III. aastakäik.

Hind 25 marka.

JVš 9. September 1923. a.
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En-gros ja en-detail

TALLINN,
WIRU TÄNAW 10.

Kõnetraat 19-08.

Soowitab oma rikkalikust kaubatagawarast suures walikus mitmesugust oma- ja wäljamaa kaupa. Igasuguseid koolitarbeid kõige odawamalt, nagu: wihkusid ja kaustikuid — Soome paberist, pliiatsid, sulepäid, sulgi, tsirkleid, karpides ja üksikult, penaale, Pelikaan tinti,
Günther Wagneri wärwisid karpides ja üksikult, pastellkriiti jne. jne.
Kontori- ja kantseleitarbeid: kuiwatuspresse, metallist joonelaudu,
igasuguseid kontoriraamatuid Soome paberist, registraatorid, arwelaudu,
blokke jne. jne.
Peale selle weel igat sorti ja wärwi albumipaberit, arwelehti, seinapappi, postpaberit, kirjaümbrikke, ilupaberit karpides, pakkimispaberit
kollast ja walget, wõipaberit, taskuraamatuid, postkaardi-albume; praegu
saadud suurem saadetus südlpaberit (igat wärwi peale walge), krepppaberit- odawate hindadega, tshekiraamatuid ja kriiti metsaametnikele,
portfelle, rahataskuid, käekotte, tasku- ja paberinuge, käärisid jne. jne.

Alati igasugused uudised saadawal.
Kaupmeestele ja ametiasutustele kõige parem ostukoht.
10°lo hinnaalandust!!!
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Hinnad wõistluseta! — Tellimiste täitmine kiire ja korralik!
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Jahipfisslrohtu, suitsuga ja suitsuta
Jahipüsse
Haaw! id
Belgia browninguid F. N.
Velodog rewolwria
Oscilanto rewolwria
Süsteem „Smith & Wesson" rewolwria
Sauer & Sohn automaatpüstolid
Schmeisser, Simson, Stöck, Singer, Bayard, D. W. M. automaatpüstolid
Arminius rewolwria
Browningu padrunid kai, 6,35, 7,65 ja
9 m/m.
Rewolwri padrunid kai, 32, 38, 44, 320,
380 ja 450
Velodog ja nagani padrunid
Padruni ja tsilindri tonge
Gelelot tonge
Püssikestasld wasest ja papist kai. 12,

Montekristo püsse „GecoM, kiikriga
ja ilma
Winchesterl ja montekristo padrunid
Wiit- ja papitroppe
Püssipuhastamise keppe
Püssirohu kaalusid
Tongitange
Padruni otsakeerajaid
Kaliibrirõngaid
Püssirohu mõõtusid
Tropiraudu
Püssiöli „Geco" ja «BallistolSeljakotte
Thermospudelid
Alumiinium taskupudelid
Wilesid
Koera kaelarihmu
Koera jalutusrihmu
Koera piitsasid

14, 16,120, 24. 28, 32

soowitan suuremal ja wähemal arwul mõõdukate hindadega.

Metsamehed, kes ostawad üle 1000 marga eest korraga, saawad

10% hinnaalandust.

Axel Musso,
Kõnetraat 21-49.

Tallinnas, Pikk tän. 13.
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Enampakkumisel müüakse paljaksraiumiseks:
1) 26. septembril 1923. a. Tartus, maakonna metsaülema kantseleis,
Riia tän. nr. 37, Alatskiwi metskonnast 35,19 tiinu, 11 tükis, hinnatud
1.591.365 mk.
2) 28. septembril 1923. a. Jõgewa wallamajaa Jõgewa metskonnast 35,23 tiinu ja 873 puud, 19 tükis, hinnatud 1.782.861 mk.
Ligemaid teateid müügiletulewate metsatukkide kohta
:-:
annawad kohalikud metsaülemad.
:-;

Ostutingimisi wõib ka näha metsade peawalitsuses, Tallinnas,
Toomkiriku plats nr. 3.

Metsade peawalitsus.
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Tallinnas* Merepuiesteel Nr. 17.
Telef. kontoris 9-29,13-80, kaupluses 18-09.
Metsaosakond 13-20.
Telegrammi-aadressi
TALLINN — SILVA.

Soowitame r i k k a l i k u s w a l i k u s
k u i w i hööweldatud ja htföweldamata

kuuse-ja männilaudu,
k u i w i l a m m e - , saare», j a l a k a - ,
kase», lepa» j a haawalaudu.
Ü m m a r g u s i j a kanditud

palke,
kõigis nõuetawates pikkustes ja jamedustes,

- Ümmargusi j a

saetud

latte.
Saeweskis wõetakse jfllle wastu ja täidetakse
rutuliselt igasuguseid tellimisi. Ostame igasugust metsamaterjaali piiramata a r w u l .

Metsa- ja jahiasjanduse kuukiri.
Tellimise hind:
1 aasta peale 300 marka, V2 aasta peale 150 marka,
üksik number 25 mk. Wäljamaale aastas 400 mk.
Toimetus ja talitus: Metsade Peavalitsuse juures,
Tallinnas.

Nr. 9.

Kuulutuste hind:
1 lehek. 1500 marka, V2 lehek. 800 marka. Vi lehek.
450 mk. Tekstis ja kaanel 100% kallim.
Aadr. liht ja rahasaadetustele: Kuukiri „EestiMets",

September 1923.

Tallinnas.

3. aastakäik.

