£lna intalisa kaasas.
Üksiknumber 5 mk.

Ilmub tolm korda nädalas:
teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval
Sakala Kirjastusühisuse Väljaandel.
Toimetus Wiljandis, Lossi uul. nr. 22,
Sakala Panga majas, 2-sel korral.

toimetaba 97.

Tarwitamata kästkirju alal et hoita.
Hinnata kaasandeks yooleaasta ja
« pikema aja tellijatele põllutõS aja
» kiri „U»S Talu".

Rr. 121

Talitus on awatud tgapäew k. 8—1?

lehe ilmumise päewa eelõhtutel ka kella

20—23. Pühapäewtti on talitus kinni.

Pattiga Po«t«»a

Toimetuse telefonid: Üldine 31, wast.«

Asutanud C. R. Jakobson 1878 a.

Panga majas, alumisel korral.

Talituse telefon: 231.
Tellimise hind:

Toimetuse kSuetuuuid kella 10—12 p.

Sakala

Talitus Wiljandis, LoSfi uul. 22. Sakala

i kuu päält 60 nt #0 ml
» ... 120 „ 100 „
» n 160 I>o
« „ 310 ~ 230 ..
II ~ „ - . . «10 .. 490
Väljamaal? 120 mk. kuu. labrHft muutmwe li nl

Kuulutuste hind: Kuulutusküljel—Z'
1-sel Ihk.—7 mk., tekstis kuulutuskirjaaa—

-8 mk , tekstis teksti kirjaga ehk erilisle
tingimustega paigutamise suhtes—10 mk.

iga mm ühel weerul Wälismaalised 100
protf. kallimad, wärwilised erikokkuleppel.

Aadress kirjadele ja rahasaadetistele: Wiljandis, postk. 32.
147. aastakäik

Wiljandis, teisipäewal. 11. oktoobril 1927.

| Cäna ja järgmised päevvad. Aaljapaiswam „llfa" film. Alaealised sellele filmile ei paase.
Ül .lillilt ülsiiiiii linai AlskDris"

Marutaud ja kaitsepookimine.
ttliimane koerte marutõwe juhtumine Põltsamaal loomaarsti walgustusel.
Koerte karantiini tähtsus taudi wastu wõitlemisel.

»WW> j haruldaselt mõjuv) ja kaasakiskuv) draama armastusest, kannatusest ja pisaratest 12 suures jaos (mitte seerias) rabwusU I wabeliste elawa kaubaga kauplejate elust. Pääosades: fftaria 3a6obini, 51. y. ScMettOW j. t.
I Pääle selle uus lõbus naljapilt 3 jaos. INängib parim salsng-iris.
nigu» igapZtiv kell 7ja 9 Slttul. Sissemintk kuni k. 9S. igal aial.

August Kitzberg

Kitzbergi elulugu ja tema tähtsus kirjanduspõllul.
EsmaSpäewal kell 10 homm. suri
Sartus meie wanem kirjanik August
Kitzberg 72. eluaastal. Kadunu põdes
kauemat aega kopsupõletikku, millele
hiljemini seltsis weel tüüsus. Eriti
wiimane haigus muutus elatanud
kirjanikule saatuslikuks ja selle taga
järjel ta surigi.
Kadunut jäid leinama abikaasa ja
poeg.
**
*

August Kltzberg sündis 27. (15.) dets.
1855. a. Pärnumaal Laatre wallas Puldre
kandikohal. Isa oli tal aednik, hiljemini
põllumees. Ema kaotas Kltzberg noorelt.
Suure osa noorpõlwest weetis kirjanik
oma wenna juures Penuja Niitsaadul.
Siin sai ta mõne talwe jooksul oma esi
mese ja wiimase otsekohese koolihariduse.
1871. a. asus wend Pööglesse Maie kooli
kohale, kus ka wallakirjutaja kohused olid
täita. Olnud tutwunenud wenna juures
tantseleitööga, astus Kitzberg 1873. a.
Pornusesse kihelkonnakohtu notari kirju
tajaks. Siit sai alguse K. kirjutaja-tegewus.
Edasi oli ta notari-kirjutajaks Pornuses,
Mornas ja Abjas, wallakirjutajaks Karksi,
Polli ja Pöögle waldadel, täites ajutiselt
ka Taagepera ja Penuja Vallakirjutajate
kohuseid. 1889 a. muudeti waldade
asjaajamine Venekeelseks, siis muutus
wallakirjutaja-ameti pidamine Kitzbergile
raskeks, sest et ta Venekeelt ei osanud
1893. a. lahkus ta Vallakirjutaja ametist
ja asus Viljandisse W. E. Põllumeeste
Seltsi ökonomi kohale, millelt ta järgmisel
aastal lahkus, siirdudes Kuramaale Kal
kuni mõisa, kus ta sai raamatupidaja

jõuluraamat" (1894), .Külajutud" wlies
andes (1915—1921), .Ahe wana tuule
tallaja noorpolwe mälestused" kahes raa
matus (1924 ja 1925), .Tiiduse Jaak
Tiiduse klrjawahetus" (1920 ja 1923)
kahes andes, .Tiiduse Mari ajalikud
laulud". Näitekirjanduse alal on ilmunud
A Kitzbergi sulest: .Punga-Mart ja
Aba-Kaarel" < 1894), „Pila-Peetri testa
ment" (1897). .Rätsep Ohk" (1903).
..Tuulte pöörises" (1906), .Püwe talus"
(1910), .Libahunt" (1912), ..Kosjasõit"
(1915), „Kauka Jumal" (1915), .Enne
kukke ja koitu" (1919), .Laurits" (1919).
.Neetud talu" (1923) Pääle nende on
K. tõlkinud saksa keelest palju tähtsamate
saksa kirjanikkude näitemänge täisealis
tele ja lastele. Hulk nendest on alles
trükis ilmumata.
A. Kitzberg on (alates Jakobsoni ajast)
rohkesti kaastööd teinud «Eakalale", Nr-jutades pääasjalikult westeid. Paale
„Saka!a" awaldas ta on:a westeid «Ole
wikus", «Postimehes" ja«Päewalehes",
wiimases Tiiduse Jaagu ja Tiiduse Mari
warjunime all.
A. Kitzberg.
Kõige rohkem on Kitzberg eesti Nr
jandusele annud oina draamadega. Püsiwa
koha. 1896. a. asus ta Riiga .Phoenixi" rväärtusega on Kitzbergi töödest näitemän
waguniwabrikusse ühe osakonna juhataja gud «Püwe talus". «Tuulte pöörises",
kohale. 1900. -1903. oli Tartus «Posti «Libahunt", „Kauka jumal" ja ka mõned
mehe' ärijuhi kohal, 1903 —1920. Liiwi teised. «Tuulte pöörises" on ka Soome
maa hüpoteegi Seltsi arhiwariks. 1920. ja Läti näitelawade! hästi tuntud.
aastast kuni surmani elatas ta end
August Kittzberg lõi meie näitekirjan
kirjaniku-paiukist ning. teotses aeg-ajalt
dusse
uue ajajärgu, tuues sinna esimesed
kirjanduslikul alal.
Kitzberg oli andekam ja produktiiwsem ühiskondlikust elust woetud probleeme kä
jutu- ja näitekirjanik. Tema raamatutest on sitawad näidendid.
tähtsamad: «Maimu- (1889), «Ilmlik

Eelmises numbris ilmunud kirjutuse
„Koerte marutõbi Põltsamaal" kohta teatab
meile Põltsamaa jaoskonna loomaarst W.
Laante järgmist:
24. sept. hukkas Wana Põltsamaa wal
las Ledaioere külas Ristimäe talus elaw
kodanik Kuld koera, kes tükkis talu inimeste
ja talu karja kallale. Koer tiirlenud wahel
põllu pääl, wahel maganud põõsaste all ja
lõppeks hakkanud lükkima irumeSle ja loo
made kallale. Lahkamisel selgus, et magu
oli lühi ja mao limanahk pundunud ning
hüpereemiline. Ka sooled olid tühjad ja
nende limanahk hüpereemiliselt pundunud.
Koer osutus umbes kilomeetri kaugusel
elama kodanik Meeritsa omaks. Koer ole
wat kodust ära läinud umbes 36 tundi
enne hukkamist. Enne äraminekut olnud
närwiliue. Kodanik Kulla talu õues pole
see koer enne kunagi käinud. Neid ja lahka
inise andmeid arwesse mõttes diagnostsee
risin marutaudi. Lahkamise juures wiibisid

Mõte on see, et selle kolme kuu jooksul
infitseerunud koerad surewad wõi hukatakse.
Wiimaseil aastail on aga teadus uue
wõimsa abinõu taudi wastu leidnud, see
on marutaudi wiiruse lahu. Sellega süsti
tud koer omandab kahe nädala jooksul pääle
süstimist immuniteedi, mis kestab aaSta.
Marutaudi wastane kaitsematerjal walmiS
tatakse Tartus Loomaterwishoiu laboratoo
riumis marunenud kodujänese pääajust. Ühe
kodujänese pääajust jätkub kaitsematerjali
keskmiselt 5 koerale ja turuhindade järele
maksab üks kodujänes 300 marka.
Kuna marutaudi wastu wõitlemise sea
dus kui kaitseabinõud käsitab ainult karan
tiim, siis tuleb tegelikult ka ainult sellega

meel 4 kodanikku. Diagnostseerimine ei sünni

.kergel käel", maid teaduse põhjal.
Kuna harilikult taudi ainukesed edasi
kandjad on koerad, siis taudi wastu wõitle
mise seaduse, teraw ots on just koerte wastu
juhitud: need pannakse karantiini—ls kilo
meetrilises piirkonnas kolmeks kuuks ketti.

Kaitsepookimine ei ole sunduslik ja
seaduse järele ei anna mingisuguseid õigusi.
Marutaudi kätte lõppenud looma (weife,
sea, hobuse, mitte aga koera ja kassi), eest
maksab riik l/s looma wäärtusest. 1925 a.
marunes kod.Mändil Uue-Põltsamaa wallas
koer ja jäi kadunuks. Umbes kuu aja Pärast
marunes temal neli lehma. On põhjust ar
wata, et kod. Kulla poolt hukatud koer ka
teisi koeri kiskus, miks karantiin on mööda
päästmatu. W. Laante,
Põltsamaa jaosk. weterinäärarst.

