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Toimetu» ja talitu» vsuwad Viljandis, Losfi
tänawal nr. 31 teisel korral. Toimetuse

kõnetunnid igal SrivSewal kella 11 kuni
kella 1 päewal.

Talitu» ou awatud SripSewil kella 8 hommi-
kul kuni kella 6 õhtul. Lehe ilmumtspäewa
eelõhtul talitus awatud kuni kella 9. Äri
juhi kõnetunnid kella lv—12 p.

Aadres»: „Oma Maa", Wiljandi».
Toimetuse ja talituse postkast 86, telefon nr. 26
= Wartutawa toimetaja telefon nr. 148. -----
Käfikirjad hoitakse ainult soowikorrrt alal. KSst
------- kirjadel olgu saatja nimi ja aadress. -------

üksiknumber S ftntf.

Sakalamaa haalekandja

Tellimise Ma»r
Postiga: Postita:

1 kuu pLSle — kroon 60 senti — kroon 80 senti
2 , ,, 1 » 20 « 1 « #

8 ,, „ 1 » 60 „ 1 w 30 n6 ,, H 3 /. 10 ,, 2 „ 50 tt
1 » », 6 »* 10 „ 4 „ 90 if

Tellimishind wäljamaale poole kallim.
Tellimist wõtawad wastu; talitus oma

tellimiste wastuwõtjad kohtadel ja kõik wabariigi
postkontorid.
Kuuluwste |ill: ühel weerul > kuulutuste kül-

jel 4 senti millimeeter lehe eesotsas ja
tekstis 8 senti millimeeter.

Rr. 116. I Teisipäewal, V. oktoobril 1831. j X aastat.

Euroopa kuulsaim silmidiiwa, lemmiktLht
TeistpSewast, 6. okt, alates esietendusel.

Ita Rina esimeses
helifilmi» Wõlla Tonl“

«aastegewad, Praha riigiteatrt nNNejad: Wera BtirauoMSkaja, Joseph Roweuski ja Jack Mylong.
„Wõlla Tont" on algupärane tragöödia, milles esimest korda käsitatakse meisterMult sügama dramaatilisusega hingelist ja seksuaalset nälga, seal, kust ei ole tagasi pööramist.

Algus kell 7.
Peale eeSkaMa r IVIGtSaS*** HEgrotesk uute tegelastega.

Waadake reklaami kino waatekaSttdes!

Põhjanaba lennuk ~~~!~77T~
muuseumi. ix?'š r*^ . (Hiigitvanem (Wi£jctndi&.

Riigiwanema wastuwõtt ja C R. Jakobsoni mälestamise aktus.

Dornieri tehaste lennuk D. 1422,
millel juba oma ajalugu, toimetati
neil pärmil Münchenis lennukite
muuseumi. See ou sama lennuk,
millega omal ajal Amundsen lendas
põhjanabale. Hiljem läks too len
nuk Gronau omandusse Wiimane
tegi temaga mitu lendu Arktises.

(peietvkitvi ametnik tahkus ta ka.
Andis ennast ise kohtuwõimude kätte.

Reil päewil tuli Kohtla-Järwe põlewkiwi kae-
wanduses ilmsiks suurem mharaiskamine. Nimelt on
kaewanduse kassapidaja Paul Roots 16.000 krooni
riigiraha oma isiklikuks otstarbeks ära kulutanud.
Roots teatas asjast ise kriminaalpolitseile ja wöeti
kohe mähi alla.

Kohtla-Järwe põlewkiwi kaevanduses oli 1. ok
toobril kassa ülelugemine, mille korraldas kaewan
duse juhataja Müürisepp. Enne ülelugemist kadus
kassapidaja kuhugile ära, mille tõttu tuldi kohe ar-
wamisele, et kassapidajal on põhjust enese warjami-
seks. Järgmisel päewal ilmus Roots Jõhwi kohtu-
uurija juurde ja teatas kuritarwitusest. Roots on

kaewanduses teeninud juba 10 aastat. Ta on 45
aastat wana, abielus ja kahe lapse ha. Kassadega on
temal aga juba waremalt olnud sekeldusi. Kaheksa
aasta eest oli tal kassas olnud 3000 krooniline puu
dujääk. Suure waewaga saanud ta siiski puudujäägi
katta.

Waremalt oli Roots ka wastutawate ametnikkude
ühingu liige, kuid hiljem teinud juhatus temale ette
paneku, et ta ühingust wälja astuks, sest juhatus leid
nud, et teda olnud wõimata wastawate ülesannete
peale määrata. Roots on tulnud Eesisse topteerimise
teel. Waremalt on la teeninud mõisnikkude koopeva-
tiiwis Peterburis, s

Sattus oma meeste otsa.
Miks „PäewaLeyt" kaitseb kelmust?

Wiimasel ajal on tekitanud suurt imestust see
kuidas „Päewaleht" kelmust püüab kaitsta. Kui hil
juti koonduse meeste munade kelmused ilmstks tulid,
siis tormas „Päewaleht" walitstrsele kallale, et see jul
ges seadusterikkujaid kohtulikule Vastutusele wõtta.
Ta tundis rõõmu ka sellest, et meil leidus rahukohtu
nik, kes hakkama sai wabariigi malitsuse otsuse tühis
tamisega.

Möödunud nädalal ründas „Päewaleht" sisemi
nistrit Hünersoni, sellepärast, et minister julges
nõnda karmi möitlust salapiirituse wedajatega. Siis
aga jäi „Päewaleht" äkki mait. Rüüd kirjutab selle
äkilise waikimise kohta „Kaja".-

„Nagu kuuleme, on „Päewaleht" haljastuste"
hoos korraga endale lähedal seiswate inimeste peale
sattunud. „Päewaleht" olewat kõmu tagaajamise
hoos ära unustanud, et tema juhtidele lähedal seis-

wad isikud on olnud tegewad nii ühes kui teises prii-
ritusewedajate grupis. Asudes üht struppi kaitsma,
sattus ta järsku oma meeste peale terses. üht gruppi
kaitstes riiwas ta oma kirjutustes osekohe teise huwi-
sid. Kuna just „Päewalehe" poolt mahatehtud grupis
tema juhtidele eriti lähedal seiswad mõtteosalised
tegutsesid, siis ei jätnud wiimased oma. mõju kasuta
mata, et „Päewalehe" kõmujuttudele piiri panna.

Nagu „Päewalehe" kirjutustest paistis, ei meel
dinud temale, et .walitsuswõim salapiiritusewedaja-
tega karmilt ümber käis ning salapiirituse sissewedu
kindla käega takistama asus. Riiklistes ja mhwama-
janduse huwides on tingimata tarwilik, et salapiiri
tuse stssewedajatega kõige karmimalt ümber käidaks,
et nende kahjulikule ja rahwamajandust laastawale
tegewusele piiri panna, kuigi mõnele ringkonnale lä
hedal seiswate isikute huwid selle läbi kannatawad."

Trotski sõbrustab Amanullahiga.
Wiimaste kuude jooksul on Amanullah kondmvalt

külastanud Trotskit, kes elab pagulasena Prinkipo
saarel, Bosporuses. Ka on mõlemad seisnud pikemat
aega salajases kirjawahetuses. Türgi wõimudel on
tekkinud kahtlus, et Trotski ja Amanullah tahawad
õhutada Afganistanis mässu. Inglise walitsuse nõud
misel ähwardab Trotskit kindlusesse paigutamine.

Rõõwlite hirmutegu Mandshuurias.
Reede hommikul tungisid umbes 700 bandiiti

Njutschangi linna ja panid selle põlema. Rööwlid
tapsid hulga elanikke, riisudes nende warandnse.
Sündmusest said teada lähemas linnas olewad jaa
pani mäed, kes läksid Jaapani kodanikke päästma.
Üht Jaapani lennukit, kes oli saadetud maad kuula--
ma, tulistati hiinlaste poolt. Lennuk pidi häda
maandumise ette wõtma, kuid enne seda sai ta signa
liseerida, et Njutschangi linn on leekides.

Hilisemad teated kinnitawad, et Jaapani mäed
on Rjntschangis korva jalule seadnud. Jaapanlased
tulistasid bandiite pommilennukitelt. Hiina walitsns
kaebab, et Jaapani pommilennukid on purustanud
nonde kasarmud, surmates umbes 200 sõdurit.

Riia kunstiteater Põles.
Reede öösel lõi Riia kunstiteater nii suure

hooga leekidesse, et tuli kogu linna tuletõrje alarmee
rida. Kogu hoone sisemus ühes näitelawaga langes
tuleohwriks. Kustutamistööd kestsid öö läbi ja kahju
hinnati sajatuhandetesse.

Walitsus koondab hoolega.
Wabariigi walitsus otsustas käsile wõtta riigi

ettewõtete ametnikkude palkade alandamise riigitee
nijate tasudeni. Samutt teostada koosseisude koon
damist niipalju kui wõimalik. Uued koosseisud ja
tasude normid hakkaksid maksma tulewa aasta algu
sega.

Soomes kaotatakse keeluseadus.
Seaduste tväljatöötamise komiteel on Praegu lõ

pulikult walminud eelnõu rahwahääletuse toimepane
miseks keeluseaduse küsimuses. Rahwale antakse wõi-
malus otsustada, kas ta soowib täielikku keeluseadust
wõi õlle ja nõrgemate weinide toabamüügile lask
mist.

Soomes tabati N.-Wene salakuulaja.
Suistamol wangistati N.-Wene kodanik Jegu-

pow, kes on saamid erilise ettewalmistuse sõjaväe
liseks salakuulamiseks. Ta muretses mitmesuguseid
andmeid Soome kaitsewarustuse kohta.

Sõjawõlad wähendatatse.
Pariisi lehed teawad kõnelda, et president Hoover

pakkuwat Prantsuse peaminister Laoalile, kui see
Ameerikasse külla tuleb, kuni 50% söjawõlgade kus
tutamist selle tingimusega, et Prantsusmaa, Inglis
maa ja Saksamaa nõus oleksid oma sõjawölgasid 25%
mõrra kustutama. Sakslased ei uskmvat, et sel tea
tel on mingit reaalset alust, maid walitsewat arwa-
mine, et see on prantslaste katsepall.

Riigiwauem Jmaweres ja Olust-
weres.

Riigiwanem K. Päts jõudis autol Tallinnast
tlllles Järwamaa-Wiljandimaa piirile laupäewa õh-
tul pärast kella 5. Riigivanemaga olid kaasas ta
mõlemad pojad, adjlldant kol. Jakobson ja kau-
bandus-tööstuskoja esimees J. Puhk. Maakonna
piirile sõitsid kõrgele külalisele wastu maawalitsuse
esimees H. Lauri, Wiljandi-Pärnu prefekt M.
Tang ja Sakalamaa malewa pealik J. Eisen-
b e r a.

