lie Sergejevna teda kiirelt. Täna elan oma lapse- ja kooli
põlve mälestusis... ja mul on praegu nii hea ...
Ta pigistas lahkelt „Jurtšiha" kätt.
Kas mäletate veel, kuidas mind lahkumise tunnil hoia
tasite, et elu on väga keeruline mõistatis, et elumerel on väga
palju kurjust, ebaõiglust, kannatusi ja kurbust. Ja teie lu
basite minu eest palvetada, et m ust mööduks kibeduse ka
rikas. Mul on veel meeles kõik teie sõnad. Ja siis asus nukrus
mu lapselikku südamesse. Nüüd tean ma, mispärast see kõik
nii on. Ma ei kirjutanud teile, kuid ei ole unustanud teie
kallistusi. Elumeri kiskus mind kohe oma tormilisse laine
tusse. Päevad möödusid kui tunnid, aastad kui päevad...
Ja nüüd viimaks leidsin vaba nädala... esimese puhkepäeva
kogu selle aja jooksul... Ja nüüd meelitas mind minevik,
meelitasid lapsepõlve mälestused oma juurde... Kui helge
palve rahustavad ja vaigistavad nad mu hinge... Ja see
on kõik, mis mulle tarvilik!.. Teisi soove mul ei olegi...
Möödus must pilvekene, ja päikene hakkas uuesti hele
dasti paistma tema sinisilmades.
Nende jutlemine kestis veel tunnikese. Veel viibis kõne
endiste armsate mälestuste juures. Siis heitis Jurkovskaja
pilgu kellale ja tõusis kiirelt.
Oh, ma vana lollikene, olen end täiesti unustanud!
tegi ta enesele etteheiteid. Küll nüüd saan Tatistševalt
tõreleda! Selle eest aga ei ole minu elus enam ammu sarnast
õnnelikku hetke olnud kui praegu ... Kas kauaks meie juurde
jääte? Homme olen korrapidaja, aga ülehomme, siis võiksin
terve päeva teile pühendada.
Tänan väga, mu kallis!.. Kui veel nii ruttu ära ei
sõida, siis tahaksin heal meelel teie seltsis veel viibida.
Naatakese kurb naeratus sünnitas ärevust ja rahutust
vana klassidaami hinges. Ta suudles oma armast „lapsu
kest", heitis talle ristitähe otsmikule ja sõnas:
Issand Jumal hoidku teid ise!
Kurb naeratus kadus ja huuled kiskusid kramplikult
viltu.
Tänan väga mu armas!
Uks prantsatas kinni. Ja tühjast koridorist kostsid tume
dad sammud ... ja siis kadusid, vaikisid, surid ... Natalie
Sergejevna võpatas... Jumalaga, „Jurtšiha"!.. Ta raputas
oma käharpead, nagu oleks tahtnud sellega kõiki omi arm
said, ilusaid mälestusi, mis tema paljukannatanud hinge värs
kendanud, eemale peletada. Ja tal oli õigus, et ainult siin
võis ta oma hingele rahu otsida. Ja siit leidiski ta ka seda.
Ta astus üsna rahulikult kirjutuslaua juurde, võttis sule
ja hakkas kirjutama.
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Natalie Sergejevita kiri isale.
Armas, kallis isakene! Kaua oleme üksteist otsinud
ja nüüd oleme ka leidnud... oleme õnnelikud ja vas
tastikku soojendatud. Kuid midagi igavest ei ole olemas.
Mina lahkun elust. Tean, millise raske haaava löön
sellega sinu südamele. Ainult sinu pärast võitlesin veel,
enne kui otsustasin selle sammu ... Kuid kannatamiseks
ei jätku enam jõudu. Nüüd tunnen oma suurt südant
ta ei oska unustada. Ma ei ole teda asjata kartnud.
Süüdistan ainult ennast ja oma rumalat südant: teisi
„süüdlasi" mul ei ole ... Ma teadsin küll krahv Selvini
minevikku, teadsin, kui halastamatu on ta naiste vastu,
isegi selle ainukese vastu, keda armastab. Teadsin seda,
mis ette võtsin. Ja ma olin õnnelik. Kuid mu õnn ei kest
nud kaua. Ja selle üürikese, hetkelise \õnneaja eest
tänan kõigest hingest oma armsamat. Sulle, mu kallis
isa, on mul üksainus soov: ära tasu krahv Selvinile seda
kätte! Ma palun, unusta teda! Tahaksin uskuda teise,
parema elu olemist. Ja kui seesugune on üldse olemas,
siis võiks sinu kättemaks krahv Selvinile ka seal minu
rahu rikkuda.
Isa, sa oled tugev ja suur inimene, karastatud ras
kustes ja tormides. Sa suudad ka selle viimase hoobi
välja kannatada, viimase tormi üle elada.
Oma elu üleval hetkel, oma elu viimasel, tähtsal
pilgul kirjutan sulle, isa, ainult sulle need viimased soo
vid ja tõotused. Kui pai avast i ma sind armastan seda
tead sa ise. Andesta, armas isa mulle seda!.. Ma usun,
et sa suudad seda teha... Usun, et tolles isesuguses olu
korras, tunned sa, et ma ei võinud kuidagi teisiti teha.
Sa tunned ju mu südant ja hinge hästi... võib-olla veel
paremini kui mina ise. Teadmine, et nõndaviisi vabanen
kannatamistest, virgutab ja elustab mind, annab uut
jõudu. Oma elu viimase pilguni kandes südames ja hin
ges kahe armastatud inimese kuju astun ma igavesse
unne... See on ju ülim õnn!.. Aga elu, tead sa elu
on ainult kannatamine. Jumalaga! Andesta ja palveta
minu eest, mu armas, kallis isa!.
10.

Natalie Sergejevna viibib nagu unes... Ta pani ümb
riku kinni, kirjutas aadressi peale, tõusis pikkamisi üles ja
komberdas voodi juurde. Imelik naeratus mängles tema huu
lil ja kahvatul näol. Süda tuksles kiiresti. On see hirm ja kar
tus igaviku ees?.. Või on see elukahetsus? Või tume lootus
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See oti ammu . . .
See oli ju kunagi, kunagi ammu,
Kui alles poisuna tagusin vaske,
pisike vasar ja kivine alas.
Ega siis tundnudki sammu,
Kui pillerkaaris kaugemale kaske,
sinna, kus pisike Elloke elas!
„ Sellest mulle sõrmuse taod,
ja sulle siis tulengi naiseks,"
Elloke hüüdis hõõguvi huuli,
„Kui elan veel mõnedki aod
ja sirgun ju ealiseks seks."
Puistas siis kelmikaid tuuli
E/lokese vahastesse juustesse keeris,

kleidike triibune lainetes lõi,
õitsesid põlvede roosakad pungad
ja südames minukesel naeris;
„Miks küll taevane Isa tõi
mulle tüdruku, juusteks kel kullased lõngad!"
See oli ju kunagi, kunagi ammu,
mil Ellokest endale säästsin
ma pisike sepp, kõpsides vaske . . .
Mh, kas näete mu rasket sammu!
Ma südame muredest päästsin,
Ellokese teisele andsin meeleheites raskes.

Kuulus filminäitlejanna Greta Garbo.

ELMO ELLOR.

nud vallaline mees maksaks

Kuulus filminäitlejanna Liane Haid.

Kes kaotab sõrmuse, kaotab ka mehe...
täies suuruses, lastetu abielu
Et igasugused ehteasjad eba guste ja õnnetuste vastu. Meil
Ei üksinda meil, vaid pea
On räägitud ka, et palga suu mees kolmveerand sellest sum
aegu kõigis kultuurriikides on rus, peaks olenema perekonna mast. Ühe lapse isa poole ja usus väga tähtsat osa etenda on too sõrmus ja sellega seotud
sündimiste arv viimasel ajal suurusest, mis jällegi, võib-olla, kahe lapse isa veerandi kinni vad, on teada muidugi igaühel ebausk küll tundmatu, kuid
endisega võrreldes jäänud pal pealtnäha paistab õigena, kuidtusmaksu suurusest. Kolmekas vähemal või suuremal mää teatavat sidet Hispaanias ees
ju vähemaks nagu seda vasta siiski kuidagi vastuvõetav ei lapse isal enam midagi maksta ral. Nii kõneldakse ju üldiselt, lirauast valmistatud sõrmuse ja
vad statistilised andmed näi tohiks olla. Sest siis näiteks ei tuleks, neljanda lapse isale et pärlid enesega kaasa toovad meil uste lähedusse pandavate
tavad.
peaks poissmees, kes oma alal aga makstakse juba veerand, pisaraid, kuna need nii väga hobuseraudade vahel võib siis
On pessimiste, kes väidavad, väga tubli tööline, saama vä viie lapse isale pool kinnitus sarnlevad hallidele häilivatele ki leida, kuna viimanegi pida
vat tooma õnne, nagu seda iga
et siin parata pole midagi ega hem palka perekonnaisast, ol summast, kuue lapse isale pisaratele.
Ent ebausk on olemas ka üks teab.
ükski asi seda ka takistada ei gugi, et viimane oma tööalal kolmveerand jne.
suuda, kuna olla juba kord kõi ehk poissmehe lähedalegi ei Selline vanemate kinnitami kõigi teiste ehete juures, eest Usutakse meilgi, et vana
ne pole ju tõesti raske läbi kätt etendab sõrmus ebausu aasta õhtul neiu läbi laulatus
gi kultuurrahvaste saatuseks küüni.
Viimasel ajal on levinenud viia. Aga küsitav on siiski, kas mõttes tähtsat osa. On ju näi sõrmuse vaadates võib näha
väljasurra ja kaduda, et oleks
ruumi uutel kultuurrahvastel. ikka enam ja enam arvamine, see suudab kaotada üldiselt le teks peaaegu üldiselt teada, et oma meest, kas veest või
Alates Vana Kreeka ja Rooma et kõige otstarbekohasemalt ai vinenud kahe lapse süsteemist laulatussõrmuse kaotamine pi tulest. Vana Ameerika ja Ing
aegist olevat see kõigi kultuur taks sündimiste arvu vähen kinnipidamist, kuigi teatakse, davat tähendama peatset abi lise ebausk tunneb aga laula
dada vanemate kinnitus, mis et rahvaarvu vähenemisest hoi eluõnne täielikku purunemist, tussõrmuse ennustavat võimu
rahvaste paratamatu saatus.
Ent enamik ei taha siiski sel edukuse saavutamiseks tuleks dumiseks on tarvis vähemalt pantimine samuti ühisele koos teistsugusena. Pulmakook lõi
elule matusekellade helistagatakse seal kõigepealt pikka
le seisukohaga leppida, otsides sunduslikult läbi viia. See ei kolm last.
agaralt abinõusid, mis suudaks tohiks mõtte algatajate arvates Ära ahasta kunagi möödunu pärast. mist, vaid alles mõne aja pä deks, peenikesteks kildudeks,
rahvaarvu kahanemist tõkesta ka eriti raske olla, kuna ta Suru puusärki vaid halb ja kata ta rast. Samuti arvatakse, et lau mis antakse noortele neidudele.
da.
tehniliselt on kergemini läbi heategudega ning mata unustuse kal latussõrmus, mis valmistatud Neiud tõmbavad need killud,
puhtast kullast, võib parandada õigemini küll ribad, üheksa
Prantsusmaal, kus kõige en viidav, kui on seda näiteks kin mistule.
Aga tulevikus püüa elada nii, et mitmesuguseid haiguseid. On korda läbi laulatusesõrmuse ja
ne tähelepanu sündivuse vähe nitamine haiguste või vigas heateod
mitte surilinadeks ei saaks haige näiteks silm, tuleb sel
asetavad magamaminnes padja
nemisele pöörati ja, kus seetuste vastu.
ja haudu maailma mitte väga palju
lele asetada laulatussõrmus ja alla. Mees, keda neiu öösel
Iga
abiellumise
easse
jõudei tekiks.
ka suurem kui kusagil teisal,
silm paraneb peagi, aga seda unes näeb, on tolle ebausu jä
hakati juba paarkümmend aas
ainult siis, kui, nagu öeldud, rele kindlasti tema tulevane
tat tagasi lasterohketele pere
sõrmus on valmistatud puhtast mees, kelle abiellumisettepanek
kondadele toetust andma, loo
kullast. Hõbe või vasksõrmus kõhklemata tuleb vastu võtta.
tes sel teel rahvaarvu kahane
tolle vastu ei paranda midagi, Vaid tolle unes nähtud mehega
mist pidurdada. See mõte on
nagu toda tahavad ka tõendada pidavat neiu leidma oma õnne.
ju ilus, ent kahjuks saavad pal
lood nõiasõrmustest, millest
Kui laulatussõrmus kuidagi,
jud sellest aru, kui lihtsast ar
räägivad enam või vähem pal kas või kogemata juhtub pu
muandide jagamisest, millep.
jud muinasjutud, mis paiguti runema või sellel juba enne
osale prantslastele see toetus,
väga kujukalt tutvustavad ini laulatust küljes on mõni viga,
mida andma hakatakse kolman
meste endiste veenete ning pidavat abielu kujunema õnne
dalt lapselt, kuigi palju rõõmu
tõekspidamistega.
tuks, ilma, et seda suudaks ära
ei valmista, vaid tundub pige
Meie ei tea midagi eesli ja hoida ükski abinõu. Head ei
mini alandavana.
larauast valmistatud laulatustähenda ka see kui laulatus
Peale otsekohese toetuse,
sõrmusest, ent osa Hispaania sõrmus sõrmest ära kukub,
antakse Prantsusmaal veel sün
külaelanikke tunneb sellist eset vaid nõnda nagu libises sõr
nitusrahasid, kergendusi väe
ja püüab omale muretseda just mus, pidavat ära libisema ka
teenistuses, ning hinnaalandusi
seda, olgugi, et see pole kau eluseltsiline nagu seda muistne
raudteel ja viimasel ajal kogu
geltki nii ilus nagu kullast lau ebausk kõneleb.
ni lasterikastele emadele au
latussõrmus. Säherdust sõr Nagu laulatussõrmus, on ka
märke. Aga see kõik ei näi
must eelistatakse aga tollep., kõik teised ehteasjad seotud
siiski kuigi palju aitavat.
et sellel arvatakse olevat ime ebausuga, mille juures aga, kui
Ka seal peetakse kinni ikka
tegev võim, mis kaitseb sõr seda ruum lubab peatume ku
gi n.n. „kahelapse süsteemist",
muse kandjat igasuguste hai- nagi edaspidi.
arvates, et elamistingimused ja
tööolud siis liigagi kitsasteks
muutuvad, kui on palju lapsi.
II nCLbietutehes" kuulutajate, täheCe- jj
See, pealtnäha, võib-olla õige
arvamine ei pea aga kuidagi
jj panu juhime settele, et kuututusi tfmu- jj
paika. Mida rohkem inimesi,
II uasse numbrisse uõetakse uastu htfjemaCt II
seda rohkem töötarvitajaid ja
endast mõistetavalt ka tööd.
II netjapäeuat ketta 6-ni õhtul, II
Laste vähesus ei mõju rahva
II tatitus. lj
elujärje peale sugugi paranda
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Vene iludus Marina Šaljapina.
valt, vaid otse vastupidiselt.
Miks toonekurg ei taha külla tulla?
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Osavõtmatud sinised silmad hooletult libisesid aupakli
kult kummarduva ametniku näo üle, ja minister lahkus aeg
lasil sammel oma ametlikust kabinetist...
Ta on oma eluruumides. Läks magamistuppa. Keeras
ukselukku... Kui aga teda jäetaks rahule!.. See magamis
tuba on ainukene nurgakene, kus ta oma alamate ja arvamata
suure külastajatehulga ning perekonna tülitamiste eest rahu
võib leida. Pühakuju ees põleb igavene tulukene. Pühakuju
juures on ka ülesvõte kaugel, kaugel asuvast kalmistust...
Püha Usk, Lootus, Armastus... Kaitseingel värskelt lille
dega ehitud kalmistul. Aga ministri voodi peaotsas on sel
lesama noore naisterahva kuju: käharpea, helejuukseline,
õrna, lahke, naeratava näokesega. Peenikesed näojooned on
nagu kunstniku poolt väljatöötatud. Huuled naeratavad,
silmad säravad. Ta nagu hingab värsket kevadist õhku ja
nooruselu. Kuid suurist siniseist silmist paistab igavese saa
tuse kurbus.
Julge käsi koputab kinnisele uksele ja tuttav naiste
rahva hääl küsib käskivalt:
Kas võib tulla?
Ministri näol on haiglane ilme. Vastumeelselt ajab ta
end istukile... Veel hetk, ja ta on jälle külm, vali, kuid...
Ma palusin ju, et mind keegi ei tüütaks. Või pean
ma omale väljaspool kodu rahu otsima ?..
Vähe kohmetunud abikaas astub ministri intiimsesse
magamistuppa. Kiire, armukade pilk, ja tema paled löövad
õhetama.

Mind ei ole petetud ega eksiteele juhitud! Teie aus
tate avalikult opereti näitlejannat. Teie ...
Järgnes käskiv käeliigutus, ja ministri külm nägu
muutus valjuks, vihaseks. Tema siniseis silmis lõi lõkkele
ähvardav tuluke ...
Vaikige! Ärge patustage!..
Ministri abikaas taandus kohkunult. Kunagi varem ei
olnud ta oma meest „sarnasena" näinud. Kartlikult söandas
ta tasakesi küsida:
Kes on see naisterahvas?..
Minu surnud tütar! vastas minister üleolevalt, ja
tema häälest kostis kannatuste värin ...
XIII peatükk.
1.

Kärsitu kolistamine.
Kes seal täna nii vara meile tuleb? urises Katir
poolpahaselt ust avades ja siis äkki imestusest taandudes.
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ruttan. Tarvis enne ka vähe puhata. Alik, suudle mind tuge
vasti, tugevasti, nagu oma õekest. Veel kord, Alik! Jumal
hoidku ja kaitsku sind, mu kallis!
Naata heitis talle ristitähe ja vaatas sügavasti silmi.
Järgnes kauakestev palav suudlus.
Ära saada mind!... Pole vaja!...
Hääl katkes ja sügavad sinised silmad täitusid palavate
pisaratega.