Oiiigija omawafitfufe teenijate feff[iiouju0atu&

Istuwad, pahemalt poolt paremale: 81. Mölder, W. Laal (juhatuse esimees), J . Zolk.
Seisawad, pahemalt poolt paremale: H. Nurl. <£. Kiwi.
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3Retfaaojanbu6.
JCaöu ümbrus.
rubrum, dasycarpurn— ©aher punane ja walge;
cornus ma8 — harilik kontpuu (kollane kulerkuusk)
ja salix caprea — raeremmelgas. WiiElame suurel ülesehitamise, asumise ajajärmafed
kaks awawad' ennem õied, siis lehed.
gul. I g a l pool nurmedel tõusewad seinad, kerNende
järele
tuleb: betula—fojk; acer platakiwad katused korstnatega. f Iga asuja loob pesa
noiäes—harilik
waher; aesculus hippocastaja püüab seda omale, jõudu mböda, .Wõimalikult
num—harilik
kastanipuu;
populus tremula—ha, mugawamaks teha. Üldises pildis asja kohta
rilil
haab;
sorbus
aucupalia—pihlakas.
Kõige
selgub, et selle juures ka igawene pärimuse seawiimased
on
populus
nigra
must
pappel
ja
dus unustatud ei ole, f. o. tung: kodu olgu puuarnorpna
trutic08a—ebaindigo.
Esimeseks
landega ümbritsetud. Nimelt algas inimesesugu oma
gewad lehed aesculus'e sugukonnal. Wiimas-^
elu kusagil metsas; ka praegused asunikud, kelle
tena puistawad lehed maha: tammed, pärnad,
ribades hulk meie metfategelasi on, ei ole unusSaksamaa pähklapuu (iuglans regia); lepad;
tanud oma uute hoonete ümbrusesse puid ja pöösaared;
gleditsckia - lristuseokas (gleditschia);
said istutamast. Harjumata ole» silmale neli
akaatsiad
ehk läätspuu (caragana); faarwaher
seina lagendikul, liig õudne, tunduks puudus,
(acer
negundo);
ubapõvfas, luldwihm (cytisus
tühjus.
laburnurn); sirelid (syringa); jasmiinid (philaLinnukesed, pesa ehitades, püüawab seda la delphus); lumimarjad (symphoria) ja liguster
igapidi mõnusamaks ja Varjatuks teha metsas aiariiw (ligustmm).
ja põõsastes, nii on ka inimese eluase puude ja
LeHewärwi w0ib kolme liiki jagada: kewadep»õsastega Varjatult foige maitserikkam. Sellefuwe. ja fügisewärw.
pärast, meie metsamehed, kas ei annaks meie oma
a) Kewadewärw. Kullakasroheline on
kaaskodanikkudele puude ja põõsaste kohta, kui
arilik waher: salix babilonica; põldwaher;
ilutaimede üle, mVne fVnaga seletust? Nimelt
alfami-pappel.
H e l e r o h e l i n e : aesculus;
pööraks ma tähelpanu järgmiste nähtuste peale
iaguz—Põõkpuu; gleditschia; fraxinus—saar; li,
taimede juures.
riodendron tulipiiera—tulipuu; robinia—walge
Kõige püsiwamat ilu pawb meile puude lehe« akaatsia; sorbus aucuparia. H a l l i oheline:
kroon, mille rohelised wärwitoonid silmale peh- enamjagu Pajusid; ulmu8—jalakad.
Pruunmeb tunduwad. Kõrw kuuleb lehtede sahinas, roheline:catalpa-trompeedipuu; cornus alda;
metsa kohinas imelikku muinaslugu endiste põlwede sanguinca walge, werew kontpuu (lukerkuusk),
laugest minewilust. Kõige särawamab, w ä w i - quereus - tammed, iseäranis
Põhja-Ameerila
ja muljerikkamad on aga õied. Oltseaeg see on omad; 8ambucu8 nigra—mustleeder; syringa;
pidu, taimede pulm, mis iga loodusearmastajat crataegus -wiirpuud (türnpuud); populus trekütkestab. Aga ka wili äratab oma wärwi tei. mula ja teised, mille lehed suwel punased on.
sendiga roheliste lehtede meres ilutunnet, ülen- P u n a n e : acer platanoides Schwedleri. Tudab meelt ja annab waimliselt wäsinud organis- meroheline: kõik teised puuseltsid.
mile kosutust ja tuge.
b) G u w e w ä r w on üldiselt enamjao juuWaatame siis, mis pakuwab taimed wärwi res üht ehk teist tooni roheline. Sellest eraldub:
poolest: lehtede, õite, ja wilja järele, ühtlasi ka punakas ja punane: acer pšfctidoplatanus
lehepuhkemife ja Vitfemisaega näidates.
var. purpurcum - mäe- ehk walgewaher (amult
Esimesed kewadel lehte lööma on: köit ribes— lehe alumine pool ja wars); berderi8 vulgari8
sõstrad, larumarjad (tikerberid); spiraea — ene- wl. atrop.—kukerpuu (paaberits); corylus avellaseb; lonicera — kuslapuud ^talispuud); acer lana fol. atropurp.—sarapuu; evonyrnus atroKodu — magus sõna. Koidula.
Kaugelt näen lodu taswawat. Kreutzwald.
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purpurea—fajaloornepuu; fagus sylvatica—pu*
nane p90l; rosa rubritolia—punaleheline roos;
quercus rubra—punane tamm. Kollakas: ainus
glutinosa var. aurea—sanglepp; buxus sernpervirens var. aurea —pukspuu; sarnbucus nigra
var foliis luteis—ntuft leedripuu (teisend kullase
lehtega); 8piraca opulifolia var. lutea—lodjapuulehine enelas. Siniroheline: biota orientali8 var. glauca et pygrnaca—hommikumaa elupuu; charnaecyparis boursieri var. glauca —
päikese küpress; juniperus caesia—simkadakas;
taxu8 cana6en8,8—Kannada jugapuu. Walged
ehk hgbedakarwa: biota orientalisvar. aurea,
aerua eleganti88ima, aureo-variegata, argenteo-variegata—hommikumaa elupuu mitmed kullaja höbedakarwa teisendid; charnaecyparis sphaeroidea-thynoides variegata, var. argentea,
lutea, nivea, aurea — mitmed päikese küpressi
walget ja kullalat wärwi teisendid; chamaecyparis obtusa—tulepuu; juniperus sabina var.
variegata, virginiana, argentea—kasakakadaka
mitmed teisendid; taxus argentea—Hõbe jugapuu.
Valgekirju: thujopis "dolobrata variegata—
Hiba elupuu.
c) Silgisewärw. Kollane ehk orange:
acer platanoides,carnpestre—harilik põldwaher;
betula vermcosa—arukask; carpinus betulus—
walge põõkpuu; 8alix babylonica; prunu8
(cera8U8) padus—toomingas; 8orbu8 aucuparia;
liriodendron tulipifera; crataegus cruss-calli,
punctata. Kollakaswalge: ribes alpinum—
magesöstar (maarmaks). P r u u n ehk punakas:
acer rubrum, 8picaturn; aesculus hippocastanurn; arnelanchier—kobarpirn; arnelopsis—
metswiinapuu (karmiinpuu); aronia vulgaris—
liht taljupirn; azalea pontica—Mustamere azalia;
berberis; cornus alba, sanguinea; evonymus
europea, verrucosa, nana, latifolia; fagus;
fraxinus pensylvanica; õrnus rotundifolia —
ümmarguse-leheline roosisaare quercus alba,
obtusiloba, phellos nigra, ilicifolia, catesbaei,
tinctoria, couinea, rubra, ambigua, palustris,
laurifolia, imbricaria, falcata; sorbus americana; spiraea prunifolia flore pleno; viburnum lantana—willane lodjapuu; vib opulus—
päris lodjapuu. Roheliseks jääwad kuni kül,
ma tulekuni: acer negundo; ainus; cytisus
laburnurn; deutzia gracilis—ilus deutzia; fraxinus; gleditschia; gyrnnocladusdioicus—põdrasarwepuu; juglans; paulownia imerialis—keisris
puu; ligustrum; philadelphus; robinia; cyrnphoricarpus racemosus—lumimari; syringa vulgaris—Harilik sirel.
Enamjao suurte puude õied, peäle kastani.
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õuna- ja kirsipuu tõugude, tulipuu, wahtra, pihlaka, pooppuu ja pärna, on wähe tähelepandawad, sellewastu kannawad aga wähemad puud
ja iseäranis suur hulk põõsaid ülitoredat öiewaipa, millepärast Wiimaseid ilupõõsastels hüütakse. Nende juures leiame koil wärwitoonid
puhtast walgest (deutzia scabra) kuni tumepruuni (calycan) thus iloridus—würsipõõsam), puudub ainult puhas sinine, mis enamasti lilla ja
wioleti peale üle läheb. Õitseaeg hakkab juba
märtsikuus. Mai- ja juunikuu on üks õitemeri.
Foto Menna.