5 inimest üle piiri.
Saadet? Wene wõimude poolt mitteametlikult.
Pühapäewal, 9 oktoobril toodi wahi minejatele kahtlus, et nad on salakuulajad.
all Narma lviis isikut, kes areteeriti eelmi Kui neid küllalt mööda wangimajasid wint
sel õhtul üle Wene piiri tulemise järele. sutatud, siiS toodud nad Wene wõimude
Üle piiri tulijad olid Eesti kodanikud Ni Poolt piiri äärde ja saadetud üle piiri Ee«kolai Tiisfeldt, Karl ja Aliide Liidemannid, tisse tagasi. Piirivalvur TiiSfeldti nõudsid
Karl Mitt ja Aleksander Mako. Neist on Eesti wõimud ammugi tagasi, kuid seda
Tiisfeld EeSti plirimatlvur, kes 1925 a. nõudmist ei täidetud. Teda peetud kõik aeg
24. mail wenelaste poolt Piiril teadmata Wenes vanglas. Teised neli on leidnud
põhjustel wangistati. Teised on omawoli WeneS siin-sääl juhuslikku tööd, kuni nad
liselt salaja üle piiri Wenemaale põgene kord ootamatult areteeriti. Liidemannidel
nud. Wenemaal langenud salaja üle piiri olnud juba ammu nõu Eestisse tagasi tulla.
Linnade wälislaen.
Wiljandi wSib saada lS mUj.
Esmaspäeval oli rahaministeeriumis
arutusel linnade wälislaenude küsimu».
Arutati Narma, Wiljandi, Walga. Petieri,
Haapsalu, Kuresaare, Paide. Tartu ja Tal
linna wälislaenude küsimust. Esialgu wõeti
seisukoht, kui palju igale linnale anda
wõiks. Selle järele kujunes olukord nii, et
võiksid saada: Wiljandi 15 miljonit, Walga
17 miljonit, Paide 2 miljonit, Narma 3»
miljonit. Tartu ja Tallinna kohta ei saa
dud meel seisukohta wõtta.

Tahawad häwitada...
Koondttsasunikkttde leht leiab, et ilupuud on rämps ja Sõkull tuletab meelde orzaaega.
Kui wanal ajal kõrgel kultuurijärjel muistsete barbaaride wäepäälikul u<õi hari cilised ainult öökullide pelgupaigaks. Kui
siis sügisel pikkade pimedate õhtute ajal
feiswatesfe maadesse tungisid madala kul matul wene sõduril.
Kuid leidub Eestis üks ajaleheke, koon juhtud wäljas wiibima. kostub säält öö
tuurilife tasapinnaga rahwad, siis awalda
sid sissetunginud suurt hoolimatust kallite duseerakonna „Maa", keö ei armu siiski kulli huikamine, mis tuletab meelde endi
kunstiwarade ja tsiwilisatsiooni-saawutnSte wajaliseks püüda wälja näidata, et tema seid orjaaegu, piinamisi.. . Nii siis nii
wastu. Ajaloost teame, et harimata wäe erakonnal on arusaamist ilupuude, ilupuies sugustest puiest ei ole kellelegi häädmeelt,
püülitud häwitasid kõrgewäärtuslikke kunsti teede, puiestikkude ja puuharulduste wäär kellel nendega tegemist on "
Koondusemeeste loogika järele peaksime
töid ja raamatukogusid, sest leidsid, et need tulest, waid lugapidamiiewäärt otsekohe
on ainult kasutu koli ja rämps, kuna neil fuscga ja naiiwsr profansuiega, niida tun siis maha lõhkuma wist ka endised mõis
inimestel esteetika, kunsti ja teaduse määr neme juba Krõloivi ivolmist, kus pärlitera nikkude lossid ja kõik muud, mis meelde
wäärtust kaalutakse söödawuse seisukohalt.— tuletawad endisi orjaaegu.
kusest arusaamine puudus.
Umbes samasuguse nähtu'ega puutusime üteldakse lausa nälku, et lollus on alles
Just niisamuti häwitas ka rewolutsiooni
kokku ka rewolutsiooni ajal, kus mass, kel hoida niisugust rämpsu, nagu on mõisate aja põhjakihi tsaariaega meeldetuletawad
puudus arenenud kultuuriline arusaamine, ilupuud, ilupuiesteed, ilupargid ja puu wäärtused.
häwitas mõisnikkude lossides ja mujal haruldused, sest need ei andwat mingit
Nähtawasti ähwardab Eestit ja Eestis
kalleid kunsti», mumsus- ja teadufewäärtusi, otsekohest kasu, kui asunik neid maha ei asumaid kultuuresemeid ja muid wäärtusi
raiu kütteks wõi müümiseks.
weel tõsiselt kirwepolitika, laastamise ning
sest et nende tähtsust hinnata ei osanud.
Kõlab küll uskumatult imelik, aga lehes lõhkumise hädaoht. Isegi öökullidele, neile
Wiimasel ajal on kõneldud sageli, et
waimlik kultuur jääb meil tagaplaanile seisab mõisate ilupuicsteede kohta sõnasõnalt: põllumehele kasulikkudele lindudele, ei anta
„. . .Kuid peab ütlema, et just lõbu enam rahu, rääkimata siis sarnasest „rämp
ning asemele astub Ameerika majanduslik
äriwaim, mis iga asja hindab isiklikkude niisugused puiesteed maameestelt ei wal sust", nagu on ilupuud, end, mõisatöösid
taskuhuwide seisukohalt. Kõneldakse isegi, mista. Parem oleks, kui need isikud, kelle j. n. e.
et ühe uue erakonna ministrid omawad ins del paistab kahju olewat, oleks need ära
MasMrisemine läheneb.
tinkti häwitada endisi mõisaparke, ilupuies koristanud linna oma kruntidele Kui neil
Wimis
wärisesid ja pragunesid majad.
tikke ning ilupuid, sest et sellisel ilul nende aga seda pole, siis kas wõi kuu pääle üle
Berliinist telegrafeeritakse 9. oktoobril:
wiia—see paistab kaunis lage olewat. Kuid
filmis wäärtust ei olewat.
Selliste juttude pääle hakkas ministritel iga asunik soowib niisugusest rämpsust lahti Laupäewal, 8. oktoobri! kell 8.48 min.
nühtawasti piinlik ning püüdsid õienduste laada, sest on ju ka tähendatud puude all õhtul tunti Wiinis tugewat maawärise
mist. Maaalused tõuked kestsid mõne mi
abil seletada, et neil ilupuude suhtes tsi seisew maa planeeritud krunti".
nuti. Majade alumistele kordadele tekki
Nii siis kirmest rämpsule.
wiliseeritud inimese arusaamine ei puudu
Edasi loeme endiste mõisate iluparkide sid praod, lambid liikusid laes. pildid
wat ning sellepärast ilupuude maharaiumist
ikka nagu ei lubawat. Ei sünni ju ja mõisa ilupuude kohta: „Köik endiste kukkusid seintelt. Inimesed jooksid kabu
ministritel awalikult tunnustada, et temal mõisa härrastemajade ümber kaswawad hirmus tubadest wälja tänavatele. Maa
on esteetika, muistiSwäärtuste ning kunsti puud on kole wanad ja oma wanaduse värisemise ajal oli kuulda tugewat muri
suhtes niisama wähe õiget arusaamist kui tõttu seest tühjaks mädanenud, ning tar- nat maa all.

arwestada.

10 miljoni eest uusi maiu.

Masaryk haige.
Tshehhoslowakkia mabariigi president
Masaryk on mäga tõsiselt haigeks jäänud.
Masaryk on juba 77 aastat maim, ta waliti
käesolewal kemadel teist korda presidendiks.
Töölismajale 6 miljonit laenu
Wenemaalt.
„Prawda" teatel on nõukogude üle-liiduline ametiühisuste keskjuhatus otsus
tanud anda Tallinna töölismajale 33.000
rubla pikaajalist protsendita laenu. Eesti
rahas on see summa ümmarguselt 6 mil
jonit marka. Kuuldawasti olewat ka
Ameerikast saadud umbes 11/*l1/* miljonit
marka laenu.
Praegu on töölismaja pärast võitlus
käimas, sest sääl tahab võimu oma kätte
saada vool, kuhu kuuluvad kommunistid.
Laste halvatustõbi Tallinnas
WiimaStel päevadel on ka Tallinnas
ilmsiks tulnud laSte halvatustõbi. Kuna
halvatustõbi on külgehakkav haigus, päälegi
väga raskesti arstitav, siis on tarvitusele
võetud kõik abinõud selle haiguse levimise
ärahoidmiseks.

Laupäeval oli töö-hoolekande miniS
teeriumis nõupidamine 10 miljoni mar
galise krediidi kasutamise küsimuses, mis
määratud elukorterite ehitamiseks. Nõu
pidamisest võtsid osa töö-hoolekande, raha
ministeeriumi ja Tallinna linna ning
linnade liidu esindajad. Komisjon tegi
oisuseks kõige otstarbekohasemaks tunniS
tada selle summa väljaandmist laenuna.
Laen antakse välja riikliku ehituslaenu
seaduses ettenähtud tingimustel. MiniS
teerium annab laenu ehitajatele, kelle
majaplaanid töö-hoolekande ministeeriumi
poolt eeskujulisteks tunnustatud.
(Uandckobus jääb tulemata.
Kriminaal-kohtupidamise seaduse aru
tamise! tekkisid suured lahkhelid wande
kohtu küsimuse ümber. Enamus asus
seisukohale, et Eestis wandekohut sisse seada

ei saa. Otsused jäid seekord tegemata.
Torm ajas loomad marru.
Tallinna kino „Grand Marina" kawat
ses hakata tsirkuseetendusi andma. Ta tellis
wäljamaalt loomadetaltsutaja ühes mets
loomadega kohale, kuid laew, millel loomad
Tallinna pidid jõudma, sattus merel tormi
kätte. Tormi mõjul muutusid mitmed talt
sutatud metsloomad uuesti metsikuteks,
tungisid puuridest wälja ja jooksid laewa
meestele kallale. Mitmed loomad tulid
merel hukata ja mõned surid ise laewal,
nii et Tallinnasse jõudis wäga wäike kogu
taltsaid metsloomi.
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Politillse hooaja algus Lätis

Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastus.
Mmus trükist

LSlt-Wene kaubaleping ja kodakondsuse seadus komisjoni.

