
Sakala

ASU* ANUD C. R. JAKOBSON A. 1878.
Päatobaetaja KAAREL BAARS, vannutatud advokaat.

Nr. 115
V2jandis,

teisipäeval, 6. oktoobril 1931.

ilmub Sakala Kirjastusühingu väljaandel
neli korda nädalas: teisipäeval, nelja
päeval. laupäeval ja pühapäeval, kus
juures pühapäevane number kannab nime
..Sakala Pühapäev" Pühapäev").

Hinnata kaasandeks: ..Sakala" tähtraamat,
rebitav seinakalender, kokkuköieetav ju
tulisa, piltidega ilustatud nädaiaieht ni'-g
pooleaasta ja pikema-aja tellijaile põliu
tööajakiri „Uus Talu".

Aadress: ..SAKALA", Viljandis,

OK3I&NUMBER S SEHTI

Tellimise hind, a) 4 korda nädalas (poole
aasta ja pikema aja tellijaile ..Uus l aiu"
kaasas): I kuu 70 s.. 2 k. 140 s., 3 k,
2 kr.. 6 k. 4 kr.. 12 k. 8 kr.; b) 3 kord®
nädalas (ilma pühapäevase numbrita j®
„Uus Taluta"): 1 kuu 60 s., 2 k. 120
3 k. 160 s„ 6 k. 310 s.. 12 k. 610 s.,
c) Läti- ja Leedumaale 50% ja mujal®
vaHsmaaie 100% kallim. Aadressi muut
mine 25 s.

Kuulutuste hind, kuulutusekiiljel 5 «nt*
1-sel Ihk. 10 snt., tekstis kuulutuseldr
laga —l2 snt., tekstis tekstikirjaga vW
eriliste tingimustega paigutamise suhtes 
15 snt. iga mm ühel veerul. VälismaaÜ*
sed 100% kallimad, värvilised kokkuleppel

TOIMETUS asub Viljandis, Lossi tn. 22, Sakala Panga majas, II korral. Kõnetunnid
kella 10—12. Telefonid: üldine 31, trükikojas 2-31, päätoimetaja kabinett 3 ja korter 97,
toimetaja Aleks. Looritsa kabinett 2-31 ja korter 2-51. Käsikirjad tulevad kirjutada
tindiga või kirjutusmasinal selgelt Ja puhtalt paberi ühele küljele, igal kirjutisel autori
allkiri kirjutatud artikli ülemisele äärele, päälkirja pääle. Tarvitamata käsikirju 'alal
ei hoita, juurdemaksuga kirju välja et osteta ja nimeta kirju ei kasutata.

TALITUS asub Viljandis, Lossi tn. 22, Sakala Panga majas, alumisel korral. Avatud
äripäeviti kella B—l 7. lehe ilmumise eelõhtutel ka kella 19—23. Telefon 2-3!,
postkast 32, pangaarve Sakala Pangas, Viljandis. Talitus õiendab: ..Sakala" äriasju:
võtab vastu tellimisi ja kuulutusi, müüb üksiknumbreid ning korraldab lehe väljasaatmist
tellijaile. Kuulutusi ilmuvasse numbrisse võetakse vastu lohe ilmumise eelpäevadel
ainult kuni kella 13-ni, järgmisse numbrisse ja teistel päevadel aga talituse lahtiolekul.

Talude saneerimise kawad walmimas

ICOO-kr oonilin e võlg annab taludele Siguse nõuda sanee
rimist

SANEERIMISE KAVAD VALITSUSE ERIKOMISJONIS
Ministritewaheline erikomisjon, kelle iiles

e -deks oli leida abinõusid talnmajapidamiste
võlakoorma kergendamiseks, on wastawad
cc!tööd juba juba lõpule wiidnd. Wajalikud
sü cerimise kawad walmiwad lõplikult käes
olewa nädala jooksul ja põllutöömiuistri
poolt esitatakse nad wabariigi walitsusele
hääkskiitmiseks. Hiljemini antakse saneeri
mise kawad riigikogule wastnwõtmiseks.

Walitsnsc erikomisjon jatkas reedel oma
töökoosolekut põllupidajate wõlakoorma ker
gendamiseks. Waadati läbi Eesti Maapanga
K protsendilist? pantlehtede ümberlaenusta
tamise seaduseelnõud ning otsustati see esi
tada wabariigi walitsusele.

Akordiseadnse asjus asus komisjon seisu
kohale, et selles eelnõus mõeldud korraldused
tnlewad maksma panna paranduste näol kon
knrsi ärahoidmise kokkuleppe seaduses, mille
tõttu tuleb wiimast selle wõrra täiendada.
Teega pole talude saneerimiseks wajadnst eri
lise akordiseadnse järele. Komisjonis leidis
pooldamist põllntööministeeriumi seisukoht,
et talu wõlasumma alammäära, milline
õiguse annab akordeerimist nõuda, tuleb alan
dada. See miinimum oleks tuhat krooni,
kuna warem selleks oli mõeldud wähemalt

1500 krooni. Tähendab, kui talu ähwardab
sajatnhandelise wõi suurema wõlakoormatuse
pärast oksjonile minna, siis wõib talupidaja
wölatasnmiseks nõuda kergendust ja ümber
korraldamist. Sarnast wõimalnst nimeta
takse akordeerimiseks. Sellekohane parandus
tehakse konkursi seaduse wastawa paragrahwi
juurde.

Talude saneerimise kawg kolmas ja õieti
kõige olulisem osa, s. o. põllupidajate lühi
ajaliste laenude korraldnsseadus, otsustati
jätta seni lahtiseks, kuna selguwad riigi eel
arwe tulud. Nimetatud seadus nõuaks riigi
kassalt waljaminekuid.

Talude wõlakoorma kergendamine on
ammu juba olnud kõne all, kuid tegelikkude
sammudeni selles asjas pole jõutud. On
päris kindel, et wõlakoorma kergendamine
nõuab igal juhtumil raha, kuid selle wiima
sega on asi praegusel ajal wäga keeruline.
Nagu eeltoodust näha, on ka walitsuse eriko
misjon saneerimise kawast selle osa wälja jät
nud, mis nõuaks otsekohe uusi krediite. Kas
aga ilma rahata üldse saab ühtki wõlakoormat
kergendada, s. o. igatahes küsimus, mis teeb
kogu selle saneerimise kawa wõib-olla ainult
ilusaks sõnade mänguks.

Romaaniwõistlusel tihedam sõel

NL ood n i" tänavu romaanide eest auhindu ei jaga
TÖÖD VÄÄRTUSELT ENDISED, AUHINDAJATE NÕUDMISED VALJUMAD

Kirjastusühing «Looduse" Poolt korral
datud tänawune järjekorraline romaanide
tvõiftlus on läbi. Wõistlusele oli esitatud
kokku 49 romaani, mis kõik masinal ümber
kirjutatud. Auhinnakomisjon luges nad
kõik läbi, kaalus neid kõiki (mõnda isegi kaa
luga) ja otsustas lõpuks mitte ühelegi au
hinda määrata.

teoste kirjanduslik tasapind oli
enam-wähem wõrdne eelmiste wõistluste
omadega. Oli mõni Päris korralik teos, mis
eelmistel wõistlustel oleks wast määrinud au
hinda, kuid tänatvu zhurii tahtis olla nõud
likum, kuna Eelmistel aastatel liig Palju wä
hewäärtuslrkke töid oli saanud auhinna osa
listeks.

Huwitaw on, et waljudest nõudmistest
hoolimata ikkagi leidub nii palju wõistlejaid.
See on seletataw jaolt kaswawa tööpuudu
sega haritlaste keskel, jaolt k« noorte harit
laste arwu tunduwa suurenemisega. Üks teos
kaalus koguni 5 kilogrammi. See oli kellegi
wanema härra äärmiselt isamaaline teos.
täis ägedat rahwuslust, inng nende omaduste
poolest kõigist teistest wõistlusele saadetud
teostest kaugelt ees. Romaani päälkirjaks oli

„Sinu ihusugu ei Pea seda maad omandama"
ja autor walab selles kibedat sappi sakslaste
mastu ning ülistab eestlasi. Autor kinnitab
romaanis kunstliku paatosega: „Mina jagan
oma maa poegadele ja nende järeletulijatele,
sest nad on sõjas wahwasti wõidelnud."

Zhürii tunnustas paremaks romaanide
hulgast «Südame raasukeste agoonia", «Lod
japuu Protsess" ja «SOS. Moraal on häda
ohus". Esimene on üleannetu westlus, ilma
kompositsioonita, ilma mormita, proosa ja
luule läbisegi. Siiski huwitaw. Teine on
kirjaniku weksliwõltsimise romaan armas
ja hale. Kolmas käsitab õpetajate elu. Ni
metatud kolm romaani «Loodus" kawatseb
kirjastada. Auhindu aga, nagu öeldud, ei
Peeta wõimalikuks anda. Tulewal aastal
Peetakse «Looduse" romaaniwõistlus endistel
tingimustel ning kui siis wäärtuslikke leidub,
jagatakse ka auhindu.

Nii 49 romaanist ainult 3 leiawad trük
kimift. Teised on asjata waew ja kulu. 46
romaani kirjutamine ja ümberkirjutamine on
nõudnud kindlasti hiigelwaewa ja teinud
kulu, mille eest wõiks kergSSti osta talukpha.

"Piiritusekuningatele" 300 miljonit trahvi!

Volli nõuks xu te gi otsuse „H ull a mil" 1 e it u d piiritule kohta
KRONSTRÖM EI VANDUVAT ALLA «TRUSTILE"

Merel piiritusekoormaga kinni püütnd ja
Tallinna sadamasse toodnd „piiritusek«nin
gale" Kronströmile knnlnwa laew« „Hnllami"
laadungi kohta tegi tollinõnkogu lanpäewal

järgmise otsuse. ,
Eduard Kronströmile, Priido Onnole ja

Alfred Katole määratakse nende ühistvastn
tusel 2.885.734 krooni 82 senti tollitrahwi.
Laewal leidunud alkoholilised joogid —1
142.620 liitrit piiritust, 888 pudelit konjakit
ja 156 pudelit whiskpt konfiskeeritakse.
Aurik „Hullam" jäetakse tollitrahwi kindlus
tamiseks aresti alla. Asjatoimetus antakse
tollinõnkogu poolt iile Tallinna-Haapsaln ra

hukogu prokurörile. ,
„Hnllami" konfiskeerimise kohta weel

otsust ei tehtud ja konfiskeerimise küsimus'

tnleb arutusele eriti.
Kronströmi suurema piirituselaenm aresti

alla panemisega ja piiritusevedajatele mui
nasjutulise tollitrahwi määramisega ei ole
wat aga weel Kronström lasknud ennast reast
wälja lüüa, waid ta olewat juba ostnud Sak
samaalt une laewa ja meeskond olewat sõit
nud juba laewale järele. Selle laewa ui
meks saawat „Uus Hullam" ja Kronström
tahtwat alustada uut wõistlust „Owo" trns
timeestega, kelle süü tema arwates olewatki
see, et „Hnllam" lõksu langes, sest arwata
wasti olnud „Hullami" kapten ja Kronströmi
wolinik wastaste poolt ära ostetud ja need
teadlikult toonudki laewa Eesti wetesse, et
lasta teda kinni wõtta.

Maksureformid arukusel

Kavatsetakse tubakaaktsiisi tõstmist
MAKSUKOOREM ÕIGLASEMAKS

Majandusministri Punga juures oli möö
dunud laupäetval nõupidamine maksureformis
finantsplaani kohta. Nõupidamisel wiibis
ka maksudetvalitsuse direktor H. Kukk. Mak-,
sudetvalitsus on esitanud konkreetse katva re
sarmide läbiviimiseks. Sellel katval on mitu j
tvarianti, millest tvalitsusele esitatakse kinni

tamiseks kõige fobitvam. !
Praegu kaalutakse reformi seda osa, mis

kõige olulisem, nimelt: milliseid makse jätta
ära, milliseid alandada ja kust ammutada
uusi sissetulekuid. Praegune kodanikkude
maksukoorem tahetakse muuta õiglasemaks, et

wältida rahulolematusi meie praeguse mak
sustamise korra wastu. Milliseid makse vä
hendatakse, see pole weel selgunud, kuid sei
sukoht tahetakse siin wõtta kõige kiiremas
korras.

Tulude suurendamist on kawatsus läbi
wiia tubakamonopoli juures. Maksndewalit
snse poolt on wastawad ettepanekud majan
dusministeeriumile tehtud juba ammu. Mak
sude reformiga seotud muudatusi maksude
alal ei wõeta weel sisse 1932.-33. aasta eel
arwesse.

Petserimaale ei saa korda

Mitmed vallad maksid riigi kulul vallavanematele kinke
VALLA RAHAKAPP KASAKA KÄES

Kohtu- ja siseministeeriumi rewidendid,
toimetades septembrikuul Petserimaa walla
walitsuste rewideerimisi, leidsid rea suuri kor
ratusi ja seadustest möödahiilimist, sageli aga
ka nähteid, mis on wõimalikud ainult Pet
serimaal.

Senno wallas oli wallawanema abi üht
lasi ka wallasekretäri abi ja kantseleiametnik,
saades nii dopelt palga. Wallawalitsufe liik
nletele oli pärast ametissewalimist määratud
korteriraha ja juba jagatud ja liigitatud isi
kumaksud jagati omapääd uuesti. Ametist
tagandatud wallawalitsuse liikmetele on mää
ratud tasu aja eest, mil nad ei olnud ametis.

Petseri wallawalitsus ei ivali sekretäri,
waid laseb kohal teotseda tagandatud sekre
täri. Walla asjaajamine ja arwepidamine on
äärmiselt puudulik. Wald on kulutanud oina-

woliliselt riigile kuuluwaid summasid ja
määranud neist wallawalitsuse liikmetele pü
hadekinke.

Irboska wallawalitsuses on sekretär ma
limata juba 1930. a. nowembrist saadik. Sek
retäri kohuseid täitis kutseta isik. Toetusi ja
Pensione on makstud rohkem, kui oli selleks
summasid. Krakowo külasse hakati koolimaja
ehitama, ilma et selleks oli kinnitatud plaani.

Satserinna wallas on maksetud mõnele
Mallaametnikule kuupalk kahekordselt.

Külje wallawanema üks abi oli ühtlasi ka
wallakäskjalg ning seega iseendale allumas
wahekorras. Walla rahakapi wõtmed olid

, käskjala käes.

j Korratuste kohta Petserimaa mallamalit*
i süstes saadeti kohtu* ja siseministeeriumilt
! Petseri maawalitsusele märgukiri.

34,5 protsenti wangidest tööl

1 930.-3 1. majandusaastal vangid teenisid riigile 63 milj. s.
VANGLA TÖÖD EI MÕJUTAVAT gRATURGU

Kohtu- ja siseminister J. Hünerson andis
ajakirjanduse esindajatele seletust wangide töö

kohta Eestis. Minister tähendas, et lvangide
tööd on kasutatud ja kasutatakse enamasti
kõikides riikides ning selles Pole midagi hal
ba. Wangide tööjõu kasutamise wastu tõs
tetud nõudmised kannatawad sihilikkuse ja
põhjendamatuse all.

Tööd on wangistusasutistes korraldatud
wangistuss. seaduse § 344 otsekohese nõude
kohaselt. Töökohustuse täitmisel oli wõima
lik tööle rakendada 1929.-1930. majandus,
aastal 41% ja 1930.-1931. majandusaastal
34,6% kõigist wahialustest. See arw on
üsna wäike, kui seda wõrrelda wangide töö
jõu kasutamisega teistes riikides. Saksa
maal näiteks kasutati tööde juures 84,3%

wahialustest.

Eestis on 13 wangistusasutist. Nende
1930.-31. aasta aruannete järele on wangi
majadel kokku bruttosissetulekuid wahialuste
töödest 63.736.100 senti. Kui sellest maha
arwata, mis maksetud wahialustele tasuks,
siis jääb järele 62.670.400 senti.

Kolm suuremat wangimaja Eestis (Tal
linna keskwangla, Harku ja Wiljandi wangla)
on annud riigile 41.617.900 senti brutto
sissetulekut.

Huwitaw on, et 805 b wangide poolt teh
tud tööst on teinud riigiasutistele. Selle
põhjal järeldab kohtu- ja siseminister, et wan»
gistusasutiste tööd ei saa awaldada mingi
sugust mõju eraturule.

€sietendus-hinofeater 

Teisipäevast, 6. okt. alates esietendusel
I (lil I Euroopa kuulsaim filmidiiva, lemmiktäht

  lita Rina SE Võlla Toni

kaastegevad Praha riigiteatri näitlejad: Vera Baranovskaja, Joseph Rovensky ja Jack Mylong
.Võlla Toni" on algupärane tragöödia, milles esimest korda käsitatakse meisterlikult
sügava dramaatilisusega hingelist ja seksuaalset nälga, sääl, kust ei ole tagasipööramist

Pääle eeskava „K<lbareC metsas" Heligrotesk uute tegelastega
Algus kell 7 Vaadake reklaami kino vaatekastides!

