Cäna jutulisa kaasas.
Ilmub kolm kordanädalas:

Üksiknumber 5 mk.

teisipäeval» neljapäeval ja laupäeval
Sakala Kirjastusühisuse wäljaandel.

Talitus Wiljandis, Lossi uul. 22. Sakala
Panga majas, alumisel korral.

Talitus on awatud tgapäew k. B—l 7,
lehe ilmumise päewa eelõhtutel ka kella

Toimetus Wiljandis, Lossi uul. nr. 22,
Sakala Panga majas, 2>sel korral.

Toimetuse kõnetunnid kella 10—12 p.

Sakala

20—23. Ptihapäewiti on talitus kinni.

Talituse telefon: 231
Tellimise hind -

Postiga Po«tit

1 kuu päiile . . so mk. 60 mt

Toimetuse telefonid °. Üldine 31, wast.-

2 „ ... 120 .. 100 ..

8 „ .. . . 160 180 „

toimetaja 97.

6 „ „ . . 810 2#o ~

Tarwitamata käsikirju ilma sellekohase
soowita alal ei hoita.

18 „ ... 810 490 „
Wäljamaale 120 mk. kuu. XadreSfi muutmine 18 mk

Kuulutuste hind: Kuulutusküljel—Zl |2mf.,
!-sel lhk —7 mk.. tekStis kuulutuSkirjaga—

Hinnata kaasandeks pooleaasta ja
I pikema aja tellijatele põllutSõ aja
! kiri „U«s Talu".
Asutanud E. R. Jakobson 1878 a.
Nr. 64

-8 mk., tekstis teksti kirjaga ehk eriliSte
tingimustega paigutamise suhtes —lO mk.

iga ulm ühel weerul. WäUsmaalised 100
prots. kallimad, wärmiltsed erikokkuleppel.

„Sakal Wiljandis, postk.'^32.

Aadress kirjadele ja rahasaadetisele

147. aastakäik

Witjaudis, uetjapäewat, 2. juunit 1927.
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Wälislaen korraldatud.
Kindral Laidoner ididab tallinna, rahaminister Sepp jääb «eel Londoni.
Riigivanem sai rahaminister L. Sepalt uister Sepp jääb esialgu meel Londonisse,
Loudovkft telegrammi, kuS teatatakse, et »ä et astuda veel mõnda tarvilist sammu.
-lislaen on korraldatud neil alustel ja põhi
Laenu korraldamise on oma pääle võt
mõtetel, mis valitsuse ja Riigikogr rahaas nud Inglise suurem rahaasutus Mittland
janduse komisjoni poolt üles seatud ja hääks Bank Limited. Laenu üldtingimnsteft on
kiidetud.
teada, et ta realiseeritakse kurst juures 94 ja
Lähemad teated laenu kohta toob Lon protsendiks on 7. Laenu kestus on 40 aas
donist Tallinna kindral Laidoner, kes eile tat, kuid Eettil on õigus laenu tasuda juba
Inglismaalt Eestisse wälja sõitis. Rahami- lv aasta pärast.
Päälinna koolipoisid Wiljandis.
Ekskursioon kojamehe juhatusel. Poistel jalad ndrgad.
Lõpuks selgus, et üks ekskursiooni
Maikuu viimasel päewal oli ilus ke
vadõhtu, mis ennustas kenat järgmist juht kojamees Eisenschmidt on lasknud
jalga Pärnu, kuna teist pole võimalik
päewa.
Wiljandi uulitsatel jalutavad kooli Viljandist leida, hoolimata sellest, et linn
nõunik Roots ja linna koolivalitsuse ju on väike.
Kui juba õhtuõhud saatsid pimedust
hataja Rangel.
Korraga nähti Lossts .turniwat kahte maamunale, siis nähti Tallinna 1. reaal
võõra linna kooliõpilast kahe meie linna kooli õpilasi jalutavat mööda linna koha
naisõpilase seltsis. Wõõrad abituriendid tikkude naiskeskkoolide õpilaste mütsid
näisid olevat võrdlemisi «mõnusas" tu pääs; poistel oli tuju hää ja meel lõbus.
Lõpuks olgu tähendatud, et nimetatud
jus, mõlematel tormasid suitsud suus ja
jalgade liigutused ei olnud just kindlad. kooli direktoriks on Nikolai Kann, kes
Kogu see lõbus seltskond möödus kooli iga aasta riigivanema juures maha peab
ühe vägeva isamaalise kõne.
nõunikust ja koolivalitsuse juhatajast.
Koolinõunik oli kohe uudishimulik ja
ruttas «mõnusas" tujus olevatele õpi
"Põllumehelt" toetus ära.
lastele järele. Hakati pärima, kes nad on
ja kust nad tulevad, miks jalad ei ole
Eesti põllumajanduslikud ajakirjad, nen
kindlad ja miks suus tormavad suitsud.
de
hulgas
ka „ Põllumees," said põllutöö
Tuli välja, et kooliõpilased olid pärit
Tallinna 1. realkoolist. Nad on tulnud ministeeriumilt toetust, kuid selle juures
ekskursioonile kooli kojamehe juhatusel (!) pidid nad olema teaduse, mitte erakonna
teenistuses. aga kaldus kogu
Teine ekskursiooni juht pidi olema keegi.
meeste
kihutusleheks muutuma ja siunas
Resew-Reesel.
põllutööministrit
ning kogu ministeeriumi.
Sellega aga ei ole veel 100 l lõpp.
Et
„Põlluniees"
muutus politika leheks
järgmisel hommikul kavatses Wiljandi
maakonna gümnaasiumi inspektor kooli on põllutööminister otsustanud temale
ruumidesse paigutatud Tallinna 1. reaal toetuse andmist lõpetada 1. aprillist.
kooli õpilased säält korterist wälja tõsta,
„Konze»tra" hingusele.
sett poisid ei ole küllalt korrektselt endid
Aktsiaselts „Konzentra". niis kauples
üles pidanud. Poisid hakkasid otsima Re
sew-Reeselit, kuid seda ei leitud kuskilt. Tallinnas Pikal tänawal jalgrataste ja
Teati rääkida, et see harra ei tahtvat autodega, lõpetas oma tegewuse. Wiimases
Zaedel magada ja seepärast on muretse .Riigi Teatajas" kuulutatakse selle aktsia
seltsi litwideerimisest.
#&> enesele mugava olemise.
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Loidus ühistegevuse wastu.
V- protsenti liikmetest koosolekul
Esmaspäewa õhtul Pidas Eesti suurim
tarwitajateühing „Oma" Tallinnas oma
aastapääkoosolekut. ~Omal" on 6400 lii
get. Koosolek oli teistkordne ja sellest wõt
tis osa kõigest 31 liiget.
Ühingul on möödunud tegewusaastal
saadud kahju umbes 600 tuhat marka.
Eelolewal aastal loodab ühing.kindlasti
ilma puudujäägita wälja tulla. Ühing on
likwideerinud kahjutoowad kauplused ja wä
hendanud äriteenijate arwu.
Lääne- ja Harjumaa walimised
Riigikohtus.
Kolmapäewal arutas Riigikohus Harju
ja Läänemaa walimiste asja. Läänemaa
tvalimiste asjus jäeti rewisjoni kaebus
tagajärjeta ja walimised jääwad jõusse.
Harjumaa walimiste asjus kuulutati otsus
kell 7 õhtul.
Ka Harju walimiste asjus ühines pro
kurör walnniskomitee esindaja arwamisega,
nii et arwata wõib, et ka siin rewisjoni
kaebus tagajärgi ei anna.
Wene jalgpallimehi
ei lase fiseministeerium Eestisse
Teatawasti pidid 10. ja 11. juunil
Tallinnas wõistlema Wene jalgpallimehed.
Nüüd on oga siseministeerium wenelastel
Eestisse sõidu ära keelanud.
Taani- EM
lepitnskonwentfioon kinnitatud.
Esmaspäewa! kinnitati Kopenhaage
nis Taani riigipäewa poolt Eesti- Taani
lepituskonwentsioon.
Eesti poolt kinnitas Riigikogu selle
konwentsiooni juba märtsil.
Lööming Kolgas.
Paar meest haawatud.
Neil päewil tekkis Kolgas, harju
maal, kuskil talus simmanil werine löö
ming. Kaks meest Riiberg ja Enok—
said tugewaid wigastust. Eriti esimese
haawad on rasked ja elukardetavad. Ta
toimetati haigematja Punase Risti autoga,
mis selleks Tallinnast kohale kutsuti.

UMljandi 6. Raridusc § tütarlaste gümnaasiumi
lift ipiläslt Miililt
kõigisse algkooli ning keskkooli klassidesse . algab kolmapäewal. 8. juunil
kell 9 hommikul.
Algkooli 6. klassi lõpetajaid wõetakse ilma eksamita keskkooli
esimesse klassi wastu. Samuti algkooli 4. klassi lõpetajaid algkooli 5. klassi.
Kooli sisse astuda soowijad wõtkn kaasa wiimane koolitunnistus
ja wõimalikult ka ristimisetäht. Koolijuhatus.

