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Hinnata kaasandeks: ~Sakala" taim
rebitav seinakalender, kokkuköidetav jutu
lisa, piltidega ilustatud nädalaleht ~Sõnap
ilt'* ning pooleaasta ja pikema-aja tellijaile
põllutööajakiri „Uus Talu" või ..põllumees"'

Aadress: ~SAKALA", Viljandis.

ÜKSIKNUMBER 5 SENTI.

Tellimise hind: a) 4 korda nädalas (pooleaasta ja
pikema-aja tellijaile «Põllumees" või «Uus Talu"
tasuta kaasas): 1 k. 70 s., 2 k. 1 kr. 40 s„ 3k.
2 kr., 6 k. 4 kr., 12 k. 8 kr. Pooleaasta ja pikema
aja tellijaile on võimalik tellida väikese juurde
maksuga iga nädal ilmuvat Põllutöökoja ajakirja
«Põllumajandust". Sakala" koos «Põllumajandu
sega" maksab: 6 k. 5 kr. 15 s., 12 k. 10 kr. 20 s.
Need kes juurdemaksuga tellivad «Põllumajanduse",
saavad ikkagi tasuta kaasa ka «Põllumehe" või
«Uus Talu", b) 3 korda nädalas (ilma «Põllu
meheta" ja «Uus Taluta"): 1 k. 60 s. 2 kuud
1 kr. 20 s., 3k. 1 kr. 60 s., 6k. 3 kr. 10.5., 12 k*
6 kr. 10 s. Pooleaasta ja pikema-aja tellijaile koo*
«Põllumajandusega": 6 k. 4 kr. 25 s., 12 k. 8 kr.
30 s. c) Läti- ja Leedumaale 1 k. 1 kr. 25 *.»
mujale välismaale 1 k. 1 kr. 50 senti. Aadressi

muutmine 25 s.

ASUTANUD C. R. JAKOBSON A. 1878
Päätoimetaja AUGUST OTS.

TALITUS asub Viljandis, Lossi tn. 26, alumisel korral. Avatud äripäeviti kella B—l 7.
Telefon 2-31, postkast 32. Talitus õiendab: „Sakala" äriasju, võtab vastu tellimisi ja
kuulutusi, müüb üksiknumbreid. Kuulutusi ilmuvasse numbrisse võetakse vastu lehe
ilmumise päevadel k. S—lo-ni homm., teistel päevadel talituse lahtiolekul. Kuulu
tuste hind: kuulutusküljel 5 s., 1 -sel Ihk. —lO tekstis kuulutusekirjaga —l2 s.,
tekstis telcstikirjaga või eriliste tingimustega paigutamise suhtes 15 s. mm ühel veerul.

TOIMETUS asub Viljandis, Lossi tänav 26. Kõnetunnid kella 10—12. Telefonid:
üldine 31, trükikojas 2-31, päätoimetaja August Ots kabinett 2-31. Toimetaja
Jaan Lepik 31 või 2-31. Käsikirjad tulevad kirjutada tindiga või kirjutusmasinal selgelt
ja puhtalt paberi ühele küljele, igal kirjutisel autori allkiri kirjutatud iga artikli ülemisele
äärele. Tarvitamata käsikirju alal ei hoita, juurdemaksuga kirju välja ei osteta ja

nimeta kirju ei kasutata.

Itaalia kuningas Abesssiinia

keisriks

Mussolini kuulutas Itaalia fashistli kuks impeeriumiks* Äbessiinia Itaa
lia piiramata võimu all

HIIGELJUURELDIIS ROOMAS
Roomast teatatakse ,et sashistliku snurnõukogu

ja walitsuse laupäewasol koosolekutel wõetj wasta

katS dekreeti* mis esitati kohe allakirju
tamiseks. ühe dekrevdiga kuulutatakse Itaalia ku
ningas Äbessiinia keisriks ja teise dekreediga ni
metatakse Sabationo krahw Itaalia marssal Ba
doglio Äbessiinia asekuningaks . Dekreedid astu
wad kohe jõusse ja esitatakse hiljemalt parlamen
dile seaduseks tegemiseks.

Fashistliku suurnöukogu istung lanpävwal al
gas kell 22. Istungile olid kutsutud ka nende rii
kide diplomaatlikd esindajad, kes vi teostanud
sanktsioone Itaalia wastu. Istung, millel nime-

tatud dekreedid wastu wõeti, kestis 10 minutit,
walitsuse koosolek kestis waid 3 minutit.

Pärast koosolekut pidas Mussolini rahwale
kõne, milles ütles muuseas:

Täna õhtul wastu wõetud otsustes otsustatakse

lõplikult Äbessiinia saatus. Itaalial on lõpuks
vinn impeerium, sashistlik impeerium. See oli ees

märk, mille jaoks Itaalia pingutas oma jõudu 14

aastat. Tänasest alates on Äbessiinia ja tema
rahwas Itaalia piiramata wõimu all. Itaalia
kuningas on Äbessiinia keiser.

Duce kõne wõeti wastn määratu kiiduawal
dnstormiga.

Abessiinias pole veel rahu

Itaalia kuberner Addis-Abebas tunnistas välissaadikud eraisikuiks

Äbessiinia endise keisri Menclikn luenna
poeg, kes on neegns Haile Selassie weriwaen
lane, olewat 120.000 mehega liikumas lõtt
nast Addis-Abeba poole, et lüüa itaallased

päälinnast wälja ja asuda ise Äbessiinia troo
uile.

Ametlikult seletatakse, et neegns jääb esi
alul Jeruusalemma. Kuuldawasti ou necgu
sele teatatud, et tema tulek Londoni pole soo
witaw enne Rahwasteliidn nõukogu täna al
gawa istungi lõppu.

Ults Itaalia kuberner Addis-Abebas tea
tas lanpäewa hommikul suusõnaliselt Suur-
Britannia ja teiste riikide saadikutele, et

nad olid akrediteeritud walitsuse juurde, ke
da enam ei ole olemas ja seepärast tema ei
saa enam neid lvolitnsi tunnistada. Nüüd
sest pääle koheldakse neid Addis-Abebas kui
eraisikuid-wälismaalasi.

Pariisist teatatakse, et rööwlid tungisid
Abessiinias kallale reisijate-rongile, mis jõu
dis reede õhtul Dshibutti. Diredauas püüdsid
säälsed elanikud rüüstada tollilaagrit. Jtaa-
Ita wäeosad sõitsid Deredauani ja kindlusta
sid tähtsamaid randteepnnkte. Mitteametlik
sõnum teatab Abessiiniaft, et Itaalia wäed
wallutasid Diredaua.

Emadepäeva pühitsemine Tallinnas

Sotsiaalminister (X Kas kl kõne „Estonia" aktusel
Kogu Piiälinn oli emadcyäema Puhul hommi

kust alates lipuehtes, kõigil trammidel ja omni
dustel lehwisid rahwuswärwid.

Emadcpäewa aktus peeti „Estonia" kontsert
saalis kell pool 5 p. l. „Estonia" kontsertsaal täi
tus wiimase wõimaluseni päämiselt emadest, noor
test kui ka manadest ja nende lastest.

Aktus algas maimuliku talitusega piiskop Ra
hamägi ja mitropoliit Aloksandri poolt. Päälc
ühis koraalidolaulu oreli saatel mõttis sõna sot
siaalminister O. K a s k, kes ütles kokkumõttes:

Emaarmastus on meil perekonna, aga ühtlasi
ka imie riigi üheks alusmüüriks. Riik on tugem,
kui ta on rajatud hästi korraldatud ühiskondlikule
elule ja kui üks osa sallesi on meie kodu, meie Pe
rekond. Ema on kodu hing, ta on ka tema' süda.

Meiu riik on tugem, mõitmatu ja suur. Olgugi
et maie rahwaarm on wõrdlemisi maike, kuid sel
lele waatamata ka meie wõime olla suured oma
kodanikkude tubliduse, oma sisemise määrtnse ja
töökuse, poolest. Ja kui iga kodanik, iga kaswam
noor on täis julgust ja maatab kindlalt oma tule
wikkn, siis on seo kasulik, kui ta ainult ci looda
riigiwõimule, maid ka ise arendab oma tegewnst,
algatab ja on ettewõtlik seltskonna elu korralda-

misel ja loomisel.
Kõik mida praegu teemad manemad, on sel

leks, et noored kord mõiksid jatkata seda tööd ja
togeMust ja arendada edasi meio ühiskondlikku ja
riiklikku olu.

Lõpetas oma kõne sotsiaalminister järgmiste
sõnadega:

Eesti tulihingelised emad! Palun teid kõiki, ka
neid, kes kuulawad raadio kandu aktuse ülekannet,
mõtta wastn teie aupäemal riigimanema ja maba
riigi malitsuse tänu sette suure emaarmastuse, ko
dukorraldamise ja kodu arendamise töö eest. Meie
südamlik terwitus tänasel kaunil Päemal teile, kõi
gile, ühtlasi tõsine tunnustus tcie õnnistusrikkale
tegewusele!

Sotsiaalministri könci järele saalitäis rahmast
oreli saatel püsti seistes laulis „Ema südant".
Järgnes noorte austnsawaldus emadele, mis oli
aktuse kõige mõjuwamaks momendiks. Noor kodu
tütar Tago Sepp kandis julgelt ja mäljendusrik
kalt ette terwitnso omadele.

Järgnes rida ettekandeid kooridelt, solistidelt
ja orkestrilt.

Pidulik koosmiibimine lõppes ühise hümniga.

Salonikis laieneb streik
Ateenast teatatakse, et streigirahutused Salo

nikis on üha laivnenmas. Nüüd on streigiga ühi
nennd ka trükitöölised, mispärast Salonikis Pracgn

ajalehed ei saa ilmuda. Kardetakse uusi wahejuh
tnmcid.

Pääminister seletas, et walitsus on kahtlemata
seisukorra peremees ja söjanöukogn kokku kutsumi

seks pole põhjust. Puhkenud on seni
saanud surma 12 isttut, 50 raskemalt ja umbes

250 inimest kergemalt haawata.

Azana Hispaania presidendiks
Madeiidist teatatakse, et Hispaania rahwus

kogu walis eile Hispaania presidendiks senise pää

ministrz ManuÄ Azana. Azana sai 911 häälest
poolt 753 häält.

P* Keres Eesti malemeistriks
Pühapäewal õlpposid Pärnus malewõistlused

Eesti meistri nimele, mis kujunes kahewöitluseks
senise Eesti meistri P. Kerese ja P. Schmidti wa
hel. Wiimase partii wõitis Keres. Seega jääb
meistri tiitel Paul Kercsele.

Palk surmas taluema
Harjumaal, Kurna w allas lommutati Andrese

talitZ tvana rehetuba. Perepoeg Woldemar Kess
kangutas seinalt alla wanu talasid ja palke. Kui
dagi kukkus üks palk alla silmapilgul, mil taluema
Madli läks hoonest mööda. Palk tabas õnnetut
pähe. Surm oli silmapilkne.

Peekoni» lina ja kanamunade hin~
dade noteering

Peekonisigade noteerimiskomisjon määras pee
konihindadeks arwates tänasest pävwast 1. sordi
peekoni kilol 60—69 senti, 2. sordi hinnaks 56
64 senti, 3. sordi kilo 53—58 senti. 4. sordil on
sisetnrn hind.

Kanamunado hindadeks määrati noteerimisko

misjoni koosolekul 8. mail 40 senti kilo. ühes
riikliku juurdemaksuga on kilo hinnaks 45 senti.
Wastawalt sellele hinnale maksetakse 50 gr. mu
llade Paarist 4,5 santi, 55 gr. munade paarist 4,9
senti ja 60 gr munade Paarist 5,4 senti. Sisetn
r« munape hinnaks on 40—50 grammi raskuses
paar 4,4 senti ja üle 50 grammi 5,4 senti paar.
Tendents on eksportmunadel püsiw, siseturu mu
nadel langew.

Linahindado noteerimiskomisjoni koosolekul 8.
mail noteeriti lina ja taku kokkuostu Hinnaks sen
tides ühe kg eest franko kokkuostja ladu riiklikkude
standard sortide alusel:

Petseri-Wõrn. Mujal Eestis.
R 92 91

HD 83 82
D 74 73

OD 63 62
LOD 52 51

H 40 39
Takud 1. sort 52, takud 2. sort 40. Ehitustakk

17. Tendents nõrk.

Tulistas tedre asemel kaaslast
Nakwere linna haiglasse toimetati rawimisele

Nõela wallas elutscw Nud. Niilman, 23 aastat
ivana, raske haawlilaenguga meelekohal. Niil
mani oli tulistanud tema kaaslane Leemets, kes
pidanud Niilmani pääd millegipärast tedrekukeks.

Ajalooline kuusk Tarvastus
Tarivastus, Saare-Mäbu maante ääres Tõ

nise talu karjamaal kasivad üksik suur kuhjatao
line kuusk, mig on istutatud aastal 1894. See on
ajalooline puu ja selle saamislugu on järgmine:

Saareivald oli wanasti iseseisew kroonuwald
ja Saare põllupidajad olid kroonu rentnikud. Kui
siis hakati talusid müüma, ostsid Saarewalla talu
pojad oma rendikohad päriseks. Paljud aga ei
suutnud kohe ostuhinda tasuda ja jäid seega kroo
nu wõlglasteks. Kui 1894. aastal Wene troonile
asus Nikolai 2., siis selle tähtsa sündmuse puhul
kinki- riik kroonuwalla talupoegadele talude,eest
tasumata osturaha. Paljud Saarewalla talupojad
said kopikatki maksmata peremeesteks. Selle tähtsa
sündmuse puhul korraldasid Saare peremehed Tõ
nise talu karjamaal peo ja Nikolai 2. mälestuseks
istutati kuusk.

Aastakümneid on kuusk kaswanud puutuma
tuna ja ka edaspidi kohalikud elanikud hoolitse
wad selle eest, et too eWaloolius puu ei lange sae
ja kirwe ohwriks.

Tervitusi Mussolinile
Endine Saksa kroonprints on saatnud Mnsso

linile telegrammi, milles ta õnnitleb ducet Itaalia
wägcde wõidu Puhul Jda-Aafrikas.

Kreekas mobiliseeriti raudteelased
Tekkinud rahutuste puhul on Kreeka päämi

nister annud käsu, millega kuulutatakse mobilis.e
rituks kõik raudteelased. Sellega takistatakse raud
teelnste osawõttu streigist, ühtlasi on keelatud
kõik rahwakoosolekud ning etendused teatrites ja ki
nodes.

Taluhooned hukkusid tules
Lairpäiewa, öösel süttisid põlema Läänemaal,

Taebla tvallas Wiiu Tilbergi taluhooned, elumaja,
rehealune ja laut. Hooned Põlesid maani maha.
Omaniku kahju üle 3000' krooni. Hooned olid tule
wastu kindlustamata.

Eestlastel Soomes ei vedanud
Eile Peeti Helsingis mootorratasto wöidusõidu
wöistlusi. Eestlastest mõtsid wõistlustest osa moo
torsportlasod O. Wcldeman ja Hennok. Welde
man jäi neljandaks mootori küünalde rikkimineku
tõttu, kuna Hennok pidi katkestama sõidu masina
rikke pärast. Esikohale tuli rootslane Tundquist.

Patkülas algab kodukaunistamine
Laupäelvaks oli Patküla wallawalitsuse poolt

kokku kutsutud seltskondlikkude orgauisatsioouide
esindajate nõupidamine kodukaunistamise hoogtöö
alustamiseks tvallas, mille kaivakindlaks organisee
rimiseks moodustati 2 komiteed, üks asukohaga
wallamaja juurde ja tein,-: Pikasillale. Wallamaja
juures asuwasse komiteesse lvalitj l 3 liiget, juhat.
wallawancm A. Wõrk, sekretär A. Eichenbauni ja
algkooli juh. R. Tsirnask. Pikasilla abikotni:ee
inoodustati sama suur ja juhatusse said Etv. Kus
lapun, H. Laats ja prl E. Kõks. Wallamaja ja
Pikasillal kui ka Tõrivas asulvate algkoolide ümb
rus otsustati kaunistada kiiremas korras, millega
etteivõtte õhutamisele tegeliku eeskujuga loodetakse
kaasa aidata.

Helme piimaühisus 25 aastane
Käesoletval sulvcl jimlifuuõ saab pii

maühingu tegelvuse algusest täis 23 a. juubelit
otsustati ühisuse poolt wäärikalr pühitseda.

Uusi nimesid Patkülas
Patküla lvalla perekonnaseisuamelniknle on

awaldanud soowi Jerdinauh ja Elmar-Johannes
Jlissonih omale uue perekonnanime „Kalm" saa
miftks. Samasuguse soowiga on esinenud Hans-
Antoni Eiiel, uuek-? nimeks iste-> laste
Wolsriedi ja Astaga „Eelmä.".

Varastati aidast jahu ja tangu
Loodis elutsew Johannes Rennit teatas polit

seile, et ööl tvsatn 9. maij> on wargah tunginud
tema isa Peeter Nenniti lukustatud aita ja wii
nud ära jahu ja tangu kokku 29 krooni 9ö> sendi
wäärtnses.

Selgitused põllutöökoja valimise eel

Põllutööminister N. Taltsi raadiokõne põllumeeste konventide üles
annetest

Pühapäewal Põllutööminister N. Talts pi
das raadiokõne, milles rääkis põllumeeste konwen
tide tähtsusest ja nendo walimistest, mis toimu
wap tulcwal pühapäcwal, 17. mail.

Härra minister tõigepäält tuletas meelde rii
giwaucma K. Patsi mõtteid põllumeeste kutseesin
duse kohta, mil ta awaldas juba kumme aastat
tagasi, kui ta koostas esimese põllutõökoja seaduse
katva. Härra riigiwanem ütles juba siis, et kor
ralikult suudab põllumeeste kutseesindus töötada
ainult siis, kui tal on oma kohapäälsed organid,
kohapäälsed asindus.d kihelkondades. Ilma koha
päälseto esindusteta on nõrgaks jäänud põllutõö
koja side kohalike põllumeestega. On nähtud kon
sulente, kuid esindust ennsta mitte ja esindajad
koja koosolekutel pidid esinema omapääd, sest pun
dns kindck side koja ja laialdase Põllumeeste pere
wahel.