Ita p. J. «isri>i 70 i. fnnniparKinbs.
Sisukord: M. I. Eiseni elust ja tegewusest. K. E. Sööt. M.J. Eisen
folkloristina. Walter Anderson. Laula, suukene! Kaarle Krohn. Imelik paralleel.
Walter Anderson Mägilaste prototüüpe. Oskar Looriks. Eesti Lutsi parmu
matuielauln wastastikkusest suhtumisest. Elmar Päss. Euraasia steppide kala ja selle
järeltulijad Permis. A. M. Tallgren. Liimi nora. Lauri Kettunen. Setu jõulu
mängudest. Paul Ariste. Jõululeinadest ja näärikakkudest Eestis. J. Manninen.
Näärisokk ja jõuluhani. G. Ränk. Rahwaomastest mõöwdest Eestis. F. Leinbock.
Koiwa maarahwas. P. Woolaine.
61 pildiga, 186 lhk. suures kaustas. Hind 400 mk., kuldtrükiga kalingurköites 550 mk.
Saada kõigis korralikkes raamatukauplustes. Wõib tellida ka otse Eesti
Kirjanduse Seltsilt. Raamatu hinna rahas nõi markides ettesaamisel wõtab Selts
raamatu saatekulud oma kanda.

Eesti Kirjanduse Selts

Tartu, Rita tänaw 34, telefon 6-61.

Ikka „bumaagaga".

Walitsus loodab toetust sakslastelt.
Politiline õhkkond, mis mõni aeg enne
seimi istungjärgu algust õige pinew oli,
muutus seimi ' kokkutuleku päewaks eriti
rahulikuks. lltii opositsioon kui ka koalitsi
oon pidasid enne seimi kokkuastumist koos
olekuid, kus arwatawasti plaane tehti tu
lewasteks lahinguteks. Kvalitsioonierakon
nad otsustasid jääda äraootawale seisuko
hale, mispärast esimeste koosolekute päewa
korda ei wõetud kahte suuremaid lahkheli
sid tekitawat küsimust uus kodakondsuse
seadus ja Läti-Wene kaubaleping. Mõle
mad tüliõunad otsustati anda komisjoni.
Sellega on siis ka seletatatv, et Lasi
seimi esimene koosolek rt äratanud latcums
publikus suuremat hurni. Koosolek, anmS

reedel kel! 5 p. l. seimi esimees Kalmu,
lugedeS ette rea seadusi, mis walistus par
lamendi laiaoleku ajal põhiseaduse § 84.
põhjal wastu wõtnud. Uued seadused au
takse komisjoni. Sama teed lähemad ka

päästmist fa a^raarfomiöjor.i sõelast pecb
läbi kanna Komisjonidele mingit tiltaega
ii määvata ja sellega on praeq.mc vahem
poolne tvalitjusmõitnnd aega niocHc ro:;'

uus kodakondsuse seadus ja Läti-Wene kauba

Rohkeni huwi kui parlame-idi koo. Ob ka
saal pakuvad kuluaarid Ollukl? aru am
ii roalitfiistl on Läti-Wcne fnabalep:nou
ratifiifeerimief» olemas enaams, fuio seda
mamust et saa koalitsioonist eiirost, maid
ivähemusrabmuste, vääasiali?ulf iafc-Io
häältest. Kaldutakse ariivnin. et «'afc-.ctvd
-naöiutasn a.r-vol praeguse koanlsiooni oma
stucltega pääotnoad.

leping. Wiimane antakse läbiwaatamiseks
wälis-, rahandus- ja kaubaudus-tööstus
komisjoni.
On wõimalik, et kaubaleping enne seimi
•« •••
•••
••• •J
I OMtQfl kel! I
••

j eluaj-žks. j

tilise äraootamiseks.

—— * --

Kas wõiwad kaubaomanikud wevautol kaabaga kaasa sõita?
Kohtunik kohtu all.

Teedeministeerium nõuab aina tunnistusi.
Palj d tarwitajate ja piimaühingud,
kes omak on omandanud weoautod, wea
wad neni l püäle ühingu kaupade ka
oma liikmete ja teiste kraami (pollusaadusi,
tarbeaineid jne.)» kus juures kraami saatja
tihti kaasa sõidab. Wiimane asjaolu on
põhjuseks olnud rohkearwulistele arusaa
matustele, sest makswaid määrusi (R. T.
nr. 86 1926 a) on nii seletatud, et
weoautodel keelatud on sõitjaid paale
wõtta. Selle tõttu on paljuid ühinguid
autoomanikke korduwalt trahwitud.
Eesti Ahistegeline Liit, leides sarnased
kitsendused nii ühingute kui nende liik
mete ja kaubasaatjate seisukohalt ebaõig
lastena, esitas 12. mail s. a. teedeminis
teeriumile märgukirja, paludes korraldust
maksma panna, et ühingutel-autoomanik
kudel wõimalik oleks ühingute weoautodel
wedada ka kaubasaatjaid.
Nüüd on liit teedeministeeriumilt oma
märgukirja pääle järgmise wastuse (4. okt.
s. a. nr. 1936) saanud, et kui teedemi
nisteeriumi määrus R. T- 1926 a. nr. 86
räägib, et kraamiweo autodega
on reistjatewedu keelatud, siis

tuleb seda mõista puht reisi
jate weo suhtes, kellede ühtki
sidet poleweoautosweetawa
kraamiga; niipea aga, kui rei
sija on warustatud ühisuse
poolt tunnistusega, et tema
oma kraamiga kaasa s õ i d a b, siis
on see täiesti lubatud, silmas
pidades seda tarwidust eraldi põlluma
janduse arendamise suhtes, kus kraami
produtseerija otsekohe oma kraami turule
müüma sõidab; wiimasel juhusel peab
muidugi kauba hulk ja iseloom, niisugune
olema, et teda autobusele paigutada wõi
malik pole.
Kogu see asi on õpetlik kui bürokra
tismi õis. Teedeministeeriumil ei aita
weel sellest, et ta oma kantseleis «bumaa
gat" arendab, waid ta nõuab, et ka iga
ühisus, kel weoauto, muud ei teekski, kui
aina kirjutaks tunnistusi oma kraamisaat
jatele, kaaluks ja mõõdaks, kas mõne
ühisuse liikme kraam mahub omnibusele
wõi ei. Kui ta seda aga ei tee, siis hakkab
politsei ikkagi kirjutama protokolli! . . .

Häkiline surmajuhtumine Kuusnas
Silaukauvmees suri Ämaial olles.
Neil päewil tuli Weinjärwe wallas
Kuusna wanas kõrtsis elutsema Aadu Kuus
manni juurde Kolga raunas elutjew silgu
kaupmees Eduard Juhani p. Matwei ühes
oma koormaga öömaja, mida te
male ka anti. Õhtul oli Matwei täiesti
terwe ja heitis magama.
Warahommikul pani Kuusmanni poeg
tähele, et silgukaupmees koriseb, millest
tema oma isale teatas. Nemad läksid sellePääle koos silgukaupmeest äratama. Mees
äratamise pääle ei ärganud, maid korises
edasi, sääljuures märkasid Kuusmannid, et
silgukaupmehe keha oli üleni higine.

Paha aimates rakendasid Kuusmannid
hobuse wankri ette ja tõid Järwa-Jaanist
dr. Rosenfteini kohale. Arst konstateeris
Matwei surma.
Asjast teatas Koeru rajooni konstaabel
Paide kriminaalpolitseisse, tust ametnikud
ühes maakonna-arsti dr. Naarifega wälja
sõitsid.

Kohapääl tuli surma põhjuse kindlaks
tegemiseks lahkamine toime panna, kus
selgus,.et Matwei kops oli täiesti paista
nud. Ühtlasi tulid ilmsiks weel teised eba
normaalsed nähtused, mis kutsusid esile
surmajuhtumist.

Kas abieluwaranduse lahutus?
Illees süüdistab naist üle aoo.ooo-margalises «arguses.
Laatre wallaö, Tsirgulinnas, elutsew teenija näinud naist 27. septembri õhtul,
Gustaw Heidemann on tõstnud oma naise enne magamaminemist. Siis olnud kõik
Emilie Heidemanni (sünd. Keernik) wastu korras, ka öösel ei olewat kuulnud nemad
süüdistuse, milles süüdistab naist wmguses. midagi.
Abielupaar Heidemannid, kiledest mees
Gustaw Heidemannil olemate andmete
34 ja naine üle 45 aasta manad, on jõu põhjal pidamat tema naine olema ühes
kad inimesed. Naisel on omal Kärstna kraamiga Paides sugulaste juures.
wallas talukoht.
Purjus mehe hiMline mm.
Jõukuse Pääle waatamata oli wiimasel
ajal wahekord abielupaari wahel halb;
Koigi wallas elutsew Mutsu talu pere
wastastikused süüdistused olid mehe ja mees Jüri Steinberg wnbis 9. septembril
naise wahel sagedased,
Koigi asunduies koosolekul, knst öösel pääle
28. septembri õhtul koju sõiüs leidis tublit tipsutamist ühes sama küla Hindreku
Gustaw Heidemann, kes mõned päelvad talu peremehega koju sõitis. Pärast keskööd
oli wiibinud äriasjus wäljas, et tema naine jõudsid mõlemad Hindreku tallu, kuhu
on kadunud ja ühes temaga ka 300.000 mf. Steinberg ööseks jäi. Hommikul kella 4
Eesti raha, pääle selle Wene kuld- ja paiku leidis Hindreku talu peremehe poeg
hõberaha, siis kauplusest riiet, siidünkki, Steinbergi surnult. Asjast teatati Paide
salle, pesu jne. Kogu kahju hindab kahju kriminaalpolitseisse. Peagi sõitsid politsei
saaja umbes 400.000 mk. pääle.
ametnikud ja arst wälja. Aimatakse, et
Kodusolijad Heidemanni enia ja Steinberg s: ri liigsest alkoholi Wrwitamisest.

L Tahate hääd meeleolu, J
| suitsetage paberosse |
|„Tuju"|

| 25 tk. Mk. 15.—, |
| mis üfetawad kõik |
1 samahinnalžsed! |

Kohtunik sai noomida, sekretär trahwid .
Endine Tallinna 9. jaoskonna rahu raha omandamises.
sfel)t;«mctiufkiibe süütequ Ar?he kohtu
kohtunik Bernhard Palu ja teina sekretär
Kuljus olid onw asin lohakalt alamtb. palat. Kunibki siuMlustcsi c^.6 uni oi ei
Paljud kohtuotsused seisid läinuato, pai sildes tunnistanud. Kohus leibifc ülõ/t mõlemas
aktides puudusid ozjustd ja mitme:. aktid kaebealused süüdi olemol: forturtir Palu
olid üldse kadunud. Lohaka asjaajamise hooletuses ja nõrgas j ave kuuluus icu,tiir
tõttu oli hulk riigiraha kaotsi läinud, uljuse lohakuses ja rassu m-uo. KoliU
uitule awaldati nooiuituo. Kfr"tiir o?s Moii
sest kohtumaksud seisid sisse nõudmata.
jäädawalt
rugiteenistusest nälja Hri'n ja
Kohtunik ia sekretär lahkusid mõlemad
ametist ja nad anti kohtu alla. Kohuiuiku pääle selle te oa troh-oida 5,0.()()(> -n t oõ
süüdistati lohakuses, sekretäri lohakuses ja maksujõuetusel 6-luulise waugist;:sea.

