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«Ufa* käesoleva aasta suurimaid

Põllutööliste seadus Riigivolikogus

laulu- ja muusika-suurtilme
Teile tantsib ja laulab veetlev. ja temperamentne hispaanlanna,.
, maailmakuulus IHPEIIO ARGENTINA suurfilmis
..Andaluusia SSd
B HlllllllWl MiBB» M Ecsff NvHmfllM
Seansside algus Sripäewil kell 6, 8, ja 10, pühapäeval kell 2, 4, 6, S, ja 10
Kassa avatud kuni kella 10-ni õhtul Noorsoole lubatud

Rida paragrahve võeti vastu teisel lugemisel, mõned paragrahvid anti tagasi komisjoni» Tänase koosoleku
päevakorras lisaeelarve nr. 1
, Riigivolikogu koosolek teisipäeval algas kell
6.10 p. l. Päevakorra täiendamiseks wõttig sõna
O. Lõvi, tehes ettepaneku võtta päevakorra esi
meseks puicktiks 3) saata soomusrongide rüge
mendile tervitust 20. aastapäeva puhuks ja 2)

valida 7-liikmeline Riigivolikogu delegatsioon
saatmiseks soomusrongide rügemendi 20. aaSta
päeva pidustustele. Pärast O. LSwi ettepanekut

kuulutati vaheaeg ja juhatus asus seisukohta

Keres võetakse pidulikult vastu

võtma. -

esitatud kujul, kuSjuureS parandusettepanekud

likamas kohas korraldada suuremat kontsert

tanud meie riigile ja rrchvale väga tõsiseid ja

aktust, mis algaks kell 13 päeval. Sellel ak
tnsel antakse ülewaade Paul Kerese saavu
tustest ja tervitatakse võitjat seltside ja wõi
malik, et ka vabariigi valitsuse poolt. Pärast

tähelpanuwääriwaid teeneid; sääraseid teeneid,
mida eesti rahvaS praegu ja edaspidi kunagi ei
unuSta. SeAes mõttes arvan mina õige olevat,

aktust ou pidulik lõuna kutsutud külalistele.

mist, et meie neid väeosasid, kes on pidanud,
Praegu peavad või edaspidi pidama saavad 20.
aasta jnubelipäeva, kõiki oma südamest tervita
me ja saadame neile palavamaid soove edaspidi-

linna laupäeva õhtul kell 19. Jaamas tervi

Hollandi raadioühing ABRO on saanud põhi
mõttelise nõusoleku nii Aljechinilt kui ka Kere

üliõpilased. Sel õhtul peatub Keres ainult
oma paremate sõprade kitsas riugis, kuna ta

selt, et asub korraldama malematshi mZlemi va
hel maailmameistri tiitlile. Aljeehini iikstkasjali

sõidust o« väsinud.
Pühapäeval tahetakse aga kuskil efiudus-

wöiks toimuda vahest alleS tuleval sügisel.

sed tingimused pole veel teada. Wbistlns ise

Ohvrid Poola-Tsehhi piiril
Poola väed olevat okupeerinud suurema maaala, kui ette nähtud
Poola-Slowakkia piiriwahejuhtumite koh
ta saabunud wiimastest sõnumitest selgub, et
Tsehhostowakkia poolel on saanud surma 13

sõdurit ja Paljud haawata.
Slowakkia walitsuse pressibüroost teata

surma. Tshehhoslowakkia poolel ei olnud kao
tust.

Warssawist teatatakse, et Slowakkia terri
tooriumide okupeerimisel Poola wägede poolt

o.n 3 sõjawäelast saanud surma ja mitu ras

takse, et Tshehhoslowakkia sandarmeeria on

kesti haawata. Teatatakse, et Czaea wahejuh

lahkunud Sucha, Hora ja Hladowka kogukon

tumites on saanud surma 2 poola sõdurit,
kuna haawatute hulgas on ka 1 Poola staabi

dadest, et neid loowutada Poola okupetsiooni
tvägedele. Ewakueerimine wiidi läbi täies kor

ohwitser.

ras. Kuid Poola wäed tungisid ka Baliahora
ja Kriwani kogukondadesse, okupeerides 2
korda nii suure maaala kui oli ette nähtud
piirikomisjoni poolt. Ka Spis'i juures oku

kahetsust wahejuhtumite üle Poola ja Tsheh
hoslowakkia wäeosade wahel Jaworina oku

peerisid nad suurema maa-ala kui oli ette näh
tud .muuseas Smerdzonka kogukonna, mida ei

Ühtlasi Tshehhoslowakkia walitsus on tei
nud korralduse kohese juurdluse alustamiseks

olnud jõutud isegi ewakueerida. Zdiari ja Ja

ja teatab, et ta paneb suurt tähtsust nende
sündmuste lahendamisele wastawalt nende

worina wcchel tekkis Tfhehhoslowokkia ja Poo
la wäeosade wahel tulewahetuS, milles 2 poo

Tshehhoslowakkia walitsuS on awaldanud

peerimisel.

Haapsalu tervismudast „tervis
kummit"
Inta aaStaid katsetab Rootsi keemiatehas
StokhalmiS tervismudaga. Rüüd »n
Laadi älikboli õppejõud dr'. Edstrõm teatavad
Haapsalln, et katsed <« jõudnud lõppjärk» ja
lähemal ajal wSetakfe patent preparaadile, mil
lega hakatakse rawima reamat. See preparaat on

valmistatud Haapsalu tervismudast ja ta kaja
tab endast Plastilist ainet, midagi kammi sarnast.

Riisngnst preparaati on hää tranSporteerida.
Preparaadi koostajaks on prof. Fossell, keS hak
kab selle»» kompresside abil rawima. renmahai
»eid. Detsembris tuleb Stokholmis kokku arstide
koosolek, k«S uut preparaati tutwnStatakse laie

malt. Knna põhjamaadel on palju renmahai
»eid, fiis loodetakse uuele preparaadile õige suurt
tulewikku.

Nimede tasuta muutmise tähtaega
pikendatakse
Vabariigi valitsus otsustas esitada Riigi

Atentaat konstaablile ja tema
perekonnale
Eile hommikul kella kolmveerand 3 ajal
pandi Wirumaal Venevere vallaS toime aten
taat säälfe konstaabli Ferdinand Rägo, tema abi
kaasa, 7-aaStase tütre ja 4-k»tse poja vaStn, mis
aga nagu imekombel ei nõudnud inimohvreid.

Tegemist oli nimelt tugevajõulise pommi plah
vatama panemisega, miS oli nii kõva, et kuul
dus isegi 4 kilomeetri kauguseni ja põrutas 400
meetrit eemal asuval majal uksed lahti.

Konstaabel Ferdinand Rägo oli tulnud koju
hilja, kuna oli käinud lambawargaid jäli
tcrmas. Ta elas kohaliku kaupmehe Julius Peti
kahekordses majas mansard-korral. Hommiku
poole ööd kuulis pr. Rägo, et tema väike poeg

teises toas nutab. Ta käis last vaatamas ja
esituppa tagasi tulles kostiski kõrvulukustav
kärgatus. Purunesid aknad, uksed paisati lahti
ning tugevast õhusurvest rullus momentaalselt
kokku põrandal olev vaip.

eelnõu, «Ae järgi nimesid saad mnnta tasuta
tnni 1. jaanuarini 1940. a.

Selgus, et plahvatus vaatamata kohutavale
jõule ei ole vigastanud toaSoliijaid. Ainult kons
taabel Ferdinand Rägol endal on klaasikildadest
tekkinud kriimustused jalgadel ja kätel, sest ta
magaS akna all. Teised pääsesid tervelt.

Munters sõidab Chamberlaini
juure

Otsekohe sõitsid sündmuskohale Rakvere kri«
minaalpolitsei ametnikud eeSotsas komissariga,
prefekt, kohtuuurija ja teisi ametlikke isikuid. Toi

volikogule perekonnanimede ja nimede lihtsnSta
knd korras «nutmise tähtaja Pikendamise seaduse

Londonist kuuldub, et neil Päevil sõidab sinna

Läti välisminister MnnterS, kellel on kokknsaa
mine pääminiSter Chamberlainiga ja hiljemini ka

välisministri lord Halifaxiga.

Penuja algkooli 100. aasta juubel
Pühapäeval peeti Penuja algkooli IVO. aasta
juubelit. Sel puhul peeti kooli ruumides pidulik

aktus, mille avas koolijuhataja Lurik. Järgnes
vaimulik talitus ja peokõne Pärnumaa koolide

Vabariigi loomise ja kaitsmise ajajärgul osu

väljendades vististi kogu Riigivolikogu arva

metati kohe rida wahiStamisi, kusjuures tõsise
mate kahtlusalastena jäeti vahi alla endine We
nvwere vallavanem, üks kohalik tööstur ja keegi

saläwiinapõletaja. Wöimud arvavad, et nad
töötasid koos, kusjuures atentaadi kordapanijaks

palgati üks noormees. Wiimane seadis pommi
ridvaga vastu konstaabli magamistoa akent ja
süütas selle alt süütenööriga.

Konstaabel Ferdinand Rägo on 29 aastat
vana ja 5 aastat olnud politseiteenistuses. Teda

Tapal Peeti eile soomusrongide rügemendi
LO. aastapäeva pidustusi, millistest suurel ar
vul võttis osa vabadussõja?aegseid soomusrong
lasi-veteraane eesotsas Vabadussõja ajal teeni
nud soomusrongide diviisiälema kolonel A. Part
siga. Lõuna ajal kell 12 toimus paraad, kuS au
kohal oli üle 100 veteraani-soomuSronglase. Pa
raadi võttis wqStu diwiisiülem kindral A. Pulk.
Sellele järgnes eine ja kell 4 p. l. pidulik aktus,
mille avas soom»sr»n»ide. ülem k»l. Koeh. Ak

tusekine pidaS kol. «. PattZ. Ette oli nähtud
kõue ka soomusrongide asutajalt adm. Pitsalt, kuid

perekondlikel põhjusil polnud ta ilmuda saanud.
OtsuStati saata tervitustelegrammid president
K. Pätsile, vägede ülemjuhaajale kindral J. Lai
donerile ja adm. Pitkale. Tervitust öeldi palju,
eriti suure aplausi tõi esile soomlase Urb» Jjäst
tervitus, kuna see meeS oli ise teeninud meie
soomusrongidel. Lhtul oli koosviibimine.

Kaudteetaliwse direktor lahkub
Raudteedetalituse direktor ins. Jaan Raudsepp

läheb 2-kuulisele puhkusele ja pärast selle mõõ

dumist siirdub ta pensionile, kuna ta on jõud
nud vastava vanusemäärani.

soovil. Pikemaid läbirääkimist tekkis paragrahv
9 ümber, mis käsitab töötasu maksmist ja iõõ
andja õigvst osa palka kinni pidada. Wiimaks
anti ka see paragrahv sotsiaalminister O. Kase
soovil tagafi komisjoni. Enne seda Johanson ja
Piip tegid ettepaneku jätta välja selle paragrah
vi osad, miS käsitavad töötasu kinni pidamist.
Paragrahv 11 tekitas juba esimesel lugemisel
palja kõnelust. Ka seekord kujuneb siin sõnavõtt

Sõratõbi Lätis laieneb

Budapestis arvatakse, et pääminiSter Jm

res tehtud paranduSettekanekutest läksid läbi
ainult üksikud, nimelt need, millistega aruandja

T. Kind ühines. L. Metslang tegi ettepanek»
täiendada Z 21 p. 1, millega võita kõikide põll»-

tööliste haiguskindlustus riigi arvele. Sellel»
vaidles vaStu sotsiaalminister O. Kask, tuueS
ette, et lähemal ajal valmib üldine haiguskind
lnStnse seaduS, miS lahendab ka põllutööliste hai
guSkindluStuse. Koosolek lõppe? kell 9.05 õhtu.
Järgmine koosolek on täna fell 10 hommikul.

Päevakorras riigi 1938.-39. a. lisaeelarve nr.
1. On arvata, et täna peetakse katt koosolekut,
teine neist algusega kell 5 p. l.

tamine. Mitu isikut olevat saanud surma. TuliS
tamine olevat tekkinud poliitiliste lahkhelide pä

raudtee põhjaosas.

rasi.

Jaapani väeosad Gintsiangi jõe põhjakaldal
hüüavad minna üle jõe, et rünnata Sintsiangi

hele toonitas sõjaminister kindral Itaga», et

raudteejaama. Kautoni diviisid, mis liiguvad
Kanton-Hankou raudteed mõõda Jingteh'st lõuna
suunaS, on möödunud juba Patshiangkoust ja lä
hcnevad Taunhuale ja Hnahfienile, mis asuvad
Kantimist kirde pool. Hiina väeosad on koondu
mas Kanton-Hankon raudteest ida ja lääne poole
ja jätkavad partisanisõda Kantonist kagu pool.
Kuuldused rähn sõlmimisest lükatakse kategoo
riliselt ümber Hiina esindaja poolt. Teisalt kuul

Pidades kine sõjamoona watriknte omanikkn

Jaapan peab end küllaldaselt relwaStama. et ta
wõiks üksi wastu astuda Kikidele sündmustele,
mis wöiwad tekkida Hiina-Jaapani konflikti taga»
järjel.

Hiina agentuur Central News teatab Lojan
gist, et wiimasel kolmel päeval Hiina väed on ta

gasi võitnud Hopei, Ehantungi ja Honani pro
vintsides 6 tähtsat linna, nende seas Põhja-Ho
naniS asuma Jentfini linna, mis oli jaapanlast»

dub, et jaapanlaste poolt kutsutakse Nankingi kokku

poolt okupeeritud juba 6 kuud.

kongress, mille eesmärgiks on luua Hiina kestma
litsus, kuhu kuuluksid Pekingi, Nankingi, Hankou
ja Kantoni valitsused.
Jaapanlaste sõjategevus Hiina -Hongkongi pii

Lõpuks kinnatatakse, et hiinlased on tagasi
Mõitnnd Tshunghua, mis asub Kantonist umbes

ril on nüüd lõppenud. Jaapanlaste pääwägi lii
gub edasi põhja poole Kantoni suunaS. Teatatakse,
et hiinlased on maha jätnud 1000 surnut.

Pcikiangi jõel 10 dzhonket Hiina sõduritega. Len
nukid on pommitanud ka tuhandeid Hiina sõdu
reid, kes on koondunud Samshui piirkonda Kan
tonist ida pool.
Hiina allikast teatatakse, et TshungkingiS on
olnud säälses Nõukogude Liidu saatkonnas tülis-

Imredy saab enamuse?

paragrahviga läks j 12 komisjoni, kuna see seo

Pärast paari nädalat kestnud vaikust Jangtse
rindel algasid uueStt võitlused Kantou-Hankou

pidamises, miS asuvad päälegi väljaspool tfOf
otsekohe.

Palus paragrahvi komisjoni anda. Koos sello

Sõjategevuse» oli paarinädalaline „puhkus", Mõlemad pooled teata
vad võitudest

Domei agentuuri teatel on Jaapani lennukid
Jintakt kohal (Kantonist põhja pool) uputanud

leeritud piirkonda. Need majapidamised isoleeriti

nema kui vahekohtuniku osa. Pärast rääkimist j«
parandusettekauekaid leidis sotsiaalminister O.
Kask, et seda küsimust tuleb veel kord kaaluda j«

Hiinas algasid ägedad lahingud

Lätist kuuldub, et eilse päeva jooksul on suu
ja sõratõve juhtumid tulnud ilmsiks 5 uues maja

S 0 km kirde pool.

Atatürk pärandas oma varanduse
erakonnale
Ankarast teatatakse, et sääl amatl surnud
Türgi riigiprefidendi Sfrmal Atatürgi testament
Ankara rahukohtu poolt. Kemal Atatürk on kogu
oma marauduse pühendanud rahvaerakonnal»
tingimusel, et maksetakse eluaegset pensioni tema

õele ja teistele omaksetele ning et tema tsura**
dnsest uue presidendi Jnönü laStele Võimalda
takse õpingute jätkamist.

redtz võib saadikutekojas arvestada 138 rahva
saadiku toetust 245-st rahvasaadikust. Neist 25
rahvasaadikut, keda juhib Mikeez, on küll walit
suserakonnast viimaseil nädalail lahku lõõnud,
kuid tõenäoliselt Jmredyl õnnestub neid veenda
koostööle valitsusega.

PääminiSter Jmredy'le saadetud kirjaS riigi
hoidja Horthh seletad, et tema veendumust mõõda
ei valitse saadikutekoja enamuse ja Imredy vaate

/yvi sjtftrvade. JOJMUM /

punktide vahel reformide suhtes, mida nõuavad

rahvuslikud huvid, tegelikult mingisugust olu
list jo objektiivset erinevust. Riigihoidja lisab,
et arvestades Imredy lojaalsust ja teguvõimet,

Et hBS valgus säästaks silmi, peaks peenkäsitõö juures lisaks fild

mida ta näitas wiimaSte välispoliitiliste sünd

valgustusele tarvitatama ühte 125-Dlm-, või kaks 65-Dlm-lampi.
Osram -0- lampidega on valgustus odav.

muste puhul, ta ei võta vastu Imredy lahkumis
palvet.

Uus moodne koolimaja Tallinna
Tallinnas pandi nurgakivi uuele riikliku kol
ledzhi hoonele. Aus hoone läheb maksma 500.000

krooni. Koolis õpib praegu 288 poeglast ja 282
tütarlast. Nurgakivi panemisel viibisid haridus

minister A. Jaakson, Briti asjadeajaja M. W.
H. Callienne, Tallinna ülemlinnapää J. SootS
j. «.

Katastroof kinoetendusel
Lissabonist teatatakse, et Oporto lähedal üheS

Ostul tiksis
«-»»»

külas varises ootamatult valitsuse poolt kor
raldatud kultuurfilmi etendusel kokku Puust plat
vorm 1000 isikuga. 1 inimene on saanud surma
ja 130 raSkeSti vigastada. Wihmase ilma pärast
silmietenduS korraldati ühes pooleli ehituselole
va tehase esimesel korral umbes 16 jala kõrgusel
maast. 7 vigastatut wõitevad surmaga.

Lõbusõit lõppes surmaga
Sillamäe ranna lähedal läks merel, um

inspektorilt, keS muide märkis, et 100 aasta jook

tunti äärmiselt kohusetruu ja nõudja mehena omal

sul on Peuuja algkoolis õppinud 1300 õpilast.
Praegune koolimaja »« 65 aastat vana ja sääl

teeniStuSalal. Sellepärast on kindel, et tegemist

bes 2 kilomeetrit kaldast, ümber lobusõitjate

mingi kättemaksu aktiga.

õpib 78 õpilast.

Nagu juba öeldud, kuuldi plahvatust 4 kilo
meetrit eemal ja sääl arvatud, et jõel püüavad

purjepaat, milles kolm Türsamäe oliwabriku
töölist. Äks neist, nimelt 2ü-aastane Ewald
Poolake, uppus, kuna teised päästeti wiima

salakalastajad dünamiidiga kalu.

sel hetkel.