——«— Kinoteater „JDEAL"

Täna, 5. oktoobril viimast päeva i 6. oktoobril suurim rahvaetendus

Filmis esineb neegrite laulukoor = . Kasutage juhust! 

7. okt alates heli-suurfilm „Elagu armastus" Jälgige reklaami!



Järva maleva võitis Sakala

4. malevatevaheiine laskevõistius andis Järvale 400 punkti, Sakalale axa o 0 4 punkt!
JÄRVA PAREM PÜSSIDEST LASKMISES, SAKALA PÜSTOLITES JA LAHINGLASKMISES

UõisilMSlulemusi balvas ebasoodne jini

PühaPäewal Peeti Wiljandis granisoni laske
iiiril Sakala malcwa ja Järwa malewa wahclisi
laskewõistlusi. Wõistlufed olid armult nejandad.
Kaks esimest aastat tuli üldwõitjaks Järwa, kuna
läinud aastal domineeris Sakala. Täuawu aga
jälle naeratas õnn järwalastele ja nad wiistd kojn
üldwõitja nime ning kaitseliidu ülema rändan
hinna, miile lõplikuks omandamiseks Järwa male
wnl weel kaks korda wöita tuleb.

üldiselt seekordsed tagajärjed pole just eriliselt
hiilgnwad. Wähemalt eelmistel aastatel on näi
datnd parimaid tulemusi. Kuid siin tuleb nrwcs
tada sellega, et wöistlused möödusid ebasoodsas
ilmastikus. Tugew tuul ning hoosajnd ci lasknud
kullalt korralikult wöistelda.

Alustati sõjamäe Pussidest laskmises. Dis
tants 34X> nieetrit, lasta tuli Püsti, põlwelt ja la
mades igast asendist 20 lasku. Knmmagilt
poolt mõistlesid 10 meest. Wõitjaks tuli Järwa
malewa st (f vttii dluU 474 silmaga. Tagajärg pole 
eriti hiilgnw, kuna Rull on tawaliselt saawutanud
üle 500 silma. Teisele kohale tuli järwalane I

Johan Pärn 401 silmaga ja kolmas koht samuti
laks Järwnle, kus Eduard Reittam laskis wälja
430 silma. Sellel alal nldkolkuwõttes sai Järwa
malewa silmi 3382, m:s annab wälja 202 punkti,
kuna Sakala malcw sai 3120 silma ehk 118 punkti.

Kuna sõjamäe pussidest laskmises domineeris
Järwa, siis püstolite klassis rcwnnsheeris Sakala
kolmikwõiduga. Lasti püsti asendist 15 lasku 25
meetri distantsilt. Wöistlesid knmmagilt poolt
6 meest. Esimeseks tuli Sakala malewast Hans
Rõuk 114 silmaga, teiseks Aleksander Hüwa 111
silmaga ja kvlntandaks August Jänes 109 silmaga.
Kõik Sakala mehed. Sakala malew sai silmi 035
ja punkte 118, Järwa malew silmi 013 ja punkte
74.

Spordipüssidcst laskmises lasti jällegi kolmest
asendist: Pikali, püsti ja põlwelt 10 laskn
igast poosist 50 meetri distantsilt. Wõitjaks tuli
järwalane Johannes Pürn 202 silmaga, teisele
kohale platseerus jällegi järwalane August Liiwer
201 silmaga, kuna kolmas oli Sakala mees Hugo
Tedderson 250 silmaga. Järwa malew sai siin

1500 silun, ehk 124 Punkti, 3»fiila «lehed 1456
silma ehk 68 Punkti.

«ldkokkiiwöitcs iuõitt>s seekordsed lasketvõistlufed

Järma maleni. saawutades ümmarnuselt 400
punkti, kuna Sakala sai ainult 004 punkti.

Piiale selle korraldati Meel kahesununc lnhin
nulnskmine mõlema mnleMa meeskondade mnhel.
Wõistlesid kummapilt poolt 10 meest. Lasti alul
000 meetri paalt lamades mõokujusse, mis ees oli
1 minut, nina pärast samuti LOO meetri päält.
Siin tuli Mõitjaks Sakala malem 605 silmana,
kuna Kärwal oli 610 silma.

kaasa 0 rändauhind»: kait
seliidu ülema rändanhinna üldmõitjale ja siis
rändauhinnad sõjamäe püssidest laskmises nina
spordipüssidcst laskmises. Sakala malcmale jäi

' teist korda rändauhind püstolitest laskmises ning
j samuti teist korda rändauhind lahingulaskmiscs.

Pärast mõistlnst oli malema staabis Mõistlejate
omawaheline koosmiibimine.

i 
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Päästerõngas "Postimehele"

Vabariigi valitsus kinnitas „P os t i iri eh e" *san eerijniskava
J. TÕNISSONILE EI KINDLUSTATUD 60.000-LIST KUUPENSIOONI

Jaan Tõnissoni ..Postimees" siples juba
niitu aastat juurtes wõlgades ja nendest lahti
saamiseks pidi Tõnisson loobuma lehest ja
andma selle osaühisusele, kuid ka osaühisusele

üleandmine ei suutnud Päästa lehte raskus
test, sest kirjastusühisuse mõlad olid tõusnud
ligi 100 miljoni sendini. Nüüd olewat kor
dn läinud ..Postimehe" saneerimist läbi (viia
wabariigi ivalitsuse abiga.

Ühe Tartu nädalalehe kuulmst niööda on
läbirääkimised käenieestega annud neid taga
järgi, et käemehed ..Postimehe" (võlgadest
(võtawad enda kanda 15 miljonit senti. Pi
kalaenupangas on ..Postimehe" wõlgasid 5
7 miljonit, erapankades aga üle 45 miljonit
sendi, mille tasumiseks tahetakse saada-5-
aastast moratooriumi. Saneerimise asja kor-

raldab Pikalaenupank. Suureni osa erawõl
gadest on ..Postimehel" Tartu 1. Laenu-
Hoin ühingus. See pank tahtis saada Pika
laenupangalt garantiid Protsentide tasumi
seks. kuid wabariigi walitsus ei ole seda ette-
Panekut kinnitanud.

..Postimehe" ringkonnad on tahtnud
kindlustada Jaan Tõnissonile teatawaid tn
lnsid ja 60.0(30 senti kuus paillkit, kuid Pika
laenupank on selle wastu olnud ja pole seda
üles (võtnud saneerimiskawasse.

Pikalaenupank olewat (viimaks jäänud
nõusse sellega, et mitte kõik ..Postimehe" akt
siad ei tule kustutamisele, waid kustutamata
jäetakse 8 miljoni (väärtuses aktsiaid, mis
(välja lastud 1030. a. ja mille omanikkudeks
on (vähemate summade sissemaksjad.

Wiljandi laulumehed Paides ja Türil

Kahe päevaga kolm meeskoori kontserti Järvamaal
Viljandi Helikunsti Selts korraldas lau-

Päcwal ja pühapäewal Järwamaal kolm
meeskoori kontserti. Kontsertidel esines He
likunsti Seltsi 70-liikmeline meeskoor hr. A.
Puuga juhatusel, kuna solistidena esinesid
hr. Zirnask (tenor). Herman (bariton) ja E.
Rossman (orel).

Laupäewa õhtul oli kontsert Paide uues
rahwamajas, kuna pühapäewal kell 1 Paide
kirikus ja samal päewal kell 5 Türi kirikus.
Paide kirikus pidas liturgia Paide õpetaja
Perli ning waimuliku kõne õpetaja J. LaM.
Türi kirikus täitis waimuliku osa õpetaja J.
Lattik.

Viljandi laulumehed Paide ja Türile
saabudes tekitasid kohe linnas elewust. Pole
ju wäikestes linnades mitte igapaew juhust

näha ühtlase wormi järele riietatud wõõraid
ja päälegi iveel nii suurel arwul. Meeskoor
on palju waewa näinud laulude õppimise
kallal, samuti nagu ka on pandud suurt rõh
ku laulude walikule. Külakostina Järwa
maa linnadele wiidi seega onw wõimiste ko
haselt kõige Paremat. Ettekanded niihästi
ilmalikul kui ka waimulikul kontserdil õnnes
tusid kõigiti hästi ja nagu kohalikud muusika
mehed tähendasid, olnud see täiesti muusikali
seks suursündmuseks näha ja kuulda nii wõi
mast ja hästidistsiplineeritud meeskoori.

Ainelise küljega wõiwad Viljandi laulu
mehed ka rahule jääda, kuigi wiimastel päe
wadel on Paides ja Türil olnud mitmeid
kontserte, mis oma mõju osawõtjate arwu
pääle awaldamata ei jätnud.

August Jansen 50-aastane

Lesti silmapaistva maalikunstniku juubel
Eesti silnmpaistwam maalikunstnik Aug.

Jansen saab 8. oktoobril 50 aastat manaks, i
Jan sen on Praegu Eesti Kujukamate Kunst-,
nitkude Keskühingli (EKKKÜ) juhtiwanmid ,
liikmeid. Tema maalidest on Parimad: „Ki
rikllteel" (1910), ..Kalewipojad fiwi wiska- 
mäs" (1912), mille ta maalis ..Kalewi" ma
jale Pirital, „Muhu randlased" (1913), trip-'
tikon ..Tallinna raekoja interjöör" (1913)",
..Küllus" (1918), ..Saaremaa rannik" (1923)
..Apelsinid" (1924), ..Tütre Portree" (1926)
ning rida portreesid.

August Jansen sündis Narwas, omandas
esimese hariduse kunsti alal Peterburi kuus- '

tide edendamise seltsi kunstikoolis ning 1905
-—1913. a. Peterburi kunstiakadeemias. Töö
tas waheldamisi Peterburis ja Eestis, asus
1918. a. alaliselt Tallinna, kus töötas õpe
tajana keskkoolides ja hiljemini riigi kunst
tööstuskoolis. Esmakordselt leidis tunnus
tuse loowa kunstnikuna 1910. a., mil ta esi
nes Tallinna Eesti Kunstiseltsi näitusel. A.
lanseni töödes pääseb aasta-aastalt kaswawa
tendentsiga esile dekoratiiwne element jn
impressionistlik palett, kuna pildid on wäär
kuselt miünesugused, nende hulgas rohkesti
häid.

Õpetajakutse andmine eksamita

Keskkooliõpetaja kutse saaja olgu keskkooli haridusega
Haridus- ja sotsiaalminister kinnitas juht

nöörid õpetajakutse andmiseks õppejõududele,'

kes töötanud Eesti wabariigis wähemini 10
aastat rahuldawate tagajärgedega. j

Õpetajakutse andmise ettepanekuga wõi
wad esitada baridus-sotsiaalministeeriumi
koolilnalitsusele: riigikoolides riigikoolide ju
hatajad, awalikkudes ja erakoolides kooliwa
kitsused. Ettepanekule olgu juurde lisatud
koolinõuniku arwamus kutse saamiseks esita
tud õppejõu kohta. Ettepanekuid wõiwad esi
kada ka haridusnõunikud.

Ettepanekus peab olema tähendatud esi-

tatama õppejõu haridus, teenistuse käik ja
andmed tema õppe- ja kaswatustöö tagajär
gede kohta.

Kesk- ja kutsekooli teaduslikkude ainete
õpetajakutse antakse ainult neile õppejõudu
dele, kel uit wähemini keskkooli Mõi settele
wastaw haridus.

Awalikkudes mõi erakoolides töökamate
õpetajate esitamisel lisatakse ettepanekule
juurde nende koolide juhatajate arwamused
kutse andmise kohta, kus esitataw õppejõud
töötab mõi töötas.

MAKSUSTAMINE LIHTSAMAKS
Waikeettewõtetcle kindel aas

tam a k s
Kaub.-tööstuskojas on walmimas uus

ärimaksn seaduse kawa, mille järele tuleks 3.,

4. ja 5. järgu kaubandus- ja 8., 7. ja 6. jär
gn tööstusettewõtteid maksustada kindla aas
tamaksuga, mille norm määratakse kindlaks
praeguste keskmiste maksunormide järele.
Selle uuendusega kaoksid ära tulndeklarat
sioouid, andmete kogumised pääkomiteede
poolt, keerulised arwestamised, wastnwaidlu
sed j. m. Seega wäheueks ka maksuameti
töö, sest selliseid wäikecttewõtteid, mille kohta

käib uus seaduseelnõu, on üle riigi umbes
J 5.000.

Euue kawa lõplikku walmistöötamist ko
gutakse andmeid selle kohta, kas wõib kõiki
ühesuguseid ettewõtteid üle riigi ühesuguselt
maksustada wõi tuleb teha wahet linnade ja
maakondade wahel.

Rakvere, redusid 2 vangi

Neljapnewa õhtupoolikul Põgenesid Rak
mere arestimajast 2 mangi August Kullem ja
Adolf Kentem silmapilgul, kui kordnik Miller
saatis mehi wäljakäigukohta. Põgenejad jook
sid üle willawabrikn walja Kalda tänawale.
kus neile jooksis wastu oma nmja ehituse
juures tviibiw kriminaatametnik. Mõlemad
tabati.

„LUTHERI AKADEEMIA" EBASEADUSLIK
(5 ranka d c e m i a ci lv öi k s jagada
fõiflcmnib teaduslikke tiitleid
(yrnnfnbecmhi asutamiseks loa andmine on

tekitanud elemnst õigusteadlaste ringkondades.
Akadeemia asutamisest ei ole informeeritud ma
bariigi walitsnst ega küsitud selles asjas ülikooli
arwamist. Kõige rohkem arusaamatust äratab
asjaolu, et niinimetatud „Luthcri akadeemiale"
on antud Paljudes asjades samaz» õigused, mis on
riiklikulgi ülikoolil. Niisuguste SiguSte andmiseks
puuduS asjatundjate arwates seaduslik alus, sest
armataksc, et craakadeemiale ei mvi usstldada 
gematc teaduslikkude tiitlite wäljaandmist.

KuuldwnSti wõctakse haridusministri sammud
MalitsuseS arutusele. s!a esitatakse riigikogule
selles nSjas arupärimine.

Tartu üliõpilaskonna juhatus deklareerib ama
likult, et Tartu üliõpilaskonnal pole midagi ühist
„Lntheri akadeemiaga".

! ÕPETAJATEL VENES RASKE ELADA
Leningradist Tallinna tagasi saabunud Nõu-

kogude Wenet külastanud naisõpetaja jutustab
õige kurbi jutte sellest, kuidas Pcamad Wenes wi

; rclema sääkfed õpetajad. Nimelt olcwat mõrrel
des teiste nmctnladegn õpetajate palk äärmiselt
madal 80 rubla kuus, keskpärase töölise 100—
300-rublalise kuupalga maStu. Wabamiingilt oS
tes saaks õpetaja om„ Palgaga kuus osta ainult
4 kilo Mõid, kuna möikilo maksab 20 rubla. Kaar
di järele toiduaineid vSteS tulewad need muidugi
odawamad, kuid sageli ei saa kaardi järele lõiki
toiduaineid kätte.

i Hoopis täbarnm lugu on aga riiete muretse
mifcga, kuna ülikond maksab oma 200 rubla ja
palit 150 rubla. Ka korterikriiS on suur, kuna
uusi elamuid Pole Leningradis palju juurde ehi
tatud, kuna rahwaarw on samal ajal kaswanud.

ALAMKODA SAADETAKSE LAIALI
Politilme seisukord Inglismaas näib arene

wat alamkoja laialisaatmise poole. Kõneldakse,
et laialisaatmise lask awaldatawat 8. oktoobril.
Macdonald, Baldwin ja Samuel on saawntanud
kaitsetollide maksmapaneku asjus kokkuleppe.

Peipsil lippusid neli naist
Peipsil, Mecrapalit kohal, läks ümber Piiri

saare elanikkude paat, milles olid jviis naist ia
üks mees. Naised olid läinud Meerapalln tal
lvcks kartuleid tooma, kuid torm paiskas paari
ümber. Kolm naist rippusid kohe, kuna kaks naist
ja mees hoidsid kinni paadi küljest. Koha esõud
nud aurik ..Kungla" päästis ühe naise ja mehe,
kuna üks naistest wahepääl weelgi uppus. Pääs
tetlid naine hoidis hammastega mehe riietest kiu
ni, kuna külm tegi sõrmed nii kangeks ee stued
enam paadiserwast kiuni hoida ei suutnud.

Saladuslik kadumine Vene piiril
' Nariva elanik Johannes Kross ühes sõbraga
sõitis paadil mööda Plüssa jõge Tlibrmka sohu
zõhmikaid otsima. Nüüd on mehel st'.ba paar
päewa kadunud. Kardetakse, et nad sattusid We
itemaa territooriumile, kuna soos puudilb traai
ae?. Zel jiihul ivaugistas mehed Wene piiei
tvalive. Bõi jälle kukkusid uiehed soolaukasse
ning uppusid.