6.

Gruusia pealinn Tifliis seisab juba varases kevadehtes:
viljapuud õitsevad ja lõhnavad. Ümbrus on maetud nagu vai
geroosa lumemerre.
Vara hommikul saabus kiirrong kärarikkasse vaksalisse.
Jaamaesine kihas rahvamurrust: jooksevad pakikandjad, rut
tavad sissesõitjad, kõnelevad vastu tulejad. Igalpool kära ja
liikumine.
Selles mitmekesises rahvahulgas vilgub moodsas reisi
riietuses noor naisterahva kuju. Tema halli moodsat kübarat
katab tumeroheline vuaal, varjates salapäraselt sissesõitnu
näojooni. Pakikandja kannab tema väheldast summadani ja
väikest tualett-kotti.
Preili, on teil bagaaži ka?
Ei, bagaaži ei ole.
Pakikandja asendab kena daami palgatud tõlda.
Kuhu käsete sõidutada? küsib kutsar.
~Londoni võõrastemajja."
Välguvad tänavad, aiad, hooned... varsti ongi ta „Lon
doni" võõrastemajas.
Telegrammis palusin ma enesele hoida teise numbri.
Preili Teplova? Olge nii lahke.
Ta sammub vaipadega kaetud, laia korridori mööda.
Olge nii lahke, hüüdis uksehoidja, ust pärani
lükates.
Summadan viidi tuppa ja jäädi järgnevaid käsk
lusi ootama.
Makske kutsarile sõiduraha ära! Ja muud ei vaja ma
seekord enam midagi. Küll siis helistan, kui midagi vajan.
Üksinda jäädes heitis ta kiire pilgu hiiglasuurde tuppa.
Vaibad, peeglid, heleda kattega mööbel... kõik, kõik oli seal,
nagu ennegi, nagu siis, kui ta veel plikakesena selles toas
viibis. Ainult vahe oli selles, et siis lõhnas tuba imeilusatest
lilledest, kuna nüüd neid ei olnudki. Ta mäletab aga väga
hästi igat vähematki peensust!
„Naatakene, kui kena sa oled!"
Kirg ja hing.
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Lhk. 2
Ms emmel tarvis teada...
Pole midagi suuremat, väär
tuslikumat, kui looduse kink
naisele lapse näol. „Sinu
laps" milline tõsine ja püha
sõna! Uuele vaimule, pead sina,
ema, avama elu väravaid, pead
temale olema kaitsevalliks, õn
nistades. Hoides, pead kasva
tama teda kehaliselt ja vaim
liselt, pead sagedasti tooma
enese ohvriks, et anda elule
väärtusliku inimese. Armasta
des aga pole raske ükski ohver.
Armastades elame kaasa uuele
elule, elame ise tuhatkordselt
edasi oma lapsis.
Kogu kasvatuses on õieti
suurema tähtsusega kaks asja
olu: esiteks, et sinu laps oleks
sõnakuulelik ja niikaugele pead
sina, ema, jõudma lapse kuuen
da aasta täis saamisel. Ja tei
seks, pead sina ise, ema, see
olema, kes lapsele esimesena,
kui ta jõuab neisse aastaisse,
kui see teda huvitama hakkab,

seletaksid inimkonna sugu
elu saladuse. Paljud saadavad
last ettevalmistamatult ellu.
Loodus aga nõuab, et inimene
kaasa aitaks selgitavalt, oma
sõnaga seal, kus loodus ise te
gutseb oma tummal viisil.
Suguelu tung on kui magav
hiiglane. Tema ärkamisel peab
valvama ema, et seletada, sel
gitada, sest kust siis muidu
peaks noor kasvav inimlaps
ammutama õigeid, puhtaid tea
teid selle kohta, mis temas är
kamas? Kui seda teevad nina
targad seltsilised, rikutud ini
mesed, missuguses valguses
õpib laps siis tundma, mis te
male elus peaks olema püha
ja puhas?
Ole ise, ema, oma lapse hin
gele lähem sõber ja kaaslane.
See on palju tähtsam, kui sa
ise aimad. Kõige pealt võidad
sa oma lapse usalduse, mis si
nule siis juba jääb kogu elu-

Tutmasõit - surmasõit ,

ajaks. Sinu laps teab siis, et
sa teda võtad tõsise inimesena,
et sul pole saladusi tema ees.
Öelgu siis maailm mis tahes.
Juhi lapse tähelepanu taime
dele, siis näita temale elu loo
mariigis ning lõpuks seletad
sa, kuidas lapsuke ise sattu
nud siia maailma, kuidas ta
kasvanud emaihus olles ema
ga seotud mõõtmatu armastu
ses.

Kahest asjaolust tunneme
ära, kas vanemad väärivad oma
lapsi. Need on: kuuenda elu
aastani peab lahenduma küsi
mus sõnakuulmisest ja 8-dast
aastast peale kümnenda elu
aastani avalik tõde küsimusis
suguelu kohta. Mõlemad on te
ravamaid küsimusi kogu inim
elus.

Kasvata last sõnakuulmises!
Vabaks ja tugevaks inimeseks
kasvab ta ainult siis, kui ta
oskab valitseda end, oskab ol
la sõnakuulelik. Ja ole tema
vastu avalik ja võltsimatu, kui
sinu laps jõuab neisse eluaas
taisse, kus temas ärkavad olu
küsimused. Sõprus ja usaldus,
armastus ja tänu kasvab siis
su lapse hinges sinu vastu,
ema.

Neil päivil peeti ühes väike
ses Rootsi külakeses suure to
redusega kohaliku noormehe
Sven Björki ja küla kaunima
neiu Selma Sandini pulmi.
Kuna mõlemad noored olid
jõukate vanemate ainukesed
lapsed, ei oldud pulmas kitsi
ka millcgiga. Juba varem, kui
oli sooritatud laulatus, peeti
hoolega lugu maitsevatest peo
roogadest ja sellest, mis pakuti
nende kõrvale.
Laulatuselt kojusõites, mis
ette võeti hobustega, oli kõigi
pulmaliste tuju nii iilimeelik,
et too sõit kujunes metsikuks

kihutamiseks, millest hullemat
võib vaevalt olla.
Siis, kui kihutamine oma ha
ripunktile tõusis, sündis aga
kurb õnnetus. Noorepaari
vankrile sõideti tagant otsa nii
õnnetult, et vankris istujad
kraavi paisati. Sealt ülesse tõu
sis ainult peigmees, kuna pruut
kukkudes oli purustanud pea
luu ja silmapilkselt surma saa
nud.

Nii sündiski, et peigmees
oma kõrval vankris mõrsja ase
mel koju võis viia külma ja
kangestunud surnukeha, rohe
lise mirdi-pärjaga peas.

QLnQzde, mask.
Sadie OlCaros.
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Kohtle oma last, kui vääri
list vaimu. Ta on samast ma
terjalist, kui sina ise, ainult
aastad on teil vahel. Ära kasva
ta last egoistlikus enesearmas
tuses, enese jaoks, kasvata teda
elule! Vabana, tugevana ei unus
ta ta sind, ema, kui sa olid te
male sõbraks, seltsiliseks ta
kasvamisajal.
Istuta parimat lapse hingesse
veel enne, kui Ta kodust as
tub ellu. Kibedaid eluküsimusi
lahendab ta siis hõlpsasti, kui
sina, ema, kasvatasid oma last
sõnakuulmises ja tões.
Chvpre.

Õöttbtika aaria.
Nüüd kandun kastehe/me siidihe/ki
ja õhtu hõbelõhnusse ma sööstun,
suurtiivuline, säravhämar hing.
Ma tahan läbida opaalset telki,
mis ööstub; kuid ka mina ise ööstun,
nii kitseneb mu kuldse lennu ring.
Kõik värvid kustuvad. Maa taeva vahe,
ju hämarsinast, tähe tui vi st täitub:
kontuures värvituis öö maandub nüüd.
Lõhn õites häilib kummaline mahe.
Kuu tõrvikuna lõõmavana läitub
ja süütab horisondi sinirüüd.
Ma õhtuti vaid välja tulla tihkan,
ent päeva! valguse eest varju poen.
Vaid õhtuti ma välja tulla tihkan
ent päeval, kuigi päikest, valgust ihkan,
ma pimeduses omi viive loen.
Ei näe ma iial õitesadu,
ei iialgi jõe hõbehorm
mind peegelda. Siin keset kadu
ma rändan ainult öiseid radu
kui habras ühamuutuv vorm.
Kõik, mis on hämar, see on minu riik:
mu päralt siniõhtu. lilla öö
kuu kahvatu ja tähti hõbevöö,
näeb ainult neid mu silme mosaiik.
Nii elan, peidet kõigi eest ja varjul
mu eest on päevade suur kirgas riik:
ei tea, mis värv on küpsei! vi lj ui, marjud
Nii elan, peidet kõigi eest ja varjul
mu silme eest on hõbe helkiv tiik
kuldkiilide ja vesiroose riik.
Nii elan peidet, kõigi eest ja varjul
mu eest on päevade suur kirgas riik.
Kord tundmatuna hämarusse kustun
ja varjatuna igavikku kaon;
kui vari nähtamatu hääbun, mustun
ja lõpmatusse sööstun, hajun, vaon.
RALF KMMVER.

uksega ühele joonele, kus ta oli näh kaotades lootusi väikesele flirdile,
„Tere õhtut, armuline proua!"
Härrad kõik on Nellile tuntud, vaid tav nii Valterile kui ka teistelegi mida ootab sellest väikesest tutvu
sest Nellist.
ühe Edgar Loosi ees nad seisa härradele kaardilauas.
tavad kauemaks, kuna Valter esitab:
Nelli täitnud klaasid veiniga, lau.
Nelli tuli tagasi söögituppa: ~Maits
„Üllatav tutvus sinu jaoks, Nelli sub oma külalise poole:
ege veini, härra Loos!" lausus ta,

„Teie terviseks, härra Loos!"
härra Edgar Loos. Minu mõrsja
et üldse midagi rääkida, ise ligines
selle kohta ütled?" hüüab Valter
neiu Nelli seal." Nelli naeratab„Ei, preili Teie tuleviku õnne raadiokapile, avas selle, kust pais
Pealinna kuulsamaid eriteadlasi, võidurõõmus ja lisab, kui Nelli ei võluvalt; näitleja kummardub süga peale!"
lausub Edgar Loos, kiindudes kusid muusikahelid tuppa. Tuba täi
kohe: „01ed keeletu, eks?"
kurgu ja haavaarst doktor Valter vasta
tema käe üle.
pilguga neiu silmi, tõstes klaasi suu tus uimastavaist magusaist valsiheli
„Jah ... olen ... keeletu ... kuul vale
Mänd helistab oma mõrsjale:
„Mängite, härra Loos?" küsib Nelli juurde. Too naeratas vaid oma tava dest, hurmav valsirütm levis kogu
„Halloo! Nelli? Musikene, mida sa dusest," kogeleb tõesti ehmunud kui esitustseremonii läbi.
list poolkurbusega segatud naeratust, suures toredas korteris. Nelli avas
arvad ühest kaardiõhtust minu juu neiu hääl. vastuseks, kuna traadi tei
„Ei, armuline proua! Senini jälgisin puudutades vaevalt huultega bokaali rõdule viiva ukse ja helid paiskusid
res täna õhtul korraldatavast mui- ses otsas Valter jatkab rõõmsas eleserva; silmapilgul Edgar eemaldas ka sügisesse öhhe. Edgar tänades
teiste härrade mängu."
vuses.
dugi?"
„Aga sooviksite küll avada ühe klaasi suu juurest; imetleb: „Teie juhtu, tõuseb viivitamata, järgib neiu
„Jah, see juhtus nii täitsa üllatu
„Ma ei kuulnudki, Valter, kui olek
partii?"
le rõdule, kuhu langeb vaid nõrk vai
ei joogi, preili?"
sid sa mulle soovinud ka head hom seks, et kuulus Edgar Loos külas
„Kuid Teie, härra Loos, ärge laske gusjuga läbi söögituppa avatud ukse,
„Ma pole väga hea mängija kaardi
mikul!" vastas meeldiv neiu hääl, tas mind täna. Muidugi ta tuli oma
seisukorra pärast, nimelt, lauas," vabandab näitleja. „Ja här end segada sellest," naeratab neiu. ka ei ulatu kaardimäng!jäte härrade
aga etteheitlikult... Viivu vaikuse tervislise
pilgud siia.
le kõlab tasane hääl kõnetorus: „Te ma konstateerisin tema juures ker rad siin näivad olevat väga osavad. „Mina veetsin möödunud öö pummel
Edgar kummardub neiu ees, palu
get kurgukatarri ning ta usaldas Kardan lüüasaamist!" Lühike naer dades, sellest see tõrkumine. Pa des
re hommikut, Valter!"
teda tantsule. Neiu seda ei eel
lun, härra Loos, laske endale vein
„ Andesta, Jumala pärast, Nelli! minu kätte enda ravitsemise. Vaat läbib väikese seltskonna.
danud, kui avas raadio, nii ta nüüd
„Ja sina, Nelli, ei näita samuti hea maitsta!" Nüüd näitleja tühjen peab
Olen täna jälle vähe hajameelne! Te nii tutvunesimegi, ja seal ühel mo
alistuma noormehe soovile vas
re hommikut, armas! Suudlen sind! mendil mul tärkas pähe kõneleda soovi avada partiid?" küsitelleb dab klaasi ühel sõõmul. Neiu täidab
selle uuesti; siis ulatab portsigaari tumeelselt ... On ebamugav tunda
Kas nüüd oled rahul, ah?" mees nae talle minu kaardiõhtutest see tuli Valter.
inimese käsi endal... Ja
nii jutu sees.— Muidugi näitleja hurab.
~Ei, Valter, pigemini jälgin sinu külalise ette. Loos võtnud sellest si põlatud
Edgar surub neidu tihemini enda vas
gareti, süütab Nelli ka endale.
„Kahjuks, ma ei tundnudki seda vitus ja avaldaski kohe soovi osa kaotusi."
tu,
kui
et
lubab
seda hea seltskond-»
võtta ühest „partiist". Et ta ütles en
Pikki minuteid istuvad nad üks lik toon ...
suudlust," vastab hääl.
„Oo ... sisetunne ütleb mulle, et
„Jah, vaat', mina ka mitte," kahet dal täna vaba õhtu olevat, siis palu täna võidan kuulmatult! Siis
teise vastas Nelli Sööt ja Arthur Tänu Jumalale, valss lõppes õige
seb ka Valter. „Magasid hästi mui singi teda täna õhtuks külla.
härrased! Veetke Teie Loosi poeg suitsetades, seejuures
varsti ja Nelli hingas kergendavalt
Muidugi sa tuled ka, Nelli! Arva nägemiseni
dugi?"
kahekesi aega veiniklaasi taga, aga lebades liikumatult pilkudega üks kui
võis vabaneda Edgar Loosi hoi
Hääl haigutab magusasti ning Val sin valmistada sulle meeldiva ülla mina istun mängulauda."
teisel.
Noormehe
pilk
on
tume,
teri kujutlusse manab see hurmava tuse, kuna ... iga naise unistus on
ihalev ... Neiu silmi naeratuse taga dest, ja tal näis kiire olevat valguse
„Edu
sulle!"
hüüdis
talle
järgi
naisekuju, kes veel lebab omas muga pidada enda tuttavaks vähemalt üht Nelli.
läigib vaen ... mida aga noormees kätte söögituppa astumisega. ..
~Tohin ma külastada teid veel
vas voodis, kesk patjusüle, öösärgis, ki kuulsat ooperilauljat!"
sealt väljalugeda ei suuda, kuna ta
Hetki
nad
seisid
Valteri
tooli
taga
Nelli
viivitas
veidi
ja
siis
lausus:
äsja telefoni helisemisele ärganud ja
silmapilgu mõtteid paelub ilus ja hu kord, armuline proua?" küsis Edgar
jälgides
mängukäiku,
kuni
Nelli
väsis
kui
nad olid istunud kamina ette.
„Ma
mõtlen
järgi...
võib-olla
tulen
ringutab veel mõnutundes
vitav naine ... Aga Nelli elab kauge
sellest. Siis ta pöördus enda kõrval mineviku õudseis mälestusis. .. ja
„Valter Mändi maja on alati ava
„Hästi magasin; magasin kui kott siiski..."
Edgar Loosile ja algas: vaen Arthur Loosi poja vastu taas tud teile, härra Loos! Olete alati
unenägemusteta. Ah ma olin ju
„Võib-01la—? . Muidugi tuled... seisjale
~Ka kõige paremat mängu pealt
ka nii hirmus väsinud möödunud öi tuled suutmata vastupanna kiusatu
... Teda olevikku tagasi healmeelel nähtavaid külalisi siin ma
vaadates
võib igavust tunda ... Kas süveneb
sele ... Eh-he-he!" uksekella helin
sest pummeldamisest!"
toob Valteri hüüe, kes hüüdis üle jas. härra Loos!" vastas Nelli tee
ei
leia
Teie
sama,
härra
Loos?"
seldud lahkusega ka naeratusega ...
„Peakene valutab?" hoolitseb härra kuulutas patsiendi saabumist, nii
Edgar naeratab. „Mina mitte, ar
Loos kummardab neiu käe üle, kuid
doktor.
doktorihärra pidi hüüdma mõrsjale:
„Nelli, palun, käse tuua meile siia
muline
proua;
härrad
kõik
on
väga
jättes ütlemata, et ta eelistaks küll
õhtul!" ja katkestas kõ
veini!"
„Ei, vaid kehas tunnen rusuvat „Nägemiseni
taktikindlad
mängijad
ning
nende
kohtamist mõnes varjatud paigas sel
neluse.