Tamm Pühajärwe Leppadesaarel.
(IömeduL 473 s/m., kõrgus 200 s/m.)

Peäle selle kahaneb õiterikkus ja augustis en«masti on õitsemise lõpp. Septembris ja oktoobris selle asemel wõtawad wili ja marjad lüpsmise puhul elawad wärwid, feega oma ilu
ümbrusele jagades.
M ä r t s i s õitsewad: õied punased: arnyadalus nana, persica—wäike mandli-, persikapuu.
R o o s a p u n a s e b : daphne rnezerburn—nä*
siniin (nasinapuu); acer rubrum—punane waher.
Kollased: Cornus mäs; salix caprea. «,
A p r i l l i s . Walged: arnelanchier borryapium, ovalis, vulgaris—kobarpirnid; armeniaca
vulgaris — apriloostpuu; caragana ^ jubata;
cerasus (prunus) padus; cydonia japonika—
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Jaapani lwitipuu; 'omus rotundifolia, americana; pirus fsalicifolia — pajulehine pirni,
puu; prunus spinosa, insititia—lauka-, kreegipuu) spiraea thunbergii, prunifolia. Roosapunased, punased, purpurpunased: Amygdalopsis lindleyi (prunus triloba); amygdalus
cömmunis — manbttpuu; cerasus japonica —
Jaapani kirsipuu; lonicera alpigena — Alpi
kuslapuu. Kollased, rohekaskollased: acer
platanoides; paljud berberis; forsythia viridissima — kõigerohelifem forsytia; kema jäponica — kuldroosike; lonicera coerulea — taewafimne kuslapuu; rnachonia aquifoliurn — lüikiWalehine mahoonia; sambucus racemosa —
punane leedripuu; ribes alpinuni.
M«lis. Walged: aesculus hippocastanum; aronia arbutifolia, pirifolia; cerasus
chamaecerasus^ persicifolia, (prunus) mahaleb, virginiana, serotina — mitmed kirsipuu
seltsid; cornus alba — walge kontpuu; crataegus pea kõik seltsid; cydonia vulgaris —Harilik
kwitipuu: deutzia gracilis; lonicera tatarica —
tatari kuslapuu (Harwa); paeonia rnoutan —
pojengi seltsi poolpöösas; philadelphus coronarius — kioonjasmiin; pirus — pirnipuud;
sorbus aucuparia, spuria; spiraea enamjagu
seltsisid; svringa vulgaris, persica — liht- ja
Persia sirel; tamarix tetrandra — tamariks (küpresfi sarnane taim): viburnum lantana, opulus — willane-, pälls lodjapuu (õispuu).
Roosapunased, punased ja purpurpunased: aesculus rubicunda, pavia; erataegus zoxyacantba — okaswiirpuu; cytisus
Adami, purpureus - Adami», punane ubapõõsas;
lonicera nigra, tatarica — must-, tatari kuslapuu; paeonia moutan; pirus spectabilis,
toringo: ribes sanguineum, gordonianum;
syringa;'^tamarix gallica—Prantsuse tamariks;
wisiana chinensis (glycinecbinensis) — romw.
wistaaria (liblikõislane Hiinast). Kollased,
rohekas-kollaseb: acer tataricum, pseudoplalanus, campestre: aesculus pavia flava;
berberis paljud neist; caragana; cytisus;
genista anglica—Inglise leetpõõsas. Ribes
aureurn, floridurn — kulbkobar (kollased, Floriida
sõstrad.
J u n n i s . Walged: gotoneaster pyracantha — müemispel, (tuhkpuu); crataegus pirikolia, cordata; douglasii; deutzia crenta; philadelphus kllik; robinia pseudacacia — walge
akaatsia; sambucus nigra—must leedripuu; spiaea opulifolia, eana, cantonensis, blumei,
alicifolia; vibunum lentago. Roosapunased,

