Üksiknumber 10 senti.

Tänast lehte 8 külge.
TOIMETUS JA TALITUS:

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

Tallinn, Suur Karja tn. 2 6.
Telefon Postkast 372.

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

Abielnleht

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

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.

Ns 37.

ja kuulutuste küljel 5 senti millimeeter.
Kuulutusi võetakse vastu lehe ilmuvasse
numbrisse kuni neljapäeva õhtul kella 6-nl.

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, 25. oktoobril 1931.
TCukker tuba.
Kuis süngelt seisavad need suured seinad,
ja nukrust hõõgab tahmund toa tapeet,]
kui oleks neilgi kanda oina leinad.
Suur raske kardin akna ette lastud:
seal taga sügisene tühjus must.
Ei tähti gi nüüd ole. Vastu katust
vaid vaikselt vabisedes langeb vihm.
Ja põrand nagiseb kui aralt astud,
ning varjud roomavad. Niliid üksindust
kui langeks laest, ja seintest sajab nukrust,
ning ruute rõhub raske tuulte-kihm.
Õrn lambivalgus hirmununa hajub,
kõik värvid kurvalt kustuvad,
et näib:

nüüd langeb kõik ja hoone lammub, vajub.
Kõik nurgad mustuvad.
Kuid anda täib

Parim eesti viiuldaja Hubert flnton.

veel kamin värisevat valgust vähe:
leek tantsiskeleb tujukalt. Kell käib
ja tiksub tühjusesse õudselt. Kähe
lööb üksindus ja nukrus nagu vein.
Kõik kitsas on ja hämar, nagu enne algust:
vaid põrand, lagi, sein ja sein ja sein ja sein.

RALF KA AVER.

Armastus esimesest pilgust.
„ Armusin Teisse esimesest pil

gust!" See on lause, mis on
parimaks relv aks peaaegu iga
le 20. sajandi mehele, et tõus
ta vasttutvunud daami silmis
teatud tasapinnani, kus võib
loota naise usaldusele ja hea
tahtlikkusele, sest kes oleks
naistest nii kivise südamega,
et jääks külmaks süüta näoga
pihtimusele: „Armusin Teisse
esimesest pilgust!"
Toetudes sellele, võib loota
samal õhtul korraliku mamma
tütre esimesele ~musile", mi
da muidu ehk endiste aegade
eeskujul vähemalt pool aastat
peaks ootama, milline oleks
armumiseks uskumapanevalt
pikk ajajärk, et siis arglikult
puistata hingelt: ;,Tahtsin Tei
le öelda juba ammu midagi,
kuid ei leidnud selleks koha
seid sõnu ..." Endiste aegade
vaate põhjal armastus põhje
nes kahe inimese suurele õn
nele, ning selle avaldamine üks
teisele ei olnud väike sünd
mus.

peamiselt erootilistel põhitegu
ritel. Bioloogilisest seisukohast
vaadatuna on seega küsimus
põhjendatud vaid terve ning tu
geva instinktiga inimeste juu
res, aimates partneris väärilist
seltsilist ellu, kusjuures vaata
mata, et valik sündis erootilis
tel motividel, tagab pärastine
ühiselu õnne, sest teame, et
isegi psühholoogia vaade on ar
mastusele kui kahe sugupoole
sümpaatiale ühisele eluülesan
dele.

Psühholoogilisest seisukohast
vaadatuna, „armuda esimesest
pilgust" on võimata. Ameerika
professor Maybery arvates
kanname oma alateadvuses am
mugi inimest, kellega mõtleme
kord oma elu siduda. Kui sel
le kujutlusega sarnaneb juhus
likult reaalkuju seega leia
me enese ihaldatu ning arvame,
et. armusime samal momendil,
mil teda nägime. Kuulus psüh
holoog Jurg arvab umbes sa
ma. Ta ütleb: ~Iga mees kan
nab juba sündides enese hin
ges naise pilti, olles-ise täieli
kult teadmatu selles ning ko
hates tegelikus elus reaalkuju
on sümpaatia sellele nii suur,
et „südame kaotajale" jääb
mulje, et armus nähtud nai
sesse ~esimesest pilgust" ehk
ki enese teadmata ning näge
mata kordagi elus, armastas
teda ammu.
Nähe ise aga valmistab palju
pettumusi, sest tihti on pilt
kellegist isikust meis ideali
seeritud ning kohates vastavat
reaalkuju, leiame selle hingelt
hoopis võõrana. See sunnib ot
sima uuesti ning mida selgem
kujutlus on meil meis leiduva
ideaali kohta, seda suuremaid
pettumusi võivad valmistada
sellele välimuselt sarnanevad
reaalkujud.
Algab jaht, mille tiivustajaks
on seesmine hääl: „See on see
tõeline!" kuid jälle pettu

Nüüd, elades 20. sajandi kai
nemas ajajärgus, on sellessegi
küsimusse tulnud palju liht
sust: ~Armusin Teisse esime
sest pilgust!" See on lause,
mida kuuleme nüüd, ning mille
avaldamine nõudis varem aas
taid.
Kui vaadata nähtule kui puht
evolutsioonile armastuse alal,
siis tekib küsimus, kas tunne
ise mõlema pihtimise juures on
sama: esimene, mis on kaalut
letud pikaajaline tõekspidamine
hinges, teine vaid momendi
sünnitus, ning kas on üldse või
malik armuda „esimesest pil
gust".
Vaadeldes küsimust teadus
likust seisukohast nii bio
loogilisest kui ka psühholoogi
lisest, näeme, et bioloogilisest
seisukohast vaadatuna võime
nähtust võtta kui instinkti, mis
säilinud ürgajast, kus inimene
valis enesele kaaslase, kes tun mus.
Iseäranis meie päevil, kus
dus talle tugevana ja tervena
järeltulijate sünnitamiseks. See oleme oma partneri suhtes
valik sündis momendi vältel, nõudlikumad, kohtame palju

sarnaseid mehi ja naisi, kes
otsivad endile sobivat eluselt
silist igal võimalikul ja võima
tul moel, kuid kui pahatihti
kõik ebaõnnestub
Päev-päevalt kasvav haridus
lik tasapind on teinud meist

Eesti Tantsuspordi klubi asutaja
J. Sareni.

teadlikumad inimesed meis lei
duva ideaalkuju suhtes ning ta
hame saavutada seda reaalku
juna, vaatamata sellele, kui hä
daohtlik on teinekord otsimine.
Arv-J oh.

„7(odäsõda

nimel vanematel mürki külvata
järeltulijate peale.
Perekonnaseaduses peaks ette

nähtud olema paragrahv, mis
ajaks laiali halvad abielud, et
ära hoida tooruse levitamist,
mille all tihti ka kaasüürnikud
ja naabrid ühes oma perekon
dadega kannatavad. Sarnane
karistus taltsutaks nii mõndagi.

Rohke lahutuste hulk annab

selget tunnistust ka rohkest
„kodusõjast", mis küll ajajook
sul vaibuda võib, kui rahvas end
ükskord nii öelda ära on juba
„seadnud", kuna ju praegu la
hutavad end ka need,kes seda

Paljud arvavad, et abielude la
hutus on mööduv nähtus, mida
sõjatont ja revulutsioon on üles
keerutanud, ja et sarnane mas
siline abielude lahutus kaob sa
muti kui ta tekkiski, ja et ini

Nii oli, ja on praegu halb
abielu, õieti öelda kõige kurja
juur. Ta levitab toorust nii jä
reltulijaile kui täiskasvanuile.
Pedagoogid ütlevad ikka, et
kool üksi ei suuda küllaldaselt

püsiva elu juurde. Sarnane ar
vamine on aga eksiarvamine.
Kuigi vanasti püsis abielu kindla
mini, siis ainult karmi seaduse
ja kirikliku kombe pärast silma
kirjaks ja hirmuks teistele.
..Kodusõda" oli aga hirmsam kui
praegusel vabamal ajal. Sar
nane riid ja „sõda" pidi mui
dugi kestma seni, kui surm ise
sobimatuid päästis ja lahutas.
Kõike seda roppust ja toorust
pidi nägema ja kuulma ning
kõigiti kaasakannatama kasvav
järeltulija.

peab seks kaasaaitama. Ja ja ka need, kes uuema aja va
tõesti on rahulikul ja eeskujuli bama õhu tõttu äranägemisele
kul kodul lõpmatu suur tähtsus on tulnud, mispärast püsib lahu
kasvatuse suhtes.
tuste arv praeguse arvuga võr
Rahulik ja eeskujulik kodu reldes tulevikus kahanenult, väi
või kasvamispaik ühes eeskuju keste võnkumistega püsivalt,
likkude naabritega oleneb aga kuid kindlasti päevakorral, kuni
suuresti just eeskujulikust ja sarnane abieluviis ja komme
ajakohasest perekonna-seadusest. püsib, ühes sellega ka kodu
Oleks suurim patt meil tuleviku sõda". „Kodusõda on mürk,
nimel riidlejaid ja sobimatuid hoiduge selle eest!
abielusid kauem püüda koos
hoida. Sobimatus on loomulik Sa oled juhust liig halvaks pida
sellepärast pole ta ka iialgi
paratamatus ka loomariigis, mis nud,
sinu sõber.
pärast ei tohiks lasta seaduse

mene pöördub jälle tagasi endisekasvatustööd teha. Ka koduvanal ajal ei söandanud ettevõtta

OTCoodsate tantsude, õpetus
J. Sa rea i
- Zatfinn, DliguCiste. 10. 436-08
Tantsuõp. H. PASOK, dipl. tantsuõp.
s. a. Londoni, Pariisi, Berliini,
viimaste uudistega.

j||p ( (Judis! Rumba, Boston (uusstiil) ja täieline
\ Tantsukongressi kava.
%r%. / Kahte sooliidsesse gruppi 40 daamil
/ vabad kohad.
Uute gruppide alg us: pühap. 25.
' okt. kl. 7ja teisip., 27. oktoobril kell 8 õht.
kogu päev.

Vastuvõtt igapäev kl. 12—2 ja 6—9 õht

Cestl tantsuspordi Muti „07Cust~@õ6e"
avamine, 24. okt. kl. 7 õht.

DipL tantsuõpetaja N. Päsok.

Ce r tead et Qõbemastkl batt
Laupäeval, 7. novembril s. a. kell 10 õhtul.
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pärast. Torn muutub üha ja üha kit

Kui siit pilvepiirilt vaatan...

samaks, ülessepääs raskemaks. Ähib

üks ja ähib teine, ronijate üksmeel
ne otsus on aga see, et kui ka taeva

„Abielu lehe" esindaja retk Oleviste torni.

tee nõnda raske on, siis vähemalt
kaalukad ja nõrkade kopsudega ini

Kui ühel juuli õhtul pikne süütas gele, sinna ülesse Oleviste tippu, mis mesed kunagi küll sinna ei jõua.
poisikesena eemalt vaadates näis ole
Peagi lõpevad ka tornis olevad re
teade kulutulena linnas laiali, teki vat nii kõrge, et roni sealt kas või delid, ees aga valgendab ümarik
tades asja vastu nii määratult suu taevasse, kui Peetrus sind mõninga auk, millest nähtavale tuleb ja mille
re huvi, nagu seda külma ja rahu te pattude pärast eestuksest sisse taha kaob paarikaupa kenake hulk
liku eestlasega teha suudavad vast lasta ei taha.
jalge. Kitsas on aga see auk, selline
ehk ainult kõige suuremad vapus
Tehes plaani teatavaks ka teis igatahes, nagu auto esimene ratas.
tused ühiskondlises elus.
tele, püüab mõnigi hea sõber, kõige Momendil püüab üks tuntud juudi

Oleviste kiriku torni, levines see

Möödusid nädalad ja kuud, ent hu pealt need, kellega veel õiendamata
mõningad rahalised asjad, sind sel
lest mõttest võõrutada, väike valge
pikkadeks juttudeks ja igasugusteks päine vis a vis soovitab aga teha

vi Oleviste vastu ei vaibunud siis
ki pakkudes tänulikku kõneainet

kuuldu steks, millest üks kummali

sem kui teine. Kui hiljem võimal

testamenti ja kinnitada elu, luba

ärimees, pisike ümarik lähker, nagu
neid linnatänavail palju, tollest ava
usest läbi pääseda, ent ei saa seda
paremalgi tahtmisel, lööb lõpuks käe
ga, pühib ojadena voolavat higi, oh
kab ja pöördub tagasi, aga hakkab
kohe vastutulijaile seletama, kui ilus,
kui jumalikult ilus vaade avaneb tor
ni tipust linnale!..

des ise lahkelt kohale kutsuda agen
dati Oleviste torni tippu pääsemine did, kes selle toimingu meeleldi soo
ka uudishimulistele, muutus see koht ritavad. Kuna aga nende ridade kir
kõigi nende pealinnlsste Mekkaks, kes jutaja tunneb igasuguste agentide
tundsid, et nende „süda pole kõige vastu antipaatiat tollest ajast, mil
Mõni teine surub pea avausest
sandini ja pea just ruttu pöörlema üks sedasorti saks lõi temalt üle välja, vaatab veidi, kuid pöördub siis
ei hakka."
heitunult
ja häbelikult tagasi. Hirm...
siis nii armsa neiunatukese, jääb
Kõrgus kutsus ja teadmine, et oled see kõik muidugi tegemata ja tee
Kuid
torni
tipus, uskuge, päris
mõn#gi hetke kaugel emakese maa kond algabki, koos ühe meie näit mõnus oli seal olla, katsudes muna
sageli kirutud, kuid siiski armsast lejaga.
ja risti, mis täiskripsutatud igasugu
pinnast, näis nii võluvana, et kiu Läbistanud kiriku eeskoja, juhata seid nimesid. Vana tuttav Tallinn
satusele tõesti raske oli panna vastu.

takse meid kohe, kui oleme kirju tundub siit alul vaadates kuidagi

Kes käinud kord tornis, pidas oma tanud nimed mingisugusesse raama võõrana, aga siiski ilusana, ilusama
kohuseks rääkida teistele sellest ret tusse sisse uksest, mille taha ei na igatahes kui seal all olles. Aga
kest jubeduse jutte, mis juba kindlal paista enam kuu ega päike. Siin väikseks, väikseks on ta, see Tallinn,
maapinnal seistes lõid südamealuse algavad trepid, kitsad ja pimedad ja jäänud. Kõik on nähtav, pole kohta,
külmaks, kuid leidus siiski 2500 ini keerulised nagu kuningatütre kosi kuhu ei ulataks silm, pole paika, mi

nud karjapoisi jutud. Teekond ei da ei taba pilk.
Ja ei üksinda Tallinn. Eks paista
teekonna, ronides 130 meetri kõr hemalt siin pole karta kukkumist, siia ju vana tuttav Soome rand um
gusele maapinnast, ilma et ükski tiivustab edasitõttamisele.
bes sellisena nagu näeb Kadriorust
kaela oleks murdnud.
Peagi jõuame, ossa, kus lõpeb sõdurite saart Aegnat ja merimehe
trepp ja torni kiviosa, sellega koos põlvest tuttavat Naissaart oma kõrge
Ka nende ridade kirjutaja, uudis aga algavad redelid, mis patuse ke tuletorniga, mille otsa ronimine on
himulik ja kõikjale kippuv, nagu ta ha peavad kergitama lähemale taeva imelihtne ja lühike, võrreldes kerki
kord juba on, ei suutnud enam kui le. On pime ja paiguti nii kitsas, et misega siia pilvede piirile. Saku õlle
dagi madalale maakamarale püsima pead, vaatamata kergusele ning kõh ja Kohila paberivabrikute korstnad,
jääda, kui kõik teised ronisid kõr- nusele tundma kartust kinnijäämise Jüri ja Keila kirikud, Paldiski uhke
mest, nende hulgas 600 naist, kes

söandasid ette võtta tolle vaevarikka tundu mugavana, ent teadmine, et vä

tuletorn, nende kõigini ulatab
nüüd pilk ja „see ainuke, mis siia
96-aastase uanakese uabasurm.
veel ei paista, on Saaremaa", nagu
seda tähendab tööline, kes tellingute
Kui kuu aega tagasi Mos valmistanud temale enam rõõ serval
leidnud istumiskoha.
mu.
bachis, Saksamaal, suri 9ti aas
Ka meie istume, kui ei mitte mil
siis sellepärast, et edevu
tane Hedvig Töile, jäi teda
Päeval, mil möödus täpselt legi muu,
aetuna kunagi edaspidi lastelas
peale laste ja laste-laste leina kuu aega kauaaegse eluseltsi sest
jutustada ja näidata kui kõrgel
ma ka mees Friedrich, kes ju lise surmast, ei suutnud aga tele
kord vanaisa on olnud. Aeg möödub
ba seljataha jätnud 98 aastat. Friedrich Töile enam kanna siin ruttu. Sügisene päike liigub kii
Naise surm mõjus vana val tada seda valu, mida valmis relt, värvides hõbedaseks Soome lahe
loksuvad lained. Läheneb õh
gepäise mehe peale väga rusu tas naise surm. Kui kõik tei laisalt
tu, aga ei tahakski siit vee. lahkuda,
valt. Igal päeval istus ta tun sed perekonnaliikmed aias vaid istuda, vaadelda ja vaikida ai
dide kaupa kadunud eluseltsi töötasid, kuulsid nemad äkki nult edasi. Tahaks olla ikka ja veel,
lise haual, kellega 73 aastat oli majast kostvat revolvripauku. aga seda vist vaid edevusest, nagu
kantud koos muresid ja rõõme. Tuppa minnes leidsid nemad toda leiab kaaslane.
siin, siin võid sa ometi
Muidu kõbe ja lõbus vanake, sealt ees läbilastud peakesega Sestselgemalt
kui kusagil mujal, et
kes varem sageli tegi nalja, vanakese, kes oli surmanud tunda
oled teistest kõigist kõrgemal ja võid
muutus peale naise surma kin enese poja-poja revolvriga. vaadata seal madalal-madalal sipelga
niseks ja kurvameelseks, tema Elu ilma naiseta ei pakkunud pesana askeldavale tibatillukesele
ülalt alla, nii nagu seda
silmis läikisid nüüd sageli pi temale enam nähtavasti mingi Tallinnale
tehakse jälle, võib-olla, alles aasta
sarad ja ükski asi, isegi mitte sugust huvi.
sadade pärast...
väiksed lapse lapse lapsed, ei
—ent.
jõudu. Neiu seisis vakka, suutmata
eemaldada neid käsi, mis tundis vä

QitiQzdz mask*
Sadie JZaros.
IV. ~Avamäng".
Ideaalsem abielumees jutustab:
..Minu väikeses kodukeses elas õnn

ja valitses rahu, üksmeel ja arusaa
mine: see oli õilis perekonna idüll,
mis püsis 15 aastat, ning noist ilu

risema oma kehal.
3

„Aga ei... ei! Mina ei tohi seda
....Mina ei tohi..." Neidu sug

gereeris vanamehe hääles avaldatud

vilgub majakatuluke ja huilgab udu põrutav nukrus... ning edasi ta jär
gis alateadvuses nägematu võluri
sireen.
~Võiksite ju kord veel abielluda, käsklustele ligistades omad noo

Arthur?"
katkestas pika vaikuse
Nelli.

rusvärskuses huuled vanamehele.