Tervitustelegramme oli suur hulk, muide ka
haridusministrilt A. Jaaksonilt.

lükati tagasi. 3ja K anti tagasi komisjoni
aruandja T. Kindi ja sotsiaalminister O. Kase

Soomusronglaste juubel

tõsidafele.

lakat kolonel-leitnant ja kapral said

tud eelmisega. §§ 13—21 võeti vast», kusjuu

J. UluotS teatas järgmist: Riigivolikogu juha
Woiduka male-suurmeistri Pstul Kerese
vastuvõtt kodumaal tahetakse teha pidali
kaks. Wastuwõttn organiseerivad ühiselt
Eesti Maleliit ja üliõpilasselts „Liiwika".
Juta on saadetud Keresele Hollandisse tele
gramm, et ta walikS Eestisse sõiduks rougi,
sest jaamas on vastuvõttu parem organisee
rida kui lennuväljal wõi sadamas.
tavad Kerest orkestriga meie malehuwilised ja

ettepanekud hääletamisele ei knnln.
Selle järele asnti põllutööliste seaduse teisele

lugemisele. §§ 1, 2, 4, 5, 7 ja 8 võeti vaStu

Tallinnas kavatsetakse pidada P. Kerese austamiseks kontsert-aktus

Kerese matsh Aljechiniga kindel

õige rohkeks. See paragrahv käsitab töötas»
kinni pidamist pääle nende juhtude, mis p««
ragrahw 9-aS loetletud ja ühtlasi ka vallawa

Pärast vaheaega Riigivolikogu esimees prof.

t«se arvamise järgi on kiik Eesti väeosad EeStt

Keres saabub esialgsete teadete järgi Tal

sekS tegevufÄS ja HSSkS kordaminekuks Eesti
riigi ja rahva kaitsel. Teisest küljest aga senise
EeSti rahvaesinduse praksise järele ja ka praega
olemasoleva ja kehtiva kodukorra järele ei ole
võimalik sääraseid küsimusi, milliseid Riigiwoli
kogu liige härra O. Lõvi esitanud, avalikult ja
üldiselt parlamendi koosolekutel arutusaineks
VStta. Seepärast juhatuse otsuse järgi tehtnd

jkkoiuu*ne*t-Ui*t*fn goeahHiteinfttiga ttähutfa
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Maanoored kanu kasvatama!

Uus olukord
Poola-Wene deklaratsioon on loonud
Euroopa välispoliitikas uue olukorra, mille
arengut ja tagajärgi raske on ette näha. Pä
rast kriitilist sõda enamlastega 1920. a.,
mille õnneliku lõpu Poolale aitasid saavu
tada prantslased, sai Poolast tugew Prant
susmaa liitlane. Prantsuse toetus Poolale
ei olnud ka pärast Poola uuestisündi väike.
Seda üllatavam oli asjaolu, et Poola aasta
kümme hiljem pööras Prantsusmaale selja
ja hakkas sõprussidemeid looma Saksamaaga.

Kuigi paljud wälispoliitilistes küsimustes
kompetentsed isikud juba siis ütlesid, et Poo
la-Saksa sõprus ei saa olla püsiw, näitas
hilisem vahekordade areng, et neil skeptikutel

ei ole õigus. wcchekord näiS
järjest intensiivsemaks muuwwat. Poola
toälisminister Becki külaskäikudest Saksa
maale wõiS kuulda väga sageli ja paar-kolm
aastat järgimööda on marssal Göring igal
sügisel Poolamaal metshärgadele jahti pida
nud. Poolamaa kaldus ikka enam ja enam
autoritaarsete riikide leeri, sobitades pääle
Saksamaa weel sõprussidemeid Itaalia ja
Ungariga. Ja alleS kaks kuud tagasi kuul
fime Hitleri suust tema ajaloolisel esinemisel
Berliini spordipalees, kus ta surmaotsuse
kuulutas Tshehhoslowakkiale, et Saksamaa
on mõistnud 30-miljonilise Poola rahwa
vajadust wäljapääsu järele merele ja on
vabatahtlikult loobunud teatawast Saksa
maa-alast, et Poolale wõimaldada seda
wäljapääsu.

weel edasi. Kui Sccksamaa kõige
oma õjalise wägewusega pressis pääle Tsheh
hoslowakkiale, siis oli Poolamaa temale abiks

sel teel, et ta omalt poolt ähwardas Tsehho
sowakkiat kallaletungiga, kui see jalamaid te

male tagasi ei anna Teshenit ja tema piir
konda. Tshehhoslowakkia pidi kapituleeruma,

kuna tema liitlane Prantsusmaa, kelle
endine liitlane Poola temale juba waremini
selja oli pööranud, teda mitte ainult ei oleks
toetanud, waid koguni wastasleeris oleks
wõinud esineda. Saksamaa wõis oma soo
wid Tshehhoslowakkias ilma verevalamiseta
läbi wiia mitte wähesel Poola kaasaaitamisel
ja Poolamaa wõis samuti saada Tshehhoslo
wakkialt tagasi selle maa, mis ta soowis.
Sellest wõis järeldada, et Saksa-Poola sõp
ruS on kui Mitte igawene, siis wähemalt üsna
pikk.

Ei möödunud aga paari kuudki, kui hak
kasid liikuma visad kuuldused, et SaksaPoola vahekord ei ole küllalt südamlik. Esi
mest avalikku kinnitust selles wõis näha
Poola kodakondsusesse kuuluvate juutide
kiire väljaajamine Saksamaalt, mis oma
korda põhjustas Grünspani veretöö Parii
sis Siis ilmnesid tundemärgid, et Saksa
maa ei taha nõustuda Ruteenia jagamisega
Poola ja Ungari wahel ning nende ühise
piiri loomisega. Kinnitatakse, et Saksamaa
mõjul on Karpaadi-Wenemaast, mis jäi
Tshehhoslowakkia külge Pärast lõunapoolse
osa liitmist Ungariga, saanud Karpaadi-Uk
raina, mis peab olema aluseks Suur-Ukraina
riigi loomisele, kuhu võiksid kuuluda Galiit
sia Ukraina ja Nõukogude Ukraina ehk Wäi
kewenemaa.

Nagu meie juba ühes eelmises numbris
julgesime ennustada, sünnitas Karpaadi Uk
raina autonoomia nii Poolale kui Venemaale

Põlltttöökoda kuulutab välja üleriigilise kanakasvatuse võistluse maanoortele 5000-kroonise preemiaga» Igal
võistlusest osavõtjal peab olema 15 puhtatõulist l ana

sarnast muret, et see warmini, kui seda keegi
oleks oodata wõinud, aitas neid üksteist leida.

Põllutöökoja jvhatuö otsustas väljakuulutada
kanakasvatuse h-ogtöö-apsta maanoortele kestvu

Senised teated kõnelevad, et algatus sõp

sega 1. maist 1939. a. kuni 30. aprillini 1940. a.

russidemete sõlmimiseks on tulnud mitte
Moskwast, waid WcrrssMvist ja seda koguni
ilma Berliini informeerimata. Kui see nii
oli, siis võib oletada, et lahkuminek Poola
ja Saksamaa wahel on seekord põhjalik. Mis
andis selleks suurema tõuke, kas mure oma
iulewiku pärast ühenduses Ukrainaga või
pettumus nendes lootustes, mis oli pandud

Selle aja jooksul tahetqkse maanoorteringides pan

Saksamaa sõprusele, seda selgitab edaspidine
asjade arenemine.

Nüüd küsitakse aga: millega reageerib
Saksamaa, kui ta Poola sõprust ..marksistliku"

Moskwaga tõlgitseks kui enda hülgamist wõi
koguni reetmist. Sest meie teame, et Berliin
on ju marksismile kuulutanud ..püha sõja"
ja järjelikult isegi sarnast deklaratsiooni,
nagu äsja kuulsime Warssawist, ei saaks
rahvussotsialistlik Saksamaa tõlgitseda peh
memalt kui Poola poolehoidu oma waenlaS
tele. Millega wõi kuidas Berliin reageerib,
seda kuuleme wast täna-homme. Igatahes
esialgu sääl waigiti. Kurn teisipäeva hom
mikuni ei esinenud Poola-Wene deklaratsioon

isegi mitte Saksa muidu nii kiirete raadio
sõnumite hulgaS.

na erilist rõhku kauakaSvawfe teatamisele. Et
hoogtöö-aaStal olekh võimalikult saared tegelikud
tulemused, selleks kavatsetakse kõnesoleval aastal

» EeSti MuuaekSpordi" toetusel korraldada AeriiSilised kalakasvatuse võistlused maanoortele.

E. Muuaeksport on.wõtnud oma eelarvesse
selle võistluse auhindadeks SOOO trooni.

Põllutöökoja juhatusepoolt vastuvõetud maa
noorte kanakasvatuse võistluse määrase tehaselt

võivad võistlusest osa võtta kiilide ülenma
liseS Maanoorte ühendused registreeritud maa
noorte organsatsioonide tegevliikmed kuni 25 a.

Ehkki võistluse algufeSse on veel mitu kuud

LinnukaSwatufe osatähtsus meie põllumaja»duse kogutoodangus »» wiimaStel aaStatel tuntaWalt tõuSnud. Kuid kaugeltki ei ole weel kasuta
tud wõimalused, miS on olemaS kanakaSwatufo
laiendamiseks. Kanu wõiks taludeS Palju rohkem

aega, on juba- praegu maanoorte seas märgata in

olla. Eriti kui wõrrelda teiSte maadega. Kanu

nuStatud eeltöid. Nii on juba praegu teadaole
vati andmeil Ae 100 maanoorteringiS moodus
tatud kanakasvatuse töörühmad. Töörühmast
võtab osa kesmifelt 3—lo noort. Kui igast maa

100 elaniku kohta »»: EeStiS 119, Läti» 186»
Tannis 765 jne. KanakaSwatuse tasuwuS on 6

gufe organisatsiooni liige.
WStstlejaid registreerib ülemaalise Maanoorte
ühenduse sekretariaat PSllutSSkoja juures.

noorteringist kanakasvatuse võistlusest osa võtab
2 noort, siis tõuseks praeguse ringide arvu juureS

korda kõrgem, kui üldpõllumajandufeS. '
Möödunud aaStal tasuS kanakaSwatuseSfe iu
weSteeritud kapital wõistluSmajapidamiSteS 27,3
protsenti. Kõrgema toodauguliSteS majapidami».

teS isegi 36,3 protsenti: Siinjuures on töökulu
eraldi arweStatud, mille tõttu kanapidamise tasuW«S talu seisukohalt weel suurem.

Meil on seni küll suurenenud kanade arw,
(wiimase 10 a. jooksul 86 protsenti) aga «itta

maanoortele kirjastatud ..Linnukasvatuse võist
lnfe tööjuhise ja arwestuSwihiku" kohaselt. Wihk

noorte töötulemusena ea 20 tuhande võrra. Et
maanoored võiks end talvisel tegevuSperioodil
Varustada tarvilikkude teoreetiliste eelteadmiS
tega, korraldatakse vastavaid kursust ja „E. Mu

knSse tehakse kogu võistluse kestwnsel märkust söö

naekSport" jagab Põllutöökoja kaudu maanoortele

tade, tõä ja rahakulu kohta, märgitakse üleS mu
natoodang ning arvestatakse ettevõtte tasuvust.
WõistluS kestab 1. maist 1938. kuni 1. maini
1949. a. WSiftluse eelhindamist toimetatakse koha
pääl 5-Punktilise hindamise sstSteemi järele, k»S
juures Pääröhku pannakse kanade tSnpuhtufele ja
toodangule. Samuti võetakse arveSse ruumi puh

tasuta 150 linnukasvatuse õpperaamatut. Rägu

vanuseks saamiseni.
Iga wiistlusest osawStja pead soetama endale

vähemalt 15 puhttSAist kana ja pidama neid

Poola-Wene kokkuleppest tulid pühapäeval

muljet, üleriigiline hindamine ja kokkuvõtted tu
lemustest tehakse. PõllujöökojaS. Ette on nähtud

lehtede kommentaare. See asjade käik näitab,

watuse hoogtöö korraldamist.

Võistlejate arv Ae 1000. Aluseks võttes võist

tust, hoolitsemist lindude eest, SleStähendust ja stld

Warssawist, kuna Moskwa andis sellest amet

nistuSkohal tegelikult juhib maanoorte kanakaS

igal maanoorel teatada: nimi, wanuS, aadress
(talu, küla, vald, konvent, poStt ag.) ja missu

luse määruses antud tingimust, loodetakse, et eel
olevaks sügiseks suureneb EestiS kanade arv maa

Wahele olgu märgitud, et esimesed teated

likult teada alles teisipäeva hommikul, aval
dades ühtlasi ka endale sobiwaid välismaa

vaks on 1. apM 1939. a. ülesandmisel tuleb

senised tähelepanekud ja kogemused näitavad, kan

natad meie kanapidamine kaunis tublisti tead
miste puuduse all. Wajalikkude teadmiste levita
miseks korraldatakse üle riigi maanoortele tegelik
ke kursusi, kus praktiliselt saaks läbi tehtud kõik
kanapidamises ettetulevad tööd ja valmistatud ka
nala sisustust. Wastawad kursused korraldati ka
maanoorte instruktoritele, kes tarbekorral abista

sel määral munade wäljawedn. MiS on selle põh
juseks? Lühidalt waStateS munde wähesuS. Si
seturu tarwitus on niiwõrd suureks paisunud, et
eksportimiseks jääb mune wähe üle. Näiteks möö
dunud aaStal weeti kanamune wälja 27,6 prot
senti, tänawn wast 25 protsenti kogutoodangust.

Wäljaweo wõimalused aga on piiramata. Hind

on rahnldaw. Eesti ei ole suutnud rahuldada
ühelgi aastal nõuet, miS munade järele »« olnud
teistelt maadelt.

50 esimest auhinda ü 30 krooni, 100 teist auhinda

vembrist käesolevast aastast astus Põllutöökoja

i 20 krooni ja 150 kolmandat auhinda ä 10 kr.
Wöistlusele AeSandmise viimaseks tähtpäe-

teenistusse maanoorte sekretärina senine linnukaS

Eeltoodud asjaolusid arwesse wõtteS ja silmad
pidades seda, et kaaakaSwatuS ou maanoortele
jõukohane ning kanakaswatuse rajamine ninad
Mähe kulu, kuid annat kiireSti tulu, Põllutöõkoda
otsustaski korraldada laiaulatusliku aktsiooni ka

watuse konsulent R. Palglant, kes oma uuel tee-

nakaswatufe tõstmiseks maanoorte kaudu.

vad linnukasvatuse konsuleute. AlateS 1. no

et Warsawis oldi selle kokkuleppe avalda
misest kõige enam huvitatud.

Meil ei ole põhjust arvata, et selle uue
olukorra tõttu Jda-Euroopas midagi kohe
muutub, kuid et see jääks ilma järelduste
tegemata, seda on veel raskem uskuda. Kui
Saksamaa tõepoolest on võtnud sihiks Uk
raina riigi uuestisünnile ja kogumisele kaasa
aidata, siis Moskvas sõlmitud kokkulepe näib

tõenäoliselt temale sekiks weel uut Põhjust
andvat. Teisest küljest, kui Saksamaa tõe
liselt on nii tugev, nagu ta ise ütles Godes
bexgis ja Münchenis ning nagu temast ar
vati Londonis ja Pariisis, siis võib temalt
oodata mingisugust aktiivsust kommunismi
ja Moskva vastu, kuna viimane näib pää
legi seda ka püüdvat välja kutsuda.
Kes viimastel päevadel, on kuulanud
Moskva Kominterni raadiojaama õhtuseid
saksakeelseid miitiNgukõnesid ja ähvardusi
.matsidele", rahvussotsialistlikule Saksamaale

ja Hitlerile, kelle sõimamiseks leiavad kasu
tamist vist küll kõige rõvedamad sõnad, mi
da leidub saksa keeles, see peab tahtmatult
arvama, et mõningad reageerimised Saksa
maa poolt on möödapääsematud. Näib, et
viimastel päevadel on tekkinud uued süga
wad lahkhelid riikide wahel ja rahust ning
üksmeelest, mida loodeti Tshehhoslowakkia
jagamisega pikemaks ajaks kindlustada, ei'
saa juttu olla.

Prantsusmaa likvideerib rahutusi
Prantsuse ametiühingute liit jääb üldstreigi otsuse juure. Täna ei ilmu Pariisis ainukestki lehte. Raud*
teed rekvireeriti
Pariisi leht „Matm" teatab, et Ühenduses

Pahempoolne-radikaalne rahvasaadik Mon

streigiga on valitsus otsustanud rekvireerida kõik
maa-alused raudteed.
„Journal" teatab, et vaatamata valitsuse rck
wkreerimiSkawale raudteelased kavatsevad kõigi
abinõudega halvata raudteeliiklemist.
Raudteelaste rahvusliku kaitse ühing on aval
danud teadaande ,mille» kutsutakse raudteelast
mitte halvama maa majanduslikku elu üldstreigi
puhule Tee ei tähenda aga, et meie nõustuksime
valitsuse hädakorradetreediga, Seldakse teadaan

tingh on Bordeauxks vabariikliku uniooni kongres
stl kõnet pidadeS nõudnud, et pääminiSter kuulu

deS.

„Matin" kirjutab: See on hää. et Daiadier
vihjas kogu maa ees sellele, et eelseisev SaksaPrantsuse deklaratsiooni allakirjutamine on põhju
seks Moskvas otsustatud üldstreigile. Samal ajal

Lson Blum seletab „Populaire'iS", et Daladier'l
ei ole mingit moraalset õigust avalikule arvami
sele nii kõneleda, nagu ta seda senini teinud. Edast

„PoP»laire" peab valitsuse rekvireerimisabinõu
std ebaseaduslikkudeks,- Leht avaldab lootust, et
mõned ministrid, «ende hulgas haridusminister
Iran Zatz, mereministvr Campiueh ja tervishoiu
minister Rueart, keelduvad andmast oma nõuS
olekut Daladier' dekreedile.

ole poliitiline. See ei ole sihitud Daladier' mälis
poliitika wastu, maid tema hadakorradekreetida
waStu.

taks kommunistliku erakonna illegaalseks ja saadaks

tänaseks streigib

selle laiali.
Oma nõudmist põhjendas rahvasaadik sellega,
et kommunistlik erakond olevat püüdnud kõigi abi
nõudega kiskuda Prantsusmaad ideoloogilisse sõtta
Hispaanias.

Pariisist teatab HavaS, et Prantsuse ameti
ühingute liit teatab, et ta on otsustanud endiselt
kinni pidada oma otsusest üldstreigi korraldamise
aSjuS.

Pariisi ajalehtede töölised on üksmeelselt ot
suStanud katkestada töö täna õhtust kuni homseni.

Selle tagajärjel ei ilmu täna, kolmapäeval, Pa
riifiS ühtegi lehte.
. Renault autotehaste juhatus saatis eSmaSpäe
va hommikul kõiglle oma 28.000 töölisele isikliku
kirja, milleS teatatakse, et ühenduses 24. novemb
ril tehaSteS korraldatud streigiga töölised on rikku
nud töölepinguid ja nad on kõik vallandatud.

Prantsuse ametiühingute liit on otsustanud
saata pääminiSter Daladier'le avaliku kirja, mil
les Seldakse, et ametiühingute liidu liikumine ei

Pariisi kunstnike ja muusikute ametiühing o«

ringkirjalifelt teatanud oma liikmetele, et neil
tnleb wõtta osa tänasest Kldstreigist. See haarad
kiiki teatreid, kinosid, ringhäälinguid, kohwikuid,
restorane, öölokaale ja teisi lõbustusasutusi.
Hulk ametiühinguid on annud uusi juhtnöör»

tänase üldstreigi kohta. Transpordi alal on teh
tud korraldus, et weetaks piima ja teisi rikkimi
newaid toiduaineid. Samuti jääwad töötama isi
kud terwishoidlikes asutustes ja tuletõrjes. Raud
teel algad streik kesi 4 hommikul ja kestad kella

7-ni öhtnl. Kuuldud aga, et raudteetööliStesi
streigib kõigest 35 protsenti, nii et liiklemine raud
teel jääb seisma ainult osaliselt.