Nr. 9

punased, purpurpunased: Amorpha fruticosa, fragrans; bignonia capreolata—trompeebi*
lill;coluteacruenta—põiepööfas; diervilla (Weigelia) biirwilla (ilupõöfas Põhja - Ameerikast);
halirnodendron argenteurn—soofapuu; rhododendron—alpiroos, roosipuu; robinia viscosa,
hispida; rosa—roos; spiraea salicifolia—paju»
leheline enelas; syringa iosikaea—Ungari sirel;
rhus cotinus- Ungari pralmullapuu. Kollased,
rohekaskollased: Warägana arborescens,
charnlagu—kollane akaatsia; coronilla ernerus—
kroowikk; cytisus; diervilla eanadensis—Kannaba
dierwilla; genista tinetoria—leetpõõsas; liriodendrontulipifera; lonicera flava, pubescens,
douglasii; potentilla iruticosa—põõsasmaran.
Pruunid: calycanthusfloridus, loevigatus—
Würtsipõõfas.
J u u l i s . Walged: aesculus rnacrostachya;
ceanothus arnericanus — punajuur; clernatis klarnrnula.vitalba—elulõngad (metswiinapuu);
clethra alniiolia—lepaleheline lehikanarbik; hydrangea nivea. cordata—Hortensia; spiraea ariackolia, tomenwsa, sorbikolia. lindleyi; sopnoro joponica—hapukõdur (-kaun). Roofapunafed, punased, purpurpunased: amorpha
glabra; clematis viticella—Itaalia elulõng; nibicus syriaeus—Süüria eibifh; rubus odoratus,
bellidiklorus—lõhnaw murakas; spiraea callosa,
bella, douglasyi, sanssouciana, pacbyslachys,
regetiana; wistana krutescens. Kollased,
rohekas,kollased: ealophaea wolgarica—maikaragan; colutea arborescens—punkskaswaw
põiepööfas.

Augustis. Walged, wioletid ja sinised:

vilex agnus castus—mungapipar.
Septembris. Purpurpunased: desrnodiurn penduliflorum—Haaraw kõdur.
Sügisepoole walmiwad puuwili, marjad, mis
oma läikiwate wärwidega lehtede rohelisel waiba!
ülitoredat pilti pakuwad. Wiljawärwi järele
wõiks ilupuid järgmiselt asetada: Walged:
cornus alba; syrnphoricarpus racernosus; clernatis vitalba. Helepunased: crataegus rnacracantna; evonymus verrucosa, nana—näas,
tunes, wäike sajakoornepnn; rosa multiilora.
Punased: berberis vulgaris, emarginata,
sibirica, sinensis; cerasus; cornus mäs; cotoneaster; crataegus peäle nende nimetuste, mis
alamal järgnewad; dapnne rnezereurn; evonymus europea, latikolia — mürgine, laialeheline
sajakoornepuu; lonicera tatarica, alpigena: pirus
toringo; rbus glabra, typhina; rosa; rubus
odoratus; sambucus racemosa; sorbus spuaria,
0
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americana, hybrida; taxus baccata—jugapuu;
vibur num opulus. SHarlaHpunafed: cotoneaster tomentosa, acuminata, rotundifolia; crataegus cordata, coccinea, maroccana; rosa
alba, lucida; sorbus aucuparia. Tumepunase d: cotoneaster frigida; evonyrnus americana. Purpurpunafed: amelanchier bortryapium, ovalis; aronia grandifolia; berberis
dealbata, buxifolia; crataegus douglasii; rhus
cotinus; rosa rubrifolia, spinosissima; sambucus californica. Kollased: crataegus punctata flava, parvifolia; cydonia vulgaris; pirus
pollveria,baccata;sorbusdomestica. Sinised:
amdanchier vulgaris; berberis aristata; cornus sanguinca, alternifolia, sericea; hedera
helix — luuderohi (eefeu); lonicera coerulea,
orienlalis; manonia; viburnum. Pruunid:
sorbus äria, intermedia (scandica), vestita,
torminalis (S. scandica poopuu). Mustadi
aronia arbutifolia, pkifolia; cerasus (prunus)
mahaleb, padus, serotina; crataegus nigra;
ligustrum vulgare; lonicera nigra; prunus
spinosa — laukapuu; prunus insititia — kreegi»
puu,' sambucus nigra; viburnum.
Koik okaspuulised, mille Vied wähe märga^wad, ott wälja jäetud.

Mets
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Istutamise aeg on kõige soowitawam pärast
lehtede langemist sügisel.
Arwustusets oleks ütelda eestkätt, et wast
asjata on nii suur hulk Ladina nimesid, millest
paljud meie kliimale ei sünni) teiseks: kellel meist
on üleliigne lnark niifugusfe asja panna) tol«
mandaks; kust mainitud tõugusid saada? Sellepeale wõiks wastata: meelega on antud laiem
maafstaab, et näidata, mis mujal juba latte faa«
dud ja mida meil püüda tuleks. Teiseks, tui
meil ta ühtki ei leiduks, kes asjast tegelikult
hu.eitatud oleks, siiski laiema ringkonna tutwus
sellega, mis olemas on, ei tee wiga, waid on
ikkagi liiwaterate kolosfeumi müüri sees, mille
ülesehitamine jõudude mobiliseerimist nõuab.
Kolmandaks: tarbekorral, hea tahtmise juures,
wõiks suuremate aiaäride poole pöörda, nagu
Daugull, Tartus. Hull nimetusi aga, üle kahe»
kümne, peale suure hulga, mis aias kultiweeritakse, kaswab ka meie metsades iseseiswalt ehl
metsikult. Ijegi nedera helix on meil Sörwes,
Saaremaal (Eesti Mets. Nr. 6—i92i).
Eestikeelsete nimede kohta peab tunnistama,
et kõik mitte täpsed ega lubawad ei ole, selle»
pärast palun suurema kogemustega ametiwendi
parandusi ja täiendusi awaldada.