IX. Kaardi-õhtu.

väsimust, härra doktor." Nelli

on põnev, mind huvitab jälgida
Härrad olid juba tükk aega kaardi- mäng
neid."
lauas istunud, kui ilmus Nelli. Valter
„Järeldan, et Teil pole tulnud osa
preilile külma vanni!" vastab Val leiab, et ta on väsinud, ja ta silmis võtta
paljudest kaardiõhtutest... Ent
ter lõbusasti. „Aga nüüd, Nel kiirgaks kui kerge palavik, mis vär minule,
näiteks, on saanud nad juba
likene vasta minu küsimusele kaar vinud põskile nõrga äreva puna.
diõhtu suhtes."
~Eilne õhtu nähtavasti on mõjunud tüütuseks ... Iga järgmine õhtu, mil
naerab.

„Härra doktor soovitab armulisele

„oh, sinu kaardiõhtud on nii iga sulle vähe halvasti," lausus ta suu

vad, Valter! Mina küll ei tule sin
na... igavate härrade seltskonda!"
„Kas ka mitte siis, kui... kui
oletame, et sellest võtavad osa...
paar
härrat teatrist?" Valteri
vaikne naer kõlas saladuslikult.

„Härrad teatrist? Kes võiksid nad

olla teised, kui sinu kaardiõhtuid
külastav „raudvara" koomikute
paar! Tunnistan: mul on igav nende
seltsis. Üldse koomikud on nau

ditavad vaid lavamiljöõs! Kuulsid mi
nu arvamist?"

„Jah," naeratab Valter endiselt.

„Ning sellest võin järeldada, et sina
jätad mind üksi täna õhtuks ... just

täna ... mil mul on vastu võtta ...

härra ooperilauljat Edgar Loosi! Ah
ha-ha-lia! Na-ah, musikene, mida sa

deldes pruuti. „Võib-olla oled koguni

haige?"

„Rahustu, armas!" lohutab Nelli,

surudes ta käsi. ~Peale väikese väsi
muse ei tunne ma endas mingit eri
list halba tunnet."

„Siiski, ma kontrollin sinu tervis

list seisukorda, enne kui lähed koju."

„Väga hea, härra doktor!" Nelli

olen kodus, on jälle kaardiõhtu!"

„Jah, kohe!" vastas Nelli ja tõusis.

le maja asemel... Tekkis vaikus.

„Valter, on sul midagi selle vastu, Nelli otsis sõnu, et katkestada seda
kui ma ise teenin meie külalisi, piinlikku vaikust, mille kestel noor
kandes veini lauale?" lisas ta, et tun mees lebas temal oma liikumatu pil
dis isegi äkki tungivat vajadust Edgar guga.
Loosi seltskonnast vabanemiseks, kas
„Härra Loos, miks teie ei mängi?"
või üheks hetkekski... Ta läks puh

~Meelsamini istun teie seltsis ...
Neiu pilk langes ja ta toon avaldas vetikapi juurde ja avas selle ukse. siin küdeva kaminasuu ees ..
„Mida
tohiksin
pakkuda
här
langemist. Viivu vaikimisele ta tõu
radele?"
„Kas istuksite minu seltsis ka
seb tagasi noormehe silmi.
kaardilauas?" naeris neiu sunnitult
~Ei mul pole selle vastu midagi, ja tõusis, suundudes teise tuppa, hüü
„Härra Loos, kui Teil pole midagi
selle vastu, siis pakuksin Teile klaa kui sa täidad oma pereemanda ko
veel enne kui oli jõudnud üle lä
si veini? selleks palun Teid as huseid. Meie härrad soovime konja des
ve:
tuge kõrvaltuppa!" Ta astus ise eel kit. Selle leiad vasakpoolsest kapist
„Härrased, ka härra Loos avaldas
söögitoa ukse juurde, lükkas kõrvale
väike karaffe," juhatas Valter,
soovi avada kaardipartiid!"
tiibukse pooled. Edgar Loos järgis tõstmata pilku kaartidelt käes.

rõõmus naer kostub härrade juurde talle söögituppa.
„Istuge, palun, härra Loos!"
kõrvaltuppa ning kesk tuba ümara
laua ümber istujad suunduvad pil Nelli osutas väikesele marmorlaua
kesele, mis seisab kamina ees; ta ise
gud uksele.
Seai seisab doktor Mänd käsikäes läheb puhvetikapi juurede, kust toob
välja klaasid ja veinipudeli millega
oma mõrsjaga.
„Tere õhtut, minu härrad! Rõõmus käes tuleb lauakese juurde.
tab Teid jälle näha!" tervitab Nelli
Näitleja valis endale istekoha või
kergelt ja kõlavalt. Härrad tõusevad malikult kaugele avaliseisvast uksest.
teda tervitama.
Nelli istus ta vastu, jäädes nii avatud

„01ge lahked! Palume, härra Loos!
Nelli serveerib klaasid ja konja See
on ju suurepärane idee!" hüüti
ki kandikule. Edgar Loos jälgib härradest
ja nii Edgar Loos pidi
teda pilkudega, mõlgutades: „Hur istuma kaardilauda.
Nelli on rõõ
mav naine. Jälle kord midagi erine mus, et võib nüüd mõelda mehaani
vat igapäevasest naisest vaikne, lisele mängule, selle asemel, et ela

rahulik ja külm, ometi nii kirgline da möödunud aegade mälestustes ...
igas liigutuses! Võib kadestada dok istudes Artur Loosi poja seltsis vei- (
torihärrat, kellel on õnn omada seda

naist! Ja Edgar Loos kadestab õn
nelikku peigmeest, ometi mitte

niklaasi taga küdeva kamina võlus...
(Järgneb.)

õnnest? Või rahutu rõõm enne pääsmist? Eks ole see üks
kõik? Kõik on juba otsustatud see on viimane elutund.
Tema öölaual valgendab väike karbikene. Natalie Ser
gejevna avab selle. Äkki hakkavad tal käed värisema. Ta
võtab ühe, siis teise, siis kolmanda pulbri ja puistab välja...
Nüüd on lõpp kõik on otsas. Ja õudne rahu asub tal
hinge. Kui saaks juba võimalikult ruttu uinuda!..
Silmad vajuvad kinni. Hingamine muutub raskemaks.
Magus uim asub kogu tema kehha. Ei ole enam hirmu, kaob
teadmine, igavik on lähedal. Natalie Sergejevna kogu ole
mine on unistuste võimuses. Möödunud elu vilgub veel tema
ees: ta näeb Kaukaasia metsikuid mägesid, kiirelt vulisevat
mägestiku jõekest ja oma amme meelitusi... Siis ilmus vai
musilme ette instituut oma juhataja ja klassidaamidega...
Siis lõbus õpilaste jooksmine asfalteeritud õues ... Siis eksa
mid ... auhinnad ...
Siis ema ja tema meelitused ja tema kärarikas kodu...
Siis esimene kohtamine krahv Selviniga... Siis hiilgav ope
reti-ilmaelu... Siis isa restorani üksikkabinetis ja selle
järele nende sõprus ...
Nõiduslikud pildid... Armastuse unenägu ja unistused ...
Selvini metsikud kired õnn, hiilgav õnn! Ja siis Musta
mere sinised vood. Ja õitsev ilus Jalta oma heleda päi
kese ja lõnavate aedadega'... Armastus armastus
armastus!..
Aga nukrus ja must mure ning pettumuse külmus ?..
See on kõik möödas igavesti ununenud...
Mis see on? Viirastus? Neiu?... Kõrge ja sale. Tema
nägu kõneleb tummalt, tema hääl avaldab õrnust. Mis ta
laulab? Ta laulab haige, arusaamatu, kirgiise hingelaulu:
„Meid ilul' kutsub armastus.
Ei armastus, vaid surm.
Hing armastusest väsib:
Surm armastusest ilusam ..."
Ja Selvin on ka siin! Armas, kallis sõber! Kuid tema
kahvatul näol hõljuvad läbielamused, nagu mustad pilved.
Meelepaha, viha, armastus, kirg!..
See ei ole ju rüütel Lancelotte, vaid krahv Selvin kunin
ganna Jenerva jalge ees. Seal on ju loss ja pidu lossis...
Kõik on rõõmsad, õnnelikud ...
Aga imelik, kena laul see kaugeneb ... kaugeneb ...
„Mu armas, nüüd ma tunnen:
Surm armastusest ilusam ..."
Surm ... surm ... surm ...
Kõik pimenes ... Muutus külmaks ... vaikseks ...
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Jurkovskaja jäi imestanult vahtima, nagu ei oleks suut
nud uskuda, et see elegantne, rikas daam on tema väike
armualune Natalie. Kuid temale ulatusid elegantseis, halleis
kindais käekesed, ja naeratasid lahkelt ilusad, sinisilmad...
Natalie, mu lapsukene!..
Vali „Jurtšiha", instituudi õpilaste kõu ja hirmutis,
puhkes äkki rõõmu pärast nutma. Haaras oma endise lap
sukese" kaenlasse...
Arvasin, et ega's Natalie mind enam mäleta! Ei ole
mulle ju kordagi kirjutanud! Esmalt oli see haavav... aga
hiljem... siis harjusin sellega ära. Lubage teid lähedalt vaa
delda, kui kenasti, rikkalikult riietatud, kui kuulus olete!..
Kuid mitte kuulus. Olen väga õnnelik teid nähes. Ta
haksin ka instituudi juhatajat näha. Tahaksin kord veel käia
instituudi koridorides ja asfalteeritud õues, vaadata noori õpi
lasi. Heita pilku oma klassi ...
8.

Nagu unenäod korduvad elupildid.
Võõrastemaja numbritoas on soe ja valge. Rõõmsalt pra
gisevad kaminas kuivad puud, pildudes hõõguvaid, tuliseid
süsi. Suur lühter valgustab heledalt tervet tuba.
Natalie Sergejevna istub diivanil, kus mõne aasta eest
istus Valeeria kõrval.
Päev möödus nii kiirelt, viimane elupäev. Ja kahju on
temast. Kahju lahkuda tema kurvast veetlevusest. Mõni tund
instituudis. Lõunaeine instituudi juhataja Tatistševa
juures. Ta ei ole peaaegu sugugi muutunud. Ta on samasu
gune kõrgekasvuline, täiuslik, rukkilille värvilises vormides.
Mäletati minevikku. Juteldi „uudiseid" uuest ajast.
Natalie Sergejevna käis Jurkovskaja saatel kõik insti
tuudi ruumid läbi... mälestades igat vähematki asja. Ja kahju
oli nii võimatult kõigest sellest, mis möödunud Uut elu
alata oli aga palju keerulisem, palju raskem. Ja kes võib ette
näha, mida kellelgi tulevik võib tuua?!.
Natalie Sergejevna kohtas „Jurtšiha" just ukse juures.
Saatsin oma lapsukesed puhkama ja nüüd tulin Tatis
tševa loal pooleks tunniks teie juurde. Õhtuti jagasime teie
toodud kompvekid plikakestele. Instituudis nüüd räägitakse
ainult teie üle. Teil on nüüd siin palju austajaid. Lubage
meile vähemalt oma päevapiltki!
Jurkovskaja lobises rõõmsas meeleolus teelauas oma en
dise õpilasega, imestades tema ilu ja siis küsis äkki:
Natalie ,on teil ka midagi rasket südamel?
Ärge nüüd puudutage seda küsimust! peatas Nata243

Nüüd ei kuule ta enam neid meelitussõnu, mis teda tol
korral ärritasid. Tema ~mammakene" on nüüd üsna kaugel,
ei mõtle enam tema peale, aga kuigi vahest ta mõtted tema
juurde lendavad siis sünnib see vaenulikult, tigedusega. Mo
ruduse ja meelepaha pisarad põletasid Natalie Sergejevna
silmi, kuid ta suutis neid suure vaevaga tagasi hoida. Siis
viskas seljast reisipalitu, korraldas ennast, riietus ümber.
Peegel kõneles talle, et ta on kõige kenamalt ja moodsa
malt riietatud. Ta naeratas lahkelt oma moodsa peegelduse,
üle...
7.

Golovini prospektile! käsutas Natalie Sergejevna
kutsarit.
Tuttav linn sünnitab temas ärevust: seal on mauri stiilne
„Kroonu teater", siis „Seltskondline ring", siis suurepärane
asevalitseja loss, siis Lossi tänava toredad magasinid.
Natalie Sergejevna ostis tuttavast kondiitriärist komp
vekke: naisinstituudi õpilased armastavad neid üliväga.
Hobused kihutasid kiirelt mööda kallakat maanteed. Vars
ti tulid nähtavale instituudi kõrged hooned! Siis paistsid va
nad tuttavad puud kõik nagu ennegi!..
Ja uksehoidja oli seesama ainult tublisti vananenud
üsna hall ja nägu kortsus.
Stepan, kas te mind ei tunne enam? Endine instituudi
õpilane Teplova!
Vanamees heitis uuriva pilgu, kuid ei tundnud teda siiski.
Oli tema nime täiesti unustanud, ja välimus, noh, see näis
ju hoopis teisiti välja, oli niipalju muutunud, et ei võinudki
tunda.

Ei võigi teid, preilikene, tunda! imestas vanamees,
nähes toredasti riietatud daami enese ees.
Kas klassidaam Jurkovskaja on veel siin?
On küll, on küll: juhatab praegu teist klassi.
Ulatage talle minu nimekäart. Ma ootan siin. Võib olla
pole ta mind veel unustanud! naeratas Natalie Serge
jevna kurvalt.
Ja ta sammus aeglasel kõnnakul mööda laia vestibüüli.
Ärevus kasvas temas iga hetkega. Seal oli palju muudatusi
tehtud. Õpilased viibisid parajasti söögitoas, ja sellepärast
oli võrdlemisi vaikne. Vestibüüli ukse taga avanes lai koridor,
kust suur trepp viis teisele korrale klassidesse ja saali
desse. Otse uksest pääses aga asfalteeritud õue. Natalie mä
lusse kerkisid mälestused ja pildid tema nooruspõlvest ja koo
lieast.
Natalie!..
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11.

Lõunamaine soe kevad ehib oma iludusega kalmistut.
Tema kütkestav rüüd varjab päikesekiirte eest vaikseid hau
dade tahvleid ja ristikesi suurte pajude all, kus puhkavad
surnud igavest und. Kõik nad on kord elanud, tegutsenud,
kannatanud, võidelnud, lootnud, armastanud ja vihanud...
«la nüüd nad on põrm... „Kõik on tühi töö ja vaevanä
gemine" ...
Aeglasel sammul kõnnib vaiksete haudade vahel kõrge
kasvuline vanamees. Tema selg on sügavasti küürdunud
raske murekoorma all. Päikesepaistel läigivad tema hallid
juuksed hõbedana.
Ta peatub värske, lilledega ehitud haua juures Las
kub raskelt põlvili, vajutab pea külmale, marmorist haua
sambale.

Püha Usk, Lootus ja Armastus valvavad ja hoiavad seda
värsket hauda. Nende kohal on Jumala ingel.
„Siin hingab Jumala rahus Natalie Teplova."
Kui palju lilli värskel haual!.. „Instituudi õpilasilt"...
„Instituudi juhatajalt Tatistševalt" ... „Klassidaamilt Jur
kovskajalt" ... „Kannatajalt emalt" „Armastajailt sõb
rannadelt" ... „Teatrilt" ... ~Sõpradelt, kes geeniuse pärast
kurvastavad" ... Ja veel palju ... palju lilli ning pärgi...
Vanamees palvetab. Piinad on tema näojooned moonuta
nud. Sinised silmad on kiindunud sinisesse taevasse... Seal
viibib nüüd „temakene" tema ainukene, lihane, armasta
tud tütrekene...
Ja suured, palavad pisarad veerevad mööda piinadest
moonutatud põski. Vanamees ei märka neid: ta palvetab,
nutab

Mispärast lahkusid?.. Miks jätsid mind?.. Mu kallis,
mu ainukene armas!..
12.

Kauakestnud vastuvõtt ministri juures on lõppenud. Ta
istub veel oma ametikabinetis, vaatab mõningaid ametlikke
pabereid ja kirjutab neile alla.
Töö on lõppenud. Ta kõlistab. Tasakesi avaneb uks, ja
tema ette ilmub korrapidaja ametniKu küsiv kuju. Minister
käsutab kuivalt ja külmalt.
Kõik need paberid kohe ära saata!
Kohe täidan teie käsku! Proua ekstsellentstelefoneeris,
palus meeldetuletada, et...
Tean. Täna on tema vastuvõtutund. Ma ei või. Olen
väsinud. Lähen oma elukorterisse. Ärgu tulgu mind keegi
tülitama!..
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Nr. 41

Lhk. 5

fIBIELÜLEHT

foommik.

Klrjnoahetns lo poleemilta lugejate vahel.
Mikspärast ei taha enam naine
ema olla?

Nüüdisaja naine ei taha enam ema

olla. Tulevasest ilmakodanikust põi
geldakse kõrvale igatpidi. Olen juu
relnud selle põhjuse kallal, kuid ei
suuda sellest siiski aru saada. Mä
letan vanasti, olgu perekond nii vae
ne kui oli, suure õnnetundega oodati
last. Nüüdne naine aga katsub tule
vasest ilmakodanikust kõrvale põi
gelda, et olla vaba ja saada muretut

Vastus ..Müstikule".
Siis rääkis mulle Viljandis, kus
keegi tuttav ühest hiroman
(„Abieluleht" nr. 39.) <elasin,
Minul oleks „Müstikule" vastuseks *dist, kes pidavat elama Tallinnas ja
keda
seal
laialt tuntavat.
öelda, et hiromantiale siiski tuleb '

Sõitsin viibimata Tallinna ja leid
hiromant peab olema igatahes hari- 'sin ka juhatatu.
Ma pole kunagi olnud ebausklik.
tud inimene ja omama vastavad tead
Momendil olin vaid viimse lootussä
mised omal alal.
Tallinnas võime aga sarnaseid hi- •deme valgusel juhtunud „nõia" oote
vaadata kui teadusele, kusjuures aga

Aga mis mind üllatas, oli
romante leida küll mõne üksiku, ttuppa.
nende rohkus, kes ühes minuga kan
kuigi „väljamaalt sissesõitnutest" ja 1
„kuulsatest" nimedest põudu pole. 1natlikult järjekorda ootasid.