„Nelli! On see tõsi! On see võima
Loos ei viivitanud: ~Kui leiaksin lik?! Mina tohin —" Vanamehe iha
naise, kellest tohin loota, et ta an rad huuled jõid suudlusi näitsiku
naks mulle üle elada veel kord elus suult...

Kunstnik,
C&sar Ttaiscfifeni järete.
Üleval laial katusesimsil istus tema pikkade pruunide
lokkidega noormees.
Tema peenike, kitsas nägu oli haiglaselt kahvatu; rind
mõõnas raskesti ja pikka, muudkui silmad vaid leegitsesid
aina loitvas tules, nagu kajastades neid õhtutu/esid, mis läbi
majasid ümbritsevate vaiksete tammede latvade särasid.
Ta! o/i õlekõrs käes. Seda kastis ta vähekesi kristallklaasi
sisse, täis purpurpunast vahtu, mis simsil ta kõrva! seisis ja
puhus seebi mullikesi õhku. . . Ikka suuremaid, ikka kenamaid/
Ja kullana ning purpurpunana särades heljusid need alla aeda
desse, kesk viletsate, madalate hurtsikute vahele.
Klaasi põhjal, punase vahu all aga pulbitses pikka ja ikka
korduvalt pikemalt hilja põksuv süda,
Teinepool, üle ajaliini seisis sa/k käratsevaid lapsi ja lap
sukesi, kes noormehe seebimulli mängu pealt vaatama olid
tulnud. Nad plaksutasid käsi ja lärmitsesid valjult:
Jkka veel! Ikka veel!"
OH aga mõni mullikene liig raske juhtunud ja langes
maha, siis ronisid nad aia peale, püüdsid talle pihta lüüa ning
rõõmustasid endid kui ta lõhkes.
Kuid ikka madalamale ja madalamale vajus päike ja ühe
võrra päikesega kustusid ka noormehe toitvad silmad.
Viimaks jäi veel üksainus kiir klaasi külge järele. Nagu
kuldaur leegitses midagi sealt seest. Värisev purpuri-püvekene
kiherdas õhku laiali, kuna lapsed teinepool tänavaeda rõõmu
pärast kiljudes käsi plaksutasid.
Läbi vanade, elupõliste kuuselatvade sahises vaikne tuule
hoog. . .
Blondid paremad abielunaised.
„Härrad eelistavad blonde", bastanud, väidab, et abielu
öeldakse kõikjal ja kõikjal peenaise headuse või halbtuse
takse ka veetlevaid blondiine mõõdupuuks võib võtta isegi
õnnelasteks, kellele elu valmis juukstevärvi.
Kohtunik räägib, et neist
tab ainult rõõmu.
Et blond naised seda kõike naistest, keda tema lahutanud
ka väärivad, usutakse vähemalt ja süüdlaseks tunnistanud, ol
Ameerikas, kus kogutud mit nud ei vähem ega rohkem kui
mesuguseid statistilisi andmeid 60 protsenti brünetid. Blondi
blondiinide kohta. Eriti huvita dest osutunud süüdlasteks aga
vad neist tohiks olla need, mil ainult õ protsenti, mis peab
lest räägib üks New-Yorgi koh näitama, et blondid on väga
tunik, kelle erialaks abielula ausad ja head seltsilised.
Sellepärast, härrased, püüd
hutused. Too mees, kes roh
kem kui 6.000 paari piinavaks ke abielluda blondiinidega ja
kujunenud abielusidemetest va- hoiduge brünettidest!..
„Kahtlane veli! Kahtlane —!
kest, päikest kuni viimse eluõhtuni

seda oled sina õilis hing ka ära K-a-h-t-l-a-n e!" hüüti läbisegi.
„Edric, pane aga oma papa rist
ja näos sügavate kortsude juures tule alla! Pinni teda pisut!" soovi
veel ilusa, suure, sügavustes heli tati ja üks vanem näitleja arvas:
seva hinge „Mina armastan „Ets, kae vanamiist, või üleaisa
lüüman! Kos tolle õnnetuse ots!
sind, isakene!"
Nagu ebamäärane hirm vallutas Kes too sul ominana sähantne?
neiu kogu ööks, milles ta aegajalt
Jsake muheleb, vaikib. Girlid ta
mõistuse selgematel silmapilkudel ümber plaksutavad käsi ärevas eel
aimuses,
et nüüd ikka saavad kuul
eraldas hüüatust, mis ta hinges hoia
tas ja manitses, kuna neius pääses da midagi huvitavat, pikantset isa
lahti äge võitlus mõistuse ja tunnete kese seiklusist. Näitlejannad peegli
teeninud, kes sa omad halle juukste

saist unelmitest olen end toitnud
te ees naeravad esiteks, samas alga
Samal isakene sisestus lõbusat vad kui märguandele ümisema tun
järgnenud kümnel leseaastalgi . . . suure õnne hetki... siis ja," seda
Eellugu leidis aset nende vahel
operetti viit vilistades näitlejate üld tud viit „Lõbusast Lesest". Keegi
See oli ilus armastus meie vahel, öeldes ta käsi libises kui kogemata nende tutvuse kolmandal nädalal.
kus naine luges mu soove mu silmist.
garderoobi...
meesnäitlejatest haardub ning
Nelli
käe
peale.
„Aga,
Nelli...
mi
Kui õnnelikuna tundsin end, kui ta na ei tohi loota enam nii suurt õnne
„Isakene!? Kust sina veel nii hil vallutab toa ~Danilo-lauluga" ... kõik
V.
Armastuse
variatsioonid.
ühel päikeseküllasel hommikul kin endale... Jaah! Olen rauk Nelli,
ja? Kas olid saalis?" hüüti talle näit sekundeerivad talle ülemeelses koo
kis mulle priske poisi . . . 00, kui see ütleb kõik ... Süda rinnus on ju Sei õhtul, jõudes jälle ülesse oma lejaist, kes samal silmapilgul istu ris: hetki läheb katkend kuulsast
das jumaldan oma ainust poega veel noor, aga... ei mina ei tohi naida väiksesse kambrisse, haihtus aega vad peeglite ees, olles kibedasti ame operetist ning loob meeleolu oma
täna! Üksi temale vee! elan, üksi enam neidu, kuid endataolisele mööda neius uim, ning ta suutis jälle tis, kes oma näo grimmist puhasta ületamatu hoogsusega, mille kõrval
tema on mu elumõte!
misega, kes muidu oma toaleti kor vahel kahvatub nii mõnigi laialine et
poleks minul jälle tundeid. Saate mõelda selgemini. Kogu ööks jäi ta raldamisega.
~Mäletan, sageli sügise sumedad aru?"
istuma sinna toolile lauakese ette,
teaste ... Paraku, hoogu!... seda
hilisõhtud tulin välja kodust, vähe
„Tere õhtut, lapsed!" tervitas isa on meis ikka siis tulvil, kui me po
„Leiate, et poolte liig suur vana kuhu oli tuppa jõudes laskunud jõue
keseks jalutama linna ähmaseile tä duse vahe ei või tagada õnnelikku tuses ning jäänud silmili lauale, käed Loos lõbusasti, ning see kõlas giidi le ega tunne end kohustatud milleks
navaile. Mulle meeldib ja mind võlub abielu?"
üle laua ettesirutatud. Siin ta nüüd dele kui väljakutse, et nad ründasid ki
aastaaegust üle kõige sügis. ning
i.õppes laul, bravootas isa Loos
~On vastuvaidlematu tõde. Aga püüab meelestada kõike tänaõhtul isakese äkilise vallatu tuulepuhan
siis ka jalutuskäigud noil sumedad kah tõsi et hästi arenenud noor sündinut ning jõuda otsusele, millele guna viskusid üksteise võidu isa näitlejaile, aga Edgar Loos algas
õhtuil. Tunnike sihitult hulkunud naine suudab mõista oma vanameest välja õieti on jõudnud tema omas kese kaela kinni, rippusid ta kätel ja oma lõbusat manöövrit... pildudes iga
porised tänavail suundusin jälle koju ning siis, kui nad saavad kõigiti aru seiklusromaanis? Mis ma õieti tegin kuuehõlmu küljes, ähvardades rebida suguseid pisikesi topse ja potte peeg
tagasi, kus teadsin, et naisuke mind
siis ei saa ka tekkida täna? Millele meeletusele andusin? siidseid revääre ja pannes suurde oh li.aualt sahtlitesse ja pakkides oma
juba ootab ... Oo ... kui õnnistav üksteisest,
lahkehelisid nende vahel." Juba jul Mis saab veel edasi minust? Ja tu hästilõikelisi taskuid. Isakesel oli riideid käsikohvrisse, hüüdes üle õla
teadmine, et on keegi, kes sind ootab,
ges Loos panna kätt neiu piha üm on arusaamata, mis õieti võlub mind vallatute laste jaoks igaühele üks isa poole:
igatseb ... kellele oled ihade täitu ber, samal tunneb aga ka, et neiu temas?! Ta on ju rauk minu kõrval. suudlus. Surus ta selle kelle vor
„Muide, isakene, sinu kuldkähara
mikaile huulile kelle kelmikaile
kene —"
mine ... Jaa ... Nelli-laps ... naine nihkub eemale temast. Nüüd on isa Nii pole võimalik, et näeksin mina
olla ei tähenda mitte, et mees sind
"Eksid." katkestas teda isakene,
kesel kiire küsides: „Nelli, näiteks oma ihade täitumist temas! Ei ei, silmile kelle vallatuile lõkkele
igalajal kägistab ... Õilis on see ar
abielluksite Teie vanamehega, kes minu unistusi tema ei täidaks iga kelle elastseile sireenikätele, paljale "ta on ruugejuukseline!" Naer.
mastus, kus mees hoiab oma naist
See pole mõeldav ei ole käerandmele, ahvatlevale õlale: kuhu "Tean isegi," vaidles Edgar, —
on pool vanem Teist?" vesti!
alalises kartuses, kui võiks ta killu ütleme
eluline. Poleks ka loomulik see ühen just juhtus.
~kunagi jah, ma tundsin teda kuld
Vaikus.
neda su käte vahel, ühest ettevaata
Vaibus too tervitustorm vähekese, kaharana, ega pole mingi ime, et
Nelli viivitab.: „Mina ... võimalik dus meie kahe vahel. Mõistetav ja
mata liigutusest juba ... Õilsas abi kü11... see tähendab, mulle on tähtis arusaadav temast, et tema näeb mi siis püüdis Edgar Loos end teha talle täna meeldib olla shatään
elus on ja jääb naine ikkagi nukuks iseloomude kooskõla seal juures. nus oma õnne keskust ning olgu kuuldavaks isale:
°n ju kõik naised vaheldustar
iluasjaks... ning seal on mehe Muuseas öeldud, eelistan hingelisi see ka andestatud talle ... Ent edasi
„Mida siis kavatseb pap-pa täna? mastajad!"
osa hoida teda, kaitsta temakese ilu, iseloome, keda aga tänapäeva noor minna sel ebamäärasel teel mina Paistab „ridade vahelt", et sul on
„Mida sa veel tead?" muigab isa.
et see püsiks kauem ... oleks majale
kuri nõu varuks ... Muide, kus sa „Ara sa ainult iseennast ära müü
seast raske leida. Jaah," ei või ei tohi
olid
kuni
siiaajani?"
ehteks... Naine on ju nii hab meeste
tükis
minuga ..
naerab vaiksesti, „mina ... Jah, see oli uim ... minule üks ene
ras olevus. Ent temakese eluüles neiu
oma mehe ideaali otsides vananen seunustamise hetk, mis ei tohi kor
Kuid Edgar jatkab endiselt' „Sa
„Ja-jah, isakene, anna aga aru!"
anded on nii suured, et imetlema kü11... ning see otsing jätkub vist duda, kui tahan kord elus olla tões naerdi ümberringi.
tead muidugi sedagi, kus temakene
peab temakese vastupidavust, kuidas küll, kuni saan isegi nii vanaks, et ti õnnelik säilida oma elu õnne.
eile õhtul kella ... kella ... noh
„Sul ju kohtuuurija kodus... oli
tasooritab neid talle loodusest mää
sobin vanamehe kõrvale!" Jälle
„Nelli! Nelli!" kõneles hoiatushääl Kraami
aga välja kus sa olid? 4—5 vahe» päeval ikka?" Edgar ar
ratud elu suuri ülesandeid!..'
vaikus. Taas järgnevatel hetketel neiu südames. Samas elustusid pil Kell juba pool 12 kesköös!"
vas viia oma isa vähekeseks sega
did õilsast isakesest, kust peegeldus
Saabus vaikus, kus mõlemad teine sündis midagi ootamatut neiule
ausse ...
„Ta hakkab mul ülekäte minema,"
teise kõrval pingil istujad seisid pil Loos haaras äkki ta käte vahele vastu sügav hing ... õilis iseloom ...
Ent isakene pajatas suurima rahupajatab
Edgar,
ajades
endale
selga
kudega omaette tühjuses, mõlemad ja tundis tema nägu ligistuvat en nukker vanamees, kes kunagi armas
siis mina ei tea ... „Kuld
endasse süvenenutena; saladuslikult dale.
tanud nii suurena ning täna leinab smokingut.
Lõvis" lõunatamas ühes minuga!"
kallist
kaasat
vaikses
hardumuses
...
„Pole
õhtut
,mil
võiks
teda
veel
sahises tuulehiil nende taga võ „Kui õnnelik oleksin, Nelli... kui
Öelnud, märkas ta alles, et oli tei
sastikus ja lehvis raagus tohiksin suudelda sind ..." Käed Pikkade leinaaastate järele igatseda leida kodus ... Ja kas teie ei märka, nud ühe väärkäigu et kogu selts
puiestikus ning hiilis vargsisammul põimisid tugevasti tema ümber, nood õnne veel raugapäevadesse ... Oo ... et teatrisse ta tuleb viimasel ajal konnal, eesotsas Edgariga, oli käes
alles kolmandaks vaatuseks!"
sumedas öös; kaugel pimedal merel hoovasid endast nooruslikku kire- isakene, seda sa ometi väärid! Päipõhjus pragamiseks: (Järgneb.)
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ABIELÜLEHT

Qubert CLnton Cesti andekamaid
uiiuldajaid.
llubert Anton on ineie viiuldaja

imelaps, kes juba noorena tõmbas

omale tähelepanu, käsitades seda ras
kemat muusikariista kadestusväärse

On huvitav märkida siin veel, et
prof. Paulsen keeldub nüüd prii koo
li andmast ka Hubert Antoni 12-aas

Hü-Mü-SG.

Salvador Poulaillon, kinnitusseltsi
ga andekas viiuldaja. Ent miks? Kui väike ametnik, oli oma kaasteenijate
ma. Kui aga kevadel tolle raha jä ei vabastata andekaid ja kehvu õpi keskel patuoinaks, kellega tehti kõik

rele mindi, juhatati llubert Anton

koos isaga haridusministeriumist ra
ha küsima. Aga ka sealt ei saadud
meisterlikkusega, aastates, mil tei muidugi raha, kuna näib juba kord
sed temasugused saavad hakkama ai nõnda, et meil suurte talentide eda
nult papphobusega.
siarenemisest ei hoolita, vaid need
Sündides 14. augustil 1913. aastal rahuliku südamega virelema jäetak

tasele õele Zeliale, kes samuti vä

Henry de Foige.

palgakõrgendust.

Keegi ei naernud enam. Poulail

lonis leiti vaid üha ja üha uusi

häid omadusi ja räägiti:
lasi maksust, kellega seda siis te mõeldavad ülekohtused teod.
Varem, tõsi küll, püüdsid paiguti
„Näete, ka inetu välimusega ini
hakse?
Hubert Anton sõidaks ise meeleldi ülekohtuseid kaasametnikke ohjelda mene võib võita südameid!"
da ülemused, kuid ajast alates, mil
puuduvad selleks ainelised võima selgus, et Salvador Poulaillon luule
lused. Selleks, et ennast elatada, tab ja tema mapist leiti salmikuid,
välismaale edasi õppima, ent paraku

Kui Poulaillon pulmareisult tagasi

saabus, evis ta nii auväärse näoilme,

et kõik teda täiesti uueks inime

peab too suur talent mängima nüüd ei kaitsenud teda enam ka ülemused.
Väike Salvador evis sellega poeeti
Ringhäälingu orkestris.
Ka H. Antoni senise õpetaja prol.
Edaspidisel keskustelul selgub, et lise iseloomu, mis ei sobinud aga
relt mängima viiulit. Olles 9 aas Paulseni tegevuses tuli nüüd ilm 11. Anton üldse on väga mitmekülg kuidagi tema viltuse näo, lühikese,
tat vana, astub ta Tallinna konserva siks kummaline noot. Hiilgavad soo selt andekas. Nii näeme seinal ole kõhetu keha, kõverate jalgade ja
tooriumi prol. Paulseni viiuliklassi, vituskirjad ja kiitvad otsused, mis vaist piltidest, et ta käsitada oskab suurte ümarikkude silmadega.
Seltsimehed ei tundnud Salvadori
kus tema ka peagi evib parema õpi kuulsused andnud H. Antonile, ei värve ja pintselt, edasi teame, et
lase nime.
pidanud lugupeetud professori sõna ta on tubli maletaja, kes sel alal vastu vähematki halastust, vaid lau

seks pidasid. Värske abielumehe eest

meil juba kord ametnikke koondama

mist nende korteris.
Ka Poulaillon ise näis olevat kõige
eeskujulikuni abielumees. Õhtuti koju

Tallinnas tuntud viiulimeistri poja
na, hakkas llubert Anton juba noo

se.