ZSudsid kobalt | | Suve hooajaks
oodatud Rootsi | ] pieva-, triik-, virk-,
I. ! M M . J I I lavn-tennis
liiiilr- ses?,u \
walged, beesb, ballid, | peSUtÖOStUS | rätikud, traks», rih
kinnised ja lahtised. | Tartu tn. 3. Tartu tn. 3 1 mad soki) j. n. e.
3 soovimata isikut
Tallinnast wälja.
Siseministri korraldusel saadetakse Tal
linnast ja kogu Eesti piiridest wälja saksa
alam Willem Frike, kes mitmesuguseid kel
musi toime pani. Frike peab Eestist lah
kuma 4. juuniks. Edasi saadetakse wälja
Rootsi kodanik Nils Persson, kes siia il
mus misjonärina, kuid pani toime kelmust.
Kolmandana saadetakse Tallinnast wälja
kodakondsuseta isik Josef Kursai, kes 23.
mail läks Wene saatkonda teateid pakkuma
Eesti sõjamäe ja kaitseliidu kohta.
Mussolwi sõidutab MiSPiiast.
Üle 15.000 kehwa üliõpilase üle kogu
Itaalia reisiwad praegu riigi kulul mööda
Itaalia huwitawamaid kohti.Aeelond läheb
läbi Messina- Florentsi- Piisa- Wenetsia ja
Triesti. Isegi mittefashistlikkudele üliõpi
lastele on võimaldatud kaasa sõita. Kodu
maa tundmaõppimine on ette wõetud Mus
solim isiklikul soowil.

Nahwuswaheliue sõjawäears
tide kongress.
30. mail algas Warssawis rahwuSwa
heline sõjawäearstide ja rohuteadlaste kong
ress. Awamisel wiibis ka marssal Pilsudski.
Kongressil on esindatud üle 30 riigi. Ka
Punase Risti delegatsioon wõtab osa.
Trotski kominternist wälja.
Moskwas oli 31. mail 3. Lnternatsio
naali täidesaatja komitee koosolek, kus ot
sustati Trotski kominternist wälja heita,
kui ta onia fraktsioonilist tegewust ei kat
kesta.

Kreekamaa käib Inglise
jälgedes.
Lehtede teatel on Kreeka walitsus Nõu
kogude walitfusele esitanud kaubalepingu
rewideerimise nõudmise. Kreeka nõuab, et
Wene kaubanduslikul esindajal ei oleks
diplomaatlikke õigusi.

Nr. 64

Miljardide wäljamaksmine algab.
Endistele mõisnikkudele maa eest tasumakSmife eeltööd käimas.
Teatavasti hakkas endistelt mõisnik tuministeeriumist)» hr. Sinberg (maakor
kudelt voõrandahidmaade eest tasu maks ralduse pääwalitsuse direktor) ja hr.
mise seadus maksma, kuna sotsialistide R. Tiitso (rahaministeeriumist).
kavatsus seda rahvahääletusele panna
Pärast seda, kui juhtnöörid wälja töö
nurja läks. Nüüd on valitsus selle sea tatud ja valitsuse poolt kinnitatud, haka
duse elluviimiseks samme astunud.
takse võõrandatud maade väärtust hin
Walitsus nimetas komisjoni, kes hak dama ja selle eest endistele omanikkudele
kab wälja töötama juhtnööre, kuidas en tasu maksma. Enne kui juhtnöörid veel
distele omanikkudele maade eest tasu valmis pole, katsutakse mõne mõisaoma
maksma hakata. Komisjoni määrati: hr. nikuga maahinna suhtes vabatahtlikult
Wahtramäe (Tallinna-Haapsalu ra kokku leppida.
hukogu esimees), hr. R e i n h o l d (koh"Baltannie" kiwi otsas.
I«glise aurik istub Suuropi rannas madalikul.
Kolm päästelaeva appi.
Üleeile öösel kell 7*12 tekkis äkki merele
paks udu. See on kõiae suurem hädaoht
laewgdÄd, eriti veel Balti mere rannikul,
kus kivid ja madalikud sagedased.
Kuna juba päeval merel udu tunde
märkt märgata võis, ' siis pani Suuropi
tuletorni vaht udusireeni varakult töötama.
Siiski aga juhtus õnnetus ja päälegi suu
remn anÄkuga. Londonist Tallinna sõitev
Inglist' äri „United Baltic Corporationi"
jooksis Suuropi lähedal
kiwi orsa. Aurik sai ninasse suure augu,
millest vett taevaruumi valgus ja laadun
giks oleva suhkru ära rikkus.
Õnnetusest teatati kiires korras Tallinna.
Siit saadet: kohe kolm Balti päästeseltsi

suuremat päästelaeva ~Meteor", ,Wolde
mar" ja „Zjrsa" aurikule appi. ,Arsa"
võttis veel ligi praami, millele mahutakse
auriku laadung.
Koht, kus „Battannic" kinni istub, on
äärmiselt hädaohtlik. Kõva ja madal pae
põhi üksiwte suurte kividega. Laev on
võrdlemisi suur 114? br. ja 657 netto
reg. tonm, pikkus 220, laius 32,6 ja süga
wus 17,7 jalga. Istub vees 19,9 jalga.
Laadungiks on aurikul 270 tonni segakaupa,
suurem osa suhkrut. Selle tõttu on laeva
päästmine igakülgselt raskendatud.
Arvatakse aga siiski, et korda läheb
varsti „Baltannicut" tuua Tallinna sada
masse, kus kohe asutakse ta «monteerimisele.

Iga terwe naine peab emaks saama.
Naised kasarmusse „kroonuteenistusse".
On juba tuttaw, et Prantsusmaa on
aastakümneid mures olnud oma rahwa
arwu mittekaswamise pärast. Ka praegu ei
ole ta tulewikuwäljamaated helles suhtes
paranenud. Ikka sünnib Prantsusmaal
lapsi liig wähe, nii et suremus kipub wä
aist ületama sündimuse. Rahwaarw on
Prantsusmaal wiimastel aastatel küll pi
sut nagu kaSwanud, kuid mitte sündimuse
suurenemise wõi suremuse wähenemise läbi,
maid wäljamaalaste sissewalgumise tõttu.
See Prantsusmaa mure on saanud ka
Eesti mureks. Seesama rahwaarwu wähe
nemise hädaoht, mis Prantsusmaad äh
wardab, on saanud ka Eestile tõsiseks äh
maldajaks. Eesti seisukord pole sündimuse
ja suremuse suhtes praegu parem Prant
susmaa omast, kuid selle juurde seltsima
wäljarändamise kaswamise tõttu Eestis on
Eesti seisukord tunduwalt kriitilisem Prant
suse omast. Sellepärast pole ime, kui meil
rahwaarwu kahanemise wastu abiotsimisel
igasugused abinõud kaalumisele on wõetud
ja mõnigikord kõneldakse seda, mis mui
gama sunnib.
Weel kaugemale on jõutud aga Prant-

didele ja nende perekonnaliikmetele surma
puhul ühekordset toetust 10 tuhande mar
ga suuruses; 4) inwaliidide perekonnaliik
metele arstiabi riigi kulul.
Esmaspäewat käis kongressi saatkond
riigiwanema juures, kus riigiwanemat
kongressi resolutsioonidega tutwustati. Rii
giwanem on seletanud, et walitsus asub
kindlal seisukohal Maailmasõja inwaliidide
ja Vabadussõja inwaliidide wahel peab
olema pensionisaamises suurem wahe ja
sellest seisukohalt praegune walitsus ei
tagane. Pensioniseaduse muutmises ei saa
wat igatahes ühtlustamise küsimus kõne
alla tulla.

talade, aluS palkide, põrandalaudade, poStide.
katusepilbaSte jne. imbutamisekS wöi itlewöö

pamisekS kaitseb puud kõdunemise ja see
klaas

(WasserglaS) kanamunade wärSkehoidmiseks.

Lähewad Eestist Lätimaale fidlima.
Nagu teatatakse, on Walgas ja ka mu
Walga politsei sai neil päewil LätiWalga politsei ülemalt kirja, milles tea jal kanade üle piiri käimine harilik asi.
tatakse, et Eesti kanad käiwad üle piiri Läti Mitte ainult Eesti kanad ei saa hakkama
aedades siblimas. Kinni wõtta kanad en niisuguse seaduserikkumisega, vaid Läti
did ei laskwat, waid putkavat läbi traat kanadel on seesama kelmus wäga selge
aia tagasi Eestimaale. Läti politsei sele ja ühtelugu on neid leida Eestit siblimast,
tab ultimatiivselt, et kui kanad edaspidi kuhu nad salaja tulnud. Kuuldavasti ei
veel Peaksid üle piiri tulema, siis las ole Eesti poolt seni Lätile kanade pärast
takse nad maha. Sellest palutakse teatada mingisugust .ultimaatumi" saadetud.
kanaomanikkudele.

V?os^orlubi
loomade toitmiseks.