Esimene peatus Wiljandimaa piirides oli umbes
sella *46 paiku Jmawere wallas, Käsukonnas, sealse
algkooli juures, kus riigiwanemat wõttis wastu koo
lijuhataja ühes õpilastega, üks wäike tütarlaps an
netas riigiwanemale lilli.' Riigiwanem aridis kooli
juhatajale kingi lastele wäljajagamiseks. Järgmine
peatus oli Jmawere wallamaja juures, kus riigiwa
nemat terwitas wallawanem.

Suurem wastuwõtt oli Järaweres, kus naisko
dukaitse terwitas riigiwanemat lauluga, oli riwista-
tud aukompanii kaitseliitlastest ja õpilaste spaleerid.
Oli kogunenud ka palju ümbruskonna rahwast, selts
kondlikkude organisatsioonide esindajaid j. t.

Pärast mastuwõttu waatas riigiwanem Jma
were piimaühingu meiereid ja käis ka Wõhma ma
jandusühingu harukauplustega tutwunemas. Siis
sõideti J. Puhki „Pilu" tallu, kus riigiwanem ööbis.
Järgmisel hommikul tutwuneti siin talu majapida
misega ning siis sõideti Wiljandi poole, peatudes
weel teel Olustwere põllutöökoolis, kus riigiwanemat
terwitas koolijuhataja ühes õpilastega.

Lühike peatus Wiljandis.
Wiljandisse pidi riigiwanem jõudma kell Mžll,

peatuste pärast teel hilines oga tunduwalt ja saabus
alles kell *412. Riigiwanema auto ühes saatzate oma
dega peatus kaitsemalewa staabi ees ning kõrge küla
lise sõidukist wäljudes mängis orkester hümni, kuna
staabi ette kogunenud rohkearwuline rahwakogu pal
jastas pead. Järgnes terwitusmarss ning riigiwa
nem sammus terwitama kaitsewäelastest ja kaitseliit
lastest riwistatud aukompaniid.

Pärast lühikest peatust kaitsemalewa staabis, kus
külalistele pakuti klaas weini, jätkasid nad sõitu
Holstre poole.

K. Päts oma esiwanemate talus.
Holstresse saabus riigiwanem umbes kell %12.

Siiasõidu eesmärgiks oli waadata „Pätsu" talu ja
samanimelist weskikohta, kus elanud riigiwanema esi-
wanemad. Praegu peab talu peremees Jaak Kärp,
wallaline, weskit aga E i n r 0 0 s i nimeline lesk
naine. Talu ja weski asuwad ligistikku looduslikult
wäga kenas kohas.

Nii nagu linnas kaitsewäe ja kaitseliidu asutised
ning põllumeeste seltsi maja riigiwanema tuleku
puhul olib wälja pannud riigilipu, nii lehwis ka
riigijuhi esiwanemate talus ja meskis sini-must-walge,
kuna sissesõidutee ääri ilustasid kased.- Peale kaitse
liitlastest aukompanii ühes orkestriga ootas kõrgeid
külalisi suur kogu ümbruskonnast kokkutulnud inimesi.
Talu õues wõis näha hulk jalgrattaid ja hobuseid.

Kui riigiwanem oli terwitanud aukompaniid,
annetati temale kohalikkude naistegelaste poolt lilli
ja naiskoor kooliõpetaja prl. Simonlatsori juhatusel
laulis laulu „Mu meelen kuldne kodukotus."

Riigiwanem huwitus nüüd talukoha suurusest ja
piirist ja kohapidaja andis wäga asjalikult wasta-
waid seletusi. Tehti ringkäik talu õues ja külastati
ka weski perenaist, kes nägusas ja puhtas kambris
pakkus külalistele õunu. Neid aga riigiwanenr ega ta
Pojad ei söönud, waid wõtstd mälestuseks kaasa pea
linna.

Järgnes tammede istutamine riigiwanema ja ta
poegade poolt. Puudest istutati üks weskikohta, teine
talumaja lahedale. Istutamise hetk jäädwustati
päewapildil.

Rauk palub abi.
Kui riigiwanem ühes saatjatega tuleb tagasi

weski juurest, põlwitab talumaja lähedal tee ääres

keegi kehwalt riietatud rauk, kes ärdalt palub, et rii
giwanem wõtaks teda kuulda, ta oletvat waene ja
wilets, wald ei niäarawat temale toetust, elu üsna
kurb. Riigiwanem seisatab, lööb raugale julgusta-
walt õlale ja lausub: ,Mll me waatame, mis su heaks
teha saab, ega meil surra küll inimest ei lasta."

Lõpuks kutsutakse külalised talu elumajja, mille
ukse ees seisawad kaks sihwakat noort kaitseliitlast pal
jastatud mõõkadega, ja pakutakse einet maitsekalt kae
tud lauas. Eine ajal mängib orester wäljas mõned
palad.

Riigiwanema lahkudes laulab naiskoor „Waikne
kena kohakene." Terwitusmarsi heilide saatel wura-
mb autod linna poole.

E. R. Jakobsoni mälesta
mise aktus.

Umbes kella 2 paiku algab „Põllumeeste Kodu"
saalis C. R. Jakobsoni mälestamise aktus. Waimu-
liku talituse peab praost Westren-Doll, koraale saadab
linna malewkonna orkester. Wõimsalt kõlab Lutheri
„Üks kindel linn ja warjupaik."

Pärast wainmlikku talitust asub kõnetooli riigi
wanem K. Päts. Tema kõne ajal hoiawad põllu
meeste seltsile annetatawat elusuurt C. R. Jakobsoni
pilti, kunstnik Laipmanni tööd, kaks põllumeest-we-
teraani, kes weel mäletawad Jakobsoni aegu —
T. Härm ja J. Jürine. Riigiwanem iseloonmstab
omas kõnes C. R. Jakobsoni kui meest, kellel oli
haruldane tuli südames ja kes külwas seda tuld ka
teiste sekka. Meil ei oleks, ütles kõneleja, kõiki neid
õigust, mida praegu kasutame, kui ei oleks olnud nn-
suguseid tuliseid ärkamisaja tegelasi nagu Jakobson,
kes pühendas rahwa heaks oma elujõu. Olgugi tugew
ja terwe inimene, suvi tema nii warakult igatahes just
selle tagajärjel, et töötas ülemäära palju. Tal tuli
ühtepuhku sõita Wiljandi ja Mrnu wahet, toimetada
ajalehte ja kõige selle juures leidis ta ikka weel aega
töötada oma talus. Selle tulise töömehe mälestu
seks, ütles riigiwanem, annetan Wiljandi põllumeeste
seltsile tema Pildi.

Kõne järele kostawad wõimsalt hümni helid
ning suur ja kaunis maal kinnitatakse saali tagu
misele heinale.

Lõpuks wõtab sõna põllumeeste seltsi esimees
H. Lauri, kes tänab riigiwanemat kauni kingi eest
ja tõotab seda pidada au sees. C. R. Jakobsoni nimi
ei pea kunagi kustuma Wiljandi põllumeeste seltsi
tegelaste ega Eesti wabariigi kodanikkude mälestu-
sest.

Pidulised, keda oli ruumikas saal tungil täis,
walguwad aegamööda wälja, et siirduda „Ugala"
teatri saalis ärapeetawale juubeliaktusele.

Hiinas jälle suured uputused.
Hiinai on tabamch uued suured uputused. Ammiuis

on mesi jõgedes kohutmvalt tõusnud. Wesi on Ae-
ujutmmd suured maalahmakad. Wähemalt 25.000
immest olla hukkunud ja 300.000 inimest jäänud pea-
warjuta.

Maksureform oli kõne all.
Möödunud laupäewal oli majandusministeeri

umis nõupidamine maksureformi asjus. Uue maksu
korralduse järele tahetakse osa makse täiesti ära jätta,
teisi mahendada ja osalt sisseseada uusi makse. Üldse
tahetakse maksukoormatis muuta kergemaks ja õigla
semaks. Kuigi maksureformi kawa on walmimas, ei
ole siiski kawatsus seda juba eelolewaks majandus
aastaks maksma panna, waid eelolew eelarwe koos
tatakse weel endiste maksuseaduste alusel.

Hullamile määrati suur trahw.
Möödunud laupäewal tegi tollinõukogu otsuse

merelt tabatud piirituselaewa Hullami asjas. Tolli-
uõukogu otsustas määrata Eduard Krönströmile ja
teina kaaslastele ühiselt 2.885.734 krooni tollitrahwi.
Pääle selle konfiskeeritakse kõik wemid ja wiinad,
mis laewal leidusid ja tollitrahwi kindlustuseks pan
nakse aurik Hullam aresti alla. Arwatawasti ootad
piiritusewedajaid weel ka suur kohtulik karistus iseai
siis, kui nad tollitrahwi tasuksid.



Nr. 116. Oma Maa Teisipäewal, 6. oktoobril 1931. a.

Esituse IK-ne aasta juubel.
Rohke osawStt aktusest, hulk rohelist lippe
itvanema kooriba* konn aktu&ei.

Wiljandimaa Põllumeeste Esituse ja .valdade
(ftiigl

põllumeeste kogude ühine 16-ne aasta juubeli aktus
möödunud pühapäewal kujunes meelt ülendamaks
sündmuseks osawõtjaile. Juba .vamkult, enne kella
kolme hakkab rahwast koguma ruumikasse „Ugala"
teaatri saali. Kuna aga Põllumeeste seltsis peetama
pildi üleandmise aktus natukene wiibis, siis tekkis ka
juubeli aktusel wäike wiimitus. Peagi täitub saalis
ja rõdul miimane kui üks istekoht aktuse wõõrastega.
Hiliseinad tulejad peawad leppima seisuplatsidega
seinte ääres. Saal on rohelisega kaunistatud. Näi-
telawa poole saaliotsa on ritta asetatud neli ilusat
loorberi puud, kõnetool upub üleni roheliste ilupuu
lehtedes.

Umbes kella poole nelja paiku tulewad korraga
saali põllumeeste kogude roheliste lippude kandjad
ühes lippudega. Rohelisi lippe oli üldse 22. Kohal
on järgmiste kibude rohelised lipud: Adawere,
Holstre, Kaarli, Kabala, Kurista, Kõo, Suure-KLpu,

mees on ettemaatlik ja kaaluja. Põllumehele ei lange
enesele midagi kergelt rüppe ja põllumees ei taha,
et ka teistele ilma teeniumta midagi osaks langeks.
Põllumeeste kiht moodustab selle kaaluja ja pidur
daja jõu, mis takistab mõttetut tormamist. Ja Eesti
põllumehe tagasihoidlikkusel m olnud oma tagajärjed.
Meie näeme praegu, et Inglise nael, mis pidj olema
kaljukindel, on langenud. Selle mastu aga püsib kind
lalt Eesti kroon ja teda noteeritakse isegi Londoni

börsil. ..
Meie põllumehed katsume oma organisats,ooni

kaudu selgitada neid puudusi, nüs tulewad ilmsiks
riigi ja rahmaelus ja meie katsume seaduslikkudel tee
del neid kõrwakdada. Põllumehed on olnud palju
walitsüses. Mina ise olen wist juba neljandat korda
riigiwanem. Kui seekord põllumehed läksid walit-
susse, siis kõlasid imestuse hüüded, et kuidas teie põl
lumehed tahate niisuguse erakonnaga koos minna, teie
olete ju kodanlased? Meie oleme koos läinud ja sel-

Metsküla, Pajusi, Puiatu, Riuma-Wäluste, Sürga- sest ei ole kmnbagile poolele midagi paha sündinud
mere, Täewere, Tarwastu, Tuhalaane, Uusna,
Wastemõisa, Wiljandi malla Witsjärwe, Wana-
Wõidu ja Õisu. Pääle selle Maakonna Esituse lipp,
mis teistest erineb tüseda rahwuswärwes paelaga.
Lipud ühes lipuhoidjatega asetmvad kahelepoole kõne
tooli, kumbagile poole 11 lippu, l,mes maalilise pildi
oma maheda wärwiga.