JD.-Ü,TUBAK4
Metsatööliste hooletus.
Ameerika pankur Eestis.
Usaldus Eesti wastu wäljamau raha
ilmas kaswab.
Ameerika suure panga American Ex
change Irwing Trust Co esindaja wiibib
Praegu Eestis, et Eesti raha- ja tööstus
ringkondadega luua kindlamaid sidemeid.
Ameerika pankiir sõitis Tallinnast Narwa,
et saälse tööstusega tutwuneda.
Paale wälislaenu tegemist on wäljamaa
raharingkondade huwi Eesti wastu tun
duwalt tõusnud, nii et praegu Eestis
juba teine Ameerika rahailma esindaja
wiibib.
Balti majanduskoktverentfl
eeltööd Riias 13. oktoobril.
Riias peetakse Balti riikide majan
dusorganisatsioonide nõupidamist 13.
oktoobril. Konwerentsist wõtawad osa
Eesti-Läti ja Leedu majandusorganisat
sioonide esindajad. Sellel nõupidamisel
töötatakse wälja järgmise majanduskong
ressi kawa ja määratakse kindlaks, kus ja
kunas peab kongress kokku tulema.
Eesti esindajatena sõidawad Riia nõuPidamisele J. Puhk, Kolts ja Grohmanu.
Neeger Kesti koolis.

Ptm mahalaskmisega rikuti telefoniliin.
6. skp. teatati J.-Jaaui postkontori üle - koh.ile sõitis asja juurdlema. Et telesiuti
male, et telefoni juhed on müha langenud> llini lähedal oli käsil puude mahuivõlinme.
lärwa-Jaani Karmu maantee ääres alu= siis tekkis anraiuinc, et nende käest koknis
matelt telefonipostidelt.
puu kogeurnta juhedele, missugust astaoiu
Montöör, kes järgmisel päewal läksl meel üks känd laskis oletada. Ka teadis
parandama liini, leidis, et Karmu metsai lähedal elmsinv asunik rääkida, et puu oti
wahel telefoniliinil olid kaks juhet kuue' olnud juhedel. Kuid metsatöölised nc eila
postiwabe pikkuselt wälja weninud ja kaks! wad puu. juhedele kukkumisi,
juhet katki ning maha langenud ning kellegi i Politsei poolt tehti prKotoll i.ielsa
poolt oli nähtamasti ära warastatud neljal tööliste pääle, kelle hooletud läbi rilati
ar - vai ai oa st i telefoniliin.
postimahe pikkuselt traat.
Montöör teatas asjast politseile, kes ka
Poeg „riisus" isalt
kaks tühja wiinapudelit.
Alliku vallas elutfezo HaM Kolk on
Hari! ilult on tfftt wiinamüüiuiste nu
tõstnud süüdistuse oina poja HanS Kolgi, iade jumthüaimnc isiasuguste r,fuibrotb<?a,.i"
lvenna Harald Kolgi ja Jüri ning Arkadi iCOtub
Saarte wastu, esirueje wastu rinuiniies,
Uskumata paistab, et Ha;:s Koigi
kuna viimaste vastu sellere kaasoaitauiiies. poeg nii valju isikuid rvojas kabe nnin.:-o''.Kolk olevat hädas mingisuguse wiina deli rt;-ii iiiitc-5. tHniotuuÕiuiiib anpaiond,
müünrise protsessiga ja kaebavat, et tenral et tõeliselt sündmuses oniult muuwoli ivõv3
on tegemist ig«stuguSre kõrwalprotscssidtga, olla, sest „r:n'u}a" ei falpa mtiimuubUhe
kus tnnnistajü-a kõrvaldatakse ja ebatõtt iirauuümiH.

tema kohta räägitokäu
Raimond Michell õpib tonser
watooriumis wliulimangu
Tallinna konservatoorium rikastus
huwitawa õpilasega, mustanahalise Rai
Miks saawad raudteelased soodustusi.
mond losef Michelliga. Neeger Michell
sooritas eksamid hülgavalt ja astus prof.
Papmehli wiiuliklassi vanemale kursusele.
Riigikassa juhataja nuriseb raudteelaste üle.
Meie konserwatooriumis õppisid wa
RaudteewaliLsuse nõukogu otsuStaS mõni
reminigi paljude rahvaste esindajad: saks
. lautfou toob oina kirjum e te, et raudtee
lased, venelased, soomlased, lätlased, prats ;ä;w tagasi Tallinnas Endla täil. as.ma lased jautuat fortcrib, obaiualt sööki makjalite
lased j. u. e., kuid mustanahalist õpilast ro 1:51ecrua1111 utc nurja korda seada sa uiääraS etuelaubnöev, prii sõidu raudteedel j. u. e.
selleks 1.400.090 mk. krediiti. RägstoSm
näeb Eesti esimest korda.
Soe proteMifiri on raudteelaste hulgas
juhataja Jantstm, kes nõukogu koosoleku' pahameele meil ja kutsunud Raudteelased
Tallm«a umbrrrse teed asfaldist näidis, oit nüüd proteSnkirja saatnud, fuo Iciamab, et r.eeb etteheited vole millegagi
Ehitamine läheb kallimaks kui wäl ta raha määramist otstarbed hageks ei pea põhjendatud, sest raudteelased ei saa miu
ja nuriseb selle üle, et raud! clascb olemot siit Põewaraha oina sõitudel, kui aga nad
jamaal.
Tallinnasse toovaid teid on asutud nii kui nii võrreldes teiste risgiteerrijatega puhwetites peaksid söögi eest maksma sama
hmda, mis mafsamab* kõik reisijad, ' siis
asfalteerima. Neil päevil käis teedemi eesõigustatud teisukorraS.
nister Kereni meie asfaltteedega tutvune
peaks riik raudteelasele maksma päe-va
Mnndatufi Mofkwa saatkonnas
mas. Minister kinnitas, et asfalttee meil
raha sa see teeks riisiile patju iuureumr
Meie saatkonnanõunik Moskvas hr. kulu, kui kergendus, mis tehakse puhweti
on kõigiti sama korralik nagu väljamaa
teed. Ainult ehitamine läheb kallimaks tui Sammul lahkub senisest teenistusest 15. pidajatele.
oktoobril ja asub teenistusse wälismi
Raudteelaste kutseühing on otsusmnud
väljamaal.
Minister arvas siiski, et kui meil nisteeriumi juurde juriidilise büroo juha omakorda märgnkirs. pöörduda teedeministri
asutakse teid suuremal arvul assaltteerima, tajana. Kes saab uueks saatkonnanõuni poole sa ümber lükrua riigikassa juhataja
wäited.
kuts Moskvasse, pole veel teada.
siis hinnad ka odavamaks muutuvad.

€. Ajakirjanik. fiif kawatseb oma loteriid juba enne täbtpäevoa wälja loosida. Rutake, täbed lõpukorral.
tatttriwwaMrnrip^Tti-rTtmiiiiiiiiMiMiMiiMiiiiiiftiiniimTTiTTriiiirarammminwngaa^
Üleöö kuulsaks.

Kardab „soldatiks" minna

Lanawabriku töölisest auhinnaga krcmntud Kirjanikuks.

Keegi arawerega mulk. kes oli kuulnud palju
õudseid lugusid sest..õndsast' ajast, kus .veel 25

A. Jakobson saab honoraan mk.

endise olukorra püsnvat ja o süstas seetõttu

K.-Ü. „Looduse" romaanide wõistluse esi raamatu eest umbes 700.000 m., mis on en
mese auhinna wõitja Aug. Jakobsoni isik on nenägematu meie oludes.
selgunud. See on Pärnu, Rääma alewiku
K.-ü „Loodus" tahab kõiki nelja auhinna
lauawabriku töölise poeg. Ta lõpetas 1925 tud teost ühel päewal müügile lasta.
a. keskkooli ja astus ülikooli majandusteadus
konda, kus pidi aga möödunud aastal õppi
LröMSöliseõ võitsid.
mise aineliste! põhjustel katkestama.
Kohe keskkooli lõpetades asus ta romaani
„Talewik" kaotas 5:2 (4:l)
kirjutama, millele inspireeris teda tema ümb
ruskonna «Tu. Sellepärast andis romaanile
Läinud pühapäewal kohtasid trükitöö
uimeks ka „Wacsle patuste tänaw". Autoril
lised
„Tu!cwiku" meeskonnaga. Mäng oli
ta enese sõnade järele polnud wähematki loo
mst auhinda saada. Auhindamise teate sai ta mõlemal pool loid ning oudiritas
Pärnus ja sõitis kohe Taru, kus sõlmis k.-ü. luba esimcstel minutite! pääsewad trüki
töölised juhtima ning marssi on wahekord
„Loodusega" kirjastuslepingu.
Raamat ilmub arwatawasti juba selle kuu 3.0 nende kasuks. Poolajal minnakse
lõpul kahes köites kokku 800 lhk. ja trükitakse seisuga 4:1. Teisel poolajal saawutatakse
umbeS 5000 eksempl. Honorari saab autor Wtik 1:1. Wöitsid seega trükitöölised 3:2.

aastaks wäeteenis tusse wõeti, arwas ka nüüd
mitte mingll tingimusel komisjoni minna.

Päewal, mil P. walla noored lauluga walla

wanemaga eesotsas Pärnu poole tõttasid, tea
dustas noormees, nimetame teda Jaaniks, oma
wanematele, et temagi läh b ..sõtta '.

Jõudes õhtu ja ühes sellega oli ka Jaan

terwete kontidega jällegi kodus m rääkis, ci ta

saanud lahti. Eit aga teai usms oina Jaam õn

nest ka kiil rahwale. k s selle üle äärmiselt imes
tas, sest jõudsid ju teiste Jaanid alles järgulisel
päewal tagasi.

Otse põrutatud olid aga Jaani wauemad

kui ühel päewal teada satd et kohalikule wöimu
kandjale oli käsk a "ud nende Jaani tapiga pär
nusse saata Äakk sid siis poissi usutlema, et kus

sa ikka olid Ja näe, eks Jaan siis seletasli. ei
saatnud päewa mööda lõ lllste jaama ligidal
magades Et politsei ähwardamas oli, wõttis
ühel hääl päewal taat Jaani käekörwale ja sõi

dutas suslal Pärnusse ~suurte sakste kohtu

kätte", kes otsustasid Jaani määrata ratsawäkke

enda kodanikukohust riigi wastu täitma. Ars.