Maalrlwärwid,
wärnlts, kriit,
pintslid, haijad,
koorelahutaja õli.
Prow. <Z. H. JÜRQENS
robukauba lad* ja wärwikauplt»
Uliljandis, Suurturg nr. 10, telel. 112.
Soomlaste reis ümber Eesti.

Kirjutage nimi õieti!

Kallio gümnaasium 8. juunll
WUjaudis.
Helsingi Kallio gümnaasiumi 50 õppereis
last abiturienti võtavad ette pikema
reifu ümber KeSti. Tallinna jõuavad foom
lased 1. junnil. 8. juunil sõidavad nad
Tartu, süült 6 juunil Walka ja samal püe
val Malgast Pärnu, 8. junnil Pärnust
Wiljaudi, kust nad 9. juunil Tallinna poole

Perekonnanime õigekirjutus ei ole nimemuutmine.
Seni oldi arvamisel, et nimekirjuta nime õigekirjutuse kindlaksmääramine toole
nimemuutmine ja ei allu üldse Riigi
mise juures ei tohi ühtki tahte
lisandada ega wähendada nime seadmiseks kohtule.
Et nüüd kodanikkudel on wõimaluS ava
uuele (praegu maksvusel olewale) tirjawii
sile. Arvati, et ka nime öigekirjutusliku pa nenud oma nime uue kirjawiisi järele üm
ber kohendada, siis usume, et seda wõima lahkuvad.
randust peab lubama Riigikohus.
Nüüd on aga Riigikohus (7. aprillil lust ei jäeta kasutamata. Meie ei kirjuta
ÕppereiSlaStele antakse raudteel kasutada
1927. a.) seletanud, et oleneb nimekandjast, enam näit.: Kusik, kui hääldame Kuusik, ükS 111 kl. vagun 60% hinnaalandusega nii
kuidas ta oma nime ortograafiliselt ja Masik, kui hääldame Maasik jne.
sõiduks kui ka öõkorterikS peatuste ajal linnades.
Nüüd saagem korrektsemaiks oma eesti
kirjutada tahab, kas näiteks Lepptk. Warri,
Kalla wõi Lepik, Wari, Kala. Säärane päraste perekonnanimede õigekirjutuse suhteS.
MnröSpalke ülevaatus.
Komisjon wiibis uüdalapäe
wad raudteeliinil.
Laiarööpalise raudtee kewadine ülewaa
tus lõppes möödunud nädalal. Teisipäewa
hommikul kell 7*9 sõitis tee ülewaatus
kommisjon eesotsas teedeministeeriumi
esindajate, raudteeülema ning tee- ja ehi
tusosakonna ja liikumisosakonna ülematega
Tallinnast wälja. Teisipäewa õhtul jõudis
komisjon Türi kaudu Tamsaluni. Kolma
päewa hommikul sõitis komisjon Tamsalust
kell 9 wälja Pärnu poole läbistades
Wiljandi lõuna ajal ja jõudes õhtuks
Pärnu. Neljapäewal jäi üle waadata Laik
saare harutee. Neljapäewa õhtuks pidi üle
waatuskomisjon jõudma Tallinna tagasi.
Komisjon omal reisul pani päärõhku

Balti usuteadlaste konwerentsilt.
Ülikooli usuteaduskonna esindaja muljed.
30. mail lõppes Helsingis Balti usu
teadlaste konverents, mis oli esimene sel
line. Tartu ülikooli usuteaduskonna esin
daja konverentsil, prof. H. B. Rahamägi
avaldas ajakirjanduse esindajatele oma
arvamist konverentsi kohta.
Konverentsi eesmärgiks oli tutwuneda
Rootsi, Soome, Läti ja Eesti ülikoolide
usuteaduskondade ja kiriku praeguse seisu
korraga ja lahendada praktilisi küsimust
teoloogia fakulteedi suhtes, milliste küsi
muste hulka kuuluvad heebreakeele küsi
mus ülikoolis, sunduslikkude ja mittesun
duslikkude õppeainete, üliõpilaste eksami
neerimise ja muud küsimused. Eesti kiriku
ja usuteaduskonna Praeguse seisukorra
kohta esines konverentsil aruandega prof.
Rahamägi.
Konverentsi töödest on jäänud prof.
Rahamäele kõigiti hää mulje. Konverents
suutis saavutada oma eesmärki, misfu
gune asjaolu tuleb panna suurel osal
hää ettevalmistustöö arvele.
Edaspidi otsustati pidada selliseid kon
werentse iga 2 aasta tagant. Järgmine

konverents peetakse 1929 a. Riias. Selle
kokkukutsumine ja eeltööd jäävad Helsingi
professori Hjelti hooleks.
Prof. Rahamägi kriipsutab eriti alla
konverentsi saadikute suurepäralist vastu
võttu soomlaste poolt, kes on üldiselt
tuntud oma wöõraste-wastuwõtlikkusega,
ja tähendab muu seas, et Soome prae
gune valitsus, kes on oma koosseisult
puhtsotsialistlik, on usuteadlaste konwe
rentfi hääks kordaminekuks kõigiti kaasa
aidanud ja ka ainelise toetusega mitte
kitsi olnud.
Kokkupuutumisel wäljamaalastega on
jäänud prof. Rahamäel mulje, et soom
lastel on Tallinna Toomkiriku asjas aru
saamine, et kirik peab olema Eesti piis-,
koppkirik. Rootslast on aga informeeritud
saksa ajakirjanduse Mi ja nemad on praegu
asja kohta arusaamatuses. Prof. Raha
mäe arvates tuleks Toomkiriku 100 kohta
saksakeeles selgitavat materjali avaldada
ja valitsus peakS seda asja aineliselt

Lisarongid pühadeks.

Callinn soovib välislaenn.

