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Armastuse kokaraamat.

Kuidas ennast ilustada?
Kuigi palju pole päevi möödunud
veel ajast, mil isegi kõige süütumat
piiuderdamist peeti suureks patuks.
Nüüd ei mõtle aga seda teha enam
keegi, kuna harva kohatakse naist,
kes ennast sugugi ei puudeida. Naine
ilma puudritopsita .pole üldse enam
mõeldav.
Ent siiski pole oma näokese ilus
tamine nii kerge nagu seda mõnel
pool arvatakse. Nii mõnigi näokene,
n.ide ilustatud valesti, kulsub esile
ainult pilkelist naeratusi.
Kui alustatakse puuderdamist, peab
iga naine teadma, et ideaalset nä
gu võib jagada kolme ossa, mis
võrdsed. Vahemaa nina juurest täp
selt juusteni, peab olema sama pikk
kui nnie. Nina omakorda peab ole
ma sama pikk kui on vahemaa ni
na tipust lõua otsani. Silmade va
be rõhtsihis peab olema täpselt võrd
ne silmade laiusele. Nagu toodust
näha, jaguneb inimese nägu risti ja
põigiti kolme võrdsesse ossa.
Kui naine evib ovaalse näo, tuleb
põskede puna panna näole poolkuu
kujuliselt. Selle keskkohaks peab osu
tuma põsenukk silma välise nurga
kohal. Jättes sügavama tooni pool
kuu keskele, hõõrutakse ta äärtelt
õrnemaks seni kui täiesti ühtub na
ha tooniga.
Ka liig laia nägu saab muuta puu
derdamisega. Selleks tuleb värvi tu
gevam osa asetada enam näo kes
kele, võrdselt mõlemale poole nina.
Sellest eemal peab värv olema ai
nõrga helgina. Need aga, kellel vä
ga kitsas ja pikk nägu, peavad ilus
tama ennast vastupidiselt. Siin tu
leb tugevamalt varjutada näo vä
liseid ääri, kuna puna jääb seda
nõrgemaks, mida enam läheneb ni
nale.
Väga palju sõltub iluga näo juu-

res ninast. Kui nina Õieti varjuta
tud. lisab ta näole õige tunduvalt
ilu juurde. Kui nina ilme nõrk, muu
tub see energilisemaks siis, kui pik
ki tõmmatakse kerge joon üle nina
kaare ja värv äärte poole laiali hõõ
rudes. Lühike nina paistab pikemana
siis, kui tema tippu pannakse vae
valt märgatavalt n. n. ..liha värvi".
Orn roosa vari samas kohas laseb
aga paista normaalsena liig pikka
ja rippuvat nina. Kui tahetakse nina
lasta paista laiemana, pannakse mõ
lemale poole vähe punakat värvi.
On öeldud alati, et ilusad huuled
peavad sarnlema vibule. Huulepulk
võib siin alati pakkuda palju abi.
Kui ülemine huul liig pikk, pais
tab see lühemana, kui seda roosaka
helgiga varjutatakse. Paljud naised
teevad sellega suure vea, kui alga
vad puuderdamist ninast. Valge ni
na, mis esimesena näo keskelt pais
tab silma, pole kunagi ilus. Osav
puuderdaja, kes tunneb näojumesta
mise saladusi, algab oma tööd alati
lõuast. Ülespoole liigutakse järk
järgult.
Ka juuste värv evib puuderdami
se juures suure tähtsuse. Punajuuk
seline naine peab valima ikka selle
värrvinguga puudri, mida tarvitada
ei tohi palju. Mustajuukseline naine
tarvitagu karmiinpunast, mida tuleb
katta Õrna puudrikorraga.
On näonahk tume, tuleb tarvitada
puudrit, mis toonilt tume. Teisiti toi
mides on nägu nagu lubjatud, koos
sellega ka inetu.
Kui käes huulepulk, tuleb tähele
panu peamiselt pühendada ülemise
le huulele. Kui ülemine huul lihav,
peab värvi tarvitama vähe, on see
aga kõhn, tuleb huulte'e panna vär
vi rohkem.

Niks MI valin naisi abielus õnnelud?
Igal naisel on oma tüüp. Nooruse unistusi ei hüljata
kunagi. Naiste truudusetuse põhjused.
ratoad näojooned. Osa eelistab brü
Suured inimtundjad wäjdawad, et
mees wõib kull kogu eluaja füüsiliselt
nette, osa blonde mehi. Mõni naine
truu olla ühele naisele, ent oma jun
unistab ainult suurest ja tugemast me
netes ei suutwat tema seda siiski
hest, mõni nukrast ning roaiksest, teine
kunagi.
seal körwal aga elurõõmsast nina
lõbusast.
Aa naised ise on selles teadlikud.
ITUÖ teadwad ise roaga hästi, mida
Gn n aisi, kes armastawad ainult
nad temalt oodata wõiwad hingelise
noori ja ilusaid mehi, isegi si«s
ja kehalise truuduse suhtes. Need on
kui nad ise juba roanad. Vmawanused
asjad, milles naist petta raske.
mehed ei paku siis enam neile wähe
matki huwi. Aa wana mees wõib olla
Naiste hulgas öeldakse truudusetus
täis nooruslikku jõudu ja hästi säil>
olewat palju suurem, kui meeste juu
res. Ja Kuiigi see ka tõesti oleks nõn
tanud omä wälimuse, kuid sellistele
ba, ei tohiks kohtumõistjad siiski lijg
naistele ei suuda ta pakkuda siiski
huwi. Km säherdustel naistel on wa
karmid olla naiste wastu. ,
randust.
Suur osa naisi on abielus mees
tega, kellega nad rauhui ei saa
abielluvad nad vanas eas
olla.
kindlasti noorte meestega.
Naiste maitse ja arwamised on
Eelmisele tüübile on Vastandiks nai
muutlikudi. 5 ee, mis täna hea leiti
sed,
kes wõiwad armastada ainult ene
olewat, tunnistätatakse sageli kõlbma.
sest
mõni
aasta wanemaid mebi. Teised
tuks juba tulewal nädalal. Nõn
neile huwi ei paku. Meest, kes neist
da. muutub ka naise maitse omia mehe
palju wanent, ei armasta naised ku
«astu.
kunagi. Abiellumisel wõib siiin ar
Nui waja tundma õppida teist su
wesse tulla kaastunne, raha wõi ms
gupoolt, näitawad naised selles Mees
ned
Muud teised põhjused.
test suuremat kannatlikkust. luba wa
On
naisid kes armastawad ainult
rakult noorusaastatest alates jääb
nigelaid
ja jõuetuid mehi, keda nad
naise silmade ette püsima
saawad aidata ning toetada. Gn ka
mehe tüfip, kes tõmbab teda
naisi, Kes seowad ennast ainult hai
enese poole kogu elu.
gete meestega. ,
Hui pisike tüdruk näiteks leiab,
et tedretüheline tömpninaga mees on
Naise maitse wõib meeste suhtes
ilus, siis ei loobu ta sellest arroaMisest
küll muutuda, ent tüüpi, kelle wastu
ka kunagi hiljem. Ehk kuj, siis ainult
hakojud tundma kord ei unus-osaliselt, leides ikka edaspidigi sellise
tata kunagi. See mõlgub temal alati
mehe olewat meldiwa.
.meeles, kuigi abiellumisel «Mult karma
Osa naisi tunneb huwi kahwatute ja
saadakse kätte meest, kes mustab kõi
ja kõhnade meeste wastu, kellel te»
gile ta nõuetele.

