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Akadeemiline P¡õllunrjanilurli

Vaade APS-i raamatukokku.

Viiendal nov. s. a. möödub L5 aastat Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi asutamisest. Et
ka. ajakiri ,,Talu'perenaine" on selle Seltsi asutatud ja välja antud, seopärast ei ole ülearune, et
;,Talup." veergudel mainitakse APS-i tegevust.
Selrts on oma tegevuse ajal koondand enese ümber
peaaegu [rõik kõrgema põllumajandusliku haridusega isikud ja ka tüliõpilased.
Seltsi täö on arenend kolmes suunas: esiteks
oma liikmete mitmekülgne arendamine ja kasvatamine tulevaseks edukaks tööks, teiseks koduünaa
põllumajanduse edendamine ja uurimine ja kolmandaks põllumajandusliku sisuga kirjanduse koostamine, kirjastamine ja levitamine põlluharijate keskele. Oma suuremaks ülesandeü<s on
AP'S seadnud Eesti edumeelse põllumehe mõtlemisviisi arendamise niihästi vanemate kui ka
r¡ooremate seltsi liikmete keskel, sest ka akadeemiline ¡ñllumees peab maaga kokku kasvama ja
oma kutset armastama; ar\¡estâ.des põllumehe
hingeelu ja lema mõtlemiwiisi.

sihtide taotlemiseks korraldab Selts järjeteaduslifl<ke t<oosolekuid, kus mitmesugused põllumajanduslikud küsimused leiavad käÀitIemist. Pääle selle on Seltsi tegevus koondatud
paljudesse to i mk o n d a de s s e, kus töötatakse
rühmiti kitsamail erialadel. Selts on soetand ene-
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k Selts l5-aasttnG¡

APS-i juhatuse ,ja asjaajamise tuba.

sele

n e lj atu h an d e-eks e m p I a r i I i s e
t aa,matukogu, mis on suurim sellesarnane
Eestis.

ildasi on lrodifitseeritud kogu eesti põllumajanduslik ja kodumajanduslik aja,kirjandus ; pääle
selle on,kodifirtseeritud põllumajandusega ühenduses olevad küsimused rpoliitilistest ajalehtedest.
Sellega on loodud. võimalus töötada kõigi meie
põllumaj andusse puutuvatæ küsirnuste uuri,mi sel.
Seltsi üheks suuremaks täöks on olnud põltumajandusliku kirjanduse kirjastamine. Senini
on koostatud ja trtikis avaldatud mitukümmend
suuremat ja väiksemat raamafiut, milledest tuleb

eriti alla kriipsutada ,,Põllu,mehe käsi-

r à am a t u i d". Mainitud käsiraamatuid on seni
iùmund viis annet, kogu summas umbes 2000 lehekü,lge. Kaks vii,rnast annet on teoksil. Sellega

omandab meie põllumajandus põhjapaneva koguteose, mille koostamiseks on rakendatud tõih
meie silmapais,tvamad eriteadlased. Olgu mainitud, et nimetatud suurteos on raamatuaasta puhul
tunnustatud parimaks teoseks põllumajanduslikus kirjanduses, saades kõrgeima auhinna Tartu
Põllumeeste Seltsi poolt raamatuaasta puhul.
Teiseks suuremaks teoseks on ajakiri ,,T a I u p € r e n a i n e", mis ilmub juba üheksandat aastat
ja on samuti võitnud suure lugupidamise eesti
kodudes.

APS-i koosolekute saal.
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APS-i juhatus 1935. a.
Istuvad (pahemalt): stud. agr.

E. Roger, prof. dr. agr. L.
Rinne, prof. dr. agr, P. Kõpp
esimees, dots. dr. agr. M.
-Järvik (Gross) laekur, dipl.
agr, H. Nurk - II abiesimees.
Seisavad (pahemalt): stud. agr.
A. Jaanson, dipl, âgr. R.
Toomre (Tomson)
abilaekur, stud. agr. J. Hansen
majá.isa, dipl. agr. E. Järve(Gerberson)
soo
kirjatoimetaja, dipl. agr. E.- Raudsepp
I abiesimees.
Pildil puuduvad: agr. L. Käbin, stud. agr. A, Vaher
I kirjatoimetaja abi ja stud. agr.
E. Kalbus
II kirjatoimetaja
abi.
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Selts on uurind eesti põllumajanduslikku vâim-

list vanavara, töötades ]äbi meie kodumaa kihelkonnad. Selts on ,kogu selle aja jooksul töötand

eestikeelsete põllumajanduse o s k u s s õ n a d e
väljatöötamisel ühes meie parimate keeleteadlas-

g

B

tega. Töötul,emused on erivihkuclena avaldatud
trü[<is ja tehrtud ]<ättesaadavaks asjasthuvitatuile"
Selts annab välja koos Eesti Agrr-rnoonride
Seltsiga meie ainukest teaduslikku ajakirja põllumajanduse alal,,A g ro n0o m i at".