Natukene enne kella nelja saabub kohale riigi
wanem ühes saatjatega. Orkester mängib hümni.

Meie oleme leidnud kokkuleppe iümh et kellegil oleks
maja olnud oma põhimõtteid maha salata. Meie
püsime arwamisel, et riigis suudawad korda luua ja
riiki edasi arendada ainult tugewad poliitilise- orga
nisatsioonid. Nii .nõnelegi teisele põllumeeste Vaate
kohale ja nõudmisele on waremaltki mastu waielnud.
Mäletame, kuidas sõditi teede uuenduse mastu. Rüüd
aga leiawad kõik, et põllumeeste nõudmine oli õige.

Samasugune lugu on põllutüükojaga. Meie
Kohe selle järele, kui riigiwanem platsi wõtnud, awab oleme selle eest kogu aeg wõidelnud. Kõigil põllu
aktuse maakonna Põllumeeste Esituse juhatuse
esimees hra Joh. Reichmann whikese Enega,
milles terwitab riigiwanenmt, kutsutud külalisi ja
kõiki kaaskodanikke, kes aktusele ilmunud.

Waimuliku talituse peab õpetaja Westren-Doll,
kes sügawtõsises kõnes näitab, milline õieti on põllu
mehe elukutse. Loodus ei ole põllumeest hellitanud,
ta sunnib teda tegema alaliselt rasket tööd. Selle eest

meeste kongressidel on sellest kõneldud isegi nii pala-
malt, et üteldi juba Estonia kontsertsaali akendest
auru wälja tulewat. Rüüd on meil kätte Võidetud
põllutöökoda ja see on praeguse walitsuse üks tähtsa
matest saawutistest.

Tumeda rahwaga ei ole wabariik Võimalik.
Meie ei karda, et kodadest tekkiks riigile mingit häda
ohtu, et see oleks riik riigi sees. Tehku teised rahwa-

on aga põllumees kaswanud tugemaks ja sitkeks, ta kihid omale ka kojad ja kaitsku selle kaudu oina hu
suudab wõita suuri raskusi.

Esituse juhatuse liige H. Lauri annab ülewaate
esituse tööst 16 aasta wältel. Kohe selle järele asub
kõnetooli riigiwanem, kõik aktuse wõõrad tõusewad
püsti ja awaldawad riigiwanemale käteplaginaga
oma austust. Riigiwanema kõne oli wäga hoogne
ja kaasakiskuw. Kokkuwõttes awaldas riigiwanem
järgmisi mõtteid:

Wiljandimaa esitus pühitseb onm juubeli päewa
rõõmsate roheliste lippude keskel. Neis libudes ei
ole küll kuuli auke, nad ei ole wõitluses katki rebitud.
Kuid meie teame, et seda rohkem on need lipud pida
nud wõtnm mastu waimlifi kuule ja pisteid. Polii
tilises wõitluses on löödud haamu ja ka rohelised lipud
on pidanud lööma teistele haamu. Aga. sel puhul
wõib tekkida küsimus, milleks samane erakondline
mõitlus, milleks üksteise «eristamine, kas ei oleks pa
rem, kui meil puuduksid erakonnad ja ei oleks üldse
erakondlist wõitlust? Kas ei ole erakondlise wõitluse
haawad mitte ilmaaegseks Veristamiseks?

Ma wastaks selle peale Saksa luuletaja sõna
dega: „See jumal, kes raua loonud, ei ole tahtnud
orjasid". Ajalugu näitab, et ükski rahwas ja ükski
rahwakiht ei ole kättesaanud omale õigusi ilma woit-
luseta. See möödunud 16 aastat on ka põllmneeste
erakonnale olnud wõitluse ajaks. Selle aja jooksul
oleme omale kätte wõidelnud selle aluse, millele meie
õigused Võiksid tugeneda.

Kui põllumeeste erakond rohkem kui 16 aasta
eest oma tegewust algas, siis wõeti seda liikumist mas
in wäga Vaenulikult. Meid kallati üle sõimuga. Se
letati, et põllumehed moodustama-, äärmiselt tagur-
life rahwakihi, kellel ei tohi anda õigusi, maid see
pahwakiht tulla wälja sülitada. Meie wõtsime rahu
likult wastu selle sõimu walingu. Meie teame, et
põllumees ei ole kapitalist ega egoist. Kuid põllu-

Põllutöömmisteeriumis suured ümberkorraldused.
Põllntööminister nõuab uuenduska

Põllurnajanduslikkude ühisuste Rewisjoniliidu
kokkukutsel peetakse järgmisel laupäewal 10. oktoobril,
ja pühapäewal, 11. oktoobril Tallinnas ühispankade
päewi, millel arutusele tulewad maaühispankadesse
puutuwad pangatehnilised ja krediidipolitilised küsi
mused.

Selleks ajaks on arwatawasti põllumajandusli
ku Võlakoorma ümberkorraldamist käsitcttvad seaduse
eelnõud põlluministeeriumis lõpulikult Valminud
ning ühispankade tegelastel awaneb Võimalus
nende lõpulikkude kawatsuste kohta põllutööminister
A. J ür ma n i l t ja Eesti Maapanga direktorilt dr.
W. Johansonilt ettekandeid kuulda ning nende
kawatsuste kohta oma nõuannetege esineda.

Majandusminister M. Punga ja direktor J.
K i w i s i l l a poolt on ette nähtud referaadid laenu-

JORI TAARI
rätsepaäri Wiljandis,

Koidu tän. 4.
Niigi eelarwe tvalrrrib

Ministeeriumid on juba esitanud omad eelar-
wed. üldkokkumõttes teemad kõik kulud riigieelarwes
wälja 61 miljoni kroonise summa. See on ühe mil
joni krooni mõrra suurem käesolewa eelarwe omast.
Tulud sellewastu aga näitama- 3—4 milj. kroonilist
«ahenemist nii et kärpida kawatsetakse umbes 5 milj.
krooni. Seega loodetakse eelarwe tasakaalu Miia
86 milj. krooniga, käesolewa aasta 96 milj. krooni
wastu.

Edison suremas.

Ameerikast teatatakse, et kuulsa leibur Edisoni
jõud nõrgeneb iga tunniga. Reedel istus ta oma
raamatukogutöös tugitoolis patjade wahel. Haige-
õed .walwawad ta juures ööd ja päewad otsa.

Hiljuti oli Berliinis suurem õhtuspordiwõiftlu«
5666 meetri, jooksu wõitis iseenesestki mõista Nurmi.
Pahemal «made spordiplatsile. Paremal 5066 meetri

wisid. Meie tahame sellepärast edasi wõidelda kogudes
nende lippude alla, sest kui rahwas ei ole organiseeri
tud, siis on ta nagu liim, mis mereääres. Ilma par
teideta ei saa walitfeda demokraatlist riiki. Meie
kogudele on lipud annetatud selleks, et nende all Või
delda. Nende lippude all wõib langeda, kuid neid ei
langetada mitte."

Riigiwanema kõnele järgneb hümn orkestri saa
tel. Juubilarile ütlewad terwitusi: kindral J. Soots
— riigikogu põllumeeste kogude rühma nimel, maa-
walitsnse esimees H. Lauri — Wiljandi põllumeeste
seltsi ja Wiljandi maawalitsuse nimel, linnapea A.
Maramaa — Wiljandi linna nimel, Romet — Tar
tumaa esituse nimel, M. Minnal — ühispanga poolt,
J. Jürine — kaubanduse osakonna nimel ja adw.
H. Soots ajaleht „Oma Maa" nimel. Pääle selle on
telegraafi teel terwitanud järgmise- isikud ja asutused:
üleriikline Põllumeeste esitus ja „Kaja" toimeta,
end. riigiwanem Teemant, Harjumaa põllumeeste
Esitus, Järwamaa põllumeeste Esitus, Petserimaa
põllumeeste Esitus, Kaansoo põllumeeste kogu, Rii
daja Põllumeeste kogu ja juhatuse liige Solo, Leedu
ja maawolinik.Hansen.

Terwituste ettelugemise järele tänab esituse esi
mees riigwanemat südamliku kõne eest, samuti ka kõiki
auwõõraid ja teisi kaaskodanikke, kes rohkel arwul
ilmunud aktusele. Nagu wandetõotuseim kõlab aktuse
lõpul Võimsalt „Eestimaa, mu isamaa". Rahwas
walgub pikka laiali. Riigiwanem westleb saalis meel
tükk aega saatjatega ja siirdub siis raudteejaama,
kus asub wagunisse.

Õhtul oli korraldatud esituse poolt Põllumeeste
kodus pidusöök, millest wõttis osa riigiwanem ja hulk
auwõõraid. Ka siin peeti kõnesid. Pidusöögilt suun
dus riigiwanem jaama ja lahkus Viljandist öise ron
giga.

na täitmist. Koosseise Vähendatakse.
protsendile alandamise Võimalustest. See küsimus on
eriti suure tähtsuse omandanud peale kriisi nähtuste
wälisrahaturgudel.

ülewaated majanduslikust olukorrast ning raha
mahutamise küsimustest, mis Põllumeeste Keskpanga
juhtide R. Uritami j a M, K ö s t n e r i poolt
ette kantakse, on praegu, kus ühispankade sulataga-
warad suurenewad, sanmtigi olulise tähtsusega kü
simuseks.

Ühtluse soetamine ühispankade poolt Vastu wõe-
tawate kindlustuspoliiside asjas ootab lahendamist,
sellepärast on M. K ö s t n e r i referaat selles asjas
eriti ajakohane.

Eelolewal maa-ühispankade kokkusaamisel oleks
sellega .wäga mitmekesiste ja põnewate päewaküsi-
muste asjas nõu pidada.

jooksu start. Paremalt pahemale: Nurmi, Syring,
Schaumburg ja Kohu.

—o-

Pdllum. Ssiiuse täiskogu l^oosolel^.
Wiljandimaa põllumehed nõuawad palkade alandamist.

