ILMUB NELI KORDA NÄDALAS i
esmaspäeval, kolmapäeval, reedel ja laupäeval,
kusjuures laupäevane leht kannab nime ..Sakala Pühapäev" (..Pühapäev")
i

Sakala

1 k. 75 s., 2 k. 1 kr. 50 s., 3 k. 2 kr. 15 s., 6 k. 4 kr. 30 s., 12 k.

Hinnata kaasanneteks:
..Sakala" tähtraamat, rebitav seinakalender, kokkuköidetav jutulisa, pil
tidega ilustatud nädalaleht ..Sõnapilt" ja pooleaasta ning pikemaaja

Aadress turjadele: ..Sakala" Viljandis, pk. 32.

dust". „Saikala" koos ..Põllumajandusega" maksab: 6 k. 5 kr. 45 s.,
12 k. 6 kr. 70 s. Pooleaasta ja pikema-aja tellijaile koos ..PõÜamajan'
saavad ikkagi tasuta kaasa ka ..Põllumehe", .JEesti Tala" või „Uaa
Tala", b) 3 korda nädalas (ilma ..Põllumeheta", ..Eesti Taluta" ja „Uus
Taluta"): 1 k. 65 s., 2 kuud 1 kr. 30 s.. 3 k. 1 kr. 75 s., 6 k. 3 kr. 40 s..
12 k. 6 kr. 70 s. Pooleaasta ja pikema-aja tellijaile koos ..Põllumajana

Telefonid: toimetus 31, päätoimetaja J. Lepik 4-23, talitus 2-31.

1 k. 1 kr. 25 s.. mujale välismaale 1 k. 1 kr. 50 s. Aadressimuutmine 25 s.

Toimetus ja talitus Viljandis. Lossi tän. 26.

TaHtus avatud atipäeviti kella B—l 7. Kuulutuste hind» kuulutusküljel

5 s., 1-sel Ihk. 10 s.. tekstis kuuhituskirjaga 12 s., tekstis teksti
kirjaga või eriliste tingimustega paigutamise suhtes 15 s. mm ühel veerul.
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..Sakala" tellimise hinnad: a) 4 korda nädalas (pooleaasta ja pikema
aja tellijaile ..Põllumees", „Eesti Tala" või „Uus Tala" tasuta kaasas):
8 kr. 50 s. Pooleaasta ja pikema-aja tellijad on võimalik tellida väikese
juurdemaksuga iga nädal ilmuvat Põllutöökoja ajakirja ~Põllumajaga

tellijatele põllutööajakiri „Uus Talu", ~Põllumees" või ..Eesti Talu".

ASUTANUD C. R. JAKOBSON A. 1878.

ÜKSIKNUMBER 5 SENTI

dusega": 6k. 4 kr. 55 s., 12 k. 8 kr. 90 s. c) Läti- ja Leedumaale

Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse tagasi
juhul, kui vastav postmark on kirjale juure lisatud.

Tänast lehte 6 lehek.
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Ilmus jutusõpradele rikkaliku valitud lugemismaterjaliga

nr. 4
Sisus hulgaliselt illustreeritud armastus- ja kriminaaljutte, põne

suures

vuslugusid, seiklusi meremeeste ja lendurite elust, humoreske, värvi

trükis pilte jne. Ajuspordi harrastajaile 2 lehekülge auhinnalisi
mõistatusi. Käepärane kaust ja meeldiv kaas.

Saadaval ajalehtede 4Af| Ihlv OK C »§
müügikohtades. lUU UIHa £9 Silk
Tellides saate 2 nr* tasuta!
Aastaks maksab ~KIRILIND" postiga kr. 2.50> 9 kuuks kr. 2.—, pooleks aastaks kr. 1.30 ja
3 kuuks 75 senti. Tellida saab igast postiasutisest.

ning igasuguseid
" valHisriideid
Vllfandls, Lossi Lo» I7j tolof 4"43 leuiiviste tiitniae

Kindral Laidoner Krakovis
Warssaw, 20. aprillil. Eesti wä
gedo Ülemjuhataja kindral J. Laidoner enne Kra
kowisse sõitu külastas Poola sõjaministri abi ja
teiste kõrgemate söjawäelaste saatel Sadowa-Wola
metallurgilifi tehaseid ja teist tööstuskeskusi. Sell

Hitleri sünnipäevapidustused

nipäeva pidustused toimusid eile Berliinis ja kogu
Saksamaal suurejooneliselt. Juba sünnipäeva ööl.
kella 12 ajal ilmusid tema korteri ette määratud

abikaasaga.

uisteeriumi poliitilise osakonna ülem ja teised.

Smiglh»Rydz andis kindral Laidoneri auks, wii

Poola wüliSminiSter Beekil oli kolmapäeval
tunniajaline kõnelus kindral Laidoneriga, millel»

bifid sõjaminister Kasprzhcki, kindralstaabi ülem

järgnes eine.

P, Kercsc ja Raua heitlus Margates

gikantseleis Snnitlemisetseremoonia, mille avas
diplomaatliku korpnse vanem paavSti nuntsinS.
Edasi tõid õnnitlusi Böömi- ja Määrimas protek

delegatsioonid. Eriliselt sooja poolehoidu awaldati

annab Teile jume, noorust ja värskust

tele. Juhi saabumisel puhkes kirjeldamatu waimus»

Valmiskleidi-, moe- ja pudukanplus
O. Mõttus, Tartu tän. 6

tor von Neurath, siis dr. Hacha, SlowaMa pää

tuStorm. Paraadimarst awaS õhujõudude Sppedi

minister Tiso. Neile järgnesid õnnitlused valitsuse
ja sõjaväe esindajatelt marssal GSrtngi juhtimisel.
Enne suurele sõjavägede Paraadile sõitmist

lwna kohal 4.000 lennukit.

läbisõit paraadile.
Neljapäeva hommikul algasid ssinnipäevapi
duStufed Hitleri ihukaitsewäe orkestri SratuSmän
guga. Selle järele ilmusid juhi korterisse õnnitle
jad, nende hulgas ka juhi kaastööliste naised ja

40.000 meest ja aukülaliste tarvis ehitatud kaks
tribüüni. Paraadiks olid rivistatud allohvitseride

lapsed. Kell S hommikul võttis Hitler vastu ihu
kaitseväe ja SS-meeSte ««kompanii paraadi. Il
mumisel tervitati teda Wilhelmi platsil rahwahul
kade Poolt tormiliste ovatsioonidega. Järgnes rii-

osad.

wõttiS Hitler vastu Danzigi ringkonnajuhi ja

Jda-LSäne tänavale. Paraadiks oli rivistatud
kool, üks mereväe rügement, AS õhuväe rügement,

jalaväe, ratsaväe ja suurtAiväe rügemendid.
Kõrvaltänavatel võtsid aset motoriseeritud väe

Enne Hitleri saabumist olid kohale ilmunud
välisminister von Ribbentrop, protektor Reurath,

Punane on trump

Itaalia, Hispaania, Jaapani ja Ungari esindus

rahvahulgad, korraldades tormilisi ovatsioone.
Hitler oli korduwalt sunnitud ilmuma rõdule ja
näitama ennast meeleavaldajatele. Neljapäeva
Hommikul varakult algas väeosade marssimine
Ida-Lääne tänavale, k»S ott ette nähtud suur pa
raad. Tänav oli juba eelmisest õhtust saadik ilu
tuledes. Varahommikul ruttasid ka rahvahulgad
nendele tänavatele, kust oli ette nähtud Hitleri

Danzigi linnavalitsuse esindaja, kes andis temale
edasi Danzigi aukodanikuks valimise diplomi. Kell
11 lahkus Hitler riigikantseleist ja sõitis paraadile

wisjon paraadmarstga. PiduStuSte ajal tiirleS

Jälgige, palun, vaateaken!,
feministe täitmine.

Vabariigi presidendi Õnnitlus
Hitlerile.

„Lihaekspordi" asemikkudekogu
koosolek

Wabariigi president S. PÄts saatis Saksa rii

Eile peeti Tallinnas „EeSti LihaekSpordi" ase

gikantsler A. Hitlerile tema 50. aasta sünnipäeva
Puhul järgmise telegrammi:

mikkudekogu koosolekut, millest võttis osa 75 esin

„Teie 60. sünnipäewa Puhul palun
wastu wötta minu siirad õnnitlused nii

Teile isiklikult, kui ka Saksa rohivale.
Kroonigu önnistusrikas rahu ja edu Teie
suurt elutööd.

S. PiitS,
Eesti Wabariigi President."

President dr. Hacha, diplomaatlik korpus ja wäliS-

dajat kogu riigist. Koosoleku juhatajaks waliti B.
Rei Saaremaalt» kuna J.-Hansen jäi wähemusse.
Koosolek kestis 8 ja pool tundi. Möödunud aasta
aruanne võeti wastu tasakaalus 4.290.000 kroo
nil, milles puhaskasu 44.592 krooni. Puhtastka
sust määrati 9000 krooni Vabadussõja Monumendi
hääks. Käesoleva aasta eelarwe wöeti wastu ta
sakaalus 3.938.370 kroonil. Juhatuse esimeheks
waliti tagasi 4 aastaks A. Käbin. Nõukogusse wa

J. Welitar ja Wömma. Tervitustelegramm saadeti
põllutSöminister A. Tupitsale.

Inglise-Vene liidu küsimus
Nõukogude Vene ja Inglismaa soovivad teada üksteise lähemaid seisukohti ja lubadusi* Londoni Vene
saadik Maiski sõitis Moskvasse

jõudnud vastastikkusest seisukohatade selgitamisest.

maa suhted üldiselt HSSd. Mingit erilist uut katva
walitsusele tal kaasas ei olewat.
Briti ülemkojas toimusid kolmapäewal wälis

meie peame töötama abinõudega, mis on meie kä

suluses ja Ahendama oma jõud nende riikidega,
kes on walmiS wastu panema poliitikale, mis on

Nõukogude Wenemaa ei elewat meel veendunud,

poliitilised waidlused, kus lord Halifaz wastaS

rajatud jõule. Briti walitsus on alati valmis

et Inglise poliitika muutus Ida-Euroopas oleks
kindel ja püsiv. Teiselt Poolt olewat küsimus,

mitmetele küsijatele. Wahekorrast Nõukogude Lii
duga ütles Britt välisminister kokkuwõttes järg.
mist: Mis puutub meie läbirääkimistesse Rõuko
gude Liiduga, siis wöin ma Praegu ainult öelda,
et need jätknwad ja ma loodan, et erinevate seisu
kohtade arweStamine wõimaldab meile teha edu
samme küsimustes, mille lahendamisele need läbi

WStma osa positiivsemast pingutusest mitte ai
nult panna piiri jõule, waid edendada kestwat
rahu. Kahjuks on wabade läbirääkimiste meetod

missugust ati Nõukogude Wenemaal on võimalik
anda, itta meel lahtine. Mõned Inglise ajalehed

kirjutavad, et Nõukogude Wenemaa soowiwat
teada lähemalt Inglise kavatsusi, enne, kui ta an
nad mingeid lubadusi. Inglismaa omakorda soo

vivat saada Nõukogude Wenemaalt lubadusi,

rääkimised on suunatud. Siin esitati küsimus,

enne, kui asutakse üksikasjade kaalutlemisele.

kas neil läbirääkimistel on puudutatud ka Maitset
ookeani. Seni on läbirääkimised käinud eriti sei
sukorra kohta Euroopas. Et ole aga wõimatu, et

Helsingist teatatakse, et Nõukogude Wene Lon
doni saadik MaiSki wiibiS kolmapäewal läbisõidul
Moskvasse lühemat aega Soomes. Saadik saabus

Soome lennukit Stokholmist. Maandumisel Turu
lennuwäljal Püüdsid Soome ajakirjanikud saada
saadikult usutlust, kuna Maiski omal ajal oli Nõu
kogude Wene saadikuks Helsingis. Kuid Maiski
keeldus pikemaist seletusist. Ta tähendas ainult, et

on teel Moskvasse, et anda ema valitsusele aru
üldisest rahwuSwahelisest seisukorrast ja Inglise
waiitsuse suhtumisest sellesse. Saadik ütleS, et
nagu teada, on Nõukogude Wenemaa ja Inglis-

läbirääkimist jätkatakse edaspidi ka laiematel

aluStel. -' 1
Lord Halifaz rõhutas edasi, et Briti valitsus
soowis nähg tõhusat süsteemi agressiooni vastu,
mis oleks aga varustatud võimalustega Pöördeks
rahule, kusjuures kedagi ei jäetaks välja, kes ta
havad meiega ühineda. Aga meie peame kõige
päält koondama kõik oma jõud konkreetsele prob
leemile meie ees. Walitsusele on tehtud ettehei

Hiina väeosad Kantoni lähedal» jaapanlaste edu teistel rinnetel
Hongkongist teatatakse, et Hiina väeosad jät
kavad edasitungi Kantoni suunas, kuna Jaapani
väed taganevad. Hiinlaste eelmäed on umbes 15

kilomeetri kaugusel Kantomst. Kanton-Kouluni

nurja ajanud hiinlaste katse Tfhengtsheni linna
tagasivallutamiseks Kwantungi provintsis.
Pekingist teatatakse, et lahingud Kaifengi lä
heduses on lõppenud teisipäeval Jaapani vägede

raudtee on praegu täieSti hiinlaste kontrolli all.

võiduga. Jaapanlaste seletuste järgi on Hiina

Jaapani sõjaväeringidest teatatakse, et Jaa
pani mäed on täielikult wallutanud strateegiliselt
tähtsa Tashieni linna Hainani saare loodepoolses
osas. UmbeS 20.000 meheline Hiina armee, kes
kaitses linna, põgenes saare sisemaale Pärast seda,

kui ta oli linna hooned süüdanud põlema. Domei
agentuuri teatel on jaapanlased tiiwahaaranguga

kõrwale heidetud ja mett ei ole nüüd muud Võima
lust, kui fuuredada omg jõudu ja teha end wastu
vaidlematult Võimeliseks vajaduse korral teoS
taba oma lubadusi.

Vene ja Briti läbirääkimised
arenevad soodsalt
London, 20. aprillil. „Times" kirjutab,
et Inglise Prantsuse lähenemine Wentte teeb edu

samme. Moskva on andnud julgustava vastuse
Briti ja Prantsuse ettepanekutele.

„Daily Herald" arvab lord Halisaxi kõnet
analüseerides, et on rajamisel Wene-Jnglise koos
töö. Edast teatavad Londoni lehed, et Moskva on
teinud Brittte ettepanek» abistada Wenet sel ju
hul, kui Jaapan tungib temale kallale.

teid, nagu toimuks tema poliitika tükiviisi. Aga

Võitlused Kauge-Idas

teated hiinlaSte edust HonaniS ja Shanst rindel
sihilikud. Kõik hiinlaste edasiliikumise katsed ole

Margatest teatatakse, et male hääturniiril 7.
woorus P. Keres võitis poolaka Rajdorsi kergelt.
Zkuid ka Flohr võitis oma vaStase. mistreeS Ste
vensoni. Seega jäid mõlemad turniiri juhtima 5J4
punktiga. Capablanea on kolmandal kohal S punk
tiga.

Mis puutub esimesse reservturniiri, siis Ilmar

Raud viigistas Pogoriellyga. Raual oli 5 punkti

liti Ahman, Lamp, Lindpere, O. Kask, J. Talur,
M. Minnal, J. Kurg, A. Pedrik, A. ReemSe, Chr.
Arro, A. Rei, J. Rebässow, A. Ojango, A. Malla,

»,TimeS" teatab, et Jnglise-Nöukognde Wene
vahelised läbirääkimised ei »le seni kaugemale

Eesti saadik Warssawis Markus andis kolma
päeva õhtul Eesti sõjavägede ülemjuhataja kiud

ral J. Laidoneri auks dinee, millest wõtstd osa
Poolt sõjaminister, kindralstaabi ülem. välismi

Sunred rahvahulgad südaööl juhti tervitamas» Hiigelparaad 40*000 sõduri osavõtul
Saksa riigikantsleri ja juhi Adolf Hitleri siin

ohvitsere.

21 afuS ta teele Krakowisse, kus ta kohtad oma
Warssawist teatatakse, et dineel, mille marSsal

Berliinis

kindral Stachiewicz, hulk kindraleid ja kõrgemaid

LaKsa laevastik Külaskäigule
Portugali
Lissabon, 20. aprillil. Saksa laevas
tik saabub Portugali külaskäigule «.—lO. maini.
Külaskäigule sõitvasse laevade divisjoni kuulub
üks soomuslaev, neli allweepaati ja mitu trans
portlaewa.

Inglismaal loodi varustusminis"
teerium
London, 80. aprillil. Pääminister

vat lõppenud täieliku ebaõnnestumisega ja toonud
kaasa ainult konflikte Nõukogude sõbralikule Hiina

Chamberlain teatas eile alamkojas, et senine trans

Väeosade ja rahvuslikult meelestatud väeosade
vahel.

Warustusministeeriumi päämine ülesanne seisab
teatavasti tõhusas kaasaaitamises sõjaväe varus

portminister on nimetatud warnstusministrits.

tamisel.

Briti valitsusel ei puudu hääd tahet
London, 20. aprillil. Lord Churchill
esines suurema kõnega, milles ta sitles, et SuurBritannia walitfufele wöib ette heita tugewa ener
gia puudust, kuid mitte kunagi hääd tahet rahu säi
litamiseks. Kõneleja lisas, et kõik impeeriumi osad
toetawad sõja korral emamaad suure ohwrimeel
susega.

Ühendriikide lehed Slovakkias
keelatud
Bratislava, 20. aprillil. Siseminis
ter keelas ära tosina ühendriikides ilmuva slovak
kide ajalehe sissetoomise. Keelu põhjustas nendo
lehtede vaenulik toon praegusele reshiimtte Slo
wattias.

Rumeenia välisminister Hitleri
juures
Saksa riigikantSler ja juht Adolf Hitler võt
tis kolmapäeval jutule Rumeenia välisministri

Cafencu. Enne vastuvõttu oli Saksa wälismi
nistri villas Dahlenis korraldatud eine kitsamale
ringile. Pärast lõunat oli Rumeenia wölisminist
ril marssal Göringiga tunniajaline jutnajamine.
Hiljemini oli tal pikem jutuajamine ka von Rib
bentropiga. Nagu hästiinformeeritud ringkonnist
kuulduv, olewat Cafencu annud kindlustuse, et
Rumeenia ei ühine Jnglise-Prantsuse-Rõnkognde
Liidu ümberpiiramispoliitikaga Saksa riigi vast».

õnnetus metsatööl
Tallinna haiglasse toimetati eile ravimisele
Kuimetsa vallast, Wahastu külast 22-aastane met
satööline Lembit Aletv. Talle oli metsatöödel kuk
kunud pähe puuoks, tekitades raskekujulise pääpõ
rutuse.

Veoauto kukkus kummuli
üleeile õhtul juhtus Paide-Põltsamaa maanteel

õnnetus Tartu veoauto B-22ö-ga. Weoautole
sõitis teel vastu üks Tallinna sõiduauto suure kii
rusega. Weoauto hoidis liiga ühele teetüljele ja
kukkus seetõttu kummuli kraavi. Weoautot juhtis

J. Raudsik. Inimestega õnnetusi ei olnud, kan
natada sai auto ja mitmesugune kaup, millega olr
laaditud auto.

3 miinuse juures ja ta jagab 3.-4. kohta jugo
staavlase Koenigiga.

Kanepil vähemalt hõbemedal
kindel
Dublinis peetawatel Euroopa meisterwõistluS
tvl poksis on eestlase H. Kanepi käsi käinud ka tema

teisel matshil wäga hästi. Nimelt wõitis meie ker
gekaallane punktidega belglase Jacobsi. Kuna fee

matsh toimus poolfinaalis, on Kanepil sellega
teine koht ja hõbemedal juba kindel. Kanepi was
tasekS finaalis on sakslane Nürnberg.
Teiste eestlaste käsi ei käinud samal ajal aga
sugugi mitte hästi. Nimetas raskekaallane Martin

Linnamägi eli sunnitud oma esimeses matshiS
wastu wõtma kaotuse itaallaselt Lazzarilt, kuna
sulgkaalvs Karl Käbi kaotas poolakas Czortekile.
Linnamägi kaotas punktidega, kuna Käbil puruneS
kulm ja ta pidi edafiwõistlemisest teises ringis loo
buma.