9 proovitud retsepti meestest.
Saksa näitlejanna Maria Kranz
aroalöab 9 procroitub retsepti, kuidas
rocita kõige külmemagi mehe. Käitleja
on weendunud selles, et naine Võib
alati, kui ise sooroib oma toõlu maksma
panna parajal ajal ja tormilisel mää»
rai. Tuleb aga silmas pidada mehe
iseloomu ja südant, sest igaüks on (teis
sest erinev?, ja kõigi meeste südame»
te juurde ei pääse ühe toõtmcga, wasd
ih&a eraldab ufoni konks ja wigur üht
teisest. Retfeptianbja tõenduse järe
le on mõju tema retseptidest üheksa»
kümnel üheksal juhuf sajast täiesti
kindel.
Selleks on tema Väljatöötanud 9
retseptis, |mts siinkohal oma lugejaile
amalöame:

nagi kohanud. hoolitsege tema jer.
wise eest, samuti et toit oleks maitsev»
ja ewin roana. Helge, et ta peab puh
kama. Kui ta kutsub tejb autogu
sõitma, hüüdke: „3umal, kuipalju
maksab bensiin!" 3a ta armub parata,
matult. !
Mees keerulise hindega.
paluge oma, sõbratari, et ja korral
daks wäikcse omaroahelise
inise. seal juhtige jutuajne tähelepa
nematult hiromantiale ja laske oma
sõbrataril Vaadata teie Väljavalitu
Katt. UMuidugi põhjeneb mehe
lewane õnn naisel, Kes näib wäha nii
ja nii snagu teie, ja Kirjeldjs wõjb
olla Mcgakatsutawalt selge). Kõik muu

Arglik noormees*
Täiesti kerge juhus, paluge ta endi
juurde teele, pärast seda, kui majast
eemaldatud kõik elawad olewused mõ
nikord eksitawad ka koerad), tuleb an
õa tubli portsjon punalt walguft, lõh
naõli, häid sigarette, häid likööre ja
maitseroaid wõilcibu. Ilus kleit on
selle juures tingimata tarwjlikl. Argu
aga mängitagu kunagi edroistajat naD,
sest see aeg on ammu möödunud. Vldc»
'gu lihtsalt seltsiline. Lask? noor
mecst kõnelda oma esimesest kahewõit
lusest. Sits tugcto portsjon erootilist
kirjandust: lehitsege pildiajakirju, kus
leidub ilusaid naisi. Selle järele wä
heke napsi ja natuke muusikat, kõige
parem laulu, wõib ka grammofonil
ja armuaroalduse silmapilk läheneb
jõudsate sammudega..
Elumees.

Mees, kelle silda tuksub
teisele.
Kõige raskem juhus, kuid ka mitte
kättesaamatu, peamine nõue on siin:
kiitke tema armastust. kuis suudate,
püütagu olla sõber ja õnjstatagu üht
lasi õnnelikkude jalgealust sellega, ct
Võistlejanna tehakse armukadedaks.
Kui wõimalik juhitagu tähelepanu teis
tele meestele ja seletatagu mööda min
nes, et tema lsee püütcnv) „ei ole
nagi minu maitse". Tagajärjed on otse
rabawad. Kuid see retsept on igal ju
hul maitseasi.

See on juba juhus. Siin
tuleb ennast ülalpidada jääkülmalt.
Riietuda tuleb wäga lihtsalt, kuid uhKelt. lihtsameelsust ja lapselikkust
olgu ainult õige wähe. Armastage a'nult lilli, hobuseid, ratsutamist, auta-sõitu (hädakorral wõib ka minewikust
olla). Armastage reise, elu ja ar
mastust. Armastust? Mis on armas
tus? KQsige nagu endalt ja õlgu
kehitades.

Vaimne meesSee kõneleb meelsasti psühhiana
lüüsist. Laske tal rahulikult kõnelda ja
siis öelge parajal ajal wõimalikult sa
ladusrikkalt: ..Küllap weel hukutan
teid!" Muidugi teie ei hukuta teda,
aga tema huwi on äratatud. Ta hak
kab teid analüüsima, et olete tema
saatus. Kui naine on küllalt tark,
siis lõpeb lugu harilikult pulmadega.
Kehkenpüks.
Pillutage nimesid, nagu: Assuan,
Mallorca, Cap d' Antides, Nizza, Ma
driid jne. Ainult mööda minnes, muunagu lapsed pilluwad kiwe uxet
te. Muidugi tal ei ole
kaasas, ja teie olete selle üle piiritult
kurb. Küsite, kas ta ei rvõiks teile
neid tuua homme? Kohtamine järgini
sel päewal. Kui seniks asi pole meel
ksüps, siis ülehomme jne kuni lõ*
pulikiu wõiduni. |
Tõsine ärimees*
ärge talle Kõnelege armastusest, sest
sellest pole tal õiget taipu. Armastus
on tõsisele ärimehele ainult ajaraisk.!
Kõnelege talle ärist, börsist (ainult sell
lest, kus tal edu on), ja ta ütleb
teile juba paari minuti pärast, et olete
esimene mõistlik naine, keda ta ku-

läheb iseenesest.

Näitlaja, kino täht, ooperi
tenor.
Kõige parem, kutsuge ta autojuurile
kui endal ci ole, laenake). Kinnitage
talle kui hästi ta esines
eile. Üldse Mnelge ainult temast,
hinge tõmbamata, ja asjad on warsti
korras.
Kuidas aga tuüturvast mehest lahti
saada?
saada?

Ka selleks leidub Vahendeid. 3ärg
mine retsept maksab kõike ljiks meeste
kohta. Tantsige ja suitsetage öö läbi,
minge siis halwasti rjietunulf ja tu°
esases meeleolus kohtamisele, hädalda
ge, Kui halb on ilmaelu, kui maha
jäetud olete ja kuidas te kedagi ei ta*
ha, peale tema muidugi. Küsige siis:
..Krmas, Kus oleme küll täna kolme
aasta parast?" 3a siis näete kohe, et
tema ons ee, kes teeb lõpu.
6 korda laulatatud.
Bclen Townley abiellus 1923 aastal
Charles Gibsonsiga. Mõlemad noored
clasid Ncw-yorgis. Kaks aastat peale
pulmi arroas hclen, et roallaliste põftofe
tuleb siiski eelistada abHelule ja
ennast lahutada. Ent aasta hiljem oli t«
jälle abielus ja ikka Eharlsiga. Kaks
aastat hiljem lahutas paar teijtkorda.,
ent abiellus kolmandat korda paol aas.
tat hiljem. Hga see abielu kestis k«
ainult pool aastat.
Neljandat korda astusid helen ja
Charles aasta hiljem. Nüüd juba „sur.
Mani", nagu seda Kinnitas naine. Seegü
lubadus ei takistanud neljanda lanu
tuse tulemist, lveel kord peeti pulmad,
samuti Ka lahutus, flasfa tagasi oli
Helen kindel, et ta kunagi enam Char
lesiga ei abiellu. Nujd armastus
andestab kõik, isegi need ~hirmsad ek,
siinused", millega sai Charles hakkan
ma. Ia v hiljuti seisiski Lje
len Charlesiga jälle altari ees, seda
puhku juba kuuendat korda...
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Ema ei tohi suitsetada.

Kui sagedasli kusagil sõlmitakse abielu.

Tubakamürk tapab imiku.