Tänase kaanepildi autorist.
Tänase ,,Taluperenaise" kaanepildi autoriks on
Eduard Viiralt.
Kunstnik E. Viiralt on sündind 18. III 1898. a. Vene-

gr aafikakunstnik

maal, Peterburi kubérmangus, .Tsarskoje Seloo maakonnas,
Kaliitino mõisaametniku
pojana. Säält ta siirdus

1916. a. Tallinna Ku-nsttööstuskooli ametit õppima. Õp-

peaeg kestis

siin

kõigest

kuni 1918. a., millal E. Viiralt astus vabatahtlil<una

sõjaväeteenistusse ja võttis
osa vabadussõjast, teenides
osa sest ajast Tartu kooliõpilaste-pataljonis. Siin
tutvus ta ka Tartusse asund

kunstnikkudega, ja

kui

lçunstikool ,,Pallas" 1'919. a.
avas esmakordselt oma atel-

jeed, ol i E. Viiralt juba
kunstikooli esirneste õpilaste
Eduard

viirau.

ridades. ,,Pallases"

õppis

flhtìi!i1lr1l"*""'åi'11ï"ff1i

ja rõpuks siirdus juba iäi"iTflit"rlt ritni-läï'frl3ffi
xu¡utusaladele, Et E. Viiralt ilmutas kunstikoolis
silannet ja edu, avanes tal võimalus kooli stipenlaplistvat
oraadina lõpetada iuba 1922, a. ja siis Saksamaale sõita,
kus töötas blesdeni l<unstide=akaãeemias L922-I923. Selló
Jarele kutsuti ta ,,Pallase" kooli graafiliste kunstide õpemillisel koäal töötas kuni 1g25. a. ,,Pallasest" lah,r-?J?k.'
lrudes pöördub kunstnik Pariisi, kunsüdó'
maailmalinna,
xus Püsib kuni käesoleva ajani.'
Kuigi kunstnik E, Viiralt on kodumaalt âra juba
ru
,aastat, ja on selle aja jooksul .põhjalikumalt välismaai
ei ole ta ometi ühelgi aastal eemale jäänd oma
i::-]YÌtï]q'
xunstiühing,,Pallasest,,
ja eesti kunstinäitustesi,
,---_--'$'.,Viiralt on üks meie viljakamaid ja ninrekamaid
sere

'.,

*

kellel
nimi ja võrratult kõrge
f^IlljltkkS,
renrìlllne tase omalrahvusvahelinè
alal üldse. Oma töödega on ta esinend

mitte ainult meil, vaid ka Lätis, Soomes, Saksamaal, Prantsusmaal ja väga paljudel rändnäitusùel Lâäne-Euroopas.
Pariisis on ta korraldand suurt tähelepanu köitnud erinâitusi 192?. ja 1928. a. Kunstnik Viiralt on illustreerind ka
palju teoseid meie ilukirjanduse alalt, joonistand vekslipabereid, mârke, exJibriseid, aktsiatähti, kirjapäid, templeid jne. Sulejoonistuse alal on suundamääravalt mõjund
tema väljendusviis ja töötehnilised tuletusmetoodid. üldiselt on tuntud tema omapärased illustratsioonid prof,
Tennmanni ,,Usuõpetuse lugemikus algkoolidele" ja süm-

,,Eesti", E. Viiralt töötab
virtuoosliku joonepuhtusega. Ta tunneb ja käsitseb põhjalikult kõiki graafiliste kunstide tehnikaid nagu pliiatsi-,
söe-, grafiidi-, sule- ja külmnõelajoonistamist, metall-stiõvträkke, kivitrükke ühes värviliste litograafiliste võimalustega, linool- ja puulõikekunste. Siin on ta imestamaþanevalt fantaasiarikas ja julge jutustaja. E. Viiralti looming kaldub päämiselt ekspressionismi, kusjuures ta tungib materjalide struktuuri tõeliste efektide tõlgitsemiseni,
siidi, puu, paberi jt. kujutamistes. Eriti leidlikult arendab
boolsed initsiaalid koguteoses

suure meelelise mõjutavusega, harukordse täpsusega ja

la
ja

oma mustvalge-kompositsioones vari-valguse probleemi

õhurikkust läbi joontemängu.