Leon Daudet jälle päewakorral.
Kas Prantsusmaa saab warsti kuninga?
Prantsuse knnmgriiklane Leon Daiidet, Uksi Pariisis ptbauntt LuniilgriikiaSte käsi
keS mõni aeg tagasi õ'ge osaiva pettusega tada 01-ma 30.000-ulehetine" h istidistiipst
Pariisi Sante waugmst põgenes ja siis ka neeritud kaardi-nägi
õus, wiibib praegu HaagsL ühes ..Action
Kuningriiklaste par'ei kooSnewat ke?k
Krancaije'i" toimetaja Joseph Delestiga. kchi esindajatest, kuid usttte aristokraatidest,
N.il oäeivil azidls Leon Daudct aja naga sagest artnatarse. CSrtciniif nicrcmcie
kirjandusele jutuajamis.', uüs ta wäljaspool oh!vlt;ermd pidamat pooldama riigipöörde
Hollandi piire on awaldunud teata roal tä
s.audet tapab Prantsusmaal
helepanu.
nlukcaua panna antiparlamenlaariet detscnl
Leolt Daudet seletab otsekoheselt, et ralucvruecraub monarhia.
Prantsusmaale d pöördu ta tagan enne,
fui tuningriik ou unuja tuulutatud. See
©itsitcUnna Preilid s .witamas.
piua-oat teostuum hoopis inremini kiti ar
u>atak-e. Pruunist- ruZiinga fanbibmibic* on . -->a>naS Ndcüiiie, uus s>e on,
Brüsselis elult; berisog de Guise, kes põl «.--.eine rumnie kilouieetrit ntub 1 tõstnud ja
lveneb Orleanside sugulvõsast ja on knniu pole. sihi.i l«hnia näinud".
gas Lottis PhiltppeÜ järelctiüija.
„pj£i!», aga tead sa, et praegu tarwl
Leon Daudet seletuse järele ou kmüng latakse ju ainult kondenseeritud piuna".
rnklastcl registteeritud liikmeid 180.000.
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Inimjaht kalmude keskel.
Mees, kes tuli laadatujus linnast. Peksis Kantremaal süütu ini
mese läbi. Põgenes siis kalmistule, kuid sattus lõpuks Politseisse.

| U 1.000.000 !!

Äpaash lViljandi Montmartreiit

| suitsetab Lesti paberosse „Palm" ja „Kawaler"
I Kui Cei| karp pajmlu wõj awajcr'i« laskus,

leiate,lisaks
miksteisi
kauplustes
ainult „Palm"
ja „Kawaler"
küsitakse.
!siis ostke
samabinnalisi
teiste tehaste
paberosse
ja wõrdlewal proowimisel
* REGIMA A.-S.
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Sakalamaa elu.

Ilmus lmnapo, lt Kantrekülale apaashi
wälimusega mee ? parajas lööbatiijus,
sest linnas peeti tol päemal just mihklilaaw.
Tulija pahandas koledasti kelle karra ül.,
uus siin ilinas walitseb. Temale tehtud
mihklilaadal suurt ülekohut, ninu seaS wa
vastatud temal rahagi ära.
Jõudes Köstri tänama nurgale, jäi
„apaash" äkki seisma ning tegi saalomon
liku otsuse: kui sind pügarakse, siis Püga
sina teisi ka. Märkas siis enese ees sam
nuumal manapoole mehel käeS mingisugust
pakki ja otsekohe nõudis seda omale. Mees
muidugi ei tahtnud andu. Nüüd kargas
„apaashil" hing tais Wötkis mehel rin
nii jt k'.nni, lüklaS ta hobuste ja autode
wahelt õnnelikult läbi poriloiku ruitg hak
kas jääl oma ohwrit kõigest jõust peksiua.
Süütu mehikene ei saanud meel õieti arugi,
miks teda pekstakse, aga kui nagi laada
tujus „apaashi" oma pakiga kaugencwat,
siis sai ta ka aru, et siin päris jultunud
röömimisega tegemist.

Zuletõrjesireeni proov.

Wiljandist.
10 aastat haridustööd.
Wiljandi maakonna poeglaste gümnaasium pidas oma kümneaastast juubelit.
V,le vühitses maakonna gümnaasium kaks keskkooli: tütarlapsed hommikupoole,
lilledega ja wauikutega ilustatud majas poisslapsed õhtupoole. Sellises seisukorras
oma kümnendat aasiapäewa. 10 aastat on õpiti N/s aastat.
möödunud sellest, mil üldiste sündmuste
Kui olud lahedamaks muutusid, hakkas
scg duies tekkis idee asutada emakeelse uuesti liikuma ka poeglaste keskkooli laien
õppekeelega keskkool uing mil see idee teos damise küsimils. Haridusselts ei jõudnud
tati praeguse maakonna gümnaasiumi asu kahte suurt kooli ülema! pidada. Siis wõt
tamisega
tis maakond poeglaste keskkooli oma hoole
19 j 7. aastal tuli sõjayõgenejana Wil alla ning kinnitati ka kooli ametlik nimi:
jandisse Miitaun reaalkool. Paljud linna Wiljandi maakonna poeglaste gümnaasium.
noortest astusid tollesse Wene keskkooli õpi Säält pääle arenes kool jõudsasti. Praegu
lasteks. Kuid juba ette oli näha, et Mii wõib ta oma õppeabinõude tagawara poo
tawi reaalkool Wiljandisse kauaks ei jää. lest wõistelda Eesti wanemate keskkoolidega
laniuti oti ka waewalt loota, et Wiljandi ning mõnel alal on ta õppeabinõude suh
õppurid ühes kooliga edasi oleks rännanud. tes isegi esimesel, kohal Eestis.
Septembrikuul 1917 kutsuti Sakala Panka
AaStapäewa puhu! peeti kooli ruumides
koosolek kokku, kus elawalt kaaluti iseseiswa, wastamat aktust. Direktor Theodor Koik
euiake e l s e õppekeelega keskkooli andis kuzuka ülewaate kooli arenemisloosi
asutamise küsimust. Idee teostus äkki: Mii ia tänas kooli nimel maawalitsust, kes kooli
tanu reaalkool lahkus, mahajäänud Wil ülewalpidaja, kooli hoolekogu, kus kauaaeg
jandi õppureist oga moodustati siin isesei seks esimeheks dr. Nõges ja õpilasmane
sem kool, mille wöttiL lmnawolikogu oma mate esindajatest.. jällegi kauaaegseteks
hoole alla. Oktoobrikuu! 1917 aastal küsiti liigeteks Sepp ja Äniline, nähtud waewa
Weue ivõimudelt ametlikku luba kooli awa eest. Muu seas tõi direktor oma kõnes ette
mistks. Eesti keele tõttu mis oli õppe huwitawaid arwe: maakonna gümnaasi
keeüks luba ei antud. Kuna Wene si umis on üldse õppinud 1100 õpilast, neist
semine kord aga juba mäda oli, otsustati lõpetanud 185. Praegu on koolis 299 õpi
last, kõige rohkem on õpilasi olnud 525.
kool siiski edasi tcotsema jätta.
Koolidirektoriks waliti Paul S a m o n, Õpetajaid on kokku olnud 57. Koolil on
kes oga kahe aasta pärast suri. Kool hakkas aastas kulusid umbes 4.000.000 marka,
teotsema Saksa koolnuajas (praeguses millest õppemaks tasub ainult weeraudi.
kooli oma hoones) haruldaselt wiletsas Muu osa tuleb maawalitsuselt.
Direktori kõnele wastamad maamalitsuse
tingimusis. 5 kuu pärast tuli Saksa oku
patsioon, toolil wõeti ta ruumid kaest. Nüüd esimees Lauri ja koolinõunik RoorS.
mattis reaalkooli oma. hoole olla Wiljandi Kirjalikult oliterwitanud linna gümnaasium
Eesti Haridusselts. Uhes hoones - seekord Aktus, mida saatis waheldamisi kooli mees
kitsaste ja piiratud ruunlidcga—algasid tööd koori laul, oli kõigiti meeldiw.

Teisipäeval, 11. okt. jõutakse kohaliku
tuletõrje häircfirecni ülespanemisega nii kau
gele, et õhtul kella 6ja 7 wakpl ja öösel
kella 11 ja 12 vahel tehakse uue sireeniga
proovi.
Kuuldavasti tahetakse võrdluseks samal
ajal ka kaitseliidu sireen hüüdma panna.

Sellise häbematusega ei wõinud rüsele
mise paigale kokkukogunud publik rahule
jääda. Mõned agaramad noormehed astu
sid mahele ning hakkasid rööivlit püüdma.
Wiiuume nähes, et asi halinaks hakkab mi
nenia, põgenes kalmistule. Nüüd muutus

Kodukaitse koosolek.
NaiskaitseMdu tegewus.
Neljapäeval, 6. okt. pidas Wiljandi
Kodukaitse Ahing Kaitsemalewa ruumides,
oma aastapääkoosolekut. Koos oli 30 lii
get. Koosolejaid tutvustati uue põhikir
jaga ja möödund aasta tegevusega. Aru
andest selgus, et ühing on korraldanud
tegevusaastal sanitaarkursused, varusta
nud kaitseliitlasi-sportlasi riietega, valmis
tanud õppuste ajal toitu, korraldanud
Kaitseliidu laata. Ahingul on praegu liik
meid 54.
Juhatusse valiti: pr. A. Simon. Pr.
L. Betman ja prl. M. Wanamois. Re
wisjonikom.: pr. R. Moks, pr. J. Rei
mann ja pr. tz. Aniline. Sakala ring
konna kodukaitsesse Wiljandi ühingu esin
dajana pr. A. Simon ja prl. Oskar.
Sõiawiiewaiine õppus
kootidesse.

pilt järgmised: surmahirmus võgenes kange
„apansh" läbi põõsaste nina iil": kalmude.
Wööra paki wiskas ra juba ciuinu maha.
Põgezieja teele sattus tugen raiidned. Pol
nud enam aega üuiberringi ioofõfa ja ilma
mingisuguse õnnetuseta tormaS „apaash"
üle terawa otiadem wõrdlemisi kõrge surnu
aia. Inimjaht! jälgim publik armas kiud
lasti, et mees end raudpulkade otsas lõhti
kiskus, sest põgeneja kadus korraga kui maa
alla. Ent tagaajajad tasusid ta kõige pa
rem n terwise juures põõsastest wälja.
Nüüd lähenes liuna noolt nmiu- ia
ja pani käe ..npmuhi" õlale, kes "!i j"ba
suutnud pugeda kustue n--auk:isse. „Al'-ms!/'

politseisse kaaür ei tabniud Uilla n.ingil
tiugimu.se!. Arenes jällegi korralik lööming
seekord wõimu j r apaashi wahel. Wõim
jäi aga paale uing ühisel jõul tõsteti
apaash weoautole, millega ta liuna trauS
porteeriti. Sõit linna läks.võrdlemisi õnne
likult, aga siin tegi kiunimöetu meelgi kat
set jalgalaskmisega. Ent seegi iviimane katse
laks luhta ning kauge mees toimetati !õ>
puks ikkagi politseisse, kus selgus, et „avaa
shiks" ostltus Puiatu malla kodanik Alek
sander Jüri p. Nurk, 28 a. mana.
Käsrotjus tõi talle 1000 marka trahmi
tvõi 2 päema aresti.