Möödunud pühapäewal peeti Wiljandi Maa
konna Põllumeeste Esituse täiskogu koosolekut Wil-
jandis Põllumeeste Kodu ruumes. Koosolek algas
hommikul kella poole 16 paiku. Esitatud oli 32 kogu
ligi 66 saadikuga. Koosoleku awas esituse esimees
Joh. Reichmann. Juhatajaks Valitakse riigikogu
liige M. M a r t in s o n ja P. K a l l i t. Kirjatoi
metajaks Jürisson ja Johan Piir.

Riigikogu liige kindral J. Soots kandis ette
üksikasjaliku aruande riigikogu ja walitsuse tegewusest
möödunud istangjärgul. Kõneleja toonitab, et prae
gune koalitsioon on nii mõnegi põllumeeste soowj ra
huldanud, kuid on ka rahuldamata soome. Näiteks ei
ole seni meel suudetud läbiwiia palkade alandamist.
Kõne järele wõtawad läbirääkimistel sõna mitmed
saadikck. Toonitatakse samuti kokkuhoiu ja palkade
kärpimise wajadust ning selle järele wöetakse ühel hää
lel wastu järgmised resolutsioonid:

1. Wiljandimaa Põllumeeste Esituse täiskogu
ärakuulanud riigikogu liigete aruandeid riigikogu
ja walitsuse tööst, leiab, et põllumeeste kogude saadi-
kud walitsüses kui ka riigikogus ow kogu aeg teotse-

nud energiliselt selleks, et Eesti riigielu ning sellega
ühes to põllumeeste põlwe parandada. Täiskogu
awaldab riigikogu põllumeeste kogude rühmale tänu
tehtud töö eest.

2. Kuna majanduslises elus kriis süweneb ja see
eriti terawalt rõhub eramajapidamist, on käesolewal
momendil esimeses järjekorras rvaja otsida abinõusid,
kuidas eramajapidamiste tulusid ja kulusid tasakaalu
wiia. Selleks on majakik ette wõtta üldine palkade
wähendamine, millega riik peaks algust tegema.

3. Põllumeeste laenude pikaajaliseks muutmise
seadused tulewad kiirelt ellu wiia ja samme astuda, et
laenude protsent meelgi alaneks.

4. üldse tuleb riigi majapidamises pöörata kõige
suuremat tähelepanu kokkuhoiule, mida wõib saawu-
tada asutuste ümberkorraldamise ja koondamise
teel.

Pääle selle muiati põllutöökoja walimistega
üherchuses olewaid küsimusi ning peeti läbirääkimisi ka
kandidaatide üle.

Koosolek lõppes kella 1 paiku päewal.

Wtijandi fioltaC.
Lennuk tegi mõned tiirud ja f

Täna Parast lõunat
Pühapäewal kell 3.40 p. l. ilmus Wiljandi ko

hale lennuk, milletaolist siin ei ole nähtud. See oli
kollakat wärwi monoplacm, eriti laiade ja pikkade
kandepindadega. Nagu hiljem selgus, oli siin tegu
H. Ungern-Sternbergi lennukiga ES—UST, milline
kapt. Döringi juhtimisel sooritas onm Viimast etappi
ninglennust ümber Euroopa. Pärast seda kui kollane
lind oli teinud mõned tiirud linna kohal, jatkas ta
lendu Tallinna poole.

Tallinna aerodroomile oli lennukit wastu Võt
ma ilmunud juba kella 3 aegu anvurikas publik, len-
nuwäelast, kõrgemaid sõjawäelasi jne. ES—UST
ilmus pealinna kohale kell 17.15 ia maandus aero-
droomil 5 minutit hiljem libedalt. Lendur kapt. Dö-
ring ja H. Ungern-Sternberg tõsteti lennnwäe oh-
witseride j. t. poolt õhku. Siis pildistati letiburib
ühes lennukiga. Pärast formaalsuste täitmist siirdu
sid lendurid lennuwäe kasiinosse, kus pühiti sharn-
panjerit. „Päewalehe" poolt annetati mõlemale len
durile hõbe portsigar ning eile õhtul korraldati nende
auks bankett.

Lend oli läinud kogu pika tee üsna õnnelikult.
Ainuke rike oli lennu algul Mannheimi lähedal, kus
mootor akkumulaatori defekti pärast lakkas töötamast
ja tuli ette wõtta hädamaandumine. Uus lennuk osu
tus nii tubliks planeerijaks, et lennati mootorita ter-
welt 15 kilomeetrit ja jõuti õnnelikult Mannheimi

iirdus edasi pealinna poole,
saabub Wiljandi.
lennuwäljale, kus maanbuti libedalt. Mootorita oleks
Võidud edasi lennata Veelgi umbes 5 kilomeetrit.
Telesonilise teate peale lendas Mannheimi mootori
konstrueerija Hirth ja parandas rikke ära, lennates
siis kaasa kuni Kölnini. kellest peale töötas mootor
kogu tee laitmatult.

Lendurid on maha sõitnud 5900 kilomeetril 48
tunniga. Läbistatud on 13 riiki. Kõige raskemaks
teekonnaks on osutunud lend Riiast Tallinna. Edasi
on lendurid omal pikal teekonnal leidnud, et Eesti
bensiin oit parem kui Välismaa bensiin.

ES—UST'i oodatakse Wiljandi küna umbes
kell 3 p. l. Sakalamaa õhnasjanduse ühing tahab
maandumiskohal, kaitseministeeriumi maaalal, ladu
dest 200 meetrit lääne pool, korraldada wastuwõtu.
On palutud kõiki ühingu liikmeid ilmuda wastuwõ-
tule. Ühingu esimese lennuki maandumisel juureswii-
binud pildistatakse. Pärast korraldatakse esinduslen-
nud ja esimesed huwilennud Wiljandi kohal. Esimese
huwilennu eest on tasu ühingu kasuks 50 kr., teise
eest 30 ja kolmanda eest 10 krooni.

Hiljem paigutatakse lennuk angaariks määratud
ruumi. Wastuwötule järgneb ühine kovswiibimine
„Koidus". Osawõtu maks 2 krooni isikult. Soowi-
awaldusi regiftreeriwad ühingu sekretär kapt. E.
Saar Sakala pataljoni staabis ja K. Nemwalz, Rieti
kaupluses.

Parlamendi walimised Lätis.
Pühapäewal lõppesid Lätis saeima walimised ja

nüüd on juba selgunud ka üldpilt walimiste taga
järgedest. Juurde on wõitnud hääli keskerakond, se
nise 3 asemel 5—6 esitajat, seda nimelt endise presi
dendi Zemgalsi arwel ja teiseks kommunistid.
Wiimased on endid laiutanud sotside arwel. Kõm
mud saamad 5 asemel 7—8 kohta. Bergsi rahwus-
laste erakond, kes tegi hiigla kihutustööd, on täieli
kult läbikukkunud, enne oli 2 kohta.

Põllumehed on vüstnud endisel kohal oma 16
esitajaga. Asunikud saawad 4—5 kohta. Riias on
sotsid kommunistidele kaotanud ühe koha. Walimi
sed olid loiemad, kui eelmistel walimistel. Riias anti
ära 215.954 häält, mis teeb wälja 87 protsenti.

Rukki pakkumist 304 wallast.
Eile selgus, et majandusministeeriumi on jõud

nud rukki pakkumist 304 walla kohta. Pakkujaid on
kokku 13.000, rukist 17.400 tonni. Esikohal Tartu
maa 4000 tonniga, järgnewad Wirumaa, Järwamaa
ja neljandal kohal Wiljandimaa.

On Võimalik, et rukis ühe korraga faa ostetakse.
Raha aga wist korraga Välja ei makseta, waid antakse
Võlakohustused.

Talude saneerimise kawa walmis.
Põllutööminister esitas wabariigi

wa l i t sus el e.
Põllutööminister Jürman esitas wabariigi Va

litsusele põllumeeste lühiajaliste laenude ümberkor
raldamise kawa, milles koostuwad kõik need kawat-
sused, millega talude wõlakoormat tahetakse kergerr-
dada. Lühiajalised laenud muudetakse pikaajalis
teks, milliste tasumise tähtaeg 26 aastat. Kawatse
takse ka wälja lasta pantkirju 26 miljoni krooni suu-
ruses.

Põllumajandusel lasub praegu laene kokku 23
miljoni krooni, millest erapankade mõlgu 11 miljoni,
päranduswõlgu 6,8 miljoni ja muid erawõlgu 5,2
miljoni krooni. Ühes kamaga on Valitsusele esitatud
ka pikem seletuskiri. Laenudelt tuleb maksta 6%
aastas. Protsentide wahe tasutakse asunduskapitalist.

Walitsus tahab paLkafid kärpida.
Wabariigi walitsus on otsustanud riiklikkude ette-

lvötete ja riiklikkude pankade ametnikkude ja teenijate
tasunormid kooskõlastada riigiteeniajate tasunormi-
dega. Majandusminister on sel puhul Tallinna leh
tedele seletanud, et siin on sisuliselt tegemist palkade
kärpimisega, mis wõib muutuda üldiseks palkade wä-
hendamiseks. Kui palju riiklikkude asutuste ametnik
kude palkade rewideerimisega kulusid kokku hoida saab,
see ei ole meel selgunud.

Soomes ühine WLerind lapua
wastu.

Neil päewil oli Tamperel lapua meeste koos
olek, kus wõeti wastu rida käredaid otsuseid. Neis
nõuti, et walitsus ei lubaks riigikaitse krediite maha
kaubelda, et tööliste maja ei arvataks ja et walitsus
takistaks trükiseadufe kurjasti tarwitamist sotsialist
likkude lehtede poolt.

Samal päewal oli Helsingis mana maapäewa
hoones tähtsamate Soome kodanliste erakondade esi
tajate koosolek. Koosolekul wõeti wastu üleskutse
tekst, mis on awaldatud kõigi soome lehtedes, üles
kutses toonitatakse, et praegusel kriitilisel ajajärgul
wõib olukord muutuda Soomele kritiliseks, kui endi
selt edasi õhutatakse terawat waenu üksikute kodanik
kude kihtide wastu. Kutsutakse üles kodanikke ja aja
lehti hoidma köW selliste teravuste eest.

Piirituse ajamine lasti täiesti
wabaks.

Riik on lubanud piintuswabrikutel walmistada
piiritust piiramata hulgal. Riik ostab 2,5 miljonit
liitrit absoluutset piiritust hinnaga 7 senti kraad.
Wabrikute omahind on 5 senti kraad. Riik maksab
2 snt. wäljaweo preemiaks, sest wabrikud peawad Val
mistama ka ülenorrni piiritust samal määral wälja-
weoks ja selle eest saadakse valju wähem. Wäljaweoks
walmistatawa piirtuse wõib riik osta 3 senti kraad.