Pühadeks, mil palju inimesi linnast
maale rohelisesse sõidab, paneb raudteewa
lijsus 3.-7. juunini liikuma mitmed lisa
rongid, iseäranis Tallinna ümbruses, pää
Kas Tarwastu kirikumõisa park rüüstajate kiriku
asjalikult laiarüöpalisel.
walitsuse süudmata korraldus!?
Kitsarööpalisel pannakse käima järgmi
sed lisarongid: 4. mail Tallinna
Aastakümneid on püsinud Tarwastu des . . . Wõi on see kirikuvalitsuse kor
Sadamast Wi lj andi reisirong nr.
kiriku lähedal leht- ja okaspuu park. Jõe raldus?
3-bis peatusega kõigis jaamades, minekuga
Õpetaja saab koguduselt iga aasta 25
äärne mägine maastik, kõnniteed puies
Tallinna Sadamast kell 19.43, Tallinna
sülda küttepuid ja pääle prii korteri kind
tikus, ümberringi roheline põld ja aas,
Wäike 20.10—20.21. Sakul 20.59—21.05,
meelitasid siia looduse rüppe pühapäewa lat palka eelarve korras 320.000 marka.
Kohila 21.46-21.49. Raplas 22.45—22.55,
del suurel hulgal kirikulist, argipäewa See peaks võimaldama elamise, mispä
Lellel 23.41—23.43, Türil 0.50—1.15,
õhtutel teisigi loodusearmastajaid. Kõnes pärast park peaks jääma puutumata. Kui
Wõhmas 2.24—2.30, jõuab Wiljandi 4.15.
olev park oli endisel ajal ainsamaks las kirikuvalitsus ja õpetaja ei pea lugu loo
Wiimasel pühal, 7. juunil Türilt
tepidude korraldamise kohaks. Siia walgu duse ilust, siis ometi arvestatagu kogu
Tallinna rg. nr. 6-bis peatustega kõi
sid kohaliste koolide kasvandikud oma dufeliikmete enamuse maitsega, kes kind
õpetajate ja omakste saatel kooli lõpu lasti eitab looduse rüvetamist. Küllap uue rööbastiku teesseasetamise järele walwele, gis jaamades, minekuga Türilt kell 14.60,
peole. Kirikumõisa parkali muutunud ühe vist vana manalasse varisenud Tarwastu samuti uuriti põhjalikult uusi ehitusi ning Lellel 16.09- 16.16, Raplas 17.10—17.25,
Kohilas 18.32—18.43, Sakul 19.27-19.34,
korraga elavaks, temas kihas ja kees laulik Ado Reinwald luuletas oma kiriku maadeldi Mõisaküla tehaseid.
Tallinna
Wäike 20.20—20 57 jõuab Tal
elu . . . See oli iga aasta lastele kui tulevastele juhtidele: .Usk ühes, piibel
Jalad alt ära.
linna Sadamasse kell 21.20.
ka vanematele armsamaks päevaks ja siit teises käes ja ahnus südames . .
Esmaspäeva öösel leiti Puka raudtee
Ehk jäetakse ometi ükskord kirikumõisa
ei puudunud keegi. Isegi hõbejuukselised
„Et»a" oksjon.
vanaisad tahtsid osa saada lastepidu roõ park rahule, et see võiks areneda sarna jaama juures (Tartumaal) raudteelt Kiit
must ja näha. kuidas noorus ja kevade seks, kus koolid võivad jällegi korraldada gatfi walla kodanik Jaan Rõõ m, 30 a.
3.422.000 mk. ««st
siin üksteist särasilmal kohtavad. See oli laste pidusid, et kohata võiksid noorus ivana. Ta oli kukkunud liikuvale rongile
WUjandi ttkuwabrikule.
ja kevade . . . Kirik kutsu lapsi oma loo hüpcttes wagunirataSte alla, mis tal jalad
kooli lõpupäev. Siit mindi laiali,
harilikult karja, nagu nagu fee maalastele duse rüppe, neist võivad saada sinu tu altpoolt põlwe ära lõikasid. Arstide arwa
30. mail tuli oksjonile S.-Kõpus asuw
tes on õnnetul elulootust wähe..
lewased sõbrad! app.
peaaegu kõigile möödapääsematu. Kooli
tuletikuwabrik „Etna". Oksjon wõeti ette
majast oli kadunud elu. Puudus laste
Eesti Panga wõla katteks, mida oli ligi
laul, naer ja vallatu kilkamine. . .
37* miljonit marka. Enampakkumisest wõt
Meie endine vana kirikuõpetaja lür
sid osa Wiljandi tikuvabriku esindaja Ed.
Egüptus mässama?
mann, kes 40 a. jooksul Tarvastus õpe
Pohl, Wiljandi tooreslina vabrikute esin
taja ametis, võib olla, palju hääd korda
dajad M. Laaman ja Weldeman, Wiljandi
Inglise sõjalaevad Egüptusse.
saatis, selleaegsete kirikuseaduste järele
ärimees Werneke ja hr. Lorop Meleskist.
aga kui kirikumõisa varanduste .kasutaja
Pakkumine algas 3.421.333 margast.
Kairo politilistes ringkondades va jawägede ülemjuhataja koht peab kindlasti Enampakkumise tagajärjel läks wabrik „Wil
herra" hävitas kirikumõisa pargi ja selle
looduse ilu täielikult. Ainult aastate jook lttseb juba mõni päev suur pinevus. jääma Inglise ohvitseri kätte.
jandi tikuwabrik Ed. Pohli" oman
Ggüptuse rahvuslaste äärmine tiib dufeks 3.422.000 marga eest.
sul on sirgunud parki uued puud, nagu EgüPtufe parlamendi komisjon võttis
hirmul, et mil tuleb uus.kasutaja herra" vastu otsuse, milles nõutakse Inglase ta keda juhatab Zaglul-pasha, on jälle tegut
59-a. naise enesetapmine.
jatkama laastamise tööd ... Ja nagu gandamist Egüptuse sõjavägede ülemju sema hakanud. Et ära hoida uut vägi
hataja
(sirdari)
kohalt.
Narvas
Kadastiku tän. majas nr. 26
walla
tarvitamist
Inglise
võimude
vastu,
saatuse kiuste leidsin ma mõni päev ta
Egüptuse ülemkomissar lord Lloyd otsustas ülemkomissar laevastiku meele poos enese üles 59-a. Liina Proode. P.
gasi pargist läbi kõndides suure hulga
värskeid kände! Jämedamad puud on teatas Egüptuse pääministrile Sarvat avaldust toime panna. Selleks anti käsk oli abielus ja 10 lapse ema. Juba kaue
jälle maha raiutud ja ära tarvitatud, ei pashale, et leping, millega Inglise walit lahingulaevadele ,Malaya," .Royal," mat aega oli ta rohkesti alkoholi tarvita
tea milleks ja kuhu?! Ega ometi meie sus Egüptusele iseseisvuse andis, ei käi »Sovereigu* ja .Barham" sõita Egüp mid. Waremini oli ta juba mitu korda
enesetapmisega katset teinud.
uus õpetaja hra LaaS käi vana jälge- sugugi sirdari võimu kohta. Egüptuse sõ- tuse vetesse.
Kirikhärrad wihkawad parki.

et otsustada tema witmist
2) terwiSlikulttSlbulisekS tunnrSt-tud nmS
terahwad wS-taks- sunduslikku rngttcems.
tusse, kuS nad peawad teenima l? kuud;
S) teeniswsseastu misel on tga nalsterah
was kohustatud abiellu astuma; juhuiel,
kui naisterahwal omal mehekandidaatl
(peigmeest) ette seada ei ole, antakse talle
riigi poolt walida mees kolme kandidaadi
hulgast: 4) abiellu astumise silmAtlgust
pääle läheb naiSterahwas „rnglteemstusst
za asub elama kasarmusse, kus ta Mbprn
kotteri ja ülespidamise. Ka ta mees jaab
tema juurde korterisse, 10 kuud on
naisterahwas alalise arstliku kontrolli all.
Niisugusest sunduslikust „kroonuteemsMest" on wabaStatud need naiSterahwad,
kes enne „kroonuteemstusse" wõtmlst
abielusse astunud.
Muidugi on see kawa alles wastu wõt
mata ja teadmata on, kas see üldse seadu
seks saab. Kuid huwitawakS näiteks, missu
guseid abinõusid otsitakse rahwaarwu wähe
nemise hädaohu wastu, kui see hädaoht on
tõsiselt ähwardamas,—on see kahtlemata.

Kanad ei tunne piiri.

seeemnewilja peitsimiseks.

Rahulolemaws walitsuse wastu.
Zj Möödunud pühapäewal lõppenud wi
gastatud sõjawäelaste kongressil wõeti
wasw rida resolutsioone. Kongress awal
das Vabariigi walitsuse wastu rahulole
matust, et walitsus pole wigastatud sõja
meeSte' seniste kongresside otsusi tähele
pammd ega Lnwaliidide õiglasi nõudmisi
osaltki täitnud. Uute nõudmistena seadis
kongress üles põhimõtted: 1.) et walitsus
penstoni. andmises wahet ei teeks Maail
mässisu ja Vabadussõja inwaliidide wa
hel, sest ei olene ju penstonäärist, et ta
Maailmasõjas wigastatud sai ja sellepä
rast VabaduSföjast osa wõtta ei saanud;
2) penstoni alammäär olgu riigiteenijate
wiimafe palgaastme piirides; 3) inwalii"

suSmaal. Ka sääl on oma inimeste „tõu
seltsid", nagu meilgi tõuterwendamise selts.
Tähtsam neist on. „ Prantsuse tõu kaitse
ühing". See wiimane sepitseb kaugeleula
tawald plaane Prantsuse raMatõu kaswa
mise hääks. Toome ühe tetna tähtsama
projekti põhimõtted.
Prantsuse tõu kaitseühing, kelle eesotsas
seisab dr. Betu e l, läheb wälja seisukohast,
et naisterühmad peawad kandma riigi hääks
samasugust kohustust, nagu kannawad mees
terahwad sõjawäe-kohustuse ja sundusliku
fõjawäeteenistuse näol. Naisterahvaid ei
ole küll maja sundida wäeteenistusse as
tuma ja riigikaitseks sõjariistu kätte wõtma,
kuid neid saab kohustada riigi kasuks teisiti:
naisterühmad peawad saama emak S—
riigi huwides.
EmakSsaamife sunduse läbiwiimiseks soo
witab see ühing sisse seada naisterahwaste
jaoks wäga omapärase ja nagu esialgu
näib üsna imeliku „ kroonuteenistuse".
Ühing paneb parlamendile ette 'seadufeeel
nõu, miS nõuab: 1) et iga naiSttrahwas,
kes saab 21 a. manaks, peab miimna arsti
komisjoni ette terwislikule järelevaatusele,

ÜSPULÜM

netuse eest.

Ühtl»«tatag» Maailmasõja ja Wabadussöja PenfioniiSrid.

uunil j 927.

Emasundus Prantsusmaal.

FEWOLRnT

Wigastatud sõjameeste nõudmised.

äewal, 2.

Nel

Sakala

toetama.

Tallinna linnal on kawatsusel teostada
terwe rida juuremaid töid ja ettewStteid.
milleks puudub aga raha. Nende ülesan
nete teostamiseks kawatseb linnawalitsus
teha laenu 1 miljardi 437 miljoni marga
suuruses. Laen läheks Eesti Panga wõla
tasumiseks, linna tegewuskapitali suuren
damiseks, pandimaja toetamiseks, weewärgi
laenu tasumiseks, weewärgi täiendamiseks,
elektrijaama laiendamiseks, trammide ehita
miseks, külmetusmaja ehitamiseks, eluma
jade ehitamiseks ja m. otstarweteks.
Uus kogudus Tallinna.
Hiljuti asutati Tallinna uus usukoau
dus „Peetel". Neil päewil pidas uue ko
guduse täiskogu oma koosolekut, kus waliti
kirikuõpetajaks H. Hansson. Kogudusel puu
duwad oma ruumid. Jumalateenistust ta»
watsetakse pidada teiSteS kirikutes.

Laeuu ja toetust
uute elukorterite ehitamiseks!»
Tõö-hoolekandeminiSter esitas hiljuti
Valitsusele kawa riigi eelarwes ettenähwd
10-miljonilise elukorterite ehitamise krediidi

kasutamise kohta.