Telefoniühendus waksaliga puudub.
Ebaloomulik olukord.
Isikutele, kes küsiwad viimasel ajal kesk leidnud kaupmeeskond wõimaliku oleumt
jaamast telefoniühendust raudteejaamaga, arivet tasuda.
taastatakse, et vaksali telefon on suletud
Ja nüüd on seisukord sarnane, et kui
maksu mitteäratasumise tõttu. Nii siis
keegi tahab tellida kas magamisplatsi.
ühenduseks linna ja vaksali vahel ei saa wagunit wõi teada saada rongi sissetuleku
kasutada telefoni, seda praegusaja inimesele ja wäljamineku aega, kui kaupmees tahab
hädatarvilikku läbikäimisabinõud.
teada, kas tema kaup on jõudnud kohale
Nagu asjaomastest ringkondadest kuulda, wõi kui kellelgi tuleb pöörduda linnast raud
ei ole raudtee poolt telefoniühendust Wil teepolitsei wõi maksulist linnapolitsei poole
jandi vaksali ja linna vahel üldse sisse (mis üsna sageli juhtub) siis tuleb asja
seatud. Senini oli ühendus vaksaliga siiski omasel isikul ära käia linna ja waksali
olemas. Jaama einelauda oli asetatud wahe 2 kilomeetrit.
avalik telefoni kõnepunkt ning kaubakontoris
Naudteewalitms peaks siin kindlasti
oli linna kaupmeeskonna poolt ülalpeetav leidma wõimalnsi waStutulekukS publikule.
telefoniaparaat. Hiljuti laskis einelauapidaja Ei saa jn pidada loomulikuks asjaolu, et
aga sulgeda kõnepunkti ning kaupmeeste elama läbikäimisega Viljandi waksali ja
telefon pandi kinni maksu mittcaratasumise linna mahe! ei ole telefoniühendust, et siiS,
tõttu. Kuna avaliku kõncpmmi puudusel kui on tarwiS ühendust waksali ja linna
kaupmeeste telefoni liiga palju tarvitatil wahel, tuleb matkata ära 2 kilomeetrit.
\i
ja seega septembrikuu arve suureks täks, et

1. oktoobrist alates seati sisse kõikidesse poeg.
laste kesk- ja kutsekoolidesse sõjaväeliste õppuste

tunnid Keskkoolides on kogu õppekava jaotatud

viie öpeaasta paak; igal aastal 35 tundi.

Linna malewkond wõitis.

Seega saavad õpilased viieaastase õppuse järele
neljakuulise sooduetupe ja ncil tuleb siis kaitse
väes teenida ainult kaheksa kuud. Õpilased, kes
aga tuleval kevadel kooli lõpetavad, saavad ka
soodustuse, kuid neil tuleb enne soodustuse jaa
mist teha vastav eksam.

Kolmejooks, orientserumisjvoks ja patrullijooks linnale.
Maakondlikkude kaitseliidu kergejõustiku punkti. Teisele kõhule tuli kereni (TanaS
mõistluste järg kolmeuuustlus, oriente?- silma malewk.) 3 punktiga. kolmaS Tamm
Wiljandi maakonna gümnaasiumi on sõja ruulisjooks ja patrullijooks veeti ära (linn) 2 punktiga.
wäeliste õppuste teostajateks määratud kapten pühapäewal, Eelmiste tulemtis.e järele
O r i e n t e e r u m i § j o o k s u mõitiS
Saar ja leitnant Triik.
oli unna malemkond teisel kohal, kuid linna meeS Tauim aiaga r 6.19,5. Teine
Tead» anne kaitseliitlastele.
pühapäewased lvöistlusd tõid linna 2 puul Erg 3Z.õ!,õ ja koltnas Kullmann 39.33.">.
Wiljandi linna malewkonna 2. kompanii tiga esimeseks, teisele kohale sättes Tänas Esimene punkt oli staabis, teine KöstiS,
kaitseliitlaste! ilmuda teisipäewal, 11, oktoobril silma malemkvnua, Nii wõitis linn «käes kolumS Peetriniõisa iväljal, neljas Uue
kella 6—B õhtu ja 3. komp, kaitseliitlaste! kesk» oleiual aastal omale suurema osa neist au meski ornS ju 'viimane uuesti staabis.
nädalal, 12 okt. kella 6—B õhtul ning 4. komp.
P a t r ull i j o ok s u ivõitis linnu meeS
Wõrkpalli wõistlused.
neljapäcwal, 13. okt. s a kella 6—B, wäljaantud hindadest, mis mäljas „Sakala" talituse
kond koosjeims: A. Laos (kapten). J. Erg.
warustus ! iilewaatusele. Lig' wötta kõ k warustus. loaateakua!.
11. skp. kella 18—19 proowitakse kaitseliidu
K o 1 m e w õ i st l u s e wõitis Erg (linna H. Kirsch, H. Ilmes, K. Tansni, K. Kal
häiresireeni. Selle järele kaitselntiastel koguda malemkoud), tulles lõng mtr esimeseks, lak. Aeg 17.17,1 on uuS nmlewkonna rekord.
Pühapäewal awati Haridusseltsi saalis tubase spordi hooaeg.
ei tule.
granaadi tabamuses teiseks. Üldse sai ta 6
Pühapäewal peeti Haridusseltsi saalis gamel juhtis linna gümnaasium juba 10 : 1,
Ewald lahkus
kolm wõrkpalli wõistlust- Päewakorrast ära kuid kaotas ikkagi 11: 15
Wmnasena wõi st lesid kombineeritud
Kuna Ewald Palli juhatusel töötaw reslo
jäänud naismängu asemel nimelt ei
wõtmid Haridusseltsi naiskond linna güm meeskonnad. Too mäng oli wõrdlennsi raan„Grand-Äotell" suleti siseministeeriumi poolt,
tuli Ewal il hakata waatama ringi uue asu
Käärid „wuntsides"
naauunii wäljakuts.-t mastil ning andis igaw. Alles lõpul sattusid mehed enam siis
koha järele. Esialgu kawatses ta kolida Tar°
' p. ii maiele loobunusmõidn kohtas saksa wähem hoogu ja siis muutus mäng huwi tusse hiljem aga awanefid Ewaldil wäljawaated
eragiiumaafium maakonna gümnaasiitmiga. tamamaks. Wõit»s teine kombineeritud mingisuguste kombinatsioonide abil Tallinnas
„Oudne" wägiwald ühes kohalikus „kodus".
kõrtsi pidama hakata ja nii lahkuski ta nelja
' Esiineled näikawad wõrdlemiii ilusat mängu, meeskondadest 2:1.
öösel Wiljandist Tallinna
Wanasti loeti meheks ainult seda, kellel eest napsu ja muud wedelikku. Korraga
Wõistlusel selgus, et käesolemal hoo päewa
1 eriti hästi likivideeriwad nad surumist, kuid
Ewald sõitis ühes oma „hoowkonnaga" pää
mõimaliklllt
karlvaseni lõng. Kõik teised tekkis tekkis aga jutt tuntud Wr.'jandi
' maakonna gümnaasiumi rohkemharsutanud ajal domineeriwad wõrkpallis maakonna linnast Wiljandisse kaasatoodud ..kenamate"
olid poisikesed.
lihnnikust. KoduverenleeS oli wäga pahane,
preilidega,
ooberitega,
uksehoidjatega,
kokkadega.
gümnaasiumi
õppurid.
Reki
on
wõrdlemisi
meeskond pääseb suski wöidule 2:0.
Hademeuoa- ja feebimahu-kultuuri jõud et Johan K. on lihuniku pääle kaemanud.
Teise paarina kohtamad maakonna güm ühtlane meeskond, kuigi surumised pole Enesestmöistetawalt lilledega. Cwaldit ära
oli ilmun-b mõni Wiljandi tuntuim urisega kuulutati habemetele ja murrudele Johan ajas wastn, kuid koduperemees jäi
, naasium ja linna gümnaasium. Jällegi küllalt terawad. Samuti ei ole ka koha saatma
daam, mõni kolleeg-kõrtsimees jne.
wõtmine
küllalt
hää.
. mõidab esimene 2: 0 (30: 23). Wumasel
Sarnast suurepärakist lahkumist, nagu pää suuuaotsus. Algas suur karwaajamise aja oma arwamise juurde ja käskis kategoorin
linna preilid korraldasid möödunud aastal Ewal järk habemed ja „mimtstb" kadusid, selt Johanit ära minna. Johan ei' teinud
dile Tallinnast ärasõidul, Wiljandis siiski ei pmnatiwabrikaudid jäid ühe päewaga pauk sellest wäljagi.
olnud ja rongi silmapiirilt kadudes wõis pnaraiv rotti. Europaieerunline lõuakarwade kadu
Wiimaks tuli koduperemehcle appi üks
walama näha ainult harilikult ülilõbusaid „daa
Lõbus õhtu „Ugalas"
lihunik. See haaras Johani seljatagant
nüsid", kuna kõrtsimehed sellewastu näisid wõist inisegu täielikult.
Ou järele jäänud mee! mõtled katrge kinni ja koduperemees tõi käärid. Naks
leja kadumise üle enam-wähem rõõmustawat.
kaelsed karmakaslvatajad, kes kuidagi ei raha Johanil kukkus ühe wuntü visast tollipittune
„OH need ämmad" !äks libedasti üle lawa.
kt.
tunnustada habemenoaga kultuuriuseks teh tükk põrandale, naks ja reine :ounts
ISiuseft nidisteiaumlt ei wöi ju nõudagi, naija ja trehwawat pilget paijumanatud
tud näolappi. Niisuguste meestega wõib lühenes samapalju.
et igaüks suudaks olla waStuwõtlil sarnas ämmade üle- -see kiidab ise enn ist ja leiab
aga kergesti juhtuda mägaweidraid,/seiklusi".
Änagentide . uuidmiiärustd"
Nüüd oli Johani nägu täieSli rikutud.
tele asjadele, nagu seda on „Ugalos" õn ka publikus alati sooja waStumõtu, kui ta
Too oli mist miimasel laupäewal, kui NuttaS politseisse kaebama, et tema umntfidc
msUuuUt ettekantud „Narr troonil". Sa wähegi Hbcbautalt üle lama läheb.
„ Siug eri" masinate Wõhma agendi pikalvuntsidega mees Johan K. aStus ühte kallal on tarruiiatub hinnust ooägizoalda.
„Ngalas" oli ta tehtud PäriS suupä
omapärane »är,l".
in nt! nagu ei uõigi nõuda, ei kunstist
kohalikku „kodusse". Koduperemees, kui lahke Tehti mrndugi Protokoll äraiõlgatud nuuitside
oru jar''S näiteks mõni elukutseline ukse rasekS. Osad kohastesse kätesse jaotatuna,
Nagu teada, oli juba wanal hallil ajal ja härra kunagi, pakkus kohemaksetawa raha kohta ja asi läheb kohtusse.
anti publikule lõbus õhtu. See aga ongi on ka weel tänapäew moodis mitmesugust äri ja
» siidi lõhki-ja 'või muidu iinlitsatallaja.
laiali laotada agmnde kaudu. Oige laial
J Millest aga igaüks aru peaks saama, sellesarnaste tükkide siht ;a selle, kaupa
dast äri aj-b õmblusmasinatega kuulus Singeri
i fee oa A. Vis-oui ja A. Maru „OH need wõib tegelaskond rahul olla, ilma et kedagi kompanii,
kellel kindlad osakonnad ja jaoskonnad
Linawabrikud tööhoos
> cimuiab", inis „Ugalas" esietendusele tuli neist eriti mainida tarwilstks, päälegi kui mööda maad laiali pillumd ning pääle selle
' pühapäewa õhtul. Tükk täis ülemeelikut ka publik hindaS neid aplausiga. 5. 5. ränvawad agendid ametis. Masinaid müüakse
ka järelmaksuga kuni 2 a. pääle. kusjuures teatud
Wiljandi vabrik tööliste arvu suurendanud, jtföisakülas töö alanud.
igakuuliste osamaksude sissenõudmist agendid
Päälinna lihunik prowintsis