Ühtlasi on wõetud lepingu kamasse tingimus, et
piirrtusewabrikud kohustuwad maksma kodumaa kar
tulite eest kartulikaswatajaile 13,7 senti kg tärklise
eest, mis 18% tärklisesisaldawuse juures teeks wälja
2,46 krooni kwintalilt. See on 166% kõrgem hind,
km meil praegu makstakse kattulite eest. Selle tingi
muse täitmise järelwalwe on pandud maksudewalitsu-
sele, kelle ametnikud wöiwad iga ajal kontrollida
wabrikute kartuliostu kwiitungiga.

Romaanide turg tänawu kehw.
Tänawusel „Looduse rvVaaniwõistluse! oli esi

tatud 49 käsikirja. Enamik käsikirjadest on õige kogu
kad. Arwatakfe, et -vähemalt 15.000 lehekülge teksti
annaks käsikirjad, kui neid trükkida. Jury leidis aga
kõik Võistlusest osawõtjate käsikirjad nii nõrkadena
et tänawu otsustati auhindu üldse mitte wälja anda'
Kolm fdftltrja kasutatakse siiski trükiks Need on
weksliwõMmiste Pärast kiuuiistuwate kirjanikkude
Rohu la Raua jerkluste seeriad ja peale nende meel
uks lobusastsulme teos.

Talude saneerimise kawa.
Walitsuse erikomisjon, kellel ülekandeks põllu

meestele raotafoorma kergendamiseks abinõusid leida,
on lad, waatanud Eesti maapanga 8-prots. pantleh-
iede umberla-nustamise. Põllupidajate lühiajaliste
laenude korralduse seadus jäeti lahtiseks seni kui sel-
gmvad rngi eelarwe tulud.

Akordi seaduseelnõu asjas otsustati, et selles
eelnõus mõeldud korraldused tulewad maksma panna
paranduste näol konkuch ärahoidmise kokkuleppe sea-
duses. Pollutööminlstri ettepanekul otsustati alan
dada talu wolasumma alammääm, milline õigustab
akordeermttst nõuda, senise 1566 kroon, asemel1000
kroon.l.se wolasumma puhul.



Nr. 116. O « « M « a Teisipäeval, 6. oktoobril 1931. a.

KohtcsMkwäd UMädtis^dL QxHiteHt muxdh jatatuu.

Witjandi Haigemaja oh Hõige Hattim,
Mida könelewad maawalitsufe poolt kogutud andmed.

Wiljandi linna haigla on oma soolaste taksi
dega wõitnud juba üleriiklise kuulsae. Msimus on
mitu korda olnud kõneall ka maavolikogus, kus on
rõhutatud, et maaelanikkude huvides oleks soetada
odavamat arstimise võimalusi, on kõneldud ka uue
haigla avamisest Wiljandis. Maavalitsus on nüüd
asunud küsimuse igakülgsele selgitamisele ja on muude
hulgas kogunud ka üksikasjalisi andmeid haigemajade
takside kohta. Nende andmete järele on Wiljandi

ügla oma taksidega peaaegu poole kallim, kui teised
haigemajad.

Wiljandimaa valdade elanikke oli valdade ar
vel Wiljandi haiglas möödunud aastal 2684 haige-
päewa ja selle eest maksid vallad haiglatele 8574 kroo
ni 42 senti. Seega üks haigepäew Wiljandi linna
haiglas 4 kr. 11 senti. Põltsamaa haigemajas oli

1112 haigepäewa ja selle eest maksid vallad 2996 kr.
15 senti. Tähendab üks haigepöev keskmiselt 2 kr.
66 snt. Tartu ülikooli kliinikus oli Wiljandimaa
valdadest päritolevaid haigeid 1412 haigepäewa.
Tasu makset! kottu 2983 kr. 65 s. s. o. 2 kr. 11 senti
haigepäewa kohta. Tartu teistes kliinikutes on ol
nud 56 haigepäewa ja makstud 126 kr. 85 senti, s. o.
2 kr. 54 s. haigepäewa eest. Tallinna kliinikutes on
olnud 84 haigepäewa. Selle eest on makstud 255 kr.
75 senti, mis teeb wälja 3 kr. 45 senti päeva kohta.
Seewaldis on makstud 1 kr. 56 s. päevas.

Nii on siis Wiljandi haigla kaugel ees isegi pea
linna haiglatest. Otsekohe see vahe nii selgelt mär-
gataw ei ole, kuid Wiljandi haigemajas on viisiks
võtta rohkelt mitmesuguseid tasusid erinimede all.

ÕHua xippufü bundmaäxus.
Kes walwab, ei sillale, kuhu mahub 200 inimest, ei koguneks Me 2V?
Rippuv sild, Wiljandi uusim waatamiswäärsus,

omapärane au ja uhkus, on nüüd malmis. Tema. oma
niku, Wiljandi linna huwides on, et sillal ei juhtuks
õnnetusi. Selle eesmärgiga ongi wälja töötatud sund-
määrus rippuwast sillast ülekäimise kohta, milline tuleb
arutusele homme õhtusel linnawolikogu koosolekul.

Esialgu on selle sundmääruse sisust teada ainult
nii palju, et keelatakse ära igasugune jooksmine ja õõt-
sutamine sillal, keelatakse sooritada akrobaadi-kunst-
tükke silla trossidel ja mis peaasi — lubatakse sillale
koguneda korraga ainult kuni 20 inimest.

Meil ei ole kahjuks teada, kas uue silla on juba
üle vaadanud mingisugune komisjon, kas temale ott
tehtud kandejõu-proov ja kas üldse on andmeid, mis
suguse raskuse jaoks ta on ehitatud. Kindel on aga küll
fee, et sillale, kuhu lubatakse koguneda korraga ainult
kuni 20 inimest, mahub rahvast võrratult palju roh
kem, mõned arvavad, et kui hästi tihedasti kokku ase
tada, kuni 200 inimest. Näib ka kindel olevat, et nii
sugust rahvahulka, ka vähematki, kui inimesed ei püsi
rahulikult, sild igatahes kanda ei suuda ja peab kat
kema.

Linnavalitsus seisab nüüd igatahes keerulise kü
simuse ees: Kuidas valvata selle järele, et sillale ei ko
guneks loraga rohkem inimesi kui tema tervisele kasu

lik, s. o. üle 20 isiku, milline arv on võetud nähta
vasti väga tagasihoidlikult. Siin ei aita küll vist
sundmäärus, mille vastu eksijaid karistatakse nuhtlus-
seaduse § 29 põhjal, ega.silla juurde üleslöödud plaka
tid vastava keeluga, mõnesuguse erakordse juhtumi
puhul võib. sillale koguneda ikkagi rohkem inimest, kui
ta kanda suudab. Ei ole ju abinõusid selle ärahoidmi
seks, kuna sillale mahub 10 korda 20 inimest. Lõpuks
ongi inimeste kehakaal väga mitmesugune — kas et
võr seegi juba sillale saada saatuslikuks, kui lubatud
20 inimese hulgas on palju hästi kehakaid?

Silla ülesseadmisel on tehtud suur viga: teda ei
oleks tohtinud ehitada nii laiana, et temale mahub
rahvast rohkem kui ta suudab kanda. Kuidas nüüd
hoida ära silla ülekoormatust, kas seada tema juurde
alaline valve? Ei tohi unustada, et lossimägedes
on suvel tihtipeale suuremaid rahwakogumisi pidus-

, tuste puhul. Wähemalt niisugustel juhtumitel ei pääse
küll mööda valvest silla mõlema otsa juures, vastasel
korral ei saa keegi tagada, et siin kord ei juhtu kohutav
katastroof.

Rippuva silla sundmäärus kujuneb volikogule
arvatavasti kõvemaks pähkliks, millest nii kerge vae
vaga jagu ei saa. Ootame huviga, missuguse otsuse
teeb linnamajesteet.

(pattiHoeaja foaikne topp,
„Tulewiku" ja „ lapit

Pühapäeval lõpetasid kohalikud palliseltsid
W.K.S. ja „Tulevik" omavahelise matshiga käes
oleva jalgpallihooaja. „Tulewik" esines mitme endise
klubi mängijaga, viimane oli sunnitud seekord män
gima „.reservide" — Riimaku ja Paaliga (mitte
„ Spordi" Paal).

Spordiklubi algab kohe pealetungi. „Tulewik",
kes mängu alustanud 9 mehega, surutakse oma vä
rava alla.. Alul on ntäng wähepakkuv ja loid ning
„Tulewik" et saa üldse üle keskjoone, kuid umbes
poolaja keskel võib kohati näha päris toredaid kom
binatsioone. Ka „Tulewikul" on shaus väravalöö
miseks P. k. Puki möödalöögist hangib palli väle ts.
Tiido, kuid enne otsustavat lööki „rööwib" palli
klubi v. w. Raudsepp. Järgnevatel minutitel tun
dub „Tulewiku" kerget ülekaalu. Siis saabub ka
„Tuleviku" w. w. Rahe — autoga Paidest — ning
asub väravasse. Nüüd on klubil „kibedad" päevad.
40 min. viibki „Tulewiku" värvides startiw „klubi-
lane" p. s. Annus „oma" meeskonna juhtimisele —
1:0. „Tulewiku" võidurõõm ei kesta aga üle minuti,
sest nende suurimaks kurvastuseks lööb p. s. Laaman

Zärwomaa wõitis laskewöistlustel

ud" W.K.S-i viik 1:1.
1 :1, millise seisuga ka poolaeg lõpeb. Nurgalööges
ilmne „ Tuleviku" paremus — 3:0 näol.

Teisel poolajal on spordiklubil jälle üks mees
reast väljas — tj. Jürgens, kes esimese poolaja lõpul
lahkus jalavigastuse tõttu. Ka tema asemele „raa-
mitakse" kustki uus mees välja ja utt mängib klubi
täiesti uute jõududega. Kuigi klubi on nõrgestatud,
ei suuda ka „Tulewik" midagi teha, küll aga lööb
esimeste värske löögimees p. s. Riinmk palli Nahele
puuri, mille viimane seest poolt püüdis. Wahekohtu-
nik seda aga ei märkanud. Nüüd püüab klubi veel
kõigest hingest ka «seadusepärast" väravat lüüa, kuid
vahekohtunik lõpetab mängu, seisu 1:1 juures. Nur
galöögid kogu mathsi kestel 3:2 «Tulevikule".

Lapitud spordiklubi mängis üldiselt rahuldavalt,
nimetamisväärt oli poolkaitseliin — Kaitp, Raud
sepp (Säde) ja Kaur. Tuleviku selgrooks oli Nähe,
Tiido ja Annus. Mängu käigu järele oleks spordi
klubi pidanud võitma wäheinalt üheväravalise
vahega. Publikut oli viimasele jalgpallivõistlusele
tulnud õige vähe.

Lõi Sakalamaa ma
Möödunud laupäeval ja pühapäeval olid Wil

jandis 4. laskewõistlused Järvatnaa ja Sakalamaa
malevate vahel. Lasti sõjaväe vintpüssidest, püs
tolitest ja spordipüssidest.