Pariisist kuuldud meel, et pääminister ott
~Riigi Teatajas" awaldanud määruse rahwa or
ganiseerimise kohta sõja korral ja teise määruse
asutuste tööliste ja ametnike töösunni kohta.

Nende määruste täitmine on pandud pää- ja
sõjaministri pääle ja määrus kehtid ka AlzhiiriS.

Palestiinas jätkuvad võitlused
puhastamine aktivistidest ei annud loodetud tulemusi
Palestiinast teatatakse, et sääl käiwad en

diselt edasi rasked wõitlused Araabia aktiivis
tide sa Inglise wägede wahel. Nagu Beiruthi
ajalehed teatawad, on eriti ägedad wõitlused
olnud Ariha lähedal. Araabia aktiwistid ole
wat sunnitud taganema Transjordanisse, kus
Briti sõdurid olewat asunud neid jälitama.
Taganemisel olewat araablased õhku lasknud

raudteeühenduse Palestiina ja Transjordcmia
wahel.

Palestiina Araabia aktiwistide kõrgem
komitee on awaldanud üleskutse Palestiina
elanikele, milles öeldakse muuseas, et Jeruu
salemma suurmufti on Palestiina araablaste
ainus õiguslik esindaja.

Jeruusalemmast teatatakse: Araabia alli
kast kuuldub, et Palestiina araablaste poolt
wõtawad Londoni konwerentsist osa ka Araa
bia endise ülemkomitee liikmed.

Jeruusalemmast läänepool on Briti wäe
osad toimetanud laiaulatuslikke läbiotsimist
suurtükkide ja lennukite toetusel. Hull kahtlasi

isikuid on wanxistatud. Lõuna-PalestiinaS
korraldati suurem rünnak aktiwis-tidele, et
maad nendest puhastada. Kuigi aktsioonist
wõtsid osa 2000 sõdurit, 12 lennukit ja 266
motoriseeritud sõidukit, ei annud ettewõte ta

gajärgi, kuna aktiwistid oskasid endid war
jata. Üks inglaste lennuk laSti maha.

Viljandi-Järva maavõistlusmees
kond
Pühapäetva õhtul WiljandiS „ Koidu" saalis

peetatoa Wiljandrmaa ja Järwamaa tvahelise
raskejõustiku „maatvõistluse" jaoks koostati Wil
jcmdvmaa esinduSmeeskond järgmiselt. Maadluses
wõistletvad WKjandi wärtvideS kärbeSkaalus Mati

Maiste, sulgkaaluS wärske internatsionaal Mek
sander Kukk (rese-rwis Klein), kergekaalus Johan

neS Kost, Johannes Wiira, kesk
kaaluS HanS Holland (reserwiS Ratnik), poolras

Pilte rahutust Pariisist: wasakvl politsei oa wal laianud streikijate barrikaadid, paremal streikijate poolt purustatud politseiauto.

Panama kanal pommikindlaks
ühendriige sõjaminister Woodring pöördus
president Roosevelti poole teadaandega, milles
muuseaS nõutakse Panama kanalt kaitsesüsteemi
kohest tugewndamist. Kõik tammid ja lüüsid tule
wad muuta pommikindlaiks. Samuti tuleb suuresti
tugewndada õhujõudufid kanali tsoonis, seletab
Woodriug.

kokaaluS K. Orumets (resertviS E. Rschlin) ja
raskekaalus K. Rechlin (E. Rechlin). Tõstmises
efinewad sulgkaaluS H. Rannas, kergekaalus K.
Karu (reserwis R. Pastow), keskkaalus A. Walgla
(Kala), poollraSkekaaluS K. KampuS. raskekaalus

Kala (Purre).
Järtva toob oma meeskonna wõistlusse alljärg

netvas kooseisus: tõstmises B. Toomla, J. Mu
rikse, R. Laane, O. Rammo ja H. Oraw; maad
luseS A. Aawik, A. Roos, J. WShando, A. Wih
mand, H. Weliste. A. Kirsipuu ja J. Burmeister.
Neist on tuntumad nimed tõstmises R. Laane, kes

on mitmekordne Eesti meister ja maadluses A.

Roos. kes tuli laigud aastal Eesti meistriks al
Kolehmainen kingib ..nabisid".
Omaaegne kuulus Soome maratonimees Kolehmai
aen on lubanud omalt poolt Igale mehele, kes jook

seb 5000 m alla 15 minuti, paari naelkingL Selle
pht<iar kuld väga austava auhinna osaliseks on

fftiini saanud 30 jooksjat. Pildil vana veteraan
oma »,naglidega".

gajate klassis sulgkaaluS. Muuseas J. Wihmand,
kes nüüd kaitsed Järtva wärtve, on endine Wil
imtbimaa mees, nimelt tartvastlane. Ta on mit
meil korral Wiljandimaa meiSterwõistluStel tül
nud filmapaistwale kohale.
Nimetatud meeskondade koosseisu arwestadeS

Salapärased venelased Rootsis
Rootsi ajakirjandus terwitab suure rahul
dusega walitsuse teadaannet tarwitusele wõtta
terawamaid abinõusid wõõraste agentide tege

wuse wastu. Rootsi lehed töowad teateid kol
me wenelase saladusliku tegewuse kohta Silw
karlõs Gäwle lähedal, Stokholmist põhja pool.

Wenelased, kes olid warustatud salapäraste
mõõduriistadega, tundsid silmapaistwat huwi

läheduses asuwa Laxö jõujaama wastu. Nad
tegid wiimasest fotograafilist jäädwustamisi
ja lahkusid selle järele suure kiirusega.

tvõid eelseiswalt „maatvõistluselt" oodata järje
kordset Wtljandi tvoitu. Kui tõsimees on karta
Wiljandi kaowst, siis' maadlejad peaks aga jär
toakatest seda rohkem olema paremad ja kindluS
tama wõÄupunktid Wiljandile.

Kilde elust
Rakvarnajast ja malest
See oli laupäetoal, kui kohtasin juuksuri juu
res tuttatoat immest teatri ringkonnast.
Noh, kuidas läheb, oled miskipärast nii
hirmus morni näoga?
Ah, minul tvõi, ühmäb tema wastuseks.
Haltvasti läheb! Ega muidu olekski jumalteab
mis toiga, aga häbi on, et elan kuulsas Mulgimaa

jõuda sammugi edasi. Linnal on tarwis esinduS
kõrtsi ja jumaAeab mida kõik weel, aga teatrimai

jani selleni meil ei jõuta.
Nojah, eks ta nüüd pisut kurb ole, aga
küllap seegi asi edaspidi laheneb, püüan omalt-!
Poolt trööstida.

Miljöö rahwapidu.
TegetvuÄoht —> seltsi einelaud rlchtvapids
wahetus naabruses.

Osalised kaks keskhealist härrat.

Proosit, elagu KereS l . .

päälinnas, tvabandustl
Sa räägi pisut selgemalt nii ei taipa ju

Proosit!

ma midagi.

Terwist!

Mis siin rääkida tvõi olla, lugu on nagu
nii selge. See on selle teatri, wõi rahwamaja pä
rast ikka, mille ehitamiseks algul anti tvähemalt

põhimõttelik nõusolek. Nüüd aga... arwan. et
Mermgul omalaja! oli õigus kui ta ütleS, et sun
rim teene Wihjandi teatrile oleks see kui Blum
berg tõstaks meid lihtsalt kogu kupatusega täna

toale. Siis olnuks asi korras. Häda ajab härja

Keres on tubü poiss, terwist! '
Kuule teeme õige Kerese terwiseks tveel ük»

naps.

Tehtud!

Seinal kell haigutab uniselt ja lööb siis üks.
Kuram, aga näed, esimeseks tuli, proosit!
Proosit!
Kell lööb kaks.

kaetvu ja ajanuks linnarähtvastki ja tema juhte
mõtlema teatrimajale. Aga nüüd on hirmus häbi

See juba tväärib klaasi tõstmist, aga lon
kurents oli ikka pagana kõtva. Elagu Keres!
Elagu!

iga alewikese ees. Enne nagu ei osanud tahta ega
nõuda midagi, aga nüüd, lähed maakonda wõõrus

Osutid nihkuwad kolmele, üks on wajmmd ni
napidi letile. Teine hoiab kramplikult klaasi jalast

etendust andma, ruumid missugused! Linnas,
Mulgimaa päälinnas, aga ei jõuta ega tahetagi

kinni ja sosistab. wee-weel ölf na-aap»
Kerese terwiseks. Wu.
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Rünnak kinnisvaramaksule

ERfl

Majaomanike koda tahab lahti saada kinnisvaramaksust
Majaomanike koda on majandusministrile esi

tanud järjekorralise märgukirja, milleS avalda

wetesse, siis wäidawad majaomanikud, et linna
del olewat nüüd isikumakS, mis aitavat maksulis

takse korduwalt soowi riigi kinniswaramaksu kao

test raskustest üle saada.

tamifeks, milline maks praegu läheb linnade
hääks. Märgukirjas väidetakse, et tähendatud

nad elavad Praegu normaalaja oludes ja nad

maks on mõeldud kriifiaegse maksuna. Nüüd .kus
oleme kriisiraskuStest üle saanud, majaomanikud
arvavad, et see makS wSiks ära jääda. Seda soo
tvitakse koguni juba 1. jaanuarist 1939. a.
MiS puutub Puudujääkidesse, mis selle maksu
ärajäämisel paratamatult tekiwad linnade eelar-

Rn WWW -

Märgukirjas öeldakse muuseas, et meie lin
suudavad ise tarbekorral makse tõsta.

Nagu juba mainitud, ründawad majaomani
kud kinniswaramaksu juba korduwalt. Esimest
korda saadeti selles swhteS wabariigi walitjuselo
märgukiri 1936. aaSta sügisel.

RAADID EV
MARET 4
k MM MM MMM> | ag MM M MM MM
gg m a a 3 võnkeringigs. 3 lainealaga otsevastuvõtja
> MI H K Clv N W I wV V I»M V Valgustatud jaamanimedega skaala. 8" dün. valjuhääldaja. Mar
conl lampidega. Kauni ja loomuliku häälega, lihtsalt käsitatav,

Chamberlain sõidab Mussolini juure

meeldiva välimusega, väheste kasutamiskuludega.

Vastava kutse Mussolini and is üle Müncheni konverentsil
Londoni lehed töid hiljuti teate, et Briti pää
eniniSter Chamberlain kawatseb sõita Rooma
ZRuSselinile külla. Sõit toimub arwatawaSti jaa
nuari lõpul. Mõned lehed aga lifawad weel juure,
et see küllasõit oleneb suurel määral Hispaania
sõja käigust ja selle mõjudest Briti awalikule ar-

Deamisete. RoomaS arutawad Chamberlain ja

MuSsolini küsimusi, mis riiwawad Inglise ja
Alaalia huwifid WahemereS ja Euroopa üldist
fetsukrda.
Rüüd teatatakse Londonist ka ametlikult, et

PSSminiSter Chamberlain ja wäliSminister lord
Halifaz sõidawad jaanuari esimesel poolel Rooma,
et külastada MuSsolwit. Seega on sõit Itaaliasse

ametlikult kinnitamist leidnud.
Edasi seletatakse ametlikult weel, et küllasõidu
kutse olewat MuSsolini Chamberlainile üle annud
Müncheni konwerentfil. Sel korral ei saadud weel
küllasõidu aega määrata, nüüd on inglased omalt
poolt esitanud selleks jaanuarikuu. MuSsolini on
wastanud, et ta terwitab Briti pääministri ja wä<
liSministri külaskäiku sel ajal.

See külaskäik Itaaliasse on tegelikult uus
samm Chamberlaini poliitikas, mis seisab selleS,
et aStuda isiklikku kontakti Euroopa rahu ja HSSde
suhete säilitamise huwideS. RoomaS toimuvate

läbirääkimiste sisu kohta pole weel avaldatud

üLMATAR 2
' ' . 6-lambiline. 3 lainealaga patawfattpg. Kr. 265.
4'lambiline, 3 lainealaga patareisuper. Kr. 200.—* Omab tippvõimalusteni arendatud tundelikkuse. ulatuse, selektiiv-

Nauditav kontsertülekanne, suur selektiivsus, valmisolek heades ja suse, võimsuse, helipuhtuse ja'kauniduse. Push-pull lõppastmega ja

halbades vastuvõtu tingimustes, võimas ja temperamentne. automaatse tundlikkuse kontrolliga,

mingit ametlikku seletust.

Nõudke tasuta katalooge üksikasjaliste andmetega*
RAADIO-KOOPERATIIV

Pilvine taevas püsib
Talvelootnsi võib hellitada alles detsembri teisel poolel
Ilmajaama andmeil pilwised ilmad, mis
vallutasid Eesti läinud nädala lõpul. Lõota»
vad Püsida veel mõnda aega. Eesti asetsed
praegu Euroopa-Wenet vallutanud kõrgrõhk
konna lääneserwal. Madalrõhkkonnad on aga
liikumas Inglismaalt üle Skandinaawia
põhja Poole. Seetõttu on Läänemere piirkond
soojemate tuulte walduses, millised põhja
poole liikudes jahtuvad»' see omakorda kutsub

esile tugema ja madala Pilvituse, udu, udu
vihma ja kohati ka kerge wihma. Lähemail
päewil pole ette näha ilmastikus suuremaid
muutusi.

Mis puutub temperatuurisse, siis wõib
-soe, eriti öösiti, langeda 0 kraadini. Ka Päe
vased temperatuurid ei tõuse pilwituse tõttu
üle 5 kraadi. Kuna seega Päeval soojust juure
ei tule, muutub temperatuur üldiselt pisut ja

saabumist. Enne peab kaduma Wenest kõrg
rõhkkond ja madalrõhkkonnad wallutama

Viljandis, Lossi 31, Müügipunktid ja esindajad kõigis keskustes*

lõuna, siis wõib ilmastikus oodata muudatust
talweks.

Nõukogude Wenes walitses kord juba
üsna kõwa külm, kus päewasedki temperatuu

rid langesid paiguti kuni 20 kraadi alla nulli.
Elaw madalrõhkkondade liikumine surus selle

külmalaine aga tagasi Siberisse.
Ka Põhja-Ameerikast tuleb teateid sääl
valitsevast külmast ja tavaliselt on olnud
nii, et samal ajal Euroopas, lääneosas eriti,

Ungari välisminister lahkas
Budapestist teatatakse, et Ungari wälisminis
ter Aantza lahkus kabinetist. Tema lahkumiste oli
tingitud terwislikest pShjufist. WäliSministeeriumi
juhtimise tvõttis endale PäSmtnister Jmredy.

Uputus Celebesil

fiiblennuk. 4 isikut sai surma, nende hvlgaS ka 1

rismaalased on weel teadmata kadunud.

Politseinik.

Kõrge kvaliteet >
lUus odav hind
Jdamaa paberossid!

Tormid, mis walitsesid läinud nädala lõ

duse juure kakfikHuu lähedal. Ta süütas elektriSel momendil saabus mees seljakotiga kaewan

kõneles ta tõesti tõtt.

NOKKA
I hinnaga 25 tk. 20 snt
I Tubakatehas H. ANTON ja Ko.

poleks ma üldse abiellunud, ohkas Dow?. Seekord
nagu aralt wärisew lind.
litas peent käekest, mis oli tema kcche peo wahel
Pepperi kõrwal. Norton ütles „waene Dolly" ja si
end ikkagi weel noorena selle igawese wana rahakoi

mapilgust, mil nägi Nortonit läbi akna. Ta tunneb
tas, et on wäga õnnelik juba sellest esimesest sil
peene, lokitud küüntega käe Nortoni palele ja kinni

Toimetaja senati esimeheks

BukareStiS langes atentaadi ohwrikS Slnj Ai
kaali rektor prof. GtefaneSen-Goanga. Teda tuliS
tafid tänawal kaks tnndmatnt isikut. Rektor sai
raskesti haawata. tiks politseinik tahtis mõttoa
reid wangiStada, kntd ta lasti ise maha.

Poola lehe „Gazeta PolSka" päätoimetaja ko
kõnel MiedginSkt on walitud Poola senati estme
heks 59 häälega 24 hääle wastn. 11 senaatorit
jätsid oma hääled andmata. Kolonel Miedzinskt
knnlnt rahwusliku Ahendase laagrisse.

Hukkus Lriti lennuk

Meeskooride esinduse koosolekud
Tartus

eine. Dolly ei lakanud hetkekski oma tuliste silma
Samal ajal serweeriti mister Pepperi juures

dega noormeest ründamast. Mister Pepper koputas

Juntide teatrisse pomm
Bukarestis wisati siheS teatris, kuS mängisid

juudi näitlejad, prmm. Pomm ei ntndnnd käsi
iuimohwreid, kuid tekitas snure paanika terveS
jnudikwartalis. Pommi heitjateks on olnud juu
fl organisatsiooni liikmed.

Lauljate Liidu Vteeskooride sektsiooni juhatuS
pidas möödunud laupäetvcsl ja pühapäewal Tar
tus koosolekuid, kus kaaluti eelolewal suwel 11.
juunil Tartus toimuwa ö. meeslaulupäewa kusi
musi. Mainitud meeslaulupäew toimub 1. ÜU>laulupeo 79-aastase juubeli tähistamiseks ning
seetõttu tulewad pidustusel kordamisele mitmed

ja kõnelesid kullaleiu üle.

Samal ajal istusid politseiasutuses kolm meest
Kott oli tühi.
Samal ajal marssis üks mees seljakotiga steppi.
Bron sonile.

Wcchel ma soowin, et oleksin jälle waba, et

Atentaat rektorile

asumast Ramadi järwest. Lennuk on pnrnnennd.
Raadiotelegraftst on saanud surma ja 2 isikut haaMata. 2 isikut on kadunud teadmata kuhu.

gusel kukkus lihe naise otsimisel alla sõjamäe itn<
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Seda kasutas Dolly lähenemiseks. Ta asetas oma
wiskit. Selleks kulutas ta erakorraliselt palju aega.
Mister Pepper läks keldrisse, et tuua pudel
Lö. Siis arenesid lood järgmiselt edasi:
nüd weel sündinud. Wahepääl oli ainult saabunud
Kaks tundi mõõdus. Ei midagi erakorralist pol
korduwalt, et ta tunneks end nagu kodus.
ja patsutas lakkamatult Nortonile õlale ja kinnitas

Londonist teatatakse, et Briti lennupaat. mis

BriStaneist teatatakse, et säält 30 miili kau
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pupäewil, on Praegu möödas Läänemere osas.

teel R»tdah'ist Habbaniyasse jäi kadnnntt, on
niiiid üles leitud Bagdadist 50 miili lääne pool

Hukkus sõjaväelennuk

Batawiast teatatakse, et Celebest saarel oa
olnud suurem uputus. Seniste teadete järgi on
surma saanud 65 pärismaalast, kuna mõned Pä

on soojem. Nii et kõik tundemärgid kõnelevad
juba pikale veninud sügise püsimisest.

hedamaks.

Tugevamad tuuled walitsewad weel Maid
Põhjamerel, kus tuul eile isegi paari palli
võrra tõusis.
Millal saame talwe, sellele on praeguse
ilmastiku olukorra juures raske vastust anda
ta ilmajaama eriteadlaste!. Praegused tunde
märgid lubawad oletada pikaldast sügist. Tal
wele on lootusi alles detsembri teisel poolel.
Kas jõuluks saame lund, on raske ennustada.
Praegu on tsüklonaalne tegewus weel
väga elaw ja see ei luba loota peatse talwe

Tallinn, S* Karja 9 Tartu, Võidu 11 Pärnu, Kalevi 40 Rakvere, Tallinna 25

sigadus on teoksil.

ka kolm politseinikku, sõnades: Paistab, et mingi
mus, ratsutas ka isake Watson. Ning lõpuks tõusid
tukk maad steppi. Mõõda sama rada, mida ta sam
Selle aja kestes oli mees seljakotiga jõudnud juba

Pool tundi mõõdus.

esimeste üldlaulupidude traditsioonidest.