Neljas eestlane A. Raadik sooritad oma esi
mese matshi täna õhtul. Muide Raadikut tuntakse
Dublinis kõige rohkem ja temast ennustatakse oma
kaalu wõitjat. Noorim Eesti poksijatest, Kanepi on
täielik üllatuSmees.

Tallinna kirjanikud ühingusse
Eile asutati Tallinna Kirjanike ühing, ühingu
esimeheks waliti Ed. Hubel, abiks A. Mälk, sekre
tariks H. Wisnapuu, laekuriks A. Kiwikas ja ame

tita juhatusliikmeks A. Gailit. Rewisjonikomis
joni waliti J. Jäik, Ed. Wisnapuu ja J. Õngu.
Saadeti terwitustelegramm Eesti Kirjanike Lii
dule. Paralleelselt asutatud Tallinna Kirjanike

Liiduga jääb edasi töötama Tallinna Kirjanike
Koondus.

Kaotas kihlveoga hobuse
Lüganuse jaoskonnakohtuniku juures oli nel
japäewal arutuel huwitaw psrotsess. Umbes kuu
aega tagasi oli Kiwiöli kaewur Karl Lehtpuu löö-,
uud käe Purtse küla elaniku August Oltiga. Leht
puu lubas muretseda ööpäewa jooksul 1200 ühe
sendilist raha. £li seda ei uskunud ja lubas Leht
puule anda sel juhul oma hobuse ühes rakmetega.

Kihlweo sõlmimise juures oli kolm tunnistajat ja
Lehtpuu wõttis need kaasa, kui tal ettenähtud ajaks

oli toos tarwiline arw ühesendilisi rahasid ja lätS
Oldi juurde hobust nõudma. Olt ei tahtnud nüüd
kihlwedu tunnistada ja ütles, et ta ei mäleta, miS
ta purjuspäi teinud. Kohtus tehti aga selgeks, et
kihlwedu oli sõlmitud kõigiti seadusepäraselt ja Ol
dilt mõisteti hobune koos rakmetega Lehtpuule.

Palju varandust ja palju naisi
Mõni kuu tagasi suri kuulus õlimagnaat sir
Henry Deterding, kes jättis järele tohutu waran
duse. Deterdingi jäi leinama ta noor abikaasa, teS
oli arwult kolmas. Lest sünnitas paar kuud päraH
Deterdingi surma tütre. Testamendi kohaselt wast
sündinule langeb osaks 250.000 naelsterlingit. Kui

suur on üldse Deterdingi poolt järele jäetud pä
randus, seda pole siiant weel suudetud täpselt
kindlaks teha, turd igatahes ei ole seda wähem kui

2 miljonit naelsterlingit. See warandus langeb
testamendi kohaselt ühesugustes osades lesele ja
Dererdingi lastele kõigist kolmest abielust. Wiimastz

korda oli sir Deterding abielus narssekretäri
Charlotte Minna Knaaliga. j
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Riigikaitse olgu tugev

Linnavolikogude valimisseadus tagasi

Teenistusaja pikendamine tõstab veel meie tubli kaitseväe löogivõimet
Ajakohases sõjamäes iga meeS peab olema saa

sõjamäe tase ei oleks mitte majalikul kõrgusel. Wä»

teline mõitlema omaette lahingüksuseua. Teda,
«ida nõuti marematel aegadel juhtkonnalt, nõu
takse nüüdisaja moodfaS sSjawäes teatad määral
igalt mõitlejalt. PSäle isikliku mehisuse pead wõit
lpja omama küllaldaselt teadmist, saart oSkast ja

liSmaade asjatundjate armateS on meie sõjawägi
nii relwaStuselt kat ka mäljaõppelt AS paremaid

wilamast sõjatehnikas.
Seda ei saamatuta lühikese, kuusid kestma aja

peame ajaga kaasa minema ja kõik tegema sellekS,
et meie sõjamäe lõõgiwõime ei jääks teistest maha,

teenistuse kestel. Mida pikem oa ajateenistuse

Maid sammuks oma väärtuselt alati teistest ees.
LtsakS Mäljaõppe wajaduStele peame armeSta
ma ka sõjaaegsete aastakäikude väiksemat kooS

kestwaS, seda põhjalikumalt saadetakse teoStada
ajateenijate mäljaõpe ja seda kindlamini on taga
tud riigi mäline julgeolek.
Meil on ajateenistuse kestwaS waStawalt mäe

komisjoni
Suuremad vaidlused linnavolikogude valimisseaduse ümber Riigivolikogus

ja Mõld julgesti seista kõrMati oma lõõgiwõime
poolest teiSte riikide omadega.

ArweStadeS aga olustikku, milleS asetseme,

seisa. Sündimuse langus maailma- ja Mabadus
. sõja päewil annab nüüd end tund» ja jast nende

Kolmapäeval algas Riigivolikogus lin
navolikogude, valimisseaduse arutamine 1.
lugemisel. Aruandja L. Vaher andis üle
vaate seadusest ja puudutas komisjoni
poolt seaduses tehtud muudatusi. Selle jä
rele tekkisid elavad kus
juures vaidlused keerlesid päämiselt pro
portsionaalse ja isikuvalimise süsteemi üm

aastakäikude juureS, keS on ajateenistuses wõi keS

ber.

tõttu ei olnud meil wõimalik teisiti talitada. Guu
remal osal ajateenijatest tuli paratamatult leppida

sinna kutsutakse. Et hoida sõjawäge normaalses
suuruses, tuleb paratamatult teeniStuSaega piken

Maid aaStase mäljaõppe ajaga.
üldine soom on, et me hoiakstme oma sõjamäe
MalmiSoleku tõhususe ajakohasel kõrgusel ja selleks
ohmerdakstme rohkem kai marematel aastatel. Ma
jandaSelu Paranemise tõtta mõime ka seda teha ja

dada.

kuult maemaga, kai möödunud kriistaaStatel.

küsimnSte lahendamisele. .u.

J. Väin. Ö. Gustavson, A. Piip ja O.
Lõvi kaitsesid seni maksnud proportsio
naalset valimisviisi. Prof. Piip põhjendas
proportsionaalse valimisviisi paremust sel
lega, et proportsionaalne valimisviis annab
esinduse kõigile kihtidele. Uue valimisviisi
juures võivad aga teatud grupid oma esin
dusest linnavolikogudes täiesti ilma jääda,
mis toob linnavolikogude koosseisudesse
radikaalseid muudatusi.
J. Perens vaidles vastu arvamisele,
nagu oleks juba ette teada, millisteks kuju
neksid uued linnavolikogud. Uuel seadusel
on kõigepäält see paremus, et ta võimaldab
valijatel valida linnavolikogudesse just
neid isikuid, keda nad sääl näha soovivad.
Teiseks on isikuvalimiste! see paremus, et
selle alusel valitud volinikud ei ole seotud
teatud kihi huvidega ja saavad otsustada
erapooletult ja linna üldhuvides.
Siseminister R. Veermaa oma sõnavõ
tus ütles, et rahva üldine soov, on et va
lida saadaks ikka seda, keda tahetakse.
Ja praegu on valitud kesktee, mida alati
on soovitud. Valitsus on lähtunud seisu
kohast, et valimisviis olgu selline, et ta
oleks rahvakihtidele arusaadav ja lihtne
käsitada ja et omavalitsuste esinduskogud
saaksid tugeva koosseisuga ning töövõi-

liikidele 12 kuni 18 kuud. Majanduslike olud»

Paranenud olukorras wõime uuesti pikendada aja

PSäle pikemate kaalumiste wabariigi president
otsuStaS sõjawSgede ülemjuhataja ettepanekul mää

rat» kõigis mäeliMdeS ühtlane teenistusaeg 18
kuud. Selle otsusega ongi asutud ülaltähendatud
Sõjamäe lõõgiwõime tõstmisega on antud meile

kindlustus, et wõime alati oma iseseisvust ja rii

teeniStase kestmast.

Öelduga ei ole aga wihjatad sinna, et meie

gipiire kaitsta wõidukalt.

Ungari ühineb Berliin-Rooma teljega
Mussolini ja Ungari pääministri Telcki kõnelused Rooma banketil
Tefipäewa õhtul andis Mussiliui Palazzo Be
nezias Ungari riigimeeste ankS Saateti, tui Dvee
ja Ungari pääminister krahv Teleti efinestd lanaUnedega. Oma kSneS Mussolini rShntaS ItaaliaUngari otsekohest sõprust. Mõlema riigi ühised
huvid nõuavad arusaamist ja solidaarsust mõ

dagi ei lahuta Ungarit Itaalia poliitika põhja

Oma waStuseS ütles Ungari püüminiSter

panewatest eesmärkidest. Truu teljepoliitikalo,
mille Ungari ou spontaanselt «astu võtnud, ei
või meie ludada, et mingi «öim Püüab meie rah
«usltkku poliitikat asetada «ale «algusesse. Mis
sugust paremat tõendust «öib anda Rooma Ber
liini ja Budapesti poliitika tarkusele, kui suhete
kaswaw arenemine BudaPeSti ja Belgradi «ahel»
ühtlast seletas Ungari välisminister Csaky Ste

krahv Teleki, et Itaalia poolt nüidatud usaldusel»
ja arusaamisele waStab Ungari samal «iistl. Mi-

fani agentuuri estndajale, et prefident Rooseveldi
üleskutse on ebameeldi«alt üllatanud Ungarit.

lema riigi «ahel. Selle tahte ««efS tõenduseks on
Ungari liitumine komiuterniwaStafe lepinguga.

Haripunktil

Tänavune kevad näib kujunevat jahedaks ning muutlikuks
Möödunud märts näitas küllalt kujukalt, et

S. 0,1 mm, 10. 0,5 mm, 16.—> 0,2 mm,
17. 0,4 mm, 18. 0,2 mm, 19. 0,2 mm,
20. 0,0 mm, 21. 0,2 mm, 22. 0,8 mm,
28. 0,8 mm, 24. 0,3 mm ja 25. 0,1 mM.
üldse on sademeid lume teralume kujul esine

püsides sääl mitu päetva ühtsoodu. Loomulikult
tõid põhjatuuled enesega kaasa ka temperatuuri

nud 14 päetva kestes. 21. ja 24. märtsi vahel esi
nes paiguti sulalund ning vihma, kuid võrdlemist

languse, mistõttu maapind suurema osa kuust püsiS

vähesel mõõdul.

külmanuna. Möödunud kuu madalast temperatuu
rist tingituna Püsisid suurematel järvedel ka jää
kaaned, mis alles käesoleva kuu algul hakkasid
pidevalt lagunema, ehkki jõed olid juba ammugi
lahti.

Kuna märtsis Põhjamere jahedate õhumaS
side testivate mõjude tõttu õhutemperatuur püsis
wõrdlemisi madalana, siis ka õhu niiskuse sisalda

wus oli wõrdlemisi wäike. Nii pole märtsis (and
med Met. Obs. Päri waatlusjaamalt) registreeri
tud enam kui kakS juhtu, mil sadas wihma. Hutvi
taw on siin märkida, et möödunud weebruaris sa
. das terwelt kaheksa päewa kestes wihma ja õhu

Tavalisi kewadrajufi, mis tähistavad ülemi
nekut soojemate ilmade suunas, märtsis et esine

nud ja neid võib oodata aprillis, eriti aprilli vii
masel poolel.

Märtsi temperatuur'püsis võrdlemisi stabiil
sena, keskmiselt —3—6° C alla nulli, kuna kuu
madalaim temperatuur oli —l2° C.
Kokkuvõttes peab ütlema, et möödunud märtS

oli võrdlemisi kõle ning kuiv kuu, puhusid 2—4pallised põhjakaarte tuuled ning sadas lühemate

. soojus ulatas paiguti üle +B°® järele. Märtsi

vaheaegade järele kerget lund. Seetõttu hilines ka
tänavu märgatavalt mahlade liikumine taimedes
ja kannatasid rukkiorased, kuna päeval maapind
päikesepaiste mõjul kergesti sulas, öösi aga külme

. ilmastik sarnanes feega mitmetpidi tawalise weeb

tas, mis mõjus kergitavalt ja rikkus oraste juuri.

ruari ilmastikule ja wiimane jälle märtsi ilmas
- tikule. Kuud olid nagu ümberwahetatud, kuna ju

Praegu, aprilli keskpaigas, pole kõledate ilmade

weebruaris toimus ka ketvadine lumeminek, mis
tawaliselt ikka juhtub märtsis.

periood veelgi lõppenud ja on põhjust arvata, et

päriselt kevadiselt sooje ilmu võib loota alles

mis aga Püsis üSna wisalt togu möödunud kuu

järgmise,- s. t. maikuu algusest. Samuti võib esi
neda korduvaid lumesadusid, ehkki 11. skp. oli
esimene äike ja sadas sellele järgneval ööl sooja
vihma.

ZeStes, kuna ajutised kerged lumesajud tõid weel
pisut lisagi juure. SadaS siiski wõrdlemisi wähe,
nimelt 3,3 mm, mis ttdö kuuringi kohta keskmiselt
ainult 3,12 mm päewas, seega märtsi kohta wõrv
lemisi wähe.

Kindlasti aga püsib ilmastik tveel mõne aja
kestes üsna wjukana, kuni soojad ning jahedad
õhumassid endid on tasakaalustanud. Praegu on
maapind juba üsna sügawalt sula, samuti on ka
teedel „Põhi" läinud ning mahlakased jooksewad.

üksikute päewade järele on sadanud: 2. 0,8

Ketvad hilines tänawu küll pisut, kuid ehk on suwi

Weebruar pärandas märtsile talwemälestusena
mõningaid lumelaike ning külmanud maakamarat,

mm, 8. 0,1 mm, 4. 0,2 mm, 7. 0,2 mm.

see-eest seda soojem.. J. T.

Kuidas kasvatada lina?
Igas talus peaks leiduma wäike maalapike,
kus saaks lina kaswatada. Ei tarwitse lina toota

limift tingimata tuleb puhtida „Ceresaaniga" wõi

ainult turustamiseks, waid esijoones oma talu lina

kohta. Seeme tuleb külida kohe pääle öökülmade
möödumist, sest warasem külw annab harilikult

nõude rahuldamiseks.

„Cermisaaniga". Külwinorm on 80—120 kg ha

Kõik mullaliigid pääle soomaa ja kuiwa liitva
maa ort kõlbulikud lina kaswatamifeks. Mis külwi

suurema saagi.

korda puutub, siis olgu linal kehtvadel maadel hää

rohte häwitada, kuid see on aeganõudew ja kulu
kas töö. Sellepärast tuleb umbrohtude häwitamist
teostada juba mullaharimisega.

eeüvili (kartul, juurwili). häädel maadel halwem

eelwili (kaer, rukis j. n. e.). ühel ja samal mul
lal ei tohi lina üle 1 aasta kaswatada. Seda tvõib
teha alleS 7—B aasta järele.

Kastvuajal tuleb nii palju kui wõimalik umb

Mullaharimine algab juba eelwilja korastami
sega. Kohe pääle eelwilja koristamist tuleb maa

Lina koristamine toimub käsitsi „kitkudes".
Kus on olemas aga suured linawäljad, sääl tar
witatakse uuemal ajal linakitkumise masinaid.
Meil EeStis et ole need seni tarwitusel olnud.

uuwrohtude häwitamiseks koorida ja sügisel sügaWalt künda, nii. et muld saaks sügawalt külmuda.

töötamine (leotamine, murdmine j. n. e.), miS

See soodustab mullakäärimist. Kewadel tuleb
mulda libistada wõi äestada. On muld liig kohe,

Pääle kiikumist ja kammimist järgneb lina ümber
aga moodustab juba eripäätüki.

G. M.

siis peab teda rullima ja kohe pääle selle kerge äk
kega äestama.

Toitainete tagawara peab mullas olema kül
laldane, et kindlustada hulgalist kui ka kiu poolest
ühtlast saaki. Harilikud wäetisained, nagu lauda
sõnnik, wirts ja haljaswäetis ei ole kohased linale
sellepärast, esiteks, et neid ei saa ühtlaselt mulda

wiia ja teiseks soodustawad nad umbrohu tekki
mist, mis linale eriti kardetaw. Selleks tuleb wõi
matuste piirides tarwitada ainult kunstwäetisi
I—2 kotti superfosfaati ja I—2 kotti kaalisoola
ha kohta. See tuleb külida umbes 2 nädalat enne
seemnekülwi.

Seemneks tuleb tvalida ainult kõrgewäärtus
likku, 95—97% idanetvusega seemet, mis enne kü-

Aerodünaamilised ülikonnad
Maailmas on igasuguseid rätsepaid, hanejalga

des ja ilma, kuid loomulikult löötvad Ameerika
rätsepad kõik teised oma nimekaimud üle. Täna
wusel Ameerika rätsepate traditsioonilisel kewad
kongressil üks selle tsunfti esindajaist tegi ettepa

Euroopa Icriis näib kiires tempos lähe
nevat kulminatsioonipunktile, mil otsusta
takse maailma kultuurihälli saatus. See
kriis ei ole piirdünucf ainult meie kontinen
diga ja kui Euroopas peakski puhkema
tulikahju, siis süütavad sädemed vist kiili
' kogu maailma.
Euroopa kriis algas õieti siis, kui Saksa
sõjajõud okupeerisid Rheinimaa. Rahuli
kumatel perioodidel on ainult tehtud ette
valmistusi uuteks aktsioonideks ja kogu see
aina demonstreerib Euroopa status quost
huvitatud riikide diplomaatia võimetust
ning lühinägelikkust ja patsisismi narkoosi
uimastavat mõju.
Paraku on õhk praegu laetud ärevuse
elektriga ja närvid on pingul. See ärevuse
laine ei haara üksi Euroopat, vaid pahen
, dilised teated on ulatanud isegi üle At
landi. Sellele reageerisid Ameerika Ühend
riigid, või õigemini president, ebameeldiva
sünnipäevakingiga härra Hitlerile. Ja nüüd
jälle vist küll kogu maailm ootab Hitleri
kõnet 28. skp., mil Saksamaa juht ning
kantsler annab Ameerika Ühendriikide
presidendile oma vastuse.
Milline on see vastus? Teljeriikide
nõudmised on ametlikult esitatud ja ei näi
olevat tõenäoline, et nendest oleks nüüd
võimalik loobuda. Juba teljeriikide prestiiž
ei luba seda ja samuti võiks nõudmistest
loobumine põhjustada ka sisepoliitilisi ta
gasilööke, sest fašistlik dünaamika ei salli
taandumist. Kõige ilmekamalt väljendab
seda Mussolini, ütlus: „Kes seisma jääb,
on kaotanu!" Igatahes on härra Hitler liig
hää diplomaat, £t. paugutada uksi ja loo
buda läbirääkimisist. Konverentsi laua
juure ilmuvad teljeriigid aga relvadega ja
Euroopa saatus oleneb siis Inglis- ning
Prantsusmaa vastutulekust.
Rooscvelti aktsioonil on see pluss, et ta
selgitab olukorra. Muud tähtsust tal ei näi
olevat ja seda, mõistab ka Inglise ning
Prantsuse avalik arvamine, mille vaimus
tus USA presidendi sammu üle on juba
vaibunud»

Julgeme loota,, et otsene hädaoht on
meist veel eemal ja seepärast ei saa me ka
aru, kuidas mõnelt poolt on osutatud eri
list agarust meile .abi pakkumisega, ilma et
me selle vajadusele oleksime vihjanud
poole sõnagagi. Meie teame, et poliitikas
ei tunta sentimentaalsust ja et ükski võõ
rastest ei tule meid abistama ainult kaas
tunde pärast. Seepärast meie hoidume
kahtlase väärtusega sidemeist, mis meid
võiksid teha etturiks Euroopa poliitilisel
malelaual. Eesti on deklareerinud oma era
pooletust ja seepärast meie ei sea oma
riigilaeva purjesid väljast puhkuvate tuulte
järgi, samuti kui me ei luba, et meid pee
taks ida ja lääne kauplemiste ning sobita
miste objektiks.
Eesti rahva närvid on terved ja see
rahvas oskab hinnata oma vabadust, mis
taile pole sülle kukkunud, vaid saavutatud
kangelasliku võitlusega. V. s—ka.

neku moderniseerida meeste moodi, tuues sinna aja

tvaimule wastawat tehnika-joont. Kongress otsus
tas esijoones meeste ülikondade juures tarwitusele
tvõtta n. n. «aerodünaamilise lõike", mis annaks
lühikestele meestele rohkem sihwakust ja elegantsust

juure. Et seda saawutada, tulewad tvestid lühen
dada, kuued teha wöimalikult lühikeseks ja püksid
kitsasteks. Frakkide ja tvisiitkuubede sabasid piken
datakse.