Paari aasta eest käisin „saatust
Või oli neilgi mehi jäänud sõja
Mind huvitab väga küsimus: Kas kuulamas" kahe hiromandi juures, 'keerisse, vangilaagritesse? ..
Viimaks jõudis järjekord minunigi.
on nütidseaja naine tõeliselt hingeli kelle kohta sain soovitused.
Veidi kartlikult astusin sisse saa
Nad ennustasid mulle minevikku
selt muutunud tooreks, või peitub
tusliku
toa uksest ja ei imestanud
küll võrdlemisi õieti ja tulevikust, *mitte vähe,
seal taga mõni teine põhjus?
kui mu ees, kujutletud
mida mul võimalik selle paari aasta 1
Üks vanamoodne naine.
elu.

Kas võib mõtteid anda edasi?

~kaardimoor!" asemel seisis nä
jooksul võrrelda, on ka juba nii 'vana
gus noorepoolne naisterahvas. „Mis

mitugi tähtsamat ja tähtsusetumat !
sarnane ka teab?" mõtlesin lootuse
asja juba täide läinud.
Mul on olnud elus juhuseid ja olen
Kuukõrbe hulkur. 1 tult ning ulatasin väriseva käe.
ka kuulnud selliseid oma lähematelt
Soovite kuulda oma elu algusest .

Vastus „Janeti!e".

tuttavatelt, kus teatavad sündmused

peale? küsis ta teenistusvalmilt.

kahetseda, kui elus halvasti veab.
Võibolla siiski kord jõuame ka oma
praeguste unistuste sihile sealpool
j hauda. Aga siiski peaks igaühe elu

j haavata saanud, vangi langenud, kust
aga mingi ime läbi põgenenud ning
üle laia veevälja sõitnud maale, kus

Vastus ~Kandidaadile".

(„Abieluleht" nr. 38.)
lähevad kokku ja hingeliselt seotud
Ei, öelge juba kohe, kas mu
Mõistan teiesarnaseid tüdrukuid. ] mees elab, ja kas saan teda veel
inimesed annavad üksteisele edasi
mõtteid. Ka õnnetutel juhustel ehk Naa on heasüdamlised, aga tihti-pea- , näha? nõudsin erutatult, suutmata
surma juhustel kaugelolevatelt õrnus le liialtki tagasihoidlikud ... Nad varjata saladust...
telt on saadud aimdusi, mis salapära on seltskonnas liialtki umbusklikud
Ja ta rääkis mulle siis mu mehest,
kõikide vastu. Nad on iseloomult j pikalt ja iseloomustavalt, suundudes
sed ja mida millegiga seletada ei saa.
Oleks huvitav kuulda, kas „Abielu erakud, kannatavad selle kahepaik ta isikukirjelduses täpsete üksikas
lehe" lugejatel on olnud tegemist sel suse" kui luupainaja a 11...
jadeni ... Rääkis, kuis mu mees sõ
„Mis kasu sest, et olen aus ja jamöllu sattunud, kuis seal kergelt
liste müstiliste juhustega. Kas on või
malik edasi anda oma mõtteid kaugel hea, kuna mitteausad naudivad elu?"
kurvastute.
viibivale isikule.
Kuid teadke: ainuke, mida inimene
Parvepoiss.
saab oma maisest elust kaasa võtta

Vastus .Õnnetu Hiljale".

rikkusena ongi ausus ja headus!

Tdeu klrkatt helendades tõusnud Itta
Ja üte looduse ta heidab paistuse;
ta äie niidu oaatab kastesse,
kust öine oari hajub, taandub ruttu.
Ja aegamisi ärkab toodus. Qöikejuttu
ju hetab metsist hommikõhusse,
et kustub uaikus ifuhefisse. . .
On uõtnud sdraosetge uatgus itma katta.
JLii hommik pisarsetQe teuind üte itma.
Ja örsand tööte toom ja inimene:
kõik uirQatt tegelemas siin ja sääl.
'Rõõm hõiskehäätetine naeratamas sitma,
töö õitis rõõm, mis kesteu, igavene,
ja Jäädoatt kiidab taufikute häät. . .
CLxet TJleritaine.
on ikkagi vahe ning abielu pole kau
geltki selline roosiline kudrutamine,
nagu sellest unistajad räägivad, vaid
kibe võitlus tõelikkusega. Et armas
siht olema armastus. Iga indiviid tus möödub, võib näha alati ja toda
peaks katsuma oma kaaslaste elu peaks ka teadma igaüks enesest, kui
ilusamaks muuta. Ja see ongi õnn, ta pole alles liialt noor. Rääkisin
ainult kõigest sellest, mida näha võib
millest unistab iga olevus.
Metsatütar
igal sammul ja kuldahelate võlu vas

(„Abieluleht" Nr. 40.)

Olete ülekeev, nagu seda vahuveini

eluvõõrsuse ja lapsikusega, nagu teeb

seda keegi „Haaro", kellel pole silmi

tolle kõigi jaoks, mis sünnib meie

väga palju vintsutada saanud. Ta juures märgata võib. Aga armukade ümber.
olevat mulle küll kirjutanud, kuid ma tõesti ei ole, nii kui Teie omas
Mehed võivad ju unistada naisest,
kirjas „Lainele" tõendate, lihtsalt sel kes igavesti oma mõtetega ripuks
kirjad olevat kaotsi läinud.
Kuid ärge kurvastage, teie mees põhjusel juba, et olen vana, vana ainult ühe küljes,kannatades vaiki
on praegu suurel veeväljal teel kodu poissmees, tähendab „hors konkurs". des puudust ja häda, ent teadke,
poole, ning kogutud rahaga võib teile Ning et Teile head meelt valmistada härrased, vähemalt tänapäeval on sel
kindlustada muretu elu peale mure (sest kirjutate ju „Lainele" neiust, liseid naisi ainult Teie ettekujutus
sid," lõpetas lootusjulgelt mu käe kes viimasel ajal mingit salapärast tes, ei mitte aga elus eneses. Heitke
kadumist silmapiirilt eelistab), siis juba kord need unistused, sest siis
viimaselt joonelt...
Ennustus täitus. Nädala pärast palun lubamist Teie lahket tähele on Teil pettumusi vähem.

Ärge siiski, palun, kaotage seda
rikkust, ärge laske seda kirgede ja
lietke-joobumustc tules tuhaks saa
da, vaid lootke (ja koguni teadke),
et on olemas siiski veel mehi, kelle
sunnivad lapsel, tema enda vastu eesmärgiks pole vaid nautida elu ...
tahtmist, abielluma sellega, keda ta
Küllap Teiegi kohtate kord sar
ei armasta. Kui olete veendunud, nasega. Headus ja ausus saab ikka
et see „viiuldaja" Teid armastab ja tasu. Ainult kannatust!
saabus mees Ameerikast. Ja kuna panu ühe kuulutuse peale juhtida,
Kuukõrbe hulkur.
et Teie temaga leiate õnne, siis abi
temalegi rääkisin tolle hiromandi en mis „Abielulehes" Nr. 39, Ihk. 8
elluge viiuldajaga ja katsuge selleks
nustusest, milline tõeoludele täieli ilmus ning Teile isiklikult adressee
Vastus ..Kandidaadile".
vanematele ka mõjuda.
kult vastas, siis otsustas meeski en ritud on
(„Abieluleht"
nr.
40.)
Loodan, et ükski vanem ei ole nii
Nomen nescia.
Nimed, mida ütles „Poiss Kitsekü nustajat omalt poolt veel tänada
raudse südamega, et lõpetab igasu
kümne dollari saatmisega, millega tä
last",
ei
ütle
ainult
nendele
midagi,
Vastus
„Oö-Vilgele",
tema vas
guse vahekorra enda ainsa lapsega,
nulikult nõustusin.
tuse puhul
neile,rändurile".
kes vastasid
kui see abiellub tema vastu tahtmist. kellele spordi ABC sama võõras kui
See
oleks
üks
episood
mu
elust,
.Muredemaa
gmurcucuiaa lUIIUHHK. See on ainult ettekääne, et hoida hotentottidele meie armas emakeel, kus mul oli kokkupuude hiromandi
(„Abieluleht" nr. 40.)
abiellumast Teid oma väljavalituga. kuna kogu maailm need mehed sa ga. Ning et see n. n. ..ebateadus"
ma suurteks maadlejateks tunnista
Joan.
Teie arvamine: „Ilusad on küll

(„Abieluleht" Nr. 37.)
Imelik on veel kuulda, et praegu,
kahekümnendal sajandil, vanemad va
livad enda lastele abielukaaslase ja

tu vaielda on mõttetu, eriti sellise

mulle ainsaks lohutajaks sai momen
mil seisin meeleheite lõpptulemu lootustandvad sõnad, kuid tegelikult
Nurmi jooksjana. Et „Kandidaadil" dil,
vabasurma, kavatsuse juures, sel ei taha keegi see teostaja olla. Kas
spordist tõesti aimu pole, näitab ka se,
pole see nii?"
see, et ta V. Väli kohta tarvitab tiit les võib küll domineeriv olla selle
Öö-vilge! Ei, see pole nii!
hiromandi isiklik tublidus, ehk halve

nud nagu seda on näiteks Paavo

Milvy.

Vastus „Daysile".
(„Abieluleht" nr. 38.)
Ka mina ei poolda geniaalset naist.
Naine ei sobigi olla geniaalne, peab
aga olema armastusväärne, aus ja
tingimata kuni abiellumiseni süütu,

sest süütus on naisele suur pluss.

Võib-olla küll vaid nendele, kes seda
naises eriti eelistavad, nagu minagi.
Ja mida pooldab ka „nomen nescia"?
Naine, kellega abiellutakse peab ole
ma puhas ja süütu, mitte aga pruu

Vastus „Moraalile" tema vastu
se puhul „Veenus'ele".
Teie olete, nagu Teie kirjutisest lit „ilmameister jutumärkides. Ai
Mina isiklikult ütlen alati seda, gitud".
juhul koguni vaid „õnnelik ju mida
näha, ka üks neist hirmuvalitseja nuke kogu maailmas, kes seda teha mal
mõtlen tõsiselt, ühtlasi pannes
Originaal.
test, kes armastab naisi hoida enda võib kas sõgeduses või häbematuses, hus" ennustamise alalt.
ennast
tolle mõtte teostaja ossa. See
Johanna
A—ker.
„raudsete" käte vahel nii, et ta ei on „Kandidaat", sest vaevalt küll
tähendab, kaalun enne küsimust, ja
Vastus
„Daisyie".
saa piuksatadagi. Teie arvates ei ükski teine ennast sellisel kombei
Vastus „Helmy'le".
kui siis tunnen, et ei suudaks ikka
(„Abieluleht" nr. 38.)
tohi olla naisel mingisuguseid soove naeruvääristama hakkab.
(„Abieluleht" Nr. 40.)
läbi viia mõtet, või võiksin olla ka
ega õigusi, vaid ta peab selle mehe
Kui J. Vink J. Neeseriga maadel Ehk küll mina pole neiukene, aga vastupidisel arvamisel, siis mina ei Miks ei abiellu mees õilsahinge
soove, kes peab teda endale orjaks, des näitas enese kohta ükskõik mi komplimendid võtan siiski vastu hea
naisega? Minu arvates ei ole
üldsegi sõna. Võib-olla mu lise
alust seda väita. Looduse seaduse
juba silmist lugema.
da, siis näitas tema aga ka seda, meelega. Ainult leian, et Teil ei mak võta
vastus
kõlab
naeruväärselt.
Kuid,
Olen ka mees, aga sääraseid mehi et elukutselised ei oska sugugi hästi saks ka kohe nii hysteeriline olla. „Öö-vilge", Teie kutsusite tema välja. põhjal otsib iga mees omale elu
ma ei kannata.
vastast õlgadele panna, nagu seda Rõõmustan, et ..prooviabielu" suhtes Ning mina pidin vabastama ennast kaaslaseks väärtuslikumat naist. Nai
Tunnen mõndagi meest, kes valit maadlus nõuab". J. Vingiga maadel meie vaated on ühised. Ega's neiud Teie kahtluse alt. Miks siis tundsin se, nagu kõigi inimeste peamine
väärtus, seisab tema hinges. Hinge
seb oma naist, kes on seotud tema des ei näidanud ka J. Jaago kuigi pole ju lihvimiskivid, et mehi abielu
end nii puudutatuna Teie arvamu
ga olude sunnil, kui isand orja.
palju, polnud siin tehnikat, võtteid jaoks lihvida ja peenendama hakata. sest? „ Öö-vilge", sest olen idealist, arenemise poole on juhitud elu. Kui
Ja nüüd peab küsima: Kus siis sugugi, mida Teie elukutseliste juu Ning ..prooviabielus" ..hundipassi" ning sedasorti inimesed on üks õrna leidub mehi, kellel tahet ei ole enda
võtta geniaalset naist,
on jäänud see vabadus ja üheõiglus, res ülistate. Kordub vana tõde: elu saanud neiu, mis temast saab? Vist
rahvas... (võiks lugeda ka elukaaslaseks
siis põhjustab seda asjaolu, et mees
mis meile vabariik tõi, kui üks ini kutseliste juures lastakse teha sega halvemal juhusel ..seltskonna tempe võitu
„tormivõitu" ...) sel juhul kui keegi
mene võib valitseda teist nii kui ta matult igasuguseid võtteid, aidatakse ramendi ohver", muud midagi.
ise vastast sealjuures, ei siin pole
Nomen nescia.
tõsist sporti ega võistlust, vaid kok
Vastus „Milvy'le."
tema üle ei ole.
kumäng ja pettus, veiderdamine ning

tahab? Iga inimene võib teha endaga,
mis tahab, ja selles suhtes valitsejat

Joan.

Vastus „Frederic RexMle".
(„ Abielul eht" Nr. 38.)

Kui inimene ei saa armastada,

miks ta siis rahu ei anna? Saadab

mitu
kirja ja käib ise vaatamas,
kas kodu olen. Olen temast loobunud,

(..Abieluleht" Nr. 40.)

lääge spordi labastamine.

Et see tõesti nii, tõendab ka kas
Arvan, et ei eksi, kui ütlen, et
või mõne meil ja kusagil välismaal Teie isikus on kõige selgemini väl
jendatud
kuulus Eesti jonn. Olete
peetud tschempionaadi tagajärgede
võrdlemine.
vist palju lugenud ning arvate, et
Et Teie, „Kandidaat", tõesti „Abi nõnda kui romaanides, nii on ka
elulehe" Motyka nime väärite, sel tegelikus elus. Igal inimesel on ju
les ei kahtle enam minagi. Alul õigus omale valida kas kitsast, vae
olite toores ja häbematu, nii nagu varikast eluteed, kus palju kanna
Motyka, ent hirmust mõningate tiit tust, eneseohverdamist ja armastust
lite eest, muutusite teistsuguseks, on vaja, ning kus ka 60—100 kr.

ja ei anna kokku. Aga kui ta tänaval
näeb, tuleb juurde. Nutab ja palub,
et ei või ilma minuta elata. Aga seal püüdes nii nagu Motykagi, nalja, kui
samas räägib oma suhteid Teisega. gi see on vaid lääge ja labane laa
Miks on see nii? Ei ole ma veel ke danali, mulistades ainsana kirjava
dagi armastanud. Vahel mõtlen, et hetajate hulgas ainult sõnu, ütlemata
ei tea, kas armastus ajab inimest midagi, kuigi räägite palju. Tõsine
kõiksuguseid lolluseid tegema ja ise jutt ja asja juures olemine on Teile
gi vihale. Arvan, et ta peaks midagi võõras, aga, noh, kõikjal peab ju
teist, ilusat, õrna olema. Olen ise olema Motyka.
tundeline ja järelandlik. Ta isegi äh
P. S. Aumehed ei vääna ega kääna
vardab, et ei pea mind keegi saama. kunagi teise nime nagu teete Teie,
Teeb vahel palju lollusi ja paha, sonides midagi segaselt kitsedest.
mille all kannatan. On lubanud mind Samase õigusega võiks näiteks „Poiss
palju ja palju kiusata, kuni ära ütlen Kitsekülast" öelda, kus ja millise ko
ja nüüd teebki seda. Miks on see ha kandidaadina paistab selline so

nii. „Õnnetu hing."

pofe hitja.
Armastuse kulda
ohvriks sinule.
Tuleb tund, mil mulda
kõik kord kantakse.
Kas ei tahaks olla
nüüd sa minuga.
kuni pole hilja
armus elada?
Tuleb tund, mil mulda
kõik kord kantakse.
Kostab kaeblik
üle haudade.
Chypre.

nija.

kuupalgaga võib elada (notabene
kui om tarvidused mõistlikult piirata),

ei tunne naise väärtust, või et nendel
peaks kahtlema nende idealismis, siis vahel valitseb liialt suur arenemise
nad tõusevad kohe ülesse endi „au" vahe. Sarnane mees tunneb siis naise
jalgele seadma.
ees teatud hirmu. Just sellepärast,
„Öö-vilge", mõistan hästi Teie mee et tunnustab naise üleolekut endast,

leolu, milles võtsite kirjutada... Ja ei soovi ta oma elu sarnase naisega
kahetsen, et ma pole mees. Teeksin

Ta austab seda naist,
Teid õnnelikuks, „Öö-vilge". Helli ühendada.
abielluda tahab ta enamvähem
taksin Teid ... täidaksin Teie unis kuid
endasugusega. Sarnases abielus võib
tusi ... Annaksin Teie elule väär ta tunda end vabana, kuid endast
tuse ja mõtte! Kuid nüüd võin öel üleoleva naise seltsis tunneb ta end
da Teilegi vaid lohutavaid sõnu: sunduse all. Looduseseaduse järele

olen kohanud elus ka vigaseid tüd on mees naise pea ja sellepärast ei
rukuid, kuid nad kõik olid abielus; abiellu ka mees endast targema nai
olen kohanud elus ka näotumaid ja
inetumaid, ometi nad on abielus; sega.
Usun, Teil pole igatahes põhjust
tunnen kurttumme, kes on abielus

et Teie niivõrd kaugele olete
täitsa tervete ning normaalse arvata,
arenenud, et ühtki meest enam ei
või kurssi pidada laiema tee poole, ja
kus säädusliku mehe kõrval on ka tega. Nood on lootustandvad mõt leidu, kes Teid omale vastava ei
ted ... Aga nad täidavad meie elu.
nõnda nimetatud ..majasõber" olemas. Lohutavad Teidki Teie kannatustes leia olevat. Kui on olemas geniaal
Igaühel oma maitse järele, sest öel ja kindlustavad Teidki meeleheite seid naisi, siis on alati olemas geni
dakse ju ladina keeles „homo surn",

minutitel vaid sõnad ... Usku tule aalseid mehi, kes naisi ületavad.
Peate otsima vast leiate mehe,
kõik, mis inimlik on, pole mulle ka vikku, ~Öö-vilge"! „Piinatud hing".
kes just teiesugust naist ihaldab.

see tähendab olen inimene ja
võõras mitte. Ainult, et vaimu ei saa

kõrgemas sihis arendada, kui liha
himud vaevavad inimest.
Nomen nescia.