Krossil >äi Nariva maha -> alae stj'st la ist, kes
järelewastveta, kuna nende ema iviibib raivilas
tinrgaiooodis. Mehe kadumist kuulda saades hai
ge seiiukord nniutus kriitiliseks.

Michael Faraday,
kuulus Inglise füüsik, leiutas 1831. aastal elektro
magneetilise induktsiooni. Selle leiutise 100-aas
tast juubeli pühitsevad Londonis 42 eririigi esin

dajad.

Tšiangkaišek,

tagasiastunud Nankingi valitsuse president, pool
das Hiina aktiivset suhtumist nüüd juba rahune

nud Jaapani-Hüna konfliktis.

vu.  — j i . Panditud küla.
°j 'UV°IJ?.II, C • vrris"ASe't Pandui Saksamaal asuvas Holzheimi külas peaaegu kõigi manikkude

varandus. Kulas oh 2850 elanikku 250 perekonnast.

2 SAKALA m. 115 6. oktoobril 1931.



Esimene samm riigiteenijate palkade vähendamiseks

Riiklikkude pankade ja Käitiste juhtivate jõudude ning ametnikkude palganormid ja koosseisud revideerimisele
AMETNIKKUDE PALGAD OLENEVAKS RIIGI EELARVE TASAKAALUSTAMISEST

Valitsus andis juba signaall

Juba ammu liiguvad poiitilistes ringkondades kuuldused, et valitsus tahab hakata vähen
dama ametnikkude ja riigiteenijate paikasid. Raskusi tegevat ainult see, et praeguse valit
suse koalitsiooni kuuluvad sotsid sellega nõus ei olevat. Palkade vähendamise korral
oleks valitsuskriis möödapääsematu, kuid kriisi praegu ei taheta.

Ometi on valitsus tunnistanud tarviliseks riiklikkude käitiste ja pankade juhtivate jõu
dude, ametnikkude ja teenijate palkade ning muude tasude ühtlustamise riigiteenijate tasu
dega kui ka koosseisude võimaliku koondamise. See on Õieti esimene samm sellest aktsioo

nist, mis sihib kõikide riigilt palgasaajate palkade vähendamiseks.
Riigiteenijate palkade kärpimine tehakse olenevaks riigi eelarve tasakaalustamise võima

lustest. Kuid on teada, et riigi tulud näitavad järjest vähenemise tendentsi, samal ajal on
aga kulude kokkutõmbamine ühenduses suurte raskustega.

Vabariigi walitsus tunnistas tarwitikuks riik
tikkude käitiste (ettewötetc) ja pankade jnhtiivate
jõudude, ametnikkude ja teenijate palkade ning
muude tasude ühtlustamise riigiteenijate tasudega
kui ka koosseisude wöimaliku koondamise.

Asjaomaseid ministreid kohustatakse koostama
koosseisud ja tasunormid käitiste wöi Pankade
ülesannetele wastawalt, kusjuures tasude suhtes
tuleb pidada silmas ja näidata koosseisude nimes
tikus wõrdlewa alusena riigiteenijate tasude was
talvad normid ning astmed.

Vabariigi walitsus peab tarwilikuks, et nued
koosseisud ja tasude normid maksma hakkaksid
J. jaanuarist 1932. a.

see on lühikene lakooniline teade, mis pääse
nnd ajakirjandusse. Kuid ometi on selge, et siin
sihitakse üldiselt riigiteenijate wöi õigemini tõi
kidc riigilt Palgasaajate Palkade wähendnmise poole
ja wabariigi walitsnse ülaltoodud seisukoht on
õieti esimeseks sammuks selles aktsioonis. Majan
dusministri seletuse järele on wabariigi walitsuse
otsus tingitud kahest asjaolust, see on kulude
kokkuhoidmise wajadusest praegusel depressiooni
ajajärgul ja õigluse põhimõtte teostamisest amet
nikkude töötasu normides. Wabariigi walitsuse
otsus on selles sihis ainult signaaliks. Riiklikud
käitised (ettcwõtted) pcawad ise esinema ettepane
kutcga, mis wõetakse kaalumisele wastawas mi
nistecriumis. Selle otsuse alla kuuluwad riikki
knd pangad nagu Pikalaenu- ja Maapank, riiklik
põlewkiwitööstns, turbatööstus, sadamatehased,
riigi trükikoda jne. Mis puutub aktsioneeritud
Eesti Panka, siis arwatakse, et wiimane ise teeb
siit tarwilised järeldused.

Nagu riiklikkude käitiste aruannetest selgub,
annawad wiimased wördlemisi wähe tulu riigi
kassale. Samal ajal on aga teada, et paljud
ametnikud, kes töötawad riiklikkudes ettcwõtetes,
saawnd palju enam tasu, kui wastawatcl kohtadel
riigiteenijad ametiasutistes. Olgu siinkohal nime
tatud, et Eesti Panga direktor saab luus palka
ümmarguselt 200.000 senti, Pikalaenupanga di
rektor 100.000 senti jne. Reed palgad on meie
oludes igatahes würstliknd. Ka teiste riiklikkude
pankade ametnikkude palgad on wördlemisi wäga
kõrged, ühtlasi teatakse ka, et nendesse panka
desse parematele kohtadele pääsewad ainult need
isiknd, kes on ühe teatawa korporatsiooni liikmed.

Riiklikkude käitiste Puhaskasu läheb tuluna
riigikassasse riigi wäljamineknte katteks. Iga
aastaga on aga suurenenud raskused riigi eelarwe
tasakaalustamisel. Oleks loomulik, et riiklikud
käitised aitaksid walitsuse ülesannet kergendada
suuremal määral, tui nad on seda teinud senini.

Riiklikkude käitiste juhtiwate jõudude jn alnetnik
kude Palgad samuti ka koosseisud wõctakse rewi
deevimisele juba kõige lähemal ajal. ühewõrrn
kärbitakse niihästi Panga presidentide kui ka amet
niitude palkasid, kui selgub, et seniseid norme ei
saa põhjendada. Millise summa selliste kärpimis
tcga saadakse kokku hoida, pole weel selgunud, sest
majandusministeeriumil ei olnud walitsusele esi
tnda konkreetset kawa.

Sarnase kawa puudumine näitab aga, et siin
ei ole mitte tegemist kokkuhoiu saawutamisega
tentnwateS piirides, waid asi on täiesti põhimõtte
lisc tähtsusega. Nimelt tahab walitsuS hakata
palkasid kärpima jn see on kõik. Wöib-olla, et
praeguse koalitsiooni juures, kus sotsid tõsiselt
mures on oma poolehoidjate kaotamise pärast rii
giametnitkude pereS, ei saa üldist Palkade wähen
damist ette wõtta. Seepärast on algntud pääle
sellest otsast, kus see wähem silma paistab ja wä
hem tüli tekitab. On alatud nimelt riiklikkude

ettewötetc juhtiwate jõudude palkade ja töötasu
wähendamisega, et neid ühtlustada teiste riigi
teenijate omadega. Kuid lõppude lõpuks pole ju
ka riiklikkude ettewõtete ametnikud ja teenijad
muud kui riigi ametnikud selle sõna otsemas mõt
tes.

Majandusminister Pung ott öelnud ühele
päälinna lehele, et praegu ci olewat weel walitsuse
ringkondades kaalutud riigiametnikkude palkade
kärpimise wõimalust. Kõik olenewat aga riigi
eelarwe tasakaalustamisest. Kuid wõib juba ette
arwata, et walitsusel ei ole mitte kerge wähene
mate tulude juures riigi eelarwet tasakaalu wiia.
Järelikult wõiv siis kõne alla tulla ka riigiteeni,
jäte palkade wähendamise küsimus.

Põllumeestekogud on aja jooksul mitmesuguste
kombinatsioonidega suutnud teostada paljud nen
dest nõudmistest, mida nad on pidanud meie põl
lumehele eluküsimuseks. Wiimane „pärl" oli
põllutöökoda. Samal ajal on nad itta õhutanud
wacnu põllumehe ja palgasaaja-riigiteenija möi
kooliõpetaja wvahcl. Mis puutub wiimastcsse,
eriti maäkooliöpetnjatrsse, siis on rahwaklass en
dale osanud kätte wõidelda igatahes sellised tin
gimused, mis tekitab kadedust talupidajate keskel.
Maakooliöpetajad on wiimasel ajal nende talude
ostjateks, mis oksjonil wõlgadc katteks maha
müüakse. Kuid et ka maamehele midagi reaalse
mnt pakkuda, selleks olewat kogumehcd wnlimis
loosungiks wõtnnd kõikide riigilt palgasaajate,
nende hulgas esijoones õpetajate, palkade kärpi
mise nõudmise. Teega alatakse siis riigiteenijate
palkade «tähendamise aktsiooni mitmelt rindelt.

PAKUTAKSE 20.000 TONNI RUKIST
P n uduwad teated 40 wall a st
Majandusministeerium on saanud rukkipakku

misi kokku juba 840 wallast. Puuduwad teated
weel umbes 40 walla kohta. Seniste andmete jä
rele pakutakse terawilja kaitseseadust alusel rukist
müüa 17.400 tonni. Esikohal pakkumise hulga
poolest seisab Tartumaa, edasi järgnewad Wiru-,
Järwa- ja Wiljandimaa. Koguni mähe pakkumisi
on aga Petseri-, Walga- ja Saaremaal. Arwa
takse, et walitsusel tuleb oSta wähemini 20.000
tonni kodumaa rukist kokku. Möödunud aaStal oS
teti ümmarguselt 80.000 tonni.

KUHU JÄID MILJONID?
Suurem raharaiskamine Kohtla
riiklikus pölewk i.w i tööstuses
Hiljuti tuli riigi põlewkiwi tööstuses Kohtlas

awalikuks suurem raharaiskamine, mitte oli toime
Pannud põlewkiwi tööstuse ametnik Paul Roots,
50 aastat wana. Nahakõrwaldamise oli Roots
toime pannud allkirjade wõltsimise abil.

Juurdlusel on selgitatud, et Rootsi poolt kõr
waldatnd rahasumma tõuseb 16.508 krooni päälc.
Päälc nimetatud riigi raha on Roots kõrwaldanud
wecl raudteelaste tarwitajntx ühisuse oma 240.000
senti. Kuhu Roots raha pannud on, seda ei teata.
Arwatakse, et Roots on raha kuskile kõrwale pan
mid, et pärast wõtta oleks. Kuid mees waikib
täiesti. (5i ütle, kuhu ta raha on pannud. Igatahes
ara raisanud raha ta ei ole.

Roots pidi sisse kasseerinud ettetcllitawate wa
gnnite maksu 10 krooni iga waguni Päält, kuid ta
suurendas selle summa omnwoliliselt 15 krooni
Pääle. Rootsi seletuse järele wötnud tg seda maksu
kaitseliidu hääks, kuid seni ei ole selgunud, milli
selc kaitseliidule need summad edasi anti. Arwa
takse, et see kaitseliit pole keegi muu kui Roots ise.

LÄTIVAENULINE MEELEAVALDUS VILNOS
Põhjuseks Poola koolide snlgrmine

Pühapäewa õhtul korraldati Wilnos Läti saat
konna maja ees lätiwaennline meeleawaldus. See

oli tingitud sellest, et hiljuti suleti Lätis Poola
koolid. Meeleawaldustes öeldi rohkesti ähwardusi

Läti aadressil. Kui lärm liiga suureks läks, ajas
politsei mceleawaldajad laiali.

800 ME APPIHVVD PIIRITUSE PÄRAST
«Helsinkin Sanomat" tiriutab, et praegune

Piirituseasjandus kõigi oma seadusewastaste sala
piiritustega õõnestab rahwa kõlblist tasapinda ja
moraalimõisteid. Olewat maja rahwnswahelist
koostööd salapiirituseweo häwitamiseks, kuid mõ
ned riigid, nende hulgas ka Eesti, soodustawad
seda kuritööd ning on seaduserikkujatega kõige Pa
remates suhetes. Leht ütleb, et meie jõuame kesk
aegsesse mererööwlite oludesse ning üksikutel rii
kidel muutud selle wastu wöitlemine wöimatuks.

800 ME XAOTAV KEELUSEADUST
Soonte seaduste wäljatöötamise komiteel on

Praegu lõplikult walmimas eelnõu rahwahiiäletuse
toimepanemiseks keeluseaduse küsimuses. Rahwale
antakse otsustada küsimus: kas täieline keelusea

.dns wõi alkoholimüttgi korraldamine Björken
heimi komitee seaduselnöu alusel. Wiimane eelnõu
soowitab õlle ja weinide (kuni 12%) wabamüü
ftilc laskmist.

25.000 HIINLAST UPPUSID
Aunani prowintsis (Hiinas) on suured upu

tused. West jõgedes tõuseb kohutawalt. Umbes
5000 ruutmiili maad on suurmeest üle ujutatud.
25.000 inimest olewat uppunud, üle 300.000
elaniku olewat pääwarjuta. Kogu lõikus olewat
häwitatnd. Peaaegu kõik kariloomad olewat np-
Punud.

LÄTI KESKERAKONNAD VÕIDAVAD
Totsid kaotawad 2—3 kohta

Läti parlamendi «valimised lõppesid pühapäewa
õhtul. Walilnised lttöödnsid kõikjal rahulikult. Riias

käis walimas kodanikku, «viimastel Riia
linnawolikogu «valimistel oli hääletajaid
Teimi >vnli»nistest osawõtt oli 80 protsenti.

WalimiStc pääkolnitce esi«nccs teeb esialgsete
hääletustulemuste kokknlvötte ja järeldab, et sot
sialistid ja põllumehed kaotnivad. Temokraatlik
tscntru,n jn asunikud «võivamad. jjomtnuniStid on
«võitnud Riias tublisti hääli juurde, «nujnl on naa
jnendelc antud häälte ar«v endine. Wali«nistest
ofalvõtt on olnud maal loium kui linnades.

lssimesed koktuwotted näitnlvad, et sotsialistid
kaotajvad 2—3 kohta, ctgc tugelvnsti kaota Ivad
äärlnised pnreu,poolsed. Nii saab rahivuslik blokk
kõigest 2—3 kohta endise 8 asemele, kuna Uinu cd
Bergi rahivuslik rühm ei «vii läbi ainustki kandi
daati. Temokrnatlik tsentrum saab kohta endise
3 ase,nele. (sdu,«eelsed e,«dise kahe a> einele neli
kohta, ««oorpöllumeeste ehk asunikkude erakond saab

6—7 kohta endise 4 asemele, põllumeeste liit säili
tab nrwatamaSti endise armu kohti.

PIIRITUSPAAT „IREENE" HUKKUS
Kokskäri lähedal hukku.? lnuväewnl sell 9 

rituspaat „Ireenc", mi.? jooksis madalikule. Nel
jameheline meeskond päästeti Kokskäri saare
elanikkude poolt.

Merel on kaduma läinud ühes laadungiga
Saksa kodanikkudele MeiSnerile kuulu iv Piiritus -
paat „Rosett". Meeskond tuli Tallinna, kuS sele
tas, et paat olewnt ühes laadungiga läinud mere
põhja.

MUUDATUSI RIIGIKOGUS
Riigikogu liige rahwaerakonna rühmast J.

Westholm on omad molituscd n»aha pannud ja
Riigikogust lahkunud. Riigikogu juhatus otsustas
Westholmi' asemele kutsuda sama nimekirja järele
adw. Eliascri.

INGLISE NAEL LANGEB EDASI
Inglise naelsterling, mis mnliepääl müikest

tõusu näitas, on uuesti hakanud langema. Tuur
ostu- ja müügikursi ivade teeb kaupmeestele tõsi
seid raskusi. Londonis noteeriti Inglise naela
14-,24 Ameerika dollari wastu.

: PAHAMEEL KORP. „VIRONIA" VASTU
! Korporatsioon „Wiroonia", millist nimetatakse
muuseas meel Eesti ..härrasmeeste" korporatsioo
inks, on lepingu wnhekorras sakslastega. ..Wirso
nia" tegewns on tõsiselt pahandanud teisi Eesti
üliõpilaste organisatsioone ia wiimased on otsus
tanud nõuda kategooriliselt, et ..Wiroonia" oma
Mahekorrad sakslastega lõpetaks.

Purjus mees rongi all
Pühapäema õhtul jäi Eliva jaama suures

rongi alla keegi Rooman Peen?. 3."> aastat ivana.

Mees oli joonud end purju ja märatses. Tal oli
gilarre käes ja lahkudes sõprade seltsist lubas ia
miilita koju, et jääl ema ära rappa. Tee õudne
ähivardus jäi teostamata, sest mõne tunni päralt
leiti mees rongist puruks sõidetutia. .tlttidas ia
rongi alla iattus, seda ei teata.