Jitctfaamnbufcft £äM.
7D. rmatCntt.
Läti metsad on poale talumetsaöe, nagu
Läti metsad on jaotatud praegu 85 ülemlneilgi, riigtstatuö. Metsa kasutamises, metskonda, ülemmetskondade arw suure»
ureiega wõrrelöes, suurenmiö lahkumine- neb edaspidi kuni 90. Memmetskonna jutuid et ole, kuid metsade walitsemises, raa- hiks on nõndanimetatud ^ülem metfateadmatu- ja arwepidamifes on lahkuminekud lane" (Oberförfter).
ülelmnetskolU>a on
suured. Niisamuti ka metsa poliitikas ja koondatud ainult eelarwete, raamatu- ja
«etsasse puutuwates nraareformi teosta- arwepibamine, tirjawahetus, aruanöeö,
inise wiisides.
oksjonid, lepingud jne., kuna tõik tööd met*
Läti metfanialitsusele alluma kõlbuliku fas, metsa hindamine, raie ja kõrwalkasu»
maa-ala suurus on 1.530.000 hdktari (metsa- tuste piletite wäljaandmine ja oksjonita
,naa-alad üle 1.420.000 ha.). Metsadest on metsa müümine jne. on ülemmetsateadla50% männi-, 30% kuuse- ja 20 % lehtmetsa. sele alluwa nõnda nimetatud ^metfateadlaste" (Nefir Försterate) peale pandud, keMetsata metsamaad ligi 12%.
da ülemmetsbonnas 4—7 on. Metsa rewlMetsawalitfuse kefkwalitsusena on põllu- dentisid on 17, kes igaüks ühtlasi ka ühte
tööministeeriumile alluw metsa öeparte- ülemmetskowda juhib, kus juures ülem*
lnent, administratiiw, metsaasjanduse, met- metskonna juhatajal rowidenöil abi on.
sa korralduse ja arweosakonnaga.
Teistel ülemnretsateadlastel abisid ei ole,
Metsa departomenti juhib direktor, kellel waid on kantselei töö jaoks asjaajaja ja
abiks on vizodirekwr. Peäle selle on deg)ar- raanratupidaja, wahest ka weel kantseleitemendi juures muud eriteadlased ametis. ametnik.
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Keskmise metsawaht wahtkonwa suurus
on weidi üle 4U0 tiinu.
Metsa rewidendil, tema abil, ülemmetsateadlasel ja metsateadlastel on tarwitada
tasuta korter ja 13 hektari palaamaad, kuid,
peäle rowiöendi, erisöidurahasid ei saa,'
Metsawahi palgamaa suurus on 7 hektari,
kuna kantselei tööjõududel ainult korter
on ette nähtud.
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(meie seletuse asemel) kontrolli, kolmas —
tasuna metsawahile ja neljas — wäljaandmife juures ostjale. Akt tehakse käsu peale
ja saadetakse siis, nagu wete raiepilet, kolttrolli. Blokki Jaawa kontsa peäle märgitakse
akti sisu ehk ärakiri.
Ehitus-, Mrandus-, hüdrotehniliste ja nretfatööde juures riigi eelkontrolli ei ole. Tehniliseö eelanved kinnitab metsa departe-

Saapfaht metäfotina metfaametnifub.

1. Metsaülem J. Schulbach, 2. asjaajaja J . Wabrit. 3. metsnik J. Feldmann.
Asjaajamises, peale
aöministratsiooni
laihkumwekust tingituö asjaolude,
on
weel mõned järgmised põhimõttelised lahkuminekud: nwtelt saadetakse sissetuleku kuuaruanded ühes dokumentidega ülemmetskonnast otse riigikontrolli, kuna öepartewendi arweosakonöa aruande ärakiri saadetakse. Krediidi kuuaruandeid ei ole.
Awansi aruanded seatakse kokku iga üksiku
krediidi järele eraldi, kas aasta ehk töö
lõpul, kust nad riigikontrolli edasi lähewad.
Raie« ja teised piletid kirjutatakse kopeerpaberi läbi kohe mitmes ekfemplaaris. Läti
raiepilet on koos neljast ühesugusest osast,
millest üks osa lkonts) alaliselt blokki jääb,
teine osa läheb kohe esimese kuuaruandega