Põllumeeste kutseesindus peab olema abiks
ühelt poolt põllumehele ja teiselt poolt walitsusele.
Möödunud ajad on õpetanud, et eesti rahlvas ja
eesti põllumees saawad aru, mis tähtsus on nende
rilus riiklikul kindlal korral, rahwa üksmeelel ja
wisal tööl ning usaldusel. Riik on tulnud appi
raskete silmapilkudel põllumeestele, et nap wõiksid
toetada jälle kindlale jalale ja ise omal jõul edasi
saada.

Riigiwanema mõte on weel fee, et rahwa luge
mus on tema asutustes, mis on loodud organisee
ritud rahwa poolt ja seisawad rahwa teenistuses.
Põllutõökoja uuesti loodawate Zohapäälsete orga
niiega koitwentidvga on üks tähtsaulaid asutust

maaharijale rahwale. Siin toimubki koostöö pöl
lumche ja walitsuse wahvl. Konwent fee on nagu
põttumeesto kihelkondlik omawalitsus, kuigi wähe
mate wöimupiiridega kui wallawalitsustcl.

Põllumceste konwent on uus asutus ja tema
töö edu oleneb sellest, keda põllumehed sinna wali
wad ja kuidas need esindajad oma ülesandeid täi
dnwad. Konwendi töö wõib kujuneda ulatuslikuks
wöi kitsaks, hoogsaks mõj loiuks, selle järele, kuidas
konwendi täiskogu ja juhatus suudab töötada.
Se«dus jätab tööks awarad wõimalused. Kon
wendi kaudu koostab põllumehe ametlik hääl oma
piirkonna Põllumajanduse hädadest ja puudustest;
konwendi kaudu töötab organiseeritud põllumees
konna käsi põllumajanduse järje tõstmiseks; kon
wendi kaudu ja soowil tuleb ka riiklik toetaw ja
korraldaw abi Piirkonna põllumajandust arenda
ma. Kõik, mis kohaliku põllumehe ja põlluma
janduse eduks tarwilik, tulov kuuldumale põllu
meeste konwendi kaudu seo tuleb lahendamisele
tema kaudu wöi kaasabil.

Lõpuks awald«H põllutööminister soowi, et meie
põllumees, mõistes ja hinnates uue kutseesinduse
tähtsust ja tarwilikkust, läheb tulewal piihapäemal
walimistele, nagu ta läks wiimasele rahwahääle
tusele ja ütleb selgelt wälja, et uute konwentido
ja Põllutöökoja seljataga seisab Põllumeeste pere
kui üks terwik.

Põllutööministri järele pidas weel raadiokõne
põllutöökoja walimiste üleriikliku komitee juhataja
W. Welner, kes selgitas üksikasjaliselt põllutöökoja
walimiste tehnilist käiku.



Balti riigid truud Rahvasteliidule

Eesti, Läti ja Leedu välisministrite äsjalõppenud konverentsi töötulemusi

Laupäewal lõppes Tallinnas järjekorra
line Eesti, Läti ja Leedu wälisministr. konwe
rents. Konwerentsi töötulemuste kohta anti.
laupäewal ajakirjanikele ametlik kokkuwöte.'
Selles öeldakse muuseas, et Balti liidu seisu
kord on muutunud tugewamaks ja et nende
iseseiswa ülesastumise tõttu kolm riiki ou
wöinud kindlustada niipalju kui see nendest
olenes rahu ja hääd läbisaamist selles Euroo
pa piirkonnas, kuhu nad kuuluwad. Olles |
hoolikalt uurinud käesolewa konwerentsi jook- 
sul praegust rahwuswahelist olukorda, wälis- 
ministrid nendiwad täielist üksmeelt, mis pun- 
tnb kolmanda ja neljanda konwerentsi aja
wahemiknl asetleidnud sündmuste hinnangus-

se ja samuti nende sündmuste tagajärgede ja
tnlewikn-wäljawaadete hinnangusse, kinni- '

tades oma truudust Nahwasteliidn pohimõ- !
telele, nad jätkawad nägema selles organisat-!
sioonis, niiwörd kui ta on rajatud rahwns
wahelise ühiskonna õigusele ja waimule, kui
parimat rahu ja julgeoleku panti, pakkudes
selleläbi sobiwaid kinlustusi kõikide riikide wa

baks ja iseseiswaks olemasoluks. ,
Eesti ja wälismaa ajakirjanike wastuwõ

tnl pärast konwerentsi lõppu wälisministri 
abi H. Laretei rõhutas, et päähuwi koondns!
konwerentsil puhtpoliitilistele küsimustele, j
knua üldine olukord on niisugune, et ei anna!
erilist põhjust rõõmustamiseks! Wõite ween-

bnbrt wastuwõetub resulutsioonideft, et meie
riigid on jäänud truuks põhimõtetele, mis
meie arwates on kindlamaks pandiks üldisele
rahule. Need on Nahwasteliit ja kollektiiwne
julgeolek. Meie oleme otsustanud aktiiwselt
toetada igat aktsiooni, mis on sihitud Rah
Uinstcliidn prestiishi ja mõjulvõimu suuren
damisele.

Leedu wälismiuister S. Lozoraitis omalt
poolt kriipsutas alla waadete ühtlust ja täielist
kooskõla kolme Balti riigi wahcl. Läti pan
delcgaat Mnnters kinnitas oma kolleegide
nwaldusi kolme Balti riigi solitaritecdist
kriipsutades alla wajadust teha kõik, mis iva
jaline rahu huwides.

Töölised saavad koja

Vabariigi valitsus kiitis hääks tööliskoja seaduse, mis antakse riigivanema dekreedina
VALIMISED VIIAKSE LÄBI KOLME KUU JOOKSUL

Wnbariigi walitsuse koosolekul 8. mail kiidelt i
hiiiiks ja 9. mail anti dvkroedina riigiwanema j

poolt tööliskoja soadns. .:
Tööstustööliste esinduseks luuakse iwaliköi- -

gnsliknL alusel tegntsew tööliskodu. Koja ülcS
andeks on tööstustööliste esindamine ja kaitse ma
janduslikkude, sotsiaalsete ja kultuuriliste hmvide
alal.

Oma ülesannete tiiitmisokS koda arendab järg
mist tegemist: selgitab tööstustööliste olukorda
ja tarwidusi, kogudes ja korraldades selleks nurja ,
likke andmeid, ning astub wnstawate asutiste ees
samme olukorra parandamiseks ja puuduste kör
maldamiseks (katseminiSteäriumi ja kaitseväe käi- (
tiSte tööliste suhtes tööliskodu treid ülesandeid
ei teosta), teatab riigid ja omnwalitsnsasutistele

tööStnstöölisto tvajadustest, töökaitse, sotsiaalse
kindlustuse, tõöwahetalitufo, tööpuuduse kõmal
damise kui ka üldiste majanduslikkude ja kultun
rilistc küsimuSto kohta, kuiwõrd wiimafed otse
selt wöi kaudselt on seotud tööliste hmvidega;
awaldab seisukohti teatawatesse küsi mu St oss o puu
tuwatc saaduste ja määruste kawade kohta; wõ
tnb osa oma esindajate kaudu asutiste ja ettetvõ
tete tegmvuscst, millede koosseisus on ette nähtud
tööstustööliste esindus; aitab tööstustööliste
arendamiseks solidaarsele ühistööle teiste kutse
lu hnwiringkondadcga; korraldab kursusi, näitusi
ja loenguid kõikides töölistesse puutnwais kusi-

muStes jne.
Koja togcwuso piirkonnaks on logu wnbariigi

maa-ala. Koja juhatuse asukohaks on Tallinn. Ko
da wõib asutada osakondi.

Tööliskoja organid on: koja üldkoosolek, koja
juhatus, rewisjonikomiSjon.

Töõliskotta kuulub kolmkümmend liiget.
Koja liikmed raalitakse kolmeks eastaks töös

tustöölistc Poolt. Aiäärusad tvnlimisto läbi,vii- !
mise korra kohta annab wnbariigi walitsns. Koja
liikmeiks wõib walida isikuid, kes omalt kutselt
on tööstustöölised ja sellistena tegutsenud wähc
malt pool aastat enne koja walimiste wäljakuu
lutamise päewa, kui nad on Eesti wnbariigi ko
danikud, wähemalt 24 aäStat wannp ja omawad
walimisöigust kohaliku vmawnlitsuso walimistel.

Walimise kulud kannab sotsiaalministeerium.
Seadus hakkab maksma awaldamiseg,?. Esimesed
walimiscd wiiakse läbi kolme kun jooksul arwateS
seaduse awnldamisest.

Eestis on tviimasel ajas seadustega toodud
mitmed atvalik-õiguslikul alusel tagutseivad kojad,
kelle ülesandeks on tehtud ühiskondliku kihituse
jvõi kutse esindamine ja huividc kaitse. Ka üksikute
töölisliikide tarivis on säärased kojad loodud (põl
lutööliste ja tväikema pidajate koda) ivõi loomisal
(kaubanduses töötajata tarivis.) Tööliskoja sea
dusega luuakse koda tööstustöölistele.

Tööliskoda kujutab enesest personaalset oina

tvaliksust ja tegutseb oma ülesannete täitmisel töö
liskoja seaduse ja selle Põhjal antaivate määrusie
alusel.

Koda on nöuandeiv ja etteivalmistaiv asutis,
kes temasse kuuluma kshituse olukorda hästi tun
nel' j,; selle,pära st Malitsuse, omatvalitsuse kui ka
seaduslikkudele asutistele ivüib olla nöuaudj ks
tööstustöölisi pnutmoate küsimuste lahendamisel.

Esialgselt kuulnmad tööliskoja alla, tööstus
töölised. Neip ainult tvõib ka tvälida '-foja liikun
t(ks. Teile juures on tööstustööliste mvisre Mõe
.tud tööstuslikkude käitiste tööliskonna asutiste

seadustest, s. o. laiemas mõttes, nii nagu
see mõiste on maksmaks tunnistatud, peaaegu
kõigis uuemais töökaitse seadustes. Aktiinme lva
limisõigus on seadusega antud ülalnimetatud sea
duse alusel Malitnd töölisuõukogudele ja töölis
tvanematele. P ssiiwne walimisõigu- on antud
aga laiemal-' kihile. Tööstuslikkude käitiste töö
liskonna asutiste seaduse põhjal lvõib töölisiva
nemaid malida ainult neis käitistes, kus on ala
liselt tööl mähemalt 25 töölist. Et ka wäikatöös
tuse töölised kojas oleksid csitatud, on passiiwsest
ivalimisõigusest kustutatud see kitsendus. Teetõttu
on wõimalus tööliskotta ilvalida ka neid tööstus
käitiste töölisi, kus töölislvauemaid ega nõukogusid
ei ole. Kuna lvaimutöölisie (ametnikkude, teeni
jate jne.) htriuü on kamatsetud liitia erikoda, siis
neid tööliskotte Malida ei saa.

Vana rahvakunst elustamisele

Kuna raHwakimst kui meie mnakultuuri too
mutik alus on wiiuumc oaetate rahlvrsliku ise
teadivuse tõusiga leidnud tai.mates hultades üha
suuremal tähelepanu, eriti rahwarõiiva ja rahiva
tantsii, näol, on Riikliku propaganda talitus koos
töö.-- rahivakuneli asutustega tvülja töötaiiud
laiaulatusliku, rahivak u n s i i elu s
tamise ka iv a, missugune k iidoli hääks riigi
wanem K. Pätsi poolt ja täh.b teostamisele lä
hemat ajal.

Kama n&ch ette, -et 1937. aast<r suivel pealvad
trükist ilmuma suuremad teosed nii raluvarõiwa
kui rahtvatattrsu s- saateunnisika kohta. Teoste
koostamiseks ja tirjastamiseks oil lubatud tariin
lik toetus. Wastenoate materjalide põhjaliku läbi
töötamisega ja awald itnsega trükis talietafst> au
da meie rahwakunsti lviljelemisale õige ai 11.7 ja
perspektiiw ning sellega oleks lõplikult lahendatud
seni tera»vaht ttindmo ja rahtvaknnSti leivikut ta
kistaw meterjalipuudus, mis oli tingitud sellest,
ct meie rahwaknnsti rikkalikud kagud ei ole prae
gusel kujul laiemale hulgale kättesaadaived. Wäl
jaattde ilmumisel lvõiu järgneda ülemaalise ula
lusega propaguuda aktsioon rahlvakunsti elusta
miseks ja sellekechaste rahwuslikknde traditsioonide
loomiseks. Aktsioon teostuks 1038. aastaks, mil
peetakse üleriiklik laulupidu.

Algatuse läbiiviimiseks on moodustatud was
taivate asutuste ja organisatsioonide giind jäist
komiteed, kummagi ala jaoks eraldi.

Nahivarõiwa komitee koosseisu luutumad:
Haridusministeeriumi esindaja W. Päis, Eesti
piahtva Muuseumist dir. F. Linnus j- Helmi Knr
rik, Gesii Nahlvalnnle Arhiiwist dr. E. Loorits.
Maanaiste Keskseltsist R. Nikas, Eesti Kmtsti
mtiuseumist kunstnik St. Raud, kutsekoolide em.ia
jatc Ühingust Anni Warma ja NaKü ciindaja
A. Mötltis.

Rahivatautsu j' saatemuusika alal töötan ko
mitee koosseisus: Haridustuiuisteeritttnj hindaja
J .Kinvek, Eesli Rahwaluulo. Arhiilvisk dr. O.
Lmuitv, üENÜ-sk A. Kurmits ja E. Idla, Ukuu
sikanmnseumist K. Pulst, Tallinna Konsemraioo
rütmist pros. J. Aalvik, helilooja A. Vedro ja
Eesti õpetajate Liidu esindaja Anna Raudkats.

Mõte,nad komiteed olid kokku kutsutud Riikliku
propaganda talituse juurde ttönpidemiseks,
kus lad. titalt kaaluti tööde kamasid põ
himõtteid. koosoleku awas sissejlthatawa kõnega
propaganda juht H. Oidermaa.

Ralnvaröiiva osas komitee pida - tarmiliknks
itükiteote ilmumist hiljemalt 1937. a. märtsikuuks,
er tvõimalik oleks iveel sama aasta kewadel korral
dada koolide ja Mastaivaie orgattisaljioonide kandu
toojalikke turiuii. Teose iväljaandjaks ott Eesli
9ialnva Mittnentu .kiis eeltööd selleks algained
koõe. Teos koostat kt,. Muuseumi toaldutes olema
teadusliku materjali põhjal, kusjuures aga tna
terjal ott pakutud nõuda, er ka elementaarse käsi
töõoskuü' üiures selle abil ivõib rõirvaid ise ival
misiada.

Naltwatantsn koinitce pidas tanvilikuks lisaks
eelmisel nimel IIENü poolt teostatud järelkorja
inise>i meel üde järelkorjartdltsr tegemist, mis peaks
bmrama saares ja Tetumaa. Raamat rahlvatant
inde !a ''aaienttn iita üle ilmub 1937. aasta ke
iradeks.

„Menelik 3.", prantslaste soosik

Abessiinia troonilt tõugatud Lidsh Jassu poja romantiline elutee
Enne iocef, fui Aöessiinia päälinn langes

itaallaste kätte, pildusid preatia lendurid Addis-
Abebasse lendlehti, mille sisu järgmine:

ktsnrpaator Tafari põgenes. Elagu Menelik
3., suure Meneliki lapselaps, Abesninia seadus
lik keiser!

Väikese Meueliki wõi n. n. Meuelik 3. saatu
sest jurusrab üks Pariisi aje.leht järgmist: Väike
Menelik. kes on praegu 20 aastat toana, ott ka
dunud Lidsh .pässu ja Danakili muhameedlanna-
Fatine Ababukari poe,g. Ta sündis meel neil pae
tvil, kui rema isa oli Abessiinia keiser. Kuid juha
tüüne kuu pärast iväikc Meiteliki sündi tõukas
Lidsh Jassn õemees, ras Tafari. praegune Haile
'Zelassie, keisri troonilt astudes ise tema asemele.
Ras Kassa malmel saadeti Lidsh pässu ühes naise
ja iväikese pojaga Fitshisse. Pagulaste juures
tviihis iveel keegi lvene arst, kes püüle oma otse
koheste ülesannete kasmtas ka noort printsi eu
roopalikus maimus. Nii kestis kuni saatusliku
mäOsuni, mil Lidsh pässu pöördus Abessiini 'sse
tagan! et nõukada käite uuesti oma trooni ja
krooni. Teetpäälinna tabati aga Lidsh pässu ja
saadeti Harrari, kus hiljuti lõpetas omad päe
map magagi salapärasel wiisil. Tema nain - ja
tväike Menelik saadeti tagasi Fitshisse. Neegus
Haile Zelassi.- tahtis neid mürgitada, kuid nee
gnsc naine. Lidsh Jassn õde saalis põgenikele aeg
sasti hoiatuse. Frnirn Abalnikar ja mii ike Veene
lif rüetuiid endid kerjusteks ja põgenesid Praut
snie Tomalintaale. Kui neeguse käsilased saabu

sid Fitshiese, leidsid nad eest tiidsa pesa ning pidid
lööduma oma alatust kmva isusest.

Sellest ajast Piiale elas wiiike Menelik Tat
shuraki linnas Prantsuse w/litsuse kaiiic all.
Wäike prints õppis hästi kätte prantsuse keele ja
o-mandas korraliku hariduse. Prantslased hakkand
teda kõigiti armastama jj"!' hoidma.

ühes sõjategewuse algamisega Abessiinias
pöörasid lväikesele Menelikile oma tähelpanu ka
itaallased. Kui aga läinud aa-Ka detsembris il
mus ametlik teade Lidsh la-ssu surinast, hakkand
Itaalia lendurid pilduma lendlehti Abessiinia
linnadesse ja küladesse, milles teatati, et Abes
siinia troonile asetatakse Vdenelik Suure pojapoeg
Menelik 3.

Arivatakse, et Menelik 3. troonile tõstmine
leiab siiski tõsist waStuscismist kopti loa huulile
poolt, kes tvaewalt sundawad leppida sellega, er
troonile äsnb muhameodlane.