Selle kawa põhjal antakse 5 miljonit
marka toetusena. 5 miljonit laenuna. Pal
wed laenu ja toetuse saamiseks tulewad
esitada omawalitsuste kaudu.
Toetusi ja laenusid antakse ehituste
jaoks, mis alustatakse mitte hiljemini kui
l. oktoobril 1927 a. ja lõpule wiiakse hil
jemini l. septembriks 1928 a.
Tallinna koolide laulupäev.
Teisipäewa õhtul peeti Tallinnas 2.
koolinoorte laulupäewa. mis pühapäeval
wihmase ilma tõttu pidamata jäi. Õpi
laste rongikäik algaS näituse aiast ja läks,
hipodroomi platsile. kuS laulupidu <• ära
peeti. Laulupeol wiibis ta riigivanem.
Rahwa osavõtt laulupeost oli Seskmin». - >

Nr. 64

Sakala

Neljapäeval, 2. juunil 1527.
Õnnelikud lahendajad.
RUtsõnaaõUtatus auhindadega äratas elawat buwi. Paarsada lahendajat.
Loositi välja is raamatut.

Sakalamaa elu.

..Sakalas" nr. 59 awaldatud ristsõnamõistatue õige lahendus on järgmine.
Uno Pohrt f
Wabas looduses.
MSgestik kihab inimestest, järw paatidest kuni keskööni.
Muusikaõhtutel liigub rahvahulk uue
Soojad kewadilmad meelitawad wälja
kõiki. Wabadel silmapilkude! tõttavad wa lossi ees ja kuna aga mäed a õliselt ini
basse loodusesse nii wanad kui noored. mesi täis on. Seda asjaolu on ära kasu
Kuna viljandlaste ainsaks, seejuures aga tanud paar rändavat päevapilt nikku. Töö
suurepäraseks ja armsaks jalutuspaigaks tades järveäärse tee ääres, keevad nad
on mägestik, siis mäed on muutunudki igal õhtupoolikul hääd äri.
Soojad ööd võimaldavad viibida
nagu palverännakute kohaks. Õhtuti ning
pühapäiwiti wenib mägede poole alaline mägedes ja järvel ka pääle päikese loodet.
inimestevool; enamuse sellest moodusta Nii võibki näha inimesi kioski juures
vad muidki õpilased. On ju nemad paate ootamas isegi kella 10, 11 ajal.
saanud pika ja raske talvise töö järele Ning kuni keskööni kuuldub järvelt pilli
vabaduse sest viimasel koolinädalal ei häält ning laulu.
Noorus lõbutseb. . .
saa ju olla juttu korralikust õpitööst.
Jälle eesõigustatud ettewõtjad.
£!aaawautsas anaad Unna töid ilata awalikn wSistl usi>altkamii«ta wälja.
Kui läinud aastal linnavalitsus tasa üsna suureks paisuda, oleks avalikult wälja
hiljukesi linna töid äiadele wälja jagas, pakutud.
Mis sorti „äiadega" praegune linna
siis peeti sotside ridades seda teguwiisi lu
walitfus oma töid teeb, ei oli weel kind
bamatuks nähtuseks.
Tänawu on sotsid linnapimka jäme lasti teada. Näha on aga, et meil iga lin
dama otsa wallutanud. Kuid kes arvab, et nawalitsusega kaasa antakse mõni „keiser
nüüd linna tõid awalikul wõistluspakku liku koja" ettewõtja, kes e>sõigustatult
tööd omale saab.
misel wälja antakse, see eksib.
Arufaadaw, et sarnane teguviis maks
Neil päewil ilmusid äkki pintslitega ja
wärwipottidega mehed Wiiratsi mõisa ja wate seadustega ja ka õiglusega sugugi
hakkasid sääl maalritööd tegema. Ometi kooskõlas ei ole. Kuid kes sellest hoolib.
pole keegi kuulnud, et see töö, mis tõotab

Ants Murakin näitusel.
Pooled A. Murakini tSSd käfitawad Wiljandtt.
Kaunistage kodu kunstitöödega!
Esimesel pühal awatakse linnagümnaa
siumi saalis funftnif Ants Murakini tööde
näituS.
See on A. Murakini teine järjekorra
line näitus ja sisaldab üle 120 pildi, mis
luutumad mitmesugusesse * loomisjärku ja
annawad ülewaate kunstniku arengust.
Meie kunstnikud tõötawad võrdlemisi
piiratud oludes, millest tingituna ka nende
ateljeed on sulewd laiemale publikule, mis
pärast sarnased üksikute kunstnikkude tööde
näitused on hädawajalikud.
Ants Murakin algas juba õige wara
kult (1910) impressionistliku maalijana ja
on tänapäew jõudnud sellele iseseiswale
teele, mida ilmestab ta wiimaseaja too
dang, mis on miski omapärane riftfugutus
impressionismi ja moodsa maalikunsti wa
hekel. Murakini on sageli arvustuses kõr
vutatud kadunud Konrad Mägiga ja näh
tnd tema töis meie tähtsama Eesti meistri
jäljendusi, ent jälgides A. Murakini aren
gut tema warasest loomisajast, osutub see
täiesti ekslikuks, sest kuhi wärwid on wäga
lähedased Mäe omadele, siiski erinevad tema
tööd nii kompositsioonilt kui ka tehnikalt
tuntawalt. On ehk küll miski hingeline sugu
luS valitsemas nende kahe kunstniku wahel,
ent jäljendamisest kõneleda siin ei saa, sest
mõlemad kunstnikud on kerkinud üheaegselt.
Huvitava näite sellest annawad würdlu
seks A. Murakini warasemad, teosed.
Viljandlastel on wähe juhuseid tutvu
uemiseks tänapäeva kunstisaawutustega,
mispärast A. Murakini tööde näituS on siin
tänulikumaid võimalusi. Sellel näitusel on
rida suuremaid ja väärtuslikumaid tõid,
mis wääriwad tõsist tähelepanu. Waataja
tähelepanu kütkestab esijoonel suur õhukül-

lane maal „Waade rõdult", mis on kahtle
mata parimaid töid A. Muraktni wiimase
aja toodangus.
Samuti kuuluwad varemate tööde hulka
suuremad maastikud Wiljandist ja ümbrus
konnast, mis wääriwad erilist tähelepanu
oma jõukülluse ja värvikusega. Nii impo
neerib suurem maastik Õhtupoolik" (nr.
1ö) oma perspektiiwiga ja mahedate tooni
dega. Ka „Järwmaastikust" (nr. 27) ei saa
mööduda tähelepanemata, sest selle kodu
maalik südamlik wärwi- ja Zhuküllus wõlub
iga waataja silma.
Mis aga A. Murakini tööde näitusel
meie publiku poolt erilist hindamist peaks
leidma, on tema kodumaised ja pääasjali
kult Wiljandi maastikud. Ligi pool kogu
produktsioonist on pühendatud Wiljandile,
mis ei tohiks jätta külmaks meie kunsti
harrastajaid. Need maastikud (Männamägi,
järw, Trepimägi jne.) on pildid, mis igale
kodule annawad rõõmu ja wärskust, ning
et nad odawa hinna tõttu kõigile kättesaa
dawad, siis peaks publik soodsat wõimalust
kasutama, et oma kodu kaunistada wäär
tuslikkude kunstitöödega.
Suuremad pildid on tõsiselt seda wäärt,
et meie ametiasutused mõtleksid kord ka
oma ruumide kaunistamisele. Wiljandi
maastikud oleksid hale meie ametiasutusele,
seltsidele ja awalrkkudele ruumidele ilusa
maks kaunistuseks, millega wastawad asu
tused peaksid selle kunstinäituse puhul ar

31. mail kell 1Ä päewal suri raban
duSse Wiljandis wabrikuomanik insener
Uno Pohrt.
Uno Pohrt kuulub töömeeste hulka, kes
ise omal jõul on edasi saanud. Ta sündis
31. jaanuaril 1873 a. Kuramaal Nitau ki
rikuõpetaja pojana, sai oma hariduse Mii
tawi realkoolis ja pääle selle tuli Kõppu
Luisenhütte masinawabrikusse õpilaseks-prak
tikandiks. Siit läks ta Saksamaale Charlot
tenburgi. kus ta tehnika-instituudis masi
naehitust õppis. Ta lõpetas tehnikumi dipl.
inseneri kutsega ja asus Lõuna-Wenemaale
Jekaterinoslaawi ja Marinopolisse ameerik
laste wabrikutesse tööle insenerina.
1900. aastal tuli ins. Pohrt uuesti
S.- Kõppu ja asus Luisenhütte wabrikut
juhatama. Kui fee 1903 aasta! maha põ
les, hakkas Pohrt omale Wiljandis ise wab
rikut ehitama ja awas selle 1904. a. Kui
ta tööd oma wabrikus algas, oli tal kõigest
4 rubla taskus, kuid wisa tööga ja suure
energiaga jõudis kadunu edasi ning kuni
rewolutsioonini töötas wabrik hästi. Pääle
selle aga, kui üldse tööstus raskustesse
langes, tuli ka Pohrti rauawabrikul raskusi
üle elada, kuid tehas ei katkestanud kunagi
oma tegewust.