Tagajärjed kujunesid järgmisteks. Wintpüssi-
dest (300 meetrilt 20 lasku igast asendist, kokku 60
lasku): 1. peal. E. Rull (Järwam.) 474 silma, 2.
peal. J. Puru (J.) 461 s., 3. kapt. Ed. Reitkam (J.)
436 s. Kokku saavutas Järvamaa meeskond 3382
silma — 202 punkti, Sakalamaa maleva 3120
silma — 118 punkti.

Püstolitest (15 lasku 25 meetrilt): 1. H. Rõuk
(Eakal.) 114 s., 2. A. Hüva 111 s., 3. Jänes (mõ
lemad Salal.) '109 s. Kokkuvõttes saavutas Saka
lamaa maleva 635 s. — 118 p., Järvamaa — 613
silma — 74 p.

Spordipüssidest (50 meetrilt igast asendist 10
lasku): 1. peal. J. Puru (J.) 262 s., 2. A. Liiwer

Pärnu pole WUjandit wõitnud.
Möödunud Wiljandi-Pärnu linnadewöistlusel

jäi paljudel mulje, nagu jääks karikas jäädavalt
Pärnule. Nüüd on aga asja selgitanud Eesti jalg
palli liit ja kirjalikult teatanud Wiljandi jalgpal
luritele, et Pärnu pole Wiljandit wõitnud.

Et karikat omandada jäädavalt, on tarvis
wõita kolm korda järjest, kuid Pärnu pole seda suut
nud, 1929. a. mängiti wiiki. Ka on Pärnu rikku
nud linnawõistluse statuuti seega, et esimesel poolajal
ei lubanud Wiljandi poolel mängijaid wahetada.
Nii wöib 1931. a. Wiljandi-Pärnu linnawõistlus
weel tühjaks tunnistatud saada ja siis tuleb uuesti
otsast alata.

Poos enese sängi samba külge.
Pühapäeval kella 5—Vž>6 vahel õhtul poos enese

üles Kirikumõisa tän. 46 elutsev Anton Kile, 29 a.
vana, naisemees. Poonliue oli sündinud kaelasalli
abil. Kile leiti rippumas sängisamba küljes. Ellu
äratamise katsed ei annud tagajärgi. Latp totme-
tati linna lahkamiskambri.

Mis põhjusel Kile enefe üles Poos, ci ole teada.

Auto l e n d a s W a
Reede, 2. skp. õhtul kell 7 toodi Wiljandi liuna

haiglasse Wiljandis elaw arhitekt Johannes F u k s,
36 a. mana, kes autoõnnetusel oli murdnud parema
jala luu altpoolt põlwe.

Arhitekt Fuks viibis tähendatud päewal ameti
asjus Tänastlnm vallas, kust Tartu autobusega kaioat-
ses sõita koju. Enne autobuse möödasõitu sõitis Tä-
nasilmast läbi taksoauto W-72, samuti Tartu poolt
tulles, milles istusid 3 isikut. Kuna juht oli nõus ka
neljandat sõitjat peale võtma, istus arh. Fuks juhi
kõrvale ja jatkati sõitu Wiljandi poole. Wana-Wõidu
mõisa kohal, umbes 5 kilomeetrit Wiljandist, lendas

na-Wõidus kraavi,
aga auto teekäänakul kraavi ja sõitjad paiskusid läbi
segi. Kõik said põrutada ja kriimustada, kuid kõige
raskemalt oli vigastatud arh. Fuks, kes enam omal
jalal ei saanud kõndida. Ka sõiduk oli saanud niiwõrt
vigastada, et sõitu jatkata ei saanud. Juhuslikult
Wiljandi poolt auto W-16 toimetas arhitekti Wiljandi
haiglasse, kus tehti kindlaks, et tal on murdunud jala
luu.

Õnnetuse põhjusi asuti selgitama. Kuuldub, et
autot on juhtinud isik, kellel puudus juhiluba. Ta
hoidnud teekäänakul tee vasakule äärele, ning arwa-
takse, et selle vea tagajärjel õnnetus juhtuski.

WUjakratt Pürtelson leidis järeltegija.
Kummaline wiljavargus Tarwastus.

Möödunud nädalal peksis Tarvastu Tiukre t.
tõuwilja. Esimesel peksu päewal saadi läbi peksta ai
nult odrad. Terad pandi tarre, kus neid kuivata
tita pidi hakatama ja õhtul lukustati kõik uksed. Järg
misel päeval kui kaerapeks edasi kestis ja masina-
rahvas tööle ilmus, leidis üks tööline odra-tee, mis
Tiukrelt tuli ja suundus W.-Suislepa poole, mis oli
jalgadega laiali kaabitud ja storisse sõtkutud. Töö
line võttis omale paar peotätt otri prooviks ja ma
sina juure jõudes hakkas ta neid Tiukre otradega
võrdlema, kus selgus, et odrad on täiesti ühesugused.
Peremees hakkas terasemalt silmitsema onta tares ole
vaid otri ja nüüd nägi ta kahte öösel tekkinud lohku
otrade hunikus, millest tuli järeldada, et öösel on kratt
otrade juures käinud ja äraviinud untbes paari vaka
osa otri, viimseks tarvitades masina kotte, mis-

sugused aga katkised olid ja nii jäi rada järele. Üldist
imestust tekitas see, et kõik uksed olid lukus kuid
kust peases kratt otrade juure? Wiinmks leiti ka kvati
tee üles ja see oli järgmine: Ta oli peasenud kui
dagi rehe alla, sealt oli ta roninud linamasina ratast
mööda lakka, lakast üle tarepäälse kasti, kastis ta ro
nis üle kõrge puuriida jälle tagasi kasti, sest puuriit
kaitses tare ust — siis peases ta alles tarre otrade
juure. Sama teed tarvitas ta ka otrade wälja vii
miseks. Nagu otradest näha võis, on ta kaks korda
öösel käinud vargil, selleks tarvitades eelpoolnime
tatud teed. Nii siis, ega Tiukre kratt Pärtelson'ist
paljtt taha ei jää — viimane varastas mõisa kui-
vatusest teri pool eluaega, kus ta samuti turnis ta
lasid ja waie mööda. Marguses kahtlustatakse kedagi
lõunapoolset kandimeest.

lewat 96 punkt iga.
(J.) 261 s., 3. H. Tederson (S.) 256 s. Kokku sai
Järva maleva 1509 s. — 124 p., Sakalamaa male
va 1456 s. — 68 p.

üldkokkuvõttes saavutas Järva maleva 400
punkti, Sakalamaa maleva 304 punkti. Seega sai
Sakalamaa maleva lüüa 96 punktiga. Rändauhin-
dadest omandas Järva meeskond kaitseliidu ülema,
Sakalamaa ja Järva malevate poolt väljapandud
auhinna paremale malevale sõjaväe ja spordipüs
sidest laskmises. Sakalamaa maleva wõitis teistkord
selt mõlema maleva poolt väljapandud rändauhinna
püstolitest laskmises.

Lahinglaskmises, kus igal laskuril 300 meetrilt
tuli tulistada 1 minut wöökuju ja 200 meetrilt 1
minut lamava laskuri kuju, saavutas Sakalamaa
maleva 219 punkti ja Järva, maleva 108 p., Seega
wõitis Sakalamaa maleva sellel alal mõlema male
va poolt väljapandud rändauhinna.

õokuimof iciftmatte.
Loodetav ilm teisipäeval, 6. oktoobril:

Öösel keskmise kiirusega, päewal kõwenewaid edela
poolseid tuuli. Öösel selgewõitu ja sisemaal kohati
kerget külma, päewal suurenev pilvitus, paiguti
vihma ja temperatuur suurema muutuseta.

Kooliõpilase õnnetus Trepimäel.
Kiirelt alla jookstes murdis jala luu.

Reedel, 2. skp. kell 12.30 juhtus Trepimäelt alla
jookstes õnnetus linna 1. algkooli õpilasel Karl A r-
m u a n d i l, 12 a. vana, elukoht Wiljandis, Lühike
tän. 5. Armuand ruttas koos kahe seltsilisega koolist
vabanedes kodu poole. Suure kiirusega jooksti alla
Trepimäest. Siin jäi Armuandil konts trepiastme
taha kinni. Poisike lendas pikali ja nii õnnetult, et
murdis parema jala sääre luu.

Armuand toimetati linna haiglasse, kus vigas
tus tunnistati tõsiseks.

Põllutöökoja valimise komiteesse
Wiljandimaal on Põllumeeste keskseltsi poolt nime
tatud F. Kool Wiljandist.

Saksa asjaarmastajate teater.
Laupäeva õhtul andsid Wiljandi saksa asjaar

mastajad „Koidu" saalis oma 39. etenduse, tuues la
vale F. Arnoldi ja E. Bachi 3-waatusliku nalja
mängu „Stöpsel". Sisuliselt ou too lama tükk vil
jandlastele juba tuntud, see on sama, mida „Ugala"
teater onm ajal mängis „Prundi" nime all.

Ettekanne õnnestus asjaarmastajate käes õige
rahuloldavalt, sest nende hulgas on palju vilunud
pütte, nagu J. Knüpsfer, N. Jelissewa, G. Grosset,
pr. H. Stein, A. Poelchau, C. Risenchmidt, F. Mo-
ritz j. t. Publik võttis ettekande vastu väga heatu
juliselt. Saal oli täidetud peaaegu viimase kohani.
Publiku seas oli näha ka palju kohalikke eestlasi.

Õppemaks kinnitati.
Haridusministeerium on 'kinnitanud Wiljandi

maavolikogu poolt hiljuti wastuwõetud uue keskkoo
lide õppemaksu, mis oli teatavasti 45 krooni õppe
aastas.

Tuletõ rje viimane üldharjutus.
Möödunud reede õhtul pidas kohalik vabatahtlik

tuletõrje oma viimast üldharjutust. Umbes kella 7
paiku siirdus ta tõrvikute valgusel Jakobsoni täna
vale 3. algkooli juurde, kus pandi mootorpritsid ja
käsipritsid tööle. Harjutuse ajal mängis tuletõrje
oma orkester.

Riigivanem annetas oma päevapildi.
Nagu kuuleme, on riigivanem Wiljandis viibi

mise puhul annetanud oma päevapildi maava lit-
snse esimehele H. Laurile ja linnapea A. Mavamaale.

Kahe kino suurused üksteist kolkimas.
Uueveski puiestee 3 elutsev Jaan Padernik,

kohaliku kino «Moderni" asjaajaja, teatas laupäeval
politseivõimudele, et Lossi tän. 19 elutsev Otto
Schubots, muide kino «Jdeali" korraldav jõud, on
teda löönud ja ähvardanud. Ei tea, mis ajas kahe
kino suurused niiviisi tülli.

Politsei tegi löömise ja ähvardamise kohta
protokolli.

1/s»aasta«e tütarlaps kukkus aknast.
Pühapäeva lõuna ajal kuttus teise korra aknast

Kullamäe tän. 3 elutseva Artur Loigo 1Z4-aastane
tütar Laine, sai mskesti põrutada ja viidi meele
märkuseta seisukorras linna haiglasse. Siin konsta-
teeriti raske peaaju põrutus, mille tagajärjel tütar
lapse elu on hädaohus.