Tõrva saab omnibusejaama
lon on-boa iga omnibuseliinipidaja Jaan boil

lemson asub käec-oleival suivel Tõrivae- Valga tn.
16 oina majja omnibuse sõitjate iamü-;- ooteruumi
sisseseadmisele. Kuna sama-; õuel garaashis seisa
load nii Tõrwa-Valga kui ka Tõrwa-Viljandi liini
biissid, oleke loomulik, kui autobusescisilkobt ka
kesklinnast sinna toodaks. Soowitaw oleks omni
busejaama ka einelaua sisseseadmine, mille järele
nõudmine on eriti sügise ja talwekundel

Iluduskuninganna õhuristsed.
Prantsuse iluduskuninganna Jeannine de Laferriere
sooritas iluduskuningannana oma esimese õhu
sõidu. Temaga kaasas oli ka preili suur bernhar
diines kellele samuti nagu „missilegi" seoti selga

langevari..

Riigivanem teistkorda vanaisaks
Laupäciwal, 9. mail sai riigiwauemn poja

Wiktori Pätsi abikaasa Helgi õnnelikult emaks,
sünnitades teise priske poja. Riigiwanema esimene
pojapoeg Mattj on juba kolmeaastane. Proua
Helgi Päts on teatawasti praost J. Lattiku tütar,
seega ka J. Lattik sai teistkorda wanaisaks.

Riigikogu esimees R. Penn» 40.
aastane

12. mail 1936. a. pühitseb riigikogu esimees
R. Penuo oina 46-dat sünni päenva.

Rudolf Peuno sündis 12. mail 1896. a. lind
la trallas Wirumaal. Lõpete uud Naktvere õpeta
jäte seminari 1916. a. mobiliseerin ta Wene mäk
ke, kvA 1917. a. lõpetas Peterburgis Wladimiri
sõjakooli. Wnbadussöjast wöttis osa alul kaitseliit
lasena hiljem Kalewlaste Maleivas kompanii
'häälikuna. Asunikkude esitajana walitud 2., 3., 4.
ja 5. riigikogusse.

Võidupüha pidustuste kava
Mõisakülas

.Mõisaküln alcwiwalitsuse algatusel peeti ära
organisatsioonide esindajate koos

«okck mõidupüha suurejoonelisemaks pühitsemiseks
Mõisakülas.
2 Pidustused otsustati awada äratusmänguga
j.'3. juunil, kell 6 homm. hr. Saama mja tonnsr.
Samal ajal ehtida kõik majad rahwuslippudega.
Äell 16 peetakse Mabaõhu jumalaree.nistus etr».-
slnteri ja ap.-õigeusu teenimisel tu
letõrje seltsimaja aias. Pääle selle jalutuskäik
taleivi turuplatsile, kus kell 12 seatakse üles kah
s cli idu, tuletõrje jne. orgide paraadritvi.

Pääle ja' raadi tuleks suurem hingetõmme
<kum kella B—9 õhtul, mil algab akrus-rahwapidu
seltsimajas, kust pimeduse saabudes siirdutakse ku-
I.)ugi alcwi lähedusse wõidutule süütamisele,
i Kun' Mõisaküla läheduses ei ole linnuseid
jega Mabadusmõitluse lahingplatse, siis jäeti möi
jputule süütamise koht määrata komitee juhatusele.
Wiimane moodustati 16-liikmelinen prd Ntasing
sja Saar, hrd Allik, Eigelmae. Kanter, Kass, Kõ
'mamees, Luha, Orgussar, Paalits, Palu, Raidal,
>Zõmer, .TohM, Toll ja Wainura.

Takistusi Mõisaküla tuletõrje
pritsikuuri püstitamisel

Mõisaküla -aletvi Wabat. Tuler. ühing alus
tas juba möödunud cg'stal omale uue ja ajakoha
bscma pritsikuuri ehitamist. ?ügis.l lõhuti maha
'mana kuur, tehti ivalmis uue wnndamenr ja sok
t.l. kuna taline l muretseti -pea kõik rarwismin.w
ehitusmaterjal. mis läks m, -ksma üle tuhande
krooni.

Ent nüüd, mil ehitustöödega oleks ülim aeg
-alaia, .seisab Tuletõrje Ühingu juhatus aegarais-
I aina ülosande lahendamise ees. Nimelt, ei Icid

i 'nud ivalmioti tud ehitusplaan kinnitamist,
j' Tuletõrje ühingu juhatus on lasknud wälja
HVO-kroonilisc asjade lorerii, mille vilerireir nä
l.ala jooksul on pooled -müüdud. Kodanikud, toe
tadee- etieivõter näeksid, er ühingu juharus an-

ehitusplaani lvalmislantise mõne a-"j nindja
ikötte, !kcs selle tähtajaks walmic- reoks ja 'et kuuri
ehitamisega jõutaks sügiseks ivalmic-.

' Kaarel Kasuruli.
Laulupeo eelproov Tarvastus

i Eile peeti Tanvastu Põllumeeste Seltsi saalis
E. Lauljate Liidu Wiljaitdimaa osakonna korral

j dusel sa koorijuht Joosep juhatusel Sakala
maa laulupeo eelproow. Eelproowift lvõtüd o'a

; Tarwastu. Kärstna ia Riidaja koorid übes koori
! juhtidega. kuna ilinum.ta oli jäänud Leebiku ja
i Suislepa koorid. Enmeste puudumist takistas
j tinadepäeiva pühitsemine kohapääl ja teiiel koo
rijuhi haigus,

j Eelproowil wõeti lähi kõik segakoori laulud
j kogu kama ulatuses. Raskemateks lauludeks oiu
j tnsid E. Aawa ..Hommik» ja K. Türnpu '.Val
jlvur". üldiselt mõis aga üldjuht J. Saar'tous
Dateerida, et koorid on tuhlit tööd teinud. Lauljate
! meeleolu oli kõige, parem.

i Ristipäeval Helme spordipäev
'.. korraldab Walgama spordiliit

Helme ordulossi irmremere juures spordi orooa
gandapäetva, mille läbiwiiminc samal päeioal

  }nt,lv ..toimi:illa traditsioonilise raluoakogumise
> ™.,n: kiasti peaks õnnestuma. Katvas on iooknid
! hüpped^rõninine. kuna lvrr.d ara Kic'
; r:fn\ Pätile selle on orooagandakõue. arioala
wasti maakonna spordiliidu abiesim.be! t ad'o. \.
lluentaalr. Kaioa tahetakse läbi nuia - 3 nnV
nuia, räng kogu kihelkoi'.na spordjnoor.e osaioõtul.
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TEADAANNE

Riigi Klassiloterii Keskmüügikohas algab 2. klassi
loterii I klassi võitude väljamaksmine kesknädalal,

13. skp.
Müügikohtades algab alla 100 kr. võitude väljamaks

mine ja klassipiletite vahetamine neljapäeval, 14. skp.
I klassi võitude väljamaksmine kestab kuni 12. nov. s. a.
I klassi piletite vahetamine kestab keni 2. juun. s. a.

Piletiostjatele, kes on I klassi piletid ostnud klassi
loterii keskmüügikohast Riigi Trükikojast, saadetakse

II klassi pileteid postiteel välja lunamaksuga ainult
siis, kui vahetatav I klassi pilet ühes lunasaatekulu 25
sendiga on saadetud keskmüügikohta, Riigi Trükikotta
hiljemalt 20. maiks s. a.

• II klassi loosimine peetakse Tallinnas, Pikk tän. 20,
Kaubandus-Tööstuskoja saalis ja algab 9. juunil kell 8.30
hommikul, 10. ja 11. juunil kell 8 hommikul.

Riigi rahaliste loteriide direktor.



Riigiteenijaile makstakse maikuu
tasu alates 15. maist

Waburiigj walitsus kinnitas 8. mail maja»-
dlisministri cktepaneku maksta riigiteenijaile mai
kuu palk, laste-abiraha, korteriraha ja muud ta
sud, alates 15. maist.

Teatawasti aprillikuul maksti riigiteenijatele
Palk ja muud tasud wälja kahes osas: 6. aprillil
pool osa palgast ja 20. aprillil pool osa palgast,
laste-abiraha, korteriraha ja muud tasud. Kuna st.
aprillil faadup raha läks Mähemapalgalistel pea
miselt Pühade ostudeks, siis 20. aprillil saadud
rahaga osutub äraelamine 20. maini paljudel ras
keks.

Kinnitati Lesti Kultuurkapitali
eelarve

Riigiwancm kinnitas 8. mail Eesti Kultuur
kapitali 1036.-37. a. esimese Poolaasta tuludel ja
kulude ee,farme järgnemas suuruses: Tulude osas

Kr. 170.000.
Kulude osas: 1. .Kultuurkapitali mabariigi ma

litsuse osa Kr. 76..500,— 2. Sihtkapitalid: «) kir
jauduse Kr. 15.910*—, b) helikunsti Kr.
15.980,—, c) kujutame.' kunsti Kr. 14.060,—,
d ) näitekunsti Kr. 16.350,—, c) kehakultuuri

Kr. 10.700,—, f) ajakirjanduse Kr. 3.500,
kokku Kr. 76.500,—.

3. Eesti Kultnurtogelaste pensionikassnle 
Kr. 17.000,—.

Soomlased tabasid piirituselaeva
Neljnpiicma õhtul mahistas Soome piirimal

melamv Jnmida ninast 4 miili kangusel neutrnnl-
Metest Puname.' lipu all seisma auriku „Ed»ardi".
Laemal oli 7000 liitrit piiritust. Laew ühes mees
konnaga toimetati Soome.

Lgiptuse regeut-uõukogu
Egiptuse uus parlament nimetas ühel häälel

reglmtnõukogu liikmeteks prints Bkohamed Ali,
endise Londoni saadiku Azizzezet Paschn ja kunin
ganna wenna Sheris Sabri Pascha. RegcntnSu
kogu walitseb 21 kuud, mil kuningas Farnk saab
18-aastaseks, seega mnhamedinsn traditsioonide

järele täisealiseks.

Saksamaa selgitagu kagu- ja kirde
piiril asetsevate riikide mõiste
Londonis awaldati «Walge Raamat", »nis si

saldab Briti saadiku poolt Saksa wälisministeeri
nmile hiljuti üleantud küsimuste teksti. Saksa urn
litfuselt tahetakse seletust selle kohta, kas Saksamaa
leiab, et ta nüüd tudib sõlmida „öigcid lepinguid".
Edast leiab Briti walitsus, et üldist lahendust ker
gendaks tunduwalt Saksamaa kagu-- ja kirdepiiril
asetselvate riikide mõiste selgitamine, nii, et sette
ntõiste alla kuuluksid ka wähenialt Nõukogude
Wenemaa, Läti ja Eesti.

Briti walitsus märgib häämeelega Saksa wn
litsuse ettepanekuid nuo julgeoleku süsteemi loo
miseks Lääne-Euroopas, millise süsteemi täpne
kuju tuleb kindlaks määrata läbirääkimiste kandu.
Saksamaa tagasituleku kohta Rahwasteliitn öel
dakse: teadaane sellest, et Saksa walitsus on wal
mis tulema tagasi Rahwastcliitu, lubab Tema
Majesteedi walitsnsel oletada, et ei teki mingisu
guseid raskusi kawatsetnd mittekattalctungi-lcpiu
gute kooskõlastamisel, Rahwasteliidn liikmete ko
hustuste jo põhimõtte püstitamisel, ja et need lc-
Pingud snnktsioneeriwad liidu Põhikirja raamides.

Prantsusmaa ametlikud ringkonnad olewat
üsna rahul Briti küsimustega Saksamaale ja ootn
wad nüüd põnewuseg-a Saksamaa wastust.

Neegusele pakutakse hääd
teenistust

Jeruusalemmast teatatakse, et Abessiinia keisri
ja keisrinna saabumisel Jeruusalemma terwitas
neid südamlikult jaamas suur rahwahnlk. Araab
lased wäljendasid oma poolchoidn käteplaksutami
sega.

Abessiinia konsulile saabus Londonist teleg
ramm. milles palutakse teda awaldada oma mõju
neegusele, et neegus nõustuks pidama lühikest
raadiokonet Ameerika raadiokuulajaile. Neegusele
pakutakse selle kõne eest wäga suurt rahalist tasu.

Võistlus ei annud tulemusi
Autorikaitse ühingu poolt korraldatud ooperi

libreto wõistlustele saadeti üldse li käsikirja. Au
hindamise komisjon otsustes anhiuna jätta >väl
jaaudmata, kuna sisseantud tööd ei auna wasta
lvat mõõtu tvälja. 11 tööst waliti siiski wälja st.
mis põhjaliku ümbertöötamist, järele wõiksid tulla
kasutamisele ooperilibretodena. Need on ..Maa
pere mäed", ..Liiwimaa prohwet" ja ..Tshingis-
Khan" Auhindamise komisjon otsustas ühtlast,
eh tuleb wäljakuulutada uus ooperilibreto woist
lus.

Reisilennuk hukkus
Reisilennuk, mis laupäewal startig Zürichist,

kukkus Lugano lähedal alla ja purunes. Lennu
'nuotusel said surma 3 inimest.

Leedu seimivalimised
Loodu soimimalimised peetakse 9. ja tl), ju»-

uil. Walimised toimuwap proportsionaalse süstee
mi alusel. Kandidaatide nimestikud koostatakse
maanõukogu poolt. Kogu tttiva jaotatakse 8 wali
misringkonnaks.

Laps põletas maja
Wastseliina wallas põle. mha Paul Wissa

rile kuulntv elnmaia. Hoone ühes seesolewa wat
lasioaraga hälviins. Tuli sai alguse Wissarj 2-
aastase poja r">ciuo läbi, kes oli kiskunud küdelvait
ehjnst põlowad mfid lvtikja. Laps ise pääns eluga.

Hobune puistas naise
Hobuselõhkumisel sai elnkardctawalt lvigastada

Waljala wallas elaiv Pauline Rauts, 43 aastat
loana. M.ine oli hobusega teel Kuressaarde, kus
juures talle sõitis wasrn auto. millest hobune eh
mus ja hakkas lõhkuma. Wanker kraana
ümber ja sõitja jäi meelemärkuseta olekus lauia
ma. Ne.ine toimetati haiglasse ralvimisele.

Lnarn hoolt teede revideerimisel
Maanteed,, walitsu- teatas maawalitsusele,

et mööduntid suivel ei ole mõnel pool teemeistrid
teostanud teede rewideerimist küllalt hoolsalt na
iuraalkohusleste poolt tehtud teede revideerimi
sel. Esimesel reivideerimisel ivastu-wötmata tee
osi ei ole teemeistrid teist korda rewideerinud.
Seesuguste juhtumite eest tuleks tänawu hoiduda.

Vapside protsessi neljas päev

Vapside juhid avaldasid ülekuulamisel oma kavad. Osa Kadaka teelt tabatud vapse olnud kutsutud
sinna õlleõhtule. Sirgu ja Hollandi erinõupidamine

Wapsioe suurprotseslsi 4. päewal, laupäewal, I
jätkus tunnistajate ülekuulamine. Poliitilise po- !
litsei ametnikule Rõigasele esitati küsimusi proku- !
röri, kaitsjate jakohtualuste oolt.

Tunnistaja Röiga- kõneles sellest, mida te
male on rääkinud üks wõi teine kaebealune polit- ':
seilisel ülekuulamisel. Soomes käimise kohta sele- '
tanud Mäe, et Sirk pärinud pikemalt rahwa suh
tumise kohta wapsidele. Mäe arwnnud, et riigi 
majanduslik olukord on waatamata ikaldusele tu
gewasti paranenud. Siis ütelnud Sirk, et ei jää
muud teha, kui wõtta wõim riigipöördega üle. Li
nud kõnelusi ka uue ajutise walitsemiskorra ku- '
jundamise kohta. Newolutsiooniline walitsus pi-!
danud kuuluma Sirgu juhtimisele ja olema wap
simeelue. Olnud aga ette nähtud, et sellesse wõi- ;

lvad kuuluda ka üksikute
ivalitsusliikmete, nagu Waabeli, Pusta, Puskari
ja teiste kohta jäänud Mäele weendumus, et me
hed on nõus walitsusse astuma ja et nendega ol
nud kõnelusi. Tõrwandi käest küsinud Mäe, kas ta
oleks nõus hakkama kaitsewägede staabiülemaks,
. kui awanewad wöimalused, mispaäle Tõrwand
wastanud jaataivalt. 5. detsembril Tõrmand kut
sunud Mäe oma juurd.. ja hoiatanud mässu ette
ivõtmisa eest, kuna wälisolukord olewat pinew.
Rässukawa olowat küll hää, aga üle noatera wõi-

!vat asi muutuda weretvalamiseks. Seda palunud
Tõrtvand reatada Hollandile, mida Mäe ka teinud.
Wapstde rahade asjus seletanud Mäe, et waewalt
need on tulnud wälismaalt. Tema teadivat Ees
tis mõnda isikut, kes ohmerdanud suuremaid sum-'
ulasid. Pedak seletanud ülekuulamisel, er ta kut- 
slitud Kadaka teele ölleöhrule, ku smöflüud anek- [
doote. siis tulnud olitsei ja «vahistanud koosoli- -
jad. Seiman tuõtnud õigeks tegewuse üldkalva, !
nagu see selgunud kirjalikust materjalist mässu
kohta. Seiman öelnud iveel, et ta olnud mässuta- '
lvatsuse üldjuhatajaks, kuid lähemat seletust pole '

soolvinud anda. j
Edasi esirawad kaebealused Lceuian, Hollmld 

ja teised tunnistajaile mitmesuguseid küsimusi. _ j
Järgmisena annab seletust poliitilise politsei;

assistent Herderr Puusepp. Tunnistaja on üte '
kuulanud 35 kohtualust. Laialdase materjali tõttu '
palub ta luba kasutada märkmikku. Esimesena tun-'
uistaja kuulatlud üle P. Laamani, kes öelnud, et
at oletvat olnud Kadaka teel nõupidamisel, kes,
teda sinna kutsunud, seda ei teadtvat ja rohkem *
seletusi anda ei soowi. Pallon seletanud ülekuula- 
mistl, et ta saantih Laamanilt kutse kaasa töötada '
lvapside organiseerimel. Laaman kiidelnud ct neil
oletvat ees selline k.amatsus, millist maailm tvare
mini pole näinud. Pallon Pärinud nõu £. Lui-

galt, tuib Luiga pole sellest midagi teada tahtnud.
Pärastpoole määratud Pallon Toompää tvalluta
mise juhiks. Kohtualune Lmvak kõnelenud ülekuu
lamisel, et tema olewat Hollandile mana tuttaw
uing Holland kutsunah teda Kadaka teele olengule
wiina ivõnna. Laaman kutsunud Kadaka teele, ka
kohtualuse Alliku. Säälsel kooswiibimisel Holland
seletanud, et Sirk pole saabunud. Alliku arwates
sellepärast jäänudki kogu ettewõre katki. Holland
öelnud, et relwi meil ei ole ja sellepärast ei tule
asjast midagi walja. Lähemalt Allik tvapside ka
lvatsusest polewe.t teadnud.

