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II. aastak.

Akadeemiline Põllumajanduslik Selts.
Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi asutamise mõte tõusis päeva
korrale mineval sügisel. Asutamiskoosolekust osavõtjate arv oli õige suur;
peaaegu kõik põllumajanduse teaduskonna üliõpilased olid ilmunud, mis
näitas, et organiseerimise tarvidust tuntakse. Sel koosolekul seati põhi
mõtted üles, missugusel alusel ja kui laiapiiriselt selts oma tegevust algab.
Seltsi eesmärgiks võeti üliõpilaste igakülgsele arenemisele kaasaaitamine
ja ka käsikäes enda arenemisega oma jõu Eesti põllutöökultuuri tõstmiseks
rakendamine. Ajutisse juhatusse valiti ksv! ksv! K. Zolk, A. Eslas,
A. Käbin, R. Miller ja M. Kohlap, kes ka juhatusse tagasi valiti. Ajutine
juhatus töötas koosolekult saadud põhimõtete alusel põhikirja välja. Esi
algu kavatseti ka" vabakuulajatele üheõiguslikult teistega anda võimalus
seltsi liikmeks astuda, kuid teada saades, et ülikooli valitsus seltse, kus
vabakuulajad hääleõiguslikud liikmed, mitte ei kinnita, tuli sellest loobuda
ja vabakuulajaid ainult kui toetajaid liikmeid, kel hääleõigust ei ole, vastu
võtta. Ak. P.majand. S. on mõeldud põllumajandusteaduskonna üliõpi
laste seltsina; et aga mitte takistada kaasvõitlejaid teistest teaduskonda
dest, keda meie tõö huvitab, meiega ühinemast, võivad põhikirja järele
seltsi liikmeks olla kõik üliõpilased, samuti ka õpejõud.
Toon üldiseks tutvustamiseks põhikirja mõned punktid:
.
1. Põllumajandusliku Seltsi siht on üliõpilaste igakülgsele arenemisele
kaasa aidata ja Eesti põllutöökultuuri tõsta.
2. Oma sihtide saavutamiseks korraldab selts teaduslikke töid, tõö ja
vaieluskoosolekuidj avalikke kõnesid ja annab välja põllumajandus
* ; likku kirjandust. •* :
15. Üksikute tegevusalade teostamiseks kinnitab juhatus toimkonnad.
Punkt 15. annab õieti—vaba võimaluse asjasthuvitatud seltsi liige
tele igasuguste suuremate ja raskemate ülesannete läbiviimiseks astuda
kokku toimkonnaks, üldkoosoleku poolt valimata, andes ainult juhatusele
omafoiemasolekust teada.
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Sarnasel alusel on alustanud tegevust juba kaks toimkonda: Põllu
ni aj anduslikkud oskussõnade väljatöötamise toimkond, juhatajaks ksv. J. Veide
ja õpiraamatute muretsemise toimkond, juhatajaks ksv. M. G ross.
Asumisel on Eesti põllumajanduse ajaloo toimkond, kelle ülesandeks
oleks ajalooliste andmete kogumine ja uurimine Eesti põllumajanduse
ajaloo kokkuseadmiseks.
■ Suurt rõhku tahab selts üliõpilaste referaatide peale panna ja kui
mitte just sunduslikuks, siis ometi kohuseks teha teatud aja järele refe
raadiga esinemist oma eriaine üle.
Seltsi lähemate kavatsuste hulka kuulub ka lugemislaua avamine ja
raamatukogu asutamine. Lugemislauda loodetakse juba tulevase esimese
semestri alguks avada saavat. Lugemislauale kavatsetakse tellida nii
kodu kui väljamaa põllumajanduslikku ajakirjandust. Raskem küsimus
on juba raamatukogu asutamine, ja siin peab ainult välise abi peäle
lootma jääma.
Seni on seltsil liikmeid kuuekümne ümber, Liikmemaksu suurus
on 50 marka semestris.
Aug. Eslas.

Tartu Ülikooli juures asuvate akadeemiliste korralduste
ja üliõpilasorganisatsioonide nimestik ja aadressid.
Korp.
Korp.
Korp.
Korp.

Eesti üliõpil,
Fr. Estica—Aia tän. 38.
Sakala — Veski t. 53a.
Ugala — Tähe t. 42.
Vironia — Lai t. 30.

korporatsioonid.
Korp. Filiae Patriae — Näituse
t 22, krt. 2.
Korp. Revelia — Õnne t. 7, k. 2.
Korp. Fr. Liviensis — Karlova t. 28.

Saksa üliõpil, korporatsioonid.
Korp. Estonia — Jakobi t. 39.
Korp. Academicä —Veski t. 13.
Korp. Livonia Veski t. 7.
Korp. Rigensis — Riia t 117.
Korp. Neobaltia — Lille t. 16.
Korp.; Nqrmaania — Aia t. 8.
Korp. Fr. PharmaceuÜcä— Lille t. 16.
Eesti üliõpilaste seltsid.
Eesti Üliõp. Selts — Viljandi t. 1.
N, 0. S. .llmatar" — Ühiselu
E. Ü.S. „Ühendus" — Lille t. 16.
majas tuba 13.
E.Ü.S. «Põhjala" — Tähe t. 22.
E.Ü.S. „Veljestott ~ Lossi t, 28.
Naisüliõpil. Selts — Hetseli t. 1.
E.Ü.S. «Liivika" — Rüütlit. 22.
Muulaste ü l i õ p i l a s t e o r g a n i s a t s i o o n i d ja kutse
h a r i d u s li ku d k o r r a l d u s e d .
Vene Üliõp. Selts — Aleks. t. 38 k. 5.
Eesti Üliõp. karskuse ühendus —
Juudi soost Ül. kassa— Soola. t. 5.
Vabriku t. 3, k. 2.
Usuteaduse Üliõp. Selts — Valli
Akadeemiline Põllumajanduse Selts
kraavi t. 16.
— Vabriku t. 3, k. 2.
Emakeele Selts — Vabriku, t. 3.
E.Ü.S. „Sport* — Üliõpilasmaja.
Akadeemiline Selts Juudi ajaloo ja
EestiSoome Üliõpilasselts — Üli
kirjanduse tundmaõppimiseks —
õpilasmaja tuba 13.
Raatuse t. 16.
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