Tahan weidi oma hobust jalutada, seletas ta
talli, et saduldada hobust. See üks mees oli Watson.
Umbes samal ajal läks Bronsoni majas üks mees
*

Dolly ohkas ning läks Nortonile wastu.
weel ümber-riiewma.

juba tulebki. Wõta sina ta wasw, mina pean end
Kiiresti, kallim, sõnas ta. Säält see poiss
sõnu. Ta nägi, kuidas Norton lähenes piki tänawat.

Mister Pepper seifis akna all, kui kõneles neid
mäng kõik on.

iganes soowiwad meie ainult teame, milleks see
Las' need klatshieided linnas plärawad niipalju, kui
Päh! tegi mister Pepper üleolewalt.
mehekene!

teha truuduse kehastaja poosi. Minu hää nimi,
s"rdin Nortoniga, waidles Dolly Wasw sa püüdis
Mina aga panen mängu oma hää nime, kui
Kujutle maid!
tojuhi palkame endale ja ta saab hiilgama mundri.
Fordi ja ostame selle asemele Lincolni. Ning au
dutuhandeid dollareid. Otsekohe müüme maha oma
selle mehe käest maad kätte saada, wõin teenida sa

mängus on suured kasud. Kui mul läheb kordu
Kallim, kinnitas mister Pepper weel kord.

'Pidustused algaksid 19. juunit päälelõunal
esimeste üldlaulupidude juhtnvtegelaste Januseni,

Wirkhausi, Hermanni ja Willigerode mälestuse
austamisega nende haudadel, tus poetakse kõnesid,

kantakse ette laule ja.asetatakse pärgi. Sellele
järgned pääproow Tamme staadionil. Laulupäewa

üldjuhtidets on walitud J. Simm ja E. Tubin.

Laupäewa õhtul artvatatvasti toimub ettekandeid

Vastulöök antisemitismile
New-Novgist kuuldub, et sääl on loodud juudi-

Vaenulikkuse waStu wõitlemisv komitee, kuhu
kuulub 5Q meest ja naist, nende hulgas ühendriige

siseminister Ic kes, Rew-Aorgi osariigi kuberner
Lehman ja rida teisi nimekaid tegelasi.

Xüsiuuseti Briti alamkojas
PäämmiSter Chamberlain wastas alamkojas
mitmele küsimusele.

Wastasrinna juht Attleo küsis, kas Pariisis
on tehtud otsuseid rahwusliku kaitseküsimuse kohta

ja kas Inglismaa ei ole tootnud endale uusi koKustust.

Sellele küsimusele Chamberlain wastas eita
toalt.

Käsitledes Inglise öhuministri sir Kmgsley
Woodi eeilseistvat külaskäiku Pariisi, seletas Cham
borlain, et see külaskäik oli otsustatud juba mõne
aga eest. Briti õhuminister sõidab Prantsusmaale

selleks, et arutada üldisi küsimusi, milledest on
on huwitatud mõlemad maad. Aga Chamberlain
jättis wastamata küsimuse, kas Inglise ja Prant
suse walitsuste tvahel on jõutud kokkuleppele kü

stmuste Ae, mida arutatakse tema Chamber
laini eelseiswal külaskäigul Itaaliasse. Lõpuks
Chamberlain, toaStateS sotsialist Hendersoni küsi

musele, seletas, et Britt tvalitsus ei ole teinud

Tartu kooridelt. Järgmisel päewal, pühapäewal,
kuulutawad laulupäewa awamist orkestrid, esine-,

wõrd, et rewolwritoru tegi korralikke ringikest. Tal

des mitmel pool linnas ja mängides koraali, isa
maalise laulu ja marsi. Kella 19 ajat hommikul
toimub Toome orus wabaõhu jumalateenistus,
millel teeniwad tolm õpetajat ja esinewad mees

oli hirm mehe ees, kes julges öösel tungida kaewan

koorid koos orkestritega. Rongikäik hakkad kogune

ma kella ajal turu ümbrusse ning asub lii

kuma kell 3, möödudes raekojast ja defileerides
sääl aukülalistele, eesotsas laulupäewa aupatroo

niga linnapääga. ,

Kontsert algab Tamme staadionil kell ö p. X*
Esinewad üldmeeskoorid, üksikkoorid ja arwata
wasti ka orkestrid, üldmeeskooride katvtoa wõeti

järgmised laulud: Kunileidi „Sind surmani",
Hermanni «Stagu maru müraga", Simmi „ Ees

tile", Tudini „ Karjase laul", Wõrgu „ Lahingu
ratsud". Härma „Enne ja nüüd". Kapi „3Wa

muistne kuldne pärismaa", Wettiku „Mu sünni
maa" ja Aawa „Humal". Enamus neist lauludest
on kooridel juba õpitud, mistõttu meeskooride töö
koormus ei tohiks eriti raskeks kujuneda ning üht
lasi oleks tagatud ka laulupäewa muusikaline õn
nestumine. Kooride registreerimise tähtajaks on
määratud 1. jaanuar 1939. a. ning registreerimis
lehed on kooridele juba tväbja saadetud.
Koosolekul otsustati weel peotoimkondade toa-,
limine, kuhu palutakse Tartu tegelasi, et kohapääl

seid eeltöid edukalt läbi wiia. Käidi tvaatamas
linnas üksikuid kohti, kus pidustused toimuwad, et
selgusele jõuda nende sobimuses.

lauljate lütiu nõukogu koosolek
toimub Tallinnas liidu ruumides pühapäetval,

s. detsembril. Koosoleku päewakorras on möödu
nud üldlaulupeo aruanne lõplikul kujul, järgmise

mingit uut otsust sõjaprdamiste õiguste andmise
kohta kindral Francoie ühenduses Pariisi läbirää

üldlaulupeo ttisimus ning liidu kirjastuse kodu
kord, feega liidu eluS põhilise tähtsusega küsi

kimistega.

must.

dusse, kuid ahnus oli siiski suurem kui hirm ja see
ajaS teda edasi.

Ei, hüüdis Dolly. Mina jään nii, nagu
ma olen wõi ma heidan woodisfe. Ma ei saa ju
ometi aega enam teist korda riietuda. 00... ma
saangi juba migreeni, kui mõtlen sellele! Pean tõe

Wiimaks jõudis ta ometi kaewanduseni ja tvaa
fas ettewaatlÄult alla. Mees all töötaS sedawõrd
suure hooga, et ei märganudki teda. Rowolwrit
tõstes käratas Watson:
Pea, poisS l Käed ülesl

Tont wõtku, jää siis juba nii, nagu oled!
hüüdis Pepper wiimaks wihaselt. Minupärast
istu siis nagu mõni baaridaam lauas, kui tahad!
Aga ära edwista ja pahurda, waid ole wõõra wastu

Mees laskis momentaalselt oma kühwli langeda

hästi sõbralik. Sa tead ju, et tänasest õhtust oleneb

ja tõstis käed. Ta wärises hirmust. Isake Watson

paljul
Dolly heitis oma mehele kurja pilgu ja läks

rahunes aga wõrdlemisi kiiresti, sest teiste hirm an

nab ikka julgust.

poolest heitma woodisse.

kööki waatama, kas sääl on kõik walmis.

Ära käsi liiguta, muidu lasen su silmapilk surnuks
nagu rotil
Mees augu põhjas tahtis igal juhul tveel elada«

Paks naiskokk, kellel oli muide wäga kõlaw
nimi Madeleine, istus ja puhastas sulist mingit
lindu.
Kuidas ma teile meeldin? küsis Dolly ja kek

sest ta pöördus.

sis koka ees.

Hee, see on ju üks sellidest, kes Lahtis siia
kaewandust osta! ütles isake Watson. Ja nüüd

Wäga kena, aga teie olete natukene liiga
palju alasti, wastas Madeleine. Ma kardan, et

warastad sa siin meie kulda! Koerapoeg, niisugune

teie külmetate ennast ära.

närune waras 1.. Kuid langesid lõksu!
Mister Watson, ma olen nõus maksma, ai
nult laske mind minna, sõnas moes august. Sada

Madame Pepper lükkas köögiukse paukudes
kinni ja läks pahaselt tuppa. Need inimesed siin ei

Pööra end ümber, waras! kamandas ta.

dollarit, kui see asi jääb meie wahele.

Isegi tuhande eest mitte! möirgas Watson,
kes tundis end nüüd Mesti seisukorra peremehena.

Wiin su politsei juure ja see paneb su pogrisse.
Aga Watson, sõnas mees, mina olen ju
New Frisco ausamaid kodanikke! Mul ei oleks mee-

1«

ole näinud ilma ja sellepärast ei scm nad ka aru sel

lest, mis on elegantne, mõtles ta. Ta läks uuesti
peegli alla ja püüdis ühte wallatut lokikest ohjeldada
wäikese lokinõelaga.

Wahepääl aga mister Pepper arwestas ja kal
kuleeris. Ta tegi kindlaks, et tal on sularaha
46.000 dollarit, mille wõis otsekohe rakendada et19 Kuld New Friscos

m
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Võõrapäraseid nimesid valdades

Üheksa ajakohast uut koolimaja
(Tuleval aastal lõpetatakse Õisu» Utisna ja Rutikvere koolimajade ehitus
tööd. Koolimajade ehitamisele asumist on ette naha Mustlal, Suure
/Jaanis, Ammustes, Tuhalaanes ja Kaarlis. [Võisiku vallamaja ehita
v takse ümber ja Stusre-Kõpus tuleb püstitamisele rahvamaja
JUTUAJAMINE MAAARHTFEKT A. VIILUGA
Käesoleval aastal kujune» WlljandimasA kooNmajade chitamine vahest hoogsamat» kui kunagi
toorem. Sürgavere koolimaja ehitati põhjalikult
Dmb«, nii et wanaft koolimajast ei jäänud pea miBagi järeile pääle alusmüüride. HolstreZ laiendati
Koolimaja ja WSifiku valla Latkalo kMimaja ehi-

Mlad tagasi katuse alla ja praegu yn lõpetamisel
koolimaja toorehituS. RutikweveS asuti uue

Nn Smtre-JaaniS kui ka Mustlal asub kool era

Koolimaja ehitamisele käesoleval sügisel, mille
Mrgatiwipanek toimu» möödunud pühapäeval.

majade», mis ei vasta koolimaja nõuetele. See

Mii, Sürgavere koolimaja kaasa arvatud, «ilus
(tatt käesoleval aastal Mljandimacil nelja mood-

med. Selle, järele on Uue-ÄõiduS tvõõrapäraste
nimedega kodanikke 162. Olustweres 328, Tuha

laanes 36 ja Kaarlis 37.

1 Riidaja 2, wevühing pidas 20. nowembril Rii
daja wallamajaS oma esimest pääkoosolekut. ühin

gu juhawsse waliti kolmeks aastaks: Willem Ah
wen esimeheks, Herman Krondel laekahoidjaks ja

August Mens kirjatoimetajaks, kuna A. Põrk jäi
juhatuse liikme kandidaadis. RewiSjonikomisjoni'

liikmeteks waliti Wiktor Erleman, Johan Saar
tuletoal kewadel ja tvolitM juhatust nõutama
Maapangast laenu kuni 1560 kr. Jookswate

lõunat on ette nähtud referaadid põllutöökoja di

test tööülesannetest ja teiseS loengus kõneoskusest,

—On ette näha veel mõne teise koolimaja

kulude katteks pääkooSolek otsustas wõtta liikme

rektor T. KindUt ja PõllutSSkoja PäSsekrvtär J.

telt osamaksu Vs tulukuse järgi liikmele lange
wast summast, määrates maksu tasumise täht
ajaks 1. aprill 1030.

TSrmakülalt. Esimene neist refereerib maanoorte

Rahvariideist kõneleb pr. M. Martinson ja maa»
noorte ülesannetest kõneleb H. Runnel. KursuA

osa põllumehe kutsetöö söwendamisel ja teine maa

lõped maakonsulent P. Lossmanni lõppsõnaga.

- Tarvastu vald kavatseb asuda uue Km

maaarhitekt A. Wiilule. Kõnelesime temaga selle
küsimuse üle.

on vallavalitsuse poolt esitatud järelvalve asu
tisele. Wõimalik, et ka Ämmuste koolimaja ehi

- Käisin möödunud reedel Uusna koolimaja
ehitustöid vaatamas. Suur osa katusest oli juba

tustöödega alustatakse tuleval aastal.

Ja veel?

valmis. Kindlasti viiakse koolimaja terveni ka

titamisele. Vallavolikogu soovis kull, et prae
gune koolimaja ehitataks põhjalikult ümber, kuid
otstarbekohasem on sääl siiski uue koolimaja püs

titamine. Kui krediidiolud lubavad, siis võib
olla alustatakse ka Tuhalaanes tuleval aastal ehi
tustöödega. Weel on ette näha Kaarli Araku koo
limasa ehitustöödega alustamist. Araku algkooli

vastu?
See sai võetud vastu. Ehitub oli teostatud

ruumid on viletsad. Vallavalitsus soovib maja
ümberehitamist. Kuid arvatavasti on säälgi ots

kõigiti nõuetele vastavalt. Nüüd algab koolima
jäle keskkütte ehitamine ja seesmised puutööd. Neil

tarbekohasem asuda täiesti uue koolimaja ehita
misele nagu Tuhalaanest i.

päevil vaatasin üle ka Jäleivere seltsimaja. Selt
stmaja ehitustööd ei ole veel lõpetatud, kuid ko
halikud organisatsioonid soovivad seda ajutiselt
kasutada pidude korraldamiseks, kuna kohapääl
muud sobivat ruumi selleks ei ole.
Sürgavere koolimaja ehitustöö tvastuwõt
mine on eeloleval pühapäeval?
Seda küll. Praegu juba uues koolimajas

Nii loodetawastt tehakse tuleval aastal al
gust viiv uue koolimaja püstitamisega. Kui siis
juure suvata ka käesoleval aastal ehitusel olevad
koolimajad, siis rikastub Viljandimaa kokku üheksa
uue ajakohase koolimajaga.

Millal viiakse Rutikvere koolimaja katuse

Kuidas on lugu rahvamajade ehitamisega?

Suure-Kõpu rahvamaja projekt on prae
gn koostamisel. Selle järele tuleks Suure-Kõppu
kõigiti ajakohane rahtvamaja, Saalis oleks 300.
istekohta. Pääle teiste vajalikkude kõrvalruumi
del oleks rahtvamajas ruumid ka kohalikule awali
kule raamatukogule ja kohalikule ühispangale. Eh:tuS püstitatakse mõistagi tulekindlast ehitusmater
jalist ja läheb maksma 40.000 krooni.
Kuhu rahvamaja püstitatakse?
Praegusele rahtvamaja platsile tvallamaja
juure.

Kas Kõpu praegune rahtvamaja. endise

Seda küll!

alla?

siku vallamaja. Ehitatakse ümber praegused tval
lamaja ruumid, kusjuures püstitatakse wallama
jale ka mansardkord.

—On tuleval aastal ka ette'näha mõne

magasinida, ümberehitamine rahvamajaks ei tule
kõne alla?

vallamaja ehitamist?
Soovitakse põhjalikult ümber ehitada Või-

Seda küll mitte, sest sellest korralikku rah
lvamaja ei saa ka ümberehituse teel.

õppetöö käib.

Pühapäeval wiimafel kursusepäeval, reseree»
rib maakonsulent P. LosSmann maanoorte koduS

uoorte liikumise ideoloogUiStest aluStest. Pääle

Riidaja 2. weeühingu piirkonda kuulub 14
maapidajat 54 ha suuruse maaalaga. Kaewatawa
magistraalkraawi pikkus on 2,3 klm., millme töö
läheb eelarwe järgi maksma ca 2200 krooni.

— Ka Tuhalaanes tuleb uus koolimaja püs

Kisu koolimaja toorehituse olete võtnud

Laupäeval algab kell 8. Roortenõunik E. R««
gis peab kakS loengut maanoorte ringide töömees
tobist, maavanem M. Hansen kõneleb Eesti põhi»
seadusest ja selle ideoloogiast, kodumajanduseks»»
snleut prl. Reinmaa kodumajanduse tÕüüleSan«a«
test, maanoorte konsulent H. Runnel maanoorte
riugide asjaajamisest ja raamatupidamisest ning
prl. E. Rosenberg käsitab rahvatantse.

kõrk sunnib koolimajade ehitustöödega kiirustama.

muste koolimaja ehitalisele. Koolimaja eelprojekt

Loodetavasti.

Kursusest ofawõtjatele on korraldatud end. ki>

helkonuakooli ruumeS ka ööbimise tvSimalused.
Seda kasutawad 65 maanoort. Teised ähiskorte
rit ei kasuta.

lõunat kõneleb Wiljandimaa maanoorte fonfnlenf
H. Runnel maanoorte organisatsiooni struktuurist
ja prl. E. Rosenberg rahvatantsudest.

awamine maawanem M. Hanseni poott. Enne

i Nende ehituste üldine järelevalve kuulub

Nii on oodata koolimaja toovehituse vastuVõttu lähemail päevil?

ruumes kolmepäewane maanoorte juhtide kursus.
Kursusest osawStukS on registreeritud täpselt 160
maanoort, pea wõrdselt poisse ja tüdrukuid. Noori
tuled kokku ka maakonna kaugematest nurkadest,
Põltsamaa kandist ja mujalt.

Reede hommikul kell 8 alagd kursusest osawõt
jäte registreerimine. Kell pool 11 toimub kursuste

ehiw»töö alustamist?

maaarhitekt.

Reedel algab Viljandis kolmepäevane maanoorte juhtide kursus, 10Ö
maanoort täiendavad oma teadmisi end. Viljandi kihelkonnakooli ruu«
mes i

ja Johan Timberman.
Kraawikaewamistöödega otsustati alustada

Sa koolimaja ehitamist.

tuse alla juba käesoleval nädalal, —jutustas

Maanoored kogunevad kursustele

Reedel algab Wiljandi endiseö kihelkonnakooli

Riidaja veeübingn koosolek

• Ke» seda teab. Neil on tahtmist koolimaja
tulevaks sügiseks valmis ehitada.
—» Milliste koolimajade ehitamisega alusta
takse tuleval aastal Viljandimaal?
- Esijoones on kavatsus asuda oma koolima
jade püstitamisele Mustla ja Suure-Jaani linna
walitsuStÄ, kui seda krediidwlud võimaldavad.
MSlemil pool on tehtud juba vajalikke eeltöid.

Mi ümber, Kisu uu» koolimaja viidi mõned nä-

Maawalitsus kogub praegu andmeid- selle koh
ta, kui palju on Wiljandimaa waldades tveel wõõ
rapäraste nimedega kodanikke. Mõningate tvaTa
walitsuste poolt on esitatud juba wastawad and

Autojuhtidelt võeti sõiduload

Kontrolliti Laatre tuletõrjet

Maavalitsus otsustas wõtta liiklemismääruste
rikkumise Pärast realt autojuhtidelt lähemaks wSt

Pühapäewal, S 7. nowembril toimetas Mõisa
küla tuletõrje diw. päälik K. Eigelmaa üheS Mõi
saküla politseikomissar J. Reioga Laatre Wabat,
Tuletõrje ükfikrühma järelwaatust. JärelwaatuS

Pikemaks ajaks sõiduload. Wiljandi autojuhilt
TõniS Kika s e l t võeti jahiluba kaheks aastaks.