ment üksi, mis asjakäiku palju kiirendab ja
M&tt kolleegadele awaramaö töötamise wõimatused annab.
Wähemad metsaoksjonid peetakse ülemmetskondades, suuremad — metsa deoartemendt juures.
Et asukohtade .planeerimine mõisa- ja
maafondist wähe teisel alusel sünnib kui
meil, mis metsa maa-alaöe tükeldamist
maamõõtja äranägemise järele ei wõimalda, siis ei wõta metsamnetnikuö la osa sellekohastest planeerimise kommisjonidest.
Nimelt tehakse Lätis enne kindlaks, mis
nimelt asukohtadeks ära jagada tuleb. Metsamaid ei saa muidu planeerimisele wõtta,
kni nad enne maafondi pole arwatud. Waik-
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semate tähtsuseta üksikute metsasalude nmafondi arwmnine wõib sündida üleunnetsateadlase (Oberförsteri) nõusolekul, kuna
suureniate, iile 50 hektari metsamaa-alade
nmafondi arwannst, kiti sarnane küsinlus on
iiles tõstetud, arutab enne läbi 4-liikmeline kommisjon (2 liiget maakorralduse ja 2
liiget metsawalitsuse voolt). Nimetatud
kommisjon saadab oma arwamise metsa departementi ja wiimane esitab seda põllutööministrile otsustamiseks.
Ehk küll Lätis maamõõtja juba maa-alasid ettenähtud piirides planeerib, saadetakse
weel siiski planeerimise kawa, en^e lõpulikku kwnitamtft ja koha peal sihtide ajamist, metfawalitsusele wõrdlemiseks metsa
piiridega.
Lätis nähakse tõesti metsakaitse seaduse
põhimõtetest kinni peetawat ja seal ei wõi,
nagu meil, oma tuju järele „ministri wolitusel" (?? W. W.) maamõõtja metsanmlitsuse teadmata sihtisid ajada ja sagedasti
plaani eksplikatsioonis karjamaa nime all
lnetsasid asukohtade külge planeerida.
Ka planeeritud metsa likivideerimine
sünnib toguni teisel alusel. On metsa lpuudega kaetud maad) ivähem, ehk kuni 3 hekt.,
siis rahuldatakse sealt ehitusmaterjaaliaa
asunikku, kuna ülejäänud mets ära hinnatakse ja Hind koha wäärtusele juure anvatakse (Läti asukohad antakse ostu eesõiguse
peale wnlja). On aga metsa rohkem 'kui 3
hekt., siis eraldatakse 3 hektari, mis eelpool
nimetatud korras asunikkudele jäetakse, k:rna iilejäänud mets üldises korras ära müüakft. Sarnase korra juures, mis metsa lik°
wideerimift lihtsamaks kilt meil tefeb, ei tu-
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le ka ette sarnaseid juhtumisi, kui meil,
kus asunik suurema hulga oma krundi külge planeeritud metsa wõistluspakkumiseta
ostnüseks sammusid astudes, siis sellest:ne<sast suurema wahekasu saanriseks, saeweski
rentimiseks sannnusid aswb ja maa saajatelt suuremal hulgal metsa saamise wahelkasu tahtmise mõttes ära wõtab. üldse ei
näe Läti poliitika kalöuwat talude oma
lnetsaga warustamise poole, sest neil näib
juba selge olewat, et wäiksel lapil talumees
korralikku metsa kaswatada ei saa, waid
Läti metsapoliitika kaldub sinna poole, et
materjaalide saamist riigi metsast hõlbustaba.
Kuid praegusel ajal kohaliste.nõuete rahuldamine nõuab kohati metsalt suuri ohwrid, iseäranis sõjas laastatud kohtades, kus
peale asunikkude ka laastatud wanad talud ülesehitamist nõuawaö. Kohati on selleks juba 1983 a. kasutus tarwttufel, nit et
juba hääli, materjaalide andmise kitsenduse
tarwidusest ktlnlda on.
Metsa korraldustööd on ka Lätis täies
hoos, kuid meie oleme siiski siin juba rohkem ära teinud. Ka wõime uhkustada oma
kolmandat aastat ilmmva „Eesti Metfa'ga",
sest Lätis, kus suurem metsaala ja ametnikkude kogu, pole metsal oma häälekandjat.
Kutsehariduse omandamiseks on Riia ülikooli põllunmjanduse fakulteedi juures
ntetfaosakond ja kohtadel 2 metsakooli.
Metsategelastel on ka oma ühing, kuid
nähtawasti on ta poliitikasse otsind, sest ta
toetas wiimastel walimistel põllumehi,
mis suured lõhed ühingusse tekitanud.

*m

!!Osakondade juhatused!!
Hoolitsege selle eest, et iga liige wEesti Metsa" telliks.

ülMetsaülernadü!
Toetage oma ettewõtet kaastööde ja tellimistega.
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*Jaf)ia6janbu6<
Jltõni fõna Cäti jafyiaäjanbufeft.
-V. IDaffnec.
Mõned nädalad Lätis wiibides oli mul juhus emanda õunaaedade pärast wäljaspoolt seadust
pillu la Läti jahiasjandufe peale heita. Wene tahtwat jätta.
Walitsuse ajal oli Lätis, nii (ui siingi, mitmefu»
Sõja ajal olewat nugiseid kohati rohkemal
gused seadused ja määrused makswad! Aimelt arwul siginenud, niisama olewat ta ilwefeid seal
oli Liiwimaal, Latgallijas, samad erimäärused märgata, kus neid warem ei olnud ja wõfawiltuntud, mis Eestis ja Kuramaalgi. Nüüd on lemid, iseäranis Latgallijas. Ka metssiga —
Läti walitsus ajutiste määrustega need rohkem Kuramaal enne õige haruldane külaline — oleühtluctanud ja Kuramaa kohta mõned kitsendused, wai nüüd sagedamini näha. Selle wastu olenagu emametskitsede laskmise keelu, maksma wat aga põdrad kadumas; ette tulewat harulbapannud.
fena ainult mõni hirw-põder lõunapiiril. KaruPõldpüüde laskmine on Lätis üldiselt keelatud. std ei olewat. Metskitsede arw oh wat sõja ajal
Jahiseaduse lawa olewat wälja täötatub ja seimi õige kokku kuiwanud, kuid nüüd jällegi juba leiära antud. Kawas olewat ette nähtud jahimaa duwat neid.
ala alammääraks 50 hektari ühes tükis. Sea,
Jaht riigi metsades on kohati wälja renditud
duskawaga ligemalt tutwuneda ei olnud aja nav« seltsidele, kohati lubatakse jahti ühekordsete pilepuse pärast wõimalik. Nagu kuulsin, olewat Lätis tite järele.
palju jäneste wastuseid, kes waese haawitu-

lutt a(ga6 nii
e.-p.
»Oli warakewabe. Sood ja lagedamad tohad olid juba paljad, aga paksu metsa all UU
dus weel paiguti lund...
Ma lõpetasin raiestikus ümberkukkunud putu
süldade lugemise, tähendasin arwu taskuraama»
tusse üles ja sammusin, püss rihmapidi Vlal,
kodu poole.
Minu teesiht wiis foo äärt mööda... Jõubes juba soo keskkohale, silmasin soos hobuse
söömas... Minu imestus oli suur,- lust tuli
siia kaugele metsapöhja hobune?
Et asja üle selgusele jõuda, hakkasin ligemale minema.
Ligemale jõudes aga nägin, et fee ei olnudki
hobune; fee oli päratu suur karu, kes soos
mätastelt jõhwikaid sõi...
MiS nüüd teha? Üksinda ja üheraudne eestlaeta» haawlipüss seljas — sellega suure taru
kallale minna — ei tea, millega lugu lõpeb?