Tükike abiellumise statistikat.
Mitmel maal on wiimasel ajal (fcir
meil EestisKi) pärast suurt maailma
sõda sündimiste arw Kahanenud, enne
sõjaaegsete sündimiste arwuga wõrrel
des. See on osalt tinginud abiellumiste
arwu Vähenemisega, sest majanduslik
Kitsikus ci Võimalda paljude lnoortel
inimestel omale perekonda soetada.
Vaatleme wähe mõningaid statis
tilifi andmeid, sijs selgub, milline sej
sukord kusagil on Valitsemas.
Saksamaal on sündimiste arw peale
sõda lsahanenud, ehkki abiellumiste
arw on seal suurenenud. 1910—19H. a.
oli sea liga tuhande elaniku kohta
7—B abiellumist' 1928—1929. a. aga
sist ja majanduslikust kitsikusest.
Heites lähema pilgu asjaolude, pais
tab kohe silma, et wäga noorte ja wa
nade abiellumisi tuleb rohkem ette, kui
enne sõda. 21-aastased mehed abiellu-wad kaks korda ja 20-aastased pea
aegu niipalju, kjui enne sõda. Mida
wanemad on mehed, seda suurimaks
kaswaWad ka nende abiellumiste ar
wud. Tuhandest mehest 55—60 a. wa
hel abiellusid enne sõda 4—5, nüüd
aga 8.
Itaalias on küllalt patju abiellu»
wiste ja sündimuste propagandale ki
hutustööd tehtud, kuid sellest hooli»
effumiste arwuga kaugeltki Saksamaa

lähedale. Kui Saksamaa ltõusis see
arw 1928. a. üle 9, siis ei ulatanud
ta Itaalias 7-ningi. see on arw, mis
ainult weel mõnes üksikus wäiksemas
riigiosas (Euroopas madalam on.
Prantsusmaal on abiellumste arw
suurem, nimelt 8 tuhande pealt. SuurVritannias ja lirimaal on arwud ise
sugused. Inglismaal ja Valesis tõu
seb abiellumiste arw 8-ni tuhande
pealt, seega seisawad Pratsusmaaga
Kõige wähem abiellumiste arw, s. o.
miinium arwu püstitab aga liri
maa, k/us abiellumiste arw kõigub
4—5 wahel. Abiellumiste arw liigub
Euroopas Saksamaa kui maksimumi ja
lirimaa kui mii.niumj wahel.
Ainult Venemaal on abiellumiste
arw weel suurem, nimelt, w'idi üle
10. Kuid Venemaa abielud ei ole
praegusel ajal kuigi püsiwad, waid
neid wõib kergemini kui kusagil mu
jal lahutada. Kui Saksamaal ka kõik
juhuslikud abieluwahekorrad arwesse
wõtta, siis tõuseb seal abielude arw
sama suureks kui Venemaal.
Ainult p.-Ameerika Ühisriigid üle
tarvad abiellumistega kõik Euroopa riit»
gid. S eal tõuseb abiellumiste arw
10—ii-ni, aga mõnes riigis Lsegi l 2—
IZ-ni, peaasjalikult lõunapoolsetes asa
riikides neegrite seas.

Millal keegi abiellub 1
Rinnalapsed pruutidena. Mehed kasvatavad omale
naisi. 10. aastased emad. Abiellujate vanadus loo
dusrahvaste juures.
Nii mitmesugused, kui on kombed
üksikute rahvuste juures, on ka nen
de abiellumisvanadus. On huvitav
aga sealjuures märkida, et, mida
looduslikumates oludes elab üks või
teine rahvas, seda varem ka seal
abiellutakse.
Neid rahvuseid pole vähe, kus las
te kihlused peetakse kohe peale nen
de sündimist. On aga ka rahvuseid,
kus
kihluspidu peetakse juba siis
kui laps alles sündimata.
Pulmapidu on aga tubliste hiljem,
siis, kui laps juba kaheaastane. "Va
rem aga pandi mitmlesuguste rah
vuste juures tähele, et pulmad peeti
ka juba siis, kui pruut ja peigmees
olid alles aastased. Selliste rahvus
tena võib kõigepealt nentida indiaan
lasi ja Lõuna-Aafrikas elavaid para
todesid.
Oid Cabaharis osutuvad pisikeste
laste eest hoolitsejateks peamiselt
mehed. Erilist hoolt kannavad nad
ostetud tütarlaste eest, kellest loo
davad. kasvatada enesele naisi.
Tütarlapsed on sealjuures sageli
kahe nädala vanadused.
Adamani saarel võib mees abiel
luda ühtaegu ema ja tütrega. Esimene
võib olla ŽO ja teine 9 aastane.
Ka Hiinas võib leida väga noori
abiellumisi, sageli nelja aastaseid.
Samuti on neid ka mitmielpool Brasii
lias ja Cegloni saarel. 10-a. tütar
lapse abielu peetakse seal kõigiti
loomulikuks. Erandi moodustab pai
guti ainult Hiina. Tütarlaps kihlub
siin küll 6. aastasena, aga abiellub
alles siis, kui saanud 12. aastaseks.
Samades aastates kihlub ka suur osa
Malai tüdrukuid. Ajani, mil algab
abielu, palkavad pruudi vanemad
peigmehele orjatüdruku.
Kopti saartel
abiellub enamik lapsi 8 aastat
vana olles
Samuti teevad ka egüptlaste päras-

maalaste lapsed. Ka Borneo tüdrukud
on 8. aastaselt täiesti küpsed abiellu-miseks.
Jaavalased ei tihka oodata nii kaiua.
Siin abiellub tütarlaps siis, kui möö
dunud 7. sünnipäev. Nõnda on ka
lood Abessiinias ja Madagaskaril. •
Abiellumise vanadus sõlüb sellest,
kui vanalt tütarlaps võib saada
emaks. Loodusrahvad on seda pan
nud tähele väga hästi.
Abessiinias
võib 10-aastane tütarlaps olla
ema.

12—lä-aastastel tüdrukutel on siin
sageli koguni mitu meest.
Varane abielu mõjub aga hävita
valt naise tervisele. See toob ene
sega kaasa mitmesuguseid haigusid.
Naise organism ei kannata välja veel
nii varast sünnitamist. Samuti niõ
jub see hävitavalt naise iiule. Mida
rutem saab naine emaks, seda kii
remini ta ka vananeb. Loodusrah
vaste juures sureb üks kolmandik
naistest nurgavoodis.
< Kultuurrahvad on sellest häda
ohust aru saanud. Nii vanade kreek
laste juures
ei tohtinud mees abielluda* kui
oli 30-aastane
Roomlased selle vastu lubasid tü
tarlast abielluda aga juba 12 aas
taselt. See oli lubatud kuni kesk
ajani.
6. veebruaril 1875. a. anti Saksa
maal välja seadus, mis lubas nais
tel abielluda 16- ja meestel 20. aas
taselt. Umbes samane on väikeste
kõikumistega abiellujate vanadus ka
kõigis teistes kultuurriikides.
Sellise vanaduse on heaks kiitnud
ka teadlased, kelle jutuga siin iga
tahes arvestada tuleb. Varane pe
rekonna elu ja emaõnn ei too kunagi
kasu. küll aga mõjub naise tervisele
ikka hävitavalt.

maailma Meredes ja ookeanides kulda
umbes 75.000000000 tonni.
*

Iga inimene on aastas läbistikku
9 päeroa haige.