Vastus ~Müstikule".

(„Abieluleht" Nr. 39.)
Ei usu hiromantia võimetesse, en
Vastus „Müstilcule", tema küsi nustada tulevikku. Inimese, samuti
muse kohta hiromantiast.
kõige olemasoleva tulevik on varjul
(„Abieluleht" nr. 39.)
meie mõistuse eest. Ja nii ongi see
Leides „Abielulehest" nr. 39 s; a. parem. Looja, kes loonud maailma,
küsimuse „Müstiku" allnimega: „Kas on selle parema leidnud olevat. Miks
võib tungida inimsaatuse pimedik tuhnime siis ise oma nigela mõistu
ku?" lubatagu mind siinkohal jutus sega selle kallal? Läheb kuidas lä
tada väike looke omast elust.
heb, see on ju isegi varsti näha,
Olen võhik otsustama hiromantia sest inimese eluiga on juba niikuinii
tõelisust või ebatõelisust üldises mõt lühike.
Metsatütar.
tes, kuid võin tuua ühe näite reaal
elust, mis kõneleb küll hiromantia
Amatöör.

Muide geeniused ei abiellu pal
Vastus kõigile neile, kes vas ju. Neil on oma siht, milleks nad
töötavad. Imelikult ei näi Teil aga
tasid „Milvy'le"
Tõtt öelda, pole öelda minul enam mingit sihti olevat. Tundute ole
palju uut, nii nagu kõigil neilgi, kes vat päris tavaline. Isegi sarnase,
mind pikemat aega pommitavad oma Teie kohta naiivse küsimusega

vastustega, mis üksteisest kuidagi
ei erine. Vaadelge vaid elu ja Teie
näete, et igaüks jookseb seal ikkagi
raha järele. Selline armastuse ülis
tamine, nagu teete Teie kõik, tun

dub lapsikuna ja sellisel viisil kõ

kas lõpetada oma elu tulete välja.

Sarnane teguviis oleks mõistetav ühe
primitiivse inimese juures. Teie oma
seesmine tõe äratundmine peaks Tei
le ütlema, kuidas toimida. Olen nõus
Teiega mõttevahetust ses küsimuses

neldakse armastusest vaid ajastiga jatkama. Vastake. Kaitske oma sei
nenud sentimentaalseis romaanes, sukohta. Ja siis räägime edasi.

mille mõju all nähtavasti ka Teie
seisate. Elus pole kunagi nõnda. Siin

käib armumine ja unustamine käsi

Mees.

Vastus küsimusele: Milline olla?

(„Abieluleht" nr. 38.)
Inimene, kes oma tõekspidamiste
meid võita ei suuda. Uue käte vahel
unustakse ikkagi vana ja kõneledes järele ei talita, ei ole kunagi õnne
Vastus „Mmh'ile".
poolt, aga kes teab, võib ka ime
lik. Kui iseloomult olete tõsine ja
sellest pole ma kunagi patustanud.
(„Abieluleht" Nr. 39.)
line juhus olla ...
Minu õnnetus oli vaid see, et ma kergemeelsus mitte Teie iseloomust
Minu arvates elu küll ei lõpe sur
Nimelt jäi mu mees kadunuks, ol
Algained, millest koosneb or ütlesin seda, mida mõtlesin, kart ei olene, siis ei too pealesunnitud
les läinud maailmasõtta 1918. a. maga.
kergemeelsus kunagi rahu ega õnne.
sain ühelt tagasijõudnud eestlaselt ganism kõdunemise, mädanemise ehk mata iganenud eelarvamisi. Seal, kus Varem või hiljem tõstab Teie sees
teate ta vangilangemisest sakslaste põlemise teel ühineb maailmas oleva puudus, ei saa juttu olla õnnest, mine „mina" sarnase „ebaõiguse"

mateeriaga ja siis algab jälle ring
Seisukord paistis lootusetu; mu käik. Hingeks nimetatud vaimlised
lein ja kurbus ääretu, sest armasta jõud samuti ühinevad vastavate jõu
kätte.

sin oma meest südamest.

käes, väljaarvatud neil, kes süda

nagu seda näitas lugu „kurva nai

vastu mässu ja pöördute jälle en
ei unistanud ainult abielust, vaid dise seisukorra juurde tagasi.
sega", kes paljude vastajate kombel

dudega. Seepärast ei maksa sugugi oli juba seal. Elu ja unistuste vahel

Mees.
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fIBIELÜLEHT

Lhk. 6
Kirjavahetus jo poleemika lugejate vahel.

suur vahe, sest kui üks maadleja
seljatab teise alla viit minutit, tun

Caut hääbumisest.

selt defineerinud valesti tõlgitse
nud. Olete ehk mõjunud neisse kül
malt eemaletõukavana —, mida

nistab see täielikku üleolekut.
Et elukutseliste võistlustingimused
tunuks. Kurbus, too „südame okas",
Kunagi aasal haljal
on vaid haiglane tunne ja ei mitte amatööridele vastuvõtmatud, tõendab
sisemise „mina" ja peaaju vahelise veel kord, kas või see, et J. Vink, õitses lilleke.
kontakti puudumine, mida tuleks kes profidega avalikult võistles, ama Mängleval päikese-naljal
„ravida", õrendades või pehmenda tööride hulgast välja heideti. Kui
des peaaju okkultse teaduse abil. olete tõesti amatöör, nagu ütlete ja õnnelik õrnake.
„Pealinna sõstrasilma" mured on tin näiteks ei mitte minule, vaid „Abi /iga pea suri see luul,'
gitud vaid ta kujutluste liigsest in eiulehe" toimetusele seda oma nime
tensiivsusest. Seepärast ta huvides teatamisega tõendaks, peaksite väga tuli sügis ja tuul. . .
oleks ajutine loobumine vaimunäri hästi teadma, et asjaarmastaja elukut
Kunagi pilveke valge,
vast tegevusest ja pühendamine uute selistega avalikult võistelda ei tohi.
Kui J. Jaago ajal, mil polnud temale hõbelaevuke kui,
le elamustele.
Mis puutub okkulismi kui teadusse, ühtegi head meest vastu panna, ama taevamerel sõit julge
siis võib mainida, et selle metafüü tööridega igasugustel tingimustel oli
silise aine alused on nõrgad. Teie nõus võistlema, pole see veel mingi vaba, avar ja lai. . .
esile toodud 6-est nimest on mõtle sugune suur trump, sest nagu ütlete /iga pea suri see luul',
jana enam tunnustatav vaid Fichte. polnud siis temale ühtegi meest vas

lihtsus, õrnus, kodusus omadus

jäädvustas oma niine Fichte õpetuses

Vastus „Daisy'le".
(„Abieluleht" nr. 38.)
Kurdate omas kirjutises, et miks
ei abiellu mees õilsahingelise prei

liga, kes pealegi väliselt silmale
võluv on!.. Raske on nüüd Teile,

kui selliste omadustega õnnistatud
neiule konstateerida põhjust, et miks
mehed Teist kaugelt mööda käivad,

ebasoovitavalt kohtlevad, pealegi,
kui olete veel õrn, õiglane ...
Võib olla olete vast millalgi siiski
oma hingeõilsust meestele ebaõigla

võib katsuda oletada Teie sõnust, Viimasegi vastuvaidlemata nõrku tu panna, aga nüüd neid ikka lei
sest mainiti flirdi pooldamatust?
arvestamine dub, kuigi ma ei usu, et sellist, kes
Meest köidab naises mitte geeniu seks oli ta liig vähene
Seepärast näeme, J. Jaago võidaks, nagu olen öelnud
sena olesklemine, käitumine, vaid loodusteadusega.
et juba Fichte õpilane (Schelling) varemgi.
tunda, mõista, aru saada ...
esineva dualismi hävitamisega.
Sarnaseid naisi, kes aga kipuvad
„Suvi".
vaidlema, tõestama, püüavad alla

Ajal, mil tõusid G. Lurich ja A.

Aberg, polnud olemas veel meil kind

Kunagi südames noores
paisus taevani tung
purustas ahelaid, toores
näis kõik maine see sund. . .
flga pea suri see luul',
tuli sügis ja tuul. . .
Kunagi tuksus ja tuikas,
kunagi õhetas rind:
„Sind,"mu lemmiktar," huikas,—
„iial ei unusta sind!"
Mga pea suri see luul',
tuli sügis ja tuul. . .
ENNO CJJNVOO.

tuli sügis ja tuul. . .

Peate vaatama mehe, kes pooldab
naisõigusi ega ole terroristiks naiste

üle ja kes suudab ka kaitsta Teid

lat vahet elukutseliste ning asjaar selle mehe eest.

mastajate vahel, vaid võisteldi sega
Loodan, et väide, et „enne surman
kriipsutada igal võimalikul juhul oma
mini, nagu seda ütleb oma mälestis Teid, kui vabaks annan", on lihtsalt
Vastus
«Moraalile".
suurt „geeniust", neist mehed põ
tes
ka
J.
Jaago.
Meie
raskekaalu
pa
sõnakõlks, et Teid lihtsalt hirmuga
(„Abieluleht" nr. 40.)
genevad! ..
Kõigepealt lubage, et parandan sel remaist on näiteks A. Kukk, üks hoida enda küljes.
Katsuge mehi kohelda neid nõu
omaaja
paremaid
maadlejaid,
tsir
Joan.
deid silmas pidades, küll näete, et le osa Teie kirjutisest, kus püüate kusest senini eemale jäänud. Sa
leiate peagi sobiva, kes valmis Teie selgitada mulle ja minu mõtteosa muti H. Kruusenbeg, kes näiteks A.
Vastus „Janet'ile".
listele meie maadlustaseme kõrgust,
ga elumeres kaasa purjetama.
(„Abieluleht" Nr. 38.)
aga nii õnnetult, et oda ots, mida Petersonist ikka parem oli, olgugi,
Eldur Endus.
suunida mõtlesite minu poole, Teie et ta võimed polnud kes teab kui
Olge
nii, kui Te olete olnud, ja
tasemel. Ka Pariisi olümpi
Vastus „Mmhl'le" ta vastuse enese vastu pöördub. Et see täiesti kõrgel
aadi auhinnamees R. Steinberg on vähe kannatust ,küll leidub Teilegi
nõnda,
näete
kui
tahate,
isegi,
kuna
puhul ~OIIy'le".
mõnigi korralik sõber, kes oskab
sest „väikesest ajakohastest kergesti võistelnud ja võitnud raskessarjas. lugupidada teiesarnastest tüdruku
(„Abieluleht" nr. 40.)
Selle vastu pole ma kunagi vaiel
kontrollitavatest võrdlustest", nagu
test.
Kuulutage ajalehes ehk peitub
Oleks „011 i" ise hea, siis ta aus ütlete ise, oli muuseas ka vähe juttu nud, et meie kergemad mehed või Teie õnn seal.
taja, kui ühenduse otsija endast pa „Abielulehes" nr. 35 spordiosakon davad raskekaallasi ja seljatavad
Joan.
remaga, võik olla ka keskpärane ini nas. Helsingis peetud maadlusvõist igatahes ka mõnegi elukutselise, na

mene. Et ta aga Teie sõnade järgi lustel, kus võistles ka meie prae gu toda kunagi kusagil tegi sulg
kindlasti halb, siis on järelduseks, gune prim raskekaallane Karl Tross kaalu ilmameister V. Väli 9-puudase
et ka „011 i" pole hea.
mann. Minu poolt varem mainitud J. Joksaga, kuigi see vähe varem
fjtelus: „Ka kõige halvem inimene meestest R. Svensonist, J. Richtof võitis elukutselise „ilmameistri" J.
otsib ühendust endast paremaga," on fist, H. Nyströmist, E. Rosenquistist Tigase.

Kordan veel: elukutseliste maadlus
vaid Teie egoismi väljenduseks. Isik ja C. Vestergrenist, võistles neil
liku kasu mõttes otsite endale tuge võistlustel ainult viimane. See kuu on ainult pettus ja kokkumäng. Või
vastu?
vamat poolt!
lus rootslane võitis meie parima ei väidate Teie ka selle
Poiss Kitsekülast.
Tõesti huvitav oleks kuulda Teie mitte napi töövõiduga, nagu ütlete,
enda vastust, Teie poolt „Abielule vaid seljatas juba 5. minutil. Kas
Vastus ~Veenus'elea"
hes" nr. 39 esitatud küsimustele. Et teadmatuse tõttu või sihilikult ope
Teil nende kohta ~kindel vaade", reerite valeandmetega, mida ajalehele
(„Abieluleht" Nr. 38.)
võib järeldada ka Teie vastusest ei maksaks saata ja mis vist toime Ei tea olusid, mis seovad Teid selle
„Janet'ile".
tuses kogemata kahe silma vahele mehega, siis ei tea ka täpselt öel
„Suvi".
jäänud, samuti kui mõningad asjad da, kuidas Te kõige paremini tast

Vastus ~Moraalile" ta vastuse
puhul ~Sõstrasilmale pealin

..Kandidaadi" vastuses minule, öeldes vabanete.

Vastus „Söstrasilmale pealin
nast".

süQistooduses.
Aleksei Sinisalu.

(„Abieluleht" Nr. 39.)
Inimene on loodud looduse täien

damiseks selles on elumõte. Elu

sihiks ja püüdeks peaks olema kõi
gil: luua enesele mugavad äraelamis

võimalused, võimalikult väiksema
jõukulutusega.

Mis puutub pärastsurmalisse ellu,
siis paistab, et olete omas küsimuses
puudutanud kogu inimkonna ~hellem

at1' probleemi, millele iga indiviid
vist soovib ümberlükkamatut vas
tust. Meie võime luva ning püstitada

siinkohal igasugu võimalikke ja või
matuid utoopiad, „uhkeid" unistusi...

kuid „kaine" mõistuse seisukohalt

vaadeldes, näib siiski, et elu pä

rast surma ei saa olla võimalik. On
ju kõigil üldiselt teada, et pole elu

ilma mõtteta. Mõtet ajuta. Ühtki

iunktsioniseerivat aju ilma südame
(„Abieluleht" Nr. 38.)
ta. Seisab süda vakka ei saa ajus
Katsuge leida endale tõsiselt elule

enam ühtki mõtet, masina
vaatav sügavhingeline mees. Võib tekkida
seisavad ja elu kustub. Kui
olla suudab see Teie hinges täita rattad
das võib sarnaste eeltingimuste juu
seda tühja kohta.
Elust põgenemisele ärge enam ku res elu üldse võimalik olla! Näib
nagi mõelge, sest ainult nõrgad põge nii, et need, kes jaatavad elu prob
leemi pärast surma, ei hooli puhta
nevad elust.
Joart.

mõistuse argumentidest.

Eldur Endus.

Vastus tema vas

Ära arvusta kedagi liig karedalt:
tuse puhul „Neiule Kitsekülast". vead,
mis näed teises, võivad sinus
(„Abieluleht" nr. 38.)
endaski peidetud olla.
Ära mõista kedagi kergemeelselt
Teie vastust lugedes ei saa küll
muiget tagasi hoida. Lubage küsida: hukka, sest kes vastutab, et olukor
kas mees, kes armastatu koju saa ras, milles su kaasinimene eksis,
dab, ei võigi olla kindla iseloomuga? sina eksimatuks oleksid jäänud.

Kõige puhtam tee on see, et kat
„seal oli ka meie paremal raskekaal
lasel kokkupuutumine Teie poolt nii suge leida endale oma austajate hul
jumaldatud ja kiidetud Rootsi ja gast mõni niisugune meeshing, kes
(„Abieluleht" nr. 40.)
Soome parematega" jne. lubatagu öel kaitseb ja vabastab Teid sellest hir
Teie katset, seletada ja lahendada da, valetate ainult. Just Helsingi muvalitsejast. Aga peate olema ette Ja siis mis
teatavat närvide nõrkust okkultse võistlused näitasid, et meie ja maa vaatlik, et ei satuks vihma käest jõult mehi?
teaduse abil, võib pidada ebaõnnes- ilma parimate vahel on suur, väga räästa alla.

nast".

Wastus , Mmh !'ile".

ajast ületavad naised
Mees.

Ole ligemise vastu nõudlik, ent
enese vastu nõudja.