Ma otsisin taskust kuulisid, kuid leidsin ainult
ühe. Kaalusin weel kord järele lõik wõimatused ja nägin, et ikkagi kardetaw on lasta, aga
kiusatus oli suur, nn otsustasin siiski laSta...
.Aga kui ta maha ei jää ja mulle kallale
tuleb?"
•
«Siis mitte midagi," ütlesin enesele julgustufeks, lasksin ümmarguse tinakuuli haawlilaengu peale ja hakkasin suure kännu warjusihis, mis soos minu ja karu wahel seisis, ligemale minema.
Ligihiilimine läks hästi, tuul puhus karu
poolt küljest ja pealegi oli tema jvhwitate korjamifega kibedasti ametis, nii et mind fuaugi ei
märganud. Aga minu piibu tekkel ei seisnud
rahul ja tegi äraandlikult ikka lökl, lokk... lõkt,
lölk... Ei jäänud muud üle, kui toppisin piibu
tasku ja jätkasin ligemalepugemist...
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Jõudsin wiimaks kannu juure, mis karust
umbes seitsekümmend sammu eemal oli, lasksin
enese tvhuli, panin püssiraua mätta peale, sihtisin kindlalt ja lasksin...
Kuuldus kole röögatus; karu langes maha.
Esiti pidin kohe juure jooksma, aga läbielatud juhtumised sundisid mind ettewaatusele.
Jäin vaigale ja panin püssi haawlitega
laengu: teist kuuli enam ei olnud...
Waewalt jõudsin selle töö lõpetada, kui nä«
gin, et karu püüab üles tõusta. Ajas esimese
otsa üleS, aga tagumine ei tõusnud. Mõne
asjata katse järel lasi ta ka esimese poole maha,
pani pea ilusti käppade peale ja jäi wagusi
lamama.
Kogemuste järele teadsin, et see oli ebasurnuks tegemine: sel wiisil tahtis haawatud loom
waenlast juure petta, et talle siis kallale karata.
Et mul üheraudne püss ja kuulisid ka ei ol«
nub, siis ei jäänud .muub nõu, kui teise metsawahi juure minna, et tema käest kuulisid nõutada ja ka teda ennast abiks kutsuda.
Kui meie kahekesi mõni tund hiljem sinna
paika tagasi jõudsime, ei olnud karu enam seal,
aga jälgedest nägime, et ta selle kännu juurest
läbi oli tulnud, kus mina teda waritfesin...
Meie hakkasime koeraga karu taga ajama,
aga õhtu jõudis enne kätte, kui talle järele
jõudsime.
Otsustasime metsa öömajale jääda, et tohe
hommiku wam tagaajamist jätkata. Korjasime
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künka peale hunniku kuiwi puid, tegime tule
maha ja jäime öömajale...
Hnmmitul, kui walge algas, olime kohe jalul, et otsimist jätkata...
Suur oli aga meie imestus, kui koer sealsamas künka serwas luusetihnilus karu peale
haukuma hakkas. Meie jootsime sinna, aga
lasta oli wõimata, sest tihedas wõsastilus kuuldus ainult raginat ja kougenewat koera haukumist. Haawatud loom oli ööjookful jõudu kogunub ja jooksis koera eest ära.
Meie waatasime aset, kus karu öösel oli lamanud ja ma wõpatusin, kui nägin, et mina
õhtul üsna sealt ligidalt peenikese kuiwa männi
olin murdnud. Wististi oli loom nii nõrk, et
mulle kallale ei jõudnud tulla...
Ajasime küll karu taga, aga kätte me teda
enam ei saanud ja lõpuks tuli ka koer, üleni
märg, tagasi.
Mõni päew hiljem leidsin karu, sealt umbes
paar wersta eemal, surnult. Soe päikesepaiste
oli aga karwa lahti wõtnud, nii et nahast asja
ei saanud...
Küll oli kahju sellest suurest nahast, millega
wäikese toa põranda oleksin wõinud üleni katta.
Et mingit mälestust jätta, siis lõikasin temalt
kõige ilusama küüne, millest iluasjakese, wäikese"
püssirohu sarwe tegin."
See mees oli minu isa ja lugu sündis üle wiiekümne aasta tagasi.

JRetfif füttimine.
Juunikuu päike korwetas juba nädalapäevad,
mille järeldusel soob ja metsad kergesti tuldwötwateks muutusid. Metfapõlemised polnud haruldased asjad ja sellepärast tuli igapäew ümbrust hoolega silmas pidada. Selleks olin mina
ka täna kõige kõrgema kuuse latwa roninud, kus
oksa peal istudes ümbrust silmitsesin, kas kufagul metfapõlemife suitsu näha pole.
Meie terwe wahtkond, laugemal jinetawad
metsad ja isegi Waiwara sinised mäed paistawad
mulle silma, aga suitsu ei olnud... Korraga
kuuldus ligidal soos püssipauk, esiteks üks ja siis
weel leme...
^Salakütid ja weel keelatud ajal!" ütlesin
enesele, panin koha hästi tähele, ronisin ruttu
kuuse otsast maha ja jootsin koju isale sellest
teatama.

j W õ i n i i . . . , " ütles isa, kui minu seletuse
oli ära kuulanud; tõmbas warnast püssi, mina
wõtsin teise ja siis pistsime, nagu jalad wõtsid,
sohu.
Kuulatasime ja hiilisime, kui jälle üsna meie
ligidal püssipauk kõlas. Läksime lahku ja jooksime lahelt poolt sinna kottu, kus mees pärajasti lastud ematedre maast üles wõttis, kuna
kollased tedrepojad sealsamas rohu fees piuksudes
jooksid...

„®ina jätisl" hüübis isa ja pidi esimeses
wihas mehele püssilaega pähe lööma, tuna minul nutt tedrepoegabe pärast turgu» kipitas.
» Eduard, too malakas, ma tall, näitan!"
hüübis isa mulle. Mina tõmbasin juba wäikese
kase kõweraks ja otsisin taskust nuga kui isa mind
peatas:
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.Wvi lafe olla, küll kohus õiendab!"
Metsik lutt jäi nahatäiest ilma ja asi läks
kohtusse.

wiga on, mille peale lutsudes suutsin kosta:
„Tedrepojad wihma käes.. "Ka emal ei olnud trööstisõnu ütelda, ainult
käe pani nagu waigistuse!» mulle otsa ette.. .

Õhtul läks taewas paksu pilwe, äike muristas ja wihma hallas rängasti sadama. Waherdufin asemel) und ei tulnud silma, kuna süda
wäikeste linnupojakeste pärast walutas, kes ilma
emata wihma käes hukkumas. Wiimaks läks
meel nõnda härdaks, et waljusti nutma puhkesin.
Ema tuli aseme juure ja küsi», mis minul

Wõsu, mille ma lapsepõlwes metsiku falaküti
nuhtlemiseks pidin lõikama, on aastate jooksul
suureks puuks sirgunud; tema oksi oleks aga ka
nüüdki nii mõnegi mehe wemmeldamifels waja
lõigata.
Walu metsillüttidelel...