Juba sama aastal esineb ta avali de järele antud olevat olnud noo evis aastat paar tagasi isegi Tal
kult konservatooriumi õpilaste õh rele viiuldajale, vaid temale, õpe linna Noorseppade meistritiitli.
Ka ujumine ja kergejõustik pole
tul, teenides täielikku lugupidamist tajale ...
ja imestust. Ka kõik Tallinnas esine
ün loomulik, et noor kunstnik noorele kunstnikule võõras. Taga

daja võimetest, soovitades temal kes keelas prof. Papmehli H. An
Aga ta lemmikalaks on ja jääb
tungivalt edasi õppida mõnes suu toni oma juurde õppima võtmast!.. siiski muusika, viiul, olgugi, et
kitsad
olud siin teele veeretavad ta
remas muusikakeskuses, kui lõpe
Ja nõnda jäigi meie andekamal
tatud Tallinna konservatoorium.
viiuldajal lõpetamata konservatoo kistusi isegi sealt, kus neid kuidagi
Kuna omal selleks jõud puudus, rium. Nädalat poolteist enne diplo ei tohiks ega tahaks oodata.
lubati abi konservatooriumist, öel mi kättesaamist pidi tema sealt lah
Ja sellest, sellest on kahju.

di isegi, juba olevat vajalik sum-

kuma . ..

gi juures olema diplomeeritud tant
Kuna tants meil viimastel aas
tatel täieliku eluõiguse võitnud, suõpetaja H. Päsok, kes alles neil
murdes tee igasse seltskonna kihti
ja meie tantsuhuvilised alati kontak
tis püüavad olla Euroopa suurimate
tantsukeskustega, tunti meil juba pi
kemal aega vajadust sellise tantsu
klubi järele, nagu neid leidub välis

päevil tagasi jõudis välismailt, kus
viibis kaks kuud. Läbistades Saksa
maa, peatus H. Päsok pikemat aega

samaseid sihte, nagu seda teevad vas tama tantsupõrandat, on surutud ju
tavad klubid välismail. „Must-Hõbe" ba tahaplaanile.

nõnda, nagu tehakse seda Pariisis ja

nult proua Poulailloni tervisest, kuna

masinapreüid ninakalt. Nemadki olid tema ka nüüd järjekindlalt teenistuses.
väga sõjakad, karvastudes Salvadori
Pulmadest oli möödunud mõni aeg,
õredaist punaseist juukseist, kui nad kui väike Salvador Poulaillon ringi
aga selleks võimalusi leidsid.
hakkas käima mureliku näoga. ~Kod

Väike mehike kannatas ja kanna
tas, ent tüdines sellest lõpuks siiski.

„Minu elu on rikutud," mõtles ta.

Ja nõnda sündiski, et Salvador
panu ka meil, kuhu ta tõi H. Pä Poulaillon teatas äkki oma sõpra
dele:
tema olevat kihlatud! ..
sok.
Edasi on huvitav märkida, et Kõik olid ärevuses.
„Võimata! Poulaillon kihlatud!"
praegu Kesk-Euroopas tugevasti ka
heldakse, kas senine Inglise stiil Ent siiski sündis nüüd nõnda, et

Londonis ja Pariisis, tutvudes seal enam tantsupõrandal kauaks valit
sete tantsuklubide tegevusega, mis sema jääb, kuigi inglased parimad
väga hästi organiseeritud. Kõik õpi tantsijad maailmas. Vähemalt teeb
mail.
tu ja nähtu kasutatakse ära muidugi sellele juba praegu tugevat konku
Vahete-vahel varem, tõsi küll, oli ka uues tantsuklubis, et tõsta meie rentsi Prantsuse stiil ja prantslased
sellest tiivustatuna söandavad arva
kuulda, et meil siin või seal selline tantsutaset kõrgemale.
Kõneldes uudistest tantsupõran ta, et nõnda, nagu varem, on nende
tantsuklubi tahetakse asutada, ent
paraku puudus meil senini selline dal, tähendab H. Päsok, kes lõpe stiil peagi maailmas taas esikohal.
klubi, mis oleks rahuldanud ka laie tas Pariisis ühe parima õpilasena
Õppides kuu aega Pariisis, tut
maid hulki. Ent nüüd oleme siiski sealse suure tantsuakadeemia „Union vus H. Päsok kõigi sealsete tun
nõnda kaugele jõudnud, nagu seda des Proiesseures de Dance de Fran tumate tantsuõpetajatega, käis seal
meile räägib pealinna tuntud tantsu ce", et nii Berliinis kui ka Parii setes parimates tantsukohtades ja
õpetaja Jano Sarcni, kelle algatusel sis on praegu enam armastatumaks esines isegi ühel võistlusel, mille
selline klubi avatakse juba laupäe tantsuks tango, kuigi see, eriti tä võitis, kuigi võistles 17 head paari.
val 24. skp. Uus Eesti tantsuspordi navu, kipub olema vähe raske.
Lõpuks räägivad J. Sareni ja H.
klubi „Must-Hõbe", tahab taotleda Ouick-step, mis kippus kord vallu Päsok, et nemad tantsivad ainult

hommikul räägiti nüüd kontoris ai

minnes olid tema käed sageli täis
igasuguseid pakikesi, kingitusi Ire
nele. Salvador Poulaillonist peeti
susid seda kuuldes noored ja ilusad nüüd üldiselt lugu. Ühtlasi tõusis

„Kauem ei tohi see nõnda enam olla!
Mina ei taha, et nad mind naeravad
ja pilkavad! Nemad peavad minu ees
tundma respekti!"

„Ilust Hõbe" esimene Eesti tnntsuKlnlii.

likult oma abikaasast Irenest, kes pidi
olema väga õrna kehaehitusega. Igal

susid ika: ..Päevavaras, selline! Et see ju takistas abielupaari külasta

ei hakata! Täiesti üleliigne olevus
on see poeedikene! Jsegi abielus
ta! Selles vanaduses!"
vad kuulsad viiuldajad li. liuber nüüd õppida senises kohas enam ei järjed 100 mtr. 12,5 sek. ja kau pole
„Päh! Arvate, et keegi siis nihu
mann, J. Kubelik, C. Hansen, V. tahtnud, vaid tahtis järgmisel aas gushüpe 6 mtr. on 18-aastase noore kest
pühast armastada võib?" lau
Prihoda j.t., kellele 11. Anton ette tal üle minna prof. A. Papmehli mehe kohta igatahes head, lubades
mängib, on vaimustatud noore viiul alla. Ent prof. Paulsen oli nüüd see, loota veel paremat.

oli hoolitsetud kõige piinlikuma hoo
lega, tema ise aga naeratas isetead
valt, rääkides viisakalt ja tagasihoid

used mured," ütles ta ise. Naised,
noh, need on juba kord nii kum

malised! ..

Salvador Poulailloni kord nii kin
del abieluõnn kõikus. Tema ise ei
salanud, et see oli ta enese süü, ku

na ta polevat olnud küllalt aus!..

Ent teiste silmas tegi see tema hu
vitavaks. Don Juanidel, kes piinavad

naisi, keda nad armastavad, on ol
nud alati eriline võluvus. Ülemused
ei töötanud temaga üksinda koos,
vaid võtsid osa ka tema eraasjast.
väike Poulaillon muutus kõigi tähel Ta muutus nüüd tähtsaks isikuks.
panu keskpunktiks. Masinapreilid ei Kui osakonna juhataja suri, sai ta
söandanud teda enam karvustada, ku koha Salvador Poulaillon.
na ta, vaatamata armetule välimu
Temale alluvad ametnikud, endised
sele, oli suutnud pühade abieluside kolleegid, tundsid kustumatut huvi
mete näoi ennast köita ühe naisega.

tema perekonna vastu. Ent nüüd mit

naise ilu. Tema ütles ka seda, et
maline, ent vaikis kõigist muust,
mispärast teda eriti austati. Ja kõi
gile paistis, et Poulaillon polegi

dor kõik süü suuremeelselt enda kanda

Poulaillon ise oli kinnine, andes te tema enese kuuldes. Nüüd aval
uudishimulikkudele ainult lühikesi se dati ainult kahetsust proua Irene,
letusi. Üldistes joontes ja rutates selle südametu mehe ohvri üle. Kui
kirjeldas ta küsijatele oma tulevase algas lahutusprotsess, võttis Salva
tutvuse arenemine olevat olnud kum

Tema ise aga nimetati otse peale
seda direktoriks.
Vaid üht väikest üksikasja ei mär

ganud kunagi keegi, nimelt seda,
et kunagi pole olnud proua Poulail
Kui pulmad enam kaugel polnud, loni, ja too armas Irene oli olemas

enam nii inetu kui varem.

Londonis. On olemas kirjavahetus palus õnnelik peigmees lühikest puh ainult Poulailloni ettekujutustes.
Kõik üksikasjad olid väljamõeldud
Tuleviku tantsuks kujuneb aga ar sealsete koolidega, kust igal kuul kust tolleks pühalikuks talituseks,
mate tantsukeskuste parimate klubi vatavasti Rumba, veel enam aga neile saadetakse ja tehakse teata mis ei pidavat tulema suurem, kui ja täitsid loodetud otstarvet
de põhikirjade eeskujul ja õpetus vast Boston-llesilation, mis näiteks vaks ka kõige vähemad uudised, mis seda ametlikult vaja. Muidugi lu tõid Poulaillonile rahu ja õnne.
saab sündima ka nõnda kui seal, Pariisis juba paiguti kord nii armas tagab tiheda kontakti Euroopa suu bati seda ja ühtlasi lubas kontori Kas oleks aga see kõik läinud ka
tatud Inglise valsi aset täidab. Ar rimate tantsukeskustega.
ülem astuda direktori ees vajalikke siis nõnda, kui oleks tõesti olnud
nagu seda ütleb J. Sareni.
Herodes.
samme, et värske abielumees saab ka proua Poulaillon?
Abiks J. Sarenile saab selle kõi- vatavasti äratab see tants täheleon oma põhikirja koostanud suure

Nähes, et mina haavusin, püüdis ta kohe tõsine olla ja oma sõnu
parandada:
Tahtsin ainult teada, kuidas minu vanemad seal elavad. Kuid
arvatavasti on neil seal kirikumõisas kõik korras. Nüüd sõidab mui
dugi isa siia, väikest printsi ristima.
Aga missuguse nime talle panete? avaldasin oma uudishimu.
See pole veel praegu otsustatud, vastas Roosa. Minu isa
tahab teda nimetada Ferdinandiks, ja seda nimelt Maki auks. Aga
mina veel ei tea.
Ma märkasin, et ta ütles: „minu mees". Ennemalt nimetas ta alati
teda Benoniks. Jah, ennemalt pidas ta Arentseni rohkem oma meheks
kui Benonit. Aga mis see siis tähendab? Oli see tigedus või kadedus,
mis minus ärkas? Oleksin tahtnud talle heal meelel Arentsenist ja sel
le katastroofilisest surmast teadustada ja sellepärast tähendasin siis:
Nõndaviisi ei karda teie siis ka laplast Gilberti enam?
—Ei! lausus ta tasakesi: ma ei mõtlegi enam temast.
Ja sellest õnnetust katastroofist ei maksa ka teil midagi kur
vastada, lisasin mina omaltpoolt juurde.
Millisest katastroofist?. .. Ah, tean juba! Oh, seda ei taha ma
enam meeldegi tuletada. Näib, nagu oleks see õige ammu juba
olnud.
Siis tähendasin mina:
Kuid õieti peaks sellest siiski veel meelde tuletama.
Ei tea, kostis Roosa. See on minust juba nii kaugele läi
nud. Ei, see on kõik juba möödunud. Teie kuulsite ise kõike seda, mis
ta tookord mulle kõneles. Rõõmustan aina selle üle, et lõpp saabus.
Loomulikult on see lõpp küll väga kurb, aga ometi... Nüüd pean ma
sarnaseks jääma, nagu olen, enese ja ka teiste suhtes.
Ja ainult seda! mõtlesin mina. Kuid mina istusin ju ka siin
tema läheduses. Kuhu pean siis mina minema? Minu seisukord
muutus ikka rohkem ja rohkem piinlikuks. Minu mõtted, mis seni ai
nult ühe naisterahva ümber keerelnud, koondusid ikka väiksemaks ja
kitsamaks ringiks. Mispärast ei tõusnud ma mitte kohe üles ja ei läi
nud ära? Hirmus lootusetus sundis mind kõike unustama. Kuulsin
ise, et midagi laususin, ja sellepärast küsis Roosa ka: vMis?" Ah,
mul ei olnud enam endist, kihvtist ja kanget uhkust! Alandus oli nüüd
minu hinge omanduseks, aga mina tegin temast enesele olukorra, muu
tes selle omale eluabinõuks. Muutusin sarnaseks, nagu Jensi-papa,
kes käis majast majja konte korjamas.
Seisin seal teel ja märkasin tuld teie aknast.
Kas see vast ka veel ei aita? Kas ei võiks ta mind läbi pisarate
tänada ?

Roosal on väikene kortsukene nina kohal otsmikul.
Arvatavasti süütasite tulukese lapsukese pärast? Ta vististi
on ööseti rahutu? jätkasin mina omi mõtteid.
1?8

No-noh! Kas teie nõnda arvate? Seda ma õieti küll ei tea. Aga
ma võiksin väga kergesti mõne palju halvemaga kokku juhtuda, nagu
seda praegu näha võin. Tema aga on haritud inimene ja teab kõik tea
dused ning muud asjad.
Pidage selles asjas oma abikaasaga nõu! soovitasin mina.
Ma juba eile kõnelesingi temaga. Kuid tema ei taha sellest
kuuldagi. Ta seletab, et ei tahtvat teda oma majassegi lasta. Noh,
aga see on tema poolt ikkagi liialdus! Kõik naissugu on ses suhtes
ühel arvamisel. Nad on kõik nii pentsikud. Temale, näiteks, ei lähe
ükski teine peale minu korda.
Seal ilmus äkki Arentsen ka Kalda tänavale ja sammus otse meie
suunas. Meie kõik kummardasime, kui ta veel meist teatavas kauguses
viibis. Ja Arentsen vastas meile sama kummardusega. Midagi erilist
temas märgata ei olnud.
Kas, lapsed, soovite enesetapmist õppida? küsis ta.
Meie ei vastanud sellele kohe. Kuid sepp, kes teda rohkem tundis,
arvas teda naljatavat. Sellepärast kostis ta:
Kuidas enesetapmist õppida? Jah, see poleks sugugi paha asi!
Siis Arentsen jooksis mõne sammu kaldast eemale ja hüppas
vette.

Ohoo, see pole veel midagi! hüüdsime meie, vahtides merele
ja üksteisele otsa.
Sadam ei olnud terve talve jooksul jääga kaetud. Ainult õhuke
jääkirmetis kattis veepinda, nii et inimene võis selle oma raskusega
kergesti läbi rõhuda ja silmapilkselt vette kaduda. Mõned meist arva
sid, et ta tahab meile suplemist näidata. Kuid aastaaeg ja ilm ei olnud
selleks sugugi soodsad. Sepp taipas aga kohe, et võib õnnetus juhtuda.
Tema jooksis kohe alla paatide juurde. Meie, teised kaldal viibijad,
ei taibanud aga asja tõsist seisukorda. Siis Hartvigsen hüüdis sepale,
et see läheks talle teise paadiga järele.
Otsisime teda kahe paadiga. Otsisime hoolega, baagerdasime kõik
kolgad läbi, kuid asjata!.. Kalda ääres oli küll madal vesi, kuid siin
võis tugev põhivee-voolus olla. Võib olla see voolus kandis Arent
seni sügavusse kaldast ikka kaugemale, kaugemale, kus juba um
bes 20 sülda vett oli. Kui juba pimenes, olime sunnitud otsimist
lõpetama.

Mina peaaegu aimasin seda! tähendas sepp koju minnes.
Ta näis viimasel ajal eriti veider olevat ja kõneles imelisi lugusid.
Kord küsisin temalt, et mis ta nüüd mõtleb teha? „Nüüd ei kavatse
ma enam midagi ette võtta, kostis ta mulle: nüüd olen juba kõi
gega arved lõpetanud!" „Noh, teil on ju nüüd raha!" toonitasin
mina. „See pole minu, vaid ema raha!" kostis ta mulle. Aga täna
enne lõunat seletas ta: „Tule täna tunni aja pärast sadamasse!"
„Noh, võin ju tulla ka, kui seda soovite!" kostsin mina. Siis pani
kübara pähe ja läks ema juurde.
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HWM ja lolotiniki jagajate vabel.
Küsimusi ja kostmisi.
Kas peab naisterahvast saatma? ma. Alguses lubas ta kõik vanad
Evin meessõbra, kes on muidu vä
ga armas poiss, kuid erineb kõigist
teistest sellega, et ta mind kunagi
ei taha koju saata, kuigi kõneleb abi
ellumisest.

Õhtul lahkudes saadab ta mind ai
nult trammini või paremal juhul poo
lele teele ja pöördub siis ikka tagasi,
seletades, et on liialt väsinud ning
unine päevasest tööst.

Mina ei kahtle, et see tõesti on

nõnda, kuid selline teguviis tundub

harjumused maha jätta, kuid nüüd,
olles elanud temaga üle 1 V 2 aasta,
näen, et ta ei taha loobuda oma en
distest harjumustest. Olen talle mitu
korda andestanud, kuid mõne nädala
pärast hakkas ta jälle jooma, oma
endise mehe ja selle tuttavate selt
sis, hooletusse jättes enda kodust
majapidamist. 3 kuud tagasi vaba
nedes töölt ja seda mitte enam lei
des, sain kuulda etteheiteid naise
poolt, et tema kulul elan j. n. e. Siis

siiski ebaloomulikuna, võõrastavana, läks ta nii kaugele, et enam minu
kuna tavaliselt armastatu saadetakse noomimistest joomise suhtes ei hoo
ikkagi koduväravasse. Olen rääkinud linud, öeldes, see ei puutu sinusse,
seda ka temale, aga ta vaidleb sel mis ma teen, elad praegu minu kulul.
lele vastu, seletades, et saatmine po Et mitte naise kulul elada, alati
le sugugi nii ilus ja süütu nagu näib, kuuldes etteheiteid, ja peaasjalikult

gimata naisterahvast saatma või võib ma minna. Ei ole enam ühtegi ini

Millise neiuga võib abielluda?

mind ei tohiks näha peale mu vägi
Tutvusin mõni aeg tagasi neiuga,
valdse valitseja", kellega pole küll kes pani leegitsema minu südame ja
seaduslises abielus, kuid kes siiski minugi vastu külmaks ei jäänud, vaid
lubab pigem surmata minu, kui et samasuguste tunnetega vastas.
vabaks anda!