Ta raputas oma käharpeakest, vaa mu, kuid siiski asus südamesse ime
Laula midagi mulle! Laula üks
kõik mida, aga ainult laula, kas või dates pruunest silmist mu otsa. Võt lik tühjus ja keegi nagu oleks öel
unelaulu!
sin ta käevangu ja koos liikusime nud: „Ära lase teda minna, ta jääb

-—Laulame siis juba koos mõle kodu poole. Kuid Sonja näole oli

tekkinud imelik tõsiduse tunne. Ta
Kallas sügisene päike kulda üle seid puid. Armastan kuulda metsa mad, eks teeme nii!
Laula enne sina mulle, siis lau käis mehaaniliselt, sageli vaadates
kolletanud puie ja lõhnadest haih salakohinat, mis kõrvadele armas nii
tunud maa. Valas viimseid soojusaa sama, kui mahe sümfoonia muusika.lame koos! Ta sosistas sedametsa.
Kahju on lahkuda metsast, när
Näen, mu väike luuletai, sul on tasa, nagu kartes, et kõvasti öeldu
tome sügisele ettevalmistavale maa
le. Kahvatanud ja kolletanud olid hea fantaseerimise and. Tulin minagi na hajuks nood sõnad. Ta sügavaist buva sügislooduse rüpest. Armastan
silmist
hoovas
palju
soojust
ja
arm
kõik lilled; olid elanud nad mööda sellepärast siia. Tulin siia samuti
nii väga loodust ta on mulle
sust vaikivat armastust.
teiseks a priror'iks.
ilusa suve ning nüüd võis jälle surra. vaikust otsima.
Ka minul oli kahju, kuid Sonja li
Sonja!
Tead
sa
mis
on
vaikiv
Kas
tead,
ma
ei
taha
enam
su
Puie lehisse sigineb ikka rohkem ja
rohkem kollast varjundit. Kahvatub gugi linnas elada. Tahan nii väga armastus? Hea, sa tead seda! Oled giolek peletas kõik kurvad mõtted
eemale.
enne klorofülli tulvil olnud maaka edasi õppida, kuid ei tea, mis see vaikiva armastuse kehastis.
Alex! Räägin sulle midagi, mida
Haarasin tema käharpeakese ja
mar, aset andes nukrustavale ja nagu viimasel ajal tähendab, sest kaob
tahtmine mingiks tegevuseks ja tah suudlesin teda huulile. Haaras mind
mahajäetud kollasele toonile.
õrnalt embusse tüdruk ning sosis
Ilus on sügispäev vabas looduses. tejõud on nagu halvatud.
Südamesse tekib armastus looduse
Sonja! Sa ära mõtle nii! On mi tas: Alex, sind armastan!
Armasta, armasta, mu vaikiv
vastu, tekib armastus kogu inimsoo nulgi olnud sarnaseid hetki, kus tun
vastu. Ei laula enam küll lõbusaid nen end nii kurvana, nii mahajäetuna. armastus. Sa oled mu vaikiv armas
tus.
viise linnud ega sillerda pääsukesed; Ainult sinu nägemine teeb mind
Olen.
nende lauluaeg on ju möödas. Aga rõõmsaks.
Möödus nagu õnneuim silme eest
Sammusime käsikäes mööda met
too nukrustav loodus haarab hinge,
pannes selle kurvalt kaasa helisema sateed, ümbruses kolletav kanarbi mööda. Meid valdas kirg, tugev ja

sulle kadunuks!"
Kahekesi sammusime viimast tee

konda enne lahkumist. Sügispäev
näis mulle hallina. Kadunud oli üle
meelik hommikune tuju, nukrustus
vägisi haaras hinge. Kuid naerval
näol püüdsin näida lõbusana, val
latuna, et temale mitte valmistada
kurba tuju.

Sa ei jää ju igaveseks sinna?

Kord tuled suure kunstnikuna tagasi

ja avad ateljee pealinnas. Mis sa

sa veel kuulnud pole. Tahaksin sõita arvad?
välismaale selleks talveks kooli. Ar
Ta naeris lõbusasti, vallatult.
mastan nii väga kunsti. Tean isegi,
Oled suur laps! Muidugi tulen

raske on lahkuda, kuid eks peame
takistusile vaatamata edasi püüdma.

Sonja! Sa siis lahkud tõesti!

tagasi sinu juurde!

Süda rõõmutses ülimas õnnes.
Tahtsin siis kallistada tervet maa

Tead sa, aimasin seda ju ammugi. ilma. Haarasin Sonja kätele ja kand
Teadsin, sa nagu kartsid seda mulle sin teda. Kätes oli jõudu mitmekord
avaldada. Muidugi on parem sulle selt.
võimas.
soovitada, täiendada end kunstis ja
Jookseme Sonja, jookseme! ..
Jookseme võidu! vastas tema.
Sonja! Sonja! Sind omada ene sõida tingimata siis. Kuid ehk pöör
sele on suurim õnn. Kas tead aimata duvad asjaolud ja sa unustad kodu
Käsikäes vallatledes jooksime las
unustad kõik möödunu suur tena sügispäevases halluses, vastu
suurt õnne, õnne, mis on kaasa maa,
linna käras?
kiskuv.
tulevikuradadele, kust peegelduvad
Tean, Alex, tean!
Ei unusta! Ei unusta, Alex! fata-morgana ilusad kujutlused ja
Teadsin küll tema kindlat iseloo- pildid.
Sonja! Sinu silmad on nii süga

kuväli. Tundsin rõõmu, vallatuslik
Päev hommikune tõi mu väsinud ku rõõmu selle üle, et kohtasin
ajju nagu uut verd. Oli möödunud temaga. Ei olnud enam silmi loo
nädal rabelemises tööl, närvid nagu duse nautimiseks, vaid ainult mu
spiraalid keeratuna kokku peas. kujutluses mõlkus tema. Mulle meel
Sammusin metsa, keset ideelist rahu disid ta sügavpruunid silmad, täis
ja vaikust. Mu peas kumas mingi lapselikku vallatust. Ta huuled paka
tajumatu vasar. Kulges mõttelõngad tasid naerust. Mustad käharjuuksed vau kui Volga... Ei, nad on lõpma
kokku suureks sõlmeks, mida raske raamisid ta nägu. Sonja juuksed olid tud, põhjatud ...
uiibid ..
Räägin sõnu mõttetuid, sosistan
lahti arutada. Vaatlesin sügisloodust kui siidist. Neisse peitsin alati oma
—filosofeerisin eneses. Miks on pea, kui hing otsis rahuldust. Siis talle neid kõrva. Tüdruk lamab
kaduv kõik siin maailmas? Kas ei silitas Sonjake mu juukseid, lausu käharpeake mu süles ja ainult räägib Unistuste prints, sa viibid nii kau naeratades enda ninakesed välja,
oleks parem, ku ikestaks alaliselt des mahedaid sõnu, mida kuulaksin silmiga. Loen ta silmist sõnu, vaiki gel, kuid minu igatsus on sinuga. vaatlema elu algamist.
küllusest pakatav kevad või tunnetes alati. Hea oled sa, Sonja! Sinu vaid sõnu. Ei kunagi varem olnud Rändan nii üksi siin ääretus maaSiis kui laulis juba linnu suu, kuu
sarnast neidu on raske leida. Ai ta mulle nii armas, kui tol korral.
kääriv suvi? Miks peab astuma sügis
lutades kevade saabumist siis tu
nult
mina
mõistan
sind.
Ainult
mina
Tahtsin, et saa oleks kestnud iga
Oli sügis, kui nägin sind; sind, lid ka sina, minu unistus, tulid ja
ikka ja alati järgi suvele. Hävitab
kellele kuulub mu süda. Sa hii
halastamatult looduse ilusa loomingu. saan aru sinust. Tahan alati täita vikuni. Eluproosa oli meie hinge
suudlesid nukruse mu silmist ja and
Miks ei ole samuti püsiv ka armas su soovid, mida iganes ihkad. Kuid dest hajunud, asemele astunud idee lisid mu juurde kui vaikne õnn ja sid tagasi mu hinge kaunima aato
tus? Kas ei võiks kaks inimest, kes sa ei soovi midagi. Sa oled ainult de-maailm rikkais varjundeis. Meie kadusid, jättes järele vaid mäles mi... See oli õnne aeg!!! Naerata
teineteist leidnud, jäädavalt viibida vallatu ja lõbus. Ole, ole lõbus, hinged ei olnud enam materjaalses tusi kauneid ...
des soojendas päikene, kaht õnne
koos? Rasked on nood küsimused. sest ka mina olen ühes sinuga minas, vaid hoopis kõrgemais sfääSinu silmad olid ilusad kui loo
likku inimlast. Kiigutas õrnalt laine
res. Tunnete üliküllus oli haaranud toslilled, kuid täis kurba tõsidust,
Elu sammub ikka oma rada, tema lõbus ...
ke paadis merel meid. Laulis öö
Hoidsin teda käega piha ümbert. meid oma embusse ja meie mait ning sinu suudlused kuumad kui bik enda kaunimad laulud, ja mets
purustab ettepandud paisud ja tõk
sesime teda täiel sõõmul.
Ta surus end minu vastu.
ked.
lõunamaa päikene, milliseid tihti su sosistas õrnu sõnu, meile kahele.
Vaikiv armastus! .. sosistasin rusid minu huulile kõik, kõik on
Aleksei, sa mõtled jälle midagi
Aleks! Kas sa siis mind ei
kõige selle looduse ilu, kum
märkagi?
rasket! Heiduta kurvad mõtted talle kõrvu. Silitasin ta juukseid, vajutatud igavese mälestuse pitsa Üle
mardas Loolja sinine vaip õn
põimisin neid oma sõrmede ümber. tiga minu südamesse.
Kohkusin ning lõin silmad ülesse. peast!
netaevas ... Kuid kõik on mööduv;
Olin nii enesesse süvenenult sam
Ei, Sonjake! Ma mõtlesin si Kaua kestis meil armuunelm, kaua Ja, oli sügis. Melankoolne, nuk ja jälle on sügis. Puhub vinge tuul,
munud mööda teerada, et ei märga nust. Sa oled kuldne neiu. Sinust põksusid südamed kiires taktis. rusi niristav, vihma piserdav külm kõrgele paiskavad lained valget vah
nud sugugi vastutulijat.
mõtlesin praegu ja sinust mõtlen ma Suudlesin teda kõikjale: huuli, silmi, ja õudne, kui hauatagune elu. Kuid tu, ning külma vihma valab ojana.
Sonja! Kuidas sina siia sattu kõikjal. Tahaksin hõisata ühes si ta nägu, ta juukseid.
meid soojendas armastuse päike ... Üksikud koltunud lehed, mis veel
Külm hakkab, Alex! Tuul vilu Siis läksid sina, jättes järele mu säilinud puude raagus okstel, rapu
sid?
nuga. Sammuda läbi elu rõõmuga,
Näed, tulin!
hakkab puhuma, tuul sügisene
südamesse valusa haava.
kui aga sina oled minuga.
tab lahti tormine tuul, paisates õhku.
—Käime siis, jookseme!
Jalgsi?
Kas
liigume
veidi
edasi,
siis
Ootasin tagasi tulema sind, mu Langeb neist mullegi näole, ja nen
Haarasime teineteise käed ja jook hakkab soe?!.
Jah!
unelm ...
de
puudutus on kui surma külm
Kadus mu pessimistlik ja melan sime. Jooksime kaua, läbi võsastiku
Jooksime metsa-all nagu lapsed.
suudlus.
Tasa oli möödunud talv, saabunud
Püüdsime teineteist, jookstes läbi
koolne tuju. Muutusin rõõmsaks, na ja padriku, kuni väsisime.
Ning sina viibid nii kaugel, mu
Ah! Olen nüüd väsinud!
puhmastike, naerdes ja vallatades. oli kaunis kevade, ning tärkav loo
gu väike laps, kes rõõmustab iga uue
Kui lõbus on tänane hommik! dus sosistas: „Küll tuleb taas jälle unistuste prints. 00, kallim, rutta
Istusime varjatud kohale maha.
nähtud asja üle.
—Kuidas sa tulid sellisele mõttele, Korjasin kuivi heinu kuhjast ja võt Eks meeldi ka sulle see, olla met su prints, su armastus, kannatust, sa mu juurde, hinges on nii külm! Sina
oled mu päikene, tule taas jälle ja
rahutu hing!
nii vara hommikul tulla jalutama sime istet mahapandud heintele. Mu sas kahekesi?
mulle õnne, soojust südamele.
tüdruk oli väga väsinud. Asetasin ta
metsa?
Sa küsid seda veel, Sonja! Tärkasid rohulibled emakese maa anna
Ootan sind tule, oo tule ju!!!
Armastan nii meeleldi viibida pea oma sülle, lokid laialilaotatult Tead, kusagil pole nii hea olla, sülest, avanesid kartlikult lillede
üksinda vabas looduses, keset põli- mu põlvil.
kui sinu juures. On sul veel külm? kroonid ja pistsid puie pungadgi
V alee-Liilia.
hääbuva loodusega.
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Sport,
Kõigist tühidatt.
Hamburgis peetavatel tänavustel
maailmameistri võistlustel, mis lõpe
vad peagi, võistlevad peale Aleksan
der Petersoni veel kaks eestlast,
Karl Tomberg ja Karl Veimann. Na

gu ikka, esineb K. Tomberg seal
„Siberi kangelase Radko Petrovit

schina" ja K. Veimann „mongoolase
Veinurana." Kõigil eestlastel on eel
dusi auhindade evimiseks, ei mitte

aga esikohale tulekuks. Selle või

dab Hamburgis Narvas sündinud hiig
lane Stanislav Karkavenko, kelle ema
eestlane, isa ukrainlane ja ise Poola;

kodanik. Teistest tallinnlastele tun
tud meestest on eeldusi kohale tule
miseks poolakal H. Pinetzkil ja neeg

ril V. Thomsonil, kuna aga vana
paks F. Spevazek ja R. Marunke
võistlustelt lahkuma pidid.

Keskkaalu kindel võitja on saks

lane Fritz Kley, kuulus Otto Huh

tase maadlusviisi järelaimaja, keda
kutsutakse „kautschuk-inimeseks".
Tubli on siin ka kuulsa Hans Kavani
Franz, kes 1928. aastal maad
les Tallinnas ja kevadel Viinis pee
tud võistlustel F. Kaleyle kaotas.
Kõige raskem maadleja maailmas

maadlusõpetajana, kuigi on väga kõr
ges vanaduses. Kõik Poola parimad

10 munakollast hõõruda IV2 klaasi
suhkruga, juurelisades 2 klaasi jahu
durski, on läbikäinud S. Pytlasinski ja 2 klaasi rõõska koort, 10 vahule

amatöörid, kelleks hiljuti oli ka tä

koolist.

Meie populaarsem elukutseline, il» panna.

Aga seda ei kauaks. 22. minuti
silla ja naelutab tema matile.

tavasti möödunud reedel endise ama möödudes surub J. Jaago vastase

töörmeistri Johannes Vingiga, kes

Rõõsakoore pirukas.

navu Tallinnas maadelnud V. Ba

Jaan JaaQo - Joh. Vink.
mameister Jaan Jaago võistles tea

perenaistele.

on olnud senini Soome-rootslane G.
Zagorski, kes kaalus peaaegu 13 puu
Inglis keks.
da, kõige pikem maadleja meie G.
Lurichi ja A. Abergi suur konkurent
Hõõruda 400 gr. võid ja 400 gr.
serblane St. Antonitsch, kes oli 2,14 suhkrut vahule, juurelisada vaniljet
mtr. pikk. Mõlemad mehed on praegu ja sidronimahla, ühe kaupa 16 muna
juba surnud. Väljapaistvatest asjaar sisse lüüa, kogu aeg ühele poole hõõ
mastajatest on raskem olnud roots ruda, puistata peale 400 gr. jahu,
lane A. Ahlgren, kes kaalus 9 puuda. segada segamini ja viia välja külma
kätte. Kui külma käes hästi ära jah
Suurmaadlejatest osutub kõige ker
gemaks meie kadunud Georg Lurich, tub, juurdelisada 200 gr. rosinaid.
kes tavaliselt kaalus ainult vähe üle Paks raudvorm hästi võitada, põhja
viie puuda. Ent siiski oli temal 10— peale panna veel üks leht hästi
paberit. Taignaga täita
12 puudaste hiiglaste seljastamine võitatud
kolmveerand vormi ja siis küpsetada.
nalja asi! Eestlastest osutub raske Keks peab küpsema mitte vähem kui
maks maadlejaks 9. puudane tartlane
tund aega keskmises soojuses. Kui
K. Mosin.
keks hakkab äärte pealt lahti lööma,
Poolakas Stanislav Pytlasinski, ke ja sissetorgatud paigakene jääb kui
da G. Lurich pidas prantslase Char vaks, siis on ta valmis. Kui tahetakse
les Lebuce ja enese ees paremaks kobedamat keksi saada, siis tuleb
maadlustehnika tundjaks maailmas, munavalge vahule lüüa.

elatab ennast praegu Varssavis

tuntud oma suviste esinemiste pärast
Nagu kuuleme kavatsevat elukut
seliseks tunnistatud J. Vink edas
„Grand Marinas."
Ülekaalus, nagu oodata võis, oli pidi hakata omale maadlemisega ka
kogu maadluskestel J. Jaago, kuna leiba teenima, sõites juba peale uut
aga J. Vink, nagu suvel J. Neeseri aastat välismaale. Samuti pidavat
gagi \õisteldes, püüdis matilt põge kuuldavasti tegema ka meie pare
nemisega päästa mis päästa on ja mad raskekaallased Erich Männik
pikemat aega ilmameistrile vastu- ja Olaf Luiga.

Raadio.

HOpanffiteid

Tähtsamaid teateid Tallinna jaama saatekavast.
Pühapäeval, 22. novembril: 9.55.
Jumalateenistus Jaani kirikust. Jutus
tab õp. Hassenblatt. 1215. Põlluma
janduslik loeng. 12.45. Põllumajan

duslikke teateid. 13.00. Lõunane

Moosiga pirukas.

kirikust. Jutustab õp. Sommer. 19.30. dus. Kuni 16.30. heliplaate. 18.30. Rek
ülekanne Tartust. 19.35. XXI avalik laami ja heliplaate. 18.50. Päevauudi
raadio-õhtu „Estonia" Sinisest saalis. seid. 19.00. Ülekanne Tartust. 20.05.