A. Kasman kõnelenud sellest, er Sirk kutsu
nud juhtuvamaid wapse Toome. Siis sõitnudkl
tema, Hnlland, Seiman ja Mäe. Nad tviibinud
Sirgu juures paar päelva. Sirk pidanud Hollandiga
ev.Udi nõu, nad isegi ööbinud mujal. Teisel päe
wali Sirk teatanud, et Eestis makseni kord on sea
dustmastane ja tuleb kõrwaldada kas lvõi wägi
lvallaga. Soomes määratud aktsiooni juhiks Larka,
abideks Seiman ja Holland. seadinud
HollandKlasmani ülesandeks Tallinna keskjaama
mahutamise.

Sarnaste seletustega lõppeski protsessi neljas
päew, mille järele kohus kuulutas «vaheaja kuu?
esmaspäewa hommikuni.

Maakorralduse töökava suveks

Jatkatakse eelmise suve eeskujul maakorralduse töid, tõmmatakse piire ja vahetatakse maid riigi- ja era
talude vahel

. Maakorralduse töökawa käesolewaks suweks
on põllutööminiftri poolt kinnitatud ning lähemat
ajal asnwad maamõõtjad selle midowiimisete. Wit
jandj maakorralduse komisjoni togetvuspiirkond on
jaotatud 5 töörajooni, kusjuures iga rajooni kohta
on määratud tvannutatud maamõõtja; kahes suu
remas rajoonis on pääle selle abijõud.

Esimesse töörajooni kuu tulvad Rutikwere, Pa
just, Kurista, Adawere ja Lustiwere wallad Wil
jaudimeialt ning Koigi, Mäo, Kirna, Alliku, Wääl
sa. Käru, Wahastu ja Anna lvallad Järwamaalt.
Maamõõtjaks on £. Krigul.

Rutikweres lvõetakfe ette läinud suwel tehtud
plaueerimisetööde kindlate piirimärkide tähistami
ii.' ning komisjonide poolt planeerimise kawas :eh
ind muudatuste täidewiimine jne.

Pajusis planeeritakse üks juurdelöige ja raja
takse tee kahele asunduskohale. Kuristal on ette
nähtud täiuud suwel teostatud plaueerimisetööde
kindlate piirimärkidega tähistamine ja komisjoni
otsuste täidewiimine jne.

Adeweres tuleb wallamaja krundi ja Peebu
latu waheliste, piirde ülesseadmine ning 1935. a.
suwel tchltid planeerimifetööde kindlate piirimär
iidega piiritamine.

Järwamaal tulewad teostamisele samalaadili
sed tööd Anna, Kärn, Wäätsa, Kirna, Mao ja.
Koigi ivaldades.

Teise töörajooni kuuluwad Wana-Tänassilma
ja osa Wiljandi tvallast. Rajooni maamõõtjäks on
A. Lossm-nn. Wana-Tänassilmas wiiakse lõpuli
kult läbi läinud suwel pooleli jäänud soldatikohta
de lapimaade korraldamine kuna Rebaste küla la
pimaade korraldustöödest jõutakse ära teha korral
duspiirkouna kawa, koostamine,', maakorralduse
alusta ülesseadmine, mõõtmine, plaani walmista
mine ja Hindamine, ühtlasi eraldatakse üks popsi
koht.

Kolmandasse töörajooni kuuluwad Olustwere,
Sürgawere, Kõo, Uue- ja Waua-Wõidu, osa Wil
jandi, W,õisiku, Soosaare, Wana-Põltsamaa, Ka
bala tvattad Wiljendimaalt ning Särewere ja Al
liku tvattad Järwaumalt ning Türi linn. Rajooni

'maamõõtjaks on määratud A. Okapuu ning abi
liseks Peedi.

Olustiveres jagatakse ära Reegoldi talude ühis
utaa, seatakst iilesse Jaska asunduskrnntide 2 ja
12 wahelised Piirid, lvõetakse ette Nanori talu ja
riigmaa ivahetus mis tingitud jõe süwendamisest.
planeeritakse riigi tagawaramaad ning wiiasie
täide maakorralduse pääkomisjoni otsus warajase
mate pleueerimiste osas. 

Sürgatveres piiritatakse kindlate piirimärkide
ga jaama juures asnwad ehituskrundid, eralda
takse Paju talust popsikohi ning seatakse iilesjc
Lõhawere -csundnse ja riigimetsa wahelised piirid.

Kõos lvöetakse ette Uduallika küta lapimaade
korralduspiirkouna maade hindamine, kawa koos
tainiue ja lõpulik mõõtmine; eraldatakse ük- popsi
kohi ning planeeritakse riigimaast üks juurdelöige.

Wiljandi tvalla töödest on sissewöetnd ainult
Musta kruusaaugu ja piirduma riigimaa piiride
ülesseadmine.

Wana-Wõidu Waigu asunduses wiiakse läide
asnndamiskomisjoni otsused selle uue asundus Kor
raldamise asjas ning asetatakse kindlad piirimär
gid Wana-Wõidu mõisa maast wallale eraldatud
magasinida krundile ja, mõned muud tvähemad
tööd. Uue-WSidliA asetatakse kindlad piirimärgid
läinud suwel tehtud planeerimistele. Wõisikus tu
leb Saare-Tönise ja Saare-Mihkli talude lapi
maade korraldamine.

Soosaavks asetatakse kindlad piirimärgid Re
basaares moodustatud uudismaakohtadele ning se
nini jäänud tagawaramaadele, lvöetakse ette kor
raldusele määratud metsamaade planeerimine,
wimkse läbi maade wahetus Lepikll ja .Jaanuse
tallide ning riigmaa ivahel ja eraldatakse lliteum
talust popsi koht.

Wana-Põltsamaal planeeritakse Räsua turba
maatükid ning eraldatakse Ristimäe ja Nurme
taludest popsikohi.

Kabalas tulewad planeerimise alla Pahasti
ne.se kõrtsi heinamaad, korraldatakse ümber Sepa
sauna wäikekoht ning eraldatakse ära Tisleri ja
Siimu taludest kak- popsikohta.

Sellesse rajooni kuuluwatest Järwamaa töö
dest oleks nimetada Türi kogudusele tagasiandmi
sele kuuluwate maade piiritamine kindlate piiri
,märkidega ning maade wahetuste, läbiwiitnitie
Säreweve jg Alliku tvalla talude ja riigimaa wa
hel. Samuti on ette nähtud mõned riigimaade
planeerimise tööd.

Neljanda töörajooni moodustawad Riidaja,
Uusna, Tarlvasiu, Loodi ja Holftre wal

lad Wiljandimaalt ning Lõwe, Leebikil, Patküla,
Jögeweste, Hummuli, Koorküla ja Taagepera wal
lad Walgamaalk. Rajooni maamõõtjaks on Lau
berg.

Snislepas jagatakse ära Titsi talude ühismaa,
korraldatakse ümber -endine llne-Snislepa tvalla -
tnaja krunt ning wiiakse läbi maade wahetus
Laose taku ja riigimaa wahel.

Uusnas tulewad planeerimisele tegaivaras
olelmid riigmaad, wõetakse ette Laane, Jaagu
Jüri, Jacguri, Juhkama-Jaani, Juhkama-Tõnise
ja Runsamäe talude llpimaade korraldamine.

Tarwastns korraldatakse ümber sadama plats,
piiritatakse kindlate piirimärkidega läinud sulvel
lähtud maakorraldusetööd.

Loodi ja Holstre korraldustöödest olek- uiuie-

taba Wasila metsa forvakbustööbo pitritamiue
kindlate piirimärkidega.

Täiendama tööna selle rajooni all tuled Riida
jas eelmised -lanecrimifed kindlate piirimärkide
ga tähistamisele mag tehtud muudatuste täide
iviimine.

Mis puutub sellesse röörasoonj kuulmvatesse
Walgamaa töödesse, siis piirdmvad need kõik era
talude ja riigimaa wahetnsre läbiiviimistega nin;
endistele planeerimisrele kindlate piirimärkide
asetamisega. Rende hulgas lahendatakse fohapääi
fa kuulsaks saanud Kalnre meskikoha ja Ärinnp'
talu maheline piiritüli.

Wiienda töörajvoui ktijundamad Wastemõisa,-
Taeivere, öisn, staari j ,Aidu, Heimtaik

ja Pniaru tvallad Wiljandunaalt ning llue-Karis
te. Pocnnse, Polli ja Karksi mallad Pärnumaalt.
Rajooni maamõõtjaks on maamõõdu retvident G.
(iiseii kuna abijõuks on määratud inaatiiöõrja T.
Einberg.

W-asteutõisaA tahetakse iäbj tvna Cpra küla
ühismaade jag.unine ja Kaunissaares asmvate
Liaba, Kooli, Maisi ja Rannametsa talude ja rii
gimaal tvahetus .

! Taeweres korraldatakse ümber Kaardi tulu,
jagatakse ata Margo, Wöljaääre ja Nõmme la'
liide ichiÄatjamaa ning korralda lakse ära 2uure
lilaii j maaeinasemekohad.

Tunre-sl'õpus planeeritakse senini säilinud rii
gi tagalvaram ad ning iviiakse läbi maade ivahe
lus riigimaa ja paari kalu wahel.

; ÕisllS wõerakse elle Loodi metskonna metsa
kivartaali nr. 121 osa planeerimine ja mõned uni
hcniaö lööd. Kaarli- on elle uähtup üksikud iva
heutad tööd.

i Aidils korraldatakse ümber Loodi abimetsaüie
-ma palgamaakoht, miiakse läbi maade waherus
' ühe taln ja riigimaa m.ihel umg piicitaratfe
Paistu koolikoht kindlale piirimärkidega,

j HnmtaÜs on nähtud ette jnurdelõike planee
riinine Mardi asunduse ühele krundile, kindlale
piirimärkide asetamine Heimkali meierei krundile,

! maade wahetus ja ühe popsikoha eraldamine,
j Puiatus wõeräkse ette riigi tagamaramaade
planeerimine ja Wäike-KSpus paari popsikoha
eraldamine ja nende juurdelõigete mõõtmine,

j Karksi ivallas Tanga asunduses tuleb teede
ivõrk ümberkorraldamisele.

i llue-s?aristes eraldatakse palivemaja krunt
ivälja asuudustallt nr. 104 piiridest ning aseta

j lakse kindlad piirimärgid Nisli alewis kolmele
' ehituskrundile.
i Poruuses tuleb planeerimisele mersakivartaal
nr. 205 osa ning ivahetusele mõned meademahe
lused talude ja riigi wahel.

Lähema 5 aasta töökava riigimetsades

Põllutööministeeriumi poolt esitatud kava on läbivaadatud ministrite
vahelises komisjonis

Põllutöäminister esitas wabnrnai uvii
susele metsanduse põhijooned, mis käsitlewad

Põhjalikke uuendusi ja ümberkorraldusi meie
metsades. Wastaw kawa on wälja töötatud
lähema 5 aasta jaoks. Põllutööministri poolt
esitatud metsanduse põhijooned 011 olnud läbi

lvaatamisel ka ministeeriumidewahelises ko
inisjonis, kus asuti muuseas seisukohale, et
esitatud kawa ettenähtud töödeks tarwismine
waid krediite tuleb kindlustada senisest suuro
mal määral. Metsakorraldamise alal lähema 5
aasta töökama teostamisel kuuluwad korral,
dainisele riigimetsad ja kaitsemetsad uing ala
tes 50 ha kõik era- ja omawalitsuste metsad.
Metsadest liigniiskuse kõrwaldamiseks haka-

takse korraldama kuiwendustöid. Selleks ka
matsetatakse kaemata uusi kraame umbes 500
kilomeetrit.

Metsa organiseeriinisel ta
hetakse jõuda järkjärgult mülja selleni, et kogu

aasta kasutusnorm üles-töötatakse riigi ar
loel, Müljaarlvatud müügid kohalikule rähma
le. Metsasaaduste ratsionaalsemaks ämkasu
tamiseks on kamatsus enanl rõhku panna met
sasaaduste ümbertöötamisele määrtuslikuks
eksportkaubaks.

Metsakasmatuse alal metsakasmatuse nor
mi kindlaksmääramisel maetakse aluseks niet

sade juurdekasm ja seisukord. Metsamaterja
lide hindade reguleerimisel ja määramisel ta
hetakse silmas pidada üldist majanduspolii
tilist suunda, mis ergutaks tarmitama sise
riigi ehitustegemnsel kodmnaa tulekindlaid

ehitusmaterjale ning kütteks tnrmasi, hagu,
känds ja teisi oma maa kütteaitmid.

Sakala nr. 52(71), 11. mail 1936. a. 3

Raamatuid kodukaunistajaile!

3lnaias ja koöuflabruse

kaunistas

Ilupuud ja lilled ning nende kasustamine.
Kirjutanud dr. J aa n Port. 104 lk., 27 joonist.

Otstarbekohane ja ilns kota

Kuidas seda korraldada, mööbeldada ja kaunis
tada. Kirjutanud Aleks. Remmel. 112 lk.,

86 joonist.

Rbivastnsknnst ja moob£

Rõivastuse ajalugu, otstarbeka ja ilusa rõivas
tuse põhinõudeid. Kirjutanud Älek s. Re m -

mel. 104 lk., 37 joonist.
* i

Tellimishind: |
3 raamatut K* 2.75, 1 raamat Kr. I.—, köites!

50 s. kallim. |
EESTI KIRJANDUSE SELTS TARTUS.

Telef. 6-01, posti jooksev arve 20-36.



Viljandist

Koolivalitsuse abidirektor Viljandis
ja Põltsamaal

Neljapäewal ja reede? witbiz WiljaudiShari
dusministeeriumi kooliwalitsuse abidirektor Bork
wvll. Tema tutwus õppetööga maagümnaasiumis,
säälfes kesk-> ja kaubanduskoolis. Samuti ka Ha
ridusseltsi gümnaasiumis ja keskkoolis.

Laupäcwal sõitis dir. Borkwell maawlitfuse
esimehe H. Lauri ja koolinõunik J. Karuga Põlt
samaale, kus tutwus õppetööga Põltsamaa güm
naasiumis ja keskkoolis. Põltsamaalt sõitis dir.
Borkwell tagasi Tallinna.

Kokkupõrge Tallinna tänaval
Lanpäewal kell 11 päew'l sõitis hobuscmecs

Jüri Hõbemäe, kelle elukoht Wiljandis Oru> tän.
,tr. 4 oma wankriga pääle Tallinna tä naival res
toran „Kodnmaa" kohal mootorrattale nr. V-75.
tnida jnhtis Aleksander Lomp, kell eelukoht Tusti
asunduses, ühtlaisi tekkis kokkupõrge Hõbemäel ka
Ilue-«Wõidu walla Parikg talus elultsewa Tõnis
Kööge rdali wankriga.

Kokkupõrke kohal mehed jagelcjsid weidi aega.
kuni siirdusid politseisse, kes märkis sündmuse pro
äokolli ja astts süüdlast wälja selgitama.

„Tulevik" kaotas Pärnus 5:1
Eile mängis „Tnlewiku" jalgpallimeeskoitd

Pärnus säälse „Terwis«" wastu, kus wõrdlemssi
kiires ja huwitawas mängus sai lüüa suurelt S:1
(2:0). „Tertvis" on liiduklassi nteeskoud, „Tule
wik" Maid B klassi kuuluw, seetõttu selline suur
kaotusskoor ei tundu just raskena.

„Tulewikul« on saanud kombeks hankida omale
mänge wõimalikut tugewate wastastega, seetõttu
seltsi nimele kukub küll sageli üsna suurikaotufi.
kuid loodetakse, et suurte wastastega mängides
meeskond wõimetelt palju tõuseb ning sellisel ju
hul tulewikvA peaks meeskond sammuma juba
wõidurada. Eilasel Pärnu matshil „Tulewik" om i
senise taseme järele otsustades mängis küllalt
edukalt, suurte kaotuste puhul harilikult kaotaja
pool on wäljal n. ö. peksupoisi osas, „Tulcwik"
aga püsis wõistlejana terwe mängu kestel, asudes
lõpupoole isegi wäga tublile lõppfpurdile, saalvu
tades reast hääst toõimalusest ühe wärawa.

Ööbikud uuslinna aedades
Eriti julged näuvad oletvat tänawu ööbikud,

kuna nad on ilmunud laksutama uuslinna aeda
desse. Laupäewa õhtul ja pühapäewa hommikul
olla paarist aiast Ilmarist tänatval kuulda ööbi
kute laulu, sts ei lasknud end sugugi eksitada möö
dawurawaist autodest.

Ööbikute päämiseks pesitsemispaikadeks on aga
Lossimäed, ülejärwe-mets ja Uueweski ning
Köstj orud, kus praegu on nende laulu õhtust
hommikuni.

Loeng hingeteadusest
N. K. K. Wiljandi linna jaoskond korraldab

kesknädalal, 13. mail s. a. algusega kell 8 õhtul
Sakalamaa malewa staabi ruumides loengu. Ätö-=
neleb prl. G. Kapp hingeteadusest. Osalvõtt liik
metele ja kaasatoodud külalistele tasura.

kobkesti värskeid kurke
Möödunud nädala alul ilmus Wiljandis imut

£tle esimesi wärskeid kurke. Siis küsiti keskmise
suurusega kurgist 50—60 senti. Nüüd on kurke
juba rohkem ja nad on langenud hinnas pea poole
ivõrra. Korraliku kurgi wõib saada 35 sendi eest.