Sii.; . l. ' *
Riigitvolikogu neljapäetvane koosolek algas kell
17.21. Päewakorras oli linnawolikogude walimise
seadus 2. lugemisel.

O. So toi (Tallinn) pooldas J. Koka ette
panekut, kuid juhul kui see ettepanek ei leia wastu
tootmist, siis paragr. 1. anda tagasi komisjoni, sest
toalimisringkondade kindlaks määramine peab kuu
luma Riigitoolikogu kompetentsi.

Siseministri abi A. Tuulse õiendas walit
suse nimel, märkides, et walitsusel ei, ole tahet
ühtki rahwakihti põhimõttelikult toälja lülida toa
limistest osawõtmisest, weel toähem teadlikult mõne
rahtva rühmituse kahjuks midagi teha.

A. Piip (Tartu) teatas, et ka tema toetab
J. Koka ettepanekut. Juhtis ühtlasi tähelepanu sel
lele, et linnade esindajad, toälja arwatud wahest
mõned üksikud erandid on proportsionaalse wali

mistoiisi poolt. Mis jaoks siis linnadele sundida
pääle sarnaseid tvalimiswiise, mis linnadele enes
tele pole toastutoõetatoM'. Pärast seda kui teist
korda oli {5% toõtnud O. GustatosSn Ning aru
andja ütelnud lõppsõna asuti hääletamisele.

J. Koka ettepaneku poolt anti 25 häält ja

Paragrahw 1. juures, mis käsitab walimis

wastu 22 häält. Seega ettepanek wastu toõetud.
Nõuti sedelitega hääletamist. Selle tulemusena

ringkondi, seletas J. Ko k k (Walga), et meie peak
sime siiski jääma proportsionaalse walimiswiisi

26 häält, kuna tühje sedeleid on ära antud 5.

juure. Ta tegi ettepaneku tvõtta par. 1. tvastu
järgmiselt: Linnawolikogude walimistel moodus
tab iga linn oma administratiivpiires ühe wali

J. Koka ettepanek saab poolt 28 häält ja wastu
Seega on ettepanek ka kinnisel hääletamisel wastu
toõetud.

Seejärgi tegi wabariigi toalitsuse üldesindaja

misringkonna. Ettepaneku tegija ütles, et selle ette
paneku wastuwõtmise järgi on wõimalik järgmiste
paragrahwide juures üle minna proportsionaalsele
walimiswiisile. Kõneleja lisas, et kumbki linn, keda
tema esindab, ei poolda käesolewat eelnõu.

J. Kleesment ettepaneku käesoletoa seaduse

L. Johanson (Tallinn) toetas tehtud ette
panekut, samuti ka O. Gustawson (Karksi),

põhiseaduses ettenähtud ajaks ülesannetega

eelnõu kogu ulatuses komisjoni tagasi anda. Juha
taja konstateeris, et eelnõu läheb komisjoni tagasi.
Edasi teatas koosoleku juhataja, et istungjärgu
lõpu eel tuleb intenfiitvsemalt töötada, nõnda, et

kes muuseas ütles, et. uus walimisseadus ei anna
wähemusrahwustele wõimalust saata oma esinda

lõpule jõuda. Seepärast palus toastatoaid komis
jone töötada nõnda, et tuletpal teisipäewal saaks
asuda toastawate eelnõude arutamisele ja wastu

jäid wolikogudesse.

toõtmisele. Koosolek lõppes kell 13.16.

Euroopa kriis

Märts oli kõle

soojale talwele tvõib järgneda üsna külm ning kõle
kevad. Kui möödunud jaanuaris ning tveebruariS
puhusid päämiselt ida- ning läänetuuled, siis märt
sis kaldus tuulte suund juba õige tihti süda-põhja,

melised. Kui linnavolikogud oleksid ainult
kihihuvide kaitsjad teatud arvulises vahe
korras, siis see on eduka töö takistuse suu
reks aluseks.
Volinik peab õiglaselt kaitsma kõikide
elanike huvisid. Linnade elu ei seisa üksi
kute kihtide, vaid kõikide elu korraldami
sel. Ja selle seadusega ei taheta ühelegi ki
hile liiga teha ega teda välja lülitada teiste
hulgast. Ja pole põhjust oletada, et voli
kogudesse tulevad mehed, kes pole töövõi
melised. Lähtekoht on just see, et meie
saaksime volikogudesse selle valimisviisiga
tublisid, tuntud, töövõimsaid isikuid, mitte
aga niisuguseid, kus paar hääd meest on
rakendatud voori etteotsa, kuna moona
voor ja töörood tuleb järele.

Kevadkiri Põltsamaalt
Kevadpühad on juba päevi möödunud ja ke«
vademeeleolud Põltsamaa ellu-ollu suure bravuu
riga sisse murdnud. Konnad hüplevad parkides ja
jõeweertel ja lasevad wahete-vahel kuuldatvale
mõne laisa krooksu. Jääminek jões kestis tänaivu
waewalt paar päetva ja kewadvete hoogne tormit
seminegi on lõppemisel.

Suurimaks ketvadiseks sündmuseks osutus Põlt
samaal suurreede, mil Põltsamaa noorhärrad tegid
jäämurdu, mis alati kujunenud suursündmuseks,

mida wähemalt paarsada inimest vaatama kogu
neb. Seda vaatemängu, kuidas poisid jääpankadel

sõitsid ja jäämürakaid tuuraga purustasid ning
neid tammist alla juhtisid, tullakse vaatama kui
suurimat imet ja nii mõyigi imetles Suurel sillal
hommikust õhtuni.

Munaühisusele ei saabunud mitte ainult muna
pühad, vaid pühade laupäeval haudumismasinast
wäljahautud tibud muutsid pühad tibudepühiks.
Autojuhtidele pole senised kewadilmad kuigi palju
rõõmu valmistanud, sest et maanteed on praegu
väga halvad, porised ja nii mõnigi mees on auto
lihtsalt mitmeks päevaks garaashi puhkama jät
nud, oodates paremaid aegu. Wõrkpallist võlutud

noorurid on juba porises pargis proovinud paar
meeleolumatshi maha mängida. Ka daamidele ja
tütarlastele on jõudnud kevad ja nende nägudelt
peegeldub elurõõmsad tervislikke heike.
Kevadmeeleolud on pugenud ka seltskondlikkugt

ellu ja nii mõneski seltsis on hakanud puhuma
värskemad wuled. Uue juhtkonna mõju tuletõrje
ühingus on end juba veidi tunda annud. Esimesil
kevadpäevi! jõuti Põltsamaal teostada kauaaegne
igatsus rajada siia kodanliku õhukaitse ühing. Kaid

veidi tagasihoidliku rõõmuga peavad vastu mi
nema kevadele need inimesed, kes on harjunud
tundma erilist võlu parkide ja avalike platside
hääkorra üle, sest et uues linna eelarves on selle
ala krediidid tublisti kärbitud. Wististi mitte just
väikese murega ei saa kevadet vastu võtta linna
vanem, sest et volikogu poolt kärbitud eelarvega
ei ole enne sügisesi valimisi kuigi lõbus linnaasju
ajada. Kuigi mõneltpoolt püütakse valimiseelseid
meeleolusid kõigiti eitada, on ometigi märgata, et
käesolevat kevadet ilma valimiseelse õhkkonnata
on raske ette kujutada. Juba kuuldub isegi uutest
linnavanema kandidaatidest ja teatakse kõnelda
isegi mingisugusest ühisest frondist, mille ülesandeks

oleks praeguse linnavanema ründamine walimiS
tel. Kes küll õieti teab, kuidas see on, kuid midagi
on siiski käärimas. Salasosinad ja klatsh pole ke
vadetulekuga Põltsamaal sugugi vaibunud. Lei-

takse üha uusi mooduseid, kuidas serweerida sahtv
tisemaid ja krõbedamaid suupisteid. Eriti peetakse

silmas uustulnukaid, kelle tegewust, iga liigutust
ja iga sõna passitakse suure hoolega.

Wanapoistele kui riigiwaenlastele Põltsamaal
armu ei anta: need on kas liiga „ jumalikud" wõi
ei kõlba kusagile, selle järele, kuidas mõnel liiku
wal elatval suusõnalise wäikelinna traditsiooni
edasikandjal sellise wanapoisiga isiklikult weab.
Muidu ikka kewadel iseendastmõistetawalt pa
katawad kõik pungad looduses, kuid tuletõrje koos
olekul kardeti wäga ketvadist pakatamist. mispärast

koosolek kuulutati Kõigile saabub wis

tisti meeldiw ketvad, waewalt aga neile ühe ette
wõtte naisteenijaile, keS peremehe korraldusele
tvastawalt õhtul aegsasti luku taha pannakse, et ei
oleks kiusatust ülekäte minekuks.
ühes ketvade tulekuga on kerkinud päewakorrale

wäga tähtsa mõiste selgitamine, nimelt: keS oa
trubaduur, hoowilaulik? Selle asja selgitamiseks
weetlewatest ja õilsatest daamidest moodustatud
komisjon ühe rikka, füüsilise kannataja mehe ees
istumisel on pidanud trubaduuri mõiste arutle
miseks mitu kooswiibimist. kuid lõplikule selgusele
polewat weel jõutud. Ühed arwawat, et trubaduur
on laulik, kes laulab maja hoowides, seega alan
daw mõiste, teised aga jälle, et see olewat hoow
konna laulik, kes esinetvat ainult aadlike hoowkon
dades seega hirmus kõrge kutse. Ja pääle selle,
kui keegi noore hingega daam arwas, et kusagil

lorijutus mainitud sõna trubaduur täitvat tema
kohta, alarmeerinud ta kõik oma mõjunatukese ja
teinud korralduse oma abikaasale arwatawale süüd
lasele laboratooriumis inkwisitsiooni teha.
Kõik tvaidlused ses asjas aga lõpetanud keegi
noor gümnaasiumi haridusega preili, kes teadnud
wäita, et ajaloos trubaduuri mõiste käinud ainult

meeste, mitte aga kunagi naiste koha. Ja nüüd
ongi too hoowilauliku au haihtunud— ja rikka tõu
siku intelligentsus paljastatud.

ühe saladusliku ettewõtte wõrra on kewad
Põlsamaad rikastanud. Nimelt olewat äsja ell»
kutsutud korterikomisjon, mille ülesandeks takis
tada mõnede isikute korterisaamist Põltsamaal, et
sel tviisil neist kergemini lahti saada. See komisjon
walinud enesele isegi tvoliniku asjaajamiseks, kel
piisab asjade ajamiseks juriidilist oskust.
Weel kõneldakse siin mingisugusest oletvusest.
keda nimetatakse lihtsalt: tohtri must kurat. See

olewat nüüd päris korralikuks muutunud, ainult
wäikeselt kewadised jooksutuurid sees.

Rooseveldi üleskutse Jaapanile
Reuter teatab Totiost, et president Roosevelt
kavatsevat Jaapani valitsusele saata samasisulise
nagu ta seda tegi Hitlerile ja Mussoli»

Uusi raamatuid
1. Sflvett INGUSE-EEST! SÕNARAAMAT*
1. vihk, 1—176 lk. Eesti Kirjanduse Selts, Tartus,

1939. '

nile. ühe teise sõnumi järgi ei olevat Washing.
tontS midagi teada sellisest kavatsusest.

Briti alamkojas vastasrindlane Ponsonby sit«
leS, et tema et saa Rooseveldi üleskutset pidada
erapooletu vahemehe ilma huvideta sammukS. Ta
arvas, et see üleskutse on küll snurepsiraseks käi

guks, et seada dMaatoreid kitsikusse. Aga on
raske näha, kuidas oleks võimalik niisugusel wit
stl jöudg lähemale lepitusele. Kõneleja kardad, vt
see diplomaatia võib kergesti meelgi süvendada
raskust.

Aastate Jooksul oa seda sõnaraamatut vahata
tatud, sest on tahetud anda teos, mis täiesti rahul*
daks nOudeid. Teos paisub ligilähedale 1400 lk,

suures kaustas ja ilmub kipuni veel sel Vih
kude kaupa ettetellijaile saadetakse il«imgut|

kohe kätte ja nii võib osaliselt katta seda teravat
puudust, mis on tuntud juba pikemat aega.
A. Mansonit. KIHLATUD, I köide. Itaalia kte>
lest tõlk. J. Sarv, Maailmakirjandus nr, 1, 19391
404 lk. Hind 4 kr. Eesti Kirjanduse Selts, Tartu,
1939.

töölised suur- ja kesktööstustes
Töötajate «rw meie tööStusettevöteteS on näi»

danud viimasel ajal tõusu. 1. märtsil oli suur»

Itaalia kirjandust on eesti keeles vähe ilmunud.
Liin pakutakse itaalia kirjanduse kuulsam romaan*

ja kesktöSStuseS kokku 57.072 töötajat. Eelmisel

inis viib lugeja Põhja-Itaaliasse XVII sajandil. Ro*
maani üheks pooleks on lai ja tugev koestik tolle*

aastal samal ajal oli see arv 54.475. MatuSli

aegseist elutingimustest, kus tähtsat osa etendavad

kumateks tööstustegevuse laienemise aladeks on

privilegeeritud vägivaldsed võimumehed-aadlikud
ja egoistlikud kirikuisandad, teiseks pooleks on aga
lihtne poiss ja tüdruk, kes on hakkajad, armasta*
vad teineteist ja peavad abielluma. Kuid nende abi*

olnud Puu-, kehakatte ja pudukaupade tööstus.
Riigi Statistika Keskbüroo andmetel Äi tööStuS»
tööliste keskmine tunniteenistus veebruaris suur»
tööstuses meestele 42,3 ja naiStele 27,1, kefktööS»

Rooüasomnibus süttis põlema
Pariis, 20. aprillil. Lille'i ja Amienfi

tvses vastavalt 35,6 ja 22,6 senti. Tööliste

vahel süttis lühiühendusest roodaSonmibuS. «Sõit»
jad sattusid suurde paanikasse, mille tõttu ei läinud
korda uksi avada, üks naine ja katt meest lämbusid
ning 20 sõitjat said tulehaavn.

reaalteenistus (teenistuse ostujõud) tunniteeniS»
tüse alusel tõufiS veebruaris, võrreldes eelmise
aastaga, suurtööstuses meestele 5 prets. ja naiS»
tele 6 prots.

elu segavad võimumeeste sepitsused. Hargneb väga

elav tegevus, täis pinget, üllatavaid intriige, võit*
lust ja huvitavaid tüüpe, tagaseinaks põrutavad
ajaloolised sündmused ja suurejooneline
tlk.
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Reedel, 21. aprillil 19)9. a. Nr, 46 (61)

Venemaa huvi Balti riikide puutumatuse vastu

Riigikaitsemaksu seadus võeti

Nõukogude Liidu välispoliitika alused. Sõjalisi ettevalmistusi Venemaal

Riigivolikogu poolt vastu

«Helsingin Saww»«t" on nwnlvannd »mn
Ettepanek kogukonnamaksu riigikaitsemaksu arvel mitte suurendada lü
kati tagasi
Riigikaitsemaksu seaduseelnõu oli kol
mapäeva hommikupoolikul Riigivolikogus
arutusel ja võeti 2. lugemisel ja lõplikul
kujul vastu. Nüüd läheb seadus Riiginõu
kogu arutada. Kuna seaduseelnõu 1. luge
misel kõik Riigivolikogu liikmed olid aval
danud oma poolehoidu Uuele seaduseel
nõule. siis 2. lugemisel tehti vaid üksikuid
yähemulatuslikke parandusettepanekuid.
O. Gustavson tegi ettepaneku riigi
kaitse kondi hääks mitte kõrgendada kogu
konnamaksu, sest kogukonnamaksu võt
mise alused pole igal pool ühtlased. Ka
Neeme Ruus toetas seda ettepanekut.
KogukonnamaksU Väljajätmise vastu
riigikaitsemaksu kohustuste alt vaidlesid

Moskva kirjasaatja sulest järgmise sõnumi:
«Moskva PoliitMsteS ringkonni» antakse wiiga
suurt tähtsust sellele jutuajamisele, mi» Nõukogude

V. Velner, A. Rei, M. Reiman ja Viljandi Liidu Berliini saadikul Merekalowil on olnud
esindaja E. Konno. Viimane ütles, et kogu Saksa wäliSminiSteeriumt riigisekretäri WeizsS.
konnamaksu väljajätmine seaduse alt pole ckeriga. Moskva hästiinformeeritud ringkonnist
põhjendatud, kuna riigikaitse hääks maksu teatatakse, et Merekalow oli esitanud Weizsäckerile
peavad maksma ja ohvreid tooma kõik ko Nõukogude Liidu seisukoha, mille järgi Wenemaa
danikud. Kuna kogukonnamaksust vabad eriti suurt huwi tunne» Balti riikidega rippuma
on vanemad kui 60 a. isikud, tuleks leida tuse j» puutumatuse waStu. Seepärast peab Nõu»
võimalus; et ka nemad saaksid kaasa kogude LM iga katset rikkuda Balti riikide puutu
aidata jõukohaselt riigikaitse kõvendami matst wõrdseks Liidule kallaletungiga
seks. O. Gustavson! ja teiste parandusette ja aStnb otsekohe sellekohaseid waStusamme."
Helsingi Rootsi lehe WarSsawi kirjasaatja tea
panekud lükati tagasi ja seaduseelnõu
tab järgmist: «Nõukogude saatejaamad on wiimavõeti teisel lugemisel parandusteta vastu..
Kolmas lugemine otsustati ära jätta ja sea
dus võeti selle järele ka lõplikul kujul
Loosid loosirattas
vastu.
KlaSfiloterii järjekordne lossimine toimub mai
alul. 3. ja 4. mall loositakse 8. klaSstloterii 2. klass.

Sellel loosimisel on 6000 wõitu, mille koguwäär
tuS ühes preemiaga tõuseb 112.V46 kroonile. 1.

Prantsuse ookeaniaurik "Paris" tules
Tulekahju on tekkinud arvatavasti süütamisest
Le Hawreist teatatakse, et Prantsuse ookeani

aurikul „Parisil", mis pidi kolmapäewal aluSta
ma sõitu Rew-Uorki, puhkeS teisipäewa õhtul tuli.

Laewale oli laaditud Rew-Yorgi maailmanäituse
jaoks kunstiesemeid 25 miljoni srangi wäärtuses.

Tuli tekkis laewa leiwaküpsetamife ruumis ja
lewiS kiiresti ülemisele tekile. KuStutuStöõdel sai
üks tuletõrjuja surma. Ainelised kahjud on wäga
suured. Kardetakse, et laew on muutunud sõidu

Sama teate kohta teatav HavaS, et tulekahju
ookeaniaurikut on tekkinud kuritahtlikust süütami
sest. Sama teate järele ou laew saanud niiwSrd
tSfifed wigastufi, et wajunud kolmapäewa hommi
kul Põhja. Teisalt aga teatatakse, et laew ei ole
stiski põhja läinud, waid wajunud ühele küljele.
Asjaomastes ringkonnis loodetakse laewa siiski
päästa.

ühtlast olewat suudetud päästa kunstiesemed.

kõlbmatuks.

klaSstS oli teatawaSti SOOV wõitu 94.000 kr. wäär
tuses, millega 2. klassi» loositakse 1000 wõttu roh

kem ja ligi 20.000 kr. wõrrg suuremas snmmaS.
Kui wõtta arwesfe ka seda, et esimesel loosimisel
teatud osa Pileteid mölludega mängust wälja lan
ges, siis on wõidu wõimalused mängust osawõtja
tele märksa suurenenud. Räüd asetati majandusmi

Muuseas -» -tsuStatud ehitada raudtee, mis ühe»-

kojaS hoknl.

Praegu käimasolewa 8. klaSstloterii menu on
osutunud erakordseks. 1. klassi» müüdi piletid läbi

paari nädalaga ja paljud soowijad jäid ilma plle
tita. Nõudmine piletitele oli kaugelt suurem kui

nia ähwardaw seisukoht Saksamaa nõudmiste fuh

müügile keskmüügllohas 29. aprillil.

dab «rhaugelt sadama MurmautLeuiugrasti
raudteega.

Waatamata äsjalewiuenud kuuldustele mt
wäga võimalik. et Nõukogude Litt d-le enesele
võtnud kehuStust kaitSta «altimaid ja et seda te.