Siiütepommid lapse taskus
Laupäeiva õhtul tuli Narivas Bäiru täitaival

asmvasse pagariärisse keegi b.aastane poisikene
Eduard Tommer ja tahtis osta maiustusi, Kui
poisike käe tasku pistis, et ivälja ivõtta rahakotti,
plahivatas pnksitaskii. Pagar haaras lapsel kraest
kinni ja lviskas ta üle leki onta tuppa, kus kus.
lutas iveega plahivainjest tekkinud tule. Laps sai
kulehaaivu.

selgus, et poisike kandis enda taskus mingi
suguseid Mäikeseid süütepoome. Kätt tasku pistes
olid need plahivatauud.

Kõik lädeb kaduviku tqed. ..
Ameerika dollarid, mis ringkäigus juba ära kulunud, kogutakse kokku ja

põletatakse ära suurtes raudahjudes. Labidaga aetakse nii tulle miljonid dollarid.

Osmussaare mereõnnetus selgitamisel

Paadi purunemiskohal ainult paar jalga vett
SÕITJAD OLID „S 0 OJADE" PÄÄDEGA

Tuukerlaew „Parlo" tõi randa Osmussaare
lähedal karil hukkunud Soome mootorpaadi ~101-".
Laipu uppumiskoha lähedalt ci leitud; nähtawnsti
on wesi kannud need kaugele. Merest on leitud
üles pääsnu Olupere riided ning uppnuud nais
terahwa riided. Paadis oli wiina-, õlle- ning
konjakipudelid. Kohal, kus paat oli wajunud pöh
ja, oli kõigest paar jalga wett. Kui paadisolijad
oleksid jäänud paati Paigale, poleks keegi neist
uppunud.

Paadi hukkumisel eluga pääsenud Karl Oluper
jutustab, et tema ühes soomlaste-piiritusewedajn
tega Crkki Saari ja Thure Höglundiga kawatse
ltud osta Osmussaarelt paadi. Kriminaalassis-

teut Paul SUiitberg pakkuinid citb kaasa, öeldes
endal ka asja olewnt Osmussaarele. (5-nne sõit
mist wöetud restoran „RoomaS" napsu. Säält
tulnud kaasa Toome piiritusemednjad kellegi tund
mata daamiga. Tiis sõideti autoga Paldiskisse,
kus restoran „RogermiigiS" joodi konjakit. Pii
ritusewedajate paadis alati sõitu Osmussaarele.
Kaasa sõitis ka autojuht Tentifoli. ühes wõeti
ka napsutagnwara.

| õikki paat wappunud jn raksnhtanud. Kohe ha
tanud mett sisse jookSmn. Paadisolijad malmis
tunud ujumiseks ja hüpanud mette, lus kange mee
mool kannud neid edasi.

Mäss Oudowa kolhoosis

Koolhoosnikud süütasid oma kolhoosi põlema
VILJA VARGUSELE JÄRGNESID SURMAOTSUSED

Hiljuti põletati Ondown linna lähedal maha
kolhoos, mis asutati alles mullu suwel. Nagu
Narma saabunud teated kõnelewnd. on süüdanud
kolhoosi kolhoosnikud ise, kes sattusid wastollu Nõu
kogude wöimudega. Mässujuhid wiidi Oudowasse,
kus nad lasti kohtuotsusel maha.

Rahutused on saanud alguse kolhoosis wilja
koristamise ajal. Sügisel ilmusid kolhoosi ametni
kud, kes Märkisid üles põllusaagi. Wastawate ees
kirjade järele määrati igale kolhoosnikule aasta
toidunorm kindlaks, kuna ülejäänud osa pandi
kattu linnawiimiscks. Talumehed leidsid, et ela
miseks jäetud norm on wäike ja hakkasid normi

suurendama Margusega, öösel lauti aidast milja
lotte metsa, kuhu Peideti. Ametnikud said märgu
sest teada, sest kolhoosis lcidu.z ka neid, kes andsid
Marguse üle?. Miilitsnmõimnd tabasid kolhoosni
kud, kui need olid peitmas kartulisaaki metsa.

Tnndlnste ülekuulamisel tekkis sõda. Talu
mehed tungisid nuutidega ametnikkude kallale.
Ametnikudelt wõeti relwad ning nad pekseti kol
hooSnikutc poolt uimaseks. slolhooS pisteti põlema.

Järgmisel päewal salkkond pnnawäeläsi man
giStaS mässajad. Nad toimetati TudomaSse, kuS
GPtl osakonna otsus oti järsk ja lühike mehed lasti
maha.
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Sakalamaa elu

Viljandist

EUROOPA-LENDURID VIUANDIS
Kuhu jäi müts ja 12korwi Hm*
Wiljandi end. mõisa omaniku llngern-Stern

Bergi ringreis Euroopas jõudis lõpule. Pühapäe
wal jõudis Sternberg. kelle monoplani juhtis 
ten Döring. Eestisse.

Aohapääl linnas oli Parum tagasituleku waStu
«ärgata suurt huwi, sest oli lahti lastud jutte et
parun wiskab sile linna sõites maha oma mütsi
ja kes mütsi üles leiab ja kätte toimetav. Pidi ta
suks saama 12 korwi õlut. Oli arusaadaw. et iga-
Aks tahtis saada sarnase õnne osaliseks. Lendnrsd
pidid jõudma linna kohale kella ühe a,aks Päewal,
kuid nad hilinesid, jõudes siia alles poole nel,a
ajaks õhtupoolel.

Ungern-Sternebregi lennuk, uns on ühe kan
depinnaline kerge sp-rdilennuk. millel sile linna
koitis oli selgesti näha tähed ES.-UST. Lennuk
tegi linna kohal Paar ringi, mille järele jatkas
reisi Tallinna poole, kuhu ioud,s kella 5-ks.

Lendurid jöuawad tagasi Wchandrsse tersipäe
val kella 3 paiku. Nende wastuwötmine korralda,
takse Riia maantee ääres ladude lähikonnas.
Wastuwõtu juures tehakse esindus ja huwilende.
Juurdepääs on kõigile asjast huwitatuile waba.

Saksa teatriõhtu „Koidua"
Ettekandele tuli Fr. Arnoldi ja
Baehi jant „Stöpfel" (.„Prunt")
Laupäewa õhtul kanti „Koidu" lawal kohalik

kude saksa asjaarmastajate poolt ette Fr. Arnoldi
ja E. Bachi 3,waatuseline jant ..Stöpsel"
<„Prunt"). Kuna see jant mõni aeg tagasi läks
ka „Ugälas", sris oli saksa asjaarmastajate la
tvastuse wastu huwi ka eesti seltskonnas.

Saksa asjaarmastajate peres on andekas trio
lhrde Knüpseri, Grosseti ja Poelchau näol, kelle
õlul seisiski „Stöpseli" kandwamad osad. Neid
täiendasid anderikkalt pr. Stein ja prl. Blumberg,
kes uute inimestena katval tundsid end täiesti wa
badena ja kodustena. Teised osalised andsid rahul
datvalt wajaliku. Publikule, keda oli haruldaselt
palju, meeldis ettekantud jant wäga ja õhtu õn
nestus aineliselt hästi.

õpetajad pidasid koosolekut

Pühapäewal, 4. okt. s. a. pidas Wiljandi linna
ja kihelkonna õpetajate ühing aastakoosolekut, mil
lest wõttis osa 15 õpetajat.

Ähingul oli möödunud tegetvusaasläl tulusid
548 kr. 86 senti, kassa seis 68 kr. 74 senti.
1931./32. a. liikmemaks määrati 1. haridusejär
gus õperajaile 1 kr. 20 senti, 2. 90 ja 3. 
80 senti. Eelarwe tasakaalustati 234 kr. 74 s.

ühingu juhatusse waliti: õp. W. Sasi, K.
Kümmel, E. Saarend, M. Jntelman ja A. Kiwi
rähk; rewisjonikomisjoni: M. Warik, A. Moks ja
J. Muinaste; asemikkudeks Wiljandimaa Õpet.
Liidu asemikkudekogusse: P. Adamson, H. Ruubel,
P. Rängel, A. Moks, A. Kisla ja A. Okelman.

Wiljandi ühingu piirkonnas töötab üle 100
õppejõu, kellest kuulub ühingusse 50 õpetaja üm
ber. Organiseerimatute hulgas on pääasjalikult
keskkoolide õppejõud, kellest suuremal osal pole näh,
tawasti wajadust oma huwide eest wälja astuda.

Poomi voodisamba küljes

Kirikumõisa tänama l nr. 46 elutsetv Anton
Kile, 29 aasrat ivana, leiti 3. skp. õhtul kella
18.30 ajal oma toast tvoodi samba küljest kaela
salliga ülespoodult. Kile oli uksed lukustanud ja
enese teadmata põhjustel üles poonud. Kilel jäi
maha naine ja laps.

JB klassi turniir algab
Täna algab malcseltsi poolt korraldatud B

klassi turniir, mis on ühtlasi ctielvalmistuseks
turniirile linnamcistri nimele, mis algab kohe pä
rast B klassi turniiri. Osa Mõrta MõiMad kõik ma
letajad ning neid registreeritakse enne turniiri al
gust kohapääl. Turniir algab kell 6 õhtul. 
mängijatest saaivutab tagajärjeks enam kui 75%
kogu mannalt kust punktide armust, pääseb osa
wõtma turniirist linliameistri uimele.

Purustasid pähklipuid

J. Raestik ja Theodor Pihlak sattusid hiljuti
mägedelvahi Johansoni küüsi momendil, mil nad
purustasid pähklatc saaMinamiseks niägcdes puid.
Johansoni poolt lasti neile protokoll teha ja rahu
kohtunik seda asja arurauud otsustas mõlemaid
karistada 3.krooniliic rabairahiviga möi tnaksu
jõuetusel ühe övpäemase arestiga.

| Viljandi mehe seiklused Narvas
I Wiljandi kodanik Hans Kiwikink oli sõitnud
Nartva, kus korteri ivõttis ..Litvonia" wõõraste-
majja. Mees maksis ette 3 päeiva üüri ning

( söögiraha. Kuid 8-päeivase tvöörastemajas ela
inise järele ta seletas, et läheb maale. Popoivka

j külla, kust tagasi tulles lubas tasuda 5 päeiva
arwe,

- Kuid hotelliperemees tabas Popoivkasse sõit
j nud Wiljandi mehe Nartva raudteejaamas, kus
i mees tahtis end poetada Narivast iväljuwale ron
gile. Hans Kitvikink anti Nariva raudtecpolitiei

. korraldusse.

ILMATEATED
Öösel külm a, päewnl wihma
Loodeta w ilm teisipäewal, 6. oktoobril.

Öösel keskmise kiirusega, päewal kõwenewaid edela
poolseid tuuli, öösel selgewõitu ja sisemaal kohati

i kerget külma. Päewal suurem pilwitus, . paiguti
I wihma ja temperatuur suurema muutuseta.

! iilewaade 5. oktoobril. Islandi madal
, rõhkkond, weelgi süwenedes, laienenud Shoti me
, rele ja Norra rannikule ja näib homseks suundu
; wat Põhja-Skandinaawiasse. Tema soojalaine on
Lääne-Euroopast lewinud Kesk-Euroopasfe ja
Lõunaõandinaawiasse. Eilne Lääne-Wene ma
dalrõhKond suundunud Uraalideni, kõrgerõhkkond
waldab Kesk- ja Lõuna-Euroopa ning ulatub Lää

! nemere ida rannikule. Eestis oli päewal 9—ll
kr., öösel 3—6 kr. ja täna hommikul 4—9 kr.

sooja. Metobs.
Möödunud nädala leiud

Siit - skält on leitud pisemat
kribu-krabu

Enge-Wõlli teelt, Taewere tvallast, leili juba
1. septembril punasest nahast rahakott, milles 5
krooni 1 sent sularaha ia dokumendid Salme lii
rissoni nime pääle. Leid toodi alles nüüd leiubü
roosse. 26. septembril leiti Wiljandist Riia maan
tee äärest kaitsewäe õppeplatsilr kooli lõpumärk,
mille tagaküljele oli sisse gralveeritud ..Artu 1929.

1/VI 1933" 22. septembril lein Wiljandist
Pärnu maanteelt üks rull walget pakkimise pabe
rit. 26. septembril Waksali teelt nahast hobuse

. ööpäirsed. Samal päcwal leiti Põltsamaalt Wcski
tänatvalr uk?e ivõti ja päetv hiljemini Wiljaudiü
Tallinna tänatvalt amo radiaatori väälminc kap
sel.

29. septembril oli keegi kaotanud Põltsamaale
liuna tänaivale meestcrahlva suivcmütn. 26. sept.
leiti Suurc-laani-lälewcrc tuaauieelr naiste
rahiva varema jala kaloss. 28. septembril leiti
Wana-Pülrsamaa ivatla laadaplrnlt nöörohjad
waskscte rõngastega. Juba 26. mulil leiti Sinire-
Jaani spordiplatsilt ivihinaivari, niis alles nüüd
toodi leiubüroosse.

1. oktoobril leiti Losnmägedesl karmu ääreü
ivillane labapeo kindapaar - punakar..musra kiria
ivalgctc triipudega. 2. oktoobril leiti Lutsu täna
toalt 1 kroon sularaha.

Laps kukkus läbi akna
Kullamäe tänawal nr. 3 elutsema Artur Loigo

tütar Laine kukkus maja teiselt lor
ralt läbi akna täuatoale. Laps toimetati raskelt
põrutatuna haigemajja. Arstid konsiareerisid pää
aju põrutuse, fittb loodetakse, ci ta elu hädaohus
pole.

Hää saak.
Inimese kõrgune õunapuu Viljandis täis õunu,

Viljandi „uuslinna" vaade
Lembitu puiestee suvel.

Roheliselipu-päevad Viljandis

Sakaiamat raktale lubatud C. R. Jsakubtõnipittteidiiaaeme JPSHaaaeeste Ksdu »"
XL PÄTS OMA KODUKOHAS JA KOGUDE AKTUSTEL

Riigiwanema katt volitittst kõnet
pääle üheteWkümmend. Rkigiwanemale raportee
ris garnisomülem kolonel Gchmidt, mille järele
riigstvanem terwitas linnapäad, maawalitsufe esi
meest ja ««kompaniid, minnes selle järele kaitse
lndn majja kohwi jooma.

Lühikese peatuse järele sõitis riigiwanem edasi
Holstresse, oma wanaifa „Pätsu" tallu. Koha
pääl oli talle uhke wastuwött korraldatud. Kuna
kohapäält Polnud saada orkestrit, siis toodi kohale
weoantol kaitseliidu orkester Wiljandist.

Pätsi taluS, mis praegu on teiste omanikkude
käes ja armetus seisukorras, istutas riigiwanem
kaks tamme ühe „Pätsu" tallu ja teise „Päts«"
westi juurde, üks tamm istutati maja asemele,
kus oli kunagi elanud ja esimest korda päewawal-.

gust näinud riigiwanema isa. '
C. R. Jakobsoni Pildi annetamise aktus oli

j määratud «Põllumeeste Kodusse" ketta 1 ajaks
päewal. El riigiwanemal tuli Holstres kauem
peatuda kui oli ette nähtud, siis hilines aktus tu
gewasti. Alles kella 2 ajal wõis pastor Westren-
Doll alata waimuliku talitusega. Et waimulikul
oli sõnu rohkesti öelda, siis oli täiskiilutud saalis
olemine tõsiseks Piinaks.

Vaimulikule talitusele järgnes riigiwanema
köne, milles ta alla kriipsutas seda, et Jakobson
oli kogu rahwa eest wõitleja ja sellepärast polewat
põhjust teda eriti just põllumeestel meeles pidada,

' waid kogu rahwal. Tema sihid ja Püüded on
nüüd kümnekordselt saawutatud ja nendel oli
õieti wähe ühist põllumeeste praeguste püüete ja

Möödunud fuwel lubas riigiwanem Pitts lau- j
lupeo ajal külastada Wiljandit ja külakostina i
kaasa tuua suure C. R. Jakobsoni pildi, mille oli i
kunstnik Ants Laipman maalinud ja millele ei i
teatud kohast aset leida riigiwanem» residentsis. I
Pildi pidi endale saama Sakalamaa rahwas, kelle j
keskel aset leidis Jakobsoni arataw ja tuldsütitaw .

tegewtts. 11
Sel korral ei saanud riigiwanem ise sõita, !

j ega ka pilti saata oma esindajate kaudu, kuid :
' nüsib jõudis kätte teine ja riigiwanema erakon- ;
nale soodsam moment, nimelt Wiljandimaa põllu- 

! meesjekogude 10 aasta juubel. Nüüd ei seisnud
riigiwanema sõidul ees mingisuguseid takistusi ja
ta tõi ka Jakobsoni pildi kaasa. Sakalamaa rah
wast aga, kellele pilt lubati, oli saanud Wiljandi
põllumeeste selts, kelle „kodu" seinale pilt asetati.
Tähendatud ruum on otsekoheses ühenduses kõrtsi- j
ruumidega.