Naisklubi klubiõhtu
Täna õhtul kell 8 on Wiljandi Naisklubis era

korraline klubiõhtu pr. Laiukse ärasaatmise puhul.
Palutakse liikmete rohket osawõttu.

Kevadleer Maakoguduses
Pirhapäewal oli Wiljandi Maakoguduses lee

rikaste õnnistamine. Kewadisest üldleerist wõtsid
osa 29 leerilast, neist tütarlapsi 21 ja poisslapsi
8. Ilusa ilma tõttu olikirikns ja kiriku ees laste
kogumisel ja tväljumisel kirikust wäga rohkesti
rahwast.

10 aastat noorte juhtimisel
12. mail Noorte Kotkaste Sakalamaa maletvo

instruktor noortemagister Helmut Agu pühitseb
noorkotkaste omatvahelises ringis oma kümneaas
tast noortejuhtimise alal tegutsemise tähtpäctva.

aastat tagasi alustas H. Aglt oma juhi
tööd noorteorganisatsioonis Jävtvamaal Järtva
Skautide malewas. 1931. a. Wiljandisse elama
asudes organiseeris siin ka skautrühma, mida jäi
ise juh tiin.1. Nimetatud rühma organiseerimine
pani aluse juba suuremale skautlikule organisee
rimistööle Wiljandis. 'Järgmisel aastal kutsuti
ellu Sakala skautide maletva. 1933. a. sügisel
ülendati Gesti Skautide m.ltema päästaabi poolt
esimesena Sakala malatvas eeskujulikuks skaudiks.
1934. a. Agu kutsuti Noorte Kotkaste Sakalamaa
maletvas.se instruktoriks. Sama aasta 24. aug. kin
nitati Agu Noorte Kotkaste 'pääwanema kindral
Laidoneri käskkirjaga noorkotkaste tegewjuhtide
kõrgemale auastmelie noovtemagistriks.

Praegu Agul on käsil hariduse täiendamme
kolledzis.

Registreeriti Elektrikute Ühingu
Viljandi osakond

Aasta alul moodustati Wiljaudisse Elektri
kute ühingu osakond ja saadeti osakonna Põhikiri
kinnitamiseks siseministeeriumile.

Nüüd on siesmnisteeriumist saabimud teada
anne osakonna registreerimise kohta, seega tvöib
osakond alata tegelvust.

varastatud riidest pükstes
Alma Tattar, kes elutseb Wiljandis Posti tän.

nr. 10 awaldcis politftile. et umbes kuu aega ta
gasi tvarastatud temal ära 0 meetrit halli ivillast
riiet 13 krooni lväärtuses. Werguses pole tema
kedagi kahtlustada teadnud. Laupa nv.rl aga tu -
rule minnes, kohanud sääl meest, kellel olnud ja
las tema riidest tvalmistatud püksid. Tema pan
nud kohe mehelt järele, kust ta: sellised püksid wõt
nud, mispääle mees seletanud, et ta olewat ostnud
wanakraami kauplejalt Kukelt.

Oma awalduses Alma Tattar jättis lumeta
mata, kas ta meest wõörast riidest pükstest tundis
wõi mitte.

'Pennisbooaeg avati
Pühapäeival sündis tea talva pidulikkusega

Tenuis-Weespordi Klubi hooaja awamiue. Jälwe
äärsel klubihoonel tõmmati masti tlubiivärlvides
puuane-tvalge lipp ja ühtlasi awati kasutamiseks
klubi teunismäljakud. Wäljakutel lvarahommikust
hilisõhtuni peeti esimesi omawahelisi matsche, mil
lest klubi peru rohkearvuliselt osa lvöttis. Eriti
agaralt wuhistasid reketeid klubi m-eesmängijad,
daame polnud alvalõöke tegema ilmunud enam kui
kaks. Tenniswäljakuil täuawu keivadel tehti põh
jalik remont, tveeti pinna peradamiseks juurde
rohkesti tihedat maauteemuda jne. Wäljakud on
loaga hääs olukorras.

Klubi paadisadam oli alvatud juba mõni päeiv
ivarem.

Roim lauda kolm kuud
Wiljcmdi 1. jsk. kohtunik k. ristas, waugima

jaga kolmel- kuuks Kõpu tn. nr. 3 elmoat Eduard
Teori, 30 a. ivana, selle eest, et la oli 21. aprillil
warastauud Jalaka tn. nr. 0 elatvalt Hans Tes
kelt kolm saelauda, mis olid maja õuel. Tevr
tunnistas eil.se ivarguses süüdi. Teor on ivarguse
eest ivaveün tingimisi laristalud, kuid tingimise
aeg on möödumata, mistõttu tal tuleb tander ka
endine karistus.

Kultuurhoone ei tule apostliku ki
riku asemele

Teatawasti tõusis kultuurhoone asukoha mää
ramisel üles ka küsimus, kas ei saakA kokkulepet
ap.-õigeusu kogudusega Tallinna tänaiva ja Wak
sali tänama nurgal asutva krundi suhtes, kuna
kultuurhoone sel juhul oleks ehitatud praeguse ap.-
õigeusu kiriku asemele.

Nüüd on aga ap.-õigeusu koguduse juhatus esi
atnud selles suhtes kultuurhoone komiteele wastu-
Mõtmatud tingimused, mille tõttu ei saa see krunt
tulla kõne alla kultuurhoone ehitamiseks.

Täna olgu uued majanumbrid väljas
Täna, esmaspäewal, hakkab maksma sund ;

määrus, millega peatvad kõigil majadel ülemal
olema uued numbrisildid. Samal ajal hakkawad
siis ka aadressidel maksma majade uued numbrid.
Kuna peaaegu igas tänamas on majadel nüüd
uued numbrid, siis peawah kodanikud ise hoolit
sema selle eest, et nende uus aadress saab kiiresti
teatamaks, sest Mastasel korral mõib tekkida aiu>
saama tussi.

„Arkaadia" suveaia avamine
LaupäeMa õhtul „tehti uksed lahti" u. u. Ar

kaadis suweaial, ulusmdes ühtlasi smvehooaega.
Wiludale õhtule lvaatamata oli suweaeda külas
tamas üsna kogukas pere publikut, rõhumas ena
muses päälekooliealised noored .poisid ja tüdrukud.
Tantsupõrand oli nagu täis kiilutud.

Varas jooksis kriminalistile sülle
Üks Viljandi kriminaalpolitsei ametnikest mii

las Kauba tänamal Kuke wauakraami kaupluses.
Samal ajal tuli kauplusesse keegi tundun lu noor
mees, kes sääl pakkus müüa imttselöikamise masi
nat. Mc.es paistis kriminalistile kahtlasena la teda
hakati usutleme. et kust lu.es saanud masina.
Usurletaw lõi kõhklema ja audis wasiukäilvaid se
letusi, kuni Mii mari pihtis üles, er la inasi.ua wõt
nud Uue-.Wõidu ivallasr Mätliku tailist oma poolüe
Olga Tauune.järelt, ühtl.si selgus, et müüjaks
oli Armand Nummel.

Olga Tamm kodus leidiski. , t juukselõikämis >
masin, mille Määrius 5 krooni, oti kadunud.

karistati loomapiinaiat
Loomapiiuamise eest sai Viljandi l. jsk. kob

karistada 16 kroonilisx r aha trahl viga lovi
6-oäpäewalise arestiga Laidoneri plats nr. i>
istrtiu Paul Ktlstala. Kus ta la oli 16. aprillil
purjus pääga iilml. mid hobnstmaiikriga ivasiu
plaltk«ada ja kui siis hobuite ei osanud ja ei saa
>nid kusagile edasi minna, hakkas Kustala hobust

armutirlt peksma.

Emadepäevast haruldaselt elav osavõtt

Mitutuhat inimest laupäeva õhtul kalmistul* Pühapäeval kaks suurt saali rahvast tulvil
KOOLID PIDASID AKTUSI LAUPÄEVAL JA PÜHAPÄEVAL

Emadepäewa pühitsemine kujunes täuawu
WiljandiS wäga elawaiks ja osawõturohkeks. Lau
päewa õhtul korraldati kalmistul Shtujumalatee
nistus mullas puhkawate emade mälestamiseks.
Jumalateenistusele kogus wähemalt paartuhat
inimest. Kalmistu oli rahwast täis nagu harili
kult jaanipäeiual. Õpetaja J. Le>t t i t pidas sü
damliku kõne, mõttes selle aluseks Pühakirja sõ
nad: «Mina olen hää karjane". Selle hää kar
jasena kujutas t« vesti ema, kes ei ole kartnud
ühtki eluraskusi, et kaswatada oma lastest häid
ja tööarmastawad inimesi. Koguduse ühislaule
saatis kaitseliidu orkester, kes jumalateenistuse
lõppedes mängis weel paar waimulikku Pala. Ha
ruldaselt ilus õhtu andis öhtu-jumalateenistnsele
moel erilisa wõlu. Kahju maid, et linnawalitsnS
oma waljuhääldchat jumalateenistuse ajaks ci tai
panud matkima panna ja laskis ühtesoodu tulla
-tantsumuusikat, mis kaunis selgesti kostis üle oru
kalmistule.

Pühapäcwal korraldati kaks emadepäewa ak
tust, üks „Ngalas", teine Haridusseltsis. Viõle
mad aktused algasid Lell 4 p. l.

«Ngalas" oli saal rahwast tulwil juba tund
rega enne aktusg laigust ja paljud pidid minema
tagasi. Räitelawa ees rippusid kaks suurt rahwus
lippu ja kõnetool oli kaunistatud rohelisega.

Aktus algas awatnanguga tuletõrje orkestrilt,
mitte järele koolijuhataja J. Lepp ütles aktuse
awasöna, märkides emadepäewa pühitsemise järjest
suurenewat tähtsust j» kriipsutades alla eesti ema
tublidust, kes kaswatanud kangeid tütreid ja poegi.

> Awasöna järele lauld? ühiselt orkestri saatel:
«Kas emasüdant tunned sa..ja- «Koidu " koor
hr. A. Punga juhatusel kandis ette kaks päewako
hast laulu.

i Aktusekõne Pidas pr. Liisi W a r e s, märkides
1 rahwusliku kodu suurt tähtsust riigi elus ja ema
kui sarnase kodu looja ja korraldaja suuri ja ras
keid ülesandeid. Kõneleja pandis emadele süda
melq, ot nad pööraksid rohkem tähelepanu oma
laste kaswatamiscle rahwuslikus maimus, ja las
tele, et nad kuulaksid oma ema sõna ja teeksid selle
järele, sest ema soowib lapsele ju ainult hääd.

Kõ»e järele Jaani kiriku segakoor hr. J. Ei
' smbergi juhatusel laulis kaks laulu, mille järele
'im B. Rist emadepäewa komitee uimel tänas
kõiki, kes aktuse korraldamisest osa wõtsid ja kaasa

' aitasid ning kõiki aktusest osawõtjaid. Aktus lõppes
' isamaahümniglv orkestri saatel,

j Haridusseltsi saal oli aktuseks kaunistatud ro
! helisegu ja kahe rahwuslipuga, mis rippusid ka
helpool näitelawa. Rohelisega oli dekoreeritud ka
kõnepult. Rahwast, päämiselt emasid, oli ruumi

! kas saal tulwil.
I Algas aktus kaitseliidu Sakalamaa mnlewa or

kestri ettekandega.

| Awasöna ütles dir. M. Warr i k, kes mai
' nis, et emasid ei pea austatama mitte üksnes
emadvpävwal, waid see peab sündima ignpäew ja
alati ka siis, knj meil endil on juuksed juba hõ
bedased.

Awasõnale järgnes kaks laulu Wiljandi Heli
kunsti seltsi meeskoorilt hr. H. Tsirnasti juhm.

t Aktusekõne Pidas naiskodukaitse pääsekretär
prl. Erika Oskar. Omas kõnes toonitas prl.
Oskar emade snurt tähtsust laste iseloomu aren
damisel ja nende juhtimisel õiget» eluteele. Just
praegusel ülesehitawal ajajärgul peaksime pühit
sema emadepäewa suure hardumusega, sest oma
dele wölgneme täim, et seisame wäärikama kul
tunrrahwaste peres.

Kõne järele deklameeris pr. R. Moks ema
depävwa luulotufx „Peidetup paradiis" ja E.
Enno „Waeselapse jaaniöö",

i Naiskodukaitse koorilt, Pr. Kotti juhatusel,
lauldi kolm laulu.

Lõppsõna ütles dir. Wa-rrik, tänades osawot
jäid, korraldajaid ja kaasaaitajaid.

Aktus lõppes ühislauluga orkestri saatel 
„Ema süda".

| Aktustel korrapidajatena M auwahtidena esi
nesid skoudid, kuna tütarlapsed ehtisid aktustele
tulnud emade rinda kewadlilledega.

Õhtul kell 8 oli pidulik emadapüetva jumalatee
nistus Jaanikognduse kirikus. Teenistuse pidaS

j õpetaja A. Westren-Doll. Jumalateenistust kau
nistasid kodutütarde ja Jaanikiriku koorid hr. Ei
senbergi juhatusel. Rahwast oli kogunenud kiri
kusse keskmiselt.

Koolides Peeti emadepäewa puhul aktust lau
päewal ja pühapäewal. Laupäeiwa õhtul oli poisS
ja tütarlaste gümnaasiumidele ja keskkoolidele
ühine aktus Haridusseltsi saalis, kus esinesid kooli
koorid ja orkester ja kõneles õp. Westreu Doll. Pü
hapäewal olid algkoolides aktused igas eraldi.

Jooks ümber järve

Viljandi suurjooksu võitsid üllatusmehed maalt
SIITAN JÄI KOLMANDAKS

Wiljandi suuremaid traditsioonilisi spordisünd- 
musi mnrdmaajooks ümber Wiljandi järwe'
toimus eile juba seitsmendat korda» ja seitsmen
dat aastat järjest, tekitades samasuurt sportlikku
fuurelewust nagu kõigil warempeetud kubel wõist
lusel ennegi. Eilne Päow oli sportlikkude ürituste!
suhtes Wiljandis wäga rikkalik kuid ümber
järwe jooks kujunes siiski omaette erisündmuseks.
Juba publiku huwi wõiks olla wiimase awalldusc
põhjustajaks faktiks Publikut oli staadion jn
jävweäär täis Wiljandi kohta otse massiliselt. -
Pole palju öeldud, kui nimetada ümberjärtvejooksn
meie maratonijooksuks. Nüüdki oli seoses selle jook- .
suga sellist ehtsat wanakreekalikku spordiwaimu, ,

nagu wõrb etto kujutada muistsetest andmetest. J
Jooksu wõitja Tarwastu noormees, pääle wõitu !
wiidi tagasi kodukohta juubeldama omawalla mees-'
tx paolt wastutoodnd autoga, kusjuures tähendati'

nüüd wõib Pidutseda! j
Skagu juba märgitud tänawnseks wöitjaks,

tnlj noormees Tarwastust, uimega A. Kü l uc.
Edasi tuleb märkida, vt teiseks tuli noormees Tae
wcrest P. Golding ja Matusena kol
manduks Eesti meistersuufataja ja jooksja E.
Siit a n Tallinnast, kes oli faworiidiks ja pidi
lootuste kohaselt wiima läinud aastal wõidetud
auhinna seekord jäädawalt minema. Jälle kordus
wana lugu ükski jooksja oi wõida seda jooks,»
kahte korda järjest ja jälle wõib märkida, et üm
brrjärwe jooks awastas järjekorraliselt uue tähe,
koguni kaks. Külm kui ka Golding laiemal erahwa-

hulgale olid senini täiesti tundmatud, kuigi mS- j:
lcmoto nimed läinud aastal juba korraks wilksa
tufid. Tolle üllatnsjooksu täpsem» kirjeldus allpool.

Kiiduwäärt täpsusega minuti päält ettenäh
tud ajal kell 12 startis seitse jooksjat staadi
onil. Wäljastpoolt linna ja maakonda oti tulnud 1
ainult E. Siitan, kaitsetvägi ei saanud mehi panna
tvälja wiimaste massiliste haigestumise tõttu, see
tõttu osaivõtt mullusest tväikesem. Jooksjate alg
tcmpo nagu ikka wäga tugetv, seekord eriti i
Siitani dikteerituna. Siitan juhtis jooksu üle
Orika silla, Golding üsna kannul, Külm ja teised
kaugemal. Siis saabaus pehme soine maa, Siitm
silmnähtawalt jäi sääl aeglasemaks, kuna wajus
si se. Tagantpoolt aga jõudis kiiresti järele Külm,
ke- kerge poisina ja lühikese sammuga nagu hõl
jus üle soomätaste. Sammust pool Külm, temal
järel Golding ja Loodi poiss Pasti juba möödu
sid Siitanist ja nimetatud neli jooksjat eraldusid
iihte gruppi, kuna teised jäid maha. Paadisama
ivastaskaldal Külm ost jõudnud ette juba ligi 100
ui. ja üha suurendas tempot, rebides end tõota
ivalt lahti. Wõis juba kindel olla tema wõidule. ;
Siitan isegi jäi tahapoole Goldingift ja Pastist, '
pikema tvahega järgnesid Rosenberg. Erg ja Saa
riste. Wiiratsipoolsest staadioni wärawast jõudis j
sisse Külm ees olles järgmistest üle 130 m. ja.
sama edumaaga pääle ühe ringi katmist staadionil
publiku aplausi saatel lõpetas tvõitjana. Järgnes
temale Golding, olles eas Siitanist paarkümmend!
meetrit. Siitaniga päris koos neljandana jõudis I

pärale Pasti, siis Rosenberg, Manameister Erg
ja palju mahajäänuna Saariste. Külma aeg 45.30
min. (rekord Sulani nimel 44.07), Goldingil
46.00, Siitanil 46,05 m. Pastil 46.07. Külm,
Golding Pasti, Rosenberg ja Erg kuuluwad
spordiühing „ Sakalasse". Siitan Harju maletvasse
ja Saariste „Tulewikku". Külmale andis auhinna
üle korraldama organisatsiooni „Sakala" kerge
jõustikuosakonna poolt J. Wästrik. Auhinda Marem
on wõitnud Rütman (1934.) j.a Siitan (1935.).