Kavatsen temaga abielluda, millega

Mis teha, kuidas vabaneda inime ka neiu on nõus. Aga mu sõbrad ja
sest, kellega olen seotud olude sun vanemad püüavad mind siiski sellest
nil ja kellel meelevald minu üle?
mõttest võõrutada. Nimelt armastab
Veenus.

Andke nõu!

vanemad?

Olen võrdlemisi jõukate vanemate

ainuke tütar ja silmatera, praegu

18-aastane. Kaks aastat tagasi ker
kis minu teedele noor 21-aastane
viiuldaja, kellesse armusin ja kes ar
mastama hakkas ka mind.

Oleme otsustanud abielluda. Ent
ootamatult ilmus takistus sealt, kus

seda oodata ei osanud. Nimelt, ei
luba seda minu vanemad, kuigi mu

väljavalitu kõigiti korralik ja süm
paatne noormees. Vanemad aga leia

hetada, ja kes annaks nõu praeguses viiuldajat, vanemad aga lausuvad, et kulusid.
olukorras. Sarnaselt vireleda enam

Olen noor ja ilus. Saatus viis mu nud ja tüdinenud. Viimasel ajal mõt
mehe ,kui vampiiri kätevahele, kes len tihti vabasurma, kui ainsa pääse
hullunud armukadedusest käitub mi tee peale. Pööran Teie poole 1. p.
nuga toorelt ja teeb mu elu väljakan „Abielulehe" lugejad, kas teab teist
natamatuks. Pole ju ma süüdi, et keegi mingit nõu anda?
olen nii ilus ja võluv ning kõikjal
,Jiurb Henry."
saavutan tähelepanu, mispärast pean
istuma kodus, kui puurilind, et keegi

Kas abielluda, kui seda ei luba

sellel polevat tähtsust ja peagi val
lutavat mõni teine minu südame.

igatahes huvitav kuulda, mida arva endised tuttavad ja sõbrad on mulle
vad sellest „Abielulehe" lugejad. Kas selja pööranud selle naise pärast, ja
peab nende arvates meesterahvas tin ei tahagi enam nende sõprust palu

Kuidas vabaneda?

TTtu etu ööuar/ude kodu,
kus oarjud on ütat ja maas;
kus TTtureuaim tuhistab kadu,
et kottetub rõõmude-taas. . .
Ci õitse ööuar/ude kodus
üksainuski purpurne netk. . .
Seat säsiseks tardunud toodus
ja nöestund päikese-ketk. . .
Ööuar/ude kodus on Vatu,
uaid aknat uaatamas sifm,
kuis söödistub etumaa tatu
att orus, kus sume ja kütm. . .
C. Hlibo.

ei või. Olen elus täielikult pettu

On see aga tõesti nõnda? Oleks temast. Nüüd elan täitsa üksinda,

see nende arvates ka ära jääda?
Neiu Kitsekülast.

Oöuar/ude kodust.

mest, kellega võiksin mõtteid vahe

sarnast elu joodiku naisega, loobusin

mõtetega.

ja viinaklaasi tühjendamine teotab
tõesti naisi sedavõrd, et temaga ei
tohi abielluda?
Kuna ise olen teadmatuses, olek
sin tänulik, kui lugupeetud „Abielu
lehe" lugejad nendele küsimustele
omi arvamisi avaldaksid.
Kahtlev kosilane.

vad, et tema on liialt vaene ja ma
Ja uskuge, juba varsti Teil ei tu
vaevalt viiuldajaga muretu ning õn
neliku elu leian. Ühtlasi tahavad ne le mõttessegi, et ta Teie lihane laps
ei ole. Nii armsaks muutub ta Teile.
mad, et ma edaspidi abielluksin ühe
Ühtlasi olete teinud sellega suure
noormehega, meie perekonna vana
tuttavaga, kelle isal väike, kuid siis heateo, olete andnud lapsele hoolit
ki tulutoov tööstus. Vastasel korral seva ema ja isa ning lõpuks olete
lubavad nemad minuga igasuguse lä omanud nii palju igatsetud lapse.
Kõige selle juures ärge unustage,
bikäimise lõpetada ja ka varandusest
et lapse soovimisel peab olema tea
ilma jätta.
tud
aineline kindlustus, sest lapse
Olen öelnud, et armastan ainult kasvatamine
nõuab võrdlemisi suuri

vaid ikkagi seotud teatavate taga selle tõttu, et enam ei kannatanud

see neiu sageli pidudel käia, tant
sides seal hilisööni, puuderdab en

Olen 28 a. noormees, kuid hinge nast, suitsetab kirgiiselt ja tühjendab

liselt täitsa purustatud. Aastat 2 a. taga ka sõprade seltsis viinaklaasi.
Mulle tundub see võõrastavana,
si tutvusin endast paar aastat vanema

naisega, kes enda 5-aastase abielu aga suudaksin sellega siiski leppida,
kestel oli palju kannatanud joodiku kuna armastan teda üle kõige ilmas.
mehe kõrval. Naine pidi enda teenis Teised aga seletavad, et enese sidu
tusest ülespidamise eest muretsema. mine sellise neiuga oleks lausa ru
Viiinastel kooselu aastatel hakkas malus, kuna temast kunagi korra
naine oma mehe seltsis ohtralt pum likku naist ei saavat.
meldama, ja viimati olid nad mõle
Aga miks? Kas siis naine, kes
mad sõna tõsises mõttes .alasti". Sel alati tahab tantsida on nii hull, et
lest ajast algas minu tutvus temaga, temaga ei või abielluda. Kes siis on
ja kaastundmusest ta vastu, võtsin ta need neiud, kes tantsupidudelt otsi
enda juurde ja hakkasime ühes ela- vad ajaviidet? Kas siis suitsetamine

oleks. Kui jõuate mehega kokkulep
pele, võite ju endile kasulapse võtta.

Kui osutub mees võimetuks, siis
on vaid kolm teed: kasulaps võtta,
ehk lahutust nõuda, et uuesti abi
elluda või endale väljaspool abielu
laps soetada. Viimasel juhul peab
see samm hästi läbikaalutud olema.
Pealegi see on Teie oma südame
tunnistuse asi, ja teiste nõuanded
siin vaevalt aitavad, sest sellise te
guviisi suhtes on paljud poolt ja vas

Kui eelpool mainitud asjaolud Tei tu.

le takistusi ei sünnita, siis usun,

Praegune armastus olevat ainult möö
lapsesaamise probleem on seega la
duv tuju.

Mina ise ei tea, mida teha, vaid hendatud.
„Moraal."
palun siin lugupeetud „Abielulehe"
lugejaid vastata, kas võib abielluda
Vastus „Tiiu'leu.
vastu vanemate tahtmist?
(„Abieluleht" Nr. 36.)
Õnnetu Hilja.
Elu on isegi liig raske, selle tõttu
otsitakse tutvust, luuakse sõprust
Vastus vDody^e".
rohkem lõbusahingelistega. Sügav-õr
(„Abieluleht" Nr. 36.)
nahingelistest aga minnakse sageli
Austatav on kuulda, et on olemas mööda, sest kergemeelsel, pealis
veel sarnaseid naisi, kel on loomulik kaudsel inimesel on raske mõista sü
igatsus, igatsus lapse järele. Näen, gavamaid tundeid ja otsitakse ikka
olete seisukorras, milles ideaalset omasuguseid. Igal potil kohae kaan!
nõuannet õieti raske anda. Kuid soo
Frederic Rex.
vitan mitte midagi ettevõtta ilma tei
Vastus „Dody'le'*sepoole teadmata. Tean juhust, kus
(„Abieluleht" Nr. 36.)
perekonnas oli samane olukord.
Prouakese katsed väljaspoolt abielu
Kui Teil olnud kavatsused isegi
andsid tõesti tagajärgi... kuid mees väljaspool abielu endale last soetada

Frederic Rex.

Vastus ~Muredemaa rändurile
(„Abieluleht" Nr. 36.)

Käesoleval ajal on õilsahingelisi vähe

leida. Kui naised on Teid põlanud

vaid selle tõttu, et olete osa oma ter
visest kaotanud isamaa eest võidel

des, siis pole nad ka üldse väärt
Teie naiseks saada. Olgu see tead
mine Teile troostiks! Kindlasti aga

leidub ka õilsahingelisi naisi, kes

suudaksid Teile Teie väikses kodus
õnne luua ja kes ka ise, Teiega abi
elludes õnnelikuks saaksid. Vajavaid
püsivust otsimiseks. Kui muidu ei

vea eks katsuge õnne paaril kor
ral ajalehes kuulutamisega.
Frederic Rex.

Vastus .Lullyle".

sai
haisu ninna ja oodatud õnn
muutus õnnetuseks.

siis vististi olete kindel enda

(„Abieluleht" nr. 34.)
Inimene on loodud seks, et vähe
malt kord elus armastada ja armas
tatud saada. On juhuseid, kus abi
elus, mis sõlmitud meeldivuse alu

Seal neid nii palju, nii tütreid kui

dada. Kui viga peitub Teis ,seda või

et kord tuleb aeg, kus tahate ar

võimetes. Sel juhul pole põhjust la
Kui olete veendunud, et Teil on hutamist nõuda mitte Teie mehel,
olemas teatud võime (mida ka arst vaid Teil endal, sest tema ju selles
lisel teel saab kindlaks teha), siis süüdi, et abielu järeltuleva soo suh
ei saa Teie mees ju nimetatud põh tes pole andnud tagajärgi. Kui Teil sel, järgneb armastus, kuid mitte
just aluseks võtta lahutuseks. Oma siiski teadmata, kumb pool süüdi alati. Nii, kui Teie ei ole kindel,
ema hellust võiksite lasta paista mõ Teie õnnetuses, siis parem pöörge et kord armastus ses abielus tär
nele maimukesele rinnalastekodust. arsti poole ehk annab viga paran kab, siis peate arvestama sellega,

poegi: kõik ütlemata armsad, ter mata parandada siis peate olukor mastada ja armastatud olla.
Mees.
raga leppima. Ükskõik, milline see
ved ja prisked.

Meie kõik vaikisime. Oma kodutee käänakule jõudes, pööris Hart
vigsen koju, kuna meie sammusime edasi.
Mina mõtlesin Nikolai Arentsenist ja küsisin:
Aga mis ta veel rääkis, kui temaga ühes istusit e ja kõnele
site? Mis ta eile kõneles, kui Roosaga kohtas.
Sellest ei rääkinud ta sõnagi. Roosast ei tahtnud ta mõeldagi.
Nad ju elasid mõlemad minu juures tol ajal, kui abiellusid. Ei, ta tä
hendas ainult seda, et Roosat kohates kamminud ta teda ainult ho
buse puhastamise kammiga. Ta.-oli ju alati nii naljakas, leidlik ja
jutukas. „Ja vaat', ma tunnen praegu samasugust lõbu, mida võib
tunda siis, kui oled mõne kelmuse toime pannud," ütles ta. Ja
siis ei seletanud ta sellest enam midagi. Kuid siiski, ta oskas oma
emale väga kena summakese muretseda, enne kui siit maailmast jää
davalt lahkus.
Möödus paar nädalat, ja elu liikus jälle üsna vaikselt endistes
roobastes. Mina otsustasin kevadel minna Munken Vendtiga hulkuma.
Oleksin olnud ka kohe valmis oma plaani teostama, kuid paruniproua
hoidis mind tagasi ja takistas seda etievõtmast. Tütarlapsed palusid
ka mind ikka veel nende juurde jääda. Ja nõnda venisidki päevad
päevade ja nädalad nädalate järele.
Kunagi ei saanud ma Roosalt kptset. Ta oli mulle küll palju oma
elusaladusist usaldanud, ja ma ise olin ka õige paljude juhuste pealt
nägijaks ja tunnistajaks. Kuid tal ei olnud enam tarvidust ega vaja
dust omi mõtteid minuga jagada.
Roosa paranes täiesti. Ta näib täiesti terve ja rahulik olevat.
Nikolai Arentseni surmast ei jäänud talle mingit kurbust ega leina
järele. Ta pühendas end täiesti oma lapsele ja mehele. Ja nõnda
arenes kõik väga kenasti!
Selle vastu aga tundis Hartvigsen nähtavasti kõige suuremat mõ
nu ja mugavust elust. Ta ei kaebanud enam selle üle, et Roosa midagi
kardab, vaid otse ümberpöördult, kiitis tema headust ja isegi naeris
selle üle, kuidas ta tema eest alaliselt hoolitsevat, et ta end soojemini
riietaks ja kuidagi väljas viibides ära ei külmetaks. Aga laps, see
rõõmust särav poisikene, see oli tal meeles alati.
Kord Hartvigsen tähendas:
Ärge kohkuge, kui varsti mõnesuguse teate saate.
Milline teade see küll võiks olla? imestasin mina.
Mitte mingisugune kohutav ega kurb, kuid ometi siiski. Mul
on peas mingisugune vallatu mõte, korraldada mingisugust olengut,
nagu seda harilikult armastatakse nimetada. Kuid praegu ma rohkem
Teile sellest ei lausu.
Ja ehkki ma siin mingisugust oma arvamist ega uudishimu ei
avaldanud ja temalt ka midagi järele ei pärinud, kuid Hartvigsen
jätkas siiski:
Tahan korraldada väikese lõbustuse oma abikaasale ja ka
enesele. Aeg on juba meie väikest last ristida.
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Nr. 37

RBIELULEHT

Lhk. 4

„Piduõhtu!" mõtlesin mina.
Ah, teil ei maksa selle üle niipalju pead murda! tähendas
Hartvigsen ja pahvatas ise suure häälega naerma, nii et tema suured
kollased hambad heatahtliselt läikisid. Võin kihla vedada, et teie
seda praegu küll ei aima!
Öösel tõusin jälle voodist ja tegin oma hariliku jalutuskäigu sada
masse. Roosa toas põles öölamp, arvatavasti imiku pärast. Ümberringi
valitses täielik vaikus. „Head ööd!" laususin mina. „Kui annaks
Jumal, et ta mind homme kutsuks!"
Järgmisel päeval ei saanud ma muidugi kutset. Aga Hartvigsen
tuli poodi, ja mina, teda nähes, läksin ka sinna. „Võib-olla oli ta temale
kohuseks teinud, sinna minna ja mind kutsuda!" mõtlesin mina.
Hartvigsen algas jälle eilset juttu ja tegi mitu teravat selguseta mär
kust selle kohta,mis varsti kavatseb teha. Siis söandasin mina küsida:
Loodan, et teil kodus kõik hästi korras on?
Tänan väga hoolitsemise eest, kostis ta. Teie pole ju veel
last näinudki! Mispärast see nii on? Minu abikaas kõneleb alati
sellest.

Siis läksin Roosa juurde. „Lähen lihtsalt last vaatama!" arutasin

endamisi.

Visiit ei kestnud kuigi kaua. 00, ka selle üürikese visiidi ajal
omasin ma lõpuliku kindluse.
Roosa oli terve ja virk: mingisugusest kurbusest ei võinud juttugi
olla. Ta seletas mulle, et ei saavat kuidagi sellest aru, kus ma kogu
selle aja viibinud? Kas ei peletanud vast laps mind temast eemale?
~Lähme, mina näitan teile kohe oma poisikest."
Läksin ühes temaga maja teisele korrale. Liin viibisid ka vana
teenija ja Marta. Kui need tahtsid ära minna, seletas Roosa: „Ei, is
tuge veel! Jääge üsna rahulikult kohale: meie tulime ainult väikest
printsi vaatama." ' . .
Prints aga puhkas parajasti. Ja mispärast ei võinud ta siis prints
olla. Näis teine üsna suur välja, valge tanu peas. Ajuti ringutas ta
vähehaaval käsi. Roosa vaatles teda kogu aeg. Ütlesin mõned sõnad,
mis arvasin päevakohased' olevat ja hoidsin vähe aega poisikese
käekesi oma peos.
Ja siis laskusime jälle trepist alla, tuldud teed tagasi.
Noh, kas nüüd olete oma eluga rahul? küsisin mina.
Jah nüüd olen juba rahul.
Kuid minu hingel lasus nagu vari, mitte armukadedusest, vaid
meelepahast selle üle, et Roosa oli lihtsalt rahulik ja see oli kõik.
Teadsin väga, et südame põhjast soovisin talle kõige paremat; kuid
mina soovisin talle ka kaastundmust teiste vastu. 00, kogu aeg tema
juures istudes tundsin ma, et tema õnn kurvastab mind.
Noh, kas käisite Torpelvikenis pärast seda, kui viimati koos
olime? küsis Roosa naeratades.
Ei! kostsin mina.
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ABIELU LEHT

Kirjavahetus ja poleemika lugejate vahel.
Vastus „Saatuse mängu
kannile".
(„Abieluleht" nr. 35.)

esikätt lõbutsejad hetäärid või ko

kotid. Vist olenes see küll mu teksti
eitavast toonist kõigile maisetele lõ
Vastuseid sain enamasti ha
On juba kord nii, et elu on kau budele.
ritud,
isegi seltskondlise kaalu evi
nis suur rumalus, ning abielu kõige

Lhk. 5

vist (minu sõrendus) lugu teistsu
gune. Igatahes ootan huviga, kas
vähemalt nüüd teostub asjaarmasta
jate kohtamine Jaagoga, kui viimane
Eestisse tuleb. Jaago kaotamise kor
ral (sest tema hiilgeaeg juba näitab
langemise tendentsi) pole veel sugu

Vastus „Potivarile"
Nr. 36.)
„Kuidas kohelda truu
dusemurdjat?" saab olla ainult kaks

vastust: andestada või mitte! Alati
peab arvestama olukorda, põhjusi.
Naised on juba kord oma hingeelult

gi lahendatud küsimus kumb pa säärased alandlikud, kiusatusile, nõr
on kas Huhtanen ja Peterson
suurem rumaluste tipp. Mehe kõr vate isikute tütreilt, kellel „veah" rem
kusile alluvad, paenduvad, seepärast
valhüppe puhul oleks parem olnud ülihästi ning kes võivad teha meie või asjaarmastajad. Frederik Rex.
oleks suurmeelsem andestamine, kuid
irooniliselt muiata, petta lastes end
teadlikult, mitte vaadates elule ot
sekohe näkku. On rumalus luua illu
sioone, et kooselu on midagi ilusat
ning püsivat, mida nimetatakse ar
mastuseks. Kõik on vaid toorus, pet
likkus ning vastikus. Oleks juba aeg
meil saada uuteks inimesteks, ning
kartmatult hinnata endi saatust. Ei
muuda ju hüsteeria ega lahutus asja.
Mis puutub sellesse, et Teil pole

meest, kellega jagaksite enda ük

oludes võrratu partii. Need, kes

tõendavad kuulutuse kaudu sugulus

hinge otsingu mitte väärituks, on
eelarvamiste küüsis ning pole asjaga
kursis.
T raagik.