Riigiwanem Päts sõitis Wiljandimaale lau
päewal, kuna teda Järwamaa Piiril kaitseliitlaste
ja lotade poolt wastu wõeti. Õhtuks, paale Ima
were piimatalituse waatamist, suundus riigiwane-
Ma auto Puhkide „Pilu" tallu. Riigiwanemat
saatis Eesti kroonimatu kuningas Joachim Puhk
kogu sõidul ja andis talle oma talus ka öömaja.

! Riigiwanemat oodati Wiljandisse kella 
' ajaks pühapäewa hommikul. Selleks ajaks oli
! kaitseliidu staabi ette üles riwistatud kaitsewäe ja '
kaitseliidu Poolt aukompanii. Riigiwanem jäi
tublisti hiljaks, jõudes Pärale kümme minutit

sihtides». Jakobson alt esimene mees, kes rah.
wale möudis ilmalMu haridust, kuna senini oli
rahwast juhitud krriku juurde õnnistust otsima.
Jakotsoni äratusel, hakkas rahwas huwi tundma
politkka wastu ja endale maiseid õigusi otsima.

Pääle kõnet andis riigivanem Päts Jakobsoni
"pildi iile põllumeeste seltsi esimehele Laurile, kes
pitdi seinale asetas. Riigiwanema köunle järgnes
riigihümn. Lõppsõna üttes H. Lauri, mille järele
kauldi „Ecstimaa mu isamaa".

„Ugala" saalis oli kella 3 ajaks ette nähtud
Wiljaudimaa põllumeeste esinduse ja kogude 10
aasta juubcliaktus. Suure hilinemisega algas
aktus täie saali ees. Kõnetooli mõlemale poole

. äärde oli asetatud rohelised lipud, armult 22.
1 Pääle waimulikku talitust sa põllumeeste esinduse
esimehe Lauri kõnet wõttis uuesti sõna riigima
nem, kes seekord pidas õige sõjaka politilise kõne.
Ta wõttis oma kõne sissejuhatuseks saksa luule,
taja sõnad: „See jumal, kes on raua loonud, ei
ole tahtnud orjasid." Ta ülistas wöitlust rohe
liste lippude all ja tähendas, et sotsialistidega

. koaleerides on nad suutnud oma kasuks kätte saa-

Ida rohkem kui ühegi teise walitsuse ajal. Nad
J on saanud põllutöõkoja, mis olcwat kogude am
! muaegne unistus. Sotsialistidele ei keelmat nad
! töõlistekoda.

. j Riigiwanema kõnele järgnesid tcrwitused. Lb
! tul oli pöllumeestckodus suurem juubelisööming.
i millest osa wõttis ka riigiwanem. Riigiwancm
i sõitis tagasi Tallinna hilja öösel.

Oma meeste viik
Kaitseliidu spordiklubi ja „T alevik" mängisid 1:1

JALGPALLIHOOAEG ON LÕPUL
Pühapäewal lawastasid staadionil jalgpalli-1

wõistluse „oma mehed" mängisid „Tulewik" ja
kaitseliidu spordiklubi. See wõistlus oli oma
kohta wäga huwitaw, kuna nüüd aivanes wõima
lus näha, kuipalju siis kaitseliidu mehed on „Tu-!
lewikust" üle. Arwestadcs sellega, et kaitseliit

! „Tulewiku" mehi linnawöistluse ajal isegi reserwi 
ei usaldanud wõtta, oodati spordiklubi meeste ko-!

hutawat wõitu. !
! Kuid juhatuse tegewus on spordiklubi ridades
' esile toonud mingisuguse lagunemise ja meeleolu
languse. Osa mängijatest oli asetatud „asjaar
mastajate" koolipoistega ning kuigi klubi mängis
wahest tehniliselt paremini, „Tulewiku" hoogne
esinemine siiski ei lasknud neid wõita.

! Esimesel poolajal pääses ..Tulewik" koguni 1:0
juhtima. Wäraw tuli Annuse ilusast kaugelöögist,
kusjuures suuresti aitas kaasa ka mügerikuks tal
latud tväli just wärawa ees pall wõttis mät
tast teise suuna ning hüppas wärawawahi käte
wahelt wärawasse. Tasus selle wärawa Laaman
wärawa eest püüdmatult löödud palliga. Teisel

i poolajal wärawaid enam ci tulnud, nii ct lõpp- '
resultaadiks jäi 1:1. I

..Tuletviku" mehed tõid oma wäraivawahil
Nähe autoga Paidest meeskoori kontserdilt kirikust

! otse wärawasse. Wastandina spordiklubile näi- '
tab see, kuis „Tulewikus" hoolitsetakse meeskonna!
täiuslikkuse eest.

! Mängust oli näha, et jalgpalli hooaeg on juba
i lõpule jõudnud. Pole enam seda kiirust ning ele
' wust, mis oli näiteks Pärnuga linnawõistluses.
Tundus, nagu oleks Pärnu linnawöistlus olnud

' meie meeste suurwõistlus, milleks tvalmistuti
kogu suwi. Pärast seda, kui karikas õnnetult läks
lõplikult Pärnule, on nagu punkt pandud selleks

i hooajaks.
Kuidas tulewal hooajal uuesti alustada, sel

, leks tehakse juba mitmesuguseid eelarweid ja kaa
lutlusi. Tegelikkudes jalgpallimeeste ringkonda
des tahetakse Wiljandi jalgpallile anda hoopis
teine suund. Eelseisew talto annab küllalt aega
arutlusiks ja kindlamate otsuste tegemiseks, .et
tulewal ketvadel alustada uue hoo ning energiaga.

Hilissügisene linnukontsert mägedes
Tormi järele saabas üürikeseks toeline kevad

VARBLASED JA KULDNOKAD TEEVAD TIIVARIPSU
Kuna enamjagu rändlinde meilt juba on lah

kirnud, wiimased äkkitulnud rojuilmad päälegi kii
vendasid äralendu, jäi kogu loodus korraga nagu
raskesse unne. Laupäeiva kestel aga saabus jälle
soe ilm ja loodus lõi hetkeks nagu kemade kujutlu
sel uuesti eleivilc. Kes pühapäewal Marahommi
kul juhtus Lossimägedes jalutama, see Mõis sääl
kuulda haruldast linnulaulu kontserti.

Oli parajasti üks meie hulguslindude suur
parw jõudnud peatuma Kaeivumäe ümbrusse ja
Waluoja piirkonda ning hõiskas sääl ja trallitas
nagu oleks saabunud ketvad. Neile olid seltsinud
mitmed hilised rändlinnudki ja kontsert tuletas
meelde aprilli lõppu, kui mitte koltunud ja raagus
puud poleks mananud esile sügismeelcolu. Talk
kond rasMatihaseid sätsistas ja kisas haabade
otsas, ikka paarikaupa, nagu oleks tulnud tagasi
nende armuaeg, Mäikesi, . erksaid põhjatihaseid
hüples ja turnis sarapikus ja sabitses maas koL
tunud rohus. Mitmest suunast kuuldus korraga
tvaljut tüütitamist, puukoristajad, nagu hiired
sibasid mööda puutüwesid üles-alla, heledalt tväl
küsid lennates nende hallid ja puhaswalged suled.
Kes teraselt maldas Maadelda üksikuid Manu puid,
see MõiS ka kindlasti silmata mõnd wäikest porri

urgitsemas oma peene kõmcra nokaga sambla ja
puukorba konarate lvahel. Ainuüksi Kaewumäe ja
Suusamäe ümbruses oli Mõimalik loendada ter
loelt üksteistkümmend linnutõugu, kes kõik oma
häälitsusi ühekorraga lasksid kuulda, pääle eel
poolmainitute lveel sootihane, ohakalind, põld
lvarblane, kuldnokk, hallrästas, puuakurguke ja
paar hilist salu-lehelinnukest, kes wist põhjapoolt
rännates ilusa ilma tõttu olid jäänud siia peatuma.

Huwitalv oli Maadelda, kuidas kuldnokad paa
riti olid tagasi tulnud oma sulviste puuõõnsuste ja
pesakastide juurde ja sädistasid sääl ning lasksid
toile nagn kewadel, pcntamise ajal. Varblastel
näis oleivat mingi eriline pidutuju: iga ivaremc
augu ja müüriprao ümber, kus neil sulvel olnud
pesad, löödi niisugust tiüvaripsu ja tehti kura
meerimise muusikat, nagn oleks neil kamatsus ha
kata munema.

Nagu näha, on meie pölisiel snlislaulikutel
metsas Meel lõbu laialt. Warsti aga kaotvad siit
lviimsed rändlinnud ja meie arnnad pnigalinnud,
tihased, talwikud, leclvikesed jne. hakkawad samm.
sammult ikka nihkuma inimeste asulatele lähe
male.

Metsaoksjonid lõppesid
Suurem osa metsalanke jäeti väljapakkumata

VILJANDI LINNAVALITSUS PAKKUS ENDALE 4 LANKI
Laupäewal lõppesid Wiljandis ..Küttide Ko

dus" metsaoksjonid. Kuna wiimasel oksjouipäe
lval tulid pakkumisele metialangud. mis linnale
lähemal kui eelmistel päewadel pakutud metsad,
siis oli osaivõrt oksjonist clawam.

Esimesena wõeti pakkumisele langid Aimla
metskonnast. Müügile määratud 48 langist müü
di ära 15. Suurem osa lankide juures pakuti
kroon juurde ja saadi need ka käite. Ainult ühe
laugi juures läks pakkumine mitme mehe wahel
lahti. Metsakaupmeestest ostsid lanke J. Patune,
Mirka ja Luts. Müügile oli määratud metsa
110,19 hektaari, mis hinnatud 24.268,03 krooni.

Loodi metskonnast oli müügile määratud mct
sa 19,5 hektaari. 16.898.34 kr. eest. Kirjalikke
pakkumisi esitati 5, Kirjaliku pakkumise andis
sisse ka Wiljandi liunawalitsus. Linnapää Ma
ramaa pakkus weel linnawalitsuse Poolt suuliselt.
Linn ihaldas Loodi metskonnast wiis metsalanki.
ühe metsalangi pakkus aga linna käest ära Tar
wastu metsaangeldaja Mirka. Liunawalitsus sai
oksjonilt 4 lanki 23.400 kr. eest. Kõik langid

j o-teti Piima metsast, üldse oli Loodi metskon
nast pakkumisel 20 lanki, millest 13 ostjaid leidsid,

j Tarivast» metskonnast müügile määratud 17
j langist osteti ära 5 lanki, Oksjonile, oli määra
! tud 15,62 hekraari metsa ja 826 puud 7.865,38
kr. eest. Kahele metsalangile pakuti juurde lige

' male 20 prots.
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Viljandimaalt ja
Mulgimaa rajalt

SURM VANKRI RATASTE ALL
Soosaare wallaS, Laari taluS elutsew Jaak

«areS. 67 aastat wana, jäi üks kilomeeter Kolga.
Hoayi alewist eemal wankri rataste alla ja sai
raskeid wigastufi. Ta toimetati linna higemajja,
kus pühapäewa õhtupoolel hinge heitis.

Gares oli läinud piimaühingusse Piima wiima.
Teel tuli talle wastu maawalitsuse teehööwel. Ho
hane hakkas kartma ja Mares ronis wankrilt
maha. wötteS hobuse suuäärest kinni. Hobune tõu
kas wanakese maha ja tõmbas wankri rattad tal
Üle rinnakorwi. Rattad muljusid rinnäkorwi sisse
ja wasakpoolfed ribikondid peaaegu kõik katki.

Wares toimetati raskelt wigaStatuna haige
majja, kus teda wõimalik polnud enam päästa.

KÕRGENDATUD ÕPPEMAKS KINNITATUD
Wnmasel maawolikogn koosolekul otsustati

õppemaksu maakonna keskkoolides kõrgendada 36
krooni Päält 45 krooni Hääle. Nüüd teatab hari
dusministeerium maakooliwalitsusele, et õppe
maksu tõstmine on hariduse- ja sotsiaalministri
poolt kinnitamist leidnnd.

Autoõnnetus Vana-Võidu«

Reede õhtul lendas Wana-Tänassilmas tee
käänakul kraawi sõiduauto W-72, mille suures
autost wülja lendas kaasasöitnud J. Fuks, elukoht
Posti tänatval nr. 21. Fuksil murdus parema jala
sääre pindluu. Wigastatu toimetati linna haige
majja rawimisele.

Johannes Fuks oli wiibinud Tänassilmas, kust
ta kawatscnud sõita omnibusega Wiljandisse. Enne
aga sõitnud süült läbi sõiduauto, millel olnud
ennemini juba püül 3 sõitjat. Fuks tvõetud juhi
Zõrtvale nctjandats sõitjaks ja reis jätkunud linna
poole. Kraawijooksmisest sai auto wigasiusi ja
Fuks toimetati juhuslikult möödasõitwa auto
nr. W-16 linna haigemajja. Fnksi wigastused tnn
nistasid arstid kergeteks.

Fuks ise ei tea autojuhti ega autonumbrit,
ega süüdista ka kedagi, elab ise ja tahab et ka tei
sed saaksid elada.

Auto ajas puruks jalaluu
Mõni aeg tagasi sõitis selga Wõhma-Wiljandi

maanteel meoauto jalgrattale, millel sõitsid 19-a.
Johannes Kägu ja Hilda Parun mõlemad Ka
bala walla elanikud. Auto paiskas Johannes Käo
pikali, jookstes ise suure hooga maanteelt põllule.
Käol aga murdus wasaku jala sääreluu, missu
gune wigastus arsti poolt tunnistati kergemate
liiki. Nagu nüüd selgunud, kuulus weoauto 0./ ü.
.Mootorile" ja sellel sõitsid umbes paarkümmend
löbusõitjat Tallinnast, kellel samuti surm oli sil
maga näha. Autot juhtis Tallinna kodanik Jüri
Adamtau.

Mees vankri all
Sürgatvere wallas, Lahawere asunduses elut

sew Martin Nilson kukkus Pahajänese ja Nawesti
jõe wahelisel teel tvankriga ümber ja murdis selle
luures õla rangluu. Wigastatu toodi linna haige
majja rawimisele. Nilsoni wigastused kuuluwad
kergete liiki ja ta kedagi oma õnnetuses süüdi ei.

tMnista. !

Õisu mõisa lapsed „Ülemõisa" algkooli
Maakonna kooliwõrgu järele on arwatud Li su

mõiia lapsed sania walla „Peebu" algkooli ring
konda. Lastel tuleb koolis käia L kilomeetri kau
guselt.

Nüüd on Sisu mõisa lastevanemad maakooli
tvalitsuse poole pöördunud, et Lisu mõisa lapsi
lubataks koolis küia Kaarli „ ülemöisa" algkoolis,
mis asub mõisast waid 2—3 kilomeetri kaugusel.
Ruumi puudusel aga pole wõimälik Kaarli „üle
mõisa" algkooli Lisu mõisa lapsi wastu wõtta, sest
siis tuleks ühel õpetajal töötada kahes eraldi ruu
mis. Kui aga maakooliwalitsns määrab juurde
ühe õpetaja, siis on wõimälik „ülemöisa" algkooli
Liin mõisa lapsi wastu wõtta. Kuni asja lähen
damiseni wõeti praegu Lisu mõisa lapsed ~ülem
õisa" algkooli ivastu. Lisu inõisast on algkoolis
küiwaid lapsi 9.

Lud>&TSffgused Tarvastu»

jfcöl lvastu 3. oktoobrit pandi Tarivastll Mal
las, Laanemetsa talus toime lambamargus. War
gad Mi isid Adolf Kõrelc ja Mihkel Klaasile kuu
lutvad 2 walget lammast ja ühe oina. Lammaste
ärawiimine oli hõlbustatud selle tõttu, et lauda
uksed olid lukustamata. Omanikkude kahju oli 3(1
krooni.

Samal ööl warastasid naabruses asumast Tis
leri talu laudast Margad ära 3 kana ja ühe kuke.
Sulgloomad kuulusid Liis Palupsonile. Kahju on
kanade Margusest 10 krooni.

Mõisaküla valerahategija sunnitööle

Wiljandi-Pärnu rahukogu pidas oma istungit
Pärnus, kus arutas Mõisakülas tabatud toale
rahategijate asja. Nimelt awastati mõni aeg
tagasi Theodor Kusnetsoivi scpiktjas «valerahade
töökoda. WalmiStati 5-sendilisi ja 25-sendilisi
metallrahasid.

Rahukogu mõistis Theodor Kusnetsoivi 4 aas
taks sunnitööle.

Rukki pakkumised koos

Põllupidajad pakuvad rukist müüa märksa vähem kui täiuud aastal
SUURIMAKS PAKKUJAKS VILJANDIMAAL ÕISU MÕIS

Majandusministeeriumi korralduse põhjal Pi
did wallawalitsused esitama kokkuwõtted rul?i Pak
kumistest ministeeriumile hiljemini 3. oktoobriks.
Järele Pärides mitmplt poolt wattawalitsustelt
selgub, et Wijandimaal ollakse tänawn vutti pak
lumisega märksa tagasihoidlikum kui mullu. Seda
tuleb muidugi Panna kehwema rukkisaagi arwele,
kurd teatawat mõju ei ole wist awaldamata jät
nud ka riigi poolt määratud madal hind. Riigi
ja wabaturu hinna wahe on peaaegu kadunud ja
seepärast pole põllupidajate! erilist huwi katsuda
oma wilja tingimata riigile müüa. !