1919 a. sai Uno Pohrt esimese halwa
tuse, millest ta pikkamisi paranes ja ise
wabrikujuhtimist jatkas. Nüüd jäi ta hil
juti influentsasse, paranes sellest pikkamisi,
kuid sai uue halwatuse, mis lõpetas
ta elu.
Insener Pohrt ei olnud tuntud mitte
ainult Wiljandis ja Wiljandimaal, waid
kogu Eestis ja kaugel wäljaspool Eestit
ning isegi end. Wenemaa piirisid, sest ta
töö ei piirdunud mitte üksi oma wabriku
juhtimisega, waid kadunu oli tuntud kui
mitmesuguste leiduste tegija masinaehituse
alal. 1910 aastal konstrueeris Uno Pohrt
ühejalafega propelleriga mootorsaani, mille
proowimist ta Wiljandi järwel toimetas ja
mis tol ajal suurt sensatsiooni sünnitas.
Hiljemini wõttis ta weel patendid oma
leidustele: topelt rauduks ja eriline raa
matukapp. Ka täiendas ta puutööstuse
masinaid, mis ta wabrik walmistanud suu
rel hulgal. Pääle masinaehituse töötas
kadunu wabrik põllutööriistade paranduse
alal.
Linn ei wõta
haridusseltsi algkool Masse
kooliwõrku.
Hiljuti teatasime, et Haridusselts on
linnakooliwalitsust palunud seltsi gümnaa
siumi juures töötawaid algkooli klasse üle
wõtta awalikkude algkoolide wõrku. Nüüd
on linna haridusnõukogu selle palwe eita
walt otsustanud.
Ekskursioon Soome
Rahwaülikooli seltsi korraldusel jääb endi
selt. Wäljasõit Wiljandist reedel, 3. juu
nil kell 12, mis ajaks Palutakse kõiki osa
wõtjaid ilmuda jaama. Soowitaw kaasa
wõtta waip ja voodipesu.^

Poisikesed proowisid
rewolwrit.

Sl. mai õhtul umbes kella 9 paiku juh
tus 1 kilomeeter Soodi jaamast eemal õnne
tus, mis uõudis 15-aastase voifikefe elu.
westama.
19-a. Elmar Kalit ja 15-a August Kal
Näitus, mis awatud ainult üks nädal,
lissaar
tulid linnast kodu poole, Ühel pois
peaks koondama endale kogu Wiljandi
kunstiharrastajate pere, eriti nüüd. kus test oli kaasas rewolwer, mida hakati Loodi
jaama juures waatama ja proovima.
kunstnik seisab wäljamaa reisi eel.
Paugutamisel läks rewolwer ootamatult
Elmar Kaliti käes lahti ja tuul tungis Au
gust Aallissaarele pähe. Kohe varast sünd
must toodi haawatu Loodi jaama ja saadeti
Pööre noorte tegewuses.
kaubarongiga Wiljandi poole teele. Sinial
liku jaama lähedal suri haawatu meelemär
C&MM eeafguS laiali maia Koolinoorsugu.
kusele tulemata.
Wiljandi kriminaalpolitseist sõitis wanem
Walimised noorte organisatsioonis.
assistent Rõuk kohale sündmust uurima.
Mõningaid aastaid juba on kewade maspäeval, 30. mail, mil peeti rühma
Pastlajäljed wärskel mullal
raskemaks ajajärguks õpilasperele, sest on korraline pääkoosolek.
Wiljaseemne wargus Llusna
eksamite ajajärk.
Pääkoosolek võttis 1926./27. tegevus
Tänavu on see , raske" aeg aga juba aasta aruande 12.716 marga suuruses
asunduses.
möödas. Enamjaolt lõppesid eksamid juba vastu. Suurem summa sellest 9951
Uusna „Ewerti" talu peremees Johan
möödunud nädalal, ainult füüsika eksameid marka on tarvitatud lugemislaua ülal Ewert teatas Wiljandi kriminaalpolitseile,
oli weel teistpäewal ja kolmapäeval „Nii, pidamiseks. Ülejääki on ainult 104 marka. et ööl wastu 31. maid on temal lukus
et nüüd on siiski kõik läbi. läksid kuidas
Juhatusesse valiti iv klasside õpilased: tamata rehe alt ära warastatud 11) puuda
läksid", kuuled noori praegu omavahel Jänes, Maramaa, Reinberg,
wilja seemet.
vestmas.
Ratas ja Wästrik.
Kriminaalpolitsei assistent lärw sõi
Kewadiga üheS sünnib ka suur..muu
Tänavune taudiajajärt. mis vältas tis kohe kohale ja hakkas asja uurima.
tus õpilasperes, üksjagu õpilast abi terve semestri, takistas tuntavalt noorte Wili saadi kohe kätte „ Kingu" talu põllu
turiendid lahkuvad jäädavalt koolist. tegevust; tuli loobuda nii mitmest hääst äärest» kuhu see oli Peidetud kiwiaia
Mi peavad nad lahti ütlema igasugusest ideest; nii jäi pidamata O. Lutsu auõhtu, juurde kuuseokste alla. Viljakottide juu
tegevusest, mis kuidagi kokku puutub koo karskusklmgress jne.
rest juhatasid aga wärsked pastla jäljed
liga ja loomulikult siis ka koolt noorte
Nüüd. reedel sõidavad kõik noored küntud mullal naabri tallu. Naabritalu
seltskondlikust tegevusest.
peremees ja pooleteramees woeti kahtlus
Praegu ongi igas õpilasorganifatstoo vanemate juurde, et kosutada omi väsi alustena wastutusele.
nuid
närve
ja
koguda
uut
jõudu
uueks
niS ametite vahetamine käimas. Kus
Tänawu hääd Puuwilja saaki
orgauisatstooni juhtisid lõppklaSside töökS, mis algab jälle sügisel.
loota.
õptlastd,Hääl valitakse uusi juhv^ne.
Tänawu kewadel wõib enamasti iga!
Maakonna gümnaasiumi eneseharimise
Draamastuudio ringreis
Pool aedades märgata» et õuna- ja mar
rühm, energiline Wiljandi koolinoorte
Wiljandimaal.
japuud õienuppe tihedalt täis on. Seni
organisatsioon, lõpetas, nagu.Sakala"
Reedel. 3. juunil kell 8 õhtul ..Agala" teatri ajani kestnud jahedad ilmad ei ole õie
lugejatel, teada oma tegeliku töö juba li
hawõtte MhM kust Pääle: algasid eksvt saalis-känlakse ette Draamastuudio poolt John lõikajate ja teistele wiljapuudele kahjulik
kude putukate sigimiseks kuigi soodsad.
mitekS ettevalmistused. - Rühma üleand M. Lynge komöödia 3 waatuses „ Kangelane".
Esimesel pühal kell Iv. esitab stuudio Pi
mine sündis uutele tegelastele, sest endi ttstweres B. Thvmase 3-waatusliku komöödia Kui mõnda muud äpardust ei tule, wõib
ses juhatuses- lõpetajat, alles es- .Tädi" ja õhtul kell 9 Põltsamaal «Kangelane". tänawu hääd puuwiljasaaki loota.

Kokku oli lahendusi saadetud ligi 300.
mis näitab ülielawat osawõttu. Suurem
hulk lahendajaid oli linnast, kuid ka maalt
tuli postiga palju lahendusi. Õigeteks osu
tus ligi 80 lahendust, kuid osa neist ei
wastanud awaldatud wõistluse tingimustele,
sest neile ei olnud juurde lisatud ristsõna
mõistatuse wäljalõiget „ Sakalast". Loosi
misest osa wõtma pääsesid 68 järgmist õieti
lahendajat:
H. Sammul, Pallur, Derfla, E. Olde,
Hugo Rebane, M. Kirp, Martinson, Eduard
R.. Hans Pruuli, R. Takel, Fortuna, Mih
kel Saks, M. Köhler, L. Riiner, E. Oinas.
P. Adamsou, Edgar Kink. P. Rängel, H.
Käär, K. Tünder, Peter Toom, Adolf Jür
aens, J. Teder, A. Riismandel, Johannes
Priikask, K. Krabi, Arnold Glück, Siegfried
Laks, S. Ratas, L. Dorbek, E. Hansen,
„Sipelgas", Herta Abram, A. Tults, Ru
dolf Juhkam, Ed. Riimak, Vietor Rebtme,
Raimond Hommuk, E. Stern, Aina Sii
lats. H. Wonder, M. Kreebs, K. Wiira,
J. Lõo, M. Silmbek, E. Kiiler, F. Sarw,
M. Takk, Jaan Osw. Leoke, Ar. Ojassoo,
Ed. Rebane, Viktor Nernoff, Ed. Susi.
Friida Susi, Helmi Kurr, Ed. Riifenberg,