Vastus „Milvy'le" tema vastuse
puhul „Reginale".

T raagik.

Vastus „Rolandino'le".
(„Abieluleht" nr. 35.)
Inimeses ei tohi olla mingisugust
kartust kaasinimeste arvamuste üle,
mis sageli eelarvamised. Vilistage
üleolevalt neile, kes Teie soengut
arvustavalt piidlevad, teades, et vaat

lejad on väiklased väikekodanlased
hapra ilmavaatega.

Traagik.

Vastus härra N. Nõmmele teuia
vastuse puhul „Lully'le".

(„Abieluleht" Nr. 33.)
Halvemad ega paremad ei saa aja
lehis tutvustotsijad olla seepärast, et

nad on inimesed meie ümbrusest.

Ajalehe kaudu on palju kergem leida
vastavat, seepärast, et on grafoloogia

kaudu võimalik palju kiiremini õppi
Oleks parem, kui selline inimene da tundma ta iseloomu kui ilma ta
kui Teie, haihtuks kuhugi salapära käekirjata. Kuid hiigla kannatust
susse Oleks parem Teile enesele ja peab omama selgi juhul. Ning püsi

sindust, siis: naine on liblikas, kes ka kaasinimestele. Ent ei juhtu imet,
lendab lillelt lillele ja mehe elukutse ja Teie pärite auga ehtsa abielupa
siin ilmas on kord juba püüda seda rasiidi nime.
T raagik.
putukat. Küllap püüab Teidki peagi

mõni väärikas mees. Küllap...!

Vastus -Originaalile".

vust.

ainult esimesel korral! Kui aga truu
dusemurd on korduv, siis peab lah
kuma, kas mees või naine! Kui ta ai

nult Teid armastab, siis ei kordu

kordub, siis järeldage sellest, et ta

leiab", see on igivana tõde.

truudusemurd, kuid kui aga see siiski

Teid ei armasta, sest armastada ning

anduda võib ainult ühele, oma tõsi
sele armastatule! Peale seda juhtu
mist peaks ta Teisse veel rohkem
kiinduma, kui seni. Pole asi nii, siis
... nagu poleks asi kõige paremas

korras!

Paul.

Vastus „Poisile Kitsekülast4'.
mastajate maadlejate häid ja halbu

külgi eriti viimaste Tallinnas pee
tud maadluste suhtes. Siiski olete
veidi teisiti minust aru saanud. Ma
ei ole küll niivõrd kompetentne, et
iga üksiku maadleja biograafiat tun

nen, tean vaid niipalju, et kaunis

tihti asjaarmastajad, ja just eriti pa
remad, siirduvad elukutseliste ritta.
Ja palju meil neid exstra-klassi asja
armastajaid maadlejaidki on. Aitab

2.
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Vastus -Dodyle".

(„Abieluleht" Nr. 36.)

Teie seisukorras võib ainult üks

hea
arst Teid aidata ja Teile nõu
anda.

. Paul.

Nomen nescia.

VurpurCekti sügis puistab
ueripunaseid.
CfCende sakin kõruu kostabi
„Cakkuu paike, suud/e meid,
sügisCekti oiimaseidl"
Cuktund Cootusi, kui Cekti
teete piCCatud.
Südamete kaiget tekti.
Suuetuted kustunud,
süda porri taCCatud.

ees. Kui aga kohtamiseks võimalused

Maara viibib jälle oma magamistoas, oma mälestuste kes
kel. Kui võrdlematu kauge on olevik minevikust! Tema esime
sed tunded kui ilusad need olid! Kui helge oli tema elu va
rane kevad! Kui ilus oli kirgedeta, puhas, ilmsüütu armastus!
Kui kena oli tema noorus! Ja nüüd on see minevik, nagu ime
lik ilus unenägu. Ja kui võõras, kui teistsugune on nüüd tema
praegune elu! Olevik rõhub teda halastamatult, torgib ja lõi
kab südamesse. Maara pilk peatub tahtmatult päevapiltidel,
mis tema peakohal rippusid, ehkki nad juba ammu unustatud.
Ja Maara jahmatas. Veera Arkadjevna!.. Kus viibib ta prae
gu? Kas põleb veel tema eluküünal?.. Või on juba ammu kus
tunud? Meeldiv naeratus armsal näol tuletab jälle meelde „mi
neviku unenägu". Aga tema kõrval sama armas nägu valjus
leinalooris, kahvatu, piinatud, kõik unistused läbielatud...
Ja siis seal kusagil taevakõrguses on hoopis teistsugune,
igavene elu.'.'. Sinnapoole peab püüdma, ja et sinna saada,
selleks tarvis võita oma sisemist ~-mina".
Olskaja päevapildi all on suurte tähtedega allkiri. See on
Kudrjävtsevi aadress. Ja tema sõnad elavad Maara mälestu
ses elavalt: ' .
_ . kord tund, mil enam "ei jätku jõudu võitlemiseks ..
- Nõrkedes upute teie elu ookeanis... Kutsuge mind!.. Puhtast
südamest... Ma sirutan teile päästmiseks käe...
Meeleheitmise ja ahastuse pimeduses ärkas uuesti lootus.
Ja jah, tema juurde, selle imeliku inimese juurde, keda Ols
kaja austab kui prohvetit. Tema juurde! Temas peitub viimase
lootuse sädemekene. - * ••
.Hi9
Nagu vana hea tuttav ulatas Kudrjavtsev Maarale lihtsalt
käe. Harilikud tervituse- ja tänusõnad ununesid. Maara vaikis,
' kuid vaikimine oli kenani kui ilukõned. rääkisid
Maara silmad, millest avaldusid pisarad ja hingepiin. Tema
huuled värisesid kramplikult.
Kudrjavtsev pani Maara oma kõrvale istuma. Läbi tume
date prilliklaaside tundis ta tema pilgu heldust ja soojust.

Nomen nescia.

Vilistab sügis a/Ca kutda,
Cekti koCCaseid.
Sammud taCCauad nad muCda.
unnstades, et nad tõid
kord ju rõõme suuiseid.

lalt selgelt elukutseliste ja asjaar

„Tema Keiserlik Kõrgus Troonipärija Tsessarevitš Ge
org Aleksandrovitš."
Saatus ise saatis tema troonipärija puusärgi ette palve
tama, saatis selle juurde, kelle vastu tema tunded „maisest
kõrgemal" olid. Ja ta nuttis kaua, nuttis ägedalt, nagu too
kord, kui temast viimast korda lahkus.
Ärge unustage täna olete õppinud palvetama. Issand
Jumal ise hoidku ja õnnistagu teid!
Naisterahva kuivad huuled suudlesid ahnelt preestri kätt.

mi kaasabil, sest „kes otsib, see

Sügisuiis.

(„Abieluleht" Nr. 36.)
Eelmises vastuses selgitasin kül

saabuvad, siis leitakse ikka mõtte
(„Abieluleht" nr. 33.)
tuid põhjuseid loobumiseks. Kusagil
Ahastuste, hääletute pisarate ning viga ikka leidub. Kuna just eriti Eesti
lohutamata nukrusesesongil, ajal, mil asjaarmastajad peavad endid pare
jõudsin kulminatsioonipunktini: sam mateks elukutselistest, toonitasin mi
muda läbi elu mehaaniliselt, üks na just eriti elukutseliste üleolekut
kõikselt, ainsa huviga minna vahete Eesti asjaarmastajaist. Kui Jaago või
vahel kiriku ning paluda Jumalat, et maldab asjaarmastajaile kohtamise,
ta lõpetaks kiiremini mu maise ole siis on need julged ja „kanged" ka
mise ent siis meelestus tükike en levid kõik kadunud ja leitakse „ära
dise elu illusioone, ning otsustasin võitmatu" takistusi kohtamiseks.
siiski katsuda leida inimese, kes on
Kuigi võib olla mõni Teie poolt tä
vallatud nukrusest, lootes seal leida hendatud soomlastest või rootslas
kuningriigi värava oma visklevale test Petersoni ja Huhtase võidaksid,
hingele. Paiskasin oma tunded mi siiski kahtlen seni, kui seda oma sil
nagi ajalehe kaudu ilma. Kuid ei maga pole näinud. Kahtlete Teiegi
saa öelda, et mulle oleks vastanud selles, sest ütlete ju, et siis ongi

(„Abieluleht" Nr. 36.)

Minu vastus kõlab järgmiselt:
„Just nii, Teie kõrgeausus, invalii
dil on õigus armastuse järele". Ai
nult Teie ei tohiks oodata, käed
rüpes, seniajani kuni mõni kena neiu
tuleb Teie juurde ja ütleb: „Tule
võta mind, tule võta mind, su kaen
las laulan nii kui lind". Arvan, et

Teil tuleks natuke ümber vaadata
ja otsida, kas kuulutuse kaudu aja
lehes, või ühe tuttava vanema daa

Kui armastuses naitute, kooselu küllalt kui juba paar neist elukut
muutub ajajooksul, 99 juhul sajast seliseks hakkavad.
maiseks põrguks. Nii et armastus ei
Väiksele Eestile aga annab see tu
muuda asja. Võib ka meeldivuse tõt gevasti tunda. Ega see veel pole põh
tu naituda. Igal juhul lõppsihti
juseks asjaarmastajaid paremaks
kohtuniku punase laua ette jõu tunnustada elukutselistest, kui pole
takse nii kui teisiti.
juhust olnud kohtamiseks. Meil vaid
T raagik.
suurustatakse asjatult elukutseliste

Vastus „Originaarile".

Vastus küsimusele: „On's inva
liidil õigust armastuse järele?4*

Uue elu algel.

00, miks Cõid sa kaaua mu/Ce
terau-uatusa,
et sind armastan, ma suCCe
ainu/t kea uaid ta/Cata
ühes sügisCekiga.
Ctsite Chypre'tt.

Ei, tütarlapse süda ei suuda seda armastust üle elada.
Talpn ainult üks unistus, ainult üks palve: näha kordki veel
oma armsamat ja... siis surra! Kurbuses, palavais pisarais
tekkis Elleni viimane laul: „Armastuse- ja surma-laul".
„Meid ilul' kutsub armastus. '
Ei armastus, vaid surm.
Hing armastusest väsib.
Surm armastusest ilusam".
Rüütel Lancelotte pidutseb kuninganna-Jenevra lossis.
Tal on seal väga mugav ja lõbus. Ta on õnnelik.
Kuid oh! Kust kostab see imelik laul? Ikka ligemale ja
ligemale... Mis see on? Veepinnal ujuvad näkineiud, ilusad
näkineiud. Tasane tuuleõhk hõljutab nende lahtiseid juukseid.
Nad ujuvad ja laulavad kurvalt... Ja pillutavad teemantseid
pisaraid...
„Meid ilul' kutsub armastus.
Ei armastus, vaid surm..."
Mis see on? Lootsik sõuab nende järele. Lootsikus lebab
neiu, kahvatu, surnud neiu valgete lõhnavate rooside ehteis.
Ja ikka ligemale ligemale liigub lootsik. Rüütel Lancelotte
tundis viimati surnud tütarlapse ära ja hüüdis:
Ellen!
Tema nimi kajas armastatu huulil! Surnu võpatas: avas
silmad. Ta nägi armsamat. Ta huuled värisevad, õrn hääleke
ne, kustub, sureb ...
„Mu armsam, nüüd sain teada, et surm on armastusest
ilusam. Ei armastus, vaid surm ..."
Ja õrn hääl suri. Ja surnu silmad vajusid kinni, vajusid
kinni igavesti.
Nagu petlik viirastus kaovad näkineiud ühes lootsikuga
ja surnud neiuga lõhnavate rooside ehtes. Ainult kaugemalt
kuulukse veel näkineidude laulu häält:
„Hing armastusest väsib:
Surm armastusest ilusam ..."
See io n armastuse- ja surma-laul.
Teatris kostavad tormilised kiiduavaldused. Gurskaja as
tub mitukorda pisarsilmil publiku tormiliste kiiduavalduste
tõttu näitelavale. Ta tunneb ikka veel end Ellenina, kes suri
lõhnavate, valgete rooside ehteis. Autor seisab tema kõrval,
suures imestuses, õnnest värisedes. See ei ole enam tige vana
mees Burenin, vaid nõrk autor, kes pisarateni liigutatud ja õn
nelik oma vaimusünnituse edu nähes.
Suur tänu, Gurskaja! Suur tänu! kordavad tema vä
risevad huuled vahetult.
Kirg ja hing
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ABIELULEHT

Kirjavahetus ja poleemika lugejate vaM
Vastus ,/Tiiu'le".

ringi paneb käima. Tagasi tulles või
te mulle siis jälle üks „kohane vas
tus" kirjutada.

Siidis.

Kandidaat.

Kuis hoigavad kaeblikult puud ja värisevad surmavalus!
Vastus „Frederic Rex'ile", tema Kuis hulub tuul kurvalt värisedes, kuuldub ta hääl lauldes lei
Teie ei tea mispärast meeldite
vastuse puhul „Paulile".
nalaulu kustuvale ilule. Väsinult liugleb alla kollane mustund
„meestele"? Vastan: Sellepärast, et le ju keegi kõik maailma ajalehti ses
(„Abieluleht" Nr. 33.)
olete neile, täh. „meestele" väga ker mõttes uurinud, ka võib-olla, et mu
Kurjustate asjata mu üle. Millest leheke, varisedes, surres maru külmais kaisutusis. . .
gesti kättesaadav Nad kasutavad jal ei lärmatagi seda ajalehis!), on järeldate, et ma ise olen säärane
Loodus nutab ja ohkab. Maa ägab ja sonib kui paluks
teid oma maiste kirgede rahuldami raske öelda, võib-olla oleneb see despoot, kelleks mind tembeldate?
seks. Ütlesin „meestele," sest keegi eestlaste raassist, eesti jonnist!
Kusagil pole ma ju öelnud, et olen ta abi närbuvale elule, flh, sügis! Miks purustad nii paljude
korralik arenenud meeshing ei pea
Paul.
säärane despoot, hirmuvalitseja, sa südamed karmi käega?! Kuula, kuis kuldkollased lehed surres
omate just auks tutvuda ühepäeva
dist. Hoopis selle vastu, mu kirjuti
liblikatega.
Vastus „Muredemaa rändurile". sest võib välja lugeda seda, et olen karjatavad! . . .
Viis teha seesugustega kui teie?
isiklikult liigagi hea, aus ning otse
Nr. 36.)
Tasaseil sahinal, kukuvad pisarad pilvelt ja nutavad sügis
Millega võiksite kasulik olla ühis Et kõik(„Abieluleht"
kohene neidude vastu. Ma ju ainult
oleme inimesed, seepärast küsisin, et kas siis tõesti peab neid leinas mustava! muremaal.
konnale? Ütlen Teile suu sisse:
„ Olete otse hukatuseks!"
on Teilgi täielik õigus armastuse
kohtlema, sest nagu
Kuhu kadusid sa, õitsev õnneaeg? Kuhu peletasid sa, sü
Kõige selle juures kipute arvus järele. Olge aga kindel, sääraseid sääraselt
olen näinud, kuulnud ning ise veen
tama mehi, tõsiseid mehi, võttes alu ilusa-hella-hingeiisi naisi on täna dund, et neiud enamuses nagu ei gis, ööbiku ja õied? . . .
seks oma nn. „kraade-poiste" (minu päevalgi küllalt. Kuulutage ajalehis! hooligi häist mehist, vaid tahavad,
RLLV.
p. ka meeste) tutvusringkonda. Ar Kui õigust öelda, siis on kõik inime
(„Abieluleht" Nr. 36.)

„prooviabielu", võib-olla see aitab
vähendada pettumusi.