Tänane kaanepilt,,Ema ja laps" kujutab üht tüüpilist näidet E. Viiralti puulõikekunsti loomingust. Pitdi
ekspressionistlik kompositsioon
ernal ja lapsel ühine silm
- võrreldes suuvormidega,
ja pale, silmade haruldane suurus
ja valguskäte väiksus ja joonte rütmiline lainetus
varju efektide leidlik vahetamine ühes joonestiku
puhtusega on siin nii kogemusrohkelt edasi antud.
Säärane tööviis ei ole Viiraltil mitte ainuke. See esineb tuhandeis teisendites, Kuid joonte stiliseeriva õrnuse
ja osavuse suhtes on ta enamasti iseloomuline ja kergesti

äratuntav.
Kui arvestada seda, et sellelaadiline joonis pole tehtud
mitte sriiega, vaid on peitliga lõigatud puupakussè ja päälegi negatiivina (pahempidi), siis võidakse mõista ka

meistri talenti ja käeosavust, mille laadilist esineb tõepoolest harva ka kunstnikkude peres.
Graafikakunstniku töid mitmelt erialalt leidub meie ja
välismaa muuseumides ja paljudes erikogudes.
U. Ahas.
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.&P,S on edendand ja süvend¿rÍd Testi-Soome
vahelist agronoomide pôre täbikäimist. Olles sõpiruslepingus vastava soome organisatsiooni,,Sampsa'ga" on vastastikku vahetatud väljaandeid ja ka
stipendiaate, samuti on korraldatud rida vastastikuseid ekskursioone.
! epS-il on ühondusi k¿ mitme våilismaa ülikooIiSa ja teadusliku asutusega, missugustega ollakse
yäljaannete
-seltsil vahetuses
i:algatusi, orr veel terve rida mitmesuguseid teisi
millede loetlemine käesolevas kirjutuses
viiks liiga pikale. Peab veel ainult mainima seda,
et kogu see täö, mis AP,S:is on tehôud möödund
!5. aasta joo,ksul, on teh,tud suurimas üksmeeles

lt

:

Peeter Põllu tän. nr. 5, Tartus, kus asub raamatukogu, Iugemislaud kõigi Eestis ilmuvate ajalehtedega, paljude kodumaa ja välismaa ajakirjadega.
Säälsam¿s asuvad ka,,Taluperenaise" toimebuse
ja talituse rruurnid, Iaduruum jne.
Olgugi, et üht-teist on jõudumööda korda saadetud, kuid palju, isegi väga palju on tulevikus
veel teha. Tahame uskuda ja loota, et seniste
15-ne aasta töötulemuste järele otsustades Selts ka
tuleVikus suudab oma tiiöd endise hooga jatliata
meie kodumaø põllumajanduse ja kodumajanduse
paremale järjele tõstmiseks
Lõpuks ei saa jätta nimetamata, et kogu see
suur täö, mille AP,S seni korda saatnud, on kõik
ja suurim'as erapooletuse ning omakasupüüdma- tehtud tema lugupeetud esimehe prof. dr. P e e .tuse vaimus. APS-i peret on alati sidund ühine t e r K õ p p'i õnnelikul juhtimisel, kès oma tasatalre, ja see on: kõigest jõust kaasa aid,ata kodu- kaalukuse, sõbralikkuse ja isikliku kaasakiskuvuma,a .põllumajanduse iga,külgsele arengule. Ja sega on suutnud 75. a. kestel rakendada APS-i
on kindel tõde, e! just selle ennastohverdavå, idee-' pere üksmeelsele viljakale tööle,
lise ja erapqoletu suhtumise tõttu oma ülesanneSelle töö jatkamiseks samas vaimus ja samatesse on APS-i töö kannud hääd ja hinnatavat suguse edu ja hooga ka edaspidi soovib ,,Taluvilja.
perenaine" oma väljaandjale ja tema silmapaistAkadeemilisel Põllum. Seltsil on käesoleval vale juhile 15. aastapäeva puhul palju jõudu ja
ajal kasutada suur üheteistkümnetoaline korter õnne.'
I

):.

Kas on mõtet ? .