T. Kikas teatavasti juhtiS kaupmees Schugoli
autot, kui sel juhtus OlustwereS kokkupõrge ron
giga ja kaupmees Schugol jäi rongi alla. KohuS
leidis, et Mkas ei sõitnud küllaldase ettewaatu
sega ja karistas teda selle eest kuuekuise vangis

tusega. Suure-Jaanis elavalt Anton Tihaselt
võeti juhiluba kaheks nädalaks ja samas elawal
Elmar F e l d m a n n i l üheks nädalaks. Alekfan

der Malkenil Olustwerest wõeti juhiluba ka
heks nädalaks, WiljandiS elawal Peeter Saarel
1 nädalaks ja teisel Wiljandi mehel Eduard Al
wes e l üheks kuuks.

toimus Laatre wallamaja juureS ja järelwaatn

seie oli ilmunud 50 protsenti Laatre tuletõrjuiaist,
kokku 35 meest kahe küsipritsiga ja kümne hüdra-

Puldiga. Tuletõrje abinõude järelwaatusel sel

gus, et riistad on täiesti töökorras paale wähe

mate wigade, mis wastawalt antud juhtnöõridela
korda seatakse. SamaS korraldati ka tvletõrjujaila
taktikaline õppus, kusjuures neile teatati, et Laat
re wallamaja „Põleb", ja kästi selle kustutamisele
asuda, et weenduda kui otstarbekohaselt seda te
hakse. Mehed täitsid oma ülesande kiirelt ja hästi.
SamaS korraldati meeskonnale ka diw. häälik Ä.
Eigelmaa ja komissar J. Reio poolt loeng tuletõrje
sihtidest ja ülesannetest, mida suure huwiga kuu
lati. Kontrollkäigust jäi mulje, et Laatre tuletõrje
üksustest wõib parim tuletõrje üksus saada, sest
distsipliin ja töötahe on meeskonna hulgaS tähele
panuärataw.

Purjus-pää nõudis elu
Halliste jõest leiti möödunud laupäewal uppu
nu laip. Laiba leidjateks osutusid uppunu omak

sed, kes tundsid laibas ära Peeter Jüri poeg

Holde, 58 aaStat wana.
Holde elas Woltweti wallaS Kanakülas Laane
talus ja koht. kust leiti laip, on kodukohast eemal
nmbeS 1,5 kilomeetrit.
SelguS, et Peeter Holde oli kadunuks jäänud
juba 24. nowemtril. Tähendatud päewal ta pum

Sarlakijuhtumeid Vana-Tänas
silmas
Wana-Tänassilma Soldatikülas on haigestu
nud sarlakki ühes perekonnas neli last: kolm tütart

ja üks poeg. Poeg ja kaks nooremat tütart neist
õpib Kalmetu algkoolis.

meldas kõwaSti Kanaküla viinapoes ja hakkas
pimeda tulles säalt minema kodu poole. Teerada
wiis mööda jõekallast. Kõigi oletuste kohaselt ek
siS mees teelt ja kukkus jõkke, knhu uppnSki. Muide

on Holde nrnreminigi purjus päaga jõkke kukku
147
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nud.
Laiba waataS üle Saarde terwishoiu arst, keS

tunnistas, et laiba juures puuduvad wägiwalla

legi —sinu pärast.
rõõmustaw üjesanne ühele naisele, aga olgu pää
rab, Pepperikene, sõnas ta. See pole küll kuigi
Mina pean siis see olema, kes ta kaela mur
DolH mõistis wäga hästi.
Mõistad sa, Dolly? 4
et ta kogu oma maa müüks ümmarguse summa eest.
et kaotaks himu sellel maaalal edasi töötada. Tahan,
kaela kahekorra käänama, pean ta saama niikaugele,

Isegi sel juhul, kui ma tollel mehel peaksin
kõigiti wõitluswalmiS.
Wäike kõnelus Dollyga kinnitas, et wiimane oli
süstemaatiliselt murrawad seda kullasoont.

gutseda kiiresti. Ta kujutles juba, kuidas masinad
Mister Pepper jäi üksinda. Oli selge, et tuli te
aeglasil, majesteetlikel sammel.

bas Watson weel peaaegu pühalikult ja wäljus siis
Sir, õnn ise on meid wälja otsinud! tähen
tella, Watson, sõnas ta.

Wõin juba kujutella, woin wäga hästi kuju

Dolly süda nagu surutt kokku see oli sula
Dolly!
teile, Dolly. Teie sobiksite ju palju paremini mulle,
hendas Norton. Kindlasti on ta aga liiga wana
Mulle paistab, ta on siiski kena inimene, tä
juba wintts paaga.
dagi hoopis teist. Ka selles oli tõde, kuigi kõneldud
isaks kui meheks. Mees, see peab ikkagi olema mi
Nortoni pihku ja kinnitas, et Pepper on talle enam
uut pudelit. Sel ajal pani Dolly oma käe uueStt
see sündis, marssis Pepper uuesti keldrisse, et tuua

juures ei märgatudki, kui pudel oli juba tühi. Kui
ja tema jõid Miskit paljalt. Elawa kõne
soodaga. Norton palus paljast wiskit. Ka Pepper
Nortonilt, kas see eelistab wiskit juua coetailiga woi

pudeli ja ilmus uuesti silmapiirile. Ta küsis mistse
Minnaks mister Pepper oli omett leidnud wiSki
pektor de Lacytki.
et kuld huwitab teda tegelikult sama wähe, kui inS

Jah, sir, wastas FerguSson ning kinnriaS,
gusson, wõtke labidas ja elÄtrilamp ka kaasa!

alust.

Mister Pepper sügas endal järelmõtlikult lõua
näoga, otsekui olekS keegi tapnud tema perekonnal

nad!" Noh, siis läks see ostja ära sellise löödud
raha, et saan muretseda moodsad kaewamismasi
meel: „Oodake ainult, kui olen hankinud niipalju
ümber ja ei müü maad". Ja siis pärast ütles ta
tänawale? Nii rumal ma ei ole! Mõtlesin öösel asja
aga põrutas waStu: „Arwate, et ma raha loobiksin

lugu selle kullaga. FerguSson saadav mind. Fer
mina pean omett kontrollima, kuidas on tegelikult
Meie kohus ei ole õiett wahele segada. Aga

SÄ momendil sõnas üks politseinik teisele?
täis ajada.
wandusele ja kalkuleeris, kui suure kott saab ta kulda

Sel momendil lähenes Watson ratsutades kae

põhja.

lambi ja laskus köie abil alla kasvanduse augu

tundemärgid.

Perekonnakroonikat Põltsamaal
Wana-Põltsamaa walla perekonnaseisuametis

registreeriti järgmised surmajuhtumid:
Ella Georgine Mitri, 66 a. tv.; Matti Alet, 5
kuud wana; Emilie- Eltvine -Õunapuu, 88 a. w.
Sünde: Silwi Ott.

Põltsamaal tegutsew wandeadtvokaat HcmS
Kon g a S registreeriti laupäewal, 26. nowemb
ril s. a. Põltsamaa linna perekonnaseisuametis
abiellu Põltsamaalt päritolewa preili Marta Su*
tiga.

* Kiriklikke teateid Põltsamaalt
*' Leeripüha. Pühapäewal, 27. nowembril
toimus Põltsamaa ewangeel.-luteriusu kirikus lee

ripüha. Õnnistati 17 leerilast, neist 13 poissi ja
ainult 2 tüdrukut.
Õnnistati järgmised leerilapsed: Leida Hein

salu, Elga Lettens, Johaimes Muruoja, Endel
. ShletÄi, Oskar Kutsar. Edgar Lippur, Mfred
Lillemets, Reinhold Kabral. Theodor Kabral, Erich

Kondas, Mihkel Kookus, Heinrich Eensalu, Ed
gar Pariis, Herbert LippuS, Richard Jõesalu,
Arnold Nirk ja Karl Reimann.
Leeripüha puhul oli kirik rahwast tulwil.
hapäetval, 11. detsembril kell 10.30 hommikul kor
raldatakse Põltsamaa kirikus kontsertjumalateenis

tus, mis puhul esineb Põltsamaa segakoor lauly
ettekannetega.

Põltsamaa seltskondlik kali
warandust, -mis andis kokku märksa suurema surn*

ma. Rahuldustundega kontrollis ta oma raama
tuid ja rahakappi.
Kell oli seitse. Mister Pepper tahtis just oma
rahakappi sulgeda, kui ilmus isake Watson.
Hallo, sir, kas te saaksite mulle wahetada
weidi raha. Põrutas ta rusikaga letile. Ta Pani jälle
paar kullatükki lauale ning sai nende eest uuesti
jada dollarit.
Kust te alati wõtate niisuguse peotäie kulda?
küsis Pepper tehtud ükskõiksusega.

Päh, need paar tükikest! Mister Norton ei
tahagi seda kribu-krabu ja mina wõin selle wabalt
tasku ajada. Sir, Norton ise wõtad ainult suuremad

tõde, millest see Norton kõneles. Sel momendil ei
mõelnud Dolly enam oma õigele ei Lin
eolnrle, ei kuldkäewõrule. Ta oli ainult õnnetult
abiellunud naine, ieS nägi enda ees tükikese paremat

ja õigemat elu. Nii lafs proua Pepper põksuwal
südamel waenlase Poole üle ajal, mil mister
Pepper keldris istus ja lootis, et ülewal areneb kõik
tema kasuks.

Pean sinuga kõnelema neljasilma all, sõnas

Dolly pärast ülipikka suudlust. Pean ilmtingi
mata kõnelema sinuga, et juhtida su tähelepanu mõ
ningatele wäga tähtsatele asjaoludele.

Mille suhtes? küsis Norton naeratades.
Homme, sosistas naine, sest ta kuulis mister

petile õhus suurt ringi tehes:
Niisuguse suure kullakoti tassis täna mister

Pepperit juba kobistamas, homme õhwl... ja
weel parem, meie kohtame kuskil wäljaspool...
ara ainult wahepääl mingit äri tee !
Norton ei saanud küsida, mida Dolly mõtleb
äriga, sest mister Pepper oli uue pudeliga jõudnud

Norton kaasa! Wahemalt 10.000 dollari eest on sääl

kohale.

tükid.

Watson pani raha taskusse ja tähendas siis Pep

kulda! *
Teie leiate siis säält päris hästi?
Muidugi. Täna oli juba üks sell meie juu
res ja pakkus 5000 dollarit, kuna kawatseb osta kae
wanduskohta just meie kõrwale.

Kes see oli? küsis Pepper innukalt.
Eks ta ikka üks siit linnast oli, wastas Watjon —Norton ütles aga talle: mitte 20.000 dol
lar {eest ci müü ma siit maad! SUS tema küsis: -Aga

alles eile lubasite 6600 dollari eest müüa!" Norton
14*

Sel ajal jõudis isake Watson augule nii lähe
dale, et nägi sääl wilkmnas tulukest. Noh, rotid,
ma õpetan teid warastmna, mõtles ta endamisi ja
köitis hobuse puu külge. Ühtlasi tõmbas ta taskust
uhke shestiga tuliuue rewolwri, mille oli äsja lin
naS ostnud. Ta polnud ju nüüd enam hulgus, oli
gentleman ja wõis auga kanda relwa. Nii asus ta
.sõjateele teadmises, et lwarsti on tema see, keS wan

giStab warga senini Pidi ta ise wiimase osas
slema. Kui ta augule lähenes, wärises ta käsi seda
151

Põllutõokoja Wiljandimaa ehitusnõuandja arh.
Kukkur lahkub neil päetvil oma kohalt, kuna ta on
tvalitud Nõmme linnaarhitekti kohale. Kes asub
tema järele Wiljandimaale põllutöökoja ehitusnou
andjaks, see on praegu selguseta.

PÕLTSAMAA

Kontsert-jumalateenistus. Pü

tewõttesse. -> selle oli tal hoiusmnmab ja muuv

Põllutöökoja ehitusnõuandja lahkab'

Seda, mis Viljandile politseiball, on seni ol
nud Põltsamaa linnale tuletõrje maski-ball
suurem traditsiooniline rahwakogumine sägishoo
ajal.
Möödunud laupäcwal korraldaski Põltsamaa
linna wabatahtlik tuletõrje ühing Põltsamaa rah
wamajas jäejekorralise maski-balli tvõi pigemini

rahwa-balli. Nagu eelmistel aastatelgi, nii osu
tus ka tänawu see koostviibimine rahivarohkeks ja
lõbusaks.

üsna omapärast pilti pakkus saali dekoratsi
oon: tvasakule küljele oli püstitatud 7 ja paremale
9 ümmargust sammast, mille otsas põlesid tsilind
rikujülised punased laternad. Sammaste tvahed
olid sammaste tippude lähedalt palistatud wäikeste
krohwjmattidega. Dekoratsioon osutus tuletõrje
peole wõrdlemisi sobimaks.
MaSki-ballist wõttis osa üle poolesaja maskee

ritu ja mõnisada tawalist peokülalist. Jury mää
tai esimese auhinna lumenuktudele, keS esitasid
huwitawa lumenukkude tantsu prl. L. Kosti juha

tusel. Teine auhind otsustati anda paljude rah
tvuste kostüümides esinewale naisrühmale, kelle

liikmeist üts mängis bajaani. Kolmas auhind

määrati rokokoo paarile, kelleks osutusid prl. L.
Köst kawalerina ja pr. Põderson daamina. Wäga
oitvalise idee teostasid proua ja härra Kaselaid'id,
kelledest esimene oli end maskeerinud tuntud filmi

koomikuks Patiks ja teiue Patashoniks. Jäljen

dus osutus hästi õnnestunuks ja publik kwiteeris
Pati ja Patashoni auhindamist erilise owatsiooni

ga. Nähtawasti wäljus jury auhindamisÄ puht
maskiballi seisukohalt, kuna kunstilisest küljest pi
danuks esikoha wäärima kindlasti rokokoo paär
oma wiimistletud esinemise pärast.
Tantsutvaheaegadel «sitatud pr. Rudolfi ja prl.

Alango lauluettekanded päilwifid täit rahulolu.
Tantsuks mängis Põltsamaa ansambl-orkester
wähendatud koosseisus hr. Kiilaspea juhatusel.

Maski-ballist wõttis wõrdlemisi rohkel arwul

osa lo Põltsamaa tuntud seltskonnategelast. Ballil

tvõis märgata Põltsamaa jsk. politseikmnisjari
Kari't, linnaarsti dr. C. Primat abikaasaga, prow.

Rudolfi abikaasaga, dr. Klemmi, dr. Männikut

Wõhmast, notar Lindebergi abikaasaga, adw.
Kooki, adw. Reialit abikaasaga, dr. Räga, jaoskon»
nakohtuniku abikaasat pr. Waret, maksuinSpekrori

abi Palmi abikaasaga, autoliinipidajat Pääiman»
ni abikaasaga, mehaanikatööstuse omanikku Kvn
gast, noort kunstnikku E. Mikelsaart, ärionmnit
Suppi abikaasaga. kriminaakasfiStenti RaiSsood
abikaasaga, suurärimehe Härmani poegi, tuletõrjs

naisrühma juhatajat pr. Jürmani.
Krudenbrunni. kohwikuomcmik A. Wiru abikaasa»
ga. kaitseliidu instr. Itn. Auksi, hr. Wilmsi TTK-st,
Lustitvere lastekodu juhataja abikaasat pr. Rea

bassowi. siis prouasid õmblust. Parti, Liber ja

palju teisi. Tuletõrje perest wanema külalisena
wiibis ballil wanahärra Mikkcilsaar, keS on sent
juba ligi 60 a. olnud tuletõrjujaks.
Üldine mulje ballist jäi tvördlemisi bää: ainult
korraldus jättis nii mõndagi soowida, kui
da sellega, kuidas mujal sarnaseid balle korral»
datakse.

LttevsliQistuZel kodatööstuskooli
pidu
Põltsamaa Kodutöõstuskool korraldab 18. det«

sembril Lpilasjöulupeo Põltsamaa rahwama»

jas. Praegu õpitakse hoolega näidendit. LawaSe
tatakse P. Rummo laStelaulnmäng
eksirännak". Peo tegelikuks korraldajaks ja näi
dendi lawastajaks on sama kooli käsilöö õreiaia
prl. L. Kost.

Lapse sünd 6 aastat registreerimata
1932. aastat sündis Kõo tvallas Loopre WaA
Willemi taluS elunetval põllupidajal Jntelmannil
poeg Werner. Imelikul kombel oli aga see sund
jäänud registreerimata ja se-da toimetati alles

nüüd 6 aastat hiljem. Wana-Põltsmnaa matta

perekonnaseisuametis 11. nowembril s. a. Lapsa
isa. kes elab praegu Mõistku asunduses ja peab
asundustalu, tvöetakse lapse mitte õigeaegse xv
gistreerimije pärast wastutusele.

Kingseppade ja ratseppade pandas PSltsamaal.

Esialgselt näib tõesti oletvat uskumatu waide. ei
nagu puuduks Põltsamaal kohalikele elutarwetela
wastaw hulk kingseppi ja rätseppi. Ometigi on soe
siiski nii.
Elanike keskel tekitab palju meelepaha asjaolu,
et olemaSolewad kingsepad on tööga liiga ülekoor
matud, samuti ka rätsepad ja et sellepärast tööko
jad jalatsite ja riiete parandusi üldse hää meelega
ei tahagi tvastu tvõtta, sest üldine tööpakkumine on

wäga suur. Mitte wähem kannatusi ja raskusi ei
tvalmista ka uute jalatsite, ja riiete tellimiste täit

mine, tuna liig suur tööpakkumine ähtvardad

muuta töökodade omanikke wähewastutulelikeks.

Praegune tööturu olukord Põltsamaa linnaS
kingsepa ja rätsepatöö alal on selline, et paari?
kolme uue kingsepa ja rätsepa töökoja atvamme
osutuks hädatarwilikuks.

Hambaarst dr. Rebase 25. a» ametijnnbel.
Teisipäewal, 29. notvcmbril s. a. pühitses Pöltsa?
maa hambaarst dr. Paula Rebane oma 2S. aasta
«nnetitegetvuse juubelit.