toimetawad.

«uid wnmastega tuleb ette asju milledest

Linawarred Abja a WeldMauni wahn-ust je

w iki-cs mööda ei saa. Nii näiteks saab Singeri
kompanii Wöhma jsl. agent hukkama sellega, ei
Katse tüssata maameest.
kombineer b kokku määrusi, kuulutab ne d ette
Reedene mihklilaat oli meelitanud Wil- imüüja l puks suurte sekeldrstega lehma eest õige wölgi ikkudele jne Septembrikuul on wälja antud
jand sse kokku terwc rea lihunikke ka wäljaspoolt raha kätte, wa kamata sellele et lih -nik ka polit määrus, mis käsitab vk oob: kuu osamaksude

Wiljandit. Teiste seas wiib s Wiljandis Tal fcite püüdis tõendada, et ta on maksnud ära
linna lihunik Rauks. Wiimane ostis kellellki juba 10.100 marka.
Niaamehelt lehma, lubades maksta 10 200 marka.
Sama lihunik Rauksiga on Wiljandis ka
Kosirayana maksis ta müüjale 1 100 marka, juba ennemini sekeldusi olnud Nii möödunud
müügitahele kirjutas aga 10.100 marka. Kuna aasta! andis ka kellelegi maamehele kümnetuhen.

müüja wana talu-r. ees—hästi <1 näe ja seega Velise weksli ilma allkirjadeta ja sel tas mehele,
üldse ostutähte lugeda ei suutnud, ci selgunud et see olla Eesti Panga tshekk, millega raha
vettus enne kut lidun? mehele wakfalis hakkas pangast teisel päewal kätte wõiwat saada Kuna

maksitia waid 100 marka seletades, et tal mees juhuslikult pettust weel samal päewal
ostutähe järele rohkem maksta ei tulegi.
märkas, pidi lihunik ka tol korral looma õige
Kriminaal- ja raudteepolitsei kaasabil sai hinna tasuma.

Sõjamäelt saadud suurema tellimise täit kaugrusaal,sestwadri!uait-taga-oara on suur.
misels suurendas Äilsandi lnrawabrik möödu
Tänawune Äiljr-nduuaa linamaf tiöta
und nädalal, oma tööliste arwu tt. 30 töölise tufie smtrck määral limUr mübrifutr: —2U-i
gõrru. Töölsstearwu suurendamine on tingi linaiöövtujes wöi Äetdem «.titt (matim .-:i- r->
ette ärasaatmist juba septembrikuul. Sellele mää
rust.le peawad wõlguitud omad allkirjad audma tiib ?a asmolust, et sügise tulekuga suuremal Wil;audis. õiuiuijSMtcm aur wös:uscõ tuli;;
kohusmse täit ise tõenduseks, kusjuures wõlgnikn . o.rwul wäikesi töid tööde wastuwvtmise punktide meestelt linawarsi ünitcrtüüiuiniiofs ci j:-fc:o.
kes seda korraldust ei täida, tahtv: alla satuwad kaudu kokku moolab.
maid sääl ainult wadritn voolt foSfua: uo
ja kohustatud on oktoobrikuu maksusid ise Wöhma
Er täuamusest linasaagist on ilmunud juba linu Puhastatakse, m- Vlbja wärunia »a
agendi kätte oktoobri kuu keskpaigas toimetama. oia turule, ja seega wõimalus awaneb liua
kalatööstuses wõelakse puhastumisel uw.i
Tähendab, kui pole korraga wöimastk 2 kuu maksti
tagawarasid muretseda, algab Mõisaküla lina kiuaiuarst ka ümbruskonna tala oid aial U
tasuda, pead tea md kohustusi täitma ja seda selleks,
u'abr'k tööd eelolewal esmaspäewal täiel Ümbertöötmnismaksu liit;marie vutid.: udult
et päästa „tcma kõrgust" agenti oktoobr kuu määral.
Kaheksa nädalat kestnud osalise töösei -võetakse 200 marka. Wabrik ostab ka lina
ringkäigust, mis sügisel poriste teede tõttu ju
warsi ja maksab puudast 400—450 marka.
küllalt mugaw pole.

saku ajal töötas Mõisaküla linawabrikus ainult

Teifipäewal, 11. oktoobril 1927.

Sakala
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Olen Tartu tänawal nr. 82
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Miilile kiulise

Sündsaim kink
on wäärtuSlik raamat. Ei ole Eestis kohasemat raamatut kingiks, km

I südamlikku tänu J

August Ulannase album

I sugulastele, sõpradele ja iseäranis „Kotdu" seltfi I
I: laulukoorile ja härra Paalile, kes meie weuua I

Cesti (Uabariigi loomispäewilt

1 Jaan Mnrsi I

1917 - 1925,

>. wiimsele puhkusele saatmisest osa WStfid. >

missugune on müügil „Sakala" talituses, Wiljandis, Lossi tän. nr. 22,

Hans Pajur.

.Jan" Ijinnolt iMm-Ickni

suure hinnaalandusega, makstes endise 2.000 mk. asemel ainult 1.000 mk.

tütt. Album on „Saka!a" waateaknale wälja pandud. Ta sisaldab hääl
kriidipaberil rohkesti pilte Eesti Wabariigi elust 1917—1926 ühes selle
kohaste kirjutustega. „Sakala" Kirjastusühisus.

Leinajad wennad. I

awanud. Kõik tulge waatama.

VI loofimwe
Shokolaadiwabrik „Kawe" hinnata reklaam-loterü
4 as loosimine toimetati 4. oktoobril 1927 a.
Wõidud langesid järgmiste 26 pileti pääle: nr nr.
5956, 7639, 9425, 10224, 11833, 12876, 14774, 16620,
16669, 16693, 17739, 21100,24905,31224,31291,31680,
31709,31714,31840,33126, 34490, 34579, 34599, 35111,
35799, 38252.

Järgmine loosimine korralc adakse 1. now. kell 7
õhtul. Seni on wälja loositud kokku 140 wõitu. Wõidud
antakse wälja enne jõulupühi, nii et loositakse weel 2
korda, s. o. nowembri- ja detsembrikuus.
Mai, juuni, juuli, augusti ja septembri kuudel
Wõitsid järgmised piletid: nr. nr. 734, 1612, 2493, 2819,
3079, 3731, 4539, 5738, 6546, 6564, 7377, 7514, 7557,
7717, 7777, 8045, 8304, 8315, 8354, 8389, 8659, 8706.

Õpilastel on weel ruumi
Viljandi tütarlaste
täienduskoolis
Õpilasi wõetakse wastu kuni 20. oktoobrini s. a.

8709. 8836, 8983, 9212, 9725, 9877, 10141, 10155, 10838,
11362, 11724, 11965, 12542, 12570, 12606, 12777, 12991.
13319, 13598, 14532' 14861, 15013, 15156, 15893, 15533,
16105, 16964, 16987, 19338,19399, 19643, 19710, 19852,
20034, 20081, 20211, 20526, 20706, 20915, 20986, 21460,
21485, 21518, 21711, 21912,22233,22300,22555, 22646,
22759, 23655, 23789, 24654, 25247, 25369, 25435, 26769,
27497, 27672, 27708, 27951,27969, 28115,28359, 28684,
28797, 28928, 29011, 30403, 30627, 31150, 32387, 32900,
34975, 36084, 36271, 36321, 36934, 37440, 37944, 38152,
38216, 38576, 38996, 39511, 39998, 40019, 40031, 40620,

i Sakala Pank;

UleSandmisteya pöörata koolijuhataja poole, end.Wiljandi

kihelkonnakooli ruumides. Kooli kursus on üheaastane

ja õpetus käesolew õppeaast. algab ning lõpeb ühes maa'

algkoolidega. Sügisel on kõigile õpilast, kooli juures täien
duSkurfuS. Koolis õpetatakse: majapidamist (söögiwal
miStamist jne.), käsitööd (riive- ja pesuõmblemine, näpu
tõõ jne.), aiatööd ja põllumajandust teoreetiliselt ja prak
tiliselt ning üldhariduslist aineid. Kooli juures on

Wftjandis, Cossf tBn.. omas majas. (9
telefonid: juhatus 3, üldine 14
I Ulanem ja suurem rahaasutus. Viljandimaal I

AhtSkorter.