piimasse 4—5 tundi parast suitse
tamist.
Kui ema ei suitseta päevas üle
15 paberossi, siis ei ole ema piima
sattunud veel niipalju nikotiini, et
last hävitada. Suitsetab aga ema üle
15 paberossi päevas, satub ema pii
masse juba niipalju tubakamürki,
mis võib lapse elule hädaohtlikuks
saada ja isegi lapse halvemal juhul
surmata.
Meil on suitsetamine eriti levine
nud linna naiste ja preilide hulgas,
kuna maal tuleb seda harvemini ette.
Äga linnas õppinud moodsad pere
tütred kannavad seda pahet ka maa
le. Keegi neist suitsetajaist ei mõt
le kahjule, mis nad suitsetamisega
oma tervisele valmistavad, seda roh
kem ei aima ka kõik naised, mil
line hädaoht varitseb nende väik
seid imikuid, kui nad halba suitse
tamise kirge ei jäta.
Oleks juba aeg, et sellele tõsi
selt mõeldaks ja et naised tulevikus
üldse suitsetamisest loobuksid. Ei ole
ka sugugi ilus, kui naised askeldak
sid, paberossid, sigarid ja võib-olla
viimaks piibudki suus, paksud suitsu
pilved pea kohal.

Stenogramm lastetoast.
K. Tschukovski järele.
lvene kirjanik K. Tschukowsky on
wäljaandnud ühe tähclepanuwäärt raa
matu laste elu üle, kus ta näitab
laste omapära ja loomiswõimet keele
alal. Nähtaw selle juure- on kirjaniku
armastus ja rööm lapseliku Väljendus»
wiisi üle, mis isegi tema kogumist fel
alal põhjustas. Toome siin walikk las
tekcelest, katsudes tõlkes edasi anda
seda loomulikku wärwingut, mida kjr
janik on Väljendanud.
lväike kolmeaastane kiira ütleb
oma isale läbi telefoni:
,Mispärast sul nii pruun, nii pruun
hääl on, papa?"
(%t

Üks teine laps ütleb: „lvanaema>,
sa oled minu kõige südamekallim."
„Gli ükskord karjane. Teda hüüti
vlakaar. Ja tal oli üks tütar, Malta

na juurest minema. Ta läks nurka ja
küsis: j .
Kas fa sured ära?"
„3ah!"
„Kas sind pannakse siis hauda?*
„3ah!" '
„Za sügawale?"
„Siis ajun mina masinat ümbert
»

Kaheaastane Nlimi äratas öofel
ema:

,Mammi, woodisse on sada»
nud roihma."
*

,Mul oli üks aukline öö: ma maga»
fin, ärkasin üles, jäin jälle magama."
*

~Kcs tahaksid sa olla, kui sa üks.
kord suureks saad?"
Loomulikult üks lesk."

roon.

*
*

„AH, ema, küll sul on jämedakõ»
hulised sääred."
*

kolmeaastane Olga ütleb ühele pal
jaspcale: „kuule, onu, sul ei ole jju
juukseid, misjaoks tarroitad sa pead?"
*

„lvaene, rvaene hobusekene."
lv, Mispärast Vaene?"
„Ta ei saa nina uuristada."

„papa, kui tulewal aastal sõda tu»
leb, siis lastakse sind maha?
„wõib-olla."
„Ia sinust ei jää enam midagisiis
järele?"
,Mitte midagi."
„Ka mitte iihtc täppigt?"
,Mitte ühtegi. Kas sul minust kah»
ju ka on?"
,Mts seal siis kui iiri»
dagi järele ei jää."

*

*

lväike Kolja kaewas aias labidaga
ühe Vihmaussi pooleks.
,Miks sa tegid seda?"
„Tal oli igaw. Nüüd on neid kfiks,
ja neil on loibusam olla."

Üks jumalakartlik proua seletas oma
roiieaastasele wennapojale Kristuse
kannatusist, et lumala poeg naeltega
risti külge löödi, et ta sealt üles»
tõusis ja taeroa läks.
„<Vleks pidanud kruwid üt»
les wäikene Ntitja.

4-

liiira nägi esimest korda wäikest
kastikese Võtmekest.
„See on toaukse wõti, kui ta weel
noor oli."
*

lvanaema ajas Olga õmblusmafi»

*

Väikene kolmeaastane kingsepa tüt»
rekene mängis aias. Nähes üht prouat
lapsega eestuppa tulewat, HHikas t«:
„Toodi üks laps parandusele."

Mõtteteri.

Armasta tähti ja nad ei saa sulle
kunagi roaenulikud öle-ma.

Inimene kobab oma lootuste ware
!meil, nagu lind, kes otsib lumehpn
gest teri. f

*

Kui õnn milKab sind, siis põlga te
da: teist roäljapääsuteed ei olegi.

Eks ole imelik, et...
2000 jala kõrgusel on õhk täiesti
puhas igasugustest pisilastest.
*\
Üks tonn merewetj sisaldab 0,032
grammi kulda. Seega oleks sits kõigis

Meil on naisterahvaste hulgas vii
masel ajal eriti moes suitsetamine.
Kõikjal võib näha naisi, isegi noori
tütarlapsi, kes paberosse suitsetades
suitsupilvi õhku puhuvad. Inglis
maal asutati hiljuti isegi sigarisuitse
tajate klubi naistele, kelle liikmed,
naised, kõik võitlevad selle eest, et
sigarisuitsetamist rohkem levitada
naiste hulgas. Demonstratiivselt käi
vad klubiliikmed üks kord nädalas
linna tänavail ringi suitsevad si
garid suus.
Sellega tahetakse näidata, et naised
tahavad tulevikus ühe sammu suitse
tamise suhtes meestele lähemale as
tuda. Kuid need naised ei mõtle su
gugi sellele kahjule, mis nad sigari
suitsetamisega järelsoole valmista
vad.
Selgituseks avaldame siinkohal ühe
saksa Düsseldorffi arsti dr. Emanueli
tulemused selle khhta, millist mõ
ju avaldab suitsetaja ema nikotiin
tema imiku füüsilisele olemusele.
Dr. Emanuel uuris emade piima,
kes suitsetasid kuni 6 paberossi päe
vas ja jõudis otsusele, et nende pii
mas ei leidu veel nikotiini mürki.
Kui aga ema suitsetab juba üle 7
paberossi päevas, siis ilmub nikotiin

Loodus on 'annetanud jniynesele kaks
suurt headust: une ja tulewikuleadMa
tuse.

©nn külwah, õnnetus hllwitab.
*

Et pea toõtfcs tõusja tähtede juur*
de, pearoad jalad seisma kindlal piu*
nal.
s •
hinda tööd siis hindad ka ise»
ennast.

Kõik lugege ja tellige
„Ajaviitelehte" I
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Raadio.

Kes pärisid võidupärjad?