«alt d-le stalutud. Muide »» «õued arwamisel,
et Nõukogude Liidul -» seevõrd suur humi «ende
maade riddnmatuse alalhoidmiseks, et siin vormt
line k»h«St»S osutub üleliigseks.

nele.

~Le Tempfile" kirjutatakse Moskvast, et Rõ»«
kogude Liit pole otseselt huwitatud praegustest

maksuSKttaw tulu ei ületa SOO krooni aaStaS, esi
katvad tuluteadaannete ja selle lisade asjus ainult
aruande bilanssidega aasta aluks ja lõpuks.
Tuluteadaande esitaja palwel wõib maksuins
pektor kaalutvatel põhjustel pikendada üksikjuhtu
mil teadaande esitamise tähtaega, kui see ei takista
maksustamistööd wõi selle lõpetamist tähtajaks.
Teadaande vastuvõtmise kohta antakse kwii

Avalikult aruandvad ettevõtted ko
hustatud 1938. a. tuluteadaanded
esitama 15. maiks
TeatawaSti on kõik a Malikult aruandtvad ette
mõtted kohustatud esitama blanketil worm B nr. 8

teadaande oma eelmise kalendri- wõi tegewuS

aastg tulude kohta hiljemalt 18. maiks s. a.
maksuinspektorile aruandtvate ettewõtete alal,

tung. Teadaande blankette worm B nr. 8 o«

asukohaga Tallinnas.

saada maksuinspektori kantseleist. Kui ruumi puu
dumisel ei mahu kõik teated blanketile, siis wõib

aastaaruanne bilanssidega aruandeaasta aluks ja
lõpuks, kasude ja kahjude arwe, arwete läbikäik,
amortisatsiooni arwe, nimekiri kõrgemasse admi
nistratsiooni kuuluwate isikute ja nendele makstud
iganimelise tasu kohta, ärakiri rewisjonikömiSjoni
ja pääkosooleku protokollist aruande kinnitamise

kaelsuS Itaalia püüdluste suhtes ja Suur-Britan

kirjutab, et otsuStaw tund lööb Wahemere lääne

kogude Liidu huwisid 2) Eriti rahuarmastav suh
tumino naaderriigeSse, kuiwõrd need auStawad
Nõukogude huwisid ja ei siht oma propagandat
Nõukogude Wene waStux 3) Abi kõigile riigelv,
kes langvwad kallaletungi ohwrik», eriti aga naa
berriigele. Kui nad soowiwad kaitsta oma rippuMatust, wõiwad nad kindlasti arweStada Rõuk»gude Wene abiga. 4) Sõjalised ettewalmtStused
wastnpSSletungikS kallaletungil Nõukogude We

seiSwa 2. klaSsi loosimise wöidusedelid loosirattasse,

ka prowintsiS. Rüüd on lootusi, et wähemalt üht
osa neist, keS 1. klassi» jäid Piletita, wõidakse ra
huldada nende piletite arwel, miS seniste pidajate
Poolt jääwad tähtajaks ümberwahetamata. Piletite
Ämberwahetamise tähtaeg on 25. aprillil, ümber
wahetamata piletid lastakse wabamüügile juba
järgmisel päewal, f. o. 26. aprillil kõikides müügi
kohtades, kus pileteid ümberwahetamata jäänud.
Müügikohtadelt tagasi saadawad Piletid tulewad

osaS ja Rheini kallastel. Prantsusmaa kange

p-le mingit kahtlust selles, et Nõukogude walitsu»

jütkab ja täiendab -ma sõjalist ettevalmistust.

nistri poolt määratud komisjoni juuresolekul eel

seda suudeti rahuldada, mitte üksi Tallinnas, maid

Itaalia ennustab otsustavat tundi
Itaalia poliitiline ajakiri „Critica Fascista"

Eriti on rõhutatud nelja järgmist punkti: 1) Hää
suhtumine kõigisse neisse ritgeSse, ke» ei riku Nõu

Koos tuluteadaandega tuleb esitada täielik

kung piletinumbrid on loosirattaSse pandud kõiki
deks klassideks juba 1. klassi loosimise eel. Loosi
rattad on kuni loosimiseni pitseeritult Riigi trüki

sündmustest ja et ta -i vaja -ma julge-leku kiud
lvStamiseks vi mottlifatsto-ni ega liitusid. SiiSti

sel ajal annud mitmel korral päewaS seletust Nõu
kogude wäliSpoliitikast praeguse olukorra suhte».

tartvitada lisalehti.
Tuluteadaande mitteesitamise, pääle tähtaegu
esitamise wõi puudulikkude teadete andmise pärast

karistatakse süüdlasi maksuseaduse Põhjal raha
trahwiga kuut VOO kroonini, kordutvatel juhtu

bel kuni 1.000 krooni. Kui teadaandes ou
tvaleteateid antud maksust kõrwalehoidmife sihiga

kohta.

Wõi kui tuluallikat on sihiga warjatud. fiiS

Pääle selle ettewõtted, kes opereeriwad nii
Eestis kui ka Mälismaal, on kohustatid esitama

karistatakse süüdlast kuni viiekordse varjatust
maksusumma suuruses.

pääle aruannete Eestis tehtud operatsioonide kohta
kg üldised aruanded ja bilansid ettewõtte kõigi ope
ratsioonide kohta.

Raudteeõnnetus Ukrainas

Tuluteadaannete esitamisest on wäbastatud
põllumajanduslikud ühistegelised tootmisühingud,

MrainaS olnud suurem raudteeõnnetus, mi»

nagu: piima-, kartuli-, masinatarwitajate-, tur
ba-, pulli- jms. ühingud.

nõudnud hull inimohwreid. KuuldawaStt olewat
tegu Ukraina rahwuSlaste sabotaashiga. 7 isikut

Mitm, Poola ajalehe teatel olewat Rõvkogud»

otvwat wahistatud.

Muud ühistegelised ettewõtted, kelle arwataw

teS ott toonud konflikti läänerindele. Seepärast
on teljeriigel tarwilik neutraliseerida idarinne,
elimineerides hädaohtlikud wandenõu keskused ja
pannes wõimalikele mittensaldustwääriwaile sõp
radele pääle sellised tingimused, mis neid eemal
hoiab teotsemisest.

Briti loob varustusministeeriumi
Briti walitsuse kolmapäewasle koosolekul ole
wat põhimõtteliselt hääks kiidetud keskasutuse loo
mine kõlamaterjalide muretsemiseks, mis osutub
terwtlikuks eriti territoriaalarmee kahekordistami
sega. Arwatakse, et sellekohase seletusega esineb
pääminiSter Chamberlain Üsna pea.

MB

349
I'

energiliselt raputas Pääd.
Karis ei saanud küsimust lõpetadagi, kui Dawid

Hulk arreteerimisi Palestiinas
Reuter teatab Haifast, et rohkem, kui 260
araablast, kellest paljud tundusid terroristidena, on

Timutirikka põldheina
väetamine kevadel

arreteeritud Britt wäeosade ja politseinike poolt
suurel haarangul tviimase 24 tunni jooksul. See

lußiammoon~

puhastusaktsioon olewat wiimase aasta kestes suu

Kas sa...
riimi ja.. .-jav.'. nuttis ning üldse tegi stseeni.
data, mis sääl päris lahti. Tema lükkas siis ukse
tundsin enda kohuse olewat minna ja järele waa
Ei... jah... Tal olid seljas õõriided. Mina
ta riides?
Kuidas see oli? Kas juba hilja? Kuidas oli
wiskanud tema aknasse.

rim Haifa piirkonnas.

oli Jack ja kes teda õnnetult armastas oli kiwiga

Lühinäidend „Ema linnasõit" tasuta
emadepäevaks
Emadepäetval on sobiw ettekandmiseks kirjanik

Marta Sillaotsa lühinäidend „Emg linnasõit".
Midend oma ainestikuga tabab õnnelikult päetva

kohast meeleolu. Emadepäewaks saab näidendit ka

sutada tasuta. Soowiawaldustega palutakse
pöörduda Emadepäetva Pääkomitee poole. Kodu
majanduskoda. Pikk tän. 36, Tallinn.

satpe&triga
annab
suura Eainasaagi
ja võimaldab talvel
odavasti sööta
piimakarja.

kutsus mind enda juure, sest üks Poiss, kelle nimeks

Noh, waata, ühel ööl tuli ta minu tuppa ja
ta üha põnewamalt.

korda Dawidi poole. Mis asjad need on? päris
Mis see on? küsis Dora jä kummardus oma
matu.

tahtnud Dora wastu 011 a... ebasõbralik ja täna
asjast olen mööda läinud, siis sellepärast, et ma ei
nas ta rahulikumalt. Ja kui ma mõnest üksik
Olen temast juba ammu sulle kõnelenud, sõ
mõlemad käed oma kätesse.

Dawid kummardus üle laua ja wottis Karisi
TÕRVA JA HELME

tada tahaksid?

Ma usun, sääl on siiski, mida sa ometi mulle jutus
-pole mulle kõike jutustanud sellest Dora Normanist.

Dawid, hüüdis nüüd Karis, sa kindlasti
Naiskodukaitse ja maanoored Riidajas kars
knsõhtv korraldajaks. Laupäeval korraldatakse
Riidajas Helme kihelkondlise karskusnädala puhul

Riidaja algkooli, naiskodukaitse ja maanoorte
ühisettevõttel karskusõhtu. Õhtu meelelahutuslik
osa täidetakse korraldajate poolt, kuna kõnelejad
annab EeStt Karskusliit.
sdaitfeliit teostab Riidajas piduliku maiwaStn-

Võtn. Riidaja kaitseliit korraldab 1. mail Riidaja
rahvamajas traditsioonilise maiwastuwõtu.

Riidaja M.-S. „Wambola" lawaStab laulu

mängn. Pärast esimest maid Riidaja muusikaselts

„Wambola" toob Riidaja rahvamajas lavale

laulumängu „ ülenurme minija". Lavastajaks on
pr. Sõödor Wiljandi „Ugala" teatrist.
Tõrvas suur nõudmine aiamaade järele. Tör
toa linnavalitsuses on registreeritud uusi aiamaa

soovijaid linna maadest mitukümmend. Nendest on

võimalik rahuldada linnavalitsusel eestkätt neid
aiamaasoowijaid. kelle kasutuses olnud maad on
läinud ehituskruntide alla. Kõikide maasoowijate
rahuldamiseks ei jätku aga linnavalitsusel prae
guse korra juures tagavarasid.
Tõrva naiskodukaitse võtab osa vabatahtlikust
tööteenistusest. Naiskodukaitse Tõrva jaoskonna
aastapääkoosolekul oma kodu ruumes Tõrtva rae

kojas kinnitati 1338/39. a. aruanne ja võeti vas
tu 1939/40, «. eelarve juhatuse poolt esitatud ku

jul. Wanaduse tõttu väljalangenud juhatuseliik
mete pr. E. Bergmanni ja juhatuse sekretäri pr. E.
Martsoni asemele valitt uuteks juhatuseliikmeteks

pr. M. Sallum ja sekretäriks prl. M. Sirul. Koos
olekul arutati ka linnavalitsuse poolt algatatud
vabatahtlikust tööteenisusest osawõtmise küsimust

nmg kõik liikmed olid sellega üksmeelselt nõus.
töögruppide moodustamine naiskodukaitse liikmes
konnast jäeti juhatuse hooleks.
Tagavaramaade kasutamine ümberkorraldami

et oleksin teda tunnud hästi.
Tööteenistusest osavõtjate nimed päevaraa
matusse. Kuna vabatahtliku tööteenisuse mõte
linnahääkorra eest hoolisemiseks Tõrvas on löö
nud läbi täies ulatuses ning sellest osavõttu loe
takse aukohustuseks, siis linnawalitsus on muret
senud osavõtjate nimede j« töö jäädvustamiseks
~Päewaraamat'u Tõrva linna kodukaunistamise
ja korrastamise töödest tvabatahtliku osavõtmise
kohta/ kuhu iga tõölviibija igakordsel töösolekul
kannab oma käega sisse oma nime. Töösalgad ta
hetakse moodustada kümneliikmelised. Hobuse
meeste töösalgad oleksid aga kolmeliikmelised.

S.-s. „Olymp»a" E. M. stldkorraldajaks

et teie aju oskab siiski ka õieti mõtelda. Ärge unus.
tage seda, et kord ka mina olin maailmas rumal ini

TörvaS. 29. mail toimutvad Tõrtvas Eesti Män-

mene.

Pide kavakohased eelmängud, milliste üldkorralda

; Wmesel päewal suutis Dawid täis tippida ai
nutt ühe poognalehekülje. Ta palus andestust, et
waatamata kõigile püüdmistele oli saawutanud ai
nult sellise nõrga tulemuse. Kuid professor naeris
ja sõnas: Wäga hää.
: Pärastlõunal palus Dawid luba Väikeseks jalu
tuskäiguks. Ta lahkus tornist ja jalutas luidete
Vahel. Meri oli tagasi tõmbunud ja mitu miili kol
last liiwa laiutas ta ees. Õhk wirwendas siniselt.
Professor Rawelli tuli talle järele ja nii jalutasid
mõlemad tükk aega sõnatult külg-külje kõrwal. Wii
maks küsis Dawid, kas ta sõber oli uurinud kogu

jaks jääb vastava ettekirjutuse kohaselt spordi
selts „Olympia". Wiimase poolt moodustatakse
mängudest osavõtvate organisatsioonide ja koolide
vaheline toimkond mängude tegelikuks juhtimiseks

ja läbiviimiseks.
Alustati Wadaduspargi ümberplaneerimisega.

Kolmapäeval alustati Tõrtva WabaduspargiS

ümberehitamisele tuletva osa planeerimisega tvaS
talvalt dr. J. Porti poolt koostatud katvale. Planee

rimise lõppedes algab otsekohe pargi väljaehita
mine.

Põllutööliste töötasu langeb. Kuni viimaste
päewadent seisis Tõrtvas põllutööliste palganõud

lus üsna kõrgel, möödunud aasta omast veelgi
kõrgemal ning näit. Wõrumaa põllutööliste palka
dega võrreldes peaaegu kahekordsel tasemel. Poo
lakate kohalesaabunult on ka siinsed tööliste palgad

hakanud wäiksel wiifil nihkuma allapoole. Kolma
päeval toimus Tõrtvas suureviisiline suvehooaja
põllutööliste kauplemine, kus palga langus ennast
juba avaldas.
Törtta realgümnaasium ehitab ilutviiljakuib.
Tõrtva realgümnaasiumi aias alustati uue maja

ehitamisel riket saanud iluwäljakute kordaseadmise
sele. Tõrva linnavalitsusel on kavatsus asuda lin
ja laiendamise töödega. Kuna maapind kohapääl
na ajuttste tagavaramaade väljaandmata ehitus
kruntide kasutamise ümberkorraldamisele, ümber
on liivane, siis ilumuru tarvis veetakse muld
kohale Helme surnuaia juures asuvalt prügipane
korraldamise vajadus on ttngitud asiolust, et se
misepaigalt autodega, kust on saada väärtuslikku
niue kord, mis on kestnud üle 10-ne aasta, ei ole
enam otstarbekohane ega vasta rahva elulistele " kompostimulda.
nõuetele. Senise korra juures on esinenud juhtu
Tnleb hää önnaaasta. Nagu selgub, on tä
meid, et mõni maarentija ei ole kasutanud ise
navu pea kõikides aedades õunapuudel ohtrasti
maad, vaid on andnud selle edasi. Samuti taga
õiepunge. WarjulisemateS kohtades asuvates ae
varamaade vähenemisel ka üksikud maatükid on
dades Siepungad on arenenud päälegi juba üsna

kujunenud liiga suureks ühe perekonna kohta.

Peaaegu... See tähendab, ma ei usu siiski,

suureks.

oma elu.

Kui olin teie wanune, wastas professor»
olin jesuiitide seminaris. See oli tore koht sine
talval mäenõlwakul Toskana lähedal, haaratud kõik

jaü mäeharjadest. Õige sageli eksis mu pilk üle
raffaelilise maastiku ja mu Vaim heljus kõrguste
suunas. Õppisin sääl erilise innuga, kuid mõnin
gate õpetuste teoreetilisus ei mahtunud kuidagi
minu ajju. Wõtsin juba siis teatamaks, et teadus
ja tarkus on inimese olemasolu kauniks müüri
kiwiks, kuid edu saawutamiseks on tarwis weel
sinna juure leidlikkust ja Vaimu Väsimatust. Nii
hakkasin mina uurima, hakkasid ühtlasi tegelema
suurte ideedega, mis haarasid kogu maa, kõik mered

ja taewa kõrgemad sfäärid. Idee on kunst ja tea851

Karis järele.
Sa tundsid teda wist päris hästi? ei jätnud
end toolil rahutult fiia-finna.
Ei, wastas Dawid lakooniliselt ja nihutas
maga?

wist olnud ebameeldiw, kui oleksin kõnelenud te
Miks pidin temaga kõnelema? Sulle oleks
Karis küsimusi.
Nähes, et Dawid tugewasti punastas, jätkas
Ei.
Kas sa kõnelesid temaga?

järele wõis olla tema.
gin nimelt Hazelburgis naise, kes wälise kirjelduse
Niisama... Mõtlesin waid täna temale. Nä
leiba.
Karis purustas sõrmede wahel wäikese tükikese

Dawid ehmunult wastu.

Kuidas tuleb sa säärasele küsimusele? küsis

hästi, eks ole?
Dawid, sina tunned Dora Normani wäga
gaw waikus ja äkki sõnas Karis muudetud toonis:
Nad istusid õhtueinele. Tükk aega walitses sü
ja jumal õnnistagu sinu tööd.
ära muretse nii palju. Mine oma professori juure
«isi, et ma olen rahul selles uues olukorras. Palun,
sest. Noh, see on lõppudelõpuks ka ükstakõik. pää
viina tõmbasid? Ei! See kõik kujunes iseene
lesse woolu.

taivana. Sest mina olin see, kes sinu tõmbas sel
õlgu kehitades. Tunnen end sinu suhtes wastu

_ Dawid ei wastanud midagi. Siis wiimaks
wõttis ta end kokku ja lühidalt, kuid selgelt kõneles
oma käigust torni'ja wana professori ettepanekust.

Ma teadsin seda! hüüdis Karis, niipea, kui
Dawid lõpetas. Ma teadsin, see professor kängu
tab sinu minust lahti! Ja seda julgetakse maailmas

nimetada sõpruseks l

Ta tahab mind aidata, kuna kogu perekond
on mu põlganud ära, seletas Dawid. Meie olu
kord on selline. Karis, et wiis naela nädalas tähen
dab wäga palju. Ja pääle s«% näitas wana tead
lane suurt inimlikkust ja suuremeelsust. Kas pole

tost?

Jah, wastas Karis. Olen nõus kõike us
kuma, mida sa kõneled. Aga miks nõuab ta, et lä
heksrd tema Mure? Kas ei tee ta seda siiski ainult
selleks, et sind lahutada minust? 00, Dawid, see on
PalM halwem. kui ma julgesin karta! Millise mu
rega, millise hoolega meie hakkasime üles ehitama

oma elu ja nüüd on sellega juba lõpp!
Ei, ei, hüüdis Dawid wahele. Meie ehi
tame ikka edasi ja sammume koos alustatud rada.
>zga päewaga näen ma selgemini ja selgemini, et
tulewiku huwides Pean töötama. Kui ma profes
sori ettepaneku wastu wõtan, siis näitan ka kodus
tele, et tahan töötada, kui see töö on mõistlik. Ja
sinule. Karis, tahan ma sellega just tõendada, et ma
ei ole kaotanud julgust selle saawutamiseks, millest

unistame. Kui olen ükskord iseseisew inimene, siis
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Ehitusettevõtted valdades tööstus*
maksu alla

Võimalus tellida veel poolakaid
Tellimine tuleb esitada kohalikele põllumeeste konventidele hiljemalt
homme. Pühapäeval saabub poolakaid Viljandimaale nelja konvendi
piirkonda

Valiti valdade esindajaid koolide hoolekogudesse ja raamatukogude
toimkoudadesse

fustada wõi mitte. Nagu nüüd selgub, on ehitus

Taewere wallawalitsus wallawolikogu ülesan
nete § määras kogukonnamaksu kahes liigis
meestele 12 ja naistele 8 krooni. Jalgrattamaks on
2 krooni, kusjuures tuleb tasuda jalgratta numbri
eest eraldi weel 20 senti. Koeramaks on l kroon ja

tes tvalis walla esindajateks Lahaware algloolt
hoolekogusse A. Püssi ja A. Poka, Pisisaare algk.
hoolekogusse K. Lepiku ja K. Pärna, Tapiku alg
kooli hoolekogusse E. Trulli ja A. Poka uing Ru
tikwere algkooli hoolekogusse K. Gutmani ja A.

maanteede koormatise asemaksu wõetakse 3 senti
puhtakasurublalt.