Viljandi maavalitsus.

40984, 41144, 41179. Kokku 114 wõitu.

I Põhikapital 25.000.000. marka I

Rahwaülikooli Seltsi

Kohale jõudnud
keelekursuste

B Pank wõtab raha hoiule ja maksab kuni 12°|o. 9

Anglise- ja Wenekeele õppijaid palutakse tulla kolma
päewal kell 6 p. l. linna naisgümnaasiumi ruumidesse

B Annab laenusid wekslite ja väärtpaberite kind> M

wärsket taimewoii.
*

kodu ja märjamaa panqikiln ja palju muud kaupa
uute odasvate hindadega.
Zulins Kääri
koloniaaläris ja „Kalewi kaupluses
Lossi ja Tartu tänama nurgal

fiy lustusel ning toimetab kõiksugu pangatalitusi. I*

õppetöö alguse kindlaksmääramiseks.

Paide tööstuskool

m Fattfia juures K.. B. ..Lesti Defdi" pääagentuur j
Panga juhatus. fl

korraldab oma kooli ruumes kahekuulised

autojuhtidk ja mootoristide
b B B bsbHhbßb

Tartus

kursused,
on „Z a f a l a" üksiknumbrid
müügil üldises ajakirjanduse
kontoris. Rüütli tän. 11.

UH) Wilj andis, Lossi tän. nr. 22 lil

miS algawad 15. oktoobril
ja kestawad 15. detsembrini.
ÕpetuS on teoreettline ja praktiline. Praktiline osa
wiiakse läbi tööstuskooli töökodades. Soowikorral wõi
maldatakse osawõtjail tutwuneda pääle autoasjanduse

Suurem, ilus päikesepoolne

Sakala Trükikoda

weel teiste metallitööstuse harudega.

wälja üürida Jaani tän. 7, omaette sissekäiguga ja köögi
tarwitnsega ära anda Tal
Uueturu juures.
linna tän. 28, Kuhlbars.

Pääle kursuste korraldatakse eksamid ja antakse
wälja tunnistused.

Kursusest osawõtjail. tuleb üles anda tööstuskooli
kantseleisse igapäew kella 9—3-ni.

Mune
fiiiotatuii

I lilli Telefon 2-31 Postkast 32 I
I Walmistab igasuguseid trükitöid ||

kõige kõrgema hinnaga wõ
tab A.- S. „Ladu" osakond wõtmekimp mitme wõtmega
küljes Lossi tn.
Wiljandis, Lossi tän. nr. 13, terasrõnga
—Rahukogu nurga ümber
Perlmanni hoowis.
Koidu tän. Leidjat palu
takse leid ära anda selle lehe
Soo.oin rentida
talitusse.

Kaawere Piimaühing
«ajab oma uue meierei pääle
mees-ineierit.

Drnd med.

Nürwihaig. eriurit
Jakobsoni än. 15.

Häid kuiwi

c on leida alati maitserikkaid ja uusi igasuguseid riidekaupu A
ilusates mustrites ja wärwides. neid palun lahkesti enne *
A ostmist minu ärisse sisse astuda ning kaupade bäädust ja hin- r»
© dasid wõrrelda.

rika süsteemi särele, kauban

dusrehkendust, kirjawa hetust,

kiirkirja ia masinakirja õpe
tan kiirelt ja põhjalik, igale
End. Kaubandusk.inspekt

jQ P. 8. Pärale jõudnud uus saadetis siidi» floor ja willaseid N
N sukke ja kaelasidemeid- N
8&

Arthur Lieberg,
Wiljandis, Jlmarise tän 38
deu mitmed pangadirektorid,

pääraamatnpid. pankades,
suurtes kauoanduslistes ja
töõswsl. ettewõtetes kassa

| Nais aia
' A ff ft f t
Olen Tallinnast sisse
sõitnud wastu tel

muuo ametnikud omawallt

süstes ja ühistegel asutuste

külmewsmafiua ühes torus
tikuga ja koorelahutaja
JuhatuS'
- - 1 '• >

tooitsi

Tallinnas õppinud
jmksrliiW.
soowib jnukselõikaja juurde

limisi kõiksuguste kunst-

Antakse

wälja •

takse waewatasu eest äraanda

Pirmastu sepa juurde wõi
lend. Wiiratsi kõrtsi.

Kõiksugust

Valza jaama

jatiluspeeglikapp
müüa Oru tän. nr 4.
Br is k.

raamatukapis on
„Sakala"
üksiku, müügil.

jg Kõige austusega Ji* IttlCbflSOll, lUilj<Ht(lis,EOssl t.14

soowiiale üksik ja gruppides.

pidajad, korrespondendid ja

tmaptoiltl

tühjad heeringatünnid.

majumöSbelt

End. õpilastest on kohta'
18. oktoobril s. a. kell 1 päewaljmüüb
Kolga-Jaani Ühjspiimatalit. omas ruumes

w.mkri-nahkpõll pühap., 2.
Posti tön. 18, J. Lints. oktoobr. e. lõunat Laidu
kuni end. Wiiratsi
Sääl on odawalt müüa talujjt
kõrtsini. Ausat leidjat palu

: riidekauplusest i

Haamatnpißamist
kahekordse itaalia ja amee

haawa- « i
müüb odawate hindadega, soowil kojusaatmisega, raud
teeja.ima platsilt O. M i h k e ls o n.
Tellimisi wõetakse wastu raudteejaamas ja Arnold
Michelsoni riidekaupluses, Lossi tän 14.
sagssamsassnsiir 11 1 1 asTrrr--

j

gg
N Ua* weel austatud kaubatarwitajatest ei tea. et minu N
N |\vv uuesti awatud &
N +> +- 1 % W , ö

Jt»

SBSS"M**2SSSSuSSSBMSSS2SSSSS

s po etispuid

Audunud

tatspiima

Walimine V. nowembril 1927 a. Kaawere Koordil.
Isiklik ilmumine soowitaw.
Soowijaid palume esitada tarwilised tunnistused
90. oktoobriks s.a., aadress: Kaawere ag. Wiljandimaal.

kase- * 1 t • tl

Huöa

korter

tarwis aiaäris
Juudi tän. nr. 6.

abiliseks.

Wiljandi turg
Lihaturg: Wili ja wiljasaadused:
Sealiha, jeawiist 34—37 m.n. Odrad 13—15 m. t.
Elusm-sikad 800—1700 m. t. Kaerad 10 12 „
Eluslambad 900- 1800 „ Kruubid 35 „
Põrsad ü.6n. 1300—3000 „ Tangud 20—30 ..
Põrsad a.6 n. 800—12 W Kamajahu —35 „
Kanad 50—150 „ Nisujahu 17—19 m.n.
Sooned, elus 400—500 „ Odrajahu 10 —l4 „
Sdaned.tapetud „ Segajahu 240—270 m. p.
Pardid, elus 200-250 „ w. .
Pardid, tapet. Aia ja luurewilr
Ä .. a " Sin. kartuleid 250—300 m.w.
Kärnides: Walg.kartuleid 240—270
Seapekk. wärske 40—45 m.n. Roosa kartul. 200—250

Seapekk, soolak. 50-55 „ Karumarjad t.
Sealiha 30- 40 „ Sibulaid 20- 30
Kirjad
saata
selle
lehe
Sea Pää ja jalad 20—25 „ Lillekapsad 10—18 mp.
Kohe tarwis maale teenijat talit. „Abiline" all.
pääle moodsamate wärwi
Suitsuliha 30—40 „ Kapsad 8—25
dega
lja
kõiksuguste
tööde
Suitsupekk
55-60 .. Kaalikad s—lo m t
Dawidowi kooli järele iga jaoks mustrite >joonistamist.
Remonteeritud
tüdrukut
Loomaliha,praeks3s—4s „ Peedid 2 5
päew kella 9—12-ni päewal
Loomaliha,supiks 15—30 „ Hapukurgid s—lo "
Tööde ja õpilaste wastu
Oru tän. 4, krt. 3. Sääl
Vasikaliha 15—30 „ Wärsked kurgid l— 4 ra.tf.
wõtmine
iga
päew
Tallinna
kes keeta oskab.
samas müüa üks cello.
tuba
Lambaliha 25—35 „ Supijuured 3—õ m.t.
tänaw nr. l.
Kalaturg: Porgandid 5-10 .
Järele küsida täna pääle
Sudakad 30-35 m.n. Hapukapsad 20—25 m.tp.
Kuulus
, lõunat mööbliärist Suurturg
Wälja üürida Tartu täit. 117
nr. 9, proua
W 18-20 .. Piim ja piimasaadused:
Latikad 15—20 „ J ,c'
Ungern-Sternbergilt.
hiromant
Kesklinnas, omaette sisse
Ahwenad 10-15 . m-L
j Pahuwere alewisse, saekäiguga, uueltremonteeritud
Smtsu
angerj. 100-110 „ j K~?0 "
I—2 üksikut isikut leiawad
Wõtan talwe läbi wastu. Meskisse tarwis
suur 2 aknaga
IMtfcU
2°r32 ' «T"" 85—95 m.it
kaasüürilisena päikesepoolse
Ei sõida ära. Kuulutan
letrinaa"
I ' " Juust 40-52 „
tuba
täpselt tulewikku ja mine
SuolarSim-d
"
Kanamunad 13-15 m.»
slfllpröajllii)
wikku, õnne ja õnnetust kaar
korteri
Kiisad 5 6 Heinatnrg:
kaS mööbliga wõi ilma,
tide, käe ja näopildi järele.
j Kaugus umbes 1 kilomeet.
Wärsked tindid „ Ristikhein 85 -90 «. p.
üksikule ametiskäijale meeste
Tartu tän. 7-b, hoowi | Weohind 4 mk. kantjalg.
m. Aasahein 65-75 „
wõi naisterahw. wälja anda Smtsurälmedlot.l2-lS
pääl majas, tulla ümber
Suitsu tindid 10 t. , Põllupõhk 40—50 .
' Õ u n a p.
Küsida selle lehe talit.
maja nurga, 2-sele korrale.
Küsida selle lehe talit.
Sutid 22—25 m.p. Sooheiu —45 ,
maaiimtalöõbe

nllo-tmde

j

Kaotatud
käepääl kantaw uur Lutsu tn.
Me turu kuni EeSti Pangu
majani minnes. Leidjat palu
takse waewatasu eest ära tuua
selle lehe talitusse.

WaML««? tunnetaja watm adn. Oggxes Pmukst.

Trükitud Sakala Trükikojas. Wiljandtt.

Wäljaandja kirjaOiaASHts»»".