Tähtsamaid teateid Tallinna saatekavast.
~Rahva Elu" lühijuttude ja luuletiste võistlus lõppes.
. «..« •• . < A f » 1 PAA lAHIQ flAAlnhAlll

„Rahva Elu" lühijuttude La Wule ris lugejate soojema pooienoiu
Lagle. Tema ..SÜGISÖINE MÕTIS
iiste võistlus, mis algas 26. juunil
KELU" ja ..SEPTEMBRI SAABU
1932. a., sai ootustest suurema tä
DES", Chypre, R. Kaaveri, E. Pet
helepanu osaliseks. Kokku tuli enam
täi, H. Roodese, T. Saadjärvi, Hoi
kui 400 võistlustööd, millest aval
gerda ja A. Kukk-Hundvee luule
dati loomulikult ainult osa. Veel
tised moodustasid juba kohe teistest
ei ava ml oli osavõtt võistlustööde
eeloleva grupi, mis näitab, et hääle
hindamisest, kuigi see võistlustööde
tajad võrdlemisi üksmeelsel arvairii
rohkuse tõttu, nagu kaebavad lu
sel olid tööde headuse suhtes. Lagle
gejad, osutus raskeks. Ent asi sai
..SÜGISÖINE MÕTISKELU" sai 497
otsustatud siiski.
häält, millega kindlustatud oli esi
Võistlustöödest püsisid esimeste
koht, kuigi napilt, kuna Hillar Roo
hääletussedelite saabudes napi üle
dese ..SÜGISNUKRUS" oli suutnud
kaaluga ees teistest K. Kadaka
võita 492 lugeja poolehoiu. Visa oli
„Teekond taevasse", A. Raidula
ka võistlus K. Kaaveri ~VETELAG
„Ema", E. Heino ..Südameveri", A.
UNEMISE AEGU" ja TE. Pettäi
Toonela „Laul kandlil", J. Kari
..LAUL NAISEST JA LIIVAST" va
~,Ema", E. Kanarbiku ..Südamed". L.
hel, kuid lõpupäevil pääses siiski
Lee i ..Tähtissäraval rannikul" ja V.
nende vahele T. Saadjärvi ~ÜKSI
Rändrüütli „Ajno". Teised tööd jäid
OLLES". R. Kaaver sai 426, T. Saa
häältearvuga juba alul neist tundu
djärvi 408 ja E. Pettäi 398 häält.
valt maha, kuigi ka Penease „Daam"
R. Kaaveri õnnetus oli see, et ta
alul rohkesti hääli sai. Möödus veel
võistles liig paljude luuletistega, kii—
Mõni päev, kui juba omaette esigru
lustades sellega saadud hääli. Hää
pi moodustasid ..Teekond taevasse"
~Laul kandlil", J. Kari ..Ema". L. Leet letajad kaebasid sageli, et ei tea
millist R. Kaaveri tööd eelistada,
rannikul" ja „Aino".
kuna need kõik head. Kui R. Kaa
Eriti visa oli võistlus kahe viimase
veril võistlustöid oleks olnud vä
vahel, kusjuures lõpupäeval selgus,
et parimaks lühijutuks osutus Lui- hem, oleks ta vist kindlasti pääse
DE LEETI üllas armuidüll „TÄH
nud ettepoole. Edasi järgnesid hääl
TISARAVAL RANNIKUL", saades
te rohkuse järjekorras: Lagle ~Sept
.562 häält. VÄSINUD RÄNDRÜÜTEL embri saabudes", Chypre ..Väike
tüdruk, väikseks jää", A. Kukkoma ..AINOGA" platseerus teiseks,
evideslõ häält vähem. K. KADAKA Hundvee ..Vallatlev arm", H. Roo
~TEEKOND TAEVASSE", mis ilmus dese ..Palvetund", R. Kaaveri ..Ki
esimese võistlusjutuna, sai kolman ri". ..Õhtutuul", ..Hommikudu", Ast
da koha 486 häälega. Neljandaks tu rid Agni ~Mälestis matkalt", E. Pet
täi „Mu valu", R. Kaaveri ..Hääled
li IVO KARI ..EMA", saades 439
häält. Edasi pääsesid paremate hul suves", Holgerda ..Luikede lahku
ka häälte rohkuse järjekorras: A. des", ..Sügiskalmistul", Chypre ..Elu
näitelaval" ja A. Kukk-Hundvee „Sü
Toonela ..LAUL KANDLIL", A. Rai
dame tiisikus" ning ..Opereerit süda".
dula ..EMA", E. Heino ..SÜDAME
Eriti sooja suhtumist sel võistlu
VERI", E. Kanarbiku ..SÜDAMED"
sel, mida võib pidada kõigiti õnnes
ja A. ..KRIIS". On tähelepandav,
tunuks, leidsid L. Leet, V. Ränd
et kõik jutud on tõsisesisulised peale
.Kaalu Kadaka ..Teekond taevasse". rüütel, K. Kadakas, A. Toonela, Ä.
Ükski teine humoresk selle lähedale Raidula, Lagle, H. Roodes, R. Kaa
ei küündinud, kõnelemata võistlu ver, E. Pettäi, Chypre ja A. KukkHundvee.
sest.Nii J. Jõhvikas, J. Pärdik, Pe
Võistluse lõppedes avaldab toime
jieas. R. Avis, M. Mõtsik, El. Ma
tus tänu nähtud vaeva eest nii võist
rep j. t.. kes esinesid humoreski
-dega, ei äratanud sellist poolehoi lejaile kui ka hääletusest osavõtjai
le, kes palju aitasid kaasa võistluse
du kui tõsisesisulised jutud.
Luuletistega esinenud autoreist pä- heaks kordaminekuks.
Kirev filmi-rida.
„ROOMA HUKKUMINE", filmi, mis
hiljuti jooksis suure eduga Tallinnas,
'.linastatakse praegu Helsingis. Film
jookseb seal nime all „Risti märgi
all". Teine tähelepandav film, mis
praegu jookseb Helsingis, on „Uus
Tarzan". Peaosa mängib siin Clarke
Cable. Varsti Tallinnas jooksva „Tar
zani" peaosas on ujumis-maailma
meister Johny Weissmüller.
..KROONIMATA KUNINGAS", on
filmi nimi, mida valnfistatakse prae
wgu Ameerikas kuulsa juhusteotsija
kolonel Lawrenoe seiklustest. Nende
seikluste juures peatub ka ~Ajaviii
eleht" ühes lähemas numbris.
A\ AA VARING KALIFORNIAS on,
magu kuulsuse viimastest teadetest.
Hollywoodi, samuti ka Los-Angelesi
'filmiateljeed terveks jätnud, kuigi se
nini vastupidist arvati. Kannatada
said vaid Long Beaclii, Santa Moni
ca ja Santa Barbara ateljeed.
~Ufa" filmiühing otsib uusi teid
Filmide valmistamiseks. Otsitakse uusi
filmi valmistajaid. Selleks otstarbeks
pühendati 8 noormeest filmi valmis
tamise tehnilistesse saladustesse. Kui
aiad nendega tuttavad, lastakse noor-

mehi enne uusi filme valmistada, il
ma, et nad oleks tuttavad seni vai
mistatust.
G. W. PABST, kes lavastas hil
juti Tallinnas jooksnud suurfilmi
„Don Quijote", sai selle eest mõni
päev tagasi Prantsuse auleegioni au
risti.
JOSEF von STEINBERG, senine
Marlene Dietrichi lavastaja on sõl
minud lipingu Fox filmiühinguga. Sel
lele vastavalt osutuvad Marlene Diet
richi järgmised filmid Fox-filmiühin
gu toodanguks.
..CASANOVA" on film, milles män
gis aastaid tagasi peaosa Ivan Mo
shuhin. Nüüd tehakse samasisuline
helifilm. Peale selle on I. Moshuhinil
valmimas veel film ~1001 ööd."
B. KELLERMANNI ROMAAN
~TUNNED" tuleb lähemal ajal filmi
misele. Käsikirja sellele filmile kirju
tas Thea von Harbou, lavastaja on
Curt Bemhard.
INGLISE STATISTIKA näitab, et
erootiliste filmide valmistamine vii
mastel aastatel on jäänud tubliste
vähemaks, kui see oli varem. Selle
põhjustajaks peetakse helifilmi.