Laine Loigo oli jäänud üksi tuppa ajal, mil ema
läks kaevust vett tooma. Ema äraolekul oli laps
roninud aknale, selle lahti teinud ja õnnetult alla
kukkunud. Kuigi kuttus pehme maa peale, sai ta ras
ke põrutuse.

Tallinna tänaval oli palju öleprügi.
Politsei konstateeris, et pühapäeval oli Tallin

na tänaval krunt 39 tänava äär ja kraav õlekõrsi
ja prügi täis ning koristamata. Edasi oli a.-s. C. F.
Leihbergi kruntide kohal Tallinna tänava ääred ja
kraav rämpsust ja õlekõrtest puhastamata. Mõlemal
juhtumil tehti protokoll.

Tänavad seisawad pühkimata.
Reedel olid puhastamata järgmised tänawaosad:

Tallina tän. krunt 35 kohalt ja Waksali tän. Waluoja
kohalt ning Paala tee. Kordnik tegi selle kindlaks
hommikul, tunnnil, mil tänavad peavad pühitud
olema, ja koostas süüdlastele protokolli.

Nakkushaiguste statistiku.
Linnavalitsuse tervishoiuosakonnas registreeriti

nakkushaigustest möödunud nädala jooksul 1 tiisikuse
juhtum.

Möödunud kuu jooksul registreeriti nakkushaigusi
järgmiselt: kõhutüüfust — 1, tiisikust — 1, siifilist —
3 ja tripperit — 1 juhtum.

Sirisleplase kuld je hõbe warga-
saagiks.

üldine kahju 563 krooni.
Uue-Suislepa valla „Järsu" talu peremees

Haas Sõber oli manal heal ajal kogunud omale suu
remal hulgal vene kuld ja hõberaha, mida hoidis ühes
teiste kuld ja hõbe asjadega lukustanmta kummuti
sahtlis. Kui möödumch reedel, 2. skp. Sõber järele
waatas, kas kuld ja hõbe m alles, selgus, et nii raha
kui kuld ja hõbeasjad on jäljetult kadunud, ühes kulla
ja hõbedaga oli kummutist ära wamstatud ka rewol-
wer. H. Sõber'i kogukahju on wõrdlemisi suur —
563 krooni.

Margusest teatas Sõber Wiljandi kriminaalpo
litseile, kes asus selgitama warguselugu.

Kui teehõõwel hirmutas hobuse ära.
Raskesti wigastatud peremees suri

h a ig l a s.
Pühapäewal, 4. skp. pärast lõunat toobi Wiljandi

linna haiglasse 67-aastane permees Jaak Wares
Soosaare wallast „Laari" talust, kes hobuse lõhkumise
tagajärjel elukardetawalt oli vigastada saanud. Õn
netul oli sisse muljutud rinnakorv ja ribikondid mur
dunud.

Kuidas ja kus kohas õnnetus juhtus, selle kohta
puuduwad täpsed andmed. Kuulu järele on Wares
eelmisel päewal viinud piima Kolga-Jaani meie
reisse. Teel koju tulnud temale vastu teehööwel,
mida houbne hakanud kartma. Hoidnud hobust suu
äärest, kuid loom paisanud mehe nmha ja vedanud
vankri temast üle. Keegi võõras poisike on raskelt
vigastatud aidanud vankrisse, mille järele ta sõitis
koju. Poeg tõi ta pühapäewal Wiljandi haiglasse.
Siin suri Wares kell 15.5. saadud vigastuste taga
järjel.

Tarwastus warastati lambaid ja
kanu.

Õöl vastu laupäeva, 3. skp. varastati Tar
vastu vallas „Laanemetsa" talus lukustamata lau
dast Adolf Kõrel ja Mihkel Klaasil 2 valget lam
mast ja 1 valge oinas kokku 50 krooni väärtuses.
Samal ööl toimetati vargus naabertalus „Tiisle-
ril", kus Liis Palupsonil varastati lukustamata lau
dast 5 kana ja 1 kukk 10 krooni väärtuses.

Wa-vgusest teatati politseile.

Wanker umber, õlaluu katki.
Wiljandi linna haiglasse toodi laupäeval Sür

gavere vallas Lõhaweres elutsev Martin Nilson,
kellel möödunud kesknädalal oli juhtunud õnnetus
Olustvere valla piirides Pahajänese ja Navesti jõe
vahelisel teel. Ta oli vankriga sõites läinud sõidu
kiga ümber ja saanud vigastada. Haiglas selgus, et
mehel oli murdunud vasaku õla rangluu. Wigastus
arvati kergete liiki.

Õnnetu kukkumine.
Neljapäeval, 30. sept. oli osa Tarvastu valda

.vallavalitsuse poolt käsutatud küüdikorras kruusa ve
dama halbadele teekohtadele. Soekõrtsi wäikekoha
pooleteva-mees J. Lolk tuli hommikul vara üles, et
oma hobust kostitada nimetatud teoorjuse vastu.
Ta ronis redelit mööda lakka, et sealt hobusele heinu
visata, kuid kukkus pimedas läbi laka pea allpool
kivisele põrandale, saades pähe mitu rasket haava.
Õnnetu jäi meelemärkuseta olekus õnnetuse kohale
lamama, üleni verega koos. Kutsuti kohale arst, kes
haige seisukorra väga raskeks tunnistas.

Wana-Wõidu vald kolib laota.
Wana-Wõidu vallal oli Werilaske laadaga alati

sekeldusi sellepärast, et laadaplatsiks ei olnud kasutada
kohast maatükki. Wallawolikogu tuli nüüd otsusele, et
laat tuleks üle viia Wana-Wõidu mõisa.

Münnaste soovis uusi ttasse.

Mõnnaste algkooli poolt on esitatud sooviaval
dus, et tähendatud algkoolis lubataks weel käesole
val aastal avada 1. ja 6. algkooli klass. Waewalt
on aga selleks lootust, sest laste arv on võrdlemisi
väikene.

Sundmäärust ei kinnitatud.
Kohtu- ja siseministeerium saatis kinnilamatalt

tagasi Suure-Jaani alevivolikogu poolt vastuvõe
tud sundmääruse elektri tarvitamise kohta Suure-
Jaani alevis. Ministeerium leiab, et alevivolikogu
ei ole silmas pidanud tehnilisi nõudmisi ja soovitab
uue määruse koostamisel aluseks võtta Tallinna selle
kohane määrus.

Toetus kehvadele õpilastele.
Haridusministeerium teatab, et Wiljandimaa

algkoolide kehvematele õpilastele on haridusminis
teeriumi poolt käesolevaks õppeaastaks määratud
toetust 13.700 krooni.

Maakünd alanud.

Energilisentad põllumehed, kellel vili pekstud ja
kartulid võetud, ou juba algust teinud põllukünd-
misega.

Mõnelpool, vesiste! maadel, sünnitab ka sügisene
vesi põllumeestele tuskn ja rutatakse, et enne töödega
lõpule jõuda.

Artvatakse ka, et tuleb varajane talv ja et ke
vadel tööde üleproduktsioon ei tuleks, tuleb sügisel
rutata.
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lOdiXparin,
md kinga kreem

h

20 sendi eest saadawal igal pool.

Raamatu
pidamist

kahekordse itaalia ja amee
rika süsteemi järele kau-
bandusrehkendust, kirja-

ikirja
põhjalikult igale soowya-
le üksikult ja gruppides.
End. kahanduskooli ins

pektor

A. LIBBERG
Ilmarise tän. nr. 38.

Endistest Õpilastest on
kohtadel mitmed panga
direktorid, pearaamatu
pidajad pankades, suurtes
Kauoanduslistes ja töös-
tuslistes ettewõtetes, kas
sapidajad, korrespond. ja
muud ametnikud omawa-
litsuslistes ja ühistegelis-

tesasutustes.

Wanema Praktikaga
hambaarst

L.Laas
Lossi tSn. 23

(endine hambaarst Kubu
korter).

Plombeerim., waluta Välja
tõmbamine, kunsthambad.

Kõnet. N. 9—1 ja 3—6.

Soodsatel tingimustel

müüakse

Okjson.
12. oktoobril kell 10 hommikul müüakse Wil-

jandi-Pärnu Rahukogu kohtupristawi Poolt
Andres Arma päralt olew Suurturg nr. 2 asuw
maja ära.

Pakkumine algab Kr. 5000.—.
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i wabriku jalanõude ladu i
Tartu tän. z. Patuse majas

0
0

linna

kiuuiswarad
jj soowitab wastupidawuses Võrdlematuid
0 king» ja saapaid õpilastele ning igasuguseid teist 0

jalanõusid

H Müük wabriku wastutusega.
0 Hinnad äärmiselt mSSdukad.

0 _|B|000000000000000000000000000000B

0
0
0
0

Koolilapsed!
On Teil mingisuguseid jalanõusid tarwis, siis

juba teate, et kõige suurem wäljawalik nendest on

Soh. ZSrsT jalanõude äris
Viljandis, Tartu tän. 9, oma maja. Telefon 62.

Võistlemata hinnad! Vabrikute wastutus.

O l u st w e r e mõisaaias
müüakse

Asut. 1760. Asut. 1760.

KSige wauem uahatSSstus

Hna uiieuici
omanik F. MATHIESEN

Viljandis, Tartu tän. nr. 4. Telefon 293.

WStab umsttt igasugust parkimistööd ja walmis-
tab juht., pastla- ja rooma (raag) nähku.

VMS- Kaoft oma täiskoorepargi nähku,
saapasääri, päälisnahku, roomanahast rihmu ja eriti häid
paftlanahkrr.

Voowitab samuti oma tööstuses walmtstud wee-
kindlat saapa ja hobuseriistade mSSrdeld — must ja
kollane; suurel ja wäikesel armul.

Ostab kõiksugu looma nähku ning maksab kõrge
mat pä-wahinda.

Eksiarwamiste ärahoidmiseks juhime lugupeetud
kaubatarwitajate tähelpanu selle peale, et meie
töötame ainult täiskoorepargiga ja mitte kiirpargi

ekstraktega.

WILJANPI
ÜHISPANK

TALLINNA TÄN. NR. 3. W. PÕLLUM.
SELTSI MAJAS. TELEFON 82.

Wanem ja suurem ühistegeline
rahaasutus Wiljandimaal.

LIIKMETE OSAMAKS JA LISAWASTüTUS

KR. 500.000
Pank wõtab raha hoiule tähtajali
sele ja jookswale arwele ja mak
sab ajakohast kõrget protsenti.
Pank diskonteerib weksleid, an
nab laenusid mitmesuguste kind
lustuste wastu, saadab raha igas
se kodumaa linna ja alewisse ja

toimetab kõiki pangataiitusi.

odawa hinnaga.