Mispärast Eesti abielulahutuste
poolest teine riik (On tõesti nii? Po

et mees oleks neile ka kuri, oleks

sed invaliidid, üks ühes, teine teises nende peremees, kaitsja, mingi va
soovitan temakese käekirja grafolo
sikese-ohtu noormeestega, kellel ai suhtes!
litseja, kelle poole nad võiksid üles geerida. Teadke, et vastandid sobi
Paul.
nukeseks elueesmärgiks on igapäev
vaadata... Te ei näi teadvatki, et vad kõige paremini!
tutvuda 3 4. naisolevusega ja ra
on olemas tõesti naisi, kes tahavad
Paul.
Vastus „Tiiule".
huldustundega päevikusse märkida
näha, et mees oleks kuri, käskiv,
(„Abieluleht" Nr. 36.)
Vastus
-Elidale~.
kaks- kuni kolmkümmend suudlust,
vihane ... Olge kindel, et kui Te lä
Erootika on praegusaja noorsoo, hete sääraste naiste manu piitsa
et teatud ringkonnas suur mees olla.
(„Abieluleht" Nr. 33.)
Minu arvamine on: Olete lill, millega eriti meessoo ebajumal, seepärast ta, siis olete ise see, kes saab suge
Tolle noormehega koos olles, ta
mängitakse. (Selleasemel, et teda mehed on säärased, et eelistavad da! Teadke, et heahingelisi naisi on ainult meeldis Teile, kuid mitte roh
klaasi panna ja imetleda ta ilu). Teiesarnaseid kergemeelseid ning an sama vähe kui heahingelisi mehigi! kem. Miks arvate, et nüüd, kui Ta
Mängitakse seni, kui.. närtsib. Kuid duvaid ... ainult nautimiseks,
kaotanud olete, Te teda armastama
Paul.
olete hakanud? On selge, et momen
siis... siis saabub aeg, kus Teil kuid Teie sõbratari - sarnaseid ...
vustate tervet meessugu osakese poi

väga lähedase olevat. Muuseas kand
sin minagi aasta tagasi soengut, mida

nägin kord ühes vene filmis. Ja et
omasin ka paksud, pikad, ruuged
patsid, siis oli kerge omada sellist
meeldivat soengut. Kuid sõbrannad

toonitasid: „Delja, Sa võiksid olla
naiselikum, kui kannaksid teist soen
gut!" Kuulasin nende nõuannet, lasin

lõigata ja nüüd on kahju. Oleksin

siis nii tark olnud, kui nüüd, siis
poleks lasknud iialgi lõigata oma ilu
Vastus -Tundmatule" ja
Võite olla päris
dil, mil teda jälle isiklikult nägite, said juukseid. Aga nüüd ei aita enam
ei „vea". Kuid on juba hilja! Ühe abiellumiseks!
..Saatuse mängukannile".
tõsise mehe ideaal on hoopis midagi kindel, et Teie sõbratar abiellub enne
ta Teile jälle meeldib, kuid mitte mingi abinõu ja kõrvenuid juukseid
muud, kui Teie, mille avastamine Teid, ning väga võimalik, et Teid
rohkem! Et Te ta kaotasite, on Teie ei saa enam kasvatada. Kandke uh
(„Abieluleht" Nr. 33 ja 35.)
võib sündida mitte teiesarnastele. üldse ei kositagi, sest mehed abiel
Mis muud kui kuulutage ajalehis! oma süü. Miks olite nii uhke ning
oma erakordset soengut ja
„Moraal."
luvad ainult vooruslike ja õilsate Hulga hulgast ikka leiab sobiva. ninakas ta vastu? Nii et praegune kusega
pidage isale antud lubadust pühaks!
neidudega! Selles on ainult keha, Kannatust, püsivust!
kannatamine on Teile paras palk!
Uelja Dal.
Vastus „Raudriiütlile" ja,, Havai ei raasugi hinge!
Paul.
Täitsa mees, kellele on nii öelda
roosile".
Paul.
„korv" antud, peab alati nii toimima, Vastus küsimusele: On s selles
Vastus -Õnnetule hingele".
(„Abieiuleht" Nr. 36.)
nagu too noormees! Muidugi on see
keha ja hing?
Vastus „Nomen nesciale."
Vastan Teile mõlemale koos, sest
(„Abieluleht" Nr. 33.)
vaid kirg, iha uuesti suudelda saada,
Teie küsimusedki on sarnased.
Suurim põhjus abielude purunemi

seks (armastuse kadumiseks) on

kahtlemata see, et abiellutakse tei

neteist „proovimata" ning pettutakse
Nimelt ei suudeta teineteist rahulda

(„Abieluleht" Nr. 36.)
(„ Abielul eht" Nr. 35.)
Kas võib too inimene abielus elada sest too esimene (?) suudlus näis
Mehed, kui vabanevad väsitavast
Üks härra leidis kord, et ajaleht ainult ühele naisele? Raske teada: hiljem Teile siiski meeldivat. Parim
otsivad lõbusaid inimesi, et
ei ole naljatamiseks. Teine leiab, võib ja ei või! Et olla enam-vähem arstim on suggestioon, eriti Teie tööst,
unustada halli äripäeva ühes tema
et pole intiimvahekorra loomiseks. kindel, peaksite teda hästi põhjali puhul autosuggestioon.
muredega. Pole seepärast ka imeks
Paul.
Kolmas pakkus mulle üht kena tiit kult tundma. Harilikult on küll nii,
panna, et nad ei palveta vaikselt
lit, kuid vastuse andmise selle eest et säärased elumehed oma õpitud

da seksuaalselt, ei ole seksuaalset võttis üks väga lahke härra oma pea vigureid juba nii kergesti ei jäta!
sobivust. See on minu meelest oluli le, mille eest ma temale tänulik olen. Pealegi kui tarvitab alkoholi, mille
seim põhjus, sest abiellutakse ju Mina isiklikult leian, et Teil selle uimas ta kergesti oma tõotusest võib
eestkätt sugutungi korrapäraselt ra sõna peale patent taskus on ja mi loobuda. Kas Teie siis tõesti endale
huldamiseks. Teiseks teguriks on nult nüüd selle peale litsentsi soo vastavamat meest ei leia? Kuulutage
liigne unistamine, mis tähendab tõ vite. Seejuures lubage tähendada, et ajalehis!
Paul.
sise (reaalse) eluvaate puudumist. ma omamaa neidudele igasuguseid
Pealegi on ju nii, et seal on hea, kus epiteete võin lahkelt jagada, seks
Vastus
„Melankoolsele
mehele".
meid ei ole! Nii loodetakse ikka pa olen ma omale vabariigi teinud. Pea
(„Abieluleht" Nr. 33.)
remat abikaasat, nagu mitte tea legi ei ole need kellegi eraomandus,
des, et vigadeta, puudusteta pole vaid igale tarviduseks Jumala muidu
Tõsine, sügav armastus võib
ükski mees ega naine. Ka võib näha, olemas. Kui Teil neist ühtegi meeles tõesti hiljem tekkida, kuid ega see
et ega ei kustu armastus alati abi pole, siis sõitke seks korraks Vene nii alati pole. Pealegi Teie vaa
elus, vaid peamiselt siis kui abiellu maale; seal kuulete vast intiim- va ted ei sobi isiklikult sugugi, mispä
jad mõlemad või ükski neist on alles hekorra väljendusi igas olukorras rast abielu hiljem muutuks põrguks
rohelised, hingeliselt arenematud. igalt naiselt ja mehelt. Kui seda kindlasti. Seepärast on parem mitte
Peaks ikka rohkem harrastatama vähe sõitke edasi Jaapanisse, seal abielluda temaga. Et sobivuses või

Vastus „Rolandino'le".

(„Abieluleht" Nr. 35.)
Kui võimalik olla omapärane, miks
siis mitte seda olla? Olete olnud se

Hiline kolistamine Maara magamistoast, ja Kati ruttab
oma perenaise kutset täitma.
Küll magasite aga täna kaua, seletab ta rõõmsalt,
kardinaid üles tõmmates. Varsti on juba kell 12. Juba käi
sid visiiditegijad, tõid hulga lilli. Teie saalis on terve lille
aed. Ajalehed kirjutavad teist väga hästi. Noh, mängisite aga
hästi! Meie nutsime Helene Porfirjevnaga. Kas soovite teed
juua?.. Ma võiksin teile voodisse tuua, või tulete...
Kati pööras Maara poole ja peatus poolel lausel, imes
tades väga.
Mu Jumal, Tamara Nikolajevna, mis teiega on juhtu
nud? Teid ei või enam tundagi!
Maara kõõvitas kärsitult.
Olen väsinud... Alles hommiku eel uinusin magama...
Too mulle kanget teed viinaga ... ja küta kamin soojaks...
tunnen külma.
Tamara Nikolajevna, kogeles Kati imestades,
kuulake mind, oma truud teenijat.
Aga mis on juhtunud?
Ärge pahandage, vaid kuulake mind! Sõitke PeeterPauli kindlusse! Kindluse katedraalis asub tapetud keisri Paa
vel I hauakamber. Selles hauakambris korduvad imeteod.
Laske panihiidat pidada ... ja mõelge hoolega ... Palvetage
hästi... Mure ja nukrus, kurbus ja valu sedamaid kaob ...
XI. peatükk.
1.

Peeter-Pauli katedraal.
Kõrged marmorvõlvistikud. Läbi paksude, Gooti stiilis
ehitatud akende tungivad saladuslikult loojeneva päikese kii
red. Hämarus valitseb endiste vene keisrite kroonidega kaunis
tatud hauakambrites, kus kustumata lambid ööd-päevad põle
vad. Näib, nagu oleksid need lambid igaveseks ajaks marmor
tahvlite külge kasvanud.
Preester peab tapetud keisri Paul I puusärgi juures hin
gepalvet. Õudselt kajab tema hääl tühjas templis. Temale vas
tab diakoni igav, kriiskav laul.
Palvetajaid on kirikus ainult üks naisterahvas. Ta palve
tab põlvili olles tapetud keisri puusärgi juures. Ta palve
väriseb tema käes. Väike tuleleek väriseb tuhmilt. Vahaküün
lalt kukuvad tilgad tema leinariietele. Tema palve on pisaraita,
kuid tuleb südamest.
226

Teie, elurõõmude nautijaid. Abiel
luda aga tahetakse tingimata ühe

nini nii, saate edaspidigi nii edasi
olla! Pealegi kui too juuksesoeng
harmoniseerib Teie näokujuga. Isik

puhta ja puutumata neiuga, kes pole

ning ajajooksul harjub sellega, nii
et polegi enam piinlik. Soovitan pü

(„Abieluleht" Nr. 36.)
Teil mõlemail tuleb pöörata ainult
asjatundja arsti juurde, sest Te ei tea
ju, kumb on ses süüdi. Olete Te vil
jatu, siis ei aita ju ka kõrvalhüpped,

likult leian olevat väga huvitava olla
paljude, paljude pilkude märklauaks,
sida endisel seisukohal.

Paul.

Vastus „Rolandino'le".
(„Abieluleht" Nr. 35.)

Jälgides „Abielulehe" kirjavahe

enne ametlikku abiellumist nn.
kuulete veel lillede keelt, mis Teie pea mittesobivuses täiesti kindel olla, tust, leidsin Teie küsimuse omale

6.

ühe puhta ja puutumata neitsi ees,
vaid eelistavad selliseid, nagu olete

seikleja.

Xomen nescia.

Vastus ~Dodyleu.

ning ainult siis on mehel õigus nõuda
lahutust. On aga mees viljatu, siis on

ainult Teil õigus nõuda lahutust.

„Lunasta, õpeta ja juhata mind õigele teele... Jssand
halasta ja heida armu!"
Kuid mispärast on palvetajale nii väga tuttav see preestri
pehme, õrn hääl? Mispärast tungivad tema palvesõnad nii sü
gavalt südamesse?
Panihida on läbi. Must naiskogu ajas end aeglaselt üles..
Ja nüüd kohtasid palvetaja naisterahva kuldsilmad preestri
sinisilmadega. Kus oli ta enne seda nägu ja halli habet varem
näinud?
Mis üle nii palusite? küsis preester tasase häälega.
Raske on, isakene! Otsin unustust maailma mürast
ja kärast pääsmiseks. Nukrus kipub jõudu raugestama. Võit
len oma kirgede vastu; petlikud unistused piinavad mind va
hetult. Otsin enesele igalpool unustust... patus ... ja kirikus
Mulle öeldi, et siin, selle puusärgi juures palvetades, võivat
ma seda leida.
Palvetajad saavad siin tihti seda, mida nad paluvad.
Naisterahvas võpatas äkki ja siis hüüdis valjult:
Isakene, palvetage minu eest... ma ise ei oska paluda.
Ja kunagi ei ole osanud?
Kord oskasin küll, kuid nüüd olen kõik unustanud.
Preester heitis terase pilgu naisterahvale, kiindus tema
kirgiiselt kahvatanud näkku ja piinatud silmadesse.
Teie olete vürstinna Rokotova?
Jah, olin kord seda ...
Viibisite ka Abastumanis?
—Ka seal olin ma kord ... ja ... ja ...
Nüüd tundis ta preestri ära... See oli isakene Rudnev,
Abastumani kiriku preester, troonipärija vaimulik.
Palju, palju olen teist mõelnud, algas preester äre
val toonil. Tihti olen teie nime kuulnud ilmsüütuilt huulilt.
Tihti olen olnud tunnistajaks puhtalt valatud pisarate juures.
Olen trööstinud inimesi, nagu seda mõistan. Teie vaene hing
vaevleb ja kannatab, otsib unustust maailma mürast ja kärast.
Pöördume palves ristisambas kannatanu? Lunastaja poole ...
Palvetame!...
Vaikides, värisedes sammub naisterahvas preestrile kesk
kirikusse järele. Preester peatub saladusliku puusärgi juures.
Siin on selle maapealsed jäänused, kelle hing viibib
praegu Kõigevägevama aujärje juures. Siin palvetame! Tema
nii armastas ja heldesti teid oma siinses maapealses elus
ja nüüd võib ta Issandalt Jumalalt oma eestpalvega imetegu
paluda, kui seda soovite.
Naisterahvas langes jõuetult põlvili. Tema silmad kiin
dusid puusärgile, millel ilutses pealkiri:

Paul.

Nr. 37

Lhk. 7

fIBIELÜ LEHT
kui 1500 mtr! Tunni aja kestel tuli
see jooksuime kaks korda ilmameis
riks!.. #

Sport,

Edasi järgneb võidukas turnee

Puusepa pojast jooksjate kuningaks.
Paavo Nurmi parim jooksja.
Kui peaaegu kaks aastakümmet ta

Võttes kokku kõike, mis temal

gasi kaks suurjooksjat, soomlane 1 oli, parandaski Paavo Nurmi niivõrd,
Hannes Kolehmainen ja prantslane ' et ta valiti pikemail mail nende
Jean Borrin Stockholmi olümpiaadil meeste hulka, kes edastasid Soo
pidasid pinevaid duelle ning püsti met Antverpenis.
tasid fenomenaalseid rekorde, ar
Esimene ala, 5.000 mtr. lõppes küll
vati kõikjal, et maailm enam kuna siin Paavo Nurmi kaotusega prants
gi ei näe nii häid jooksjaid, nagu lasele Joseph Guillemot'ile, tollele
need kaks. Hannes ning Jean, kellest
esimene ennast elatab praegu lihtsa

Õiguse-kaalukojast.

Ameerikasse, võit saadab võitu, se
niks kui 1926 a. sügisel, ühteaegu
Oh Aadam, sinu eksitus!..
teise spordiilma pooljumaluse, pok
Anton
Adam
elas
kaua korrali tiasutuste uksi. Saanud kusagilt 70
sija Jack Dempsey langusega Nur
migi Berliinis vastu peab võtma esi kult, ilma, et ainustki korda oleks krooni, ei jäänud Anton sellega ra
mesed kaotused sakslaselt dr. O. eksinud paragrahvide keerisesse, na hule, vaid nurus raha ikka edasi,
Peltzerilt ja rootslaselt E. Videlt. gu seda pahatihti sünnib mõne teise seletades igalpool, et ta kogemata

töö juures kaotanud sõrme ega
nüüd enam midagi teha ei saa.
vaid rahanappus suisa sisse kip ühtlasi näitas mees ette vastava ars
pus uksest ja aknast. Ent Anton tun titunnistuse, millele alla oli kirju

vastu võtma mõnegi uue kaotuse, mõ

mehega. Ausana saatis ta oma päevi
surma poole, kuigi elu polnud kerge,

negi oma rekordi jätma teistele, ent
siiski jääb temale maailma imetlus
väärsema jooksja nimi. Ei tohi unus
tada, et Paavo, kes vahepeal kaota

edasi teenida puhta te kätega.

Nüüdsest peale peab P. Nurmi

nud palju juukseid, on maadel üle
kummalisele Pariisi kokale, kes tee 5.000 mtr. siiski veel võitmatu, oma
nis kaht jumalat, püstitas re tagajärgedega kaugel ees kõigist

dis hirmu vangla ees ja püüdis leiba tanud keegi dr. Vink.
Asja lähemal vaatlusel selgus aga,
Kuid siiski saabus kord päev, mil
et Tallinnas üldse sellenimelist
kiusatus, kergel viisil raha teenida, arsti ei ela, vaid tunnistuse on kir
osutus liig tugevaks ja Anton eksis jutanud Anton Adam ise. Kuna asi

seaduse ning inimeste ees. Ei pan juba kord hulluks läinud, võeti
teistest.
tema aga mõnel hilisööl hõlma nüüd lähema vaatluse alla ka me
Ajad 3.000 mtr. 8.20,4, 5.000 nud
deist rohkem, kui too lubatud isegi
gutes kangelassurma.
mittesportlasele. Ent järgmistel ala mtr. 14.28,2, 10.000 mtr. 30.06,2, alla kangi ega läinud võõraid lukke he mähisesse seotud käsi. Kõik viis
lõhkuma,
ci surunud tema ka teise sõrme olid seal muidugi alles.
Ent siiski... Soomelahe põhja kal del, 10.000 mtr. ja murdmaal suu 15.000 mtr. 46.49,6, 20.000 mtr.
inimese taskusse, vaid valis raha
1.04.38,4
ja
1
tund
19.210
mtr.,
on
tis
Paavo
Nurmi
ennast
siiski
maks
da kaljusel pinnal elas juba siis
Kuna siin tegemist oli pettuse
sootuks teistsuguse tee.
poiss, kes ajalehtedest püüdis jälgi ma panna juba maailma parima kõigile teistele senini veel kättesaa teenimiseks
Nähes, et kodus haavamähised nii ga, karistas rahukohtunik Anton
matud.
da, mis sündis Stockholmis, olles jooksjana.
jumalamuidu seisavad, sidus ta need Adami 1-kuuse vangistusega, millise
teinud eneses otsuseks, saada kord
Siit peale algas suur tõus. Re Paavo Nurmi pole enam noor, tema oma käe ümber ja hakkas siis toe otsuse kinnitas ka rahukogu, kuhu
ka suureks ja kuulsaks jooksjaks.
kord, millest üks uskmatum kui tei silmist on kustunud leek, mis oli tust norides kulutama vastavate ame- mees edasi kaebas.
Ise vaevalt 12 aastat vana, harju ne, järgnes rekordile, võit võidule. seal aastat 10 tagasi ja näolegi on
rohkesti kortse, mis seal
tas ta raugematult, võites juba Kusagil polnud meest, kes oleks või siginenud
Käskis teist minna, aga läks ise...
siis vaevata 16—17-aastaseid pois ta suutnud Nurmit. Temast, sellest varem puudusid. Põhjamaade põder
juba aastates, mil ei jooksta enam
se, olgugi, et olud polnud selleks häbelikust ja arast soomlasest, kes on
Kes
teab
nüüd,
kuidas või miks, hast punetav Juulie Tomson silm
soodsad. Isal, vaesel Turu linna puu oskas ainult punastada, kui keegi rekorde ega võideta ilmakuulsuseid, aga nõnda see oli, et juba keskmis silma vastu seisis Leena Saarega.
vaid vaadeldakse seda vaikides kõr tes aastates olev emand Juulie Tom
sepal, oli toita suur pere, ja juba teda kõnetada püüdis, räägiti lugu valt. Ent Paavo ei vaiki ega vaatle
Ei olnud enam näha ainustki jäl
noorena pidi poeg Paavogi hakka sid, mis seda jooksuimet näitasid
son äkki hakkas hauduma kurje mõt ge endisest sõbralikust uudiste pu
ma tegema rasket tööd, mis kurnas kinnise, üksindust armastava eraku veel siiski, vaid võidab ka ise.
teid
oma
kaasõe
Leena
Saare
vas
humisest, vaid see, mis tuli nüüd
Tema vaikib ainult oma rekordi
keha ja jättis harjutamiseks vähe na, kes ainult jooksis, jooksis, jooktu, nimelt seda, et too viimane, ke Juulie suust oli kõige metsikum
dest, leides, et need pole seda väärt,
aega.
da kah ei või pidada enam nooreks, sõim, igasugused looma ja, taevas

talunikuna, teine aga juba aastal korde ja pidas lugu Bachuse an
1914 leidis ilmasõja esimestes lahin