Rebase.

ettewötetele tõöstusmaksu määramine wallawaltt

Auna wiimastel nädalatel on suurenenud

maale psihapäewal sile Tamsalu. Selles eshelouiS

süste poolt kõigiti seadusepärane.

saabuwad poolakad kohale Pilistwere, Suure-

Nii määras Paist» wallawalitsus ehitusette
wötja Ed. Lapile tõöstusmaksu Lisu piimandus
instituudi ühiselamu püstitamisel. Ed. Lapp ei

25,5 krooni töölise kohta. Kui juhtub poolakaid saa
buma iikflkute konwentide piirkondadesse nchkem kui

neid warem tellitud, siiS faab rahuldada uusi tel
lijaid otsekohe poolakate kohalejõudmist. Juhul
kui aga kohalesaabunud poolakaist ei jätku kõigi
uute tellijate tarwis hangitakse Poolast waStawal
määral uusi töölisi juure.
Järgmine eshelon poolakaid jõuab WUjandi-

Jaani, Wiljandi-Kolga ja Kõpu-PaiStu põllu
meeSte konwentide piirkonda. WiimaseSse kahte
konwenti jõudis teatawaSti teisipäewal juba kohale
49 poolakat, kellest suurem osa olid sõlminud pere
meestega eellepingud juba ssigisel.
Wõhma jaama jõuawad poolakad psihapäewa

hommikul kella 9 paiku. Selleks ajaks palutakse
sinna kohale ilmuda k» peremehi, keS poolakaid
tellinud, et saaks otsekohe aluStada teeniStusle
pingute sõlmimist. Olustwere jaama jõuawad poo
lakad tund aega hiljem ja sinna tuleb peremeestel
selleks ajaks waStu ilmuda, kuna teenistuslepingute
sõlmimine toimub otsekohe jaamaS.

jäänud selle otsusega aga rahule ja esitas admini
stratiiwkaebuse Wiljandi 2. jaoskonna kohtunikule.
Jaoskonnakohtunik jättiS administratiimkaebuse ta
gajärjeta, kuna leidis, et siseministri poolt antud
määruse alusel on ehitusettevõtete maksustamine

kõigiti õigustatud. Tähendatud määrusi on ni
melt märgitud, et tõöstusmaksu alla täitvate etteMõtete hulgas on loetletud ka ehitustööd. Ehitus
ettemõtja Lapp esines seepääle kaebusega riigikoh

tus. Kuid ka sääl jäeti ta kaebuS tagajärjeta ja
kinnitati jaoskonnakohtvniku otsus.

jääh Võhmasse
Suislepa rahvamaja ehitamist jätkatakse

Suislepa vallavalitsus viimasel koosolekul
arutas kohaliku rahtvamaja ehitusega seoses ole
toaid küsimusi. Teatawasti asus Suislepa tvallaValitsus möödunud aastal ajakohase rahvamaja
püstitamisele, kuna see kohalikel seltskondlikel or

Uue rahwamaja walmimine soodustab Suisle
pas seltskondlikku tööd ja tegewust oige suurel
määral. Senini täitis sääl rahwamaja kohuseid
endine maakividest ehitatud magasiait, kus ruu

ganisatsioonidel käis üle jõu. Möödunud aastal

mid olid kitsad ja ei vastanud tervishoidlikele
nõuetele. Rahwamaja ehitamisega on Suislepa

tondi toorehituse püstitamine lõpule. Rahwamaja
ehitati nopsa süöteemi järele betoonkiwest. Uue

tvallatvalitsus andnud ilusa eeskuju nendele wal
dadele, kus praegu ajakohased rahvamajad puu

rahwamaja saal mahutab Ae 200 istekoha ja

duwad.

pääle saali ning teiste «vajalikkude ruumide on
rahwamajas ette nähtud ruumid ka kohalikule

Süttis väike elumaja

awalikule raamatukogule.

Tänawu on tartviS lõpetada rahwamaja sise
iniseb ehitustööd. Nendega soowitakse alustada
võimalikult pea. Kuna wallal wabu summe ei jätku
rahwamaja ehitustööde jätkamiseks, siis otsustati
teha selleks laenu wava tagawaralapitalist 2000
krooni ja kohalikust ühispangast 10.000 krooni 10
aastaks.

Mõni päev tagasi süttis põlema WaÄemõisaS
Waammäel wäikekoha pidaja Mari LeSdorfi väike

majake. Tuli oli arvatavasti alguse saanud la
gunenud korstnast, kust sädemed pääsesid läbi pöö

ningule, süüdates säälolewa rämpsu. Kohaliku

tuletõrje kiire abiga Pandi tulele varsti piir ja

Walla esindajaits waliti Taewere walla awa
liku raamatukogu nõukogusse J. Linde, J. Kösler
ja J. Koit la, Jälewere põllumajandusliku ühingu
eraraamatukogu toimkonda J. Männik, Kaansoo
rahvaraamatukogu seltsi eraraamatukogu toim

konda H. Jaesli ja Sürgawere lugejate ringi
atoal. raamatukogu toimkonda Walla
esindajaks kohaliku tuletõrje ühingusse waliti J.
ja kohaliku planeerimiskomisjoni J. Wiies.
Lahmuje alggkooli hoolekogusse waliti H. Kuresoo

teks H. Rõõmu, Kr. Sepa ja Fr. Miku. Wallawa-.
litjuse esindajateks waliti Suislepa algk. hooleks
gusje H. Rõõm ja B. Uibu. Wooru algk. hooleko
gusse A. Jlwes ja P. Tõnisson, Paabo algk. hoole-,
kogusse M. Külw ja E. jviägi.
Kogukonnamaks määrati 6. liigis B—2o kr,
Jalgrattamaks määrati 2 krooni ja koeramaks esi
mejelt matsu alla kuuluwalt tarbekoeralt 1 kr. ja
teiselt maksu alla kuuluwalt tarbekoeralr 2 krooni,

ja J. Msler, Rääka algkooli hoolekogusse J.

Raudna wallawalitsus omal wiimajel koosi
olekul wallawolikogu ülesannetes määras kindlaks
tänawused maksumäärad. Kogukonnamaks mää

TestawaSti kerkis hiljuti üleg notari asukoha

J. Hansen ja H. laeski ja Sürgawere algkooli
hoolekogusse J. Kais ja J. Kuum. Walla tuluhin
damise komisjoni waliti Jaan Kundla, Jaak Han
sen ja-Jaan Männik.
Pajust wallawalitsus wallawolikogu ülesanne-

rati 7. liigis 6. kuni 18. kroonini. Jalgrattamaks
määrati 2 krooni ja koeramaks esimeselt maksu

kuuluwalt tarbekoeralt 1 tr., järgmiselt tarbetoea
ralt 3 kr. ja jahikoeralt 6 krooni.

Suure-Jaani tahma ja nõe võimuses
Suure-Jaani elanikele sünnitab tõsist meele
härma nõgi ja tahm, mis laowb üle linna kohaliku

Rutikvere koolimaja sügiseks valmis

ühispiidatalituse ja J. Tomsoni riidewärwmise
töökoja korstnaist. Mõlemad tööstused kasutawad
kütteks põlewkiwi ja ühes suitsuga tõuseb nende
korstnaist õhku õlist tahma ja nõge, mis kleepub
rõiwastele. Selle tõttu ei saa kohati linnas enam

panna pesu wälja kuiwama. Isegi hoonetesse
tungib läbi awatud uste ja akende tahm. Möödu
nud aastal walgeks lubjatud kiriku esikülg on tah
ma mõjul juba muutunud halliks ja tvajaks uuesti
walgendamist. Kõige selle tõttu on kohalike elanike
üldiseks soowiks, et midagi wõetaks ette olukorra

parandamiseks. Kui tööstused ei taha minna üle
põlewliwiküttelt turbaküttele, siis oleks neil wähe
malt sowoitaw warustada korstnasuud tahmapüüd

jatega. Wõib olla annaks seegi üSna häid tule
musi.

Riiklikku laenu soovitakse koolimaja ehitamiseks 19*000 krooni
Pajusi wallatoalitsus kaalus lähemalt omal
Wiimasel koosolekul Rutikwere koolimaja ehitus
tööde jätkamist. Asuti seisukohale, et koolimaja tu
leb ehitada sügiseks toalmis. nii et eeloletval õppe
aastal saaks alustada koolitööga uues koolimajas.
Praegu kasutatakse Rutiktveres ajutiselt kooliruu
midets endist Rutikwere härrastemaja. See asub
aga kooliringkonna ühel serwal ja päälegi ei ole ka
sääl ruumid koolitööks kõige sobüvamad. Nii siis
on koolimaja ehituse lõpulewiimine eelolttvaks sü
giseks tungiwalt wajalik.

Rutikwere koolimaja ehiwstööde labiwiimine
langes Pajusi wallatvalitsusele Rutikwere walla

lõunapoolse osa liitmise tõttu Pajusiga. Ehitus
töödega alustas Rutikwere wallawalitsus möödu
nud sügisel. Tema poolt on kasutatud ehitustöödel»
kottu 5.173,89 krooni.

Koolimaja ehitamine nõuab lvallalt tulu kottu
28.800 krooni. Riiklikku toetust oli Rutikwere wal

lale omal ajal lubatud koolimaja ehitamiseks
19.000 krooni. Et ka Pajusi wallal ei jätku onu»
kapitale koolimaja ehitustööde lõpule toitmiseks,
siis otsustati paluda riiklikku toetust koolimajade
ehituslaenu fondist 25 aastaks samal määral, nagu
seda oli lubatud Rutikwere wallale.

pääSteti elamu hävinemisest.

Tarvastu piirkonna uus teemeister
kohal

Kõpu naiskodukaitse uus juhatus

Reil päewtl asus Tarwasw piirkonna uus tee
meister Hugo Waldna oma teenistuskohuste täit
misele. Senini töötas ta Peetri piirkonna teemeist
enne Peetri piirkonna teemeistri kohale asumist tee

peeti neil päewil. Möödunud osata aruanne ja
käesoletva aasta eelarwe wõeti wastu juhatuse
poolt esitatud kujul. Jaoskonna tegewus oli möö
dunud aastal õige intensiiwne. Korraldati rida
kursusi, loenguid, õppereis ja teisi üritusi. Woli

ms ta Wiljandi maawalitsuses joonestajana.
Tarwastu piirkonna teemeistri koht oli teata

ja A. Nõmm. Nad tvaliti mõlemad tagasi. Re

rina Järwamaal. Pärit on ta Pajusi wallast ja
250

847.

L Teen kõik vaid sinu pärast, waStaS Dawid
rcme resignatsioon?

on suunanud sinu vastu. Kust siig nüüd äkki sää
kikult ja needida kõiki neid jõude, mida universum

istudes.

tunne, nagu Citys esmakordselt kirjutuslaua taha
kaldal wanas tornis, oli tal peaaegu samasugune
Kui Dawid alustas uut episoodi oma eluS mere

kese aja eest oli sul sisemist jõudu istuda siin kannat

sai ta weeta Rowedene's ühe öõ ja nädala lõpul
igal kesknädalal ja laupäewal. Nii nädala keskel
et nädalas kaks korda wõis sõita Karifi juure
pikemaks ajaks. Ta oli oma asja nii korraldanud,

daks ka teda mõista.

kartuses, et wastasel korral reedaks oma lahkumist

vastas Dawid. Teda vaid ükskord näha tähen

mikul ära. Ta wõttis kaasa wõimalikult wähe asju,
Kaks päewa hiljemini reisis Dawid warahom

Ma sooviksin, et sinagi õpiksid teda tundma,

vastu professori pakkumist, Ms saab siis minust?
Nii siis väga hää, sõnas ta. Kui võtad

kaks ööd.

genud kiwi südamelt.

Dawidil oli nii kerge tunne, nagu oleks tal lan

kehavormid.

teadma.

leek valgustas ka riideid läbi ja tõstis esile Karist
veidi kõrgemale, et soojendada jalgu. Tule hele
Paar minutit seisis Karis kamina ees ja tõstis kleidi
käskis Heleni katla tulele Panna ja ise koju minna.
Hakkas saabuma õhtu, kui Karis tuli alla. Ta

Mina ei ole kitsarinnaline. Seda Pead sa kohe
Muidugi, wastas Karis naeratades.
Sa ometi usud mind. Karis, küsis Dawid.

kel, et ta oleks veel sama muretu ja sama noor.
tas hardumusega lapse toiminguid ja soovis sel het

plika kiiresti katma väikest õölauakest. Dawid waa
ttowa oli tulnud tagasi Hazelburyst. Ühtlasi hakkas
Helen ja oli wäga rõõmus, kuuldes, et misS Lspt
süütas ta tule ja ootas. Natukese aja pärast sisenes
kuS toast ja wõttiS ka Bibi kaasa. Wäikeses elutoas

wasti wakantne möödunud sügisest saadik, mil lah

kus omalt kohalt teemeister Parts. Kuni uue tee
meistri walimiseni täitis Tarwastu piirkonna tee
meistri kohuseid Kõpu piirkonna teemeister Grün
derg.

4. päätükk.

nud, kas pole tõsi? küsis Karis vahele. Alles natu
Sa oled natukene oma tõekspidamist muut
ringi. Olen juba kaotanud enesevalitsemise...
ööni. Aga mida teen mina? Mina logelen niisama
Ta on 67 aastat vana ja töötab kuni kesk
tud, sõnas Karis õõnsas toonis.
Sa nähtavasti oled temast päris vaimusta

Andesta minu küsimusi, sõnas siis äkki.
selleasemel ei kuulnud mitte midagi.

enam. Ta lootis kuulda ka Dawidi pattudest, kuid
Karis sõi edasi. Ta oli pettunud; ta lootis
—Ei, wastas Dawid kindlalt.
Kas sa armastasid teda?

ma ju säält jälle.
parata, et käisin tema toas. Hetk hiljemini lahkusin

Wannun sulle, ma ei saanud sinna midagi

Holstre Maanaiste Seltsi edukas
tegevus
Holstre Maanaiste Selts töötas eriti hoogsalt
möödunud aastal. See tööhooaeg jätkub ka praegu.

Nii on selts wiimastel nädalatel korraldanud
loengu lambakaswatusest .tvärwikindlate wärwi
dega wärwimise demonstratsiooni ja praegu käib
tülmtoitude walmistamise kursus prl. A. Reinmaa
juhatusel. Kursuse lõpu puhul korraldatakse eel
olewal laupäewal Tõrdu Älperi talus pidulik koos
wiibimine.
ühtlase rõiwastuse saaawutamiseks wõtawad
seltsi liikmed tartvitusele ühtlase lihtsa töökleidi,
mida kantakse ka seltsi liikmespere kogunemistel.

Seltsi liikmete arw on kaswanud tviimase aasta
kestel 13-nelt 36-le, seega on liikmete hulk muutu
tiud pea kolmekordseks.

Ulakus kalmistul Loodis
Läinud nädalal märkas Loodis, Püstmäel
asuwa endiste Loodi mõisa omanike Bockide sugu
wõsa matusepaiga järeletvaataja Tomson, et nime
tatud matusepaiga! on ühelt kääpalt, mille all asub
wõlwitud surnukamber, ära kangutatud suur kiwi
plaat ning plaadialuses osas sisse taotud ka kambri
lagi. Plaadi kõrwaldamiseks oli kasutatud matuse
paika piirawa puuaia latte.
Politsei kaudu tegi matusepaiga omanik rüüs
tajad kindlaks, kelleks osutusid Johannes ja Alfred

Karud. Paistu walla Männikult ning Alsred ja
Helmut Koowitid sama walla Otsa talust. Neist

esitan sulle suure ja tõsise küsimuse. Seda aega ma
ootan!

Millise küsimuse? päris Karis põnewalt.
Seda ei saa ma praegu ütelda, wastas Da
wid kergelt Punastades; Aga kui tuleb õige aeg,
siis esitan selle küsimuse ning ma tean, et wastad
sellele „jah!".

Karis tõmbas põlwed woodile ja süleles neid,
nii, et istus kägaras. Waatas wargst üles Dawidi
poole ja küsis teeseldud kergusega?

Abielu?
Dawid ei wastanud midagi, kuid Karis aimas
instinktiiwselt, et oli küsinud õieti.

Palju asju said korraga selgeks. Dawidi suund
oli nii wangutamatu, nii sirgjooneline, et ta püüdis
kõik teha selle eesmärgi saawutamiseks. Kõigi sor
maalsustega sõlmitud abielu näis Dawidile olewat
ainukene pääsetee täiuslikumale õnnele.

Karis mõtles. Kui oleksin terwe ja saaksin

Tema häätegija näitas talle laekatäie käsikirju:
need olid terwe rida arutlusi mitmesuguste teadus
like probleemide ja uute awastuste üle. Ühtlasi
andis ta. nõu, et Dawid ümberkirjutamist algaks
„Elektrodünaamiliste transformatsioonidega" ja
jätkaks seda „Uute teooriatega termodünaamiliste
professor, pean need asjad weel kord läbi kont
rollima, et neid täielikult kooskõlastada Einsteini re
latiiwsuse teooriaga.
Dawid ohkas.

Kas tohin öelda, milline enesetunne on mul
praegu? küsis ta.

Palun.
Kord Helweetsias nägin waest eeslit, kes
suurt koormat kandes ronis üles mööda järsku mäe
külge. Olen praegu samasuguse enesetundega, nagu
oli too eesel.

Hää küll, sõnas Rawelli naerdes. Nii

dab abielu. Ükskõik purustakfin ta illusioonid,

sama, nagu see eesel siiski jõudis mäest üleS, nii ro
nite ka teie mööda kõrgema teaduse nõlwakut wah

kuigi see tähendaks tema armastuse surmal

Kas sa ei oleks nüüd nii hää ja jätaks mind
natukeseks ajaks üksinda, palus ta siis Dawidi.
Mine alla. Tulen warsti järele ja siis kõneleme
professorist ning tema pakkumisest. Loodetawasti
ei ole sul midagi selle wastu, kui ma seekord ennast
segan weidi sinu asjadesse.
Tahaksin nii meeleldi selles asjas sinuga poy

jalikult nõu pidada, wastas Dawid. ühtlasi ta lah-

on Johannes Karu 17 ja Alfred Koowit 16 aas
tane, teised aga mõlemad 12-aastased ja köitvad
algkoolis. Asja kohta koostati protokoll. Wennad
Karüd on ümbrusele tuntud ebasobiwa käitumise
poolest.

Hoogne tegevus Saarepeedi
x Maanoorteringis

probleemide ja absoluutse raskusjõu üle."
Kui nende kahe asjaga walmis olete, märkis

olla iseseisew, näitaksin talle siinsamas, mida tähen
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Suislepa wallawalitsus Wallawolikogu ülesan
netes walis walla.tuluhindamise komisjoni liitme«

Wendla ja J. Kees, Kaansoo algkooli hoolekogusse

ülewiimife küsimus Wõhmast S.-Jaani. Nagu
kuuleme, on kohtuministeerium nüüd otsustanud
notari asukoha endiselt jätta MõhmaSse.

Suvel viiakse lõpule rahvamaja sisemised ehitustööd. Tehakse laenu
12.000 krooni

Valdade tänavusi maksumääre

Wallad seni ehitusettewõtetelt tõöstusmaksu ei
nõudnud, kuna Polnud täit selgust selle kohta, kas
wallawalitsustel on õigus ehitusettewõtteid mak

nõudmine Poola põllutööliste järele, siis wõtawad
põllumeeste konwendid weel uusi tellimisi poolaka
tele waStu. Tellimiste waStuwõtmine kestab weel
waid paar päewa ja seepärast peaksid kõik põllu
mehed tellimised esitama juba homseks. Hiljem
osntnt tellimiste rahuldamine raskeiks.

Poolakate tellimisel tnleb tasuda sõiduraha
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walt tippu!
Dawid ohkas weel kord.

Ma ei suuda iialgi süweneda nendesse ras
ketesse teemadesse, sõnas ta.