Nue-Wõidu wallas on rukkeid müüa pakkunud
45 põllupidajat. Möödunud aastal oli neid umbes
70. Kokku pakutakse müüa 56.330 kg. Kõige suu
remaks pakkujaks on kindral Soots 4000 kilo
grammiga, temale järgneb Reinu Tusti 3500 ki
loga. Wähemat kui 500 kg pakkumist ei ole.

Olustwcre wallas pakuwad wilja riigile 20
majapidamist kokk» umbes 18.000 kg. Suuremaks
Pakkujaks on Jmma Kolk. kes pakub 4920 kg. Kesk
miselt köiguwad Pakkumised 1000 kg ümber. Olust-

were mõisa ei ole oma tutist üldse müüa pakkunud.
Mõisawalitsus pidas isegi läinud aastast riigi
hinda odawaks, nii et fee ei tasuwat tootmiskulu
sid.

Taewere wallas pakuwad rukist müüa 23 ma
japidamist. Nendest kõige suurema hulga pakub
Juurika Tirman üle 2000 kg, Tiidu Gruft 
1600 ja Arjadi Paas 1000 kg. Teised pakkumised
on kõik wähemad.

Wana-Wöidu wallast on pakkumisi 32. Pakku,
jntc seas puudub Wana-Wöidu põllutöökooli mõisa.

Sunre-Köpus on pakkujaid 33. Suurema
hulga 2457 kg pakub Lellepi Mart Tepper.
Suuremateks pakkujateks on weel Sooda Nugis
ja Laane Lunap.

Pärstist on esitatud 26 pakkumist, millest
suurim Toru Jaan Wihma oma 7370 kg. Uus
nast pakuwad 10 majapidamist kokku 7696 kg,
nende hulgas puudub Uusna mõifapidaja Leik.
Möödunud aastal oli Pakkujaid 30.

Kabala wallast on 97 Pakk. kokku 126.965 kg.
Wiljandi wallast 62 pakkumist 90.273 kiloga.

Suurimateks pakkujateks »» Tuki Soosaar 4000
kiloga ja Sawikoti Kurrikoff 2950 kiloga.

Wõifiku wallast on esitatud ainult 4 pakku
mist, möödunud aastal oli neid ainult 2. Wõifiku
mehed soowiks müüa nisu. kuid see pole praegu
püewakorral.

. Suurema hulga rukist müüa pakkunud on
Sisu mõisa ja nimelt 34.000 kilo. üldse on Sisust
pakkumist tünawu hulga rohkem kui läinud aastal
ja samuti pakutakse müüa ka suuremate summade
kaupa.

Heimtalr wallas on esitatud 19 pakkumist kottu
34.880 kg pääle. Suurema hulga, nimelt 10.000
kg pakub Heimtali riigimõisa. Teiseks suuremaks
pattujaks 4500 kiloga on Möksi-Turwa.

Wiiratsi wäike wald pakub müüa 13 maja
pidamise kohta 14.509 kg. Pakkujate hulgas ei
esine Wiljandi lmna mõisa.

I Pajusi wallast on müüa pakutud 90 majapida
! miscst 109.807 kg. Suurima summa on pakkunud
Pajusi mõisa, nimelt 7000 kg. Keskmiselt kõigu
wad pakkumised 1000 kg. ümber.

Valgete ja roheliste "sõda" Pöögles

Karksi ja Halliste malevate manööver
VALGED KAOTASID SÕJA

Laupäcwäl kell 6 pl. algasid Halliste ja Karksi
kaitseliidu malelvnte sügismanööwrid. Halliste
maletv moodustas ..walged" ja nende staap ams
Abja mõisas. ..Roheliste" karksilaste staap asus
Pöögle asunduses, kus löödi ka päälahing. -Öö saa
budes lõwendati luuret. Öösel kella 3 ajal oli
Kuusile wesiweski juures luurajate suurem kokku
põrge. Nimelt ..walgete" rühm ratsanikke oli kihu
tanud õige lähedale ..roheliste" staabile ja tagasi
kihutades peatuma jäänud Kuusile Zoeski juurde.
Teelt saadi kätte üks ..roheline" ratsanik, mille
..walged" tvangina ära tousid. ..Rohelised" asusid
siis kiiresti waenlast jälgima, kust nad ka Kuusile
weski juurest kätte said. Nimetatud kohas oli õige
äge luurajate kokkupõrge. Hulgusid granaadid ja
paukusid püssid ning lõpuks asuti isegi waenlasega
käsitsi kokku, tveeti tvaenlase hobuseid sabapidi jne.
(Selle järele tehti „ivaherahu", mis kestis kuni
hommiku kella 10.

jManööwrikatva kohaselt oli lubatud „tvalge-

tele" hallistlastele alustada pääletungi, mis ka
kella lv paiku sündis. ..Rohelistel" oli kaitseda
Pöögle as., mille kõrgustikule ka pääjõud asus.
„Walgete" pääjöud tungis pääle paremalt Hiivalt

metsast, kuid enne fui said midagi korda saata,
tulistasid ..rohelised" waenlase „kahuritest" ja
püssidest ..surnuks". Kuna ..roheliste" wasak tiib
pistis waenlase eest mõnepaugulise tulewahetuse
järele jooksma ja jättis Loppa silla maha. Seega
awanes tvaenlasel hää wõimälus jõest üle saada.
Lõpuks wõideti ..walged" siiski ägeda ..tulewahe
tusega" ära ja sõda lõppes.

Kui manööivri üldjuhataja, poolte juhtide ja
wahekohtunikkude seletused ära olid kuulatud,'
marssisid Halliste ja Karksi malewfonnad lahingu
wäljalt ära oma staapi esimene Abja «sun
dusse ja wiimane orkestrihelide ja ägeda wihma
walingu saatel Pöögle asnndusse, kus naiskodu
kaitse pakkus sooja suppi. Jun H-ale.

Vallasekretärid postiagentuuride juhatajateks

Tasa 5 kroonilt kani 70 kroonini kaas postisaadetiste
läbikäigu järele

Viljandimaal on 20 tvallamajas awatud
postiagentuurid. Nende juhatajateks on tvalla
sekretärid, kellele postiwalitsus maksab tasu posti
saadetiste läbikäigu järele. Kõige suuremaks
tõuseb tasu suurus Kärstnas. nimelt 70 krooni
kuus, kuna kõige ivähema tasu osaliseks saab Uus
na agentuuri juhataja, nimelt 5 kr. kuus palka.

Postiagentuuride juhtimise eest maksetakse
tasu järgmiselt: Riidaja 27 kr., Kärstna 

70 kr., Tuhalaane 27 kr., Adaivere 10 kr..
Kurista 8 kr., Pajusi 12 kr.. Rutikwere —-
12 kr., Uue-Smslepa 16 kr., Wana-Suislepa
55 kr., Heimtali 14 kr., Holstce 22 kr.,
Kaarli 19 kr.. Puiatu 13 kr., Suure-Kõpu
34 kr., Tääksi (Olustwere) 63 kr., Uue-Wõidu
9 kr., Uusna 5 kr., Wastemõisa 32 kr.,
Arkma (Kabala) 18 kr., ja Kõo 17 krooni.
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Põltsamaa kandist.

Jaan Petersoni austamine Põltsamaal

Seltskond korraldas auõhtu lugu
peetud seltskonnategelasele ja

koolimehele
Nagu teada pühitses käesolewal sügisel oma

35 o, ametijuubelit Põltsamaa koolimees ja selts
konnategelane Jaan Peterson. Et näidata üles
lugupidamist juubilarile, korraldas Põltsamaa
seltskond möödunud laupäewa õhtul Põltsamaa
Põllumeeste Seltsi ruumides Jaan Petersoni au
õhtu. millest lvõttis osa umbes saja inimese ihu
ber.

Aliõhtu korraldati Põltsamaa öpetajatepere
i.ntsiatiilvil. Põllumeeste seltsi saalis olid selleks
puhuks kaetud lauad söökide sa söökidega,

ühises õhtulauas peeti terwe rida kõnesid, tu
l.tati meelde tema seltskondlikke teeneid ja seda
: nigemata energiat, mis hr. Petersoni laseb tegut-
Kda paljudes organisatsioonides, seltsides sa üld
siulikkudes eitewõtetes sageli juhtiwal kohal,

soomiti edaspidiseks kõige paxemat sa
l isti teda elada.

Tuju külluse eest hr. Petersoni auõhtul kandis
poolt Põltsamaa kaitseliidu orkester.

Tume vari õhtuämaruses

ühel kahwatul sügisõhtul märkas Piliftwere
jaoskonna teemeister Tallinna-Wiljandi maanteel
liikulvat jõuwankrit, mis kadus kui udükogu pime
dusse. Kui teemeister jõudis auto kinni püüda ja
palus juhti näidata sõiduluba, siis lviimane lõi
teemeistri käest maha tema ametitunnistuse ja ki
i ntas iluta tuledeta edasi. Teemeistril ei jäänud
muud üle, kui pöörduda otsekohe Wõhma kons
taabli poole, kellega koos alustati põgenejate ta
oaajamist. Wiljandi maanteel Kõo tvalla piiri
des tabasid nad auto. Teda juhtis Tallinna ela
nik August Reinup ja autole oli pääle konstrueeri
tiid suur tsistern,'mis mõis takistada liikumist.
s\x polnud autojuhil kõik Majalised paberid ühes,
auto sõitis ilma tuledeta ja taga puudus regist
reerimismärk. Muidu kandis auto numbrit
H-1319.

Murdvargus Adavere»

Kolmapäewa öösel tungisid wargad. Adawere
wallas asuwa Zepajaagu talu lauta. Wargad
olid lõhkunud augu laudamüürisse, kust oli toodud
mälja kolm lammast sa üle kümne kana. Jälgede
marjamiseks oldi ivarastatud loomadega liigutud
läbi tihnikute ja iveeloikude üle naabertalu heina
maa maantee äärde, kus kogu saak oli tapetud ja
mankril edasi toimetatud. Warastatud lambad
olid ainult talu karjas ning kuulusid saunainimes
iele. Warguseööl oli peremees A. Pedriks wiibi
nud Wiljandis, kuna kodus oli wanem naisteenija.

Warguse iseloomu kohaselt peetakse sissetungi
jäid talu olude tundjaiks.

Laps suri loomulikku surma
Mõni aeg tagasi toodi Põltsamaa kalmistule

matmiseks lapse laip. Enne aga kui see suudeti
matta, tekkis kahtlus, kas on tegemist loomuliku
surmaga lvöi on surmas keegi süüdlane. Ameti
wöimud hakkasid asja juurdlema, ning siis selgus,
et lapse emaks oli Pajusi wallas K. talus elutseto
taluteenija L., kes aga seletas, et laps surnud
loomulikku surma umbes 10 päewa Pärast sündi
mist. Põltsamaa jaoskonnaarst dr. Ruus wõttis
ette lahkamise, mis näitas, et laps oli surnud
mingisuguste seedimisrikete tagajärjel.

I Näitelava lossisaali
i

| Põltsamaa lossi rcmoineerinvifefla oit jõutud
nii kaugele, er lossi kolmanda korra aknad on kõik

j suba parandatud. Praegu on aknaklaaside ette
panemine käsil teisel korral. Akendele pannakse ka
uued hinged, kus need katkised wõi hoopis puudu
wad. Pääle akende parandamist algas remont
lossi alumisel korral asuioas suures saalis. Et

' wöimalik oleks sääl edaspidi pidusid pidada, sel
leks ehitatakse saali ka näitelatva.

j . 

?Ätssma»l algad teatrihooaeg
Ln!vak u n 6 t i ühingu korraldusel
keStawnd praegu naitckurfused
Komadel fiirfnti Põltsamaal clhi lawakunsri

iiljing, mis otganisntfioon edaspidi intcnniwsemalr
tahab tegemist teha näitekunstiga ja taotella ka
teisi kultuurilisi sihte. Waremini Põltsamaal ning
dus sellesarnane selts ja pidusid korraldasid ning
näide,tdeid lamastasid mitmesugused organimtsioo
uid migastatud sõjameeste ühing, tuletõrje,
kaitseliit, naiskodukaitse, spordiseltsid jne. Mõni
neist ühingutest oma asjaarmastajatc-närilejatega
on waremini põltsamaalanle pakkunud naudita
ivaid õhtuid.

Laivakunsti ühingu torralduscl käsivad Põltsa
maal praegu näitekursused Draamastuudio tuntud
näitleja Ralf Opsula juhatusel. Kursusest osa
ivõlt pole aga just elaw. Kursuie lõpul kaittakse
selle tulemusena ette A. Nimois-Kolishnikowi näi
deud „Kuulsusemüüjad" kursusest osawõtjate voolt.
Näidend kantakse ette Põllumeeste Deltsi saalis
11. oktoobril, ntissugune päem on ristitud teatri
hooaja awamispäe i vaks.

Pätiamaa mehed proovisid osavust
Kaitseliidu Põltsamaa linna kompanii pidas

käesolcwal nädalal ära üleriiklikult korraldatama
„karikawõistluse". Laskerajale oli ilmunud 30
prots. kompaniisse kuuluwaist päälikutest ja ma
leivlasiest. Paremaid tagajärgi saawutasid: 200
m. distantsilt 10 lasuga Anderson, lastes 88 sil
ma, M. Liiiva 83 silma, nzõlcmad lasid ivõist
luspüssidega, ja Kont - 81 silma, lastes
Hariliku lahingupüssiga. üldine silmade protsent
iga laskuri kotita oli- 40,1 5, tuna kompanii kohta
44.'24, sest 10 prots. kompanii liikmetest laskmi
sele ci ilmumid. Võrreldes saawutisi eelmiste aas
ratcga, on märgata tugewat paranemist, sest möö
dunudaastane kesfmine oli lfi prots. ümber.

Rutikvere palvemajast rahvamaja
Esimene pidu uuesti remont eefitud ja korraldatud peo

saalis
NÄGUSAD LAVADEKORATSIOONID MAAOLUDES

Läinud pühapäew kujunes wäikesele Rutikwe
rele teatud mõttes suurpäeMaks: Mvi d i korraldada
esimene pidu uues rahwamajas, milline ehitati üm
bcr palwemajast ja kus korraldustööd lõppesid al
les läinud nädala lõpul. Esimene Pidu uues selt
simajas õnnestus kõigiti, nagu see Rutikmeres ta
maiselt ikka.

Wähe on Wiljandimaal neid lvaldu, kus üks
meelselt on suudetud jõuda nii kaugele, kui Rutik
lveres. Wäikene ivald, kuS kaugelt alla tuhande
elaniku ja mida tulewikus nagu kuulda ta
hetakse liita teiste Maldadega, on näidanud, et m
nii mõnelegi suurele wallale wvib olla eeskujuks.
Siin aetakse asju haruldase üksmeelsusega, siin
leidub ettclvõttlikke seltskonnategelast ja just kit
saste aegade kiuste tõstalvad Rutikwere mehed en
did esikohale teiste suuremate ivaldade seas.

Waremini puudus Rutikmeres rahmamaja,

puudus koht, kus oleks wöidud korraldada pidusid,
koosolekuid jne. Tiis aga leiti, et koolimaja juures
asutu palwemaja ivoib toaga hästi kasutada rah
wamajaks, ftit säal ette tvõtta mõningad ümber
ehituse ja korraldusetööd. Kuna aga remont nõu
dis suuremaid kulusid, siis ükski organisatsioon ei
tahtnud seda oma õlgadele ivõtta.

Siin haaras initsiatiiivi enese kätte maid, ha
lates omal kulul korraldama remontcerimisetöid
tvanas palioemajas. Kogu suwi läbi käi<. remont,
ning saali ehitati muu seas ka aivar iläitelalva.
Öeldakse, et julge päälehakkamine on pool tvõitu.
See on täiel määral makseiv ka Rmiktvere kohta.

Nagu tähendatud on rahivamaja praegu pea
täielikult tvalmis, kusjuures reinont läks tväikesel
wallal maksma 150.000 senti. Wiimati lasti ival
misiada näitelatva jaoks dekoratsioonid inaaler ?l.
Liimi, kelle töö pältvib täit tunnustust.

Laskevõistlused Põltsamaal
Linna kompaniis tunduvalt tõusnud las ketase

Karikaivõistlused Põltsamaa malewkonna kom
pantides on osalt alles läbi wiimäta. Tenini on
wõistelnud ainult Põltsanma linna ning W.-
Põltsamaa kompaniid ja tehniline komando, kus
juures linna kompanii on tüki teed teistest ees.