A. Tischler, Lydia Rälm, Jaan Must, Armanda Holland, Olga Meister, J. Pitsid
A. Ora, J. Lõnsu, Ed. Henn. Jüri Ram*
jalg. Kawal-Ants, J. Oss.
Nende wahel tuli wäljaloosimisele 18
raamatut Hendrik Adamfoni
neitsi". Loosimisel langesid wõidud järg
mistele lahendajatele:
1) Jaan Osw. Leoke, Viljandi mõis.
2) Aina Siilats. 3) A. Tults, Tallinna
tän. N-a. Siin. 4) Johanna Remmelgas
Kauba tän. 12, siin. 5) H.
Sammul Väiketuru tän. 1. 6) Helmi
Kurr. 7) Riiner—Jakobsoni tn. 1. 8) Jüri
Ramjalg Suure-Jaani, Viljandi t. 19.
9) A. Ora Heimtali mõis. 10) Arnold
Glück Leola tän. 21. Siin. 11) Biktor
Nernoff —' Kärstna mõis. 12) Peeter Toom
Jakobsoni tn. 50, siin. 12) E. Kaust
l,, Pallur") Uuü tn. 22, krt. 2. 14) P.
Rängel Lembitu tn. 18. Viljandi. 15)
Ed. Rebane Vana-Võidu mõis. 16)
Hugo Rebane Viljandi, Heimtali mõis.
17) Ed. Riimak Eha tn. 6-a, siin. 18)
Lydia Rälm W. L. E. 3. kl.
Õnnelikud lahendajad saamad oma
wõidu kätte „ Sakala ".talitusest, Lossi t. 22.

Omapärane tee-ehitamine.
Millal saab walmis Reina-Srila tee?
Läinud suwel löödi Wiljandi surnuaia
Nendest rööbastest on teekäija sunnitud
äärde ja Loodi kõrtsi juurde üles teadaan kiwihunniku asendi tõttu mitu korda edasi
ded: „Läbikäimine Reinu-Orika tee teae tagasi üle käima. Sellel mudasel ja auk
mise tõttu suletud".
tikul teel üle rööbaste raskemate koormatega
Tõelisest läbikäimise sulgemisest ei pääseda on wäga kaelamurdew.
saanud juttugi olla. nagu ka näha oli, sest
Inimeste tahtewisaduse, hobuste ja
teed tarwitati edasi. Ainult plakatid jäid wankrite tegewuse proowimiseks wöiksid sar
üles ja seisawad kuni senini ja wõib olla, nased takistused üsna hääd olla. kui selleks
täidawad oma ülesannet.
mingisugune tarwidus oleks, kuid maa
Kõneleda wõiks praegu aga läbikäimise walitsus. kes olukorraga tuttaw peaks olema,
peaaegu wõimatuks muutumisest wõi muut ei tohiks siin ükskõikse päältwaataja osasse
misest. Iseäranis paistab silma üle soo ja jääda.
jõe wiiwa teeosa korraldamatus ja takis
Et sarnase tee sulgemisest arusaadava
tustega ülekülwamine.
tel põhjustel juttu ei saanud olla. on selge;
Üle kraamide ja üle jõe käimine on kuid miks on jäetud raudteerööbastik tarbe
korraldatud sildade kaudu, kuid teele enesele tult seisma just liikumise joonele, sellest on
on jäetud sügiseseks mullatööks tarwitada ilma põhjalikuma seletuseta harilikul sure
olnud raudrööpad.
likul wäga raske aru saada. Teekäija.
Iga mees pole kawaler!
€i buwita wiiit ega naine...
Mulgimaa kuulsamas wallas peeti hiljuti hingekarjase: Kord suitsetatud tema ligidal

ühes lugupeetud perekonnas elatanud majaisa ja
-ema kuldpulmi, millest osa wõtma oli kutsutud ka
kohalik kirikuõpetaja. Õpetajas näeb rahwas hari
kikult seltskonnainimest, kes oskab leinata leina
jatega ja ei keeldu ka rõõmus olemast rõõmsatega,
päälegi kui höbejuukseline „noorpaar" pühitseb
oma 50 a. pulmapäewa.

Mulkide iseloom on üldjoontes sõbralik ja

„pääle tuule", kord pakutud wiina, kord asetatud

ta lauda istuma seltskonna keskele, kes tema
wääriline ei olla ja kes temale ühesõnaga ei
meeldi... Pidu peremees teades neid halbu aSju,

mida hingekarjane ei sall», saadab temale kui
poissmehele seltsiks naise, kes tema wääriline, et
neil kahel ei peaks olema igaw...
Algab kõnet daam, kes seltskondlikult küps

lahke. Pidude puhul tulewad neilt mitmesugused ja oma silmaringi ja haridusliku tasapinna tõttu
pakkumised ja häätahttikud soswid, iseäranis aga wöib, teab, ja oskab westa. et „kel kõrwad on
Võõrasteks, et neid mitte ei peaks waldama üksil. kuulgu!" Aga peagi kostab leentoolilt, kus hinge
duse Või wööruse tunne.
karjane istub, norskamine. Tema pää on wazu
Meie „noorpaaril" oli iseäraline raske üles nud kogunisti ühe külje pääle, peaaegu seltsilise
anne ja mure südames: tuidaS hoolitseda oma daami õlale. Daam waitib ja lahkub, sest maga
koguduse noore hingekarjase eest, et ka tema tun jaga ei ole mõtet juttu westa... Päältnägstad
neks ennast vleVat oma Vaimule wastawas selts oltd arwamises, et jumal on oma sulasele suu
konnas, kus ei jooda Viina, ei suitsetata, ega aeta rema .koorma" annud, kui tee kanda suudab!
kahemõttelist nalja .. Sest seniste kogumeeste jä Tegelikult polnud siis „koormast" juttugi—õpetaja
rde on seltskond alati ära pahandanud oma noore
härra magas õiglase und..'. $

Wihmasajud takistawad fültoi.
Waewalt faid põllupidajad lahti
suurest saates
loomad karjamaale, kui kerkis esile
uus—wilja mahategemine. Juba enne
olid madalamad kohad wee all, kuid
wiimastel päewadel kestnud suurte
sadude tagajärjel on madalatel põl
dudel päris wõimata ja ka sawipõh
jaga mail põlluharimine wäga raske.
Suwepühad jõuawad juba kätte,
kuid paljudel pole weel teragi wilja
maha külitud. Külwi wiibimise pää
põhjuseks on just pehmed põllud, Ho
busega pääle ei wõi minna. Kui wih
masajud weel peaks edasi kestma, jääb
tänawu muist põldu küttmata.

Uned vanadega vastamisi.
Tüli Tuhalaane wallawalitsuse
kantseleiametnik» Parast.
Aprillikuu lõpul valis Tuhalaane walla
wana valitsus oma wiimasel istungil wallale
uue kantseleiametniku. Wglimist toimetati nii
kiiresti, et unustati isegi senisele ametnikule üles
öelda. Samase valimise tagajärg oli see. et uus

wallawalttfus pidi maikuul kahele ametnikule
palka maksma. Kuid kuuldavasti ei ole valla
volikogu valimistega üldse nõus, niisama ka.
watsevat ka tekkinud kulu wana vallavalitsuselt

sisse nõuda. —sl.

„Sakala" teated
on alatt huwitawad ja värsked

Rr. 64

Nettaväewal. 2. juunil 1927.

Sakala

I 31. mail 1927 a. lahkus siit ilmast ootamatult I

Idipl. ins. Uno Pohrt

I Matmine reedel, 3. juunil kell 6 sündinud 31. Jaanuaril 1873 a. I
I Sügawas leinas: Selma Pohrt, Jürgen, Qert, Lore, Ursula Pohrt, Meta Cmmerich I

i Teadaanne. |

I 3i. mail 1927 a. bäkilise surma läbi lahkunud unustamata l

m Sellega teatame mafinawabriku „Llno Pohrti" omaniku dipl. W
W ins. Llno Pohrti surma puhul, et wabrik endisel wiifil edafi tõõ- m
m tab ning meie wastutame kõikide dipl. ins. Llno Pohrti kohus- jj
H tuste eest. Palume austatud arisõpru ettewöttele endist usal- m
m dust alal hoida. Austusega dipl. ins. Llno Pohrti pärijad. m

I bääd peremeest I

I dipl. Ins. Uno Pohrti I

I mälestavad! I
Noort korralikku
pilalt lõaga

I Ma wabriktt tõöllsetl I
teenijat
tüdrukuk tarwis.

Soowitan suures iväliawalikus paremaid Inglise
parematest willadest ühe-, ja Saksa meeste- ja naisterahva
kahe- ja kolmekordset 175 mk.
nael alates soowitab

loh. lärs

Kaupa tehakse 3-juunil s.a.

lella 9—2-ni p. Wiljandis,

I £S Kaske haiguse jirele lahkus neilt I

fileriikl. Cerwisbolu ItSSala aiiljandi Komitee
korraldab neljapäewal, 2. juunil 1927 a.
kell pool e p.l. kino Modernis"

nimi kalli* poeg ja meie hZZ vend

maksuta etenduse

tüdrukut,

Demonstreeritakse filme: jl) Kuidas peab hoolitsema

I Wictor Siirak I

rinnalaste eest, 2) Kärbes ja 3) Naljapilt.
Terw. Näd. Wiljandi Komitee.
Miiani» Wadatabliik Cuietdrje Qbing
annab wälja

I sünd. 29, jaanuaril 1891 a. I
I surnud I. juunit 1927 a. I
I Ärasaatmine reedel, J. juunil sa.
I kell a p.i. leinatuajast maakoguduse
I surnuaiale. Palume sugulasi ja tuttavaid teda viimsele puhkepaigale
saatma tulla. I

õllega einelaua
ärapeetawal pidul teisel suwiste püha! mägedes.