Dr. Paula Rebane on koha pöök tunnustatud

seltskonnategelane. Dr. Rebane on abist ta

mees on Põltsamaa ühispangas cn-
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Kuidas ühendada noori?
VILJANDI UUDISEID

Teatritegelaste delegatsioon linnapää luure
Linnavalitsuselt palutakse lõpplikku seisukohta Viljandi teatrimaja küsi
muses

Noortenõunik hr» Maisma ettekanne kodutütarde Viljandimaa ringkonna rühmavanemate õppepäeval
Esmaspäeval kõneleS Wiljandis Sakalamaa
maläoec ruumides peetud kodutütarde Wiljandi
maa ringkonna rühmavanemate õppepäeval hari
duSminiSteeriumi noortenõunik MaiSma noor
teorganisatsioonide ühendamisest. Kõne. oli selgi
tuslvku sisuga ja andis üMaSjaliku ületvaate nii
ühinemiS- kui tchendcmnStüsimuStest Warem

ESmaSpäewa õhtul Pidas teatriseltS „Ugata"
jnhatnS «ma järjekorralist koosolekut, k«S oli ara
sel weelkordselt teatri igiwana walvlapS

seltsi jnhatnsel muud sile kui kogu katvatsuselo

lehtede? toodud seisiÄohtadele ja mõtetele lisaS tõ

käega heita.
Et muretseda käfimuSse lõplikku selgust, sellekS

neleja juurde terve rea «toomist, mis noorsoo

fttumibe käfimuS. Selleks -li Põhjast annab lin

otsustati saata linnapää juure delegatsioon kooS

orgamsatfioonide ühendamise aSjuS kõige viima
sel ajal on uleS kerkinud. Kõnet kuulati suure hu

soisus W. Saar, Ohtla ja M. Maawere. De

viga. Teiste seas viibis kmilajate hulgas ka Sa

teisedki märkused: teatrimaja oleks teatrile waib

legatsioon psiädis saada juda ett» linnapää jutule,

õnnetuseks, teatriseltsi praeguse juhatuse wäärsnh

kuid et linnapSS töötundidel kohtuS oli, siis kor
ratakfe täna seda käiku nneStt. Delegatsiooni liik
med märgiwad, et selline ebaselge olukord teatri

kalamaa maleva päälik kol. Raudmäe ja rida teisi
maleva juhte. Oma tunniajalises ettekandes tä
hendaS noortenõunik Maisena kokkuvõetuna jävg

napiiä A. Maramaa raadiowefilnS ja linnapää
tumine teatrimaja ehitamisse jne. Teatriseltsi ju
hatus leibiS, et juhatus sellise? olukorras teatri
maja ehitamise aktsiooni arendada enam ei saa.
JuhatuS on wälja töötanud kawatsetawa fihtafn
tise põhikirja, kuSjuureS on arwestatud ka linna
walitsnse (reSP. linnapSS) seisukohtadega? on k«gutud älnSwara maksmiseks wajalik summa ja
asutud suurema korjanduse teostamisele korjan
dnslehtedega. Seda kõike on tehtud loomulikntt
selle eeldusega, et linnawalitsuS «arem wõt HU
jem leiad wöimaluse aluSwara osamaks» tasnmi

maja ehitamise käfimnseS enam kesta ei wõi. Lin
namalitsufel on praegu uue eelarwe koostamine

käsil ja sellepärast ei oleks silearune, kui juba
nääd sihtasutise alnSwarakS teataw summa eelar
weS.ette nähakse.

Peab märkima, et linnawalitsuS on teatrimaja
käsimuseS kogu aja piiädnud selgejoonelisest seisu
kohast hoiduda. Igakord, kui asi niikaugele läkS, et

tuli ätelda kaS „jah" wõi »ei", leiti ikka mingi
kolmas wastuS, mis käsimnse lahendamise «ZnekS

seks ja wõimaldad seega sihtasntifele tegewnSse aS

ajaks edasi lükkas. Nagu mõningad tundemärgid

tnda. Sui aga linnawalitsuS on põhimõtteliselt
teatrimaja ehitamise waStn, sits ei jää ka teatri-

näitawad, ei ole wöimata n. n. kolmanda waS
tuse saamine ka seekord.

mist. . '
Noorsootöö reorganiseerimine on meie riiklikus
«Ilus momendil suurel määral täheilepanunõudcto
ja kaaluv üritus. Noorsoo organiseerimise seaduse
kehtnnahakkamisega on sellel alal ette nähtud suuri

ülesandeid. Kõige tähtsamaks neist on noorteor
ganisatsioonide ühendoÄnse küsimus. Senini on
meil valitsenud olukord, kus suur hulk noorteor

ganisatsioone omavahel Kiis olles killustavad
noorsootööd. Loomulikult selline olukord ei saa
edasi kesta. Õnneks on sellest aru saanud ka noo
red ise jä on tehtud juba rohkesti omavahelisi lä
henemiskatseid. Nii on skaudid, noorkotkad. kodu

tütred za gaidid juba'toime pannud rea ühiseid
üritust. Kõik need organisatsioonid oleks omava
hel nõus ühinema, kuid siinjuures põrgatakse kähe

Rootsi majandustegelane käis Viljandis
Tutvus Viljandi E. Põllumeeste Seltsi Kaubanduse Osakonnaga ja Õisu
piimandusinstituudiga
, Nädalawahetusel wiibis WiljandiS
Roosi majandustegelane ja StokholmiS ilmuma
ühistegelise ajakirja „Kooperatöreni" Päätoime
saja Thorsten Odhe, kes Eestisse oli sõitnud tut
wuma meie ühistegeliste ettewStetega.- Wiljandis
Odhe tutwaS Põllumeeste Seltfi Kaubanduse Osa

konnaga ja käis ka LisnS fäälset piimandusinsti

tunti waatamas. Teda saatis ETK pääsekretär
Leetma. Oma külaskäigust WiljandiSse on Thors
ten Odhe saanud parimad muljed. Ta oli üllatu
nud, kui leidiS prowintstst nii suure ja häStikorral
datud ühistegelise kaubamaja, nagu seda on Wil
jandi Eesti Põllumeeste Seltfi Kaubanduse Osa
kond. Jälgides kaubamaja tegewust mitme tunni
jooksul, huwitas külalist ettewõtte töö ja korraldus

Viljandi noortepäev 21. mail

kõigekülgselt. Külalisele andis kaubamaja kohta
seletust osakonna ärijuht abi M. Essman.
Samuti häid muljeid' on Odhe saanud ka Oisu

piimandusinstituudist. Pääle ringsõitu Wiljan
dimaal pöördus Odhe tagafi Tallinna. Tallinnas
Odhe pidas kaubandus-tööStuskoja saalis E. Ma
janduSteädlaste seltfi korraldusel kõne teemal
„Monopoli Probleem Põhjariikide tööstuseS". Od
he on Põhjariikide majanduselu ja ühihtegewusega

tuimunud mäga põhjalikult ja ta o« sellel alal
tunnustatud asjatundja. Odhe on ka kirjutanud

ning awaldanud pikemaid ülevaateid paljude
maade ühistegevuse üle. Samuti ta tahab teha ka
Eesti kohta äsjase ringreisi järele.

Viljandi kontsert raadios

Esmaspäeva õhtul pidas oma koosolekut Wil

Eile õhtul, algusega kell 8.40 toimus raadios

Wiljandi kontsert helmleswõtetelt. Kontserdi

komisjon. Nõupidamisel määrati kindlaks noorte

katvas oli koorilaule Wiljandi Helikunsti Seltsi
meeskoorilt Hugo Tsirnastt juhatusel, „Koidu"

Wiljandi noortepäew peetakse 21. maÄ algu
segakoorilt Augustin Punga juhatusel, Raiskodu
sega kell 12 päewal staadionil. Pidustuste katva
kaitse naiskoorilt Joosep Saare juhatusel. ÄERÜ
olekp järgmine: rongikäit maagümnaasiumi pargist ' Wiljandi osa. segakoorilt J. Raude juhatusel ja
staadionile, atvasõna, ühislaul, teatejooks, or Wiljandi poeglaste gümnaasiumi, Haridusseltsi
testriettekandeid, ühislaul, rahvatantsud, orkestri
tütarlaste gümnaasiumi, naiskutsekooli õpilaste
ettekandeid, massvõimlemine umbes 1200 noore
kooridelt J. Saare ja A. Punga juhatusel. So
osavõtul, teatejooks, ühislaul ja lõppsõna. Katva
listina esines sopran pr. Natalie Käärik ja dek
edasi andmiseks seatakse staadionile üleS kaks wal
lamatsioonidega pr. Kõpp ja hr. Suurkask. Kam
juhääldajat. üldse võtab noortepäewast osa um
mermuusika trio: Reet Millrftwer (klmoer). A.
bes 2000 noort ning katva ettetvalmistamine ai
Jonasse (wiiul) ja A. Härm (tshello) esitas
ühe pala.
gab koolides juba kõige lähemal ajal.

Viljandi tööbörsil registreeritud
23 töötut
. Wiljandi tööbörsil on tänaseni registreeritud
28 toötatöölist, nendest 19 naisi ja mehi 4. Töö
tutele meestele juhatatakse töökohad kätte metsa

töödele, kus töökätest wõrdlemisi suur puuduS,

juure Liitva tänatvale laupäewa õhtut lõbusaks

tegema. Anettega koos joodud ära mitu liitrit
wiina, kui kohale tulnud ka Anette meessNer
Hugo Prokman. Wiimasele ei meeldinud And
reS Kuke kaaslase käitumine Anettega ja ta kuk
kunud Anettet peksma. Andres Kukk omakorda

läks sõbrale appi ja wirutaS «Topka Hugole"
pudeliga pahe. Tulemuseks oli üldine «mahtra",

miS lõppes siiski alul ilma weristmnata. Toodi
toeel üks liiter, tuid Andres Kuke soowid Hugo
Prokmcmniga leppida ei läinud täide. Kukk toiKastuS ja wngis uuesti Hugo Prokmcmnile kal-

Me. P. tvõttiS selle järele taskust noa ja lõi

lasi esimest korda ettekandel. «Mulgimaale" ei

kõlanud raadios kõige paremini, selle aga
«Eestile" suurepäraselt/ üldiselt wõib kõigi koo

Walt, mõned isegi hästi ja wäga hästi. Eriti
meelditvad olid koolide kooride ja naiskodukaitse

kolm laulu: Lemba «Nüüd üle kirsipuude" ja P.

Ardna «Hällilaul" ja „üks suu". Proua Kääriku
hääl kõlas sama meelditvalt heliüleswõtetel, nagu
meie teda kuulnud oleme kodulinna kontsertidel.

Rahule wõis jääda kammermuusika trio poolt
ette kantud Aatviku «Poeemiga", samuti kui ka
deklamatsioonidega.

Wiljandi kontsert wältas ligemale tund aega.

Raamatu~nädala aktuse ühiskuula
mine tööHsühingus
Raamatu-nädala alguse puhul korraldatakse
pühapäetvail. 4. detsembril Tallinnas raamatuak
tus, mis antakse edasi ka raadio teel. Sel puhul

korraldab Wiljandi töölisühing oma ruumes Ja
kobsom tän. 11 raadioühiskuulamife, kuhu palu

lellega kaks korda Kukele kehha, üks hoop purus

takse liikmeid kui ka teisi asjaschuwitatuid. AlgatuS

tas roide ja tungis kopsuni, teine hoop tabaS

on seda märkimiswäärsem, et WiljandiS tänawu
sel raamatunädalal aktust ei korraldata.

kaenlaauku. Kukk lahkus tverisena «Margarete

lossist". Amettwõimudele tä asijast midagi ei
teatanud, alles pühapäewal sai politsei loost
kuulda haiglast.

-Topka Hugo" ülekuulamisel kinnitas, et ta
löönud enesekaitseks armukadedusest. Haiglas

ülekuulatud Kukk seletas, et ta juhtumi kohta
midagi ei mäleta. Olnud niiwõrd purjus. Pä
-vast ülekuulamist wabastati H. Prokman kuni
kohtuotsuseni. Tal tuleb anda waStust kergete
Ikehawigastuste tekitamises.

Loeng ajaloost
Rahtvaülikooli loengute sarjas „Sotsiaalküsr
musi" esineb täna, 80. nowembril kell 3 õhtul lin
na 2. algkooli ruumides ajaloolane A. Kiwirähk
loenguga teemal: „ Sakslaste tung itta". Loeng
vifttleb aega Saksa riigi vajamisest tänini ja sel
»ega ühenduse» oilewaid sotsiaalseid olukordi teiste

«Doaste stisukohalt.
loengust on kõigile waba.

rahvustel on oma noorsoo küsimuses küllaltki
raske olukord. Meil ei ole aga ka sünnis «teie"
ja „meie" vahet nii teravalt tõmmata, et vähe
musrahwuste noored täielikult kõrvale lükkak
sime. Nemadki on inimesed ja meie riigi kodani

lud. Kuid senini oli raske vähemusrahvuste
noortel meie noorteorganisatsioonides olla. kuna
näiteks meie skautlitkudes organisatsioonides võe
takse noortelt lubadus: «Oleme aumehed, oleme
sõbrad, oleme eestlased!" Midagi pole wähemuS
rahtvuAe noortel aga selle vastu, kui nad tõotaks:

on ilus ja kahtlemata kõikidele wastuwöotaw.
Wõib kõne alla tulla, et tarvitusele võetaks ka
n. ö. alanimetused maakondade järele, nagu seda

sonides on lugu selline, et skaudid ei ole nõuS

soovis Wiljandi linnapää A. Maramaa kevadel

noorkotka nimetust vastu võtma ega noorkotkad

Wiljandis noortejuhtide kursustel poetud ettekan

ka skaudi oma. Ajäjvoksul on olukord selliseks

des «Sakala noored", «Järva noored" jne.

muutunud' et ühe organisatsiooni noored nimeta
wad teise organisatsiooni nimetust teatava põlgu
sega. Loomulikult on raske siis õhkkonda ühine
mise korral rahulikuks muuta, kui ühe organisat
fiooni nimi peaks senisel kujul jääma püsima. Ka
on skaudid teravalt selle vastu, et neid saaks vii

Uue organisatsiooni vormiline külg wõib ku
juneda nii või teisiti. Kuid kindlasti tuleb poiste
ja tüdrukute jaoks leida veel oma erinimetused.
«EeSti noored" oleks suure organisatsiooni üld

dud kaitseliidu juurde. sOn teravalt põrgatud

Lõpetades ettekande, so<üvis noortenõunik
Maisma kodutütarde vanematele jõudu edaspidi
ses töõS ja awaldas lootust, et noorsootöö reorga
nrseerrmisega meie noored saatvad senisest palju
rohkem korda saata. Kodutütarde Wiljandi ring
konna tvanom pr. Koik tänas kõnelejat ja andis
talle mäleswsesemena üle Wiljandi kodutütarde
poolt valmistatud ilusa diiwanipadja.

Päälo ülaltoodud loengu on kodutütarde rüh
mawanemate õppepäevade tööst märkida veel
järgmist. Koos oli 45 rühmavanemat kõikidest
ringkonna üksustest. Peeti ära ka korraline aas
takoosolek, kus kinnitatt läinud tegevusaasta aru
anne ja võeti vastu tegevuskava uueks tegevus
aastaks. Muuseas on tegevuskavas ette nähtud
tuleval suweil suurem kodutütarde võimlemise- ja
spordipidu WiljandiS, rohkesti sportlikku tegevust
talvel j. m. Tüdrukute sportlikust tegevusest tan
dis naiskodukaitse spordijuht prl. Kass Tallinnast
ette referaadi, milles soovitas tüdrukutel harras
tada eriti ujumist, suusatamist ja võimlemist. Prl.
Kass võttis rühmavanematega läbi ka praktilise
võimlemistunni, kus muuseas demonstratsiooniga

esines ka linna 3. algkooli kodutütarde võimle
misgrupp.

Maletva staabi ruumides oli awatud kodutu
tarde tööde näitus, kuS esitati suur hulk meeldi
tvaid' wäljapanekuid. Muuseas oli wälja pandud
la kodutütarde lipukawandid, millised hiljuti ring
konna juhatuse poolt auhinnati. Esimese auhinna
tväärilisokS oli tunnistatud Põltsamaa progüm
naafiumi õpilase Helmi Odratsi katvand, teise koha

tväärilrseks Lallsi rühma kodutütre Loreida
Härmaste katvand ja kolmanda auhinna wäärili

nimetuseks. . Nagu eelpool tähendatud, kodutütred

seks Umbusi kodutütre Therese Odratsi kawad. Wäi

ja gaidid suudaymd omavahel kokku leppida ja
jäävad kodutütarde üldnimetuse juurde. Poistega

kestele kunstnikkudele oli määratud rahalised au
hinnad.

Piimaproove toiduainetekauplustest
Linna tervishoiuosakonna korraldusel 26. no
wembril toiduainetekauplustest wõetud piimaproo

wid näitasid analüüsimisel raswaprotsendi sisal
dawust järgmiselt:

Liisa Ohakas, Uus tän. 16 3,6, Irene Elm
la, Uus tän. 24 4,2, Jaak Tiri, UuetveSki tee
13 3,5, Willem Ekbaum, Uueweski tee 1S

3,6, Hilda Rohtlaid, Ilmarist tän. 22 8,7,
Elli Olde, Lembitu pst. 3 3,7, Lima Luik,
Lembitu pst. 6 8,7, Wilhelm Shliep, Tallin
na tän. 33 3,7, Helmi Shults, Tallinna tän.
44 8,4, Johan Raidmaa, Tallinna tän. 65
8,4, Aleksander Will, Mulgi tän. 6 8,5, Asta
Pill, Uku tän. 7 8,3 protsenti.
Ka reduktaasikatseil osutusid kõik piimaproo
wid nõuetele waStawaikS.

Uusi kutsetunnistuse omanikke

"Vana loss"

20-nes lend j õppinud töölisi Viljandi tööoskusametis

In memoriam
Wiljandi „wana lossi/' elupäetvad on juba
loetud. LammutamiStöö kestab. „loss" on juba

Eelolewal pühapäetval, 4. detsembril annab

Wiljandi tööoskusamet järjekorraliselt wälja

üsna madalaks jäänud ja kaob tvarSti jäädawalt.
Mis aastal hoone ehitati, seda ei ole saadud
täpselt kindlaks teha, kuid aasta tvöi paari eksi

meistrite ja õppinud tööliste kutsetunnistusi neile
isikutele, kes tööoskusamet! juures on sooritanud
toastatvad eksamid. Sel puhul peetakse linna 2.

mi sega on tvöimalikseda öelda. Säilunud and
mete järele olid rootsi «ajal 'Wiljandi mõisa oma
nikeks rootsi krahtv Pcmtus de la Gardre järgla

algkooli saalis pidulik aktus, mis algab kell 12
päowäl. Uuteks kutsetunnistuste omanikkudeks

töölised Ella-Katharina Aasma. Ellen Lapp. Sal
me Maiste.
Kudumise tööalal: õppinud töölised Marie
Erm, Ekaterina Tiru ja Anna Welwiste.

Maalri tööalal: õppinud tööline Eduard-Jo
hann Mägi.

Sepa tööalal: õppinud töölised Jaan Johan
son, Feliks Moks. Tõnis Paltser, Jaan Puskar,

sed. Gardiede härrastemaja oli tol ajal sellel

saawad 76 isikut, tuist. .69 omandawad õppinud
töölise ja 7 meistri kutse, üksikute tööalade järele

Aleksander Põrk, Edgar Sepp, Leonhard Welle

künkal, kus asub praegu Ungern-Sternbergide

on kutseeksamid sooritanud järgmised isikud.

mäe.

perekondlik matusepaik ja kuS orduajal oli asunud

Ehituspuusepa tööalal: õppinud töölised Otto

katoliku usu kabel. Rootsiaja lõpul maast ülekäi
nud laastatvate sõdade tagajävjel, mis häwitafid

Kallas, Jaan Kütt, Jaan Lepik ja Artur Maidla.

ka Wiljandi linna, arivatatvasti häwis ka de la
Gardiede-aegne härrastemaja. Wene walitsuse
ajal mõis riigistati ja keisrinna Elisabethi ukaa

Hannes Lun.

line Jüri Kitse.
Plekisepa tööalal: õppinud tööline Arnold

Mgürisepa tööalal: õppinud töölised Hans
Serwinsky, Rudolf-Martin Schröder.
Betooni tööalal: õppinud töölme Johannes

Karjus.
Lukusepa tööalal ühes meatarmrhaauika töö
alaga: õppinud tööline Wassili Sepp.

siga aastast 1774 kingiti Wiljandi mõis koos

meeskoor, lauldes alguseks «Mulgimaale" ja
lõpuks «EeStile" mõlematel J. Simmi wiis
ja Hendrik Adamsoni sõnad. Wiimane oli üht

„Topka Hugo" pussitas armukade*
dusest ja enesekaitseks
Laupäewa õhtul Liitva tn. 11 «Margareeta

,sel, oli läinud koos kellegi teisega Anette W.

kutsuda oma noorterühmitusi, samuti ei saa luba
da ka wähemusrahwuslasteile oma noovteorgani
satsioone igas elukorras ellu kutsuda. Wähemus

«Jääme truuks Testile!" See korrektiiv oleks

olles nõus sellega, et neid koondataks ühisesse ko
dutütarde organisatsiooni, siis poiSteorganisatsi

na Za eeskuju. Nime suhtes on mitmelt poolt teh
tud ettepanekuid, nagu .rajurid", .isamaa pojad-,
.kailevipojad" jne., kuid needki ei sobi. Haridus
ministeerium omalt poolt peab kõige sobivamaks
nimetust.kotkas".