Külm lõppu jõudes oli wacMalt Mäsinud, üt
les et wõikz jooksta teisegi ringi Meel otsa. Ta
muuseas jookseb kui maisin, lühikese kerima sam
muga, kuid läheb edasi niigi I Treener Tamm hää
le jooksu «maldas armamist, et kui Külmast ei saa
edukat meest rajal, siis on ta mõne aja pärast ik
kagi selline maratonimees Eestile, keda pole Marem
olnud. Suurt imestust tekitas, et Külm enne jooksu
olj tulnud rattaga 30 km. kauguselt wastu tuult
sõites, päälegi kiirutades, et hiljaks ei jääks! See
oli igatahes suur pingutus. Kasinult Külm on lü
hike ja kõhn noormees. Teisele kohale tulnud
Golding oir enam jõuline, kuid jookseb wäiksema
kergusega. Suuri lootusi ennaMad mõlemad, li
saks neile Meel Pasti ja Rosenberg.

Et seekord ei kukkunud uu» rekord, tuleb sellest,
et maapind oli Mäga Mesine-pehme, hoopis rohkem
kui l. a. Siitan oma wõimetelt igatahes 'polnud
haltvem läinud aastast, nagu tähendas.

Jok.

Esimene jalgpallimatsh kaotati

Ilmetus ja igavavõitu mängus Pärnu Jalgpalli Klubi lõi Viljandi nime
kaimu 1:0

PühapäewaseZ spordikeeriseA löödi mah.: ka
jalgpalli awamatsh. Wastamisi seisid Pärnu ja
Wiljandi Jalgpalli Klubid. Nagu jalgpallimeeste
ringkondadest tulnud teated kõnelesid, pidi seekord
ne jalgpa lihooaeg algama suure hurraaga ja
mäng pidi kogu aja toimuma «kõrgel tasemel".
Seda «taset"' polnud aga teps sugugi; staadionil
rühmati, higistati, seletati ning pingutati küll
mehe moodi, kuid ilusat jalgpallimängu selles rau
gas energiakulutuses ei olnud. Kohati publik tik
kus soojas päikesepaistes jääma tukkuma, "Ttga
õnneks tiirles staadioni köhal „Lendaw Mulk" ja
t.gi surmasõlmi, mis pakkus natukene tvaheldust.

Awalöögi järele paistis siiski, et pärnlaste
poolt seab näha ilusat mängu. Nende edurinu
söödud olid täpsed ja Mankin sai Wiljandi lvära
waA püüda esimesena. Siis aga wiiwad tviljaud
lased palli ivastase ivärawa alla kus Pärnu kc.h
ujks lüüakse enmene uurgalöök. Siis aga tuli Wil
jandi kolmekordne andestamatu katastroof: Tiido

lõi 2-cÜ meetrilt Pärnu wärawawahile otse sülle,
Altrof põrutas kindla tväralva mööda ja lõpuks
Tiido lõi samuti lähedalt üle! 18. minutil löödi
Pärnu kahjuks 2. nurgal öök ja iv oi di hiljem Sil
bermauu lõi mööda. Wiljandlased hakkasid siiski
kordulvalt surunta ja pärnlaste parem kokkumäng
puruneb just Wiljandi energilise rabelemise ja
rassimise ivastu. See rabelemine oleks wõinud
anda Wiljaudile 4 wäratvat, aga ttagu juba öel
dud, osalval kombel osati pall' wävcwast toimetada
tnööda wõi üle. Ja siis 30. minutil tuleb kaotus
tväralv Wiljaudile: Pärnu wasakäär ÜU liiga pai
ju ees, saab palli ja lööb lähedalt ja mitte just te
ro ivalt Äiankinist mööda. Mankiu tvahest oleks
palli saanud ka püüda, kuid se-e tuli imelikult töm
biga ja hüpates ja oligi pikalüviskuuud Maukinist
üle wõrenurgas. Pooloja lõpupoole lüüaükse iveel
wasiastiku imrgalööke. Seisuks jääb 1:0 Pärnu
kasuks, nurgad 3:1 Wiljandi kasuks.

Teisel poolajal tõuseb nurgalöökide arlv 2.
minutil Pärnu kahjuks 4:1, siis Annuse toraw
löök läks mööda. 25. minulit olid nurgad 4:2. 28.
mintttil lüüakse Pärnu kahjuks järgimööda kaks
nurgalööki 0:2. 35. minutil pärnulased löö
lvad 0:3 ja 37. minutil 0:4. jlogu selle aja are
nes uiäug ilmetult ja loiult, löödi ainult loas
mstikku uurgalööke. Siis 40. minutil tuleb kogu
mängu põuetvam moment: on kõlva surumine Pär
uu lvärawasse, kuid see ei anna tulemusi. Lõpuks
lõusetvad nurgalöögid 7:5 Wiljandi kasuks. Wä
ratvaid ei tule enam kumbkilk poolt, kuigi wõima-
Init oli.

üldiselt oli neid lvõimalusi Wiijandil õige tub
listi rohkem kui pärnlastet. Age Wiljaridil puu
dus koosmäng. Ej ftm ka Annus üksinda midagi
reha, kuigi tema näib olelvat tõesti hää jatgpal
littlees. Ka Kaup poolkaitses paistis silma. Kaur.
kes tuli mängu, teisel poolajal, tähelepanu
oina foulidega ivahekohtuuik Kallak oleks pi
danud ka Kaurile tegema märkuse, kuna Kaur oli'
lvahesd isegi intensiüvsem foulide alal kui wäljalt

ärasa-delud Pärrm mängija. i
Esimene matsh kaotati ja laotati just sellcpä

east, et meeskond ei oma meel küllaldast koosmän
gu. Tellekö peab jalgpalli Klubi katsuma korral
dada eilne osiwöistlusi sagedaid tvöistluji, el mees
kond harjuks enam kokku. Wastasel korral tuleb
esilvõistlusteke wastu minna õige tumedate wäl
jawaadetega.
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Peeter Pratka 50. sünnipäeva
pühitsemine

Suure-Jaam täienduskooli juhataja Peeter
Pratka 50. sünnipäewa ja 30. aasta õpetajaameti
juubeli puhul korraldati laupäewa õhtul kooli
ruumes kooswiibimine. Kooswiibimisest wõtsid
osa maawalitsuse cisimees H. Lauri, rohkel arwul
õpetajaid, kohalikke seltskonnategelasi, endiseid kas
wandikke ja teisi. Juubilarile anti edasi rida
wäärtuslikke kingitusi ja terwituskõnedes rõhutati
juubilari reeneid koolialal, kui ka seltskondlikus
tegewuscs.

Koolijuhataja M. Saar maeti
Laupäewal sängitati Paistu koguduse kalmis

tule maamulda Loodi 6-kl. algkooli kauaaegse
juhataja Märt Saare põrm. S:'l puhul peeti
koolimaja ruumides wäike ärase atmistalitus, mil
lest osa wõtsid ka> wallawalitsuse tegelased, kooli
hoolekogu ja wallawolikogu liikmed. Puusärgi
kadunud koolimehe põrmuga wiis Paistu surnu
aiale oma hobustega end. wallawanem Poolak.

Surnuaiale oli kogunenud M. Saarele wii
mast austust awaldama suur rahwahulk. Malmis
talituse pidas õp. M. Wrher, iseloomustades lah
kunut kui ideaalset ja armastatud pedagoogi, kes
40 aastat koolipõllul töötades on waimuwalgust
jaganud mitmele põlwele. Matmisetalitusel laul
sid lahkunule leinalaule õpilaskoor ja Isamaaliidu
Loodi osakonna segakoor prl. E. Lillaku juhatusel.
Pärgi asetasid i>- järelhüüdeid ütlesid Loodi wal
lawalitsuse ja wallawolikogu nimel wallaivancn,
Moks, Paistu õpetajate ühingu nimel Heimtali
algkooli juhataja Merilai, ning pääle selle noor
kotkaste ja kodutütarde esindajad. Koolihoolekogn
poolt aseras pärja Mahoment. Järelhüüde- rõhu
tati neid unustamatuid mälestusi, mis mulda wa
risenud töömees enesest jätnud koduwalla rah
wale.

Emadepäeva aktus K,~Jaanis
Emadepäewa puhul Peeti laupäewa õhtul K.-

Jaani kalmistul kohaliku naiskodukaitse korraldu
sel jumalateenistus. Jumalateenistuse Pidas õp.
Kobla. Haudadele olid süüdatud küünlad ja ju
malateenistuse piirkonnas põlesid tõrwikud.

Sama ilusaks, nagu oli emadepäewa eelõhtu,
kujunes ka emadepäew. Eriti rohkelt oli rahwast
kirikus ka selle tõttu, et oli leerilaste õnnistamine.
Leerilapsi oli 14 tütarlast ja 13 poisslast esma
kordselt armulaual. Kirikus laulis pr. H. Jbruse
juhatusel 2. astme algkooli lastekoor.

Pääle jumalateenistust siirdut! kirikust kohe
W. Reimani rahwamajja, kus emadepäewa aktusel
kõneles õp. A. Kobla ,laulis jällegi lastekoor pr.
H. Jbruse ja pr. J. Hubeli juhatusel, millele järg
nesid Päewakohased ilulugemised ja näidend 2. ast
me algkooli õpilaste poolt.

Kodukaunistamise komiteed Suisle
pas ja Pärstis

Seltskondlikkude organisatsioonide koosolekul
moodustati Suislepas neli kodukaunistamise ko
miteed, kuna see soodustab kodukaunistamise töö
hoogsamat läbiwiimist. Wallamasa ümbruskonna
komitee esimeheks waliti J. Rips ja liikmeteks J.
Hallik, H. Rõõm, K. Ennok ja K. Aedmaa. Suis
lepa algkooli ümbruse komitee esimeheks waliti J.
Toss ja liikmeteks S. Pert ja B. Pert. Paabo
algkooli ümbruse komitee esimeheks waliti J. Luik
ja liikmeteks A. Pihla k, M. Külw ja J. Pihlal.
Wooru algkooli ümbruse komitee esimeheks waliti
J. Toots, liikmeteks J. Tekkel, W. Lipp, E. Jlwes
ja L. Tiido.

Pärsti kodukaunistamise komitee liikmeteks wa
liti M. Aittsoo, J. Jaanus, J. Hion, W. Roo
mets, P. Pool, G. Tarre, A. Kurikoff, A. Malm
re, prl. J. Kingu ja J. Jaanson.

Karistati hooletut masinisti ja loha
kaid masinatarvitajate ühisuse juha

tuse liikmeid
Juba mitmendat karda oli kohtus arutusel

süüdistus, mis Pärsti masiuatarwitajate!
ühisuse juhatuse ja sama ühisuse wiljapeksugar- !
nituuri masinisti wastu. ühisuse juhatust süüdis- j
tatafsie sjclles, et see pole lninmiemtb küllaldaselt
tulekusrulusabinõuisid iscsõitja juurde ja masinisti '
helles, et ra ei wotnird tarwilüsele kõiki ettewaa
tusabinõusid möödasõidul hoonetest. Nende lväär
nähete arwcle tulekahju tekkimist Pärsti
asunduses J.ärwetsa talus, >kus põles talu eluhoone'
päälmine kord.

Eelpoolnimetatud isesõitja-wiljopeksugaruittiu
riga pck.seri Järwetsa talus wilja möödumid aasta
9. nowcmbril. Töö lõpul sõitis isesöitja talu elti- -
hoone eest läbi järgmisse tallu.. Umbes künnile
minutit paale seda lõid hoone katuselt wälja lee
gid. häwis päälj. hoone iveel ristikheina
seemet, heiim, laudu ja muud kvami. Hoone oli
kinnitatud j', omanik August Järmau sai kinni
tusseltsilt kärte 850 krooni. Tulekahju tekitajaiks
arwati isesöitja korstnast lennanud sädek. j

Wiljandi 1. jsk. kohtunik, kes asja arutas, i
leidis kaebealused olelvat süüdi ja karistas mesi- j
tiisli Hane Simonlatserit 30-kxooiulise rahatrah
wiga wöi 10-ööpäetvalise arestiga ja juhatusliik
med Oskar Simnolatserit, Jüri Wäherit ja Jaan '
Jaanust igaüht 10-troonilise rahatrahwiga wõi
Z-ööpäewalise arestiga. Masinist Hans Siuionlat- .
seribt mõisteti wälja 470 krooni August Järmaui
tsiwiilnõude rahuldamiseks.

Vanemad ei saanud Harkust poega
kätte i

Ehkki alles 13-aastane, on Wambola Tähna
sel seljataga pikk seeria igasuguseid kelmust ja
tvargusi, nii et Põltsamaa jsk. kohtunik oli sun
nitud saatma ta alaealiste kurjategijate Paran
dusasutussi. Harkus, funa wanemad ei tahtnud
tvõtta teda enam oma wastutuse alla. Nüüd, kus
ipoeg olnud Harkus juba üle kuu aja, leidis ema,
et oleks mast parem, kui poeg oleks kodus ja saa
tis wastawa palme Wiljandi ringkonnakohtule.
Asi oli nüüd kohtus arutusel. Nii Wambola Täh
nasc ema Linda, kui ka isa Martin on nõus poega
oma wasruiuse alla wõtma. Ema seletusel annaks
nad poja Põltsamaa läheduses elawa onu Jaan
Paadesaare juurde maale.

Kohus leidis, et on parem, kui Wambola jääb
" Harku fotoni isse edasi, sest üks poeg on niikuinii

juba isa walwe all, ja kinnitas jaoskonnafoh
tuniku otsuse.

Kui tütarlapsel on peigmees
Möödunud sügisel tõstis Wana-P õltsamaa

tvallas elutsew Natalie Warm süüdistuse kelmuses
samas tvallas elutsema noore neiu Helmi Kolleri
tvastu. Warmi seletusel toimunud lugu järgmiselt:
14. nowembril miibinud nad mõlemad kusagil
maskipeol. Sääl aunud ta oma kuld laulatuse
sõrmuse Kolleri kätte. Koller toonud sõrmuse paari
päeMa pärast tagasi ja siis ta leidnud, et sõrmus
pole enam kullast Maid on muutunud „kassiikül
laks". Süüdistust arutas Põltsamaa jsk. kohtunik,
kes leidis Kolleri oleivat süüdi kelmuses ja teda
karistas mmgimajaga kahaks kuuks, tingimisi 2-
aastase katseajaga.

Otsusega ei jäänud Koller rahule ja kaebas
edasi Wiljandi ringkonnakohtule, kus asi nüüd
arutusel oli. Siin selgub, et Warm oli sel <c jal.
kui ta Kolleri kätte andis, wcma kõigest
13 aastat. Kohtuniku küsimusele, kust ta sõrmuse
sai, seletab Warm, et kuigi ta olnud alles 15-
aastane, olnud tal siiski kindel peigmees, kellega
pide nn d abielluma ja siis ostnud omale Põltsamaa
kullasepp Susi juurest sõrmuse malmis.

Kas aga sõrmus ostes kindlasti oli kullast, seda
ei lähe kohtus korda kindlaks teha ning Koller
mõistetakse õigeks. 

Kirjavarguse eest kaks kuud
Möödunud aasta enne jõulu saatis Wiljandi

wallas elaiv Adelaide Luukas kirja oma Kõo wal
las Mustse talus elawale wennale Aleksander
Luukasele. Kiri oli adresseeritud Wöhma ühis
piimatalituse postkasti nr. 17. Aleksander Luukas
kirja kätte ei saanus ja kirja saatmisest kuulis
alles siis, kui tuli õele külla.

Hiljem selgus, et kirja oli postkastist wõtnud
wälja, lugenud läbi ja häwitanud läheduses elaw
noormees Mihail Tikerpuu. Tema süüdistust aru
tas nüüd Wiljandi ringkonnakohus. Tikarpuu
tunnistas enese süüdi ja palus kergemat karistust
ja tigimisi. Wavom on ta elanud korralikult ja ou
karistamata.

Kohus karistas Mihail Feodori p. Tikerpuud,
25 a. roana, lvangimajaga kaheks kuuks, tingimist
3-aastase katseajaga.

Kodukaunistamise hoogtöö Viljandimaal

Moodustati kodukaunistamise Viljandimaa komitee. Komitee tegevust juhib 7-liikmeline juhatus eesotsas
komitee esimehe H. Lauriga. Kodukaunistamise kava väljatöötamiseks valiti tehniline komitee*

SUVEL TAHETAKSE PÄÄMIST RÕHKU PANNA HOONETE VÄRVIMISELE
Kodukaunistamise Wiljandimaa komitcie moo

dustamine toimus kodukaunistamise pääkomitee
ettepanekul maawalitsuse esimehe H. Lauri alga
tusel. Komitee juhatajaks olj pääkomitee wastawa
korralduse alusel ette nähtud maawalitsuse esi
utces ja liikmeteks mnainsener, mMikonsulent ja
isamaaliidu maakomitee esindaja. Kohapäül aga
leiti, et on wajalik moodustada komitee laiemas
koosseisus. See soodustaks kodukaunistamise töö
hoogsamat läbiwiimist. Ka Pääkomitee pooldas
seda seisukohta.

Komitee» moodustati koosseisus: maawalitsuse
esimees H. Lanri, abiesimees N. Watter, maawa
litsuse sekretär A. Siitam, koolinõunikud Bt.
Roots ja J. Karu, kaitseliidu Sakalamaa mrlewa
Päälik major J. Raudmäe, noorte kotkaste Saka
lamaa malewa päälik A. Wilms, kodutütarde
Sttkalamaa ringkonna wairem Pr. M. Koik, nms
kodukaitse Sakalamaa ringkonna esinaise k. t. pr.
A. Tassa, Wiljandi Maanaiste Seltsi esinaine pr.
A. Winnal, mnakonsulent P. Lossman, aiandus
instruktor H. Kiwisild, õpetajate liidu Wiljandi
maa osak. esimees P. Algma, Loodi rewideut
metsaülem A. Melts, mmaiarst dr. T. Reiman ja
maainsener P. Lõhmus.

Komitee esimene koosolek peeti reedel maawa
litsuse ruumes. Koosolek algas kell 11 ja settest
wõtsid osa pea kõik komitee liikmeid. Otsustati
täiendada komitee koosseisu ja paluda komitee liik-

üteteks pMutöökoja ehitustalituse Wiljandimaa
chitusnõrmndja ins. Weissberg, kui eriteadlane
ehitusnõuande alal. Et siduda kodukaunistamise
aktsiooniga kirikut ja spordiliit» otsustati paluda
komitee liikmeteks praost J. Lattik ja üks esindaja
maakonna spordiliidust.