Lõpuks kuni 23.00. tantsumuusikat Muusikaline matk ümber maailma.
7. Poola.

heliplaatidelt.

Esmaspäeval, 23. novembril: 15.30.
Päevauudiseid. 15.45. Ajanäitaja õien

õnne kergekaalus, aga seda edutult. Kauba; 3. Kauba; sulgkaal 1. See

Reklaami ja heliplaate. 18.50. Päeva Kuni 16.30. heliplaate. 18.30. Reklaa

ja heliplaate. 18.50. Päevauudiseid.
uudiseid. 19.00. Ülekanne Tartust. mi
19.00. Ülekanne Tartust. 20.05. Kont
20.05. Vaimulik kontsert Jaani kirikust.
sert Juh. md. flrk. Krull.

21.20. Kontsert heliplaatidelt.
Teisipäeval, 24. novembril: 15.30.
Päevauudiseid. 15.45. fljanäitaja-õien
dus. kuni 16.30. heliplaate. 18.30. Rek
laami ja heliplaate. 18.50. Päevauudi
seid. 19.00. ülekanne Tartust. 19.30.
ühiskonnateaduse õpiring. (Juh. vann.
adv. fl. Susi). 20.15. ülekanne Tartust.

hoopis kahvatu. Üldse näib R. Kuu- võistlustelt osavõtjate puudusel ära.

lüüa 2 muna, lisada juurde 300 gr.

jahu ja siis hõõruda umbes tund aega.

Väiksed plekkvormid täita valmista
tud taignaga, keskele sisse panna
moos ilma vedelikuta ja katta pealt
sama taignaga. Panna vormid ple

kile ja sellega ahju, et nad hästi

Õnnetus, õnn, õnnetus...
Autoõnnetused, telefonipostidele ja ettevaatamatuse ja aeglusega nagu

Õiguse-kaalukojast.
Tasase kummalised tembud.
Oskar Tasane on üks neist „valge

senti leiva ostmiseks. Tõeli
1. õpilane: Ei tea, kas õpetaja paar
selt kulutas aga saadud raha Oskar
Tasane
2. õpilane: „Loodame kõige pa ostmiseks.ikka kokaiini ja morfiumi
Kohtus.

Kohtunik: ,Teie vanadus,

preili?"
Tunnistaja vaikib.

Kohtunik: „Noh, kui vana olete

siis harilikult?"

kanakuuri kinni panna.

Elli: „Pane ,kui sa tahad! Aga

seda ma ütlen sulle, munema ma ei

hakka."

Vanglas.

inimestele otsa ajamised on muutu seda teha võis varem. Cks hetk ja
V angivaht: „Siin peab igaüks
nud meil nii sagedasteks, et keegi kass oligi juba auto all, ent kuidagi enesele
kutse valima. Mida tahate
neile enam õieti mingisugust tähel siiski nii õnnelikult, et mingisugust te omale ametiks valida?
pann ei pööra, isegi mitte seal, kus viga. Auto alt pääsenud, polnud kas
Vang: „Tahaksin enesele proovi
seda tehtama peaks, vaid autojuhid sil enam sugugi aega ringivaadata, reisija ametit."
kihutavad edasi ikkagi endise hooga, vaid nii ruttu, kui vähegi võimalik,
üle kivide, kändude, inimeste ja ka andes jalgadele valu, silmis selline
loomade, nagu seda näitab too hale hirm ja ahastus nagu oleks temal vä

naljakas lugu, mida jutustame ala hemalt kolm tosinat koeri kannul.
mat.

Too oli nimelt kolmapäeva peale
lõunal, kui S. Pärnu maanteel suur
ja uhke kass alustas rahulikult üle
tänava minemist. Aimamata midagi
halba otsis uhke Ints või Ants pori

Aga, oh häda! Suures hirmus polnud
kassil enam aega tähelepanna oma
ümbrust, vaid tormas vastu kivi trep
pi, pealegi nii õnnetult, et kukkus ja
enam ülesse ei tõusnudki, vaid jäj
lamama, suust ja ninast nirisemas

Eeskujulik abielumees.

Cakke Cennanud pühade. ueinicL
Kuna kaunimad pühad, jõulud

pole enam kaugel, vaid need näda

lat neli, mis nendeni veel aega, möö
duvad peagi, teeb mõnigi agar pere

naine juba praegu esimesi etteval

mistusi pühadeks, et kõigi asjadega
õigeks ajaks valmis saada.
Üks neist hoolsatest perenaistest
oli ka Anna V., kes koos ema armsa

abikaasa Karla ja noorte varapäri
jatega elab kusagil „Lillekülas". Et
pühad ilma ..märjukeseta" pole üld
se pühad, teadis Anna ja teadis ka
Karl. Kuna aga „va vabariigi valge"
pole just kõige magusam, otsustati
keeta ise pühadeks marjaveini, mis

õnnelikult valmis sai tehtudki nä
dalapäevad tagasi.

Nagu ikka pandi vein suures viie

kümne liitrilises pudelis tuppa ah

ju taha käärima. Vana Karla vaatas
nüüd sageli muheledes ja lõuga sili
tades suurt pudelit arutades enda
misi ja seletades ühtlasi ka naabri

tele, et küllap ta veini lõpplikult

Põgenedes võttis Oskar Tasane
töömajast muidugi kaasa sealt an
tud riided, ei mitte selleks, et ker
jates vähe viisakam välja näha, vaid,

et neid vist rahaks teha. Oskar Ta
sane tabati, kuid töömajast saadud
riideid tema juurest enam ei leitud.
Väleda jalgne kerjus paigutati nüüd
muidugi vanglasse, kust naljalt põ
geneda ei saa. Ühtlasi tõsteti tema
vastu süüdistus võõra vara raiska
mises.

Punase kaleviga kaetud kohtulaua

Mõni kuu tagasi paigutati Oskar ees seistes, seletab Oskar Tasane,
Tasane koos A. Leppiku, vendade et ta riideid pole kuhugi pannud,
need linnaöömajas olles tead
R. ja V. Tannerite ning teiste pea vaid
matul kombel kaduma on läinud.
linna elukutseliste kerjustega Kopli
Ent Oskar Tasast see seletus ei
töömajja. Oskar Tasase töö oli seal
küll kerge, ta pidi ainult j uure vii ja päästa. Võõra vara raiskamise pärast
harima, ent kerjus pidas sedagi ras peab tema minema nüüd 5 kuuks
keks, pagedes kahel korral tööma vangi ja ühtlasi tasuma tööinajale
jast, et saaks linnatänavail möödu
kaotsi läinud riiete väärtuse 14
krooni.
jatelt jälle almuseid nuruda.

Naine, kes jättis maha oma lapse.
On tavaliselt nõnda, et emad ei kes Linda J. vastutusele võtsid oma
söanda viivukski lahkuda oma väi lapse mahajätmise ja selle eest mitte
kestest lastest, vaid püüavad ikka ja hoolitsemise pärast.
alati hoolitseda nende eest ise. Soo
Kohtu ees seistes ei püüa Linda
tuks teistsugune ema on aga Linda

J. salata oma süüd, vaid kahetseb
pattu, seletades, et ta
naine, vaga inglinäokese ja blond pisarsilmil
iga hinna eest oleks tahtnud ise hoo
juukstega prouakene.
litseda
oma
lapse eest, kuid siiski
Saades mõni kuu tagasi väikese
saanud seda kuidagi teha.
tütrekese emaks, arvas ta, et mai polevat
Mehepoolt puudusesse ja hätta maha

J., ei mitte enam just liialt noor

mukesele piisab kahenädalisest ema

armust. Ta viis lapse oma tuttava jäetuna sünnitanud tema lapse. Nälg
Proua Kämmal telegrafeerib oma Emilie P. juurde, öeldes, et ta lapse olnud varaks, ent last oma juures
hoides, polevat olnud mingisuguseid
mehele suvituskohast: „Kolme nädala sealt varsti jälle ära viib.
võimalusi töötegemiseks. Et selleks
jooksul pool maha võtnud. Kauaks
Aga ei nõnda. Küll ootas ja ootas aega saada, viinud tema lapse Emilie
pean jääma?"
Emilie, et Linda oma lapse ära viib,
Mees: „Veel kolmeks nädalaks." ent siiski ei näinud ta enam Lindat. P. juurde, muidugi vaid väheks
Kolmandamal päeval kuulis Emilie, ajaks. Tööd saanud tema aga maalt
enne kui sai minna järele lapsele,
et Linda on sõitnud koguni maale ja
praegu rinnalaste kodus, antud
ega mõtlegi sealt enam vist lapse kes
asi kohtukätte.
Perekondlikke teateid. järele tulla, kuigi seda lubas.
Nüüd ei jäänud Emiliel enam muudKohus mõistab Linda J. selles
Sajuseil sügispäevil on sündinud üle, kui ametivõimude poole pöörata, aresti üheks kuuks, sedagi tingimusi.
oma vanematele õnneks ja rõõmuks:

sel tänaval kuivemaid kohti, et mitte veri, pööreldes ja vääneldes ise valus.
Auto alt oli hiirekuningas nagu
määrida oma ilusaid valgeid käppa
sid. Eemalt lähenes auto, ent kass ime läbi tervena pääsnud, ent hetk
siiski vigastanud ennast nõn
ei pööranud sellele siiski mingisu hiljem
gust tähelepanu, vaid jätkas endise da, et enam ei tõusnud. Et vähendada
vaese looma piinasid, laskis keegi
kadestusväärse rahuga teekonda.
Vivi Laev; Ivo Heikki JakobevKuid, vaene kass! Ei teadnud mees kohe sealsamas maha - tolle õn Jakobson;
Hilja Tammik; Lia Veigel;
muidugi uhke hiirekuningas, et meie netu kassi, kes suri just siis, kui Rene Karu; Harry Karlsbach.

päivil ei tohi tänavail liikuda sellise ta surmast pääses!..

seid. 19.00. Lastetund. 19.30. „Päe
valehe" toimetaja E. Jalak: Nädala
välispoliitiline ülevaade. 20 00. Üle
kanne Tartust. 20.05. Kontsert. Juh.
md. flrk. Krull. 21.05. Vana tantsu
muusikat. (Salong, Oja, Neuman).
22.00. Moodsat tantsumuusikat „Es
tonia" Valgest Saalist. (The Estonia

eesti laule heliplaatidel.
Kolmapäeval, 25. novembril: 15.30.
Päevauudiseid. 15.45. Ajanäitaja-õien- Dance Orchestra).

ikka veel haige peaks olema?

Munema ei hakka!
Ema ähvardab üleannetut Eliit

J<jii Zaffinn naerab ja nutab.

Laupäeval, 28. novembril: 15.30.
Päevauudiseid. 15.45. fljanäitaja-õien
dus. Kuni 16.30. heliplaate. 18.30. Rek
laami ja heliplaate. 18.50. Päevauudi

Hõõruda vahule 200 gr. võid, li
sada juurde 200 gr. suhkrut, sisse

Siin pidi ta kaotused vastu võtma berg; 2. Glücke; 3. Schmidt; kerge remat."

nii Stelepev 1. kui ka Röödingult, kaal 1. Taar; 2. Steljev 1; 3. Röö
jäädes sellega auhinnata, olgugi, et ding; kergekeskkaal 1. Nieländer;
kaotus Röödingule oli ebaõige. Ek 2. Ekholm; 3. Mänd; keskkaal 1.
holm pidi alistuma meie meister Nie Mykanen; 2. Kuura; 3. Alits; pool
länderile, kolmas soomlane, noorkir raskekaal 1. Renke; 2. Kalm;
janik Mykanen suutis aga üllataval 3. Kalm.
kombel võita R. Kuurat, kelle vorm
Kärbes- ja raskekaal jäid neilt

Reedel, 27. novembril: 15.30. Päeva

dus. kuni 16.30. heliplaate. 18.30. uudiseid 15.45. fljanäitaja-õiendus.

pruuniks küpseksid; kui vormid on
jahtunud, siis pirukad vormidest väl kuradi" kokaiini ja morfiumi ohv
ritest, kes varem oma haletsemis
ja võtta.
Rinnastatud rusikad pidasid paraadi..
väärselt armetu välimusega äratas
kaastunnet mõnegi pealinnlase sü
V.-s. Sporti poolt korraldatud pok rai puuduvat kindlus, saavutades
dames. Paljaspäi ja kätt välistades
sivõistlused möödunud lau- ja pü kord hinnatavaid suurvõite, kord hä
seisis ta siis ikkagi kusagil tänava
hapäeval ei pakkunud just palju, bistavaid kaotusi.
Nalja.
serval, seletas jõuetul häälel midagi
kuna neilt jällegi puudus rida meie
Midagi muud erilist neil võistlus
raskest haigusest, mis takistas töö
paremaid. Kohale olid küll ilmunud tel polnud, pakkudes üldiselt vä
Õppurid
omavahel.
tegemist ja palus igalt möödujalt
kolm soomlast, eesotsas kuulsa Oiva hem kui seda oodata. Auhinna evi

Johtasega, mees kes tavaliselt esineb jäte nimestik kujunes siin järgmi
kukk- ja sulgkaalus, proovis siin seks: kukkkaal 1. Lindevald; 2.

Muusikateooria tund. (flrk. Krull.)

kontsert. Juh. md. Ark. Krull. 14.00. 20.00. Kontsert. Lõpuks kuni 23.00.
Pr. J. Steimann, toitmisest. 16.30. tantsumuusikat heliplaatidelt.
Reklaami ja heliplaate. 16.50. Päeva
uudiseid. 17.00. ..Vahitorni" Seltsi
Neljapäeval, 26. novembril: 15.30.
kõned 18.00. Jumalateenistus Kaarli Päevauudiseid. 15.45. fljanäitaja-õien

löödud munavalget. Kõik ettevaat
likult läbisegada, võitatud vormi va 20.20. Kontsert. Juh. M. ProKofjeff.
lada, ahju panna ja kui valmis, ri 21.00. Esperantokeelne nädala Kro
pudada üle puudersuhkruga ja va onika. 21.10. Kontserdi järg: Lõbusaid
niljega.

dus. Kuni 16.30. heliplaate. 18.15. Rek
laami ja heliplaate. 18.35. Päevauudi
seid. 18.45. Lastetund. 19.15. Ülekanne
Tartust. 19.20. Retsitatsioone. 19.30.

Päevil, mil pilvede taha kadunud

päike ja hallist taevast piserdub

Lahutuskojast.
Raske on vabaneda küljeluust.

alla vihma, on tõotanud üksteisele
Ka Leena Lisette ja Felix Strand
Paar viimast nädalat kipuvad lahu
olla päikeseks need, kes kihlatud:
kes õnnest säravatena pulmi
valmides nüüd mõnelgi päeval vist
Lea Teetsoff ja Ernst Tults; Anet tajatele olema kaunis kurvad, kuna berg,
pidasid
20. novembril 1926 aastal, ki
laulu jorutama peab.
te Painik ja August Varmas; Hermi soovitud otsus kuidagi ega kuidagi
ruvad
nüüd siis tehtud tegu, kuna
Ühel õhtul, kui Karla tubli tükk ne Ahvi ja Johannes Kukk; Alma enam tulla ei taha, vaid enamik
kes tulevad rõõmsa südamega nemad polnud ikkagi üksteisele need
aega veinipudeli saladuslikku sisise
Rentov ja Georg Valing; Elfriede neist,
mist oli kuulanud ja lõpuks lauataga Schmidt
lahutuskotta sealt nukralt ja norus õiged nagu seda viie aasta pikune
ja Hugo Brenning.
ajalehti lugema hakanud, sündis äkki
päi tagasi peavad pöörama, kirudes kooselu näidanud. Tehtud viga peab
midagi hirmsat. Kõlas vali pauk nii
Altari ees antud sõnaga on tõo endamisi, et lahutada pole kaugeltki uitama parandada lahutus, miile vas
tu ka kohtul pole midagi.
nagu oleks tuldsülganud kõik Aegna tanud igaveseks üksteise kõrvale nii kerge kui laulatada.
kahurid korraga ja enne kui ehma jääda:
Ja nõnda oli see jälle ka möödu
Liisu ja Mihkel Lauril, Bronislava
tudes kangestunud perekond õieti üm
Ellinor Preis ja Heinrich Hopfeld; nud nädalal, mil lahutuselaua ette ja Vladimir Nieländeril ning Hilda
bervaadata suutis, olid nemad kõik Erika Rumberg ja Erich Robert oli kutsutud tervelt 14 paari, kel ja Johannes Romanil pole kadunud
läbimärjad. Veinipudel oli käärides Sarv; Alma Adainberg ja Aleksander lest soovitud vabaduse said aga ai veel kõik, kuna nende lahutusasjade
kaks. Kas ka koondamine?
lõhkenud!..
arutamine sedapuhku mitmesugustel
Morgen; Klaudia Boltova ja Paul nult
Anna oskas nüüd ainult hädaldada Laansoo; Alvine Leimberg ja Richard
Neist neljast õnneseenest, kes ei põhjustel edasi lükatakse.
Maria ja Richard Ausmees, Karo
ja taevast ning maad appi kutsudes Vinkel; Anna Roop ja Alfred Kuusk pruugi kanda enam abieluahelaid on
kurta oma suurt kahju, Karla aga, mann; Ella Rosalie Ummal ja Peeter kaks Olga ja Arnold Tamberg'id, line ja Johannes Jürgenson, Ella ja
kes vallaliselule hüvasti hüüdsid 29. Mihkel Kull, Liina ja Hans Pinn,
püüdes päästa, mis veel päästa oli,
aprillil 1929 aastal. Aga nüüd, pea Madli ja Heinrich Arrov, Ernestine
laskus kohe käpuli, hakates ahnelt
On langenud lehed ja samuti aegu kümne aasta möödudes, ar ja Bernhard Lustholler, Tiina ja lsak
neelama põrandal lainetavat veini! .

nagu lehed on varisenud musta vab paar, et siis just targasti ei Oinas, Karoline ja Jaan Pool ning

Hiljem, siis hakkas Karla ka
tõesti laulma, aga ei mitte mõnda mulla all >:
Krõõt Ambos 71 a.; Ann Lübeck
lõbusat lookest, nagu oli lubatud va
rem, vaid kaeblikku ja pisaraid esile 77 a.; Leena Arro 64 a.; A'eksander
manavat romansi: „£lu, miks lõhud Israel 56 a.! Viktor Toop a.; Jo
hannes Kuutenberg 47 a.
kõik lootused, rõõmsad"!..

tehtud, vaid vallaliselu oleks jällegi Natalie ja Rudolf Mikk kuulevad aga
teretulnud. Nemad saavadki nüüd la lähemal ajal, mida sai nende lahu
hutuse, kuna kohuski leiab, et on tuspalvetest, mis küll läbi vaadati,
kõigeparem, kui Olga ja Arnold enam mille kohta aga siiski veel otsust ei
kuulutatud.
üksteise kõrval ei ole.