Saarepeedi maanoorteringis, mis asutati möö

tarnid aasta lõpupäewil. on tegewus arenenud
kõigiti hoogsalt. Tähtsamatest üritustest, mis ring
käesoletval tetvadel algatab, on nimetamiswäärt
heinataimede aia asutamine Saarepeedi algkooli
juure. Nimetatud aias on esindatud tõik meil täht
samad tultuurheinad, kus neid ringi liikmetel kui
ka ümbruskonna põllupidajail on tvöimalik põhja
kitult tundma õppida.

Ringile saabus Tartu ülikooli taimehaiguste
katsejaamalt wõistluspuhtiunste läbiwiimisekS
Zuitvpuhtimisaparaat. Nimetatud aparaati annab
ring oma liikmetele kui ka teistele tasuta kasuta
miseks.

Puhtimistööde läbiwiimist korraldawad ja ju

silmad nägemiseks, kõrwad kuulmiseks, nina haist
miseks ja aju mõtlemiseks. Ma tahan teile näidata.
351

miswanüse tõttu langesid juhatusest wälja L. Puis

toisjonikomisjoni waltti M. Ehasalu, L. Maateu
ja L. Koow. Asemikkudekogusse esindajateks said

L. Koow ja L. Maaten.

Pibari maanoorteringi ja lugemis"
ringi tegevusest
Wiimajel ajal on näidanud intensiivset tege
wust Kabala wallas asuv Pibari maanoorte ring.
Ring asutati ligi aasta aega tagasi. Praegu kuu
luwad ringi juhatusse August Kuldkepp, kontroll
assistent Põldmaa, Bernhard Handschmidt, Elmar

Wiilu ja Marie Ratsu. Tänavu korraldas, ring

kanakaswatuse kursuse, kus lektorina esines linnu

kasvatuse instruktor Tärn. Ring kawatjeb osa
tvõtta suwel Tallinnas toimutvatest Eesti Mängu
dest, milleks praegu hoolega õpitakse rahvatantse.

Meel võtavad ringi liikmed osa maanoorte iile*
riiklikust kirjandite võistlusest, seemnekasvatuse
võistlusest, kanakaswatuse wõistlusest. väetus
võistlusest jne. Kavatsusel on korraldada rida pt
dušid ja õppereis.

Pibari lugemisring on üheks aktiivsemaks or
ganisatsiooniks Kabalas. Ring on soetanud korraUku raamatukogu, mis leiab liikmete poolt elavat
kasutamist. Pääle raamatukogu on ringil veel oma
jazz-orkester, mis mängib ringi pidudel ja ta väi-,
jaspool ringi. Ringi juhatusse kuuluvad: esimees

August Kuldkepp, kirjatoimetaja Oskar Määr,
kassapidaja Jaan Kuusik, Linda Põder, raamatu
koguhoidjana ja Jaan Rõuk.

nr 15
on tänase Jcheya kaasas WiflÜe tPOBuMajandas*" tellijaile.

Perekonnafleisofflouteid Suure"
Jaani koguduses
Siiudiuud: Peeter Warjund TaewereS, En
del Tirmaste Taeveres ja Laine Jürisson —

Olustveres.

RiStitud: Joo Kalev Wiljandi v. ja Siiri
Lamas Suure-Jaanis.
Kihlatud: Karl Ollino Sürgaverest ja Liisa
Sepp SürgtUverest. Albert Wendla Taeve
reft ja Alide Wälja Taeverest. Anton Klaas

Taewere. Leetwalt ja Magda Körgemäe Tae
were Leetwalt. Jaan Käsper Suure-Jaani ja
Helvi Rosalie Kuusik Ambla w.
Laulatatud: Martin Kurvits Olustwerest
ja Adele Marie Jaanhold Olustiverest. Jaa»
Rohumaa Wastemöijast. Anton Ungelt
Kaansoost ja Margareta Kuldkepp Kaansoost.

Surnud: Anna Binsol S.-Jaanis, Mar«
Köbler Erastweres, Jaan Jürisson alias Jür
genson Taeveres. Ann Elbing TaewereS,
Kadri Simonlatser Taeveres. Eva JesS

Olustveres. Aleksander ja Salme Jänese mrnult
sündinud poeglaps —U.-Wõidu w.. Joo Kalev

Wiljandi w., Peeter Kütt Olustveres, Jaak
Enner vastemõisas. Siim Margus Tae

veres.

hiseid aparaadi kasutamise kohta annawad järgmi

Kanaküla tulekahju tekitajaid
karistati

Kuudekülas, 2.—5. maini Endel Nurmberg Woo
ril, 5.—3. maini hr. Koplikask, Wälgitas, pääle

nakülas tulekahju, lus põles maani maha Litja
Ilvesele kuuluv sealaut, karjalaut ja põhutüün,
mille läbi omanik sai tahju 501) troom. Tule ieU

sed ringi liikmed: kuni 25. apr. Karl Paas, Ka
rulas, 25.—26. apr. prl. Salme Kase, Taari
külas, 28. apr. 2. maini prl. Aino Kihuoja
3. maid asub aparaat Saarepeedil.

Teie peate wähemalt püüdma, sõnas Rawelli

erilise kindla rõhuga. Meil on hääl kõnelemiseks,

Naiskodukaitse Kõpu jaoskonna pääkoosolet

Joobnud rahurikkuja
Wiljandi wallas Kingu talus elutsewa Wiktor
Adamseldi pääle koostas politsei protokolli linnas
joobnud olekus rahuriktumise pärast. Adamfeldt on
lausa joobnud oletus tuigerdanud Tallinna täna
tval.

9. veebruaril s. a. teMs Zvana-Karistes, Wa«-

kimises olid süüdlased aurojutzt Jaan lltoosmäe ja
Jaan Jlwes, e>unene hoides laternat laes ja tema
pumbares vaadist bensiini, kusjuures tellis tule.
lähedalolemijest plahvatus. äKõiiafüla jaoskonna-,

kohtunik laristas Roosmäed vü-tr. rahatrahviga
või selle mittemaksmisel 4-päowaje arestiga ja Jl«
West 4-kr. rahatrahviga või 3-päewase arestiga. .

„S A K A E A"
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Juurdeehitus linna haiglale
Linnavalitsus vaatas läbi linnainscncrilt valmistatud esialge skitsi haigla ruumide laiendamiseks* - Kavatse
tav juurdeehitus vöiks maksma minna umbes 80*000 krooni
Lastekaitse Ühingu tegevus laiemaks
Ühingu tegevuse laienemist takistab linnaomavalitsuse vähene toetus» —«
Ühing saab tänavu 20~aastaseks
Eile õhtul pidas Viljandi Lastekaitse Ühing
Nn»a 2. algkooli ruumides oma korralist aasta
pääkoosolekut. Koosoleku awas ja juhatas A. MokS,

protokollis M. Kõrb. Juhatuse esimees A. MokS
andis ülewaate ühingu tegewusest möödunud tege
wu saastal. märkides, et ühingu tegewus on juba
pikema aja jooksul enam-wähem kindlaks kujune
nud. PäämistekS ühingu tegetvusharudeks on olnud

lasteaia ja laste mängumuru ülalpidamine ja su
tvekolonii korraldamine nõrgaterwislistele kooli
ealistele lastele, ning toetused üksikjuhtudel.
Paale selle on Lastekaitse ühing osa wõtnud üle
riigilisttzst lastehooLekandelistest üritustest, kuulu
. des Sihtasutis ..Lastehoolekande" liikmete hulka ja
tvõtteS oma esindaja kaudu osa wiimase juhatusest.

Edasi on Lastekaitse ühing wõtnud osa kõigist ko
halikest üritustest, mis seotud laste hoolekandega,
ühingu tegetvust on takistanud kitsad ainelised wõi
maiused ja asjaolu, et linnaomawalitsus on wäga
tagasihoidlikult suhtunud ühingu üritustesse, kuigi

ühing on teinud just seda tööd, mis omawalitsus
oleks sunnitud olnud tegema. Lastekaitse ühingul
seisawad ees suured ülesanded, kuna lastele ja
taste eest hoolitsemisele pööratakse ikka rohkem ja

rohkem tähelepanu. Seepärast loodab Lastekaitse
Ühing, et nii kohalik linnaomawalitsus kui keskasu
tused hindatvad ühingu tööd jä toetawad tema üri
tusi aineliselt ja moraalselt.

lustatud 3147 kr. Eelarwe on koostatud seepärast
märksa suuremana eelmisest, et on kmvatsus suu
rendada lastekoloniisse wõetawate laste arwu se
niselt õO-lt 100-le, sest seni on tulnud pooled ko
sutustwajawatest lastest koloniist wälja jätta. Loo
mulikult ei suuda ühing seniste sissetulekute juures
oma katvaisust teostada, seepärast on palutud suu
remat toetust sotsiaalministeeriumilt ja linnawa
litsu selt. Linnawalitsuselt palutud toetuS oli küll

ainult 750 krooni, kuid neil päewil on linnawalit
susest teatatud, et ka seda summat ei olewat linnal

wõimalik anda. Kui toetusi ei saa, siis loomulikult
ei s«a ühing koloniid suurendada. Pääle kolonit
korraldamise jätkab ühing lasteaia ülalpidamist ja
korraldab kewadel traditsioonilise lastepeo, millest
ühing siiani on saanud suuremat toetust. Nii jättiS
läinud aastane lastepidu ülejääki ümmarguselt
1000 krooni.

Linnavalitsus pidas eile oma koosoleku,
kus võeti läbivaatamisele linnainsenerilt
valmistatud esialgne skits haigla ruumide
laiendamiseks. Linnavalitsus tunnistas
juureehituse skitsi kohaselt üldiselt vastu
võetavaks, kuigi soovis näha selles mõnin
gaid muudatusi: Linnainsener J. Siilak lu
bas skitsi ümber töötada laupäevaks, mil
astub teistkordselt kokku haigla ruumide
ümberkorraldamiseks moodustatud komis
jon sotsiaalministeeriumi tervishoiutalituse
asjatundjate osavõtul. Sellel kokkutulekul
arvatavasti püstitatakse lõplikult kavat
suste ulatus haigla ruumide laiendamiseks.
Nimelt saabuvad laupäeval Viljandisse
sotsiaalministeeriumi tervishoiutalituse va
nem tervishoiuinspektor dr. Veltman, ter
vishoiuinspektor dr. Reintal ja sotsiaalmi
nisteeriumi arhitekt ins. Piira. Ministee
riumi asjatundjatele tahabki linnavalitsus
esitada selle kava, mis linnavalitsuse eilsel
koosolekul vastu võeti.
Linnavalitsuse kava kohaselt tuleks
n. n. haigla hoonele Väike tänaval teos-

seisus: M. Kärt, P. Algma ja H. Ruubel Juha
tuseliikmete asemikeks waliti M. Kõrb ja prouad
Raunwee, Külwet ja Wallimäe.

Läbirääkimiste all puudutati ühingu 20-aas
tase tegewuse äramärkimist. Nimelt möödub käes

olewa aasta mais 20 aastat, mil Viljandis laste

ühingu kassaaruanne, mis on tasakaalus
4923,04 kr., wõeti wastu ühel häälel. Samuti
wõeti tvaStu 1939/40. aasta eelarwe, mis tasakaa-

aktusel wõi koos kewadise lastepeoga.

Viljandi elektrivoolu tarvitus
tõuseb
On koostatud aruanne Wiljandi linna elektri
tarvituse kohta läinud aastal. Ragu ilmneb, on
möödunud majandusaastal tarvitatud 742.666
kilowatt-tundi elektriwoolu. seda kokku walguStu
keks, tööstuseks ja majapidamiseks. WSrreldes
eelmise aaStaga, on elektriwoolu hulk WiljandiS
tublisti kasvanud. L. a. oli waStaw arm 651.516

kilowatt-tundi. Kõige suuremat töufu näitab ma

japidamistvoolu tarwitamine. Kuna selle hind
püsid veel alaneb, fiiS võib loota edaspidi meelgi
suuremat tõusu.

"Tuleviku" pääkoosolek
Eile õhtul pidas spordiselts „Tulewik" „Põllu

Koosolek kinnitas ühel häälel möödunud aasta
kassa- ja tegewusaruanded ning wõttis wastu eel

Kodutütardel uus ringkonnavanem
Kodutütarde Sakalamaa ringkonna wanem pr.

M. Katk teatawasti lahkas mõne aja eest ring
konnawanema kohalt, asudes naiskodukaitse Saka
lamaa ringkonna esinaise kohale. UuekS ringkonna
wanemakS on nüüd määratud kaSwatusteadlane

pr. E. Mägi. Wtimane on lõpetanud Tartu sili
koolt filosoofiateaduskonna, töötanud gümnaasiumi

õpetajana ja mabahariduStegelasena, on olnud
lõpetajate Liidu karskus-kaSmatuSnöunikukS ja ha
riduSminiSteeriumi hariduSinstruktoriks, kuS tema
iileSannete hulka kuulus ka noorteorganisatsioonide

instrueerimine. Muide on pr. Mägi end täienda
nud kaSwatusküsimuSteS Inglismaal ja wõtnud
osa haridusministeeriumi esindajana kaSwatuS
kongressist Belgias. Pr. Mägi elab alatiselt Ml
jandis, k«S tema abikaasal on teenistuskoht.

Spordiühing „Sakala" üldjuhatus otsustas
kergejõustikuosakonna sootvi kohaselt wõtta täna
tvused EeSti meeskondade meisterwõistlused kerge
jõustikus oma korraldusse. Nimetatud wõistlused
on hooajal ühed suuremad ja pakutvad laialdast
huwi. Eesti kergejõustiku liit on seniste läbirääki

miste põhjal nõuS neid wõistlust Wiljandisse
andma. Korraldajad ei taotle meeskondade meiS
terwõistlustega küll mingisugust äri, sest tväljami
nekud nende wõiftluste puhul on suuremad, km
sissetulekud, milliseid Wiljandi iganes wõib anda.
Kuid et liit garanteerib sissekukkumise korral puu
dujäägi kuni IVO krooni ulatuses, sits ei ole karta
ka erilist kahju. Igal juhul Peaks suured meeskon
bade meisterwõistlused, millest wõtawad osa kõik
Maakonnad oma esindusmeeskondadega, olema Wil
jandi spordielule tõhusaks tõukeks.

ühtlasi otsuStas s.-ü. „Sakala" üldjuhatuS
tellida oma kergejõustiku- ja ujumismeeskondadele
esinduslikke treeningdresse SOO krooni suuruses
summas, millele lisanduwad weel liikmete eratelli
mised. ühtekokku saab ühing hooajaks umbes 60

esinduSdresfi. Dressid tvalmitvad arwatawasti
Sakala Mängude ajaks.
Seltsi lipule kawandi tvalmistamiseks tvalis

juhatus erikomisjoni koosseisus jvonistusöpe
taja J. Mäger, Arnold Sepp ja Henn Arwo.

Politsei võistleb maleseltsiga

nad oleks B—lo liikmelised. Wõistlus toimub
7. mail.

Kõneõhtu K. N« N. Ühingus
Wiljandi K. N. N. ü. korraldab liikmete õhtu
Wiljandis, Lutsu tn. 1 neljapäewal, kell 6.80 min,

p. I. Kõneleb Tallinnast K. N. N. ü. Liidu sekre

tär prl. Änlane 2.—5. apr. s. a. Tallinnas korral

datud tegelaste kursusest.

Juhatus palub kõiki liikmeid osa wõtta.

takse. Wiimaste kohta seletab meister:

Wormid on tehtud erisegulisest liiwast mu
delite järele. Iga eseme jaoks tuleb teha kahe poo
lega worm, millised asetatakse toas tanust, kuna
malmi sissetvalamisekS jäetakse wormi ühte otsa
toäike awaus. Wormi saamiseks tuleb walmistada
puust mudel, mis on iseenesest kõige keerukamaks
tööks töökojas. Mudel peab olema täpselt seesu

Nimetatud tähtaeg täitub Järweküljel lähemal

gune, kui tahetakse saada raudeset ennast. Nii tuleib

näiteks hammasrataste walmistada
läks hiljuti ühe suure hammasratta mudeli toal
mistamine maksma ligi Svv krooni, kuna ham
masratas tvalmistehtuna ise ei maksa kunagi nii
palju. Muidugi annab töö ainult siis kasu, kui mu
dcl makstakse wälja wõi kui saab ühe mudeli jä

tati jätta endiseks.
Uude juhatusse waliti esimeheks senine esimeeS

järele selgub, et linnal on praegu rawiwõlga

laadilise tööstuse tegevusega lähemalt.

saada 24.428,78 krooni. Võlasummasid on väga

võlgasid väga mitmesugustest kihtkondadest. Rida

Töökoda on alles uus ehitus, walmistatud be
toonist. Kõik töökoja ruumid on täis suuri masina
rattaid, hauariste, mitmesuguseid põllutööriistade
osi ja muud rauakraami, mille otstartvet ei saa

võlglasi on teadmata asukohaga ja neid otsitakse,

esimese pilguga tabada. Meistril ja tema abikaasal,

rele walmistada suurem- hulk rattaid.

üldse tõuseb rawiwölglaste arw sile 860. Nende
seaS on palju neid, kellelt rawiwölgade kättesaa
mine on lootuseta. Rawiwölgade tekkimine on
feletataw sellega, et haiglas tuleb wastu võtta

kes koos mehega rassib töötada, on häämeel, et saa
wad oma tööstust tutwustada.
Kui kaua teie töökoda juba teotseb?

tatakse?

Alles teist aastat. Ehitasime selle hoone siin

muidugi igasuguste masinate rattaid, siis saekaatri,

rawialuseid, kelle juureS ei saa igakord küsida, kes

üles 1937. a. lõpupoole, millal Uno Pohrti vabrik

põllutööriistade osi ning õige palju wajatakse ta

rawi eest

lõplikult jäi. Suurem osa töökoja sisustu

hauariste.

J. Luik ning liikmeteks H. Muni, J. Wästrik, F.
Kimmel, H. Orumets, J. Heinmäe, H. Saar, H.

otsustati jätta uue juhatuse hooleks.

Läbirääkimistel puudutati seltsi treening- ja
koduruumide küsimust. Leiti, et praegused treening

ruumid on liiga kitsad ja ei rahulda nõudmist.

mitmesuguseid, alates 6 kroonist ja lõpetades kuni

406 krooniste wölasummadega. Samuti on ravi

Koduruume oleks ag« tarwis suurenenud asjaajä
mise korraldamiseks.

Dr. A. Lepp vabastati
Linnavalitsus oma eilsel koosolekul ot
sustas ametist vabastada tema oma palvel
haigla assistendi dr. A. Lepa. Haigla tee
nistusest lahkub dr. Lepp arvates 15. maist.
Samuti otsustati haigla teenistusest va
bastada põetaja Meeta Kuressaar arvates
1. maist. Samast kuupäevast astub põeta
jana teenistusse Linda Tali. Kes saab
uueks haigla arstiks lahkunud dr. Lepa
asemel, selle kohta praegu veel midagi
teada ei ole.

Kaks huvitavat loengut
rahvaülikoolis
Täna, 21. aprillil kell 3 õhtul esineb rahva
ülikoolis õp. A. Westren-Doll loenguga teemal:
„Eestlaste ja skandinaavlaste suhted rahtvaste
rändamise ja viikingite ajal".

Jüripäcwal, 23. aprillil kell 12 e. l. esineb
päevakohase ettekandega mag. E. Päss, kes kõne

leb teemal: „Jüripäeva kombed ja nende algu
pära".
Mõlemad loengud peetakse linna 2. algkooli
ruumides. Osavõtt kõigil vaba.

Pühapäeval N. K. K, laulukoori ja
võimlemisrübma kevadpidu
Pühapäeval, 23. aprillil korraldawad nais

sest on pärit Pohrti juurest.
Kui kaua töötasite Pohrti wabrikus.
ümmarguselt kümme aastat. Enne seda
olin Metsamärdi juures, kuna õpipoisina õppisin

Jah, tvõrdlemisi suurel hulgal isegi. Näi
teks saekaatri osi, milliseid nõuti elawalt juba
Pohrti wabrikust, läheb üle Eesti. Nimelt on Wil
jandis wäga hää saekaatri osade walmistamise

koja sisseseadmiseks.

Jutuajamise kõrwal on huwitaw tähele panna
parajasti käsil olevat tvalamistööd. Suure wala
misruumi keskel asetseb kõrge walamisahi, mis le
witab hiigelkuumust. Ahi on peagu punaseks läi
nud. ühe awause kaudu lastakse ahjust aegajalt
erilistesse pangidesse woolata sulamalmi, mis siis
kantakse wormide juure ja walatakse siuna sisse.