Just wiimase aasta joosul on lasketase linna
kompaniis tublisti tõusnud. Kuna möödunud aas
tal tuli mehe pääle kõigest 16,719 silma, siis selle
wastu tänaivu saawutati mehe kohta 44,24 silma,
laskuri pääle aga 49,15 silma ivõimalikust sajast
silmast. Ka osawõtt tänawusest karikawõistlusest oli
elaw. Kompanii nimekirjas oletvast 50 mehest oli
platsis 45, seega 99%. Lasti kokku 10 lasku 
wiis ütsiklasku ja seeria wiis lasku 200 meetri
distantsilt lamades käelt. Kõige enam silun linna
kompaniis saawutas Hugo Anderson - - 88 silma
wöimalikust 100 silmast, 2) Mart Liiioa 83 silma,
.3) Johan Kont 78 silma.

W.-Põltsamaa kompaniil ja tehnilisel kõman
dol olid karikaloöistlused läinud pühapäewal, 4.

oktoobril. W.-Põltsamaa kompanii karikaivõiftlusest
ivõttis osa 11 meest 36-st, seega 30,55%. Nime
kirja järele tuli silmi mehe paale 10,861, kuid las
kuri kohta 35.54 silma. Paremad laskurid olid 1)
Jakob Agu, 63 silma, 2) Jaan Kobral 59 silma
sa 3) Aleks. Kuusk 58 silma. Lasti samuti 200
m distantsilt kümme lasku. Osalvõtjate wähesus
oli tingitud asjaolust, et ivallas oli peksmas pa
rajasti kolta rehepeksttmasinar ja suur osa tnchi
oli töös.

Tehnilise kompanii nimekirjas oli 35 meest,
lasketiirul oli 32 91,4%. Laskuri kohta saamu»
tati silmi 35,50, nimekirja järele mehe kohta
31,571 s. Paremad laskurid tehnilise komandos
olid 1) Wold. Mttt 78 s., 2) Eduard Põrtl
63 silma ja 3) Boris Kukrus 62 silma.

! Teistes maleivkonna kompaniides wiiakse ka
rikatvõistlused läbi malelokonna pääliku käsukirja
kohaselr oktoobri- ja nowembrikuu jooksul.
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„StAR"m

rlldevärv perenaisele
hääks seltsiliseks kodus kui
ka pesukojas.
„Starw VBSiVärV sõbraks
ja abiliseks kooliõpilasele loo
duse ja maastiku kaunistami
seks.
„Stara ka kõige parem Saa»
pakreem ja veesaapamääre

Saadaval suurel ja väikesel arvul

J. Ungersonl ärist
Pstk. 62—Lossi ja Tartu t. nurgal—Tel. 80

Soovile võita 1.000.000 senti,      

PAAtfttftfttA 6 M4/IH4 *3*46# 5. 0. 15. oktoobril s-. a. llSitude kogusumma 2.000.000 senti.
      Lvoslinin? O pflCVfl PfllflSI» Cäbed müügil 6 päeva Cäbed müügil 0 päeva



EDISON ON SUREMAS
West Orange'ist (New-Uersey osariigis

ühendriikides) teatatakse, et Thomas Alwa
Edisoni jõud langeb alatasa. Suurema osa
oma ajast Edison istub oma raamatukogus
tugitoolis patjade wahel. Haige õed walma
wad tema juures 

Eesti koole lätistatakse

Liiti haridusminister wattandas kõik õpe
taiad. kes knnluwad Eeski kodakondsusse, ja
määras asemele Liiki kodanikud. Ek Eeski ko
danikud töötasid eesti koolides, siis on nüüd
määratud eesti koolidele õpetajateks lätlased,
kes oskawad Puudulikult eesti keelt. Eesti ko
danikke oli õpetajateks Riias, Aluksnes ja
mujal eesti koolides.

Läti eestlaste keskel on tekkinud arivamine,
et Läti walitsus hakkab eesti koole lätistama.

Vorstiveoauto veduri ees

Nõmme ja Pääsküla jaamade ivahel sõi
tis .Haapsalust tulewale kiirrongile ülesõidu
kohale teele ette weoauto 9t-tli99, mis lvedas
worste. Wedur plirustas auto täielikult ja
lvedas auto rususid weel 150 meetrit mööda
teed edasi. Alles siis läks korda kiirrongi
pidurdada.

Katastroofi paigale jäi werise pääga maha
:'.l> aastane autojuht August Walmsen. Ta
toimetati kiires korras Tallinna rawilasse,
fn* selgus, et mees oli saanud rea Päähaawu
ja raske Pääaju Põrutuse. Ta ellujäämine
on knsitaw.

Millest ciuictiiSl tekkis, on meel selgita
mata. Armatawasti ei pannud autojuht ron
gi tähele ja sõitis teele. Rong peatus õnne°
tistekohal 20 minutit.

H. Kruus teeb doktorieksamit

Ajaloolane mag. Hans Kruus kaitseb oma
mäitekirja ..Talurahwa käärimine Lõuna-
Cestis 19. sajandi 40-dail aastail" 7. oktoob
ril ülikooli aulas. Oponentideks on pros. Ce
derberg ja prof. P. Treiberg.

Põrgumasinate ladu Austrias
btrazi lähedal. Rottenmanni raudteejaantas

leiti põrgumasinate ladu. Politsei leidis laost 20
põrgumasinat, tuis haruldaselt tugeiva lõhleiöuga
uing tuletatvad meelde samasuguseid pomme, mil
ledega wiiasel ajal kommunistide poolt lasti
õhku raudteeronge Saksamaal ja Ungaris. Ariva
latse, et ladu kuuluski organisatsioonile, kes sepit
seb raudreekatastroofe.

Eäri noot Saksamaale

Läti saadik Berliinis esitas Saksa wälismi
uistrile märgukirja, milles juhtis tähelepanu ühe

osa Saksa ajakirjanduse walja
tuisuwale toonile Läti ivastu Riia toomkiriku
asjus. Märgukirjas öeldakse, et stuirem osa tea.,
leid Toomkiriku asjas ei ivasta tõele n'ug leh
rede kallaletung Läti riigi ja vahina wastu ou
Põhjendamata.

Rahvas kipub Oleviste torni

Är>!uuaiel ajal ülemiste koguduse suliMU'.' \
tvõiiualdab publikule 00 feird! eest ronimist 
tviste torni tippu. Seda tvõiiualust on ieut kaiu- 
tanud lint 3000 inimest. Tornis käijate hulgas!
on ka rohkesti naisi. OleUuste kogudus teenib
toruiskäimiie läbi kenakese sunnua, nn-.- layeb 
torni paranduse kulude katteuS. staljud tornid
käijad pettuwad, sest ci ole näha Soome randa.
Wiimane on naba ainult erakordselt ststv ilmaga.

Atentaat Varssavis

Warssawi raudteewalitsusse tuli keegi isik,
kes nimetas end Ponjatotvskiks ja soowis direk
tori jutule. Kui ta wiibis direktori kabinetis,
kostis säält reivolmripaut. Kui ametnikud jooksid
paugu pääle kabineti, siis selgus, et külaline oli
tahtnud direktori maha lasta. Kuul oli aga jooks
nud mööda. Laskja wangistati. Ta osutus endi
seks raudteeamctnikkns, kes kahe aasta eest wal
landati.

TARTU ÜLIKOOLI 300. AASTAPÄEV
Ettewalmistusel ülikooli 300

aasta juubeliks 30. junnil 1932. «.
Tulewal aastal möödub Tartu ülikooli asu

tamisest 300 aastat, ülikooli juhatus otsustas
pühitseda ülikooli 300 aasta juubelit 30. juunil
$932. a. Juubelipidustuste eeltöödeks moodus
tati juba 1927. a. kewadel komisjon.

Mülestuspidustuste esimese piiewa kawag on
pidulik jumalateenistus ja pidulik aktus ülikooli
aulas. Mälestuspidustustelc on oodata rohkesti
külalisi wälismaalt.

Pidustustekomisjon kaalub praegu mälestus
raha walmistnmise küsimust.

RAHVUSVAHELINE RAUA LOOMSEL
Wälismaa ajakirjanduse teatel tuleb 12. ok

toobril kokku rahwusmahelise maksupanga nõu
kogu, et arutada rahwusmahelise waluuta loomist
kulla alusel. Wäljatõötatud kawa kohaselt luu
akse waluuta rahwusmahelise maksupanga poolt.
Iga maa keskpank peab saama seda uut raha
wastawalt tema kulladepoo suurusele rahwuswa
helises maksupangas.

Nagu kuulda, rahwusmahelise waluuta plaan
pole kütt meel Päris Üksikasjalj/elt wälja tööta
tud. kuid alused on siiski juba ära tähendatud.
Maailm wajawat suurel määral uut waluutat
rahwuswahelisteks tehinguteks, mis naelsterlingi
kursi langemise tõttu on kaotanud oma senise
aluse.

Hobule haruldane mälu
Keegi Lõuna.Saksa mlimif ostis ühelt sügis

laadalt toana hobuse. Kui ta hobuse koju tõi
ning õuele lahti lasi, nägi ta, et hobune ise läks
nagu wana tuttaw teiste hoonete ivahelt talli
ning pöördus lahtrisse, mis oli just tema tarwis
äsja mahamüüdud hobusest wabanenud.

See tark hobune andis põhjust juurdlemiseks
ja ühe pildi järele läks talunikul korda kindlaks
teha, et ta sama hobuse M müünud aastal 1915
kolmeaastasena uhke ratsuna kaitseiväele. Loom
oli läbi teinud Maailmasõja ja pärast seda wõõ
raskes kätes teeninud kuni wanaduseni. Nüüd,
20 aasta pärast, uuesti oma algkodusse saatuse
tahtel tagasi sattudes tundis ta manad tuttatvad
hooned ära ning pöördus isegi sellesse lahtrisse,
kust ta omal ajal müüdi sõtta.

Viinost leiti JageÄo haod
'Viimastel kuudel Wilnos toimetati arheoloo

gilisi kaervamisi. Wilno basiilikast leiti altari alt
hauakamber, milles asutvad kuningate Aleksander
lagello ja Sigismund Augusti ning kuningan
nade Elisabeti ja Warwaara põrmud metallpuu
särkides. Kuningas Aleksandril oli pääs kallis
kroon.

pAe»6 maj»jcke»»e

£n selgunud, et suurem hulk neist ohwriiest.
kes surma said lviiinasel Kesk-Ameerika tormi
katastroofil, põlesid elawalt majadesse. Nimelt
sulges tuul wäsijastpoolt uksed ja lükkas ümber
korstnad. Viimaiest põhjilseft tingituna tekkis tu
lekahi, mis leivines tuule tõttu äärmise kiirusega.
Belize linnas Mallutas tulekahi mõne minutiga
suured ühiselumajad. Inimestel polnud ena»n
tvõilnalik majast wälja saada ja põlesid sisse.

üldse on selgunud, et sellel katastroofil tõuseb
ohtvritc arw 2000 ligi.

London lõi ljeunises Bexinni
London-Berliin linnawõistlns tennises lõppeb

inglaeae ivõiduga 6:3. Takelased said wõidu.
punktid paarismängndest. Nende Haensch-Henkel
lõid paari 7:5 in 6:4. Haensch on ka
Ee-Ni !631. aasta tennismeister, kuna ta siinse
tesr esiwõistlnsrest osa wõttis ja ivõitis. Berliini
parim kaotas Londoni parimale AnSlinile
Msikmänftns. 6:2 ja 6:2.

Loomaturg Lõuna-Saksas.
Lõuna-Saksamaal on juba põline traditsioon, et igas suuremas külas korraldatakse iqal sügisel

suurem loomaturg.

Viga.
 — Uskuge, teile läheb see vihmamantel juma

likult! Teie lihtsalt ei saa arugi sellest, et üldse
sajab vihma. '

Jah, aga kust tean ma siis, kunas vihma
sadu järele jääb? «

Üliõpilased rahakriisi lahendamas
Mõned Berliini üliõpilased, kes sattunud ainelistesse raskustesse, hangivad

ülikoolis- kainuseks raha sellega, et on moodustanud väikese orkestri, millega
linnast linna käies kontserte annavad ja nii raha teenivad.

Ajalooline kellamudel.
Amsterdami linnamuuseumis korraldatakse aegajalt vanade kellade mudelite näitusi. Suurem osa

vanu ajaloolisi kellu on pärit Helveetsiast, Rheini äärest ning Hollandist. Mõned
esialgsetest kellamudelitest olid õige suured ja primitiivselt välja tõotatud, kuid vaatamata sellele
nad näitavad veel praegugi korralikult aega.

probleem.
... ja kogu selle 100 juures on mul tume

ainult üks punkt: mispärast toob kurg lapsi ikka
just naistele?

Tallinnast Vladivastokki 10 päevaga

T all inna-Moskva otseühenduse- jätkuks Moskva - Vladivos
toki kiirrong

KUIDAS SÕITA MANDŽUURIASSE
p u roopa -Aa siu otseühenduse soodustamiseks

Nõukogude walitsus määras kaiku erilised kiirron
gid, mis liiguwad Mostwa ja Wladiwostoki ning

wahel nkS kord nädalas. Need kiir
rongid on warustatud magamiswagnuitcgn ning
restoranwagunitega. Seega on loodud kiire sõidu
mõimalns Tallinnast Wladiwõstokki ja tagasi, sest
Tallinna ja Mostwa wahel käib otseühenduse kiir
rong iga päew.

Reisijatel, kes soowiwnd sõita Madiwostokki
wöi Mandestuiuriasfe, tuleb sõita reedel Tallinnast
Narma poole kiirrongiga, mis wäljub Tallinnast
hommikul kell k 1,50. See on Tallinna-Moskwa
otseühenduse kiirrong. Rong jõuab Leningradi kell
7.55 õhtul, peatub sääl kolm tundi jn sõidab kell
23 jWcnc aja järele) Moskwa poole, iuhu jõuab

laupäcwn hommikul kell 10.45.
Mvskwas tuleb ümber istuda teisele kiirron

gile, mis sõidab igal laupäewnl Wladiwostoki
poole. Tee rong sõidab Mostwast wälja kell 17.55,
jõuab Swerdlowskisse (Jekaterinburgi) esmas
piiewal k. 7.43 jn wäljub siialt k. 8.04. Nowo
sibirsiiS on rong teisipäewal, Irkutskis neljapäe
wnl, Tshitaas reedel ja Habarowskis piihapäewal.
Wladiwostokki jõuab esmaspäewal kell 23.05.
Teega on rong teel ligi 10 päewa.

Wladiwostokist sõidab sama rvug tagasi igal
neljapäewal kell 11.10.

Mandzhuuriasse sõitjail tuleb sõita Tallinnast
wälja kolmapäewal kell 8.50. Tshitaasse jõust
järgmiseks kõlmapäewaks ja säält Mandzhuuriasse
neljapäewaks.

Süütaja täiskordselt sunnitööle

End. Pärna linnanõunik tulesüütajana kohtu all
2. oktoobril kohtupalat arutas endise Pärnu

linnanõunik» Peeter Jllusc protsessi. Jllus mõiS
teti Wiljandi-Pärun rahukogu poolt 6 aastaks .
sunnitööle.

11. okt. ööl l!õ. n. süttis põlema Pärnus
JäueSselja uulitsa? asuw Silbergi maja, kuS
päälc üürikorterite asuS mitu kauplust, suu
deti kustutada ja siis selgus, et oli tegemist siin- j
tamisega, sest pööningult leiti bensiiniga misu
tatud kaltse ja lahtisi petrooleuminõnsid, miS ase- 

tatnd sihilikult nii, et kergesti süttiksid. Ptwwt
juurdluse järele kriminaalpolitsei leidis Põhjusi
kahtlustada Peeter Jllusi. kelle isal oli Sitterg,
majas manusaktuurknuplus. EelguS ka, et JlluS

oli sattunud kaema de omanikuna raskustesse. Pee
ter Jllus ühes isaga wangistati.

Wangis suri isa. Kohtu ette wiidi Peeter
üksinda. Ässa arutamisel Wiljandi-Pärnu rahu
kogus selgus muuseas ka, et Jlluscl oli kawatsus
koos kellegi Andrelleriga Pärnu wanglast põge
neda, nagu tõendas uks leitud kiri.