Soowstatel ilmuda neljapäewal, 2 juunil kell 8
õhtul pritsimajja. Pidutoimkond.
Suure-Jaani kiriku

~Kommerz-Hotellis."

Korralikku

I Omaksed, I

meierei lupjamisetööd
12. juunil 1927 a. kell 12 päewal ühisuse kontoris.
Juhatus.
! II I

miini.. cello

Tuba

Köstri tn. 12, Liiw, tei
sel korral.

Wtljandi litttta ümbrust, malewtond
Esimesel suwiste pühal, S. junnil s.a.
Pärsti mõisas, hr. Laksbergt küünis

Mustla alewiwalits. wajab tulekindlat

Wälja üürida. Säälsamas
ka maja müüa. Küsida
Tööstuse tän. nr. 4.

kassakappi

RRgo loodsani ostu
koht on
01. Roossoni kauplu
Jakobsoni tn. nr. ii.

suuruses ja konstruktsioonis, mis wastaksid omawalitsuse
kassa nõuetele.

Pakkumised saata ühes kavi suuruse kirjeldamisega ja

hinna teatamisega Mustla alewiwalitsusesele Wiljandi
maal kuni 10. juunini 1927 a.
Mustla alewis, 30. mail 1927 a. Nr. 531.
Suur kewadepidu
Alewiwanema abi: K. Lamson.
Sekretär: August Ots.
Kawas: Köne, muusika, nali, wõimlemine, ..Segadused"
komöödia 2-eS waawses.

Tants. AlguS kell 7 õhtul.
Pääsetähed: 100—35 margani
vllljansl sutoüe sclswkol>a»t.
Wastemõisa Noorsoo Selts
Teisel nelipühal, 6. juunil 1957 a. seltfi saalis
piduõhtu

Piduõhtu

Rinnad
wõistluscta.
Suures wäljawalikus
saiajabud,
manna,

karwlijahu,

kamaiahu,
kompott,
rosinad,
õunad,
apelsinid,
sidronid,

Wiji
rahwarikkas kohas wälja anda.
Kaupa tehakse 12. juunil s. a. Suislepa Piimatali
tuse ÄhisuseS, Puka raudteejaamast 25 kilomeetr.

juustu,
kilud, sprotid,
wärsked munad,

igasuguseid maiustusi ning
maitseaineid. Alati saada
Piim ja Piimasaadused
Häid põletatud
ahju- ja müüri

muusika, koorilaulu ja näitemänguga
Pidu algus kell 9 õhtul.
ULU Uue-Wõidu Haridusselts u:u:
Teisel suwiste pühal,».junnil 1927«.
. Aue-Wöidu „Saarepeedlil"

köögi tarwitamisega wälja Tenniskingad,
üünda. Küsida Kalkuni
sandaalid,
raamatukauplusest.
reformkingad,
turnkingad,
Suur korralik 4 toa ja
Soome pastlad
köögiga
ja igasugused muud jala
nõud ostate mõõdukate
Korter
hindadega

Joh. M. Shnge komöödia 3-es waawses
Algus kell 8 õhtul
Pääsetähtede hinnad» 150—25 margani
Eelmüük Õpetajate Liidu Kooperatiiwis
Kassa awatud kaks tundi enne algust.

I BiskwiiditSSstns
II
A. Peet, Wiljandis.
II
Teatan oma austatud kaubatarwitajatele, et olen WD

•• oma btskwiiditööstuse kõrwal walmiStama haka- EE
II nud wilunud meistri juhawsel kõrges hääduses: II
II leiba, peenleib», II
« sepikut, igasng. sain jne. ••

Kawas: Segakoori laulud, muusika ja muinaslooline

II %% jällemüülatele Vi. II

näidend laulu ja muusikaga „Loreida. Uued dekoratsioonid

Il Auswsega A. Peet ||

Algus küpselt kell V õhtul
Pääsetähed: 75 ja 50 mk. Tantsuks 35 mk. Juhaws.

>•——o—llltM—Ml——i

WaStutaw toimetaja wann. adw. Kaarel VaarS.

Odawalt müüa hää wana

kohe saada Tallinna tän.34

boowi priigitamise- ja

„Kangelane"

müüa. Küsida linnawa
litsusest.

korter

pühal, 7. juunil kell 10 homm. leeritoas.

Raadel, 2. Juunil 1927 a.

täielikult ennesõjaaegsele).

talitusse.

Suuremaili Piimaübisus annab wälja

„Draama -Stuudio" ringreis

Pääle selle laos oma töökojas walmiStatud jalg
ja lamba nähku. Maksan rattad, ka end. „Leutner" mudel (Wastab hääduselt
kõrget hinda.

Aääskorras wedru Laos kõik jalgrattaosad (Inglise ja Prantsuse kummid).
Hinnad wäljaspool wõistlust. Müüt ka järelmaksuga.
Austusega
wanker
damisesse maale, hää palga
3. Suita, «iljciiidis lorin tn. 55.
eest. Järele küsida karjara
witsejalt, Reinu mõisast.
odawalt müüa Tallinna
Tarwitakse kohe wanemat tn. Znr. 13, hr. Kullama
juures.
UisterahVllst
Auhi
Kes ei usu, tulgu
maale lapsehoidjaks.
Teatada aadress selle lehe
waatama,
heinu
Soe päikesepoolne kolme
toaline

(maalri- ja puutööd) kaubeldakse wälja kolmandal suwiste

„UEALA" teater

Ostan lambawillu, waha,
kase tohtu, hobusesaba jõhwe

kes hästi lehmi lüpsaoskab,
tarwis wäikesse majapi

parandusetööd
I Sügavas leinas I

jalgrattaid.

Lossi tn. 19, Eesti Panga all.

kiwe
(telliskiwe) saada Leola tän.

nr. 19, üle Uueturu.

Joh.Zärs*i kaupl.
Lossi tn. 19, Eesti
Panga all.
Ära anda tühje heeringa
tünne
Tartu tn. 32, Kymmel.
Müüa noor
lüpsilehm
Tartu tän. 86.

Kauba tn. 5, J. Labi.

ja^

ehitusmaterjale
MÜÜN
võistlemata odava hinnaga
J. Madisson .
Odawl Kauba tn. nr. 7. |OdaW
Puugaasi-mootori jõuTtöötan?
jahuweski müüa
ühes hoonetega kreposteeritud krundil. Sisseseadeks:
2 paari jahutuse, 3 paari püüli waltse ühes Plaansõelagcu
kruubi- ja puhastusmasinad.
Kaupa tehakse kohapääl, Köstri tän. «, Wiljandis
telefon 185, iga päew. Omanikud.^
Kodukootud willast

riiet ja willast lõuga
| kodumaa paremast willast ühe-, kahe- ja
ärareistmisc pärast mitmesugust
I kolmekordset, on saada 200—250 mk. nael,
—J ja kallim, riie 115—200 marka küünar. l 5
toakraami
Lõnga- ja riidetõõstus Z. Labi,
ja kanaarlinde. Säältsamast
Wiljandis, Kauba tänaw nr. 5
wõib ka pruss akaterohtu
Ostan
ka
lainbawillu ja wahetan riide wastu.
saada. Teateid saab M«ti t
Müüa

lihakarnist.

Priitahtlik
Oksjon
oksjon
Omaniku surma puhul
3. juunil 1927 a. kell 10 homm. müüakse kohw
müüakse kõiksugust maja prnstawi poolt enampakkumise teel ära Pärnu maantee 2
kraami ja tisleri töörrs leiwategijate Krautide wallaswara: leiwategemise riistad
tad 7. juunil s. a. kell 10 ja mitmesugust toakraami. Müüdawat warandust wüib
Homnt. Tallinua tän. 15. näha oksjoni päewal kohapääl.
I. Luukas.
Kaotatud

naisterahwa käepäälkan
taw
uur surnuaiale°min
Wpbmt
nes wõi surnuaial. Leid
palutakse leiutasu eest ära
müüa Kantremaal, Kõpu anda Tartu tn. 7, 0.-ü.
tn. nr. 3.
„Alko" kauplusse.

Trükitud Sakala Trükikoja», Viljandi».

et müüakse odawatt
käekotid, rahataskud,
mapid, portmaneed.

Doõsaiö kingi
lakk, hall, beesh, pruun, must jne.

soowitabZluuresZ wäljawalikus
Joh. ]lrs, tossil tänav nr. M
Eesti Panga^all.
Väljaandja „S«rkala NrjaitnSahisn»-.