Selles ahjus on ligi 2000-kraadine kuu

gusega kell 20 segaeeskawaga kinnise ketvadpeo.

õhuwoolu.

ja kõikide organisatsioonide ühine aktus ning ühine

perekonnaõhtu päewast osatvõtjaile ning nende
perekonnaliikmetele.

Töölissportlased korraldavad
poksivõistluse
Wiljandi töõlisspordiühing „Wõitlus" peab
pühapäetval „Ugala" saalis poksi klubiwõistluse
Tallinna töölisspordiühinguga. „Wõitlus" on poksi
tvalinud oma l«nmi kalaks ja lühikese ajaga oy
suudetud kaswatada rid« päris häid Poksijaw. Eesti

tööliSspordiliidu üleriiklikkudel wõistlustel tõid
Wiljandi töölissportlased koju rohkesti esikohti.

Kaubandusloengud lõpevad täna
Kaubandus-tööstuskoja Wiljandi esinduse poolt
korraldawd järjekorralised kaubandusloengud Wil

jandi äriinimestele, mis algasid teisipäewal
„Koidu" saalis, lSpetvad täna Shwl, kestes sellega

4 päetva. päew oli kaivas kolm loengtundi.
Osawõtjaid kolme esimese päewa kohta on keskmi
selt 100. Loengud lõpewad wäikeste katsetega.

Sügisel korraldab Kaubandus-Tööstuskoja
Wiljandi esindus ka äriakende dekoreerimise kur
suse, millest saab osa wõtta kuni 60 isikut.

Vallaslapse isa töölaagrisse

heliloojaist P. Tshaikotvsky. Samuti sisaldab katva

muusikaline ofa soololaule prl. N. Reutvaldilt ja
duette pr. H. Laane ja prl. E. Lillaku esituses.
Eeskawa teine osa koosneb jaoskonna wõimle
misrühma ettekandeist. Rühm prl. F. Rosenbergi
juhatusel esitab wõimlemisharjutuse rõngastega,
tvabaharjutuse, NKK eriharjutuse ja tantsuna Si
beliuse Walse triste'i.
See katvaosa tohiks olla eriti hutvipakkuw, ar
westades esinetva wõimlemisrühma filmapaiftwat
seisukohta eesti võimlemisrühmade hulgas. olleS
provintsis wõimlemisrühmana üks parimaid. Tea
tatvasti wõtab osa sama wõimlemisrühm eelolewal
sutvel ka rootsi wõimlemiSpidustustest ja äsja on

saabunud rühmale austatv kutse esineda Eesti
Mängudel eliitrühmana ..Estonia" ja ..Draama
teatri" saalides. Ettekandeile järgneb tants jazz
orkestri saatel.

Arvestades seda indu tahet, mida RKK
naiskoor ja wõimlemisrühm on osutanud kultuu
rilistele harrastustele oma organisatsiooni otseste
praktiliste ülesannete kõrval, peaks publik oma
rohke osavõtuga peost hindama korraldajate tööd.
Sissepääs kevadpeole on kutsetega, mida saada

laulukoori ja wõimlemisrühma liikmeilt.

Spordiauhindu ärimeestelt
Wiljandi ärimehed on sageli suhtunud soojalt
spordiorganisatsioonide üritustesse, pannes wõist
lustele wälja wäärtuslikke auhindu ja andes raha
lisi toetusi. Eriti suure kogu auhindu on wälja pan

nud proviisor Luik, millised suuremalt osalt on

Linnahoolekandeosakond on alustanud juurd

mängitud juba jäädcttvaks omanduseks. Eelolewaks

lust kriminaalse minewikuga käsitöölise Aleksander

hooajaks on prov. Luik tvälja pannud wäärtusliku
hõbekarika kergejõustiku alal, millise statuut on
jäetud s.-ü. „ Sakala" juhatuse koostada. Karika
wäärtus 'on Bl> krooni. Samuti teatab ärimees A.
Siimo, et tema on otsustanud wälja panna ränd
auhinna kergejõustiklastele 1. mai teatejooksuks
ning jalgpallimeestele Wiljandi Jalgpalli Klubi ja

Hunti, 30 a. toana, kohta töölaagrisse saatmise
eesmärgil. Hiljuti A. Hunt tunnistati kohtu poolt

Wiljandis, Wene tn. 4 elutsetva Marie Kuum'i
wallaslapse isaks ja temalt mõisteti wälja lapse
elatisrahaps 10 krooni kuus. Kuid mees ei ole
seda kohustust täitnud ja lapse ema pöördus linna
holoekandeosakonna poole abi saamiseks.

„Tulewiku" waheliseks klubiwõistluseks. Suure
maid auhindu on lubanud ka weel teised ärimehed
eelseistvateks Sakala Mängudeks^

Möödunud aasta jooksul walmistasime 300

hauaristi, pääle selle ka rohkesti surnuaia raud

selt omale. Wiimaks awanes võimalus oma töö

laulukoor ja wõimlemisrühm ..Koidu" saalis al

konna, noorte kotkaste ja kodutütarde erikoosolekud

Kui palju hauariste aasta jooksul näiteks
tuleb?

poole Viljandimaad?

Traditsiooniline kodukaitfepäew, millest toõta
toad osa kaitseliidu üksuste päälikud, naiskodu

loojaist on esindatud M. Härma, E. Work, K.
Türnpu, G. Ernesaks, K. A. Herman ja tvälis

Kõige suuremal hulgal tuleb walmistada

peremeheks, sest rentisin tpabriku konkursiwalitsu

kodukaitse Wiljandi linna malewkonna jaoskonna

ja Kodutütarde juhid, on otsustatmd tänatvu pi
dada 7. mail. Päewg katvas on malewa esinda
jatekogu, üksuste päälikute, naiskodukaitse ring

Milliseid esemeid töökojas õieti walmis

aedu.

Sakalamaa kodukaitsepäev 7. mail

Ketvadpeo sisukas eeskawäs on eeskätt terwe
rida koorilaule eesti heliloomingu paremikust. Heli

eraldi kõik pisemad hambad, täkked j. m. Muuseas

Tallinnas ja Tartus mitmes töökojas. Muuseas
Pohrti wabrikus olin wiimased aastad siiski juba

mus, selgitab üks töölist. Ahju asetatakse põlemis
materjaliks koksi segamini malmiga. Kuumust tõs
tetakse wentilaatori abil, mis surub ahju tugewat

Wiljandi maleseltsi ja Wiljandi politseiamet
nike kogu tvahel on sobitatud kokkulepe omawahe
lise malewõistluse pidamiseks, kusjuures meeskon

pikkade raudraamide wähel, et see kuidagi ei satuks

mõne töölise jalale wõi käele. Huwituseta pole lä
hemalt uurida ka toorme, millistesse malmi wala

wõtteid linna haigla rawiwölgade kohta. Selle

kaitse jaoskondade esinaised ning Noorte Kotkaste

Lesti meeskondade meister
võistlused Viljandisse

Linna terwishoiuosakonnas on tehtud kokku

Pohrti vabrikul järeltulija, õpipoisist tööstuse omanikuks
Wiljandis, Pärnu maanteel, raudtee ülesõidu
koha lähedal töötab uus malmiwalamise-töökoda,
mis selle tööala kohapääl lühikese ajaga jälle elu
jõuliseks on teinud. Nimetatud töökoda on üle wõt
nud suurema osa pankrotti läinud ja juba kaua aja
eest tegewuse lõpetanud Uno Pohrti masinatvab
riku sisseseadest ning tvarustab oma toodetega
mitte üksinda Wiljandit ja ümbruskonda, vaid ka
kaugemaid linnu. Töökoja omanikuks on endina
Uno Pohrti wabriku meister Jaan Järtvekülg, keS
sellel tööalal muide töötanud juba ligi 60 aastat.

Eelolewa aasta kassa eelarwe oli koostatud
tasakaalus 2000 kroonil. Seltsi liikmemaks otsuS

Rechlin ja M. Maiste. Rewisjonikomisjoq waliti
tagasi endises koosseisus, nimelt H. Kasera, A.
res suurem läbikäik langeb wõistluste sissetulekute-' Paal ja Wallimäe. Esindajate walimine liitudesse

raskejõustik, millisel alal „Tulewiku" maadlejad
on toimud Wiljandimaa teiste maakondade esi
rinda.

Linnal saadä 2,5 miljoni senti
ravivõlga

Ringkäik Viljandi malmivalamistöökojas

ajal, tuues sellega kaasa ühe töõjuubeli. Külasta
sime Jaan Järwekülje töökoda, et tutvuda selle

olewa aasta eelarwe ja tegewuskawa. Kassaaru
anne oli tasakaalustatud 2832,30 kroonil, kusjuu

tväljaminekute arwele. Tegewusaruandest nähwS.
et seltsi läinudaastane tegewus on arenenud üldise
edu tähe all. Sääljuures wäärib erilist esiletõstmist

selle aga on linnavalitsusel kavatsus kogu
hoonet viia keskküttele. Keskkütte katla
ruum tuleks ehitada hoone juureehituse
osas keldrikorrale. Keskkütte seadeldise
ehitamine nõuab muidugi suuremaid kulu
sid ja ei kuulu seega eelpooltoodud eelkal
kulatsiooni hulka. Küll aga on keskküte
tavalisest ahjukütmise süsteemist odavani
ja mitmes mõttes praktilisem eriti seesugu
ses asutises, nagu seda on haigla. Päälegi
on keskkütte sisseseadmine rahvamajan
duslikust seisukohast kõigiti õigustatud,
kuna keskkütteks saadakse kasutada tur
vast ja muid selliseid kütteaineid, mis aitab
hoida meie metsi.
Nagu juba eelpool tähendatud, on
käesoleval juhul tegemist esialgsete kava
dega ja esialgsete kalkulatsioonidega. Too
dud üldkavas võidakse teha üšim põhja
likke muudatusi, kusjuures ollakse sunni
tud loomulikult arvestama üheltpoolt sot
siaalministeeriumi seisukohtadega, kuid
teisest küljest ka majanduslike võimalus
tega kavatsuste teostamiseks.

Juhatusest langesid ametiwanuse järele wälja

A. Moks, pr. R. Moks ja J. Lepik, kes kõik tagasi
waliti. Tagasi waliti ka rewisjonikomisjon koos

kaitse ühing ellu kutsuti. Pääkoosolek tegi juhatu
sele ülesandeks arutada 20-aastase tegewuse ara
märkimise küsimust, mis wõiks toimuda kas erilisel

meeste Kodu" saalis korralist aastakoosolekut, mil
lest wöttis osa 40 liiget. Koosolekut juhatas seltsi
auliige A. Suurkask, protokollis J. Wästrik.

tada kolmekordne juureehitus hoone hoovi
poolsesse otsa, kusjuures igal korral aset
seks neli suuremat ruumi. Haigla kantselei
tuleks asetada juureehituse osas alumisele
korrale, samale korrale tuleks ka veel hai
gete ooteruum ja vajaduse korral ka mõ
ned palatid. Hoone teine kord oleks ter
veni mõeldud haigetubade kasutamiseks,
samuti vajaduse korral ka kolmas kord.
Uutesse ruumidesse asetseks päämiselt
sünnitusosakond. Esialgselt, kui haigeid
vähem, võiks ülemine kord olla kasutatav
personaali korteritena.
Uus juureehitus muudaks mitmeti kogu
senist ruumide kasutamist nimetatud haig
las. Nimelt võib tulla muudatusi köögiruu
mide ja röntgeniruumide osas ning mõne
des teisteski asjades. Sissekäik haigla
õuele oleks teiselt poolt, haigla hoone ja
Khrstensi maja vahelt.
Uus juureehitus selle kava kohaselt
võrduks umbes 4000 kantmeetrile ja võiks
maksma minna umbkaudsete arvestuste
kohaselt ümmarguselt 80.000 krooni. Pääle

Sulamalmi sisaldavaid pange kantakse edasi

Suurtükiväe divisjoni naiskodu*
kaitse jaoskonna tegevusest
Suurtükitväe diwisjoni NKK jaoskonna korva
line pääkoosolek peeti 18. aprillil kaitseliidu staabi
ruumes. Koosoleku awas esinaine pr. M. Weske.

Koosolekut juhatama tvaliti pr. H. Meris, proto
kollis prl. O. Koowit.
Jaoskonna esinaine andis ülevaate möödunud
tegevusaastast. Jaoskonnas on tegevusaasta lö
pul 51 tegewliiget ja 3 toetawliiget. Aasta jooksul
on peetud pääkoosolek ja 18 liikmete- ja tööõhtut.

Jaoskonnal on selja taga töö- ja tegewusrohke
aasta. On kaasa aidatud mitmesugustele kaitse
liidu üritustele, nii toitlustamisel, sanitaaralal ja
pidude korraldamisel. Samuti on kaasa aidatud
seltskondlikus töös väljaspool kaitseliitu. Sisse
tulekute hankimiseks on jaoskond iseseistvalt ja koos

divisjoniga korraldanud mitmesuguseid pidustusi,
mis on leidnud alati seltskonnas sooja suhtumist.

Kassaaruande esitas pr. A. Täht. Aasta jook
sul on sisse tulnud 455 kr. 60 s.; wäljaminekuid
oli 278 kr. 83 s. Kassaseis 1. apr. s. a. 459 kr.
94 s. Wavandust on jaoskonnal 225 kr. 23 s. eest.

Uuel tegewusaastal tahetakse tööd jatkata sa

Kas töökoja saadustest läheb osa ka wäljaS

mudel ja seega on loomulik nii suur nõudmine.

Muuseas, kas kawatsete tulewikus pääle
tvalamisseadeldise ka muid masinaosade walmis
tamise tööriistu juure muretseda?
Kui jõuab, küllap seda tahaks.
Ringkäik töökojas selgitab weel mõndagi huwi

tawat rauatöö alal. Kuid on kiire tööaeg, wala
misahi ei lase oma järele oodata ning jutuga tu
leb lõpetada. Meistril, tema töölistel ning abikaa
sal on kiiret tegemist nii palju, et oleks kahju nende
kallist aega wiita.

,/Tulevik" avab jalgpallihooaja
Tartus
Wiljandi s.-s. „Tulewik" peab pühapäemal,
23. aprillil oma awatvõistluse jalgpallis. Sõide
takse nimelt Tartu, kus tvastaseks on
meeskond, mis teatatvasti kuulub liiduklassi. „Tu
lewik" teeb selle awawõistlusega iseenesest tväga
omapärase eksperimendi. Nimelt ei ole ükski
lewiku" mängija tänawu weel jalgpalli puudutada
saanud, kuna Tartu meeskond teadupärast on har

jutanud juba mõnda aega. Kergesti tvõib sellise
„sissejuhatuse" tagajärjeks olla tosin kaotustvära

wat. ...
Kalakaupmees varaste küüsis
Muhu wallast, Pedaste asundusest pärit olew
kalakaupmees Mihkel Kärme teatas Wiljandi kri
minaalpolitseile, et ööl tvastu 19. aprilli on temalt
Wiljandis. Tallinna tn. 19 maja õuel asuwast lu
kustatud kuurist ära warastawd mitmesuguseid
müügiks määratud kalu 11 krooni wäärtuses. Wa
ras on tühjendanud mitu kasti, ühest on ära tvii
dud 37 kg wärskeid ahwenaid, teisest kastist 109
suitsuräime. kolmandast kastist 8 kg suitsetatud
tursakala ja neljandast kastist umbes 3 kg wärskeid

särgi. Kuuri on tungitud luku lahtimuukimise teel.

mas suunas nagu senini: kaasa aidata RKK üri
tustele, korraldada kursusi samariitlastele ja toit
lustajatele ning abistada diwisjoni. Uue tegewus
aasta eelarwe wõeti vastu tulude-kulude osas
tasakaalus 860 kr.

Wäljalangenud juhatusliikme asemele waliti
pr. H. Luhari; juhatuse kandidaatideks prd E. Tre

lin ja H. Meris. Revisjonikomisjoni waliti
tagasi prd J. Hints, W. Pill ja prl. J. Pehap.
Juhatuse koosseis: esinaine M. Weske, sekretär

O. Koowit, juhatuseliikmed E. Kõrwne, H. Luhari
ja A. Täht.

Koosoleku lõpuks diwisjoni esindaga kap. E.

Ärimees süüdistab laimamises
Wiljandis, Pärnu mnt. 4 elutsew ärimeeS

Martin Kauber on atvaldanud politseile, et Kons
tantin Akerberg. kelle elukoht Wiljandis Serbia

tn. 3, on teda tagaselja laimanud. Palub Aker
bergi wõtta kohtulikule wastutusele.

Li olevat peksnud
„ Sakala" nr. 41 6. aprillist s. a. ilmus teade
päälkirja all „Staised peksid mehe läbi", milles kõ
neldud August Jussi awaldusest politseile, et teda
on Kondi talus perenaine Man Riit ja kaks teist

Liiw andis jaoskonnale üle diwisjoni juhatuse

naist peksnud. Nüüd teatab M. Riik. et tema ei ole
peksnud ega puutunud kaebajasse Jussisse ja Jusst

tänu tehtud töö ja abi eest.

kaebus olewat aluseta.
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Wljandi Ühispank

pglgqrnomatuid

18 wkm., heinamaa ja

55—1. Tulla kella 4—7. j

Vajatakse tallu pere

naise-abilist

keetjat
Kirjad selle leke talit

Telefon: Abja 34

.Keetja" all.

Toimetab kõiki

Vajatakse kohe

Riia maantee 2.
Sepp Kiroiklnk.

Panga jumes K-S. ..OMA" esindus

Vajatakse õppinud

möõbelseppa
i kestwale tööle I
. Mekaan mSSblitööstus
j K. niit. Oru tdn. z.
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saada, ajakohane palk,
moon ja hfid korter.
Kirjalikud pakkumised .
Soosaare mõisa, R. Bux

Lossi
25 Wiljandis
Telefon 124
I
läris.tän.
Tellimiste
vastuvõtmine
I
Schugoli majas |
••

hoeoeden, Soosaare p»ag.
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Wastuwõtmiae Igal
lanpSewal

Odamait müüa .Sord" -

sott" traktori pääle. Soo müüa mõike sõidukorras

taluauto j

Wajatakse

Maja kraadiga
sSilnanto
Ptimouth tOld. Pakkumi
sed-küslmtsed kuni 27. IV

müüa

heinu
Maksal, Nugise maja
A. Naanelson.

i aastafulajt

mootottafap
350 cm.8 Kirjalikud pak
kumised Aidu ag. Paistu
, mootorratas" all.

Wäikekoht

kes lehmi lüpsab, wõilib

alla ka roanem naisterah
roas. Kaubelda laup., 22

jalgratas
Küsida selle lehe talit.

st ——

Vajatakse
t teenijat

Ostan tooreid

apr. s.a. kella 10—12 ngj Hadress selle tehe talit.
.Kodumaa" hooroipois

kasepuid

- XSõgiteenijit

Ilusaid elektri auni»

! Wiljandi €. Põllumeeste Seltsi j
Kaubanduse Osakond
Wiljandis, Tallinna tdn. 3 Telef. 6 ja 3-23 ;;

Jaan Schcocdc
Viljandis, Tartu tn. 44

kohe tarnis
Turu tdn. 6

lokke

Odausait müüa hflid

tehakse täielise roastua.

itlllllllllllllllllllllltllff heinu ja
tusega C. Pindsoo-ITlaakJs' i Xorlcriolsimlscd I
juukse tööstuses Viljandi
ristikheinu
| I» -pakkumised |
Posti tfin. 14, telefon Z?
Sooroin maale iseseis~ itiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii I Kdrstna—iUurikatsil
roat perenaise-

KOHTA
Kristalli moodsais mustreis

Vajan korralikku, mdb
leeritud erasissekdiguga

tuba

Omanik.

1 Müüa iüpsmaiulnud

Olen roilunud. Pakkumi
lehm
sed saata kurn 25. Api ir. ... . .
ia
wõib
ka
kostiga.
selle lehe talitusse sön
Teatada 2. maini s. a.. Vastemõisa wallas
.Perenaine" all.