.
16. karskuspüha puhul 3. nov. s.

a.

-llI.aÉ.Al.Elan¡lo.
Kas on mõtet teha karskustööd, egia joomine
vähene ?
Nii kuuleme sagelí küsit- on karsked või
levat isegi neid, kes ise
peaaegiu
karsked. Ka ajakirjanduses loeme sa¡ieli, et joomine aina suurenevat; mõnikord kuuleb seda
karskuskõnelejate{i suust, kes sellegia tahavad rahvast panna járele. mõtlema.
O-nnéks on see siíski aínult halb eksítus. Kui
vaadelda arvusid; mis kogiutud mitte min(i karskusorganisatsíooni, vaid täiesti erapooletute teaduslikkude asutuste poolt ja järelikult tohiksíd olla küllalt usaldatavad, síís saame teíssuguse pildi, Need
aivud näitavad, et joomine viimase 50 a. jooksul
on langlend. Kui võtta 10 tähtsamas Euroopa riiSís äratarvítatud alakoholíliste jookide hulk líitrifes (iga hinge kohta), sils saame jär{míse tabelir

ju -sellepärast

1881/90
't$i,go¡tsoo
t:e06/t,o
,7979/22
7923/27
.

:
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i

''
'

õlut

Veíni

55,6

24,5
26,5
32,6
31,1
29,3

66,3
.63,1

,49,0
57,3,,.

.

Puhtas

Viina
7,9
7,6

alkoholis
arvestades
9,3

6,5

9,9
9,9

2'7

6'7

2,6

7,0

N4Su sellest tabelist nähtub, on joomine pärast
maailmasõda tugievastí langend, eriti põletatud viina
tarvitamine. Aga ka juba enne maailmasõda näeme
selle tarvitamises väikest. tagiasiminekut. Kõige visamini paneb vastu vein. Eriti vääríb tähelepanu,
et nendes maades, kus alkoholi tarvitatakse päämiselt veini näol; nn, ,veinímaades, ka teíste alk. jookide tarvitamine pü9ib visaminí, kuí nn, viinamaades, Pärastsõja4e(ne joomise langus oli veinimaades 2./1s, õllemaades 3/.t.o ia viinamaades a/ú.. Ka

alkoholi tarvitamise poolest üldse on veínímaad esíkohal; sääl tuleb ígia hínge kohta keskmiselt 15 liítrit puhast alkoholi (1OOo¡ aastas, õllemaades 6 liitrít ja víinamaades aínult 3,5 liitrit. See näítab, kuídas just veiní näol alkohol tun(ib kõige sügavamale
rahvasse ja veinina teda säält kõige raskem on
välja tõrjuda. Järelíkult pole. see mingii kitsas fanatism või ühekülgsus, mis moodsat karskusliikumist
sunníb ka nõrgemale alk. jookide ja parajuse vastu
võitlema, vaid sülav veendumus, et just siin. alkoholísmi juured peituvadkí,
Eestí kuulub puhtakujuliste viinamaade hulka.
Teiste alk. jookide osatähtsus viina kõrval.on meil
,

üsna vdike. Kuíd põletatud

viina tarvitamises kuulub esikoåt Euroopas
kahjuks meile, Isegii Tðehhoslovakkial la
Rootsí, kus piírituse hínd on palju odavam kui meil,

ei jõua selle tarvitamises meie tasemeni. Kuid

see

eí tarvitse meid väga kohutada. Teades,'et joomine
just viínamaades on kergieniini väljatõrjutav, võime

loota, et see meil¡ii korda läheb. Ja me oleme{i sel
alal juba saavutand märgatavaid edusamme.
Harilikult arvatakse meilgi, et eda karskusliikumisel min¡leid tagajärgi ole
joomine ju aína suureneb. Kust agla on võetud- arvamine, et ta suureneb? Käesoleva sajandi alsuses tuli meil igia hingle
kohta äratarvitatud alk, jooke puhtas alk. võttes
kau(elt üle 3 liitri, 1933. a. aga ainult 2,02 la aastal
enne seda ainult 7,99 lätrit. Alles kahel viímasel
aastal on see 1näär natukene tõusnud, kuid kauSeltki mitte ennesõjaaeSsele tasemele.
Sellest nähtub, et alkoholi väljatõrjumine sugiusi pole nii lootusetu, nagiu seda vahel arvatakse.
Oluline osa on siín etendada riiklikul alkoholipolii_
tikal.
(fãrg lk.2eB ail).
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