PÜHAPÄEVAL, 16. APRILLIL:
9.55. Jumalateen. Pühavaimu kiri
kust. Juti. õp. Tallmeister. 12.00.
Sümfoonia kontsert heliplaatidelt.
16.30. Ajaviite-muusikat heliplaatidelt.
17.30. Kohtunik Rutherfordi kõned
17.30. Uus kuningas algab oma valit
sust (eesti keeles). 17.45. sama kõ
ne vene keeles. 18.00. Oikeitten ja
väärien profeettojen koetteleminen
(soome keeles). 18.15. Människoso
nen (rootsi keeles) 18.30. Heliplaate
ja reklaami. 18.45. Lugemistund (esi
neb Joh. Tõnson). 19.15. Ülekanne
Tartust. 19.20. Oopereid heliplaati
delt: 1. Cavalleria Rusticana. 2. Pa
jatsid. 22.00. Vana tantsumuusikat he
liplaatidelt. 22.30. Maadsat tantsu
muusikat heliplaatidelt.
ESMASPÄEVAL, 17. APRILLIL:
8.55. Saksakeelne jumalateenistus Ni
guliste kirikust. 10.25. Jumalateenist.
Toompea kirikust. Juti. Pauluse kog.
Õp. R. Uhke. 12.00. Lõunane kont
sert. Juh. md. Ark. Krull. 13.00. Agr.

POHAD TEATRITES.
Mida kusagil mängitakse?
Tallinnas :
„<E sto o n i a": Teisel piitsal k!ell
3 p. l. E. Kalmaunt operett ,(Kura»
diratsu r", õhtul kell l/» 8 kohtu
näidend eljuu r d l u s". Kolman
dal pühal kell 12 lasteetenduseks ITT.
Mardose „Wä i kesed kang ela.
fefc", Kell 3 p. l. Kr. Rutoffi algu
pärane külakomöödia „tDaimeh ed",
siis „TD algehobu wö õ rast ema
j a s". .
Töölisteater: 2. pühal kell 3
p. l. fl. Mälgu auhinnatud algupä
rane komöödia „IVaesemehe utu.
tall", õhtu kell 8 päewakohaline
„Kuulsuse kaubitsejad".
3. pühal Kell 5 p. {. algupärane
teatriföljeton „Rormaalse mõis
tuse lmi s t u l", õhtul kell 8

Nii see on.
f,HTts meeldib kõige robfcem: kas
rlaul, naised toõt wein?"
„c«ul."
„3a siis: kas naine roõt wejn?"
„See oleneb juba nende aastatest."

"Sportlane.
..Näete seda härrat seal kolme daa,
Miiga? Ta on suursportlane!"
„seda ma ei teadnud."
„lah>. ta on meister kõrwalhüpe.
-ies."
Hea abinõu.
Esimene näitlejanna: ..Nlis tuleb
selleks teha, et paiskaksin lawal tões.
ži manana?" .

Teine näitlejanna: Tuleb näolt
pesta ainult puuder ja mink."
Xa õigus.
Gpetaja: „Ia sijs muutusid naised
hüäänideks? Kus on fee ette tulnud?"
Gpilane: „Igas perekonnas."
Nööbid
111 ce s: „Kui korratu näed sa täna
wälja! Sinu bluusi ees pitudwab kaks
nööpi."
Kaine: „ Maata ennem ennast!
Sinu kuuel puudub terwelt neli noopi"
Isa;
..ITTu isa on kaupmees. Mida teeb
sinu isa?"
..Kõifr, mis ema käseb!"

„G le n 26. aastane".
,D r aam astu u 6 io": 2. pühal
kell 3.p1. lasteetenduseks „Keis ön
neinaale". Ghtu kell 8. L. Fodori
komöödia „Täitesulepe a". Kol
mandal pühal Kell 8 õhtul L 5a80..-t
„§ uudlus peegli ees"', Ms Tal
linnas esietendusel.
Tartus;
„lV anemuises": 2. pühal kell
Il e.l. lasteetenduseks „N ei s õnne»
maale", k.ell 3 p. t. s<nko zn xm
mene portfelliga" ja kell 8 õh
tul E. llalmanni operett „silwa".
Kolmandal pühal kell 3p. l. 3, Karma
aajlooline näidend „LeMb i Ghtul
kell 8 esietenduseks A. Taari ja A.
Ivirkhausi algupärane operett „lv es
ki neiu".

Kaks Kuulsust.
Ajal, kui Ameerika näitleja Raq
mõnd hitchcock oma kuulsuse tipul
seisis, sõitis Londoni näitleja Tddie
soy kord llero-porki turneele, kus sai
suure austuse osaliseks. Ühel päewal
läks ta Daly teatrist mööda, mis oli
tema wõistleja triumfi keskkohaks. Ta
jäi teatri eesruumidesse seinal üles
pandud Hitchrocki pilte silmitsema.
piltide kõrwal olid äratoodud üht
lasi lm ajalehtede joonealused, kus
Ncro-porgi kunstnikku suure kiiduga
ülistati. sor\ luges neid lõbusalt nae
ratades. Siis märkas ta enese seljataga
meest, kes samuti waatles lehtede rväl-jalõikeid. Ta pööris mehe poole p lka->
roa muigega:
„Ras olete seda lugenud?"
„Ia muidugi", roastas mees sitmli
pilgutades.
,Mida teie sellest arwate? ilas on
hitchock tõeliselt nii hea näitleja?*
Felix Hoor 30-aastane.

Naerev maailm.

0. Lõvi: Kunstväetiste tarvitamise
võimalustest tänavu kevadel. 16.45.
Heliplaate ja reklaami. 17.00. „Kel
la 5 tee" muusikat (Red Hot Ramb
lers). 18.00. Kirillovi mandolinistide
kvintett. 18.30. Kontsert. Juh. md.
Ark. Krull. 19.30. Lugemistund (esi
neb Hugo Laur). 20.00. Ülekanne
Tartust. 20.05. Kontserdi järg. 21.15.
Vana tantsumuusikat (R. Salongi
trio). 22.00. Moodsat tantsumuusikat
„Estoonia" valgest saalist. (Kurt
Strobel ja tema orkester).
TEISIPÄEVAL, 18. APRILLIL:
17.45. Heliplaate ja reklaami. 18.00.
Välisma;si päevauudiseid. 18.15. Las
tetund. 18.45. Kodumaist päevauudi
seid. 19.00. Heliplaate. 19.30. Üle
kanne Tartust. 20.05. Kontsert. Juh.
md. Ark. Krull. 21.00. Esperanto
keelne nädalakroonika. 21.10. Kont
serdi järg. 22.00. Vana tantsumuusi
kat heliplaatidelt. 22.30. Moodsat
tantsumuusikat dancing-restoraauist
„Meriklubi."

Fclix ITToor, „raadjoonu" ja meie
Andekamaid lawajõude, sai 12. skp. 30
aastaseks. Lawatööd alusfas $. Moor
lO.-kond aastat
gafi, wõites kohe oma andekusega suurt
tähelpanu. 5- Moori on kutsutud köj
gile meie suurematele lawadele. Termis,
listel põhjustel eelistab ta aga sellele
tööd raadios. Külalisena on $. Moor
„Estoonias" esinenud igal hooajal,
praegu mängib ta peaosa ..Töölisteat
ris", näidendis ~Glen 26. aastane". See
osa on $. Moori ük? seniseid paremajo.
Ka Soomes on $. Moor kiitwate ar
mustuste osaliseks saanud.
..Raadioonuna" töötab $. Moor mä
he kauem kui kuus aastat. Mikrofoni
ees on selix meil kindlasti, ületamatu.