_ .Sakala" talitusse .Tuba

ehteid, lauahõbedat, kelli,
wee- ja tolmukindlaid kflekelli roostevabast terasest ning
sportlastele stopper-käekelli
H.Luik Lossi 20,iei.i06 Ostan kulda ja Ködedat
mmmmumšmmmmmmmmmmmmmmm

Wiljandis, LoSst tn. 26. tel. 231
Kanakülas „Lilli" talus pühap., 23. aprillil s. a.

wabatahtlik oksjon

leid oopereist. Heliplaadid. 18.10 kirjakast ja pähkli
kott. Lastele. 18.40 päetvauudised. 19 õige aeg. Tea
ted. 19.10 soololaule. Maret Pank (sopran). 19.55

sisepoliitiline westlus Ilmar Raudma. 20.10
itaalia-eesti helitööde-õhw. („ Estonia" kontsert
saalist.) „ Estonia" ja Riigi Ringhäälingu ühenda

tud sümfooniaorkester, juhatab prof. Alceo Calliera.
22 õige aeg. Päetvauudised ja sporditeated. 22.10
23 operetihelisid. Heliplaadid.

Laupäewwl, 22. aprillil.

malewa orkester, juhatab Friedrich Tammar. 20.25
Aga nüüd tantsime ja oleme rõõmsad! Wanu tant
sulugusid ja muud lõbusat muusikat akkordioniduolt

ja heliplaatidelt. 21.15 Hohei, me noored mere

pojad! Meremehed laulatvad ja mängiwad ning pa
jatawad oma seiklustest maailmameredel. 22 õige

aeg. Päetvauudised ja sporditeated. 22.10—24
meeleolu- ja tantsumuusika. Kurt Strobeli orkester
„Gloriast" ja heliplaadid.

Pühapäewal, 23. aprillil.

Tallinn, Türi ja Tartu. 8.00 Äratusmäng.

Wõimlemme. 3.20 põllutöökoja kultuurtehnika- ja
maamõõdu-talituse juhataja ins. E. Pajuste: Kewa
disi ülesandeid maa kuiwendamisel. 8.40 põlluma
janduslikud teated. Lige aeg. Ilmateade. 8.15 hom

mikukontsert (helipl.). 10.00 Tallinn ja Tartu: ju

malateenistus Jaani kirikust õp. A. Tähewäli.
Tartu: jumalateenistus Peetri kirikust õp. dr. J.
Taul. 12.00 au", Mascagni ooper 1-s
waatuses (helipl.). 13.15 mõtisklushetk. 13.25 rah-

Majapidamise lõpetamise tõttu tuleb müügile töil
talu elus ja eluta inwentar.

J. Jürismaa.

Waste tantse (helipl.). 13.50 ..Kõigilt radadelt",
walitud päätükke populaarteaduslikest raamatutest.

14.15—15.00 lõunamuusika (helipl.). 16.50 tea
ted ja reklaam. 17.00 lemmikhelindite-kontsert (13.)

18.10 Linnud ja nende laul (2.) Oswald Haweli

Wabatahtlik

loeng linnulaulu näidetega heliplaatidelt. 18.30

Ehopini walsse (helipl.). 18.50 päewauudised.

19.00 õige aeg. Teated. 19.05 tants järipäewaks —
pasunapoisid ja heliplaadid. 20.00 moodne ja wana

oksjon

moeline kaSwatus. Mari Möldre loeb Ardmvi. Jn

ja Tuglase humoreske. 20.30 Soome õhtu.
Tarvastus „Asuri" talus pühapäeval, beri
Kaastegewad: Tallinna Lpetajate Seminari ja Pe
23. aprillil 1939. a. kell 10 homtn. Müü dagoogiumi segakoor, juh. August Pruul, RR orkes
gile tuleb talu inventar. Omanik ter, juh. pros. R. Kull. Meeta Pruul (sopran) ja

Meeta LutS (deklam.). 22.00 õige aeg. Päewauudi
ed ja sporditeated. 22.15—23.00 tantsumuusika

Müüa vilke „Ford"
Suutes valikus taalet

Kestwaid

2. mai" all.

auto

! riidevärve

Kiiresti müüa korras Ja
iriflüd mõhepruugitud
ilus
naisterahma

juures.

| kõrgema päeroahinnaga ;;

plaadid. 17.30 nüüd mängib Elite-orkester. Heli
plaadid. 17.45 Türi: Wet. arst Herman Talts: Ka
napoegade terwishoiust. 18 Türi: Põllumajandus
lik päewaküsimus. 17.45 Tallinn ja Tartu: Ansamb

(helipl).

Esmaspäewal, 24. aprillil.
a pesuseepl, Ületamatus
1) 4 klm. Nuiast suur
Tallinn,
Tartu ja Türi. 7.00 Äratusmäng.
hfläduses
ametnikku
8,17 ha põldu 5 ha, kor
Wõimlemine. 7.20 õige aeg. Ilmateade. Päewa
Hästi
hoitud
1036.
aasta
ras
hooned
2)
Sulslepas
rdtsepatdd tehakse
uudised. 7.30 hommikukontsert (helipl.). 8.15 hom
Pakkumised Ühes eluloo» Suure-Jaanis, Wabadu 30 Rwk põldu 12 korras mudel Teat. W. Külm
;
Matsina
mikupalwus
praost Chr. Wink (Toompea Alek
Tartu
11—9
Wil
j
andi
kirjeldusega saata selliie se tn. 1, Rcinarti majas, hooned müüa. Teateid
landri katedraalist). 8.35 Tallinn ja Türi: turu
Telel. 162
J. Ainola Tallinna t. 8
tehe talit. .Cncrgitine" aiiil Tddhind Kr. 1-6.
teated. 16.50 teated ja reklaam. 17.00 wiiul

,OZjWlshSö

j« keeta oskab, ja kaljas

köömneid

Sakala Trükikoda

roõhepruugitud

Vajatakse
tüdrukut
majahoidjat
kes kõiki talutöid tunnelrb Kflsida Pikk tdn. 14.

j Ostame meel

ühes teenistuslepingu ning
töõnormidega soowitab

Saoroitakse otto 4

Vajatakse korralikkui

II

ted ja reklaam. 17 Türi: Soome keel mag. J.
Aawik. Tallinn ja Tartu: Elgari helitöid. Heli

Hariduse ewolutsioon. 18.10 Hanno Kompus West
leb kunstist ja kunstnikest. (Noortele.) 18.40 päewa

palgaraamatuid

ja ristikheina. Kaarli—

pääle energilist

I Wi lj andis wõtab tellimisi vastu ja müüb meie 1
I kaupa: Aiaäri K. SUITS, J. Tamme tän. 4 I

meie päälinnast. Koostanud Paul Härm. 16.50 tea

lus. 19.25 puhkpillikontsert. Kaitseliidu Tallinna

Samas juhuslikult müüa
tllesti sOldukprras

I ja täiendamiseks leiate meie puukoolist kindlasti I ametnikud omawalitsus
ehk sutoilist Wiljandi to.
1 mõndagi huvitavat. Näit.: 1
teS ja ühiSteg. asutistesI. „Andu" tallu. Kaupa
tehakse Lossi tn. 33.
I Hõbekuuski Pukspuid Mitm. elupuid I
WNIIIIIIIIIIUIIUI»»»»» 5 A. Männik.
1 Leinakaski Leina pöökpuid Rododendroneid 1
J Cõõpakkomtscd |E Aknafdd pliUc tannis
1 Ptiram.kadakaid Pfiram.jugapuid Poolköpresse i | ja «otsimised I
tisleri
I Wabamaa viinapuid, alaliseltkandjaid maasikaid, I IIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII* Meeme täiu Z
1 mitmesug. viljapuid jn e. I
Vajatakse kirjatööd*
j Puukool KARL WILL Tartu. Puiestee 2 j

raadio. Tallinn Eesti pää ja süda. Heliplaate

kester, juh. P. Nigula. 17.50 Karl Jungermann:
Põllutööliste

alevikku wliksemat

Wajatakse
* moonameeft'

ettewõteteS kassapidajad,
korrespondendid-ja muut

8.35 Tallinn ja Türi: Turuteated. 10—10.40 kooli

uudised. 19 õige aeg. Teated. 19.10 saatekawa West

* pelepingu alusel kestma S.-Jaanl, Lembitu pst. 43
duSrehkendust. kirjatva
AK.
' aja pädle.
hetust. kiirkrja ja mast
'
Aadress:
Puiatu
posti
nakirja õpetan kiirelt ja
Odamaati müüa sõidu
° agentuur Aug. Priks. korras
põhjalikult igale soowi
sale üksikult ja gruppides
Abielupaar otsib teenis
tõldaulo
End. kaubanduSk. inSp> tust suroiiisteks korral.
tallu Viljandi kanti aasta
Arthur Liederg,
Viljandi: Kiivi w. 6. ület korteriga ehk ilma. Kirj. umbes 6-hob -jõul.
Puurmanni as., Siiraku
Ligem. teat. 3. Kitse lt,
Uueturu platsi.
Nõmme: Männiku tee 22.. kauplus .Teenistus" all Köstri tõn. 1.
kuni 30. aprillini,

pidaj. pankades, suurtes
kaubanduSl. ja tõöStuSl

hommikupaltous õp. R. Uhke (Jaani kirikust).

8.35 perenaistele. 8.40 turuteated. 16.50 teated ja
reklaam. 17 marsse ja tvalsse nädalalõpuks. RR or

Soovin osta maale ehk

n

MMi tiiiliiiiinb

uudised. 8.30 hommikukontsert heliplaatidelt. 8.15

Tallinn, Tartu ja Türi. 7 äratusmäng.
„Munktel" trmmnel 30 tolli ja HP4 aurukatel, Wõimlemme. 7.20 õige aeg. Ilmateade. Päewa
kreissaag, laastuhöötvel ja tviljapuhaStuse masin. uudised. 8.30 hommikukontsert heliplaatidelt. 8.15
Kaupa teeb Jaan Piilma Kõo wallas Wenetvere k. hommikupalwus õp. A. Eilart. (Jaani kirikust.)

Tuhalaane Flaatsakul.

" olnud. Kirjad: kohtoik R.
| Tunnid F
Saar. Jõgetoa mnt. 17.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBI Põltsamaa.
Raamatupidamist| Wajatakse
kahekordse itaalia ja
l sepa abilist
ameerika süsteemi ning
saksa ja ingliS-prantsuse
e
Wõib
ka algaja olla õp
'ÜSteemi järele kauban

direktorid, pääraamatu

Tallinn, Tartu ja Türi. 7 äratusmäng.
Wõimlemine. 7.20 õige aeg. Ilmateade. Päcwa

rehepeksumasin

praktiline piimdroeoka
wChemrolet" 12-hab.-jõul.

: pagaripoissi
«llllllllltlllUlllllllllllllß: kes
toorem pagari juures

Cnd. õpilastest on

Kõo-Wenewere Mafinatarwiiajate ÄH. müüa

Wõhma raudtees. 14 klm.

Muri k. t.

Telefon 1-84

kohtadel: mitmed panga*

raudkiroe

kohta

|

-1 toitus tarwilik. Holstre
tv. ..Jaamal". «. Sotoa.
Postiaadress: Paisw,

Wiljandis, Oru tn.3

kaubakioskid

linnamalitsuse Chituseosakond roajab suu
Soatoin osta todikest 1remal hulgal lõhutud

weoauto
j kes omab praktika uudis
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiia| maa-künnis ja toilja 2,8 tonni. Küsida selle
peksualal, tartois trak- lehe talitusest.
Wann. maamõõtja torijaama uue .Ford

laululehtedega Abja-Paluoja rapwamaja ruumes.

Reedel, 21. aprillil.

kojast, tuba nr. 8, töötundidel.

; Iraklorijuhti

Halliste kirik.

Pühapäewal, 23. aprillil s. a. kell e. l. ju
malateenistus külalisjutlustaja õp. E. Hiisjärwe
poolt. Samal päewal kell sp. l. jumalateenistus

Linna turuäärsed

hinnaga umbes 1200 kr. ]Riia maantee linna piirides olema osa üm
Küsida selle lehe tailt. 'bersulatamiseks. ligemaid teateid saab rae*

Wilunud

Jaani kirik.
Kewadine leeriõpetus poeg- ja tütarlastele algab
27. aprillil. Õnnistamine on taetvaminemisepühal,
18. mail. Palutakse aegsasti üles anda.

Raadio

Teat. saab Õisu mõisa ~
meiereist K. CaarmanMlt.

naine rodib alati tööd

Kiriklikud teated

TEADAANNE.

antakse avalikul enampakkumisel välja
ajani 1. maist 1939. a. kuni 1. jaanuarini
1941.a, Enampakkumine toimub 28. ap
1929. aasta mudel, k. a 1rillil 1939. a. raekojas kell 11
Linnavalitsus
numbriga Hind 650 kr.

Vajatakse perekonnaga

«J

!! Panga juure K-S. „TALU" esindus !;

,u' Polikarpusc meski
Pdrnu maantee 15. telefon 4-38.

.ford" 5
töldaiito:

aistMH

J | 5 Maksab hoiusummadelt ajako- j |
<\ § hast kõrgemat %. Annab laene» . [ 1
<' i wõtab raha vastu edasisaatmi- <>
1 [ | seks igasse kohta, kus asuvad * [
< | rahaasutised ning toimetab kõiki »»
\ [ | teisi pangaoperatsioone liikme- J |
< • 5 tele ja võõrastele. <>
! | iiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiii ! |

odawat jõutoitu

ma Oa täiesti korras

Juhkamal hr. Kuke ruum
Juhatus.

S.DONDE&I.PRENSKY I

;; Kindel raha hoiukoht ::1

Karjapidajatele müüa

ühes kõrmal-hoonctega

» 23. aprillil sa. kell Z p.l.
Viljandi ro. (Uue-Wõidu)

1 laillOlwO sc|le leti? talit. 24. apr.
võtab ..Sakala" ja „Sa- » °gr
kala PöhapSewa" teilt- ... . . ,
mlst la kuulutus, wpstu h MMU jintt*
•a muub Ckslknumbrefd rhbfl °l€lü£lb
lambanahad
Pornuse Ühiskpl. 26. aprilliks s. a. ara
, .» , wiia. Hiljem müün naHr. Mangulson ja had töötasuks ära. A.
i. ti v i t Merila, Suure-Jaanis,
nr. M. Kaldmaa. Pärnu tn. 14.

Wiljandis, Lossi tn. 26, telef. 231

drawedarniseks mQfia.
Lähemalt 1 Kala kaupl.
turbalõikajat
Pingurappa. Pakkumine Tänassilmas.

• walmisriiete, mütside ja pudukauba alal j

1

Sakala Trükikoda

Clumaja

roojab alus

lEnne
ostu weenduge
oma huwides
I |
KEWADHOOAJA
RIKKALIKU
WALIKUGA

|! Tarwastu ühispank jj'

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

Wiljandis,Lossi 27 jkliisid, segajahu ja kaeru

Uue-Wõidu Turbaühisus

j 1 Mustlas, oma majas, telefon 15 j
Suurim ja vanem rahaasutis ;;
!; Lõuna-Wiljandimaai ;;

tiiiifiiiiiimimitiiiiii*
1 Müüakse ju S
ostetakse =
m iiitiiiiiiiiiMiifiiiiiKf
OSTRM
alati kõrgema
päewahinnaga
kulda, hõbedat
kuld- ja hõbe- "
raha
L RBEL I

(epapoisjj

pangaoperatsioone

Vastutav toimetaja JAAN LEHK

paaritamiseks. Teatada

pooleferalc anda, põldu

Jtfiajateenliaf

Osakond Abjas

Soo tõin osta pruugitud QfJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiU
õmbluse- I 1
lüiiiHiiiiHiNiiiiiiiuri
mäSinä Tanois pukastwerd isast
Aadress jätta s I. talit.

KOHT

roojatakse Jakobsoni tän. I karjamaa.

Juhatuse 82 Üldine 251

<

Tööliste

Holstre w Raassilla

Küsida .Sakala" tailt.

Wiljandis, Tallinna tän. nr. 3
Telefonid:

„R. T." 102—1936. a.
vormi kohaseid

, ,Kflflriarul".

maja

tlnav 16 tel 1-66

mootorratas

iuuksetööstuses. Hinnailt käsitöölisele.
kõigile kättesaadavad.
Tartu tdn. 3, krt. 1

ning müüb üksiknumbr.

kaupm. 6. Palm
Trükitud SAKALA TRÜKIKOJAS, VILJANDIS,

(Kõdumajanduskoja loeng, Tartust). 18.20 soolo

plektsepatõõkojast

Väiketuru 5

weoauto

Müüa sõidukorras

sloonideks. Jt. Raks

. Jakobsoni täit 7.
Küsida £ Pindsoo-Maaki
juuksetõöstuscst, Posti 144 Odavasti müüa jalagc
1

Müüa

„Singeri*

" Õmblnsemtsin

ristikheinu, kultiroaatorr_ Küsida Köstri tdn. 2ühehobuse siksak äkketd kingsepp JDrimde'lt.
[a rull
Viljandi kirikumõisas ' Ulastemõisas

wõtab ..Sakala" jn ..Sa

oksjon

Müügile tulemad poe
kaubad ja poeinmentai

21.10 wiise tuntud operettidest. R RorkeSter, juh. P.
Nigula. 22.00 õige aeg. Päewauudised ja sporditea
ted. 22.10—23.00 walsse ooperitest ja ballettidest
(helipl.).

Teifipäewal, 25. aprillil.
1936. a. mudel, 4 tonni
ja weoautopingid ekskur

paat
telefon 3-75

20.10 huwitawaid orkestreid (helipl.). 20.50 Möö
dunud sajandi eeSti ajakirjanduse wõitlusetoon ja

taktika CŠtat Urgart (ERM loeng, Tartust).

100 ccm. Järele küsida> Müüa „Che®rolet"

kala Pühapäeva" telli
mõisas mõtab.Sakala* ja
tnisi vastu ja müüb ül
KORTER
lokke
alumisel korral. Kohane .Sakala Pühapäema* tel pühapflemal, 23. aprillilil siknumbreid Tarvitajat
tehakse Posti tän. nr. 7 mehaanikule ehk teisele; Urnist ja kuulutusi mastu s.a. kell 12 Võike tän. 2 Ühisuse kaupluses
Saada kahetoaline

Emade puhkekodust ja emade puhkuse wajadusest.

Maria Pärtelpoeg (metsosopran). 18.40
pulbrit soovitab sood laule.
päewauudised. 19.00 õige aeg. Teated. 19.10 wiiS
Mõisakülas keset liunai salma hinnaga
minutit terwisele dr. med. M. Kask. (Tartust.)
Pärnu tn. 49. Kaupa te
Gd. Kelwetsi 19.15 ajalooliste marsside popurrii (helipl.). 19.40
hakse kohapeal
Teatri-saade. 20.00 malepartii RR-raadiokuula
koloniaalkauplus Lossi jad. (18). Suurmeister Paul Keres (Tartust).
Müüa sõidukorras

Vabatahtlik

Soosaare

pesutlrkllst ja puhastus

tshello klawer (helipl.) 18.00 Helmi Mäelo:

£ hr. Rajaval

Tallinn, Tartu ja Türi. 7.00 Äratusmäng.
Wõimlemine. 7.20 õige aeg. Ilmateade. Päewa

uudised. 7.30 hommikukontsert (helipl.). 8.15 hom

mikupalwus õp. mag. K. Saarse (Jaani kirikust)!
8.35 perenaistele. 8.40 turuteated. 16.50 teated ja

reklaam. 17.00 muufika pärastlõunaks (helipl.).
17.30 dr. H. Peterson: Kaitsesüstimine difteeria

wastu Eestis (EMT loeng. Tartust). 17.50 Kuu
lake Willy Steineri orkestrit' (helipl.). 18.10 tzänki

mehe kolmas merekiri Peetrile (lastele). 18.40
päewauudised. 19.00 õige aeg. Teated. 19.10 Edu

ard RooL: Keelelisi küsimusi kinnistusüksuste ni
mede eestistamisel (Nimede Eestistamise Liida
loeng). 19.20 Leedu pianisti kontsert. 19.50 Töös

tuse rahwamajandusli! tähtsus Eestis dr. A.
Rannes (KaubanduS-tööstuskoja loeng). 20.10

orelikontsert (Kaarli kirikust) Itaalia orelikunstnik
prof. Alceo Gallieri. 20.55 lõbus ajawiitekontscrt.
LM orkester, juh. P. Nigula. 21.45 aianduse-nõu
anne. 22.00 õige aeg. Päewauudised ja sporditeated.

22.10 sümfoonilisi poeeme (helipl.). 23.00 espeI rantokeelne nädalakroonika. 23.00 Euroopa maad
! j luse-meisterwõistluste teated Oslost.

Väljaandja SAKALA KIRJASTUSÜHING.