Komitee esimeheks waliti maawalitsuse esimees
H. Lauri, abicsimehoks N. Watter ja sekretäriks
Sl. Siitam. Juhatuse liikmed on major J. Rand
mäe, maakonsnlent P. Lossman, pr. A. T-assa ja

! ins. P. Lõhmus.
Kodukaunistamise kawa wäljatöötamisekA ja

asja tegelikuks juhtimiseks moodustati tehniline
komitee. Komitee esimeheks on maakonsnlent Loss
man, liikmeteks aiändusinstruktor A. Kiwisild, ins.
Weisberg, ins. Lõhmus, dr. T. Reiman ja metsa
ülem Melts.

i Maakomitee ülesandeks on kodukaunistamise
komiteede ellukutsumine igas wallas ja alcwis.
Wastalva ettepanekuga on pöördutud walla- ja
alewiwanemate poole. Terwes reas Wiljandimaa
waldades on kodukaunistamise komiteed juba moo
dustatud.

Arutades lähemat togewuskawa jõuti otsusele,
et kuna kewadine puudeistutamise aeg ou juba
möödumas, siis tuleks panna päämist rõhku hoo
uete wärwimise läbiwiimisele suwel. Et omada
hoonete wärwim. wastawaip kogemusi, seks otsus
tati Pääkomitvelt paluda instruktori kohalesaatmist.

Instruktor korraldaks hoonetewärwimise kursuse
, jaoskonna maatulundusekonsulentidele, kes oma
korda korraldawad kursusi selle järele omas jaos

. konnas. Jaoskomra konsulentidelx korraldatakse
wärlvimiskursus arwatawasti Pärsti wattas R.

| Wattori Oksa talns.
i Esmajoones tahetakse kohapääl asuda kauniS
, tamiselo ja märwimisele seltskondlikkude organi
z satsioonide maju, nagu rahwamajasid, meiereisid
j jne. Samuti aga ka wallamaju, koolimaju, kiri
' kuid ja teist alvalikke ehitusi. Paraleelselt pannakse
rõhku ka üksikmajapidamiste hoonete wärwimifele.
Hoonete wärwimine on teatawasti kawatsuset p«-

i naso rootsi wärwiga. Kas aga see wärw osutub
j kõige sobiwamaks, seda kaalub tehniline komitee,
i Nimelt on Rootsis ja« Soomes wiimasel ajal loo
! butud Punasest wärwist ja hakatud kasutama enam
beoshi wärwi.

! Puude istutamisele tahetakse rõhku panna sü
l gisel ja järgnewatel aastatel. Tehniline komitee
j selgitab puutoimede hankimise wõimalusi. ühtlasi
pniiab olla abiks aiaplaanido walmistamiscl. Aia-
Plaanide walmistamifele rakendatakse teiste hul
gas ka aiandnsringide konsulendid. Tahetakse pan
na rõhku pääle wiljapuuaedade ja iluaedade asu
tamise ja suurendamise ka tarbepuu salude istu
tamisole ja üldse talumetsade arendamisele.

Tori hobune juhtival kohal

Pühapäeval peeti Viljandis 'Pori Hobuste Tõuseltsi asemikkudekogu koosolek ja märgiti tõuhobuseid
UUSI SIHTJOONI HOBUSTEKASVATUSES

' Pühapäewal peeti Wiljandis Tori Hobuste
Tõuseltsi asemikkude koosolek ja tõuhobuse märki-!
mine. Tõuhobuste märkimine algas Põllumeeste  
Seltsi õuel kell 10 hommikul. Märkimisele oli too- I
dud 4g hobust. Neist märgiti 14 tõuhobusteks. Tori t
tõugu sugutäkke märgiti 3 Wana-Tänassilma '
Peerna talu om. Tõnis Peerna täkk, Wastemõisa l
Kure J. Lihti täkk ja Kabala Tamme Joh. Lichti
täkk. Tori tõugu märasid märgiti wiis Pärsti
Ripsi Jaak Äätvarti, Suure-Kõpu Junsera A.
Martinsoni, Aidu Kabli Jaak Jlwesa, Holstre
Sumbaku Hans Tammesalu ja Holstre Laurisupsi
Joh. Koni märad. Ratsatüübilistest suguhobustest.
märgiti tõuhobusteks 5 täkku ja 1 mära. Suguho- 
busteks märgitud hobustest olid eriti lväga ilusad (
ja arenenud Tori tõugu märad. Märkimist toi- ;
metawa komisjoni esimeheks oli Tori hobuste riik
liku hobusekaswatuse juhataja dr. Jlmjärw, liik
meteks maakonsulent P. Lossman, Weeber Nar- 

wast ja kapten Till Wiljandist. s
i Pääle tõuhobuste märkimist algas kell 1 päe
wal Tori Hobuste Tõuseltsi asemikkude kogu koos- I
olek. Koosolekust wõtsid osa 2. organisatsiooni esin
dajad. Tõuseltsi 1935.-3ä. aasta aruanne wõeti
wastu tasakaalus 13.527.73 kroonil, kusjuures
aruanne näitas ülejääki 1.035, 66 krooni, üle
jääk määrati prouduktiiwstteks ülesanneteks hobu
sekaswatuse alal.

| Tõuseltsi tegewus on möödunud tcgewusaastal
märgatawalt laienenud. Tõuhobuseid on märgitud
tegewusaasta kestel 237, neis märasid 68 ja täkke
169. Kokku on märgitud kuni 1. aprillini k. a.
Tori tõugu suguhobuseid 2305. Märgitud sugu

j hobustest on Wiljandimaal 565, PärnumaalslB
ja Tartumaal 327. Noorhobuste näitusi on kor-

raldatud möödunud aastal 30. Esines neil näi
tustel 562 noorhobust ja auhindadeks määrati
tõuseltsi poolt 1470 trooni. Wanahobuste näituse
korraldamisele aidati kaasa kohalikkudele põllumees
te seltsidele Tallinnas, Tartus, Walgas ja Wõrus.
Paarituspunkte oli üle riigi 236. Sugutäkkude arw
paarituspunktides tõusis 261-le. Sugulawasid oli
tõuseltsi kontr. all 12 ja 1 hobusekas-wandus. Tõu
seltsile kuulub 4 põllumajapidamist, mis on ra
kendatud hobusekaswatamisele. Hobuste ekspordi
korraldamisele püüdis tõuselts wõimaluste piires
kaasa aidata. Hobuseid eksporditi Rootsi, Soome,
Wenemaale ja kogusummas üle 400.000
krooni eest. Eksporditud hobustest olid enam kui
54 protsenti Tori tõugu hobused. Et Tori hobuste
kasiv.' tamme on arenenud hoogsalt, selleks on mõ
junud kaasa asjaolu, et Tori tõugu hobune osutub
mete olustikus kõige sobitu antaks nii sõidu kui ka
tööhobusena.

!. Eelarwe wõeti tvastu tasakaalus 3.055 kroo
nil.
! Wälimiswanuse tõttu juhatusest väljalange
nud K. Indermitte waliti tagasi. Praegu on tõu
seltsi esimeheks J. Walgesoo, abid E. Weber. K.
Jndermitte, sekretär J. Soosaar, laekur P. Loss
man ja ametita juhatusliike P. Aawik. Rewisjo
nikomisjoni uueks liikmeks waliti H. Leik, endis
test kuuluma d rewisjonikomisjoni liikmeteks A.
Plato ja J. Mankin. Tõukomisjon, kelle ülesan
deks kuulub kogu tõuaretuse töö juhtimine töötab
edasi endises koosseisus esimees E. Weber ja
liikmed dr. Ilmjärw ja J. Soosaar.

Pikemalt kaaluti koosolekul hobusekaswatuse
tulewasi sihtjooni. Wõeti wastu rida resulutsioone
selle kohta, üksmeelselt tunnistati wajalikuks, et

kogu riigis hobusekaswatust ja selle tõuaretust ju
hitaks ja korraldataks ühest keskusest. Ja selleks
keskuseks peaks olema põllutööministeerium. sest
nmidu ei saa olla töös sihikindlust.

Tõugude piirkondade kohta wõeti tvastu reso
lutsioon, et Eesti, Tori ja Ardenni tõu aretus
piirkondadeks oleks kogu wabariigi territoorium.
Traawlite kaswatamise piirkonnaks oleks Tallinna,
lühem ümbrus ja Petseri ja Laura ümbruskonnad.
Ratsahoubste kaswatamise piirkonnaks oleks Jär
tva-, Wiljandi-, Tartu- ja Petserimaa. Kui aga
riigikaitse olud peaks tungitvalt nõudma, siis mär
giti weel terwe rida waldu, kus peeti ratsahobuste
kastvatamine soowitawaks.

Kuna senini hobuste müügikorraldus on jät
nud tundawalt soowida, siis otsustati ellu kutsuda
hobuste tõuseltside waheline hobustemüügi kesk
korraldus. See korraldaks esmajoones just hobuste
müüki wälismaale.

Määrati kindlaks tõuhobuste märkimise aeg
eeloletval suwel. Märkimine toimub B—l 7 juuni
ni. Wiljandis on tõuhobuste märkimine 10. juu
ni hommikul kell 9. Suure-Jaanis samal päewal
kell 12 ja K.-Jaanis samal päewal kell 14. Tar
wastus on tõuhobuste märkimine 16. juunil. Tu
halaanes on 17. juunil kell 9, Abjas samal päe
wal kell 11 ja Suure-Kõpus samal päewal kell 18.

Terwitustelegranrmid otsustati saata riigi
tvanem K. Pätsile, kaitsewägede ülemjuhatajale

' kindral J. Laidonerile, põllutööminister N. Talr
! sile ja majandusminister J. Seltserile. Teleg
. rammides amald' ti riigimeestele tänu soodsa
arengu wöunaldamise eest hobusekaswatajatele.

Karksi majandusühingu likvideerijad õigeks

Kas likvideerimiskomisjoni liikmed võivad määrata endile tasu
Möödunud aasia 11. datscmbnl .arutas Mõi

saküla jsk. kohtunik süüdistust, mis tõstetud lik- i
lvideerulva Karksi majandusühisuse likwideerimis- :
komisjoni liikmete Hendrik Tulpi, Hans Leedu,
Jaak Arro, Jaak Sepa ja Jüri Lossmani wastu.
Kcebealuseid süüdistati ühisuse raha körwaldami
ses isiklikes huwides ja nagu oleks nad kulutatud
summade lvarjamiseks kirjutanud wälja omale
palkasid ilma pääkoosleku otsuseta. Asjatundja
kaudu tehti kindlaks, puudujäägina 941 krooni.

Kohtunik leidis süü tõendatud olewat Johan
Tulbi, Hans Leedu ja Jaak Sepa kohta ning ka
ristas neid longimajaga kaheks kuuks, tingimisi
2-aastase katseajaga. Arro ja Lossman mõisteti
õigeks. Tulbilt, Leedult ja Sepalt mõisteti soli
daarselt ühisuse kasuks wälja 941 krooni kahju
tasu.

Wiimased ei jäänud otsusega rahule ja andsid
apellatsiooni-kaebusc Wiljandi ringkonnakohtule,
kus asi nüüd arutusel oli.

Edasikaebuses seletaMad kaebealused, et nende
tegutviisi ei saa lugeda kriminaalseks. Kuna ma
janduslisas ühingutes juhatuse liikmed saatvad
tasu, tuleks järeldada, et samast tasu määri toad
ka likwidcerimiskomisjoni liikmed ja endile tasu
määramist ja tasusumma kinnipidamist ei saa
pidada omastamise,ks ega kõrwaldamiseks. Ainuke
asi oleks Mast see, et ühisusel Mõiks nende wastu
kerkida üles tsiwiilnõudmine, aga mitte süüdistus.

Ringkonnakohus, asja .arutanud, tühistas
Mõisaküla jsk. kohtuniku otsuse ja mõistis kaebe
alused õigeks.

Karistusi prefektilt

Wiljandi-Pärnu prefektilt on administratiiw
korras karistatud järgmisi isikuid:

Hugo Tuur, 35 a. Mana, eluk. Sürgawere
wallas Muguri talus, 15 kr. rahatrahwiga wõi lo
ööpäewase arestiga selle eest, et on 23. apr. S.-
Jaani rlewis lärmitsenud ja isikuid kiwidega pil
dunud.

i Feliks Anderson, 37 a. loana, eluk. Tuhalaane
wallas, 50 kr. rahatrahwiga wõi 30 ööpäewase
wangistusega; Johannes Keerutaja, 39 a. wana.
ja Woldemar Lepik, 21 a. wana, eluk. mõlemail
Tuhalaane wallas, kummatki 30 kr. rahatrahwiga
wõi 20 ööpäewase arestiga selle eest, et nimeta
tud isikud on 18. aprillis Tuhalaane wallas Trefs
neri kaupluse ees maanteel tunginud kallale Mih
kel Reidolfile ja wiimasele jaganud hoope, kus
juures Anderson on Reidorfil jalgadega otsas
sõtkunud.

Jüri Mikalai, 24 a. wana ,eluk. Taewere
wallas „Kooksi" talus 10 kr. rahatrahwiga wõi 6
ööpäewase arestiga loata rewolwri hoidmise ja
kandmise eest.

Jwan Persidski, 22 a. wana ja Nikolai Eksin,
22 a. wana, eluk. mõlemail Tarwastn wallas,
kummatki 30 kr. rahatrahwiga wõi 20 ööpäewase.
arestiga; Nikolai Petuhow, 26 a. loana, eluk.

1 Tarwastu wallas 20 kr. rahatrahwiga wõi 15
j ööpäewase arestiga selle eest, et nimetatud isikud
on 3. mail Mustla alewis tänawal lärmitscnnd
ja isikuid tülitanud. Kui konstaabel wiis Petn
howi wäljamagamisele', siis Pensidski jälgis
konstaablit hoides käes lahtist pussi, nulle appi
ruttajad temalt wõtsid ära. Eksin tungis kallale
konstaabli abistajaile ja lõi ühte neist.

Georg Wimm, 31 a. ivana, eluk. Pärnus Ku
ninga tn. nr. 18. ja Karl Soomann. 24 a. ivana,
eluk. Malmö tän. 12, kummatki 30 kr. raha
trahtviga wõi 20 ööpäewase arestiga; Johan Rits,
2 Ba. wana, eluk. Kalamehe tän. 5, Wladimir
Kugawda, 26 a. ivana, eluk. Karusselli tän. 36 ja
Karl Tammann, 29 a. wana, eluk. Januseni tän.
19, igatühte 20 kr. rahatrahwiga wõi 10 ööpäe
wase. arestiga selle eest, et nimetatud isikud on 16.
aprillil haakinud lahti rongi küljest tühja kauba
waguni ja weeretanud selle Pärnus Wee täua
wale ülesõidu kohale ja jätnud sinna.

Wladimir Bach, 21 a. wana, eluk. Kaisma
Ivallas Lümanda talus ja Woldemar Jürisson,
19 a. wana. eluk. Lell,» wallas kummatki 10
kr. rahatrahwiga wõi 7 ööpäewase arestiga selle.

. eest, et nimetatud isikud on 22. märtsil lärmitse
und ja pole alistunud näituse wastutawa korral-

daja korraldusile.
Mart Paukson. 20 a. wana, eluk. Wana-Ka

riste trallas Rimmu talus, 30 kr. rahatrahwiga
wõi 20 öõpäewase arestiga selle eest. et on 19. ap
rillil ilmunud Woltweti wallas Lipso tallu, saal
lärmitsenud ja lükanud ümber õuel asutvad pii
manõud ja tunginud kallale Mart Mollile.
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Raadio

Esmaspäeval, 11. mail

Tallinn ja Tartu. 7 avatus mäng. 7.05 wõimlemine.
7.20 hosnmikkontsert heliplaatidelt. 8.10—8.30 homniik
paltvus. 17.45 heliplaate ja reklaami. 18 sooivikontsert
heliplaatidelt. 18.30 A. Prima: Mögiwiljaaia korras
tamisest. 19 Kirillowi mcmdolinistide Kvintett. 19.30
päewauudiseid. 20 ajanäita?'.-õiendus, ilma- ja taime-«
kaitseteateid. 20.06 eesti rahwalaule. 20.25_ riigi ring
häälingu juhataja ins. F. Olbrei raadiotvestlus. 20.56
läti klatverihelindeid. Esitab Lauma Rcinhold. 21.15
mag. rer. for. E. ©'leo: Kevadisi töid talumetsades.
21.35 Tallinna garnisoni orkestri kontsert. 22.55 päeva
uudiseid.

L«hti ja Helsingi. 16.26 eesti keele tund. 17 orkestri
konts. 18 Lalo: Hispaania situ ts. wiiulil. 19.35 koori
konts. 20.20 laul. 20.46 ork.-konts. 21.45 ringh. ork.

Riia ja Madona. 16.50 klamerimuus. helipl. 17.36
läti salongmuus. 19 Prokofiätvj ja ©Lrjabini helindeid
helipl. 20.02 operetvmuus. 21.15 ooperwmus. 22.30 M.
Ntjgeri 20, surinapäeiva mälestamis konts. helipl. 23 aja
wiitenMus. helipl.

Warssaw ja Kattowice. 13.25 sümf.-muus. heliplaat.
16.30 kwinteti-konts. 17.15 helipl. 18.20 duerte klawerr
saatel. 19 klawer. 20.45 helipl. 22.15 Ungari surm",
sümf.-ork. ja koor. 23.50 ©lÄvacki: „Anhelli"z sümfooni
line poeem.

Stokhokn ja Motaila. 14 ajaw.-muus. 15.30 laul ja
fiotoer. 18.05 laul ja lõõtspill. 18.50 muus. heliplaat.
20.30 kabaroe. 21.30 ajam.-eesk. 23.15 koori- ja oreli
konts.

Droitwrch. 13.25 trio. 14.15 orel. 16 konts, helipl.
17.30 ork.-konts 18.15 Avintett. 19.30 Bachi helindeid.
21 ork. 21.3 q „Tosca"t Puccini" ooperi 1. akt. 22.15
Liszti helind, iklaweril. 23.15 ork.-konts. 0.15 tantsu
muus. 0.30 taNtsuMuus helipl.