Nr. 41
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Lhk. 8

Hindmõistotus nr. 26
lahendus.

Abielunurk.
Teeme pesa endile!
Teeme pesa endile,
Nii kui pääsulind.
Aeg ka selleks kohane:
Õnn kui ootaks sind
Jõulud lähenevad, ja
Elu tühi üksinda:
Ära siis enam viivita
Neiu ootab innugal
Teeme pesa endile,
Kui kaks linnukest.
Hea ma oleks sinule
Hoiaks südamest!
Üksindusest tüdind ma:
Millal tuled sa,
Aitad pesa punuda?

Teeme pesa endile
Nii kui linnudki
Linnul aeg seks kevade,
Aga meile sügise I
Ilmad lähvad külmemaks
Soojem on ju kahekesi,

Sest siis soeta me pühadeks

Kodu, kenakese!
Teeme pesa endile,
Nii kui pääsulind
Oled truu sa minule,
Armastan ma sind:
Üks on abiks teisele
Loodus seadnud meil.
Nii siis, vasta kiiresti
Mees, kes vaba veel I

üksi ma ei saa!

£e/3Ty TUI.
Aadress vaata kuululutuses.

Haised, ärge värvige omi huuli!..
Pole palju neid naisi, kes ei aasta aega tagasi poleks ha

armasta värvida oma huuli kanud äkki värvima oma huuli.

Abielulahutuste suurenemine Lätis.

Läti valitsus on perekonna
teenistusõiguste kitsendamise
kava välja töötanud. Selle ka
va kohaselt jäetakse riigitee
nistusse ainult üks perekonna
liige, kas mees või naine. Uus
kava on ajanud riigiteenijate
ringkonnad ärevusse, sest pal
judes perekondades olevat sei
sukord sarnane, et perekond ei
suutvat kuidagi ühe perekonna
liikme palgaga ära elada. Sel
lepärast otsivat paljud pere
konnad omale raskustest väl
japääsuteid abielulahutamistes,
et niiviisi uuesti perekonna
õiguste kitsendamise seadusest
mööda hiilida. Samuti mõjuvat
Pahemalt paremale lugedes ka uus seadus abiellumiste ar
saame sõnad: 1. Kain, 3. sa, 5. vask,
8. Eva, 9. kild, 10. boa, 15. Mall, 16. vu vähenemisele.
Ühenduses valitsuse uue ka
si, 17. elav, 19. ÜS, 20. ai, 21. titt,
23. ette, 25. au, 28. oi, 32. kas, 33. alas, vatsusega olevat kohtuis abi
34. iva, 35. kull, 36. kool.
elulahutuste arv äkki tunduvalt
Ülevalt alla on 1. kesa, 2. ava.
.flbielulehes" Nr. 39 ilmunud hind
mõistatuse lahendus on järgmine:

lisades juurde sinna puna, kus
Mees ei suutnud sellega kui
seda muidu, võib olla, liigagi dagi leppida, vaid palus alul
3. alev, 6. soo, 7. kabe, 11. luu
vähe.
sõbralikult, et naine huulte vär 3. sild,12.
direktor, 13. mast, 14. lame,
Kes kaotanud usu, see on oma
Enamik mehi ei pööra sel vimise jätaks. Kui palved ei letus,
15. mu, 16. sa, 18. v. a., 24. lukk, elust
kaotanud poole; kes kaotanud
lele ka mingisugust erilist tä aidanud, nõudis mees seda kur 26. tule, 27. saar, 29. kaal, 30. sau, lootuse
see kolm neljandikku; aga
helepanu, vaid lasevad rahuli jalt. Ent Dorothy oli kange 31. Ovo.
kes kaotanud armastuse see on
kult värvida naisi oma huuli. kaelne. Mida rohkem Charles Õieti lahendajaist sai loosimisel 19. kõik kaotanud.
Karl Herodes Kärust
Nende paljude meeste sarnane teda keelas, seda sagedamini skp.
romaani; Karl Selter
polnud aga Filadelfias, Amee pani ta oma huultele kunst kroonise
Ära ole seltskonnas liiati tagasi
Kiltsist ja Elmar Rummel
Liivalt kumbki ühe maksuta kuu
rika Ühendriiges, elav Charles likku puna.
hoidlik, aga ära mine ka nii kau
Maekail, kes mõni aasta tagasi Nüüd aga ei suutnud Char lutamise võimaluse ..flbielulehes." gele, et sind tuleks tagasi hoi
da.
abiellus veetleva neiu Dorothy les sellega enam kuidagi lep
otsimise või õnne leidmise,
ga. Ta püüdis olla ise eeskuju pida vaid esitas lahutuspalve, Onne
kumba valiksite?
Kallim kui kõik muu on aeg. Va
lik abielumees, samuti nagu mis hiljuti tõi temale ka soo Aga kes õnnelik tahab olla, valib randust, sõprust, armastust, õnne
kõike
võib aeg ja tulevik meile jäl
Dorothy ideaalne abielunaine. vitud vabaduse, kuna kohus lei küll esimese.
le tuua, aga kadunud aega ei anna
Pikki aastaid ei tumestanuddis, et naine oma huuli siis
alati otsib, see harva leiab. enam ükski maapealne ega taewalik
ükski asi nende õnne, mis kind ikkagi värvida ei tohi, kui mees Kes
Suuri
asju leitakse ikka otsima võim tagasi. Ja aeg, mida kaunid
lasti oleks püsinud veel seda ei luba.
tööd ja teod ei ilusta, on meile iga
tult ja mõtlematult.
vesti kadunud.
praegugi, kui Dorothy umbes

tõusnud. Abielulahutajate hul
gas olevat kõikjal riigiteenijad
suures enamuses. Valitsuse uus
korraldus ähvardavat õige tõsi
selt riigiteenijate perekonnaelu,
sest võitluses olemasolemise
eest olevat inimene kõige peale
valmis.
Riigiteenijate seisukohalt,
kus kaks perekonnaliiget te
nivad, võib samana vaade küll
õige olla, sest uus kava puudu
tab valusalt nende majandus
likke huvisid. Et aga Lätis ka
palju sarnaseid perekondi lei
dub, kus ükski perekonnaliige
ei teeni, siis on teiste poolt va
litsuse kava vastu poolehoidu
avaldatud, eeldades, et selle
kava läbi vast mõnigi teenistu
seta perekonna inimene omale
ülespidamist leiab.
Seismajäänud kirjad.
«Maimu" 4, „Sügisöö võlu" 2,
«Lohutaja sõber" 2, Daisy" (kirja

vahet osavõtja) 2, «Teie ei kahetse"
10, „Kiri kaugusest" 4, «Väsinud

elust" 3, «Hilda" 3, «Karske
töömees" 2, «Lesk proua" 1,
«Ustav sõber" 1, «Prl Väsinud"
1, «Koltunud lehed 1, «Kurb
Henry" (kirjav, osavõtja) 1, «Nae
ratav sõber" 1, «Hingeline sõber"
1, .Südamekuninganna" 1,
«Energiline naine" 1, «Helini" 1

kiri.

Vastutav toimetaja ja väljaandja

H. Jürisson.

Haritud, heasüdamline

Temperamentne elust arusaaja 29 a., § 30 põhjal
lahutatud naine soovib

ja rikas noormees otsib

mõtteuafaetust

preilide ja noorte prouade

reisi/k aastas t

laiema silmaringiga, ausate härradega. Põhjus

lill TEI|

tutvuste puudus. Siht õnnelik abielu, sõpruse

alusel. Eelistatud tõsised härrad, kes elanud ka väl
jaspool Eestit. Vanadus 30—45 a. kuusissetulekuga
mitte alla 100 kr. Kirjad Tartu Üld. Ajak. kontor.
„EESMÄRK ÕIGUSTAB ABINÕU".
P. S. Pooldan proov! abielu.

Balti laama
| »MWlw |(
jj saadaval kõiksugused oma- ja välis- ij:
{{; maa ajalehed ning kuukirjad. Rik- j!!
•j; kalik väljavalik igasugustest raama- i;|
jj i tutest. Uus „ABIELULEHT" juba jj
jj iga reede õhtul müügil. jj

J. &. A. PAALMANNI TRÜKIKOJAS
Tallinnas. Väike Karja 12. Telef. 8-86
Leskproua, töökas, soo
Tähelepanu!!!
IKeted,
DaamMe-HOrrode

tutuuda

Ko.drd.ita.rk
V (vanaaegne) [{
X Kullasepa t. 4-2 X

karske härraga Tartus

V kaks treppi üles, vastuv. kl. 9 homm. kl. 8-m {

varandus. Kirj.slt „Igatsev

A Enne elanud V.-Pärnu m. 12. A

Ennustan ka käejoontelt ja päevapildilt '(

~'II'.,'N
11'..,. 11'.,,. 11».,,.'till'
II .'11'.,,.
11»..,. II .. Ž
- "lill1"1»!!»1"1»!!!"
.11. >"i?
•••••eee#eeee#eeeeeeeeeeeeeeeeeeee#eeeseee#eee#eeeeeseeeeeee#eeseeee

ehk selle ümbruskonnas,

kellel on teenistus ehk
noorus".

Üks inetu tüdruk, kel
lel pole elus kunagi õnne

olnud, soovib omale ka

I P. PÕDER I
valmisriiete äri
ii Tallinn, Kullasepa 7. Tel. 429-31 jj
M ss
•• Suures valikus meeste- ja naisterahva valmis- •*

:j riideid ja tellimiste vastuvõtmine. jj
jj Astuge sisse ja veenduge kauba jj
jj headuses. jj
H Vaatamine ei kohusta. jj
veidi aidata rahaliselt?

Tulevik, olevik, minevik
on selge, kui ostate

Härrad,

JDDP laif.

kellel ainult ausad mõtted,

Pealadu „ Päeva lehe"

kirjutagu slt. ..VfIENE

NEIU".

Eluvõitluses väsinud
üksik naisterahvas soovib

leida Tartus ehk selle
ümbruskonnas

meessõpra,
kes toetaks. Kirjad slt

„E)itiaeCLne. kooskõCa".

rmtkp'. Jaani tn. 6.
Kaks elurõõmsat nägu
sat tütarlast soovivad

tutvuda
soliidsemate härradega,

et lõbusamalt mööda
saata eelolevaid pühi.
Van. 24—30 a. Kirjad
Narva jaama raamatu
kapp. „Mai 18" ..Maret 20".

sest) Kirjad ühes isiku

soovib tutvust

Valmistatakse kõige moodsamas väljatöötuses
odavate hindadega kiirelt ja hästi

vib

V õhtul, ka pühapäeval. #/

..Mesinädalad Austraali
Kaine maahärra

LAULATUSKAARDID
LAULATUSLEHED
PULMAKUTSED
NIMEKAARDID

Wkil.
Kes suudaks seda olla,
kirjut, slt. „Ernehirmutis"

VaÜy!
On igav hallil sügispäe
val Sinuta! Mikspärast
Sa ei tule ? Otto.
Kaugelt kodumaale jõud
nud Eesti vend, soovib

eluseltsilist
leida, ühiseks tagasirei
suks. Kirjad: Tartu Üld.
ajakirjanduse kontor „30
kevade".

juuksetööstus
qjLus t&n. 8.

Kestvad lokid'

Lokkimine 50 snt
Lõikamine ühes
lokkimisega 50 snt.

Vilunud tööjõud mõlemil
alal. Palun külastada.
Austusega Omanik.

On asju maa ja taeva

vahel, millest teil pole
aimugi. Küll aga teab
neist kuulus hiromant
grafoloog

fourpe
kes elab Klaasingi t. 3-a.
krt. 10. (hoovimajas), ja
ütleb Teile mineviku, ole

viku ja tuleviku täpselt
käejoonte, planeetide ja
päevapildi järgi.

Lihtne, vaikse iseloo
muga korralik neiu töö

lisringkonnast soovib

tutvuda

korraliku, kaine, heasü
damlise noormehega, kes

oleks heaks sõbraks-selt
siliseks igavatel õhtutundi
del, van. 26—35 a. pikem

ehk kesk. kasv. Kirjad

Tartu, Rüütli t. 11. „flkna
taga".

mis Te' arvate,
Vast veel Jõuluks jõuame,
Pesa teha endale
Mis oleks soe ja kenake?
Siin üks neiu, väikene,

Mu kirjad slt. -Helli Nii".
2 üksixut täiesti kainet
korralikku noormeest
soovivad

tõsist

tutvuks
jõukamate prl. või pr-dega,

kes aineliselt toetaks me
rekooli lõpetamist Kirjad

slt. „Jäädav sõprus"

Lakk- |
| kingil
fl. QOMCh|
i Virut.7 j

likkude linna ehk maa

plikadega, kes varandus
liselt võimaldaksid ühist

kodu saavutamine. (Soo

vitav lähemast ümbru

kirjeid, võimalusel pildiga
Valga ajakirjand. centraal

pr. R. Kauke. „Kodu
igatseja".

Soouin

kodu luua. Kirjad saata
väikese eluloo kirjelduse
ja päevapildiga Voltveti
ag. ..Kaine sõber" all.

Halloo!
noormehed, kes tahaksid

olla saatjaks eluteel ka

tutuust
ühise kodu loomiseks

ainult korraliku, pensi

onisaaja meesterahvaga
46—65 a. vana, võib ka

invaliidide perest olla.
Tõsised kirjad leiavad
vastust. Kirjad slt. „Olen

hele noorele tütarlapsele,
et jõuda läbi elutormidest.

iseseisev lesk."

Kirjad Pärnu Jäneselja 4
Ruiso rmtkpl. „Elmy" ja

meest soovivad

„Lilly".

Haritud, sümpaatsed

härrad.
Teiega soovivad hingelist
sõprust samasugused tü

tarlapsed. Kirj. slt. „Hel
kiv täht" ja Päikesekiir".

Abielu

eesmärgil,

Kaks intelligentset äri

tutvust
neidudega ehk leskedega

abielu mõttes. Flirtijaid
palun mitte tülitada. Kir

jad saata Järva-Jaani

Kuksema post. ag. postk.
Nr. 30. „Harry 30", „Vam
bola 35".

Halloo! Halloo! Noo
red, iseseisvad daamid ja

lesed! 3 varandusliselt

meest tutvuks vastavate

kindlustatud noortmeest
soovivad Teiega

jõukate neidude ja noorte

Vanad. 18—30 a. Eluloo

tutvust,

kutsega slt. „24" ja „25"
Keda vaevab mure, ehk

nõuetav, mille mittemeel
divuse korral ausasti taga
si saadame. Kirj. Voltveti,

pikkade sügisõhtute möö

Allikukivi psk. 8. „ kõris

„Koit 24", „Panter 19".

3. haritud, intellig. noor

sõprust
leskedega. Kirjad välja

keda hetfitab õnn

te mõlemad külastage
kuulsat

preilide ja prouadega.
kirjeldus ja päevapilt

26" ..Karl 28", ..Elmar 24".

dasaatmiseks. Kirj. Jõ
geva postk. 23. „ Paima 30"

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

oodata õnn, milleks siis
meeleheit? Õnnelast võib

eel varitseda valu. Hea
kui saab hoiatet.

niruni

Brunei, pikemat kasvu
noormees

elust läbipõlemata korra

Kel sulgi valmis hulgake
Te' aastaiks 28—50-ni.

mitteflirtijate keskealiste
ehk vanemate —45 a. va

bade häiradega. Hinge
lisel kooskõlal jäädava

as".

NEIUD Ja
E U D !!! KIHLAKAARDID

tõsises mõttes kainete
mittejuhusteotsijate ja

asse. Meeldivuse korral
kihlused siin, laulatus ek
vaatoril. Kirjad Tartu üld

ajakirjanduse kontor.
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Kes tahaks vaest neidu

seast, kes oleks nõus
ühes sõitma Austraali

Korralik, haritud talu

tütar 500 U/6 tutuust

Arro Ramses
V. Tartu m. 20—1-a, alum.

korral, sissekäik hoovist,

ümber nurga pahemat
kätt. Vastuvõtt hom. kl.

10 7 õht. Püh. kl. I—s
Kes käinud, ei kahetse.

J. &A. Paalmann'! trükk. Tallinnas, V. Karja t&n. u. 1931 a

: Jalanõusid !
* moodsaid, hästi vastupidavaid soovitab X
; R. Baumees H
r Kopli län. 18. X
r Hinnad odavad, kauba eest täielik vastutus. X

acx^ooicxxxxxxxxxxx^a

! Ohitakse mmm!
-H 2500—3000 kr. ettevõtte laiendamiseks. f|
1 Kaasatöötamine võimalik. Pakkumised saata I
v slt. kuni 30. skp. «Tõsine äriosanik" all. U