Nagu seadus ei luba kõiki organisatsioone ellu

uue organisatsiooni juures täiesti kohandatav.
Uue organisatsiooni «EeSti noored" nimetus

toallaga keisrüßa õuedaamile Maria

koori ettekanded, («üks ainus kord" Haridus
seltsi tütarl. koor, «Kostke laulud" poogi,
gümn. koor, «Mu sünnimaa" naiskodukaitse
naiskoor). Solist pr. Natalie Käärikuli (sopran) oli

Andres Kukk, keS praegu haiglas paranenn

oonid tulevad likvideerimisele ja luuakse uus suur
organisatsioon «Eesti noored".
See organisatsioon peab aitama üle ka vähe
musrahwuste noorsoo organiseerimise küsimusest.

terava küsimuse vastu, need on nimi ja

Tshoglo kolvile, sündinsidj Hendrikowile. Hendri
kowid olid Katariinä. 1. kaudu keisrikojaga tvere

kütta naiStöötütele loodetakse taltve kestel korral
dada hädaabitöid endiste aastate eeskujul.

Kest enesekaitseks.

nad küllalt rahvuslased. Skautide ringkondades
on noorkotkaste organisatsiooni aga nimetatud
liialt militaristlikeks, ühed kui teised etteheited et
ole aga sugugi põhjendatud ja asjaosalised on ol
nud sunnitud neid avaldust revideerimisele wõt
ma. Kõige selle juures ei ole aga ühinemisküsi
mufest asja saanud ja nn on paratamatult järele
jäänud ühendamise võimalus. Nagu juba teada,
ongi see otsustatud. Senised noorteorganisatsi

vorm? üks ega teine organisatsioon ei taha neis
küsimustes üksteisele alla anda. Kui tütarlapsed
kodutütred ja gaidid on omavahel leplikumad,

Kontserdi awas ja lõpetas Helikunsti keltsi

riettekannete kohta öelda, et nad. kõlasid rahulda-

lossis" asetleidnud tveriise kakeluse kohta on po
llitseiwõimudele selgunud asiolusid, mis näitawad,
et tegemist on olnud pussitamisega armukadedu-

nooickotkad heidavad neile ette seda, nagu poleks

on raskusi. Skaudi nimetust kui võõrapärast ei
saa tarvitada, noorkotka nimetusega ei olda ka
nõus. Soomlaste pariislased (Partisanid) ei an

rea majandusliku ja ühistegeliku sisuga raamatuid

jandi noortekomitee noortepäowa ettevalmistamise

päeva aeg ja selle üksikasjaline katva.

rahvusküsimuse vastu ja tülitsetud päris tühiste
asjade juures. Skaudid on haavunud sellest, et

suguluses ning liitjaid kuni tsaa
riwalstsuse lõpuNr DsriMas. Aastal 1775 oli
Tshoglokowi walitseM Wiljandi mõisas, kohal ja
' arwatawasti samal azal alustati ka uue härras
temaja ehitamisega, tshoglokowi järglaste käes

oli Wiljandi mõis üle, IY9 aaSta ja pääle selle
müüdi mõis UngernsSternbergile, praeguse Wil
jandis elütsewä ja toana härrastemaja' eest nii
südamlikult hoolitsewa Heinz Ungern-Sternbergi
tvanaisale. " Tshoglokoihi aegadel on tvalitsetud
sellest -„häärberist" Wijandi walda ja nagu on
wanade dokumentide järele selgunud, on selle
maja isandad talunike wastu olnud õige karmid.

Kui waadelda kadutva „lossi" pimedaid ja
üsna madalaid ruume, wõiks artvata, et oma
aegne jõukm rahwÄlass ei olnudki nii nõudlik

ElituslaudsePa tööalal,: õppinud tööline Jo-

* Mardi. .
Krohwimise tööalal: õppinud tööline RudolfMartin Schröder.
Potisepa tööalal: õppinud töölised Oskar Hints

ja Wiktor Libe.
Elektrotehnika-installatfiooni tööalal: õppi
nud töölised Ants Merilaht ja Elmar Teder.
Raamatuköitmise tööalal: õppinud töölised
Aleksander Park ja Ilmar Rüütel.
Meesjuutsetööstuse tööalal: õppinud tööline
Ella-Maimu Terase.
Juuksetüöstuse (mees- ja nais) tööalal: meist
rid Anna Friedland ja. Liiso Pindsoo. Õppinud
tööline Wileida-Miralda Waar.
' Rätsepa tööalal: õppinud töölised Andres Mir
ka, Feliks-Alsred-Heinrich Pärna, Hindrek Pärna,
Jaan Reitag, Arnold Willemson.
Röiwaömblemise tööalal ähes tikandusega:

meistrid Marie Tamm ja Anna-Elisabeth Wii

Lukusepa tööalal: õppinud tööline Jüri Kitse.
Keskkütte, ja weewürgi tööalal: õppinud töö

Sadulsepa-peennaha tööalal: õppinud tööline
Eugen-Otto Kunv.
Parkimise tööalal: õppinud tööline ArthurRichard Waik.
Kellasepa tööalal: õppinud tööline Märt Tom
son.

Mööbelsepa tööalal: õppinud töölised Jaak

Hallaste, Jüri Kosta, Arthur Soosaar, PaulOswald Tulp.
Lihatööstuse tööalal: õppinud töölised Wittor

Bubnis, Karl-Johannes Maandi, Margus Ruus;
ainult tarni tööalal õppinud töölised Johan
nes Kraut ja Otto Peters.
RuSileiwa-, saia- ja sepitutüpsetamise tööalal?
õppinud tööline 281. Ojaste.

Aktus algab koraaliga „Õnnista Sa Eestit"!
sellele järgneb tööoskusameti juhataja ins. J. Jakki
atvasõna, muusikalisi ettekandeid kaitseliidu Wil
jandi maletvkonna orkestrilt, aktusekõne tvandead

oma residentsi suhtes. Kuid suurte pidude ja

gand; õppinud töölised Liina Kolk, Asta-Melitta

lõbusate olengute paigaks on see „loss" olnud
küll. Teatakse, et isegi keisrinna käinud mõnel
korral siin külas ja sel puhul korraldatud „ los
sis" selliseid pidusid, milliseid hartya nähakse.
Kuidas selle minewikugä ka on oma elutee ki
retvama ja mürtsurikkama ajajärgu elas „wana

Minew, Clfriede Mõttus, Alnde-Marie Pärn,

terwituste ütlemine, lõppsõna, hümn ja lõpu

Ella ReSsar, Lidia Soon, Magda Suurkiwi.

marss.

lass" üle siiski wiimasel ajajärgul. Nii
muutus kolm aastät, tagasi see maja omapäraseks

Airiiete (nais. rätsepa) tööalal: meistrid
Relly-Elisabeth Hendrikson, August Mikk; õppinud

V. E* H* õpilasringi tegevusest
W. E. H. S-i Kirj.-tead. Ring korraldas

„klubihooneks", kus hakati korraldama piduõhtuid.

pühapäeval, 21. now. tutwmisöhtu kahe güm

Sinna kogune» pahatihti allilm ja neis ruumi

naasiumi õpilasringide vahel.
Tantsu vahele esitasid kirjandusringide liik
med meeldivaid muusika- ja tantsupalwsid, mis

des, kus vanasti kõlasid harfihelid, paukus siis
trumm ja üürgas lõõtspill ning Välkusid rusikad
ki. Sellise, vrmise ajajärguga läks tvana maja
vastu sulgemisele.

Uusi pensionäre
Eile pidas raekojas oma järjekorralist koosale
kut riigi- ja omawalitsuSteenijate penfionikomis
jon. Läbivaatamisel oli Wiljandi politsei jaoskon
na aadresslaua ametnik Marie Parik, 39 aaStat
vana, kaotanud 190 prots. oma tööjõust ja Wil
jandi Eesti Haridusseltsi algkooli endine teenija
Mari Maga, 64 a. vana, kaotanud 90 protsenti
oma tööjõust. Pensionikomisjoni otsusega lastakse
mõlemad pensionile.

koostoiibijate poolt võeti vastu teenitud poole
hoiuga; mitmed esitatud paladest tulid kordami
sele.

Meeldiv ja sõbralik koosviibimine kahe kooli
õpilaspere vahel möödus tujuküllaselt.

„Ugala" etendusterikas nädalalõpp
Laupäeval, 3. detsembril annab „Ugala" oten

duse WÄjandis Irenega". Selles sü
damlikus näidendis pääle „Ugala" näitlejate tee
wad veel kaasa rida kutsetunnistusega lavakunst
nikke väljastpoolt oma teatrit, mille tõttu see vten
dus pakub erakordset. Praegu läheb
Irene" kustumatu menuga Tartus ja Wiljandtski
on senised etendused saanud kestvaid ja südamest
tulevaid aplause.

Samal päeval annab „Ugala" teine trupp
Lamarütlaste loeng
E. P. R. SamariitlaSte Wiljandi üksik

etenduse Karkst-Ruias, kus kantakse ette

öö", mis hiljuti saavutas ringreisil rekordilise

koonduse poolt korraldatav järjekorraline atvälik
populaarteaduslik loeng peetakse „Koidus" 1. det

edu.

lembril algusega kell 20. Kõneleb dr. med. R.

kaks etendust väljaspool Wiljandit. Tarvastus
kantakse ette Tütarlaps Irene", kuna KärstnaS

ZkögeS teemal: .Reuma, reumaatilised ja kiirgu
wad valud".
Loengust psawõtt kõigile maksuta.

Pühapäeval, 4. detsembril annab „Ugala"
antakse etendus .Heliseva ööga".

wokaat A. Wilmsilt, tunnistuste wäljaandmine,

Järgmised kutseeksamid Wiljandi tööoskuS
ameti juures algctwad uuel aastal.

Kunderi tänava elanike palve
Kunderi tänawa elanikud on esitanud linnaValitsusele pailtve, et tänawawalgustuse lamp, mis

asetseS warem Koidula Platsi kohal, kuid tänavu
on tõstetud tänawa otsa, saaks endisele kohale
tagasi asetatud. Linnavalitsusest selatatakse, et
lamp on tänawa otsa juure tõstetud waid selleks,
et asetada teist lampi Kunderi ja Kalda puiestee
nurgale, millega Kunderi tänaw oleks saanud toal

guStatud kahest otsast. . ,
Tänuavaldus
27. notv. toimunud K. L. Wilj. linna ma
lewkonna rahvapeo puhul atvaldab Wiljandi
linna malevkonna juhaws oma südamlikku tänu
kõigile, kes aitasid kaasa rahvapeo hääks korda
minekuks.

Olgu tänatud kõik ärid, ettewötted, asutised ja
üksikud isikud, kes toetasid annetustega ja muul

wiisil peo ürituste hääd kordaminekut; palju
tänu kõigile peo «ja loterii korraldajaile ning Pe»
sisustajaile: malevkonna orkestrile ja lawatege
lastele.
Soe tänu ennastfälgawa kaaStöö eest malev
konna mees- ja NKK liikmetele.
'Suurim tänu rohkearwulfile peokillalifile.

Wiljendt ümw ÜÜA

„15 A R A L X"
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Varahommik Mõisakülas
Kell näitab wiiendat hommikutundi kui tõusen
soojast woodist, riietun, ja aStun tänatvale, et näha

ja kuulda, kuidas ärkab ja elab Mõisaküla lvMa
jastel hommikutundidel. Olgugi, mõtlen, et Mõ:sakula on miniatÜUrne limurkene, kuid eks oma
.ööelu" pea siingi olema, ja ega ajalehe reporter
jaa siiS rahulikult soojaS woödiS mõnuleda, kur
tväliaS midagi omapärast kunlda-näha, olgu see
MkaS tvõikulmal ja rõskel notvenibriöõl.

Mis see fiis on? imestan turuplatsile
jõudes, tvankril Põlwitab maamees, ja sihib

taskulambiga tvankril asetsvwaSse jahukotti, ise
keerutab teise käega jahukotiS ringi. Ega polnudki

midagi eritilst, täna on Mõisakülas turupäew,
ja jahukaupmeeS oli kogemata pillanud oma raha

koti jahukotti. Hiljem kui ostjaile jahu müüs, nä
gin kuis me«S piinlikult kontrollis iga nõutäit.
üks pool turuplatsist on tvalgustatud, ent tei

sel poolel walitseb pilkane pimedus. Ja siingi
müüakse kaupa, toiduaineid, mitte übsi ei
müüda, waid ostetakse. Wvipakk, mille kilost kü
sitakse 1 kroon 60 senti, käib enne 50-ne inimese
käest läbi. kuni ostja leiab. Wõi on keeratud min
giSse kahtlase puhtusega paberisse. Hobustega

maamehi on turul umbeS 46—50 ümber ja kõik
nad müütatvad pääaSjalikult jahu. tangu. kaeru
jne. üks mees on turule toonud tosina tapetud
tuvi. naistekari on koorma ümber ja päritakse, mis
kukk maSsab?

.Ei tää." ütleb meeS.

.KuidaS ei tää?" imestatvad naised «—sa

ju müüd kukli?"

Avaldame
südamlikku tänu
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.Müün küll, aga hinda ei tää", ütleb sõna

Äkiline surmajuhtum Mõisakülas

„KaS kaheSsakümne sendiga ei saa?" küsib

Esmaspäeiva hommikul kell 16 suri Mõisakü
las oma kodus äkiliselt kohaliku raudteematerjalli
lao juhataja Mart Laretei, 57 a. toana. Surm oli
tingitud aUoatatvasti südamerabandusest. Märt
Laretei oli teeninud raudteeameknikuna 46 aas
tat, alates 1398. aastast. Wiimasel köhal ta tee
uis 1926. aastast ailateS. Kadunut jäi leinama

aher mees.
keegi.

„Kussa saad" ohkab kukemüutaja.

„No siis kaits rooni?" pärib keegi uudis

himultt.
.Ei noh, niipalju küll ei maSsa", ehmub kaup
mees.

„MeSsa siis põrgeline müüd, ku sa esigi ei
tää!" pahandab üks naistest.
„Ei tää jah", sõnab mees kohmetult.

abikaasa lapsega. Söltskondlikkust tegewusest tvõt

Mul hakkas paigalseisteS Mm. Pärast nä

tis M. Laretei köhapääl elawalt osa. WaSwwle
liku inimesena öli ta lugupeetud ja armastatud
nii oma kaaSteenijate kui ka kõigi teiste poolt,

gin, kuidas mees liikus kukekoormaga, sama tar
galt kui turule tulleÄi, kodu poole.
ühiskaupluse hootvil ootawad talumehed loo
maarSti, keS nende poolt turule toodud liha ära
tembeldakS, ei tea kas talumehed wlid kohale liig
toata, kuid tvõib kuulda pahandamist, et ei pääse
lihaga turule, üks maamees müüb koormalt jahu.
Kast jahuga on asetatud tvankri etteotsa, ja nii
lähedale hobusele... et tvõib mõndagi juhtuda.
Pool ühiskaupluse hoone seinast on dekoreeri
tud kilunõudega, miS asetatud seinaäärde maha.
Siin müüwad Laatre naised piima, igaüks toob
turule paar kolm liitrit seda rammujooki, ja ootab
ostjaid, ning neid juba leidub, sest sent liitrilt oda
tvamalt piima saada kui kauplustest, see on ka mi
dagi wäärt.
Tehaste toile teatab, et kell on juba seitse ja
tänawaliikumine muutub «laitvamaks, töölised
tõttatvad tehastesse tööle, Kusagilt ilmub kohale
ka linna elektrimontöör, redeliga ja hakkab turul

kellega temal öli kokkupuuteid.

Päeval raadioagent öösel
aidakratt
SRini päew tasast tabas kriminaalpolitsei

uut keerama. Kell 7 ilmub turuplatsile ka linna

Wiljandis aidawaraste kolmiku, kus päätcgela
sena stgureeris Kantremaal etaw Helmut Piir.
35 aastat wana. Nagu nüüd selgunud, on meeS
elanud mingisugust kahepaikset elu. Päewal te

koormasse. Läbi kuiwatise akna oli ronitud hoo
nesse ja stiS seestpoolt aidauksed awatud ja jälle

ka müüjatest.
Kodulähedale jõudes näen, kuidas keegi wajub

joogikohast wälja ja ümiseb unisel häälel: .Elu,

e-eelu, HA... lu miks mind tvaewad, miks sa

hõk... ood mull hõkk..

Naaskel.

kr. tükk.

1* dets s.a. kell 10 h.
müüakse vabatahtlikul

OkSjMlI
flUlc tän. 3, vastu uut

võidud
kraami, näiteks: töörii
deid, tööriistu, riidekapp, langesid 26, nov. g. a.
UModisirme, kohvlves piletitele nr .nr. 39, 86,90,

kcid, klaver, rauamdrki 346, 375. 498, 521. 602.

ja palju muud. Pakku
summast.

Jahipüss
Wüjandi Ühispank

mfiQa. Kaliiber 12.
Kasida Tõnissoni nahaÄrist.

laalifab B—6 f. tf., peedid 15—20 f. fg.( stfmlab

60—50 s. kg., hapud kurgid 2—>-0 f. J., supijuured
I—61—6 f. tk., porgandid 10—15 s. kg., kmemarjad 15

—2O s. liiter, õunad 20—80 f. ja mest 170—200

kg ja kanamunad 15—17 f. paar.
Heinaturg. Ristikhein 4—5 s., foohcin 2—B s.,
aasahein 3—4 f. ja Põllupõhk 2—3 j. kg.

Rnuturg. Kasepuud L 00—650 fnt. koorem,

siberikessi
Võidud antakse välja
kuni 10. dets. 1938. a. see 3 päeva jooksul ta*
P. Paal ! poolt Eha t 4. gasl tuua. Vastasel kor
Selleks ajaks väljavõt ral annan seadusl.kdigu.

raadio.

A.Klokmann, Ilmar ise 7

Kindlas ametis korralik
noormees

$.-]aanis

(firma .Telefunhen").
naha kuni 5. dets. s a. utitab.Sokola" ja «Sakala

Müüa saeveski

Osakond Abjas

tutouks

kuulutusi vastu ja müüb
üksiknumbreid

KööweI

on UI süda ja hoolitsev
kõsi. Kirjad selle lehe
Hänilese rohukpl. tailt. .Tutvuks* all.

Telefon; Abja 34
Toimetab kõiki

matukaupluses.

Raadio

ITTJZIN

Jfofftttttlal, 30. nswemtrtl.

tühem.teateid.Sakala*

pangaoperatsioone

talitusest.

* Silitut, Türi jn Tertn. 7.00 äratuSmäng.

