite rahulikult edasi elada teise

mehega, keda ei armasta ja täita

TlcUJa.
Noor lesk.
del; 7. Kasvab sügisel metsas; 8. Mitte
kõveralt; 11. Kõigevägevam; 12. Kohaandja: „Teie olete ometi
Muistne Eesti kangelane; 16. Suur vana inimene.'"
mets; 17. Rohkem kui üks; 18. Osa
Kohaotsija: „Aga siiski noor

Hlndmõistatus nr. 24.

Kirjavahetus ja poleemika lugejate vahel.
Räägite nagu laps, või nagu olevus,
Vastus „Milvyle" tema vastuse kes
õieti teadlikult ei ela, kellel küli

olemas tunded, kuid kes neist õieti
osa ei saa. Inimese tunded, need on
osa inimesest enesest ja kui ta ise
oma tundeid eitada, neid mitte täita
tahab, astub ta vastollu iseendaga.
Seda aga keegi ei tee, ei saa teha.
Kui tunnete armastust, peate ka täit
ma armastuse nõudeid. Ärge olge
nii kindel, et Teie kunagi ei abiellu
vaese mehega. Sarnasel korral pole
tähtis maine vara, vaid ainult mehe
hing, mees ise. Et Teile tähtis võiks
olla mehe hing, selleks peate ka ise
hinge omama, kuid mina arvan, et
Teil seda kuigi palju ei ole.
Imelik on ka Teie arusaamine ini
Sõnade tähendus:
mese aususest ja see iseloomustab
Teid täiesti. Otse vastik oleks Teie
Ülalt
alla:
I. Ajanäitaja; 2. Vilja
teguviis, kui enese mugava elu ja hoiukohti 4. Mitte ülal; 5. On laeva-

laulust; 19. Põletab; 20. Osa aastast; lesk, sest mu mees suri alles nädal
22. Sama, mis 4.
tagasi."

Vasakult paremale: 1. Puu;

2. Peakate, kübar; 6. Vana naine; 7.
Pildistaja juures.
Vesine maa; 9. Looduse kaunis kink;
Päevapiltnik: ..Soovite
10. Riik Soomelahe kaldal; 13. Hobu pilti?"

23. Kont; 24 Näo osa; 25. Mitte ülal;
Meie aja laps.
26. Koera nimi: 27. Ajab naerma.
Õieti lahendajaile loositakse 22. ok
Lembit (emale): „Kui sa mulle
toobril s. a. üks huvitavasisuline „Loo kinopileti raha ei anna, siis lähen ma
duse" romaan ja 2 maksuta kuuluta oma sõbra Heino poole, kel sarlakid
mise võimalust „Abielulehes". Õieti on, et mina ka haigeks jääksin."
lahendajate ja auhinnasaajate nimed
Elab küll.
avaldatakse „Abielulehes" Nr. 37.

sealjuures naiskohuseid, ilma et Teie mõnususte pärast jääksite oma mehe
oma „mina" selle vastu mässama ei juure edasi, vaatamata sellele, et
nõrgad: ei ilmu. Vast proovite veel
Kirjavastused.
hakkaks. Arvate, et mõnesugused mitte teda, vaid teist armastate. Ise
Raul Provintsist: Teie küsimust ei midagi.
majanduslikel kaalutlusil suudate ee asi oleks, kui seda teeksite laste
male jääda armastatust ja mitte tah pärast, kuid nii Te müüte end. saa meie oma lehes avaldada. Soo
ta enda elu temaga ühendada. Kuid Ja siis nii uhkustavalt räägite vitame mõne arsti poole pöörda. Küll
Seismolflanuil kiilad.
lubage, see pole armastus. Tõsine veel oma alatust kavatsusest täie ta juhatab, mis teid kõige kergemalt
teatavast
pahest
vabastab.
teadmisega
rikkuda
abielu.
Mina
küll
«Kaasakene" 6, «Üksiklane" 4,
armastaja ei loobu kunagi sarnaseil
Regina Tartust. Teie vastused „Fred «Tundmatu" 2, „Tormi huilge"—3,
põhjuseil soovist omada armastatut Teid sellisena ei armastaks, ega
täielikult ja võib kannatada ainult teeks seda vist ka Teie ettekujuta Rexile", „Lillile maalt" ja ..Traagikule" «fllly 20" 3, «Sügis-iiling" 3,
armastatut üksinda. Kõik maised va tav noormees. Kui ta Teid võtaks, on Teie isikliku elu arutlemised, mis «Puudub sõber" 2, «Hingeline sõ
rad võib armastaja ohverdada, et aga siis ainult enese iha rahuldamiseks. ei paku huvi teistele, sellepärast ei ber" 1, „(Jus tutvus" J, «Tristi
Teile aga nähtavasti armastus muud lähe lehte. Nimetatud isikud võivad tia" 1, «Miss 1950" 1, „Ets 23"
saavutada omale kõige tähtsamat
1, «Soov õnne leida" 1, «Vaene
omada armastatut. Kas Teie ei tea, ei tähendagi. Sarnasel korral oleks neid soovikorral talitusest kätte saada.