..Suurepärane näitleja?" hüüdis tei
ne. , ,slga ta on kd parim praegusaeg
ne näitleja ta on meister. . *
???
Meister, meister ... parim tema
järgmine jääb temast kaugele maha.. .
„päh", arroas Eddie, ..kas ta siis
on sama hää. kui
„so?d ei saa temaga kõrwutada",
arrvas mees kaastundlikku nägu te
hes. ~soy ei ulata ju tema klassini
ljitchock on ju laroatäht ... Inimene,
kes wähegi asjatundlik on. ei roõi
neid kaht üldse kõrwutada ... Imestan,
kuidas teie üldse niisuguse küsimuse
wõite esitada?"
Gddie Fon ajas rinna ette ja ütles
kõlarva häälega: ..Sellepärast, et ma
ise olen
~Ma tean," wastas teine naerata
des, ~ma olen Hitehock."
Seismajäänud kirjad.
Otsin meest 10, Ootan õnne
6, Maamees 3, Naine 28 2,
Donau suudlus 2. Piiga 38 2.
Olly 24 2. Rakus käsi 2, Seik
lused 2, Tõsine eluvaade 1,
Meie ühine äri 2, Õpetan mee
leldi 1, 1001 öö 1, Eksija elu
merel 1, Vaga vesi, sügav põhi
1, Paremad soovid 1, Truu sõ
ber 1, Isikut. 51 1, Abielu mõt
tes 1, Hiline aga ilus õnn 1,
Aus tütarlaps -r- 1. O. Männik
1, Asta XV 1 z Mugav tare 1,
2X2—A 1, Kibedad pettumused
1, Oleme ausad 1, Ehitaks pesa
1, kiri.
Vastutav toimetaja ja väljaandja:
A. JÜRISSON.
..ESTOTRÜKK", Tallinn, S. Karja S.
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Täiesti karske ja
korralik vaikse iseloo
muga noormees
sellele esisele
tutvuks
igavesti ja kõigiti meele meeleldi temasuguste
pärast, kes soovitab mul preili või prouadega,
le teenistuse Tartu, Pärnu kellel oma kodu ja kes
linna, nende ümbruskon võiks rahaliselt toetada
da ehk ükskõik kuhu.
ameti õppimise lõpeta
Olen 25-aastane, heas mist. Kirjad slt. ~Tulev
lugupidamises seisev, kõi ik — Abielu".
giti korralikkude ja ausa
Vaene
le elukommetega noor
mees. Oman tõendusi ja
ja soovitusi riiklikkudest
preili
ametiasutustest. Kirjutada
slt. „Tee head, siis leiad
head."
tutvuks härraga, kes vä
Meeldiv, kaine noor he aineliselt toetaks.
mees 23 a.. brünett, igat Kirj. slt. „ Veene preili".
seb tõsist
tutvusi
rikaste preilide ehk proua
dega, Kirjad Taagepera
p-ag. „Kaine noormees"
Naine,

loor lesk
tutvuks keskealise kaine
ja korraliku härraga,
keda seiklused ei huvita.
Kirjad slt. „Lesk, kes
aus."
Pr. ja prl. 18—30 a.
Puudub Teil hääsüdamli
ne ja intell. sõber. Siis
palun kirjutage slt
..Ideaal 30".

meeldiv, õrn, hele ja hea,
mu kauaegse unistuse,
õnne ja rõõmu päikene.
Kus viibid Sa? Kui suu
dad Sa hinnata inimese
Töökas
hingelist väärtust ja kui
oled minust vähe jõukam
ulata mulle käsi! Ma ta
keskealine
han olla Sulle kõigiti mee
lepärast. hea, truu ja õig
lane sõber-kaaslane. Kirj,
slt. ..Kuldsed kiired 25 + naisterahvas tutvuks
enesele vastava, korra
30".
liku mehega. Kirjad slt.
Varandusliselt kui ka ..Töökas proua".
iseloomult ärarippumata
mees
Haritud, meeldivad, mit
teusklikud daamid, teilt
tutvuks
noorema nasolevusega.
Kiri. slt. „MEES".
Kaks preilit tutvuksid
meeleldi vanemate
härradega.
Kirj. slt. ..Helgy 24" ja
„Evy 25'*.
Hallo!
Rikkad daamid, kes Teist
otsib seiklusi, vaheldust
ja flirti ilusa, sümpaatse,
ausa noormehega. Võin
ka spordi-, kino-, reisi
jne. kaaslaseks olla. Ta
suks soovin rahalist toe
tust. Saladus garanteeri
tud. Kirj. palun saata slt.
märgus. ..Meesiludus" all.

intelligentse ja huvitava
härraga. Kirjad slt. ~Sõb
er kevadel .
Korralik

Tutvust
soovin korraliku vane
ma meesterahvaga. Kirj.
slt. „Lesk".

tutvuks aineliselt kind
lustatud proua või prei
liga. Kiriad slt. „Korra
lik mees".

Igavesti Sinu!
Majanduslises kitsikuses
vaene brünett

Nuga va
kodu

IHK
abielluks kohe varandus
fiselt iseseisva naisole
vusega, kelle toetaval
algatusel võiks alata
Ühist elu. Kjrjad slt.
~Richard".
Preili, kellel varsti,
MM.

Huvitavaid raamatuid
odavate hindadega.
Intiimkirjade vihk. Suur valik igasu
guseid intiimkirjade proove. Hind 40 senti.
Uued armastuse kirjad. Sisu: 1. Ar
mastuse kirjad. 2. Onnesoovisaümid. 3. Post
markide tähendused. 4. Värvide täh. 5. Ni
mede täh. 6. Lillede täh. 7. Armastuse oraa
kel. 8. Täpitark. Hind 50 senti.
Käevaataja ning kaardi tark. Täie
likum kaardipanemise õpetus. Käevaatamine,
kokkuseatud kuulsate Egiptuse ja Babiloonia
tarkade õpetuse Imrele. Hind 45 senti.
Saksakeele iseõpetaja. 0. Brunberg.
Grammatika, kõnelemised ja sõnastik, 214 j
Ihk. Hind ainult 35 senti. |
Kes raamatu hinna rahas või postmarkides 1
saadab, sellele saadetakse raamat äri kulul I
postiga kätte. |
N. Petermann. Tailine, Vana Viru 9* I

võib leida meesterahvas
kalasüürilisena üksiku va
nema naisterahva juurde.
Kiriad slt.
..Kaasüüriline".
Abielluksin
hästi türede, umbes 170
sm. pikkuse põllu- ja
käsitööd tundja ausa
neiuga. Van. 25—35 a.
Slt. ..Maamees".