Selle mõju oli näha kohe. Olles

Ainult jooksurajal, seal liikus
juba rohkem kui 20 aastat vana ei
näidanud Paavo Nurmi, see vaese ta uhkena, julgena ja võimsana kui
puusepa poeg, veel midagi erilist, kuninglik isapõder, kõikjal mujal
Alles sõduriks olles ja kergemale aga oli alandlik ja arg, püüdes ka
põlvele pääsedes, hakkas kauem kui duda teiste silmapiirilt ikka nii rut
kümneaastase harjutuse järele tu tu, kui see võimalik.
lema edu, millest Paavo ise oli unis
Aastal 1924, mil peeti Pariisi

tanud kaua. See oli aastal 1920, mil olümpiaad, evis Paavo kõigi aegade
peeti Antverpenis olümpiaadi, kuhu parima jooksja nime, võites olüm
tulevane ilmakuulsus tahtis pääseda piaadil vaevata viis ala, pealegi
iga hinna eest.
5.000 mtr. ainult pool tundi hiljem

Kõigist Cu/iiclaCt.

et lüüa siin suurt lärmi. Kohates
ja kõnetades seda meest, ei näi

unustades käsusõnad, sirutab käe te teab, kelle nimed veel, kusjuures
Juuli Leenat vahetpidamata käskis
ma mehe järele.
jooksjana, vaid on jäänud ikkagi sel
Naine muidugi ei saanud sellega minna siia ja sinna, nagu seda viha
leks vaeseks ja lihtsaks, araks ning leppida, vaid varitses ainult sood sed naised ikka teevad. Nähes aga,

ta sugugi ilmakuulsusena ega parima

häbelikuks puusepa pojaks, kes ta sat silmapilku, et vihase tiigrina et Leena kuhugi ei mõtle minna,
Juulile üllatunult otsa vahtis,
oli neil päi vii, mil varasest hommi võistleja kallale karata. Möödus pik vaid
viimane appi ka käed, näida
kust hilise õhtuni tuli tal rühkida ki päevi, ilma, et Juulie Tomson võttis
et poksist ei pea lugu üksinda
tööd, et neljajalaga puulaualt, kus Leena Saart oleks kohanud, kuigi ta tes,
mehed.
isegi pühade ajal polnud liha, ei lõ seda soovis nii väga. Leena näis
Soe mõjus. Leena läks nüüd tõesti,
peks leivapalake...
nagu aimavat Juulie mõtteid, hoi aga
ei mitte sinna, kuhu teda minna
Herodes.
des temast kõrvale, olgugi, et va
käskis Juuli, vaid politseisse, kus
rem
käis
sellele
ühte
teist
uudist
koostati
protokoll.
Zombory, Ungari; sulgkaal H. rääkimas, nagu see naiste juures ju
Ja nüüd tuleb minna ka Juulil ene
Pihla jamäki, Soome; kergekaal
ba kord kombeks.
sel, nimelt kuuks ajaks sinna, kus
Folldeak, Saksa; keskkaal Min
der, Sehveitsi; kergekeskkaal Ky Päevi möödus, kadus vanu ja tuli akendel ees raudsed trellid ja ukse
burz, Sehveitsi; poolraskekaal
uusi ning tuli ka see päev, mil vi- taga relvastatud valvurid.

Timofei Cziruchin, Tallinna pub aegne võitja, tsehh Anton Irsa. Tu
liku suur lemmik, kes kahel viima gevamateks esikoha kandidaatideks Tunyoghy, Ungari;
sel suvel maadelnud Tallinnas, võist peetakse praegu J. Leskinovitschit Bürki, Sehveitsi.

raskekaai

Võisteldes Argentiinlase J. Morag
Lah utuskojast.
uesiga on meie tuntud poksija Ervin
Klausner,
kelle juures oleme varem
seal endise tuntud Saksa asjaarmas
Jugoslaavlane Peter Kopp, kes pikemalt peatanud,
ennast nii raskelt
Ei ole igavest armastust. . .
1930. a. Tallinnas peetud võistlustel
taja Mülleri 8 minutiga.
vigastanud, et saab võistlemist alus
Ka Viinis algasid neil päivil suu kolmandaks tuli, hakkas neil päi tada
Olga ja Theodor Tiilmann uskusid läks aja jooksul jalgealune tuliseks,
alles tuleva aasta alul. Praegu
remad maadlusvõistlused elukutse vil osa võtma Hamburgis peetavaist
mees purustatud lõualuudega 7. juunil 1919. aastal kooselu alusta nii et tuli pageda Eestist. Proua
listele. Senini kohalejõudnud 26 ilmameistri võistlustest. Pole huvi lamab
des, et see ei lõpe varem, kui saa Viima ei saanud muidugi rahul olla
maadlejast on peaaegu pooled Tal tuseta tähendada, et keskkaalu kind Buenos Airesi haiglas, kuhu ta viidi bub
surm. Ent paraku osutus see sellise olukorraga, vaid hakkas nõud
kohe
peale
võistlust, mis peeti kauem
linna publikule varematest aastatest lamaks võitjaks neil võistlustel pee
lootus siiski petlikuks ja mõlemad ma lahutust, mis nüüd ometi kord
tuntud. Nii sakslased Max Köhler, takse 1930. aastal Tallinnas esine kui kuu aega tagasi.
Ameerika leedulase Jack Sharkey on juba nüüd tollest kooselust tü ka tuli. Algas see abielu 6. jaan.
Sambugo Reglin, Herman Schulz, nud võrratut tehnikameest Peeter Fe
1926. a.
Hans Štange. Heinz Zilch, austerlane restanoff'it, kellega konkureerivad vastu, kes hiljuti võitis Itaalia võit dinenud, leides, et lahutus on veel
Teine sedasorti saks, kes maha
ainus, mis pakub neile huvi.
Heinrich Lobmayer (praegu 55-aas prantslane M. Favre ja schveitslane matu hiiglase Primo Carnera, pan see
Parem ei ole ka lugu Nadeshda jättis oma naise, on Ernst Siegel,
nakse poksiringis arvatavasti ilma
tane), schveitslane Rudoll Grüneisen, Gotfried Grüneisen.
Budapestis peetud võistlustel tulid meister Max Schmeling, Saksa. Enne ja Rudolf Koll'idega, kes abielusa kes oma Antoninaga pulmi pidas
belglane Peter Debie, lätlane Janis
dama ahvatlevatesse vetesse purjeta 29. novembril 1926. aastal. Nüüd aga
Leskinovitseh, läti eestlane August asjaarmastajatest Euroopa meistri järgmist kevadet saab aga sellest
sid juba kauem kui 10 aastat taga paneb kohus naise nõudel lõpupunkti
teks vabamaadluses: kärbeskaalus
võistlusest
vaevalt
asja.
Rogenbaum kui ka J. Jaago omasi, nimelt 2. mail 1920. a. Nüüd aga tollele abielule.
jätavad nemad jälle selle koha, kuna
Anna ja Ernst Vind ulatasid üks
kord nii vaiksed veed on hakanud teisele käe alles 15. novembril möö
Nalja.
Kfii IZatCinn naerab ja nutab.
äkki mässama ja tormitsema.
dunud aastal. Nüüd aga lähevad ne
Omavahel.
Riiule ja üksteise süüdistamisele mad juba lahku, leides, et vallalise
Seffine on peatinna öine pafe.
Ants: „Rommy, kas soovid hom eelistavad vaikset lahkumist ka Ida põlv oli ikkagi parem.
ja Jüri Partsa'd, kelle kooselu al Alide ja Gustav Sarapuu ning Ju
hommikul ükshaaval lu me minuga õhtust süüa?"
Et üksinda mehed lugu ei pea järgmisel
gas 6. aprillil 1925. aastal. Aastad lie ja Rudolf Raudsepp on asunud
Rom m y: „Heameelega."
„elutilgast", vaid ka naised sellele bab uputada Ülemistejärve!..
Ants: „Noh, ütleme siis... nii on kustutanud armastuse, aastad on küll kord lahutusteele, ent pöördu
Kui aga ka kõik need hirmsad äh
sageli ohvreid toovad, teab muidugi
keli 8 sinu pool."
toonud liig palju pettumusi ja ei vad nüüd sealt jälle tagasi, leides,
igaüks, c-nl purupurjus olevat ja vae vardused ei aita, vaid mehed endise
et nad väga hästi veel kooselu jät
jää ju siis enam tõesti üle mida kata
rahuga
mööduvad,
muutub
naise
süda
valt jalgadel püsivat naist näeb tä
võivad.
Arsti juures.
gi muud kui lahutus.
haledaks. Kustuvad kõik kurjad äh
navail siiski väga harva.
Arst: „Teil tuleb end tõsiselt Üks aga, kes lahutusel patuoina Emilie ja Karl Rerg, Adele ja
vardused, asemele astub nutt ja nai hoida
ärrituse eest."
tiks selline „valge varblane" oli
nime pärib, on mõni aasta pealin Arthur Salm, Emma ja Friedrich
siiski möödunud nädalal eksinud sü ne lubab meestele andestada kõik,
Haige: ~Pidage seda siis meeles, na paremas seltskonnas laialt tun Mets, llildegard ja Anton Uuring
kui
neist
ainult
mõni
temale
lähe
dalinna, paeludes seal nende vähes neb.
härra doktor, kui mulle arve saa tud advokaadihärra Alfred Tiidt. ning Valentina ja Aleksander Liik
date."
te tähelepanu, kes südaööl tõttasid
Kosides endise riigivanema, praegu peavad aga veel kord lahutuskotta
Ent
seegi
ei
aita.
Nüüd
puhkeb
se Stockholmi saadiku dr. Akeli tüt tulema, kuna nende asjades sel kor
koju. Pilk naise viinast tursunud naine valju häälega huluma, palu
Kardab.
näole ja tema mürisev bassihääl üt
Viima, läks alul kõik hästi. Ent ral mitmesugustel põhjustel otsust
Üliõpilane Pudelmann: re
levad kohe, millise linnukesega siin des möödujaid öelda, kas ta siis
tõesti nii koledaks jäänud, et keegi „Kuule Rommy, sinu uus ülikond is mehel, kes armastas elada laialt. ei saa veel teha.
tegemist.
temaga enam ei räägi, tema poole tub ülitoredasti, teata mulle oma
Nii ongi. Nähes mööduvaid meeste oma kätt ei siruta ...
rätsepa aadress."
rahvaid, püüab naine neist igaühe
Vaevalt öelnud need sõnad, vajub
Üliõpilane Rommy: „Hea
IWIIIIHW perenaistele.
ga alustada juttu, nagu see juba te naine rentslisse pikali, ent kahjuks meelega, kuid tingimusel, et sa mi
masugustel kombeks, kuigi ise on natuke vara. Nüüd, alles nüüd tu nu aadressi temale ei ütle."
niivõrd purjus, et peab tuge, otsi leb siiski naise manu üks, kes naise
välja ja hautatakse kastrulis vähese
KapsarullidKaval.
ma seinast.
poole sirutab kergitavad käed ja Harry: „Vanaema, kas sinu pril 1 suur kapsapea, H/2 klaasi odra võiga ja suhkruga ning jahuga peh
meks. Lõpuks segatakse juurde to
Ei leidu muidugi meest, kes nai alustab ka juttu, ent jätab selle küll
tangu või järeljäänud tanguputru, 3 mati püreed ja riivitud juustu. An
sele tähelepanu pööraks. Need kõik kohe, kuna naine enam midagi ei lid suurendavad?"
Vanaema: .Muidugi, lapsuke."
klaasi seeni, 1 sibul, 1 muna, võid, takse lauale liha kõrvalisena.
mööduvad, mis aga pahandab lõbu vasta.

leb praegu Königsbergis, Saksa

ja praegust paremat venelast Mihail

maal. Viimase vastasena võitis ta Borodanovit, kes kaalub 160 kilo.

See üks, kahtlemata ei valmis
Valimata sõnu, kukub ta kisen tanud selle tulek naisele ärgates
rõõmu,
oli politseinik, kes väsinu
dama, tõotades verist kättemaksu ko
naise.

Harry: „Siis pane nad ette ja

lõika mulle tükk kooki."
Koolis.

lihaleent, 1 spl. haput koort, jahu,
vett, soola, pipart.
Kapsapea pannakse keeva soola

Seene ja makaroni küpsis.
400 gr. makarone, vett, soola, 1/2

vette ja kupatatakse pealmised
Õpetaja: „Kas on praegusel sesse
lehed pehmeks. Siis võetakse peal
ajal veel inimsööjaid?"
mised lehed ära ja kupatatakse kap
Midagi ehtsat pofe siin maailmas.
Õpilane: „Jah, Haapsalus."
sapead uuesti, kuni kõik lehed peh
Õpetaja:
„Kuidas
sa
seda
ar
Jõudnud
seal
vähe
edasi
minna,
med.
Neegrid, need on paelunud alati
vad?"
möödub
neljast
noorest
auto
ja
valgete naiste huvi ja, et see veel
Õpilane: „Minu isa ütles ikka Seened hakitakse peeneks, samu
praegugi nõnda, võisime näha tol pritsib need kõik täis pori, nagu se et Haapsalu elanikud toidavad end ti sibul ja pruunistatakse pannil
da meil, tänu autojuhtidele ja nende
võis või rasvas. Tangud keedetakse
õhtul, mil Viru ja Harju tänaval kiiruse
enamjaolt supelvõõrastest."
armastusele, juhtub tihti.
soolvees pehmeks, vesi kurnatakse
koos valge sõbraga jalutas must Preilikesed
kiljuvad, silmitsedes
ära, tangud segatakse seente hulka
Hajameelsus.
noorsand.
Pealinna,, kraadeplikäd", kes moo oma riideid, mis silmapilk kirjuks Perekonnaseisu ametnik: ja lisatakse maitse järele soola, pi

liitrit keedetud seeni, 2 sibulat, 2

Perekonnaseisu ametnik: niks. Siis pannakse kastruli, kal

5 liitrit pohla marju, 2 kilo suh

gu maailma meestele, keda ta juba

arestimajja toimetas!..

muutunud. Parem pole lugu ka här
dustavad peamiselt neil tänavail ja radega, vaid asi on siin koguni vist
lutajate pere. Kostitasid aiva musta veel hullem, kuna must noorsand äk
noorsandi nüüd tuliste pilkudega, ki sulaselges maakeeles pahandab:
unustades oma Kuttidele ja Arnuti
„Kurrrat! Nii on need autod! Ala
dele antud tõotused, sest neeger
ti rikuvad nad ära sinu riided!.."
see on juba midagi!..
Preilikeste näod venivad imestuKõigi nende plikakeste kurvastu sest pikaks. Ent tajudes, et siin te
seks kadus neeger, kes millegipä gemist ainult ühe järeltehtud neeg
rast näis eemalehoiduvat valgemaist riga, silmitsevad nad ehmunud noor
kohtadest, siit peagi, kaasas kaks sande kirjeldamatult sapise pilguga
preilikest peale valge sõbra.
ja pöörduvad tagasi linna.
Alles poolel teel lausub neist üks
Püüti kuidagi juttu ajada vaevases
saksakeeles. Veel selgemat keelt aga pettunult ja pahaselt:

räägiti pilkudega ja hakati jaama

poole minema mööda Nunne tänavat.

„Müh! Ma ütlen, midagi ehtsat

ja õiget ei ole ka siin maailmas!.."

supil, rasva, pipart, V 2 liitrit piima,
1 muna.

Makaronid keedetakse soolatud
vees, seened hakitakse ja praetakse
pannil peene sibula ja rasvaga läbi.
Asetatakse siis kordamisi määritud

vormi, kord makarone, kord seeni,

kuni vorm täis.
Piim ja muna klopitakse segi ning

valatakse üle vormi. Küpsetatakse
„Teie abielu pidi ju eile registreeri part ja klopitud muna. Igale kapsa ahjus 1 tund.
rullile pannakse I—2 supil, täit seda
tama?"
leht rullitakse kokku ja prae
Pohla salat.
Peigmees: „Eile polnud mul segu,
takse pannil mõlemalt poolt pruu
kahjuks võimalik tulla."

1 liiter pirne, 1 liiter magus
„Hea küll, ma registreerin teid täna, latakse keeva vett või lihaleent peale kurt,
hapu õunu, tükk kaneeli.
kuid järgmine kord palun, olge täp ja puistatakse jahuga üle. Lastakse
Marjad puhastatakse ja pestakse,
siis haududa kuni kapsalehed peh
sem."
med. Antakse lauale kartulitega ja õunad ja pirnid kooritakse ja lõiga
Moodne naine.
takse tükkideks. Marjad pannakse
hapukoore kastega.
1 klaasi veega katlasse ja lastakse
Ell y: „Ma tean nüüd, kus mu
mees õhtud mööda saadab."
juurde suhkur, pirnid, õunad ja ka
Värskekapsa salat.
Sõbranna: „Kui huvitav. Kas
1 peakapsas hakitakse peeneks.
Ell y: „Mõtle ometi, ta istub ko Segatakse soolaga ja lastakse 1

neel.