Radio Paris. 19.30 orkestrikontsert. 21 laul. 21.45
kammermuusika. 23.45 tantsumuusika. 0.15 ajawiiremnus.

Praha. 19.20 laula. 20.30 sõjawäeorkesier. 21.30
trio (wiiul, tshello. klawer). 22.25 orkestrikontsert.

Wiin. 20.10 scgaeeskaiva. 21.50 ooper. 0.30 öö
kontsert.

Budapest 1. 19.30 heliplaate. 20.25 J. Aranh uta
lestamisõhtu. 21.15 orkestrikontsert. 23.20 mustlaskapell.
24 jazzkapell.

Deutschlandsender. 13 lõunamuusika. 15 muus. seg'-
eeskawa. 16.3 g laulu noortelt. 17 pärastlöunamuusika.
19 kuulde:näng. 20 konts, heliplaatidelt. 21.10 ajawiite
konts, helipl. 22 kuuldemäng. 23.30 wäike öömuusika
24 heliplaate.

Berliin. 19 helipkaatla. 20.15 klatver. 21.19 siniue
esmaspäev. 23.30 öömuusika.

Mõskma Komintern. 18.30 kirjand.-muusikaline saade.
19.30 „Jlus Helena", operett.

Teisipäeval, 12. mail.

Tallinn ja Tartu. 7 äratusmäng. 7.05 mõimlemine.
7.20 hommikkontsert heliplaatidelt. 8.10—8.30 hommik -
palmus. 17.45 heliplaate ja reklaami. 18 lastetund.
18.30 E. Kattemaa-Kattenbevg: Loomade ja lindude
rändamisest. 19 „Collogium Musiuumi" meeskoor esitad
eesti koorilaule. 19.30 päevauudiseid. 20 ajanäitaja
õiendus, ilmuni ja taimekaitseteateid. 20.05 soololaule.
20.30 riigi keskarhiiwi direktor dr. O. LiiM: Ilukirjan
dus ja avhiitv. (ülekanne Tartust). 21 esperantokeelne
nädalakroonika. 21.10 riigi ringhäälingu orkestri kont
sert. 21.45 Eesti Kultuurloolise Arhiiwi juhataja E.
Blumfeldl: Eestlaste mereasjanduse muistsel iseseismus
ajal. (Ülekanne Trrtust). 22.15 orkestri kontserdi järg.
22.55 päevauudiseid.

Lahti ja Helsingi. 17 loeng. 17.20 siõjawäemuunka.
18.25 põllumajand. loeng. 19.15 klcÄver. 19.40 retsitat
sioon. 20 Snellmani-pidustused. 22.10 heliplaate.

Riia ja 16.15 muus. segaeeskama. 18 rah
walaule ja -tantse. 19 koorilaule. 19.45 lõbus muusika
heliplaat. 20.35 ja 21.15 orkestrikontsert. 22.15 klassi
line ja romantiline muusika. 23.10 lõbus muusika hclipl.

Warssaw ja Kattowitco. 13.40 kantaat. 19.20 orel.
20.45 leinalaule marssal Pilsudski mälestuseks. 21.45
„Surmatund". 22.05 sümfooniline poeem. 23.15 „Leiua
laul". 23.45 leinamarss, õuel ja koor. 23.55 reportaash
matustelt. 0.10 trummipõrin.

Stokholm ja Motala. 14 heliplaate. 15 ajawiitemuus.
18.50 heliplaate. 21 „Nmneo ja ooper. 23 sõja
mäe orkester.

Droitwitch. 13.30 orkestrikontsert. 14.30 konts, heli
plaatidelt. 15,50 Stanley sekstett. 17.20 keelpillikvartett
ja alt. 18.15 orkester. 19.30 Bachi helindeid. 21 klawer.
21.30 „Noinenss rütmis". 23.20 orkestrikontsert. 0.15
Kirkhami band. 0.30 tantsmnu.ns. heliplaatidelt.

Radio Paris. 19.30 orkestrikontsert. 2-3.45 tantsu
munsika. 0.15 orkestrikontsert.

Prccha. 19.25 laule. 20.10 akordconisoolo. 22 orkest
rikontsert. 23.15 tviiul.

Wiin. 20.30 töölislauljad. 21.10 Max Regeri 20.-
surnmpäewa mälestamiskonts. 23.30 ajomiitekonts. 0.45
tantsumuus. heliplaatidelt.

Budapest 1. 19 loen orkestri kaastegewusel. 20.30
orkestrikontsert. 21 kuuldemäng. 22.40 Sibeliuse helind.
23.20 laul, Ida Aaw-Loo. 23.50 jazzkapell.

Dvutschlandsctnder. 13 lõunmnuusika. 15 muusikaline
segaeeskawa. 17 orkester 18.45 koor ja orkester. 20
kontsert heliplaatidelt. 21.10 tantsumuusika. 23.30 wäike
öömuusika. 24 tantsumuusika.

Berliin. 19 ajawiitekontsert. 20 Hatmleti awamäng.
20.15 mis mängime kooliorkestris? 21.1y orkester. 22
orkestrikontsert poola muusikast. 23.30 ajaviitemuusika.

Moskwa Komintern. 18.30 kontsert. 19 soowikont
fert. 19.30 ooperiülekanne.

Kolmapäemal, 13. maijl.

Tallinn ja Tartu. 7 äratusmäng. 7.05 wõimlemine.
7.20 hommikkontsert heliplaatidelt. 3.10—8.30 hommik
palmus. 17.45 heliplaate ja reklaami. 13 sooMikontsert
heliplaatidelt. 18.30 G. Puu: Milleks kohustab meid
eelolem mõidupüho:? 18.45 eesti soololaule. Esitab met
sosopran HKda Waldmaa. 19.05 mana tantsumuusikat
heliplaatidelt. 19.30 päeMauudiscid. 20 ajanäitaja
õiendus, ilma- ja taimekaitseteateid. 20.05 heliplaate.
20.15 põllumajanduslikke teateid. 20.30 agr. J. Saar
soo: Miks peame tavivitama paremat piima. 21 riigi
ringhäälingu orkestri kontserh 21.45 „RET'i" direktor
dipl. H. Wõrk: Raadioasjiandus Põhja-Ämeerikai
Ühendriikides. 22.15 orkestri kontserdi järg. 22.55 päe
wauudiseid.
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fluiiiiiiiiiimmnniiiitiffiiii)
Draamastuudio teatri

Hooaja wümaile

ringreis

„Upulus"

Henning Bergeri komöödia
Ses maotuses

näitejuht Ruut Tarme
Dekoraator Põrn Randmee

Mjandis»
teisipäeval, 12. meil

kell 8 õhtul

Wõhmas,
kolmapäewal» 13 mail

kell 9 õhtul
 kiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiui

Õmbleja «ajab

töölist

VeiditSõ pSSIe. Küsida selle
lehe taliwsest^

l^psedodjst
tonti* aastase lapse suure.

Küsida selle lehe talitusest.

Vajatakse ISHut. raudkiwide

wedajaid
Wedu Peetrimõisast linna.

Küsiva lürgensllt Peetri
«visa*. 

Vajatakse

karjast
maale, linna ligidale tallu.

Teatada selle lehe talitusse

Vajatakse wanemat

inimest

S-aa»tase lapse juure.
Järele küsida teisipäeval,

12. mall kella 10-1 Loest
tSn IS, Bwsoli ärist.

«lette

suuremas voolikus
soodsaima kinnoga
ostate

m lossmann

Wiljandis, tossi 10

Moe» ja pudukaubad.

Dr. J. Baran

Silma-, laste- ja
sisehaigused

Wtasturodtmine 9—12 e.l.

ja 4—7 p.l.
Kindr.Caidaneri pl. 7

Telefon 3-52.

Kaamalupidamift
itaalia ja ameerika

Mteemt nina jaksa ja ing-
süsteemi järele.

AuwanduSrehkendust, kirja-
Wtchewst. kiirkirja ja masina-
Srja õpetan kiirelt ja põhja-
Kknlt igale soowijale üksikult
ja gruppides.
End. kaubandust, inspektor

Arthur Lieberg,

«iljandi: Kiwi tänatv « tlle
Uueturu platsi.

RSmme: Männiku tee LL.
Snd. õpilastest on kohta

del: mitmed pangadirektorid,
pSKraamatupidaj. pmüadeS,
strurteS kaubanduslilludes ja
ttöStuSlikk. ettewSteteS kassa
pidajad, korrespondendid ja
muud ametnikud omawalit
fuSteS ja ühisteg. asutistes

W. e. H. S. sastewanemate
Komitee asjade loterii

wõidud
langesid järgmistele numb
ritele : 24. 112. 180, 206,
305, 449, 450, 657, 658, 659,
693, 785, 862, 931, 1039,
1142, 1218, 1294, 1535, 1783,
1842, 1883, 2147, 2303, 2332.

WÕidud antakse wdlja
kabe nädala jooksul pärast
loosimist W. €. Haridusseltsi
gümnaasiumist.

Tuhalaane Metsanuka Ma
finawrwiwjate Ühing wajob

masinisti
tsesõitja lokomobiili pääle.

Walimwe 21. mail kell 10
homm Ärma talus. Tuha
laane w. Juhatus.

Suuremat

karjast
tarwis. Tulla Kirikumõisa 3,
Irt. 2 (aia see») teifipäewal
kella 2—3-nt.

Tarwis wanemat

naisterahvast
maale linna ligidale wäheste
koduste tööde päüle.

Aadress: Jaapani tän. 7.
Kohe tarwis

tislerit

J. Millistweri mööblitööstus.
Maksalt tän 2.

Sumuseäu,

hauariste, praeahje jne te
hakse hästi ja odawa hinnaga.

Eäälsamas saada jalgratta
pakiraame.

Mäe tän. nr. 5, Koplur
mm»iMiiiiiiiifimiiiiiiimi

Talu puust elumaja ja
tsementkiwidest lauda

rUilslrtiil

wöljfl anda Kaubelda püha
päewal, 17 mail s. a. Õisu
mõisa» koolijuhata J. Grün
bergi! luures.
minmmiimmmmmmmi

15. maist wabaneb 4-toaline

korter
ühes wannitoa taiwitamisega
ja köögiga Lutsu tän. nr. 6.

Küsida majawalitsejalt.

WLlja anda maal korralik

Korter
ühes112 wkm maoga ja aiaga.

Küsida Wiljandi walla hoo
wimehelt.

Müüa

ristikheinu, stemnekartulatd,
põllutöörtiStu ja masinaid

Tarwastu wolla .Olgal".
> 

I Müüa kohwer
grammofon

firm-a .Columbia" nootidega
Küsida Zimarise tn. nr. 86

' J. Mtdr»'lt.

Ostan lõbutud

kiwe

Wedu Sawi tän. nr. 3, pak
kumised Tartu tän. nr. 42-a.

O. Härm.
|-+~+n»-+~+-+-+»+    #

Müüa hää iMU I?M'
jalgratas

Küsida Paju kioskist.

Odawasti müüa suures
malikvs

sohwalaudu

Wiijandis, Posti tän. IS,
tisleritSõkojas.

Müüa hää 

lüpsilehm
Päewane lüpsitoodang 14 kg.,
sisaldab raswa 4,2t|o.

Waksali tän. nr. 12. Tuisk

Hää tembeldatud ja auhin
dadkga kcooniwd

sugutSKK
„Miki" paaritamiseks saada
Riia mavntte nr. 18.

Säälsamas hää pojamõra
müüa. Lond.

INIMESED,
kas teil südametunnistus ei
piina kui midagi leiate ja
seda «varjate? mõtelge ka
seda, et kord cuõib ka juhus
tulla, kus asi acoalikuks tu
leb ja see raskesti karista
tow on. Seepärast palun isi
kut, kes leidis ehk leidjat
nõgi 5. mail auto pealt ma
ha kukkunud kott seasinki
dega Wiljandist toodi kaudu
Kärstnasse sõites «viibimata
kiiresti dra tuua wõi teatada
tasu eest Wiljandi, Puhk ja
Pojad wõi Kärstna, M. Rusi
kauplusse.

Ollepas
mõtab .Sakala* ja .Sakala
Pühapdema" tellimisi ja kuu
lutusi mastu ning müüb ük
siknumbreid

K. Reinbergi kaupl.

Karksi-Duias
mõtab .Sakala* ja .Sakala
Pühapäema*teliimisi ja kuu
lutusi «vastu ning müüb ük
siknumbreid

Kaupmees M. Karw

Palun

tööd

oma korterist käies passijaks
wöi muul alal Pesen pesu.

Teatada kirjalikult selle lehe
taltt. .Korralik 27' all.

Kraawi

töölisi
torukraawi laewamiseks 4—S
km «ajatakse Penuja «alla
Joosti tallu kohe.

Abja jaamast 13 klm.

Suuremasse õmblusetöõ
tuppa waja wilunud

töölist

Aadress selle lehe talituse»

TarwiS kohe

wilunud keetjat
ja töögiteenijat

Lo»st tän. nr. IS, küsida

Õmbleja «ajab

töölist

»5i käealust. Küsida selle
lehe talitusest. 

Passiwt
kohe tarwis. Aadr. teatada
selle lehe talit. .Korralik" all

Vajatakse

juukselõikaja
tõõlist ja õpilast

L Maak. Lossi täu nr. 37

Abjas, telefon 34

On kindlaks rahahoiukohaks

ja maksab hoiusummadelt ajakohast protsenti

Annab laenu"hääde kindlustuste

vastu, nii liikmetele kui ka võõrastele

Saadab raha odavalt
i

igasse kohta kodumaal

Ostab Asunduskapitali 4°|o võlakirju,

mis välja antud Eesti Maapangast põllumeeste
võlgade ümberlaenustamisel

Toimetab kõiki teisi pangatalitusi

 imiiiiiiiiiiiiiMmMiimmiiiiiiiimiMMiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiimmmimiiiiiiiiiiig
= Tehakse hästi kestwaid |

| elektri-aurulokke)

| Wello aparaadil 1936. a. mudel |
= Sellel moodsal aparaadil on võetud tarvitusele kõik abi- =
| nõud, et ära hoida tõotamisel õnnetusi. Tarvitusel parimad =
= välismaa vedelikud, mis hoiavad juukseil loomuliku läike ja värvi D

= Eriti suured rullid Kestvus B—lo kuud 5

| Juuksetööstus ~Kajak" |
{= Tallinna tn. 10, „Ugala" vastas. L. Eller =

niiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiii
Viljandi linnawaliisuse ehilue-majanduseosakond wa

jab ehitusetöõdele

hobusemehi

Teateid saab Raekojast tööpäevadel kella 8 14-ni,
tuba nr. S.

Põllulöölisic

palflaraamatuid

Hariduse- j, Mtstaalmtntstactwnl Mi
kinnitatud ja .Riigi Tf<ti|n M.
51—1931. a. aid aidatud  mid jflrtW

Sakala Crižkikoda

Vffljandis, tossi 16a. . Tdeftn H|
II lill I i I -   ^BHfiSBESBaSSaEaWS

5. suurtükmöe grupp müüb awvtikul

enampakkumisel

19. matt 1536. a. kell Iv Viljandis, Reinu tee nr. 2, mit
mesugust kaitsewäele kõlbmata kraami, nagu: kaltse, mana
rauda, mana plekki, regestd, saane, keelpille jne.

Majanduseülem.

Wiljandi turg

Lihttturg. Sealiha, seawiisi s. kg. Elustvasi
kad 600—1200 s., elaislumbad 700—1400 s., põrsad
ii. 6 n. 700—900 s., põrsad a. 6 n. 500—700 s., kanad,
eiu.fad 100—175 s., kaita]} tapetud 100—150 s., haned,
elusad 250—500 s., pardid, elusad 150—200 s. tükk.

Kagnidw. Scapekk, wärske 70—75 s., seapekk, soo
latud 75—80 s.. slpltha 60—65 s>., seapää ja jalad 30—
35 v, suitsuliha 100—120 s„ suitsupakk 120—140 s.,
searasw 75—80 s., loomarasw 50—55 s., loomaliha pr.
45—50 s., loomaliha sp. 35—40 f., lambaliha 35—50
f., wasikaliha 30—40 f., hakkliha 40—50 s. kg.

Kalaturg. Tubakad 90—1(A> s., haugid 40—45 s.,
latikad 20—35 f.„ ahwenad 20—35 s., lutsud 25—35 s.,
linaskid 65—70 s., siuitsualM.rjad 200—250 s., suitsu
kalad 50—80 j., wäik. supik. 15—20 s.. kiisad 15—20
f., ssoolaräimled 15—25 s., wärske d räimed 10—12 s.
kg, suitsuräimed 6—lo f. 10 tk., soolakilud 35—45 s.,
soolaheeringad 35—50 s. kg., suitsuheeringad 10—15 s.
tükk.

Wili ja wiljasaadused. Odrad B—lo s., kaerad 6—B
f., herned 25—30 s. liiter, kruubid 35 38 s., tangud
30—32 isi., ®antajafhrt 28—30 s>, nisujahu. 26—45 s..
odrajahu 25—28 senti kg.

Aia- ja juurwili. Kartulid 130—170 s. wakk, kure
marjad 15—20 s. liiter, õunad 25—60 s. kg, hapukap
sap 13—15 s. liiter, kapsad 10—50 s. pöä, hapukurgid
3—6 s. tükk, wärsked kurgid 35—45 s. tükk, sibulad
lg—2s s. liiter, supijuured 3—lo s. juur, redised 6—lo
s., rabarber 3—35 s., salat 5—15 is. kimp, mesi 140—
150 % kg.

Piim ja piimasaapused. Rõõskpiim 1. 13 s., rõõsk
piim 2. 9—lo f., hapupiim 9—lo s., kohupiim 15—18
f. liiter, lauatvõi 175 s., köögiwõi 150—165 s., juust
100—120 s. kg, kanamunad 6—7 s. paar.

Heinaturg. Ristikhein 6—7 s., aasahein 5—6 s.,
, soohein 3—4 s., põllupõhk 2—3 s. kg.

Puuturg. Kasepuud 500—600 s., lepapuud 450
550 f., kuusepuud 400—500 s., segapuup 300—400 s.

'i koorem.