Kindlas teenistuses 33
a. intell. mees
soovib sünnipäevakin
tutvuks
giks omale truud, ausat
jõukama preili või
ja kainet eluseltsilist
§Õpra 35—45-aastaste prouaga, soovitav kellel
härrade hulgast. Kirj. slt oma korter. Kirjad slt.
„S. K."
„Sünnipäeva kink".

liusi

j tutvust

j arusaaja, mitte ilma va
randuseta ehk sis setul,
vaba naisolevusega, kol naisisikuga. Eesmärk:
le! kindel teenistus või ühis elu ühis huvid.
vähe varandust. Kirjad Kirjad elulook. soov. fo
toga slt. „2 inimest".
slt. „J."
Töökas neiu; kes ei
vaja toetust, tutvuks

Vollil

tõsises
Teata kohe oma
Asi on kiire ja rutulineVEEDA.
kaine ja korraliku me-»
hega, keda ei huvita flirt.
Abielus pettunud
Kirjad ühes kohtamiskut
sega slt. ..Kevad toob
õnne".
mõttes

Tas tahab teegi
Juba saabunud kevad puhub müstilist, leegitsevat
muinasjuttu . . . juba tähisöil kuulda maruüsi hüm
ne armastusele . . .
Naine,
kes tunned end psühh. üksi. Sa tule, olen Sulle kõi
kemõistvaks sõbraks. Sind ootab täiesti üksik pro
vintsist saabunud briin noormees. Vanus ja pere
kondlik seis tähtsusete, soovitav kes toetaks natuke
uue pesa loomingul. Absoluutne saladus! Kirj.: Tal
linn, postk., isikt. Nr. 596177 ettenäii.
TrthifeolaElir. Lotenz ia templifiislßS
..nr
Tallinn. Viru 6, hoovi majas.
Riigi- ja eraasutustele soodsaim
tellimiskoht.

00, õilis tundmata igatset naine!
Kuis leiaksin Te juure viiva tee ?
Ma oru sügavuste laps, all orus udu all mu tee...
floiab kirin
Ent saada igatsen ma kaugustesse üle mägede
Kus kaks meid oleks, inimpaar kui linnud pe«a punuks
abielu mattes, 24-a. ha Kus armastuse ülemlaulus nukrus vaibuks... unuks...
Mul varandust, kuid naist hingelist ei leia raha eest.
ritud, meeldiv, karske ja Nüüd
otsin sõprust õinemsooga ,vAjavülelehest<>«
hea noormees. Ainult
Vastan ainult päevapildiga varustet kirjadele;
tõsised kirjad slt. „Tõ
sine eluvaade".
Kirjad: Paljasmaa pk. Vigala jaam.
ETS MESILANE.
Noor lesk
titt

Noorep. intell. mees-*
' ter. soovib tõsist

Soovin

Olen

jõukamatest preilidest
või prouadest enesele
meeldivat tulihingelist
meeshinge? Kirjad slt.
..Magusad saladused".

tutvuks keskealiste, kor
ralikkude härradega. Kir
jad slt. .Meestes pet:u
mi".

Tutvuksin, olles noor
Kaks 23-a. noormeest
neiu
soovivad
tõsises
tutvust
preilide ehk prouadega.
mõttes
Meeldivuse korral järg
neb abielu. Soovitav fo elurõõmsa härraga. Kir
to ja elulookirjeldus.
jed slt. ..preili".
Kir(. saata Sintre-Jaani
Mutli kpl. „ Juss ja Sass".
Hoormees
Äriteenija, autojuht
soovib
i täis kirge ja tuld, sõl
miks sõpruse keskealise
I elurõõmsa prouaga. Kirj.
teenistuses käivate ehk slt. ..Tahan armastada"..
varandusliselt kindl. nei
dudega, van. 20—27 a.— | Aineliselt kindlustatud
Kirj. slt. „Äriteenija au
tojuht".
Tahaksin olla
tutvust

heaks

i tutvuks korraliku ja au>*
sa naisolevusega. Kirjad
slt. ~Ootan õnne". -

sõbraks

Hallo!
vabale naisolevusele.
Kes teist seikleks. Jõu
Vanus tähtsuseta. Kirj. kad naishinged haritud
slt. „Hea sõber".
kuuma poisuga. Soovi
Üksik preili, koduarmastaja, tõsine, töö- J
tav kellel oma korter.
kas, heatahtlik, lihtne, aus, haritud, soovib
Üksik, vanem
Foto nõuetav. Saladus
garanteeritud. Kirjad slt.
abielluda
„Thank gou".
MU
korraliku, kaine, perekonnaelu pooldava här
Kaks neidu soovivad
raga maalt ehk linnast, vanusega 33—45 a.
tutvuks
korraliku
vane
Ilu pole oluline, haridus soovitav. Eelistan
härradega
ma mehega, keda ei hu-!
kel kindel teenistus, amet, või muu kin
vi a flirt ega seiklused.
del sissetulek ja omab iseseisva kodu.
Kirj. slt. ..Naishing 46". tõsist tutvust. Vanadus
Ootan kirje ainult neilt, kes tõsiselt igatsevad
23—30 a. Teat. kirjal,
rahulikku perekonnaelu. Seiklejad ärgu end
Korralik, töökas talu- j slt. „X 20". „Y 23".
tülitagu, vastan ainult kindla aadressiga kir
tööd tundev keskealine
jadele. Foto soovitav, mitte nõuetav. Kir
lesk soovib
jad: Rakvere, Jaama pst. 15, Anti kaup!.
SudsmehOflel
„K—-le".
tutvuda
Meeldiv, sümpaatne
i I|s ,'il tuimub 91
samasuguse maamehega,1 biondiin, sooviks leide
kellel tarvis töökat pe 30—50 a. korralikkude
| Moodsaid ja vastupidavaid p
renaist. Kirjad slt. „Kor meeste hulgast, hinge
list sõpra. Kirjad slt.
ralik lesk".
..Blondy".
| jalanõusid jj
35—45 a. v. poissm. ja
lehed. Kas leiduks teie Noored, vasitärganud hin
ged, kel talumist vallatle
y odavamalt kui mujalt Ü
hulgast,
da noorehingisie naisole
| ostate KOPLI TÄN. nr. 2-a. |
vustega otsivad
kirjutaks
« Saumees'l kauplusest. y

Preilid prouad! Kes ; Kes haritud, iseseisvaist
ja meeldivaist daamest
teist võtaks omale
| sooviks
kasupojaks
karske meeldiva 26 aas
abielluda
tase noormehe ? Kirjad
slt. ~Kasupoeg".
Ämetiskaija
häiritud, täiskarske, meel
diva, tööka, heasüdam
25 a. noormees
soovib tutvust tõsise liku, kuid vaese, 24-a.
preiliga 16—22 a. v., kes noormehega? Ainult tõ
ei nõua mehelt rikkust, sised kirjad, soovitav
vaid truudust. Rikkad fotoga ning endakirjel
ärgu tulitagu. Kirjad slt. dusega, leiavad tähele
~Tahan elada ainult si- ,, panu! Kirjad slt. „Viim
| ne lootus õnnele".
nuga". I

sõprust.
meelelahutuseks õnnetule
abielunaisele. Tartu, Puu Kirad 11. ..Õnne unelm".
tän. 13—1, Nettg.
Kaks lõbusat pikema
Korralik vanem neiu
kasvulist neidu, soovivad
tutvuks
tutvuneda
korraliku mehega, sõbra härradega, soovitav va
leidmiseks. Van. 40—50 nemad. Kes oleks hääka
a. Flirt ei huvita. Kirjad sõbraks ja abiks teenis
slt. „Üksik X".
tuse leidmisel. Kirjad slt.
„T-fl ja R-f-2".
MM

Soovin
tõsises mõttes

proua või preiliga, keda tutvust naisega, keda
huvitavad seiklused. Kirj. huvitab maaelu. Kirjad
slt. ..Seiklused".
slt. „Maa".
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