Keedetakse vähesel tulel läbipaist
vaks. Kuumalt pannakse purki. Purk
dus. Ma jäin eile juhuslikult koju." tund seista. Vesi pigistatakse hästi kaetakse jahtunult pergamendiga.
nimelt?"
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Raadio.
Tähtsamaid teateid Tallinna jaama saatekavast
Pühapäeval, 25. oktoobril: 9.55. mofonimuusikat. 18.50. Päevauudiseid.
Jumalateenistus Jaani kirikust. Juti. 19.00. Lastetund. 19.30. Muusikateooria
õp. Hasselblatt 12.15. Põllumajandus tund. (flrk. Krail.) 20.00. Ülekanne Tar
lik kõne. 12.45. Põllumajanduslikke tust. 20.05. 1 avalik raadio-kontsert
teateid. 13.00. Lõunane kontsert. Juh. «Estoonia" Sinisest saalist. Muusika
md. flrk. Krail. 17.30. «Vahitorni" line matk ümber maailma. 4. Cehho
Seltsi kõned. 18.30. Teateid ja heli slovakkia. Lõpuks kuni 23.00. tantsu
plaate. 18.50. Päevauudiseid. 19.00. muusikat heliplaatidelt.
Kammermuusikat heliplaatidelt. 19.30.
Neljapäeval, 29. oktoobril: 15.30.
Ülekanne Tartust. 19.35. XX avalik Päevauudiseid. 15.45. fljanäitaja-õien
raadio-õhtu «Estoonia" Sinisest saa dus. kuni 16.30. heliplaate. 18.30. Tea
list. Lõpuks kuni 23.00. tantsumuusi teid ja heliplaate. 18.50. Päevauudi
seid. 19.00. Ülekanne Tartust. 19.30.
kat heliplaatidelt.
Esmaspäeval, 26. oktoobril: 15.30. Muusikat heliplaatidelt 20.00. Üle
Päevauudiseid. 15.45. fljanäitaja-õi kanne Tartust. 20.05. Vaielusõhtu üle
endus. kuni 16.30. heliplaate. 18.30. kanne.
Reedel, 30. oktoobril: 15.30. Päeva
Teateid ja heliplaate. 18.50. Päevauu
diseid. 19.00. Ülekanne Tartust 19.30. uudiseid 15.45. fljanäitaja-õiendus.
Dr. H. Jürgenson: Lennuspordist 20.00. kuni 16.30. heliplaate. 18.30. Teateid
Ülekanne Tartust. 20.05. «Kuidas prof. ja heliplaate. 18.50. Päevauudiseid.
fl. Topmann peab lauluharjutust?" 19.00. Ülekanne Tartust. 19.30. Pool
21.20. Kontsert heliplaatidelt
tundi ettekandeid nöörilt tegelasilt.
Tesipäeval, 27. oktoobril: 15.30. 20.00 Ülekanne Tartust 20.35. Kont
Päevauudiseid. 15.45. fljanäitaja-õien sert. Juh. md. flrk. Krail.
dus. kuni 16.30. heliplaate. 18.30. Tea
Laupäeval, 31. oktoobril: 15.30.
teid ja heliplaate. 18.50. Päevauudi Päevauudiseid. 15.45. fljanäitaja-õien
seid. 19.00. Ülekanne Tartust 19.30 dus. Kuni 16.30. heliplaate. 18 LO. Tea
Ühiskonnateaduse õpiring. (Juhatab teid ja heliplaate. 18.20. Päevauudiseid.
vann. adv. fl. Susi.) 20.15. Ülekanne 18 30. Lastetund. 19.00. Jumalateenis
Tartust. 20.20. Kontsert. Juh. M. Pro tus (Jsupuhastuspüha puhul Püha
kofjeff. 21.00. Esperantokeelne nädala vaimu kirikust. Teenistust peab õp.
Tallmeister. 21.00. Ülekanne Tartust.
kroonika. 21.10. Kontserdi järg.
Kolmapäeval, 28. oktoobril: 15.30. 21.05. Kontsert. Juh. md. flrk. Krail.
Päevauudiseid. 15.45. fljanäitaja-õien 22.00. Moodsat tantsumuusikat Dan
dus. Kuni 16.30. heliplaate. Kavas cing-palace'ist «Gloria".
Cehhi helitöid. 18.30 Teateid ja gram-

;Kanakülast: Ernst Vikker
Hindmõtslntuse Nr. 24 lahendas. Säinas
Kurg Külastas pruuti
berg Aegviidus t:V. Kokaseits, H.
..Abielulehes" Mr. 35 ilmunud hind Kokaselts, A. Lees, H. Lees,
kirikus.
O. Kokaseits; Lu h a-L ääne s t: E;
mõistatuse lahendus on järgmine:
Laur; Haaslavalt: Osvald Luts. Juhused, mil isa-ema laula
Nõmme-lt: Hans Tobi ja A. A tuse ajal, ristitakse ka tuleva
Loosimisel 22. okt. s. a. said: 1.
Peeter lllisson Võrust Looduse ne varapärija, pole just sageda
kroonilise romaani; 2) P. Gutmann sed. Ent juhus, mida jutustame
Paidest ja 3) Miralda Dadonov Tallin alamal, on kindlasti palju haru
nast mõlemad ühe maksuta kuu kordsem ja ühtlasi vist ainu
lutamise võimaluse.

Seismajäänud kirjad.
„Õnneseen" ..Tundmatu" —2,
..Haige süda" 3. «Naeratav sõber"
2, «Koltunud lehed" 2, «Üksik
lesk 45" —3, «Muredemaa rändur"
3, «Puudub sõber" 2, «Sacha
rias" 1, «Oma abi" 1, «Buenos
Ülalt alla lugedes saame Aires" 1, «Sõber häda ajal" —l,
sõnad: 1. Kell, 2. ait. 4. aü, 5. puri, «Kiire 501" 1, «Tormi huilge" 1,
7. seen 8. otse, 11. Jumal, 12. Kalev, «Südamlik" 1, «Elust väsinud" 1,
16. Laas, 17. mitu, 18. salm, 19. tuli, «Helmy" (Paulile vastaja) 1, «Hin
20. kuu, 2. all.
geline sõber" 1, «Vaene preili" 1,
Vasakult paremale: 1. kask, «Jalutuskäikude kaaslane"— 1, «Soov
3, kaap, 6. eit, 7. soo, 9 ilu, 10. eesti, õnne leida" 1, Kindel kodu" 1,
13. ruum, 14. ehal, 15. tall, 17. mees, «Sulesõda" 1, «Avameelne" 1,
21. Tartu, 23. luu, 24, suu, 25. all, 26. kiri.
Muri, 27. nali.

Õigeid lahendusi saatsid Tal

linnast: L. Tamberg, Bugen Raud
jalg, Al. Sari, Miralda Dadonow, K.

Pellmann, Linda Martson, Leida Kuhi

ja Aino Kuhi; Tartust: Olly Norden:

A. Rätsepp ja Irene Sa real; Pär
nust: Ellen Glück ja Ets Busch!
Paidest: P. Gutmann, Võrust:
Peeter lllisson; Mõisakülast: Elly

Õiendus.
«Abielulehe" 36. numbrisse on eksi

tavaid trükivigu juhtunud, mida pa
lume kaastöölisi ja lugejaid lahkesti
vabandada.

(= kaks treppi üles, vastuv. kl. 9 homm. kl. 8-m #f

A õhtul, ka pühapäeval. A
Enne eLnud V. pärnu m. 12. Y
{# Ennustan ka käejoontelt ja päevapildilt lj
/. sama õieti kui kaartideltki. A
Ä">!!!!>»>!ü!»"!!!!»"!ü!>">!!!!>">üü""ü!!>»>!!!!""!ü!>">!!!!'">!!ü-'"!!!!""!!!!»"!!!!""ü!!>«,!!!!>">?

KURB OM ELU!
Kõle sügistuul hulub akna taga, hirmuäratav igavus

rõhub rinda selles igapäevases hallis üksilduses . . .
Kas leiduks õrna soo hulgas tõsiselt elu peale vaa
tajat hinge, kes tunneks kaasa kahele kindlas ametis
olevale kõrverändurile ja võtaks vaevaks teadustada

j teadaanne, }
5 teatan umbrusk, etanikkudete, et oten l
} C. JQaansoni uittatööstuse Vitjandimaat, )
1 fcermanni asunduses, (V, >
i Jmauere uattas, 15, aug, s, a, rentinud, }
J Võtan uastu ketramis~ ja kraasimistöid, jr
S Oten kauemat aega (20 a,) tartus, t
3 fiackenscfrmidtiuabrikus setafaf töötand, {
3 töö kiire ja korratik, hinnad mõõdukad, |
« Hõige austusega. J, Tfcikk, }

enesest ühes lüh. eluloo kirjeid, ja päevapildiga ? Meel
divuse korral võiks ta leida meie juures kodu ja supi

li K&ee Aõep- ||
ii sam Ja Aasu- H
•• CUkum „CLbi- |j
zz cAftÄ/e" tet- » '
j: tlda. on fdüe- :|
|| mast posti- ||
ii asutusest. i:
|| s

IlilllM
kaotasin Teie aadressi.
Palun kirjutage veel kord

s.l.t. Dolores-

JCeiucl,
kes soovivad olla kino

••••••••••••••••••••••••••••••••

kaaslaseks, kolmel poisul?

Mooredmetied!

Teat. slt. .Erni 17", „f\rno
18", Villi 20".
Noor lesk soovib

Kellel teist meeldiks kir
jutada tõsise, hingelise

preilile? Kirjutage slt.
„Ootan huviga".

tnirnst

Noor, haritud preili soo
vib

sõbra kidmiseks, soovi

ümbruskonnast Kirjad

tllMa

palun slt. „Mira§" all.

härradega, kes muretseks

mees soovib

nasse või mujale väljas
pool Tartut. Kirjad Tartu
postkontor nõudmiseni
„R. V." all.

24 a. korralik noor mingisuguse koha Tallin

JJFC TEII

Kirjad saata Kiviõli posti ag. „Ootus 1" „Lootus 2".

Ül

Hwanõusidl

Tõsine preili

NEIUD ja W
PEIUD
I!! T
W " " KIHLAKAARDID
™ LAULATUSKAARDI D

X moodsaid, hästi vastupidavaid soovitab 1
X R. Baumees
X Kopli tän. 18. J

LAULATUSLEHED
PULMAKUTSED
NIMEKAARDID

X Hinnad odavad, kauba eest täielik vastutus.

Ücxxxxxxxxxxxxxxxx

Valmistatakse kõige moodsamas väljatöötuses
odavate hindadega kiirelt ja hästi
J. & A. PAALMANNI TRÜKIKOJAS
Tallinnas. Väike Karja 12. Telef. 8-86

| nmlWw )|

iseseisva neiu ehk lesega,

kellel endal väike kodu
on. Kirjad slt. ..Südamlik".
Keskealine, jõukas proua,
soovib

InlißSl
vanema, viisaka härraga.
Kirjad palun slt.
„Russalka".

Kõigilt, kes va tasid

„EVOLUTSIONILE",
palun vabandust, et pole

veel suutnud vastata,
kuna vahepeal haigeks
jäin. Kui tervenen, siis
vastan ..EVOLÜTSION".

U saadaval kõiksugused oma- ja välis- j]
j:; maa ajalehed ning kuukirjad, Rik- jjj
jjj kalik väljavalik igasugustest raama- |jj
jj j tutest Uus „ABIELULEHTM juba jj
£ i iga reede õhtul müügil. jj
si: »

Sissesõitnud kuulus

fioltandt
Airomant
Ennustan teie saatuse vä
ga õigesti käejoonte, kaar

I tdieGk tantsukongressi kaua, |
I '<tantsuõpetaja prl. 7U. Uolkoua ja hra. V.fleitel. ?

J lluie. gruppidLe. algus esmasp. 19 ja teisip. 20 okt. kell 7—<s õhtul. Cdasi- |
3 Munne 7, kõnet 437—58. ]
% jõudn. gr. tarvis 15 kavaleri. SoGids. daamide gr. puudub 6 kavaleri. |
\ Ennäe, keda kõiki Balti baarla ei
tantsuklubi treening igal esmasp. ja keskn. kl, 9 —ll. \ordamistunnid f
kohta! Ka Sina, sõber, siin. Mina ütlen ¥ I| neljap.
kl 9 -11 ja piiAap. 7—9. GH&ngib „Strong fiard Rodgers" orkester, |
J ka, et kuski ei ole mugavam sügisõhtuid U
veeta, kui Laitis. Siin on alati muusika,
i tants ja lõbus meeleolul Ütlen tõtt, siin on l
Avaldan siinkohal tänu
2 lõbusat noormeest soo
kõige lahkem vastuvõtt. .
vivad
hiromant
iiki
j Külastage veendute ise selles)
kirjavahetust
Burgele,
i

Tallinnas töötava, hästi tu
gevakasvulise, kuni 35. a.

ausa maaneiuga.

Slt „Karske töömees."
valmisriiete äri
Soovin
:: Tallinn, Kullasepa 7. Tel. 429-31 jj
ss 8
j; Suures valikus meeste- ja naisterahva valmis- n
kipaH
jj riideid ja tellimiste vastuvõtmine. £:
II Astuqe sisse ja veenduge kauba ::
a . . jj
rikka ülikooli haridusega,
:• headuses.
n
brünett, kaunihingelise
H Vaatamine ei kohusta. H
mehega. Kirjad saata
u ::
!!»»»»»»» »»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»n!!!!!!!»»!!!»!!»»!!!!!»!!!»»!!»»»

Vastutav toimetaja ja väljaandja
H. Jürisson.

tav Tartust ehk selle

jad ja soovid leiavad tähelepanu. Soovit lühildane kasv.

I1

Toimetus.

soliidsete härradega, hea

keetja koha eluks ajaks. Mõnus oleks, kui juba meie
tähtsa päeva, sünnipäeva puhul, 4. novembril s. a.
saabuks sarnane „kink*.
Flirtijaid palume mitte tülitada. Ainult tõsised kir

Balti jaama ii

Asi ise on sündinud muidugi
imedemaal Ameerikas, ühes
väikeses Kalifornia alevikus.
Peeti sealses kirikus nimelt
kiiret laulatust, kuna asjad
enam edasilükkamist ei kanna
tanud, vaid peagi oodata oli
väikese varapärija sündimist.
Kui vaimulik laulatusetalitu
se sooritanud ja pruutpaar al
tari eest lahkuda tahtis, arvas
kurg olevat saabunud paraja
aja noorpaari külastamiseks.
Pruut tõi otse altari ees ilmale
priske ja terve poeglapse, nii
et õnnelik peigmees sai ühte
aegu naise ning poja.
Too sündmus äratas rohket
tähelepanu isegi igasuguste
uskmatute lugudega harjunud
Ameerikas.

V. a. härra

• »||» «II» «l|» «II» «II» «II» «J|t «II» »||» «II» «II» «II» «II» «II» «II» «II»

Kfidrd.ita.rk,
(vanaaegne) /
ö Kullasepa t. 4-2

laadne.

slt „Elujanu".

samasuguste preilidega
abielu mõttes, foto soo
vitav, kirjad saata, Sindi
postkontor, postkast 34.

.Ametmees", „Lõbus

Juku".
Teatan teile, kes huvita
tud,

(Klaasingi t. 3-a krt. 10,
hoovimajas)
tema üllatavalt täpse en
nustuse eest mulle ja mu
perekonnale. Ado Pärtel

Härra X,

äiromantiast,

kellega pidime kohtama

et haruldase täpsusega
ütleb teie minevikku ja
ennustab õieti tulevikku
Narva maanteel 22—11

ees, omasin Teie kirja hil
ja, seepärast ei saanud il

elutsev ennustaja
hiromant proua E.
C h y p r e.

neljapäeval kino Amori

muda. Meeleldi kohtak
sin Teiega veel kord. Pa
lun kirjutage endisel aad
ressil slt. N. S.

J. & A. Paalmann'l trflkk. Tallinnas, V. Karja tln. 12. 1931 a

tide ja pildi järgi. Veen

dute selles ise. flaua tn.
77-3, paraaduks, 2. kor
ral, mitte hooviväravast

fcmfevuiks
viisaka karske ja hääsü
damlise härraga. Kirjad
ühes foto, eluloo kirjeid,
ja vanusega slt. ~CONC

ORDIA" all
Preili

tutuuks
härradega. Kirjad slt,

„Alles Unbekannt ist in- .
teressant".

Elusaladuste lahendaja
Bekkeri tehase

hiromont
kes elas enne Vabriku

tän. 8-d. kõrt. 2,
elab nüüd

Narva mnt. 22—11

Tulge ja veenduge mu
võimeis!

Ärimees soovib kapi

taliga naisterahvaga

Vastuvõtt kell 10—3 ja

5-7.
Keda vaevab mure, ehk
keda hettttab õnn

te mõlemad külastage
kuulsat

hiromanti
Maakri tn. 18—2, Sissek.
raudvärav. Vastuv. kl 9—7
pühap. 12—5.
Murelist võib tulevikus oo

data
õnn, milleks siis
meeleheit? Õnnelast võib
eel varitseda valu, hea
kui saab hoiatet

Jõukad härrad!
Kes tuleks

ZWiMM
1000—2000 kr. kapitaliga

ettevõtlikule naisterah
vale. Meeldivusel ühine

tulevik... Kirjad slt»„Raha+raha= õnn".

tutuust,
Elulookirjeldus ja päeva
pilt nõuetav. Kirjad slt.
„Maiusaine"

Abielludes

küsige nõu kuulsalt
hiromandilt
V. Kompassi tän. 6-2

2. kor. Ennustus täpne,
kuulilt, veelt, meediumi

kaartidelt. Tunnid.

Kaks teoreetiliselt elu
tundjat preilit tutvuks

prakti
lise Ct
elustkogenud härradega. '

Kirjad, stl. „CLmor" ja
,/tsiihhe."