Elly: „Palun, öelge mulle kas siin
majas elab keegi Lind?"

Anni: „Jah, teisel korral elab
üks, ja ta nimi on Vares."
Lastetoas.

Tädi: „Mis te ometi niiviisi lär

mitsete."

Karli: „Meie mängime praegu isa
ja ema."

Mees.

Tädi: „Aga Karli, siis ei tarvitse
Karli: „Ta tahab ju ikka raha,

sul ometi niiviisi huluda."

Charlie Tõrvast: Luuletis „Sa ka
et armastuse pärast antakse käest vale Teie poolt tulla kõnelema ar
dusid! . ." nõrk: ei ilmu.
troonid ja minnakse kuritegudeni? mastusest, sest armastus on püha.
Armastus teeb imet.

rinna

ne; 14. Maal käiakse laupäeva õh I s. Pullerits: „Ei, ei ma ta
tul . . .; 15 Noor lammas; 17. Tuge han ikka niisugust, kuhu nägu ka
vam pool abielus; 21. Linn Eestis; peale tuleb!"

preili" 1, «Tervis" —l, «Kiire 501"
1, «Lootust vähe" 1, «Kindel
Helga E. Siin: Üks lehes, teised kodu" 1, «Sõber häda ajal" kiri.

raha "

Vastutav toimetaja ja väljaandja

R. Jürisson.

[jiHi" HUL Mitt fiMnist ii Midi iwto:l
Tartus: abitalitus, üldine ajakirj. kontor Pärnu tn. 5. Võrus: Jaama raamatukapp, F. Siska ajak. kontor „Edu", Posti tn. 13-a. A. Rennit, AjaP. Johannson, Rüütli tän. 11, jaama raamatukapp Paju tn. 6, Songi, Jüri tn. 14. Tapal: Jaama kirj. büroo, Tartu tn. 16. Pärnus: Õpetajate
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j teadaanne. >
| teatan umbrusk, etanikkudete, et oten t
} JC, Caansoni uittatööstuse Vitjandimaat, \
{ foermanni asunduses, (V, }
V Jmauere uattas, 15, aug, s, a, rentinud, >
V Võtan uastu ketramis~ ja kraasimistöid, }
S Oten kauemat aega (20 a,) tartus, t
3 fiackenscfimidtiuabrikus set atat töötand, l
) töö kiire ja korratik, hinnad mõõdukad, \
€ 7(õige austusega J, TKikk, >

] P. PÕDER'I |
valmisriiete äri
jj Tallinn, Kullasepa 7. Tel. 429-31, jj
•• Suures valikus meeste- ja naisterahva valmis- SS

•• riideid ja tellimiste vastuvõtmine. ••
H Astuge sisse ja veenduge kauba ||
|| headuses. ||
j; Vaatamine ei kohusta. ••
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OSTKE! KASULIK RAAMAT
MOODNE KORTER.

Suurepärane raamati Toimetanud: H. Kompus,
väljaandnud S. Insarov.
Raamatus esinevad: Peet Aren, Ins. A.

„R. P", „L. S". Dr. B. Ströhm, Pr. A. Varma j. n. e.

itiä teii

haritud härraga,
et vestelda kirjanduse,
kunsti ning mõningate

küsimuste üle igavate
sügisõhtute veetmiseks.
Kirjad „UaimCiseft äksi"

*J. &• A. PAALMANNI TRÜKIKOJAS
Tallinnas, Väike Karja 12. Teles. 8-86
2 noort, elurõõmsat neidu
soovivad

Uituta

ralik, kaine, mittesuitse

da vaba aega teatris, kont

sertidel jne. jne. käimis
teks ja üksteise tundma
õppimiseks Kirjad soovi
tav päevapildiga, saata slt.

„Teel ainult kahekesi

läbi elu" all.

na eluseltsiliseks tulla.
Igatsen nii väga armsa,

Karsked härrad! Kes teist

kirjutaks
noorele preilile? Kirjad
slt. .Sigrun".

Kas leiduks

sõpra,
eluvõitluses väsinud nai
sele? Kas leiduks hinge,

Viisakas, kena välimuse"
ga 25 a. riigiteenija soo"
vib tõsist

tutvust

samasuguste meeshinge
dega, sügisõhtute mõõda

kelle rinnal võiks unus
tada kõik kurbuse ja va

kedega, vanadus mitte üle

„Karm 20", „Õrn 26".

väsinud".

jad: Luha-Lääne „Qarry".

saatmiseks! Kirjad slt.

Vaimlise ja majanduslise
varaga

Ceua otsib
CLadamat
Kirjad „6uofutsionäär".

lu? . Kirjutage slt. ..Elust

Suremata
lesk,
kellel puudub tutvuskond,
otsib omale sõpra. Kirjad
slt. ..Oktoobri sõber."

preilidega ehk noorte les

25 a. Foto soovitav. Kir

Andestage, ei saanud
tulla! Määrake uus koh
tamine. Helene.

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

de kaaslane."

Kuulus astrolog-hiromant

Ruth!
Rüütli t. 32-11.