Juhuslikult müüa pruu
gitud „Ford"

auto
4-istmeline, 28. a mudel.
Sõidukorras. Näha Mäe t.
12 töötoast.

Suur

fctetvatviCe
müüa.

Küsida selle lehe talit.

wajab Viiratsi mõis.
Mõisawalitsus.

Panga juures asub
Uliiianm ünisiegeiine Rind

lustusseiis.

/. olMril 1. a. teil 10 lm.
müüakse enampakkumise tee! Üks partii pr. Anna Lõhmus'e
! poolt A/S. Tartu Pangale panditud mitmesugust kaupa.
. OkSIOR toimetakse Oru tän. nr. 2 Reisneri Stifti
s majas, sissekäik hoowist. Pakkumine algab hinnatud sum
mast Kr. 1.286.90. Kui ei leidu esimesel oksjonil ostjaid

ifits peetakse teistkordne oksjon samal püewal s. o. 7. ok-
; toobril f. a. kell 17,30 samas kohas, kuid pakkumine algab
! pakutawast hinnast.

Kaupade nimekiri on näha A/S. Tartu Pangas äri-
päewiti kella 9—2.

(Raadio
Teisipaewal, 6. oktoobril.
Lahti. 12.00 waluuta kur

sid. 12.05 muusikat. 18.00
laule ja muus. 18.59 ajanäi
taja õiend, ja ilmateade.
19.40 kuuldemäng. 20.10 kõ
ne. 20.30 ork. konts. 21.45
päewauudiseid.

Helsingi. 12.00 waluuta
kursid. 12.05 muusikat. 18.00
laule ja jutustusi lastele.
18.25 westlus. 18.59 Lahti.
19.15 Erne Lindblad, kupleed
19.40 kõne. 20.30 ja 21.45.
Lahti.

S to kholm-Mota la. 14.00
heliplaate. 18.00 kandle ette
kandeid. 18.45 heliplaate.
19.45 sõnaline. 21.00 ringh.
ork. eeskawa.

KallundborA. 13.00 kellam.
ja kontsert. 16.00 instrum.
kontsert. 16.45 sõnaline ja
lõpuks konts. 21.00 „Orseus
põrgus" operett. 23.15—
24.00 hollandi muusikat.

London-Dawentry. 14.00
orelikontsert. 15.00 kergesis.
muusikat. 18.30 orkestri konts.
19.15 tantsumuusikat. 21.20
..kirju" tund. 23.15 tantsu-

idolLUUl parim
puhastusaine

meiallileiaklaasile
Valmistaja: A/s. Sidol Lompany, Tallinn,

{põCCutcoCfate

paCgaraamatud
«Riigi Teaiaja* Nr. 31—17. IV 1931. a. ilmu-
nud wormi järele on saadawal

Wmmbevg*i trükikojas
Wiljandis, Lossi t. 31, telef. 21.

Wiljandi turg.
ffiHi ja wttjasaadnsed.

Odrad 7—8 sn. liiter
Kaerad 9—7 „ „

Kruubid 24—25 „ kg.Tangud 22-23 „ „Odrajahu 22—23 # ,
Nisujahu 34—87 „ „

Ata* ja |tttst»t!h
Kartulad 100—135 su. kott

3—5 # kimp
3- 5
4- 8
5- 40
8-6

sn
tükk

tükk

'kimp

8-10 , liiter

0 tükk

1 liiter

Porgandid
Sibulad
Kapsa pää
Ltllekapsad
Kaalikad
Peedid 2—4

Supijuured 3—6
Redised —

Salatid
Kuremarjad
Tikerberid
Hapukapsad 8—10
Hapukurgid 3—6
Wärsked kurgid —
Pohlakud —

Libatnra.
Sealiha seamiift 45—63 sn. kg
Elus wajikad 652—1600 . rk
EMslambad 760 -2000 „ „
Põrsad a.6 n. 350-660 . .
Põrsad ii, 6 n. 700- 2000 , ,
Ltuspacdid 200-276 » „
Tapetud pardid 180-220 # ,
Llushaned 400 600 # ,
Tapetud haned — , „
-Lius kanad 50 -150 m m
Tapetud kanad 70 -125 . „

muusikat. 23.20 „La Boheme"
ooper. 2.00 Big Ben.

Kefkn., 7. okt.
Tallinn. 15.30 päewauud.

15.45 ajanäitaja õiendus ja
kuni 16.30 grammofon. 18.30
teateid ja grammofon. 18.50
päewauudiseid. 19.00 laste-
tund. 19.30 muusikateooria
tund: „Meie hümn" (Ark.
Krull). 20.00 ülekanne Tar
tust. 20.05 Nõmme Rahwa-
ülikooli tegewushooaja a:va-
misaktus (ülek. Nõmmelt).
Kamas kõnesid ja Nõmme
Rahvaülikooli segakoori ette
kandeid K. Leinus'e juhatusel.
21.00 kontsert. Schubert'i ja
Liht'i helitöid. Juh. ind. Ark.
Krull. Orkester: ^chubert,
awamüng „Rosamunde". Al
bert Uksip kõneleb teemal:
„Schubert ja Liht". Orkes
ter: Liht, sümfooniline poeem
„Tasso". Soololaule — te
nor Al-er Tamm. Orkester:
Schubert. «Lõpetamata süm
foonia". Soololaule — tenor
A. Tamm. Orkester: Liht,
Ungari rapsoodia. 22.30 tant
sumuusikat heliplaatidelt.

Tartu. 14.45 grammofon.
15.30 ülekanne Tallinnast.
18.50 teateid ja grammof.
20.00 ilmateade ja ajanäitaja-
õiendus. 20.05 ülek. Tallin
nas. 22.30 tantsumuusikat he
liplaatidelt.

Lahti-Helsingi. 12.00 wa
luuta kursid. 12.05 muusikat.
18.00 laule ja jutustust las
tele. 18.59 ajan.-õiendus ja il
mateade. 19.15 kõne. 19.40
Viljo Lehtinen, laul. 20.05
kõne. 20.30 humoreske. 20.45
tantsumuusikat. 21.45 päewa
uudiseid soome ia rootsi kee
les.

Stokholm-Motala. 18.00
mängumeeste muus. 19.00
heliplaate. 19.45 sõnaline.
20.30 Gonnod' ooper „Ro-
meo ja Julie".

Kallirndborjg. 13.00 keelp.
orkester. 16.00 konts. 16.45
sõnaline ja kontsert. 18.00
heliplaate. 21.30 raadioball.
0.15—1.40 tantsumuus. 1.40
—3.00 tantsumuusikat.

London-Dawentry. 14.00
ork. konts. 17.30 sümf. konts.
18.45 wiiulikonts. 19.15 tant
sumuusikat. 23.35 BBC-ork.
kontsert. 1.00 tantsumuusikat.
2.00 Big Ben.

.Nelajp., 8. okt.
Tallinn. 15.30 päewauud.

15.45 ajanäitaja õiendus ja
kuni 16.30 grammofon. 18.30
teateid ja grainmofon. 18.50

Kärnide».
sn.kgWärske seapekk 70—75

Sool rtud seapekk 80—86
Sealiha 60—65 „ .

Sea pää ja ja od 26—30 , .
Suitsu liha 70- 80 „ .
Suitsu pett 100-126 „ »
Wasika liha 36-46 . .Lamba liha 60—70 . .
Looma liha supiks 40—65 „ „
Looma liha praeks 70—80 « «

PUm ja pttmafaadafeb.
Rõõsk piim
Kohupiim
Hapu piim
Wõi
Juust
Kanamunad

7-8 sn. liiter
16—18 . .
5—6

160—170
100-126
10-12

kilogr.

paar
Katatarg.

Sndakad — sn. kg.Haugid 40-60 . .
Latikad 20—40 . .Ahmenad 61—20 . .

Suitsukalad 60-60 . .
Wäikesed jupitatud 8—12
Suitsuräimed 4—10

Kiisad —
Sutid 15—16

Suitsuheeringat» 8-10

10
kg.
pr.
tk.

Hetaatarg.
Ristikhein 3— 3,5 sn. klg.
Aasahein 3 3,5 . .Soohein * _
iöllupöhk 2-
päewauud. 19.00 ülekanne
Tartust. 19.30 prof. A. Top-
mann: „Eesti muusika arene
mise wõimalusist". 20.00 üle
kanne Tartust. 20.05 „Muu-
sikaline rnatk ümber maa
ilma". I. Eesti. Juh. md. Ark.
Krull. Orkester: Eller, „Koit
sa Widetvik". E. Kapp, Nok-
türrr (miiulil Hubert Antoir).
Soololaule — heliplaatidelt.
Orkester: J. Aawik, Kaks ees
ti vahwalaulu. 20.45 Pärleid
eesti luuleilmast i esitab Hilda
Gleser). 21.00 kontserdi järg.
Ork.: A. Lemba, Menuett.
M. Lüdig, Skertso. Klaweri-
soolo — Fr. Nikolai. J. Aa
wik, Sonaat (2 osa). Eesti
koorilaule — heliplaatidelt.
Orkester: R. Krull, pop.-fan
taasia eesti tviisidest. A.
Waarmaitn, Lashkum.ismarss.

TÄrtu. 14.45 grammofoin
15.30 ülekanne Tallinnast.
18.30 teateid ja gramrnofon.
18.50 ülekanne Tallinnast.
19.00 inglise keele tund edasi
jõudnuile. (Maa. Silwet).
19.30 ülek. Tallinnast. 20.00
ilmateade ja ajanäitaja-õien-
dns. 20.05 ülek. Tallinnast.

Lahti. 12.00 waluuta kur
sid. 12.05 muusikat. 18.00
W. Westcrinen, akkordeoon.
18.25 retsitats. 18.59 ajan.
õiendus ja ilmateade. 19.15
ringh. ork. Juh. Erkki Linko.
20.00 kõne. 20.25 Greta Gar-
rot, laul. 21.10 ringh. orkes
ter. Wagneri muus. 21.45 päe
wauudiseid soome sa rootsi
keeles.

Helsingi. 12.00 waluuta
sid. 12.05 muusikat. 18.00
Lahti. 18.25 saksakeele tund.
18.59 Lahti.. 19.15 kõne.
19.40 Lahti. 20.25 retsitatsi
oon. 20.50 Florence Wiese,
laul. 21.10 ja 21.45 Lahti.

Stokholm-Motala. 18.30
lastetund. 18.45 heliplaate.
19.45 sõnaline. 21.00 Mode-
leine Greu. laul. 22.15 kuul
demäng. 23.00—24.00 tant-
sumuus. (helipl.)

KallundborA. 13.00 kellam.
ja konts. 16.30 ork. kontsert.
21.10 konts. 23.35—1.15
tantsumuus.

London-Dawentry. 14.00
oreli konts. 15.00 helipl. 17.00
konts. 18.10 tantsuni. 18.30
kerges, ork. konts. 19.15 konts.
22.00 konts. 0.35 tantstnn.
2.00 Big Ben.
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