Wöimlemine. 7.20 päevauudised. Ilmateade. 7.30
ntOQa tuliuus meeste hommikukontsert. 8.13 hommikupalwus õpetaja
rahva kollane
T. Tallmeister. 8.33 Tallinn ja Türi: Turuteated,

I kasuk

16.80 teated ja reklaam. 17.00 Türi: Prantsuse
keel mag. K. Kann. Tallinn ja Tartu: Inter»

Rdha ja kaubelda saab
metsasid (helipl.) 17.30 Galopis! (helipl.) 17.48
i Viljandi C.Põllum. Seltsi Türi: agr. J. Ritslaid: LinakaubanduS hooaja
pakihoiuruumid
alguseks. 18.00 Türi: Põllumajanduslikud teated,

kohwi

17.45 Tallinn ja Tartu: Ooperiavamänge (heli«
plaate). 13.10 DebuSfy helitöid (helipl.) Siree»
nid sümfooniaorkester ja koor. 18.40 päeva»

Qksik-sortes soome-ja

kümmeminut. 19.15 meie heliplaadi -uu diseid. 19.50

crisegudes soovitab
alati vdrskelt

mägi. 20.10 Triomuufika. Corso-trio. 21.05 Kart

Hõfld, aroomist

Teater „Ugala"
.Tütarlaps Irene'
Laup., 3. dets. s. a.
Wiljandis.
Pahap., 4. dets. s. a.
Tarwastu-Mustlal.

Lgp. daamid!!
ftrgc visake Ara härg-;
ncnnd tukki t Odavasti
ja hõsti võetakse

Walmisriiete- ja mütsideäri

sukasilmi

Soowitab rikkalikus walikus
hooajakaupu
Hinnad mõõdukad Tellimiste wastuwött
Üflrilc anda 2kahetoal,

korterit

Masinist
eriala puagaasi-mootorid

)a katlad, soovib kohta.
Tcat. kirj. selle lehe tal.

märgusõna .1.2" all

soomlkorral koos,
Belgia tön. nr. 14 a.

Korter
3 luba ]a köök nina

talit reedel, 2. dets. s.a.
pakkumised palun saata kella 11-12-nl.

s. I. tal. .Müüjanna" all.

Olen mitmes «välisriigis

tflõtanud ja minu koime
kQmneaastane praktika

kauplus

piIIIIIIIIUIHIIIIIIiIIIIip ehk vastaumd ruumid.
Teatada selle lehe tailt,
I XorUrlotslßüsel i kirjalikult
.Kauplus" all.
| {a -pakkrafstl |
Kindlas ametis üksik
llUllHllllllilillllllillld hflrra wajab korralikku
mugav sae 3-taoline

omaette sissekaiguga

tuba

väimaldab hästi ja oda

Wajataksc maja
teenijat

Korter

Soomin osta 300 kant
jalga kuia>i ehituse

kaks taba ja kõõk oma

polke

ette väikeses aiamajas

iiiiiiiiiiiimiiiimiimili Soovin rentida
talu
| M üüakse ja |
järgmistele piletitele:
ühes inventariga, kohe 104. 172. 274. 283. SOS,
s ostetakse |
ehk
1939.
a.
kevadel.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Soov põllupind 20->-60 620, 664, 781, 858,
1091,1161, 1260, 1324,
R. wkm. Talu asukoht, 1330, 1404, 1451, 1706,
suurus ja nõutav rent 1849, 1977, 2000.
palun teatada selle lehe.
talit. m-s. .Renditalu' all i Wõidud antakse wälja

tööstuseruum

Teateid saab Mulgi tn.
Küsida Tallinna tn. 15, õra anda. Aadress selle
levavuud 400—550 snt., kuusepuud 400—450 fnt.,
lehe talituses.
nr. 6—kaupluses.
poest.
fegapuud 350—400 sen tr koorem.

PRILLE
arstitähe järele ja
ilma. Prilliosad ja
prillide parandus.
Hinnad odavad.
L RBEL
W il j andis, Lossi 15

' delt tuleb tasuda seadus
lik riigimaks.

Suurus, hind ja võõrtus.

teatada s 1.1. .TM €.* all'j

Malewkonna juhatus
l Lisu-Morna Maanais
te Seltsi loterii loosimi

Wiljandi vallas Musta

Jungerman: India filosoofia allikad. 21.25 veni
laule. 21.46 lastevanematele. Dr. Mari AmbroSt

Laste rõüvaStusest aastaaegade järele. 22.00 õige
aeg. Päevauudiseid ja sporditeateid. 22.10—28.00
klassikalisi Itaalia helimeistreid. RR orkester, juh.

Tallinn ja Tartu: Rütmiline klaver (helipl.) 17.30
kohwikumuusika .Kultusest". 18.10 mudilastele,!
.Taluõues", A. Dahlbergi kuuldeluga. 18.40 päee
. tvauudrseid. 19.00 õige aeg. Teateid. 19.05 viil

talu |
Omanik.
Mflfla võflrtuslik

kirjamärkide

ja sporditeateid. 22.10—23.00 õhtukontsert. RR
orkester.

Reedel, 2. detsembril.

Tallinn, Türi jn Tartu. 7.00 äratuSmäng.

Võimlemine. 7.20 päevauudised. Ilmateade. 7.3fl
sel 26. nowembril 1938. hommikukontsert. 8.15 hommikupalwus õpetaja

pali kõlas Saare nr. 25

feUiskhm
Shmottklwe
müüd laost
Eastima
PiHuaajaadase
Kaabaaaja
Lossi ja Posti tn.
nurgal

välispoliitiline tvestlus toimetaja H. Raha»

minutit tervisele dr. med. M. Kask. 19.10 hee
liseva iraani lemmikud Jeanette Macdonald ja
Nelson Eddy (helipl.) 19.45 majanduslik ringe
vaade toimetaja L. Grandberg. 20.00 Juhan
ühe kuu jooksul pääle loo Liiwi mälestades. (Kirjaniku 25. surmapäeva pue
Soovin osta suuremat simist Sakalamaa Ma hui). 1. Kõne mag. Willem Alttoa. 2. Raitud
.lewa staabist, WiljandiS, J. Liiwi teostest. 3. Muusika. 21.25 Eesit helin
I Jakobsoni t. 16. Wõitu deid. RR orkester. 22.00 õige aeg. Päevauudises
talu '

I Wöttsid

müüa. Teateid kohopõÕlt

IseaeßÜdwe

uudiseid. 18.00 õige aeg. Teateid. 19.05 riigikaitse

pillllllllllllllllllllllllllß
prof. R. Kull.
| Mitmesugust 5
Neljapäeval, 1. detsembril.
iiiitiMtiiiiiiiiiiiitiiiin*i
Talina, Tiri jn Tnrta. 7.00 äratuSmäng
I Jt. L. Sakalamaa Ma Wöimlemine. 7.20 päevauudised. Ilmateade. 7.88
lewa Wiljandi Linna hommikukontsert. 8.15 hommikupalwus öpetrrja
. Malewkonna asjade lo 8. Eilart. 8,85 perenaistele. 8.40 turuteatäi.
teriil 23. nowembril 11.00—11.40 kooliraadio. .Kui seda metsa ees ek
1838. a. „Koidu" seltsi. oleks!" kuuldepilte Juhan Liiwi elust ja loomine
saalis langesid
gust. (J. iLiwi 25. surmapäeva puhul). KooStae
nud Paul Rummo. 16.50 teateid ja reklaami. 17.00
wöläuck
Türi: Inglise keel edasijõudnutele —R. Seth,

Lossi tän. 15 Wiljandis Lossi tän. 15

wOi kontorisse. tahked

elegantsemat valmista
takse Tartu tän. Z.

koloniaalkauplus.

ftles igasugustel sukkadel

Oku tSn. 9 3
..Hellsew N"
(Kivi tln. S)
Laup., 3* dets. s. a.
Karksi-Nuias.
Wõimaidage koht va
nemal nais
Pfihap., 4. dets. s.a.
teeiilsl
Kflrstnas.
maale väikeses majapi
damises. Teeb kõiki tõld.
Algus kõikjal
Võib iseseisev alla, ka
kell 8 õhtul.
vdheseid loomi talitada.
Maaetendnsil lõpuks Teatada kirjalik* kuni
7. XII sJ«t. .Hoolsus 2»
TANTS

fflddblit

€d. Kelcoetsi

H.EPSTEIN

korter
senti kilogramm.
vasti teha. Palun tulge
ehk taba köögiga.
Piim ja pnmasaad«sed. Rõõskpiim 1. w. 14—15 külastama.
Kirjalikud pakkumised
võija üürida ligem. ajal.
t, rõõskpiim 2. trolif 10—11 s. litter, hapupiim Kfllge austusega
Küsida selle lehe talit s. I. tailt. .6. m.« all.
H. WcndersfrOm.
10—11 f., kohupiim 25—80 s. liiter, uruMvõi 185

—l9O f.. töögiwõi.lSO—l7s j., juust j.

selle preili juure, kes

Vaksali tdn.ls. K.Tamm PQhapdea>a"te]limisi ning preili või prouaga ke lei

mQQgipraktika. Pflflle sel
Tarvis korralikku
mfllja QQrida Tallinna 59
le raamatupidamise ning
tfldrakat
masinkirja oskuse» palub maale vdhema talitase
Kellel on 1. jaan. 1939.a.
mastamat kohta ärisse
pddlc. Kauplem .Sakala" dra anda toiduainete

Ai», ja juvrwili. Karwlid 150—250 s. wakk.

preilit,
kes käis laup de vai, 26,
novembril Tarto tdn. 10,
söögimajas, härra Raba
jutul, tagasi ilmuda ehk

776, 787. 794. 884, 968,
Palun seda prouat, kes
1144, 1393, 1470, 1505,
1529, 1568, 1588, 1719, 31. akt. õhtul viis kaasa
1782, 1836, 2409, 2429. minu noore halli

mata võidud jäävad Kä
Odavasti müüa rodhe sitööliste Seltsile.
tddtanud hfid vdüsmaa

Wiljandis, Tallinna tän* nr. 3
Telefonid:
Juhatuse 82 Oldine 251

lutsud 25—30 s.. linaskid 50—60 s., suitsuanger
jad 280—300 s.. suitsukalad 60—85 s., toäik. supi
lalad 15—20 f.( kiisttd 10—13 s., ivarÄed räimed
LO—2s s.. suitsuräimed B—l 2 s. 10 tk., sutid 20—
25 senti paar, soolaheeringad 45—55 s kg., soola
räimed 15—25 s.. soolakilud 70—120 snt. kg., suit

f., tangud 32—38 nisujahu 28—50 s. ja odra

Palutakse seda

mine algab pakutavast 630, 657, 671. 713, 735, teid juhatas.

Hflõdc tunnistustega l
ldrgu mehaanik-

jahn 25—30 s. kg.

Viljandi Käsitööliste

Abiandmise Seltsi loterii

haigemaja, mitmesugust

Tellimiste wastuwõtt j

samanimel. romaan! jürgi

gmillllllllllllllllllllllHg
I tttyikkiatscft |
1 |a -otaiaiscõ |
fliiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiä
MBfijanna .
45 sni., latikad 30—45 s., ahtvenad 20—30 s., kes omab
kauaaegse hda

Wili ja wiljasaadused. Odrad 16—18 s., kae
rad 13—15 s., herned 30—40 f., kruubid 30—40

Unelt awatnd
täielikum wilniskieitMe-,
noe- ja patf ekaebaiii
Wiljandis, Lossi tän. 17, telefon 385,
J. Tilga end. üriruumis. Hinnad mõõdukad.
Lugu pidawalt O. Mõttus.

Teateid saab «Sakala*
talitusest.

Schugcli maja

KarnideS. Seapekk. toõrSfe, 110—120 s., fta*
pekk. soolatud. 110—120 s.. sealiha 90—110 s..
seapää. jalad 30—60 s.. suitsuliha 100—180 s.,
searasw 130—160 s., loomarasw 65—75 s., loo
maliha. pr.. 60—70 s.. loomaliha, sp., 50—60 s.,
lambaliha 50—65 s.. wasikaliha 55—60 s. ja hakk
liha 65—75 s. kg.
Kalaturg. Sudakad 80—100 s. kg., haugid 65

suheering 15—17 senti tükk.

Olustvere tvaTTas Lõhmusearu taluS elav»
Martin Tupp kaebas politseile, et Sürgawere toal
las MudiSte seltsimajas naiskodukaitse poolt kore
raldatud peol on tema jalgrattalt ära tvaraStatub
akrbiidilamp ajal, mil jailgrÄaS seisis lukustamata
kuuris. Tupe kahju 6 krooni.

tab. Firmad uähtawaSti ei tunne kuigi palju

pqlgqrqqmatuid

Pardid, elusad, 2—3 kr. ja pardid, tapetud, 2—3

jalgratta küljest varastati lamp

huwi isikute waStu, keda teenistusse MZetakse ja
tulemuseks on. et ageutidena liigub ringi element,
kes tegelikult on paraS töölaagriSse saatmiseks.

Paaga juures K-S. \,OHAu esindas

kanad, elusad. 46—175 s., kanad, tapetud, 46—266
f., haned, elusad. 3—5 kr., haned, tapetud, 3—5 kr..

netega.

päewal tuttawakS saanud ruumid tühjaks waraS

Tööliste

Lihaturg. Sealiha, seatviisi. 76—86 s. Ig, elus
tvasikad 7—16 kr., eluslambad 8—26 kr., põrsad
üle 6 n. 16—15 kr., põrsad alla 6 n. 6—12 kr. tk.,

did kui ka skaudid mitmesuguste latvaliste ettekan

müüa

2) Kahekordne maja suurema alaga Wiljandi
jaama laheduses, hind 7000 kr.
..Wlikese*
3) Kaks kahekordset maja, telliskivist ja puust
ftadarid"
ühisel krundil, kuu üür 60—70 hr., hind 8250 kr.
Wohct. ag. kont. Z. Pdrlma, Tallinna tdn. s, Q Helbeple laatenildend
2-sel korral.
12 ea pildis

Wiljandi turg

SõmerAt. Aktus korraldatakse Mõisaküla Wabat.
Tulet. ühingu saalis, ,ja aktusel esinewad nii gai

Walikurikkaim ladu hooaja kaupadest

h-ra Sokk i majas. Teen kSiki ettetulevaid tdid. punasest lillest"
H. Widsahni nlldend 3-es
TSS kiire ja korralik, hinnad mõõdukad.
waatttses J. Llnnankoski

Wiljandis, Lossi tn. 26, telel. 231

Mõisaküla E. Skaudisõprade Seltsi esimees kohe

tunik Karl Pearand ja waimülit osa on õp. J. E.

lokomobiil

Tallinna 29. Palun jälgige. Tallinna 29. | Eesti Draamateater j
Koimap.,3o.now. s.a.
lgp. daamid ja blrrad!
kell 8 Õhtul
Oen jalanõude, kummikalosside ja -botikute
Wiljandis,
.Ugalas'l
porandusetddtoa avanud
..Laul
tullI
tallinna tän. 29

Sakala Trükikoda

Päetvakohase kõnega emadepäetva aktusel esineb

dab seda umbusku meelgi. AuidaS sa lased
agenti majja, kui sama agent hiljem tuleb ja

Lossi tän. 25 Wiljandis Telefon 124 1

maja-, köögi- ning
äriteenijaile, kelnereile, kältistõö
listele j.n.e. j.n.e.
soovitab

Mõisaküla gaidide ja skautide üksused korral
dawad Mõisakülas 4. detsembril emadepäetva.

uueSti suletud. Agentido vaStu Malitseb maal
juba ammu umbusk ja käeSolew juhtum süwen

S.DONDE&I.PRENSKV

Lavapildid Pirn Raudwee
Eelm&flk .öpisttt" raa

Gaidid ja skaudid korraldavad
Mõisakülas emadepäeva

taS huis, kuidas otre aidast oli wälja toodud

mütside- ja puduäri

Nlitejubt Võid. Alev

11. detsembril 1937, kus tookord esines kõneaa ja

orelil Joh. Hiiob.,

aga käiS kaaslastega waraStamas. Agendina
maal ringi liikudes oli mehel GõimaluS igakülg
selt tutwuneda taluhoonetega ja sellepärast ei
tekitanud tal raskust ka Pingu Pedoku aida tüh
jendamine. Et warastel oli teada, kuidas kõige

mõnelt üksikult müüjalt turumaksu linna kasuks
sisse kasseerima. Suurem osa kauplejaist on küll
juba tund-poolteist tagasi turuplatsilt tühja koor
maga lahkunud, ehkki sundmääruse järele peab
kauplemine- turul, algama alles kell 7. Sel kella

ajal on turg aga juba päris hõre nn Matest kui

'"tagust Utane
kalmu pärgade ja lilledega ehtisid.
Lesk ja lapsed.

„R. T." 102—1936. a.
vormi kohaseid

nane korraldati Mõisakülas täpselt aasta tagasi,

HdSs korras 4-h.-j.

fiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiifp
| Pidud |
iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS

Noorsooteater
lfl Ait il Ta,u —29 heht" põldu 19 wkm..
11111 lill heinamaad 35 wkm.. metsa 10 wkm.,
ühes krundis, asub itk fldres. Hoo Samal päeval Ugalas
ned uued. Türilt 3 klm, autod. 1 Mm. Hind võlga algusega kell 4 p. 1.
5400 kr. + rahas 4000 kr.
nukuetendus

August Topman. Seekordne kirikumuusika öihta

on Mõisakülas arvult teine. Esimene selleiar

gutses ta ühe Wttjandi raadio Sri agendina, öösel

turukupja abikaasa, keS hakkab weel turule jäänud

oletvasse lambipesasse läbipõlenud lambi asemele

Näitejuht Leo Kalmet j
Tallinna 29. Palun jälgige. Tallinna 29. Lavapildid
Piis Raudvee

Korraalipühal, mis korraldalaakie 2. detsemb
ril kirikus, esineb kõnega kirikum min kast professot

kergemini pääsed ilma lukke lõhkumata aita, näi

kõigile tuttavatele, iseäranis kaas
teenijatele, kes meie kalli affikaasa

üMteMga Kingsepp 0. Casa.

Professor Topman esineb Mõisa
külas kõnega

!t järgmised piletid: 219,

P. W. Koppel. 8.85 Tallinn ja Türi: Turuteated.

16.50 teated ja reklaam. 17.00 Hõissa, pulmad!

(Helipl.) 17.45 Türi: agr. E. RugiS: Maanoored
ja raamat. 18.00 Türi: Põllumajanduslik päeva»

'«44. 91, 152, 68, 181, , küsimus. 17.45 Tallinn ja Tartu: Tshellosoölofih
(helipl.) 18.10 laStele. Uute raamatute keskel,
488,297,268,409,494, s. Katkendeid
uutest lasteraamatutest. 13.40 päeva»
178, 146. 421,154, 269,

442. 86, 72, 423, 242,

j uudiseid. 19.00 õige aeg. Teateid, pisipalasid elckt»

j riorelil. (RR heliplaadid.) Paul Jndra. 19.28
Eesti keel Richard Kress. 19.45 kodumaa tingi
päätoimetaja A. Oidermaa. 20.00 1
Wõidud annab wälja vaade
(.Estonia" kontsertsaalist.) .ES»
seltsi esinaine Salme j sümfooniakonts.
tonia" ja RR ühendatud sümfooniaort., juh. prof.
Toos. Tuhalaane w. Leo Blech. 22.00 õige aeg. Päevauudiseid ja spor»

219, 359, 266, 389. 882,

284,102, 476,479, 450.

kogu

Katalogi hind Qle 7000'. Morne Tarul kähe näda
Saksa marka.
sla jooksu! loosimise päe I diteateid. 22.10—28.00 hubane muusikaõhtu. Cor
Pakkumised selle lehe ! wast arwates. Wäljawõt so-trio.

talit märgusõna .Margi-. mata wõidud jäätvad
t seltsi kasuks.
kogu' all.

Paras aeg on tellida „Sakala" 1-st detsembrist 1938. a.

' Vmtiut** loimt& JAAN tEPÄ

Tffikttud SAKALA TRÜKIKOJAS, Vastudto.

VilfaaadUi SAKALA KIRJASTUSÜHING.