Rahukogu otsusele, mis määras Jllusele 6 a.
funmtööd, Jllus kaebas kohtupalatisse, kus rahu
kogu otsus kinnitati. Jllus kaebas edasi riigikoh
tusse. Riigikohus tühistas kohtupalati otsuse ja
andis asja uueks arutamiseks tagasi kohtupalatile
teises koosseisus. Kohtupalat kinnitas oma teis->
kordselt Jllusele määratud karistuse.
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Raadio

Teisipäeval, 6. oktoobril
Tallinn. 15.30 päeva

uudiseid. 15.45 ajanäi
taja-õiendus. Kuni 16.30
grammofonimuusikat. 
18.30 teateid ja grammofo
nimuusikat. 18.50 päe
vauudiseid. 19 ülekanne
Tartust. 19.30 ühiskon
nateaduse õpiring. (Juha
taja A. Susi). 20.15
ülekanne Tartust. 20.20
kontsert. Juh. md. Ark.
Krull. Orkester: Lindner,
Polonees, ..Bakhanaal".
Eysoldt, valss ..Armastuse
hetk". Holänder, süit ~Luks
ustelegrammid". Soolo
laule sopr. Lully Virkhausi
ettekandes. Orkester: Vald
teufel, valss ..Kogu Pariis"
21 esperantokeelne nädala

kroonika. 21.10 kont
serdi järg: Orkester: Lö
•wenthal, potp. ~Üle mä
gede ja orgude". Soolo
laule Lully Virkhaus.
Orkester: Lindsay-Theimer
valss-intermetso. Peter,

Orientaalne marss.

Tartu. 14.45 grammofo
nimuusikat. 15.30 üle
kanne Tallinnast. 18.30
teateid ja grammofonimuu- j
sikat. 18.50 ülekanne;
Tallinnast. 19 soome j
keele tund algajaile (R. |
Janno). 19.30 ülekanne
Tallinnast. 20.15 ilma
teade ja ajanäitaja-õiendus.
20.20 ülekanne Tallinnast.

Lahti. 12.05 muusikat.
18 laule ja popul. muusikat
20.30 ork. kontsert.

Helsingi. 12.05 muusi
kat. 18 laule ja jutte
lastele. 19.15 kupleed.
20.30 Lahti.

Stokholm ja Motala. 14
heliplaate. 18 kandle
ettek. 18.45 helipl. 
21 ork. kontsert. 23 so
listide eeskava.

Kallundborg. 21 ~Orf
eus põrgus", operett. 
23.15 hollandi muusikat, j

Riia. 17 mandol. muu
sikat. 20.03 popul. kont- j
sert. 22.30 Wagneti ja j

Weberi helitöid. j
Varssa v, Katovice ja

Vilno. 13.15 ja 15,45 heli- (
plaate. 16.25 sõnaline '
ja vaheaeg, heliplaate. 
18.35 sümf. kontsert. 
20.30 helipl. 21.15 kont

sert. 23.15 kontserdi
ülek. Lvovist. 24 tant

sumuusikat. !
Heilsberg ja Königsberg.

17.40 kontsert. 20.35
kontsert. 22.10 kuulde
pilt.

Königswusterhausen. 13
ilmateade ja heliplaate. 
15 helipl. 17.30 konts.
21.15 kirju õhtu. 23 tea
teid ja kuni 1.30 ajaviite
muusikat.

Praaha, M.-Ostrava ja
Bratislava. 20 oop. ..Tos
ca". 23.30 kabaree.

Oslo. 21 ork. kontsert.
23 tantsumuusikat.

Breslau ja Gleivitz. 20.10
Wagneri ooperimuusik. he- j
liplaat. 23.55 tantsu
muusikat.

Mühlacker. 20.45 ork.
kontsert. 22.15 laule ja
kammermuusikat. 0,10
tantsumuusikat.

Hamburg. 21 sümfoonia
konts. 23.20 serenaade.

Viin ja Graz. 20.30
ülek. riigiooperist.

Budapest. 20.15 ungari
aariaid. 23 ork. konts.
23.30 muslasork. kontsert.

Bukarest. 21 ork. konts.
21.45 laule ork. saatel. 
22.15 ork. kontsert.

Strassburg. 20.45 heli
plaate. 21.30 instrum.
kontsert.

London ja Daventry. 
23.15 tantsumuusikat. 
23.20 ~La Boheme" ooper.
2 Big Ben.

Leningrad. 7.30 helipl.
9.30 töölislõuna ja kontsert
15.10 kontsert lastele. 

17 kontsert. 18 ajanäit.
õiendus ja ilmateade. 
18.55 muusikat. 19 üle
kanne teatrist 22.30 töö
lisleht.

Moskva VZSPS. 5 ja
7.30 võimlem. 10.30
kontsert. 11 raadioleht.
ja kontsert. 13 kontsert.
15.50 ilmateade. 16.55
ajan. õiend. 20.30 mit
mesugust.

Kolmapäeval» 7, oktoobril

Tallinn. 15.30 päeva
uudiseid. 15.45 ajanäi
taja-õiendus. Kuni 16.30
grammofonimuusikat.

18.30 teateid ja grammofo
-18.30 teateid ja grammofo
nimuusikat. 18.50 pae
vajiudiseid. 19 lastetuna
19.30 muusikateooria tund:
~Meie hümn". (Ark. Krull)
20 ülekanne Tartust. 
20.05 Nõmme Rahvaüli
kooli tegevushooaja ava
misaktus. (Olek. Nõmmelt)
Kavas kõnesid ja Nõmme
Rahvaülikooli segakoori
ettekandeid K. Leinuse ju
hatusel. 21 kontsert.
Schubert i ja Liszt i heli
töid. Juh. md. Ark. Krull.
Orkester: Schubert, avam.
~Rosamunde". Albert Ük
sip kõneleb teemal: ~Schub
ert ja Liszt". Orkester:
Liszt, sümfooniline poeem
~Tasso". Soololaule te
nor Al. Tamm. Orkester:
Schubert, Lõpetamata süm
foonia. Soololaule ten. Al.
Tamm. Orkester: Liszt,
Ungari rapsoodia. 22.30
tantsumuusikat heliplaatelt.

Tartu. 14.45 grammofo
nimuusikat. 15.30 üle
kanne Tallinnast. 18.30
teateid ja grammofonimuu
sikat. 18.50 ülekanne
Tallinnast. 20 ilmateade
ja ajanäitaja-õiendus. 
20.05 ülekanne Tallinnast.
22.30 tantsumuusikat heli
plaatidelt.

Lahti ja Helsingi. 12.05
muusikat. 18 laule ja
jutte lastele. 19.40 laul
20.45 tantsumuusikat.

Stokholm ja Motala. 18
mängumeeste muusikat. 
19 heliplaate. 20.30 oop.
~Romeo ja Julie".

Oslo. 21 ork. kontsert.
23.35 tantsumuusikat.

Kallundborg. 21.30 raa
dioball. 0.15 tantsu
muusikat. Kuni 3 tantsu
muusikat.

Riia. 17 kontsert. 
20.03 ooperi ülekanne. 
23 sümf. konts, heliplaat.

Varssav ja Katovice. 
13.15 ja 15.45 heliplaate.
16.25 sõnal, ja vaheaegadel
helipl. 18.35 Lehari
muusikat. 20.30 helipl.
21.15 popul. muusikat. 
22.15 kammermuusikat. 

23.15 heliplaate. 24 aja
viite- ja tantsumuusikat.

Heilsberg ja Königsberg*
19.55 koorilaule. 21.15
laule. 21.40 ork. konts.
23.15 teateid ja kuni 1-ni
tantsumuusikat.

Königswusterhausen. 13
almateade ja heliplaate. 
15 helipl. 17.30 konts.
21 vanu ja moodsaid tantse
23.15 teateid ja lõpuks
slaavi tantse.

Praaha, M.-Ostrava. 
21 kontsert.

Breslau ja Gleivitz. 20
ajav. muusikat heliplaat. 
21 rahvapärane kontsert.
22.10 flöödiettek. 23.25
ork. kontsert.

Mühlacker. 21.30 viiuli
kontsert. 22.15 sõja
laule.

Hamburg. 20.30 instru
ment. kontsert. 21 koori
ja ork. kontsert. 22.16
lõbusat muusikat. 23.45
tantsumuusikat.

Viin ja Graz. 20.45
operetimuusikat. 21.45
sõnaline. 23 tantsu
muusikat.

Budapes|. 21 popul
ungari laule. 22.45 ork.
kontsert. 23.30 mustlas-
muusikat.

Bukarest. 21 tšellosoo
losid. 21.45 klaveriette
kandeid. 22.15 viiuli
soolosid.

Strassburg. 20.45 heli
plaate. 21.30 kontsert.
24 tantsumuusikat.

London ja Daventry. 
19.15 tantsumuusikat. 
23.35 ork. kontsert. 1
tantsumuusikat. 2 Bia
Ben.

Leningrad. 7.30 helipl.
9.30 töölislõuna ja konts.
15.10 kontsert õpilasile. —1
16 ja 17.30 kontsert. 
18 ajanäit. õiendus ja il
mateade. 19.30 kirjand.-
muusikal, õhtu. 22.30
töölisleht.

Moskva VZSPS. 5 ja
7.30 võimlem. 10.30
kontsert. 11 raadioleht.
ja kontsert. 13 kontsert.
15.50 ilmateade. 16.55
ajan. õiend. 20.30 mit
mesugust.
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kaewamisetööde väljapakkumine on Vana-
SuiSlepa ~Tilfi" talus. Viljandimaas, püha
päewal, 11. oktoobril 19Z1. a. kell 12 päewal

Juhatus.

Viljandis, Suurturg nr. 8
l Soowitab kõigile oma tööstuses maitserikkalt walmis

tawd mitmet sorti shokolaadi-, karamell- ja purgikomp
! wekke Võistlemata odawate hwdadega.

Kauvmeesteie soodsaim ostukoht

Oksjon

12. oktoobril kell lv homm. müüakse Viljandi-
Pärnu Rahukogus kohtupristawi poolt Andres
Ärmi päralt oleto Suurturg nr. 2 asuw maja
ära. Pakkumine algab Kr. 5000.

Pääle sisseseade täiendamist ja osalist uuen
damist valmistab

tahmase villatiöstas

igat sorti lõnga, heideid koduseks ketramiseks ja
vatti vildi, teki ja palitu jaoks.

Töö tehakse korralikult vastavalt taryitaja
soovidele asjatundja meistri juhtimisel ja vastu
tusel. Hinnad alandatud.

7. oktoobril 1931. a. kell 10 homm müüakse enampak
kumise teel üks partii pr. Anna Lõhmuse poolt A-S. Tartu
Pangale panditud mitmesugust kaupa.

Oksjon
toimetatakse Oru tiin. nr. 2, Reisner Stifti majas, sissekäik
hoovist. Pakkumine algab hinnatud summast kr. 1.286,90
Kui ei leidu esimesel oksjonil ostjaid, siis peetakse teiskordne
oksjon samal päewal, so. 7. oktoobril s.a kell 17,30 samas
kohas, kuid pakkumine a"gab pakutavast hinnast.

Kaupade nimekiri on näha A-S. Tartu Pangas äri
päeviti kella 9—2-ni.

Kodustele weiniwal
mistajatele soowitab

maitserikkaid HM

wein j pudeli silte

JSPrnitmesug. kombinatsi
mf oonides soodsa hinnaga
W Sakala Trükikoda

M Wiljandis, Lossi tän. 22
telefon 231, postkast 32

Wanema praktikaga

hambaarst

L. LAAS

Lossi tän. 23 (endine
hambaarst Kubu korter)
Plombeerim., waluta wälja
tõmbamine. kunsthambad

Kõnetunnid kl 9—l ja 3-6

Ttemjl!

kohe tarwis, kes keeta oskab.

Küsida selle lehe talit.

Tuhalaane-Riidaja

postiweo
roäljaandmine on 15. okt. s.a.
kell 16 Paistu postkontoris.

Järelpaktumine 17. okt. s.a
samal kellaajal

Pakkujail tuleb tagatiseks
sisse maksta 56 krooni

Wiiratfl mõis
wajab

itQttuliniiiiiaiit

Mõisawalitsus.

Tarwis kingsepa

töölist ja

käealust
Wilja tn. l, S-sel korral. Soo
wikorral wõib korteri saada.

PWÕPM »
Lähemal ajal arvatakse

|«|ariän

(barankadeäri)
Tarw tän. m S, hoowipääl.

Põltsamaa linnas

müüvad „5akÄS" üksiknumbreid la
wõtawad kuulutusi ning tellimisi «astu

Põltsamaa õpetajate Kooperatiiv

Cossi tänaval,

Kampas ja CammeKiwi,

lõfleva maanteel- 

WUjandi turg

Lihaturg Wili ja wiljafaadufed
Sealiha,seawiifi 48-55 f kg'Odrad 7-tb s.lt
«uswafikad 650- 1600 s.tt. Zaerad 5- 7 w
Sluslambad 700-2000 „ Zamajahu 18-20

Põrsad ÜS n. . Kruubid 24—26 s.kg
Põrsad a.6 n. 400-700 „ Tangud 22-23 .
Kanad,elusad 50—150 , Nisujahu 3S ,

Ämwb,tapetud 65—125 „ Odraiahu 22—24 .
Haned,elusad 450-550 „ Aia- ja junrwili
Haned.tapetud . Kartulid UiO -J 50 s.kt

Pardid,elusad 200—300 „ Kuremarjad 10-12 ,
Pardid,tapetud 180— 240 „ Tikerberid - ,

Kärnides Mustikad .
Eeapekk,wärske 70-75 s.kg g"* "

EeapeN,soolatud 75-85 . Igandid 5- 8 .
Sealiha 55-65 . ffibulad 15-2(1 .

Sea vLä ja jalad 25-Z5 . Lillekapsad 530 s.p
Suitsuliha 65-80 . Kap°d 5-10

vuitsupekk 100—125 „ m !,»? ? ? '
Loomal..praekS 70—80 . £* «. ,k t "

Loomaliha,supiks 40—55 , ik ? •
«afikaliha 35-45 ' Wärsked kurgtd -5 „

Lambaliha 50-70 ; Õunad 1- 5 „
- Eupijuured 3-5 s.kp
Kalaturg Redised 3- 4 „

Sudakad ICO-110 s.kg Salatid 4 5 „
Haugid 40- 50 , I Rabarbarid »

lg—?! ' Piimjapiimasaadused
S Jngetiab23o-2üõ ' Rõõskpttm 7 8 s.lt.

SubU 30 90 . 1 Ž°W.'t'" »- « 
ig_ü • ifHm. ,a s-«g

1 v? 2 iv

SöSSb ŽimeÖ »J Heiuaturg
Euttsptindid lO tt. Ristikhein 3—3!/. s.kg
Ämurädnedwt. 4 iO ! Aasahein 2»/,—-a ,
«uttkuheeringad 7-10 s.tk. Sovhew 2—2*/, „

Eutid 15 —l6 s.p» Põllüpõh? 22l/f #

Sakala Pank A-S.

i Wllianqis

INUMIk I Lossi uni., oms majas
kdiki panga-eperatsioont, wõtab fililAHil! •
raha hoiule js maksab ajakohast ,a. . o

protsenti, siutsb laenusid j '
sioonide js lcismsssts kindlas- üldine nr. 14

tassi ning sssdsb raha igssss 
kodumss linna js alevisse, 
kas rshsssatased olemss

Sakalamaa suureni la «vanem rnhsasufus 1

Mitte ainult odaw—

=r_ unid ka iiää ja nägut

peab olema iga trükitöö, mida tarwitawad
ärimehed, töösturid, pangad, seltsid, ühingud,
ja ametiasutused n ng kõik teised. Odawalt

I woib lubada igaüks, kuid häs ja nägus
trükitöö valmistatakse Wiljandis ainult 

Sakala Trükikojas

Lossi tän. nr. 22, postkast 31, telefon 2-31

mm ainult i
kõige ilusamaid, vaid j

ka kõige odavamaid
raudvoodeid

ostate
Viljandis, Posti fõn. 26

..SZSt"
raudoooditehasest.

Tarwis kohe korralikku

teenijat

Jakobsoni tän nr. 22

Waiatakse korralikku kesk
ealist naisterahwast l

lapseboidiaks |
Küstda Oru tän, Liias'e

pagariärist. j
Ilus päikeseküllave 2-toal.

korter

üürile anda. Korteris wee
wärk ja elekter. Küstda Sa
kala Pangast, teenijalt

Üovtev

lõunapoolne, kahe aknaga,
wba röögiga, uus remont.

Plwti tän. nr. 44-a.

Müüa lapse pruugitud

ttMWOii

. Küstda Oru tän. A
Pagar LutsbergUt.

ühetoaline

korter
üürile anda Jakobsoni tän.
21 sa kolmetoaline korter
Sakala Puiestee nr. 3. 
rele küsida rätsep Peeter
Kassilt Jakobsoni tän. 21.

Suures roaiikus

matile.

kMtftttMt

roälja üürida Uus tän. 41,
korter 3, teisel korral.

Ostetakse

õunu

makstes hääd hinda.
Pakkumistega pöörduda -

Wilsandis, Lossi tän. nr. 13,'

muna ladu. |

| Olustvere mõisa

aias müüakse

Suuri looma

peete

müüa Lembitu pulest. 12—3

Soodsatel tingimustel müll
' akse linna

kinniswarad

la talud

Küsida Tartu Panga Wil.
jandi osakonnast.

TSsfis

vötat „Gakala" tellimist
waStn ja müüb ükstknvmb
reid kaupmees E. Parm.