Vastuv. kl. 10—5. Otsus
tan saatuse käejoonte,
planeetide, päevapildi ja

käekirja järgi. Tunnid.
Rnnan nõu ja abi.

Teie, kes teie ei tunne
karjuvat puudust, kes ei
murdnud pead, et pääse
da hirmsast seisukorrast,
kes ei vaevelnud öid une
tuid, valades pisaraid,

kas ei tahaks teie

sõna ja teoga üht mee

silm!
soovib 40 a. tööstur äri
mees. Keskmisest kõrge
ma kasvulise kena proua
või preiliga. Pakkumised
slt. õige aadressiga .Õn
neseen".

Väljas huluvad tuuled...

leheites üksikut naist?
tanud samuti ja õnneli
kult pääsenud ? Teie
Või just teie, kes kanna

poole pöördub „Dolores".
Kirjad saata slt ..Dolores"
Poiss, kellel pole

tüdrukut
sõpra
meeleldi alustaks sulesõ

mornid ja vinged. . . Hin
ges nutab igatsus kellegi

da selle leidmiseks. Kir
jad slt. „Sulesõda".

pole sugulushinge... Här

Rikkad tüdrukud

järele, flga pole sõpra

rad, kes samuti hingeli

selt üksi,

Fritz!

guse härraga, kes oleks
seltsiliseks jalutuskäiku
del ja teatrikaaslaseks.
Kirjad slt. „Jalutuskäiku

A I DATA

Valmistatakse kõige moodsamas väljatöötuses
odavate hindadega kiirelt ja hästi

Meeldiva välimusega, kor

tutvuks meeleldi korrali
ku, sümpaatse, jõukama
daamiga, kellega kasuta

tutvuks meeleldi samasu

oma pisike kodu ja kolle
oleks, et võiksin talle sin

.Vaikne sügis."

LAULATUSKAARDID
LAULATUSLEHED
PULMAKUTSED
NIMEKAARDID

Peale selle müüakse ka kõigis paremates raa

Vaene, korralik tütarlaps
soovib tutvuda keskealise

ölmk inili

ja daamidega, kelledel

tust. Kirjad saata slt.

" " " KIHLAKAARDID

matu ärides üle kogu Eesti.

unistus".

tutvust

Dltiks ku.rocLsta.da ja
piinata end üksio
tekuga? 'Üksainuke
kuututus toob teite
sõbra, õnne ja ar
mastuse: TroouiQe. ja
teie oeendute settes,

õrnahingeliste leskedega

kes toetaks noort, üksi
kut naist. Soovitav Tar

NEIUD |a W
PEIUD 111

timehe" raamatukaupluses.

kaitseväelane

tõsiselt elu peale vaataja
vanem, kuid üsna noore
südamega, hingeliselt ri
kas, vaid rahaliselt vaene,
suremata lesk meesole
vus soovib

meest

köögi- ja vannituba, lugege kõik äsja ilmunud
raamatut KORTER**
Sealt leiate kõik mida vajate hind 2 krooni.—
PEALAOD: .Päevalehe" kauplused, Jaani t. 6
ja Pikk t. 2, Tallinnas ja väljaandja S. Insarov'!
juures, Viru t. 3—2, telef. (2)13-24, Tartus .Pos

taja, teenistuses olev

„Haha", .Ehera", .Alla".
Kaine, heasüdamline ja

Haapsalu, Jaama raama
tu kapp, „Jack Jacki".
Kas leiduks

Et ehitada moodsat maja, remonteerida ja ehi
tada korterit, osta või tellida mööblit, seada sisse

Kes oleks preilile tantsu
partneriks. Kirj. slt „Valsi

härrade hulgast. Kirj. slt.

tülitada. Kirjad saata:

Raamat sisaldab pilte, nende seletusi jne. majaplaani
dest, korterisisseseadeist ja kõigist tarvisminevast.
Esinevad umbes 30 parimat firmat ja vabrikut.

NOORHÄRRAD!

kainete

kena kodu ja eluseltsilise
järele. Vanadus pole täh
tis. Flirtijaid palun mitte

Grauen, S. Insarov, R. Kangro-Pool, Hanno Kompus,
Arh. A. Kotil, Dr. A. Liin, Arh. E. Lohk, Magda Luther,

Q Nunne 7, kõnet. 437—58. 0
"Q Ennäe, keda kõiki Balti baaris ei Q
* kohtal Ka Sina, sõber, siin. Mina ütlen »
y ka, et kuski ei ole mugavam sügisõhtuid y
rS veeta, kui Ballis. Siin on alati muusika, rS
* tants ja lõbus meeleolul ütlen tõtt, siin on »
y kõige lahkem vastuvõtt. y
A Külastage veendute ise selles! r)

lid soovivad leida sõpru

kirjutage
kurvameelsele naisele.

Kirjad
slt. märgusõna
.Koltunud lehed".

noored" lesed.
Kaks noort üliõpilast soo
vivad tõsist sõprust. Vas
tused võimaluse korral,
saata pildiga Tartu, Rüüt
li 11 „24 ja 24" all.