JRitmefuguft.
, JRetfafeabufe ritfumifeb ja
fuvltööbe jäfgimifeö.
A. A n d e r s o n .

4

Metlawarguled ja omawoliliseb raiumiseb.

Rah. tr. s. §8 tekstid:
8 154. Süüdlasi, kes metsa wõi metsasaadusi, mis>
1
juba walmis on raiutud ja nita pandud wõi nende
alalhoidmifets ehitatud, paikadest warastawad, tarisleitakse: trahwidega, mis warjule eest un määratud.
8 155. Süüdlasi, kes metsadest laswawaid, tormii
mahamurtud ja maaswedelewaid puid ehk nende jagufid warastawad tui la metsast omawoliliselt Puid>
raiuwad, kui nad maharaiutud puid la ära ei wii,,
karistatakse: esimesel lorral — rahatrahwia^ mitte üle\
50 rubla; teisel korral — arestina mitte üle kolmei
kuu; aga komandal ja järgnewaal kordadel — waugistusega ühest luni kuue kuuni.
Nende paragrahwia juures Peatudes Peab tähen-!
dama, et tuulemurtud ja maaslamalvate puude eht
nende osade wargus on kuritööde hulla arwatud, mis
karistusele alluwao rahl. tr. s. 8 155 järele ja ei1
käsita kui walmis materjaali. Siin on seadusandjad'
põhjusmõttest wälja läinud, nagu ma eelpool seletasin, et tinniswarade lörwalofaoe wõi saaduste wargus, mille juures tema omanik tööd ja waewa ci ole\
kannud, on wäitfema trahwi aluseks arwatud. Tu,,!
on puu maha murdnud, peals ju arwama, et see juba
walmistatud Puudega lchte kategooriasse allub, tuid,
siiski arwatakse tema wargus kaswawate puudega,
ühesuguselt.
. „
Asjad omawolilistest metfaraiunnstest eraomanllkude metsades alustatakse eraomanittude. nende met-sade ülemuse wõi walitsejate kaebuste Peale loastawates kohtutes, ilma nende poolt mõnesuguseid mää-«
riisi enne kohtusse andmist tegemata. Metsaseadusei
8 790 põhjal wõib metsaomanikuga iolluleppel süüd-bane tehtud lahju ära tasuda ja sellega asja lõpetada,,
ilma et seda tarwis oleks kohtusse anda. Metsas oma-«
woliliste raiumiste kohta teewad eraomanik, tema,
metfawalitfeja ehk ametnikud külakümniku wõi wai--

lapolitsei ametniku juuresolekul protokolli, mis siis
ühes kaebusega tuleb kohtusse laebe korral ligi panna.
Protokollis tuleb selgeks teha, mitmendat korda oma*
woliline raiumine kaebealuse poolt korda saadetud, et
kohtul wõimalik oleks trahwi astet määrata.
Riigimetsa omawoliliste raiumiste luures alluwufe
määramise mõttes on tarwilik lindlaks teha, mitmendat florda kuritegu toime saadetud kaebealuse poolt,
luid ilma selle juures wahet tegemata, kas esimesed
kate trahwi kohtuotsuse ehl metsawalitsuse poolt ad«
ministratihutorras on määratud, sest et neil määrustel ühesugune matswus on, nagu seda endise Wene
senati otsusega seletatud.
Eraomanilu omawoliliste metsaraiumiste iüüdistuste asjad lõpetab tohus, kui lutse peale süüdistaja
kohtusse ei ole ilmunud ja pole palunud asja tema
ilmumiseta läbi waadata, kuna riigi metsawalitsuse
süüdistuse asjad ka süüdistaja mitteilmumise lorral
läbi waadatatse.
Rahul. tr. s. 8 l&ti.
Süüdlastele, kes H 155 äratähendatud kuritegusid
toime panolvad, sündigu fee ta esimest korda, wõib laristust määrata, mis selles (155) seäduse paragrahwis nende kuritegude teistkordse toimepanemise eest
maksma on pandud:
1) kui wargust wõi raiumist kaitse., weehoiu< ehl
hoiumetsades ja metsaosades, lut la niisugustes metsades on toimetatud, millele aed, kraaw ehl muu
kaitse on ümber tehtud;
2) kui need kuriteod öösel on toime pandud;
3) kui waras ehl omawoliline raiuja mingisuguseid abinõusid tarwitas, et metsawaht teda ära ei
tunneks ehl kes tema küsimiste Peäle oma nime el
ütle, ehk enesel Pettewiisil mõne teise nime ütleb
olewat;
4) kui seemne- ehk istutatud puid on raiutud wõi
juurtega wälja kistud;
b) kui Puid maha on saetud;
6) kui raiuja isesuguseid abinõusid on tarwitanud, et
raiumise jälgesid kinni katta;
7) kui wargust ehk omawolilist raiumist mitu illimest toime on Pannud, ja
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8) tui Margusele ehl raiumisele mitte puudus, waid
omalasu on awatlenud.
Et selle paranrahwi järele trahwi nõudmisele üle
minna, tuleb juurdlustel asja täpselt selgitada ja tähendada, las mets, tus omawoliline raiumine lorda
saadetud, põldudest, teedest eht teisest metsaosast fcaa*
wi wõi aia läbi eraldatud oli; las süüdlane sealt
päewal ct)l öösel leiti, las tal metsa raiumise eht saagimise riistad laajas olid ja tuidas tema puud.', m^ihawõtmist ja walmistamist toimetas, sae wõ, finue
abil jne., mis siis trahwiastme ära määral).
Trahwi kõrgendusest tuleb järgmiselt aru saada: a)
kaitse-, weehoiu- ja hoiumetsades, siis aia, traan.i ehl
muul wiisil sissepiiratud metsa juures on isiku wrn>i«,
töö ja hool, mis arwesse wõetakse, trahwi tõrgendamise mõttes; b) wargus öö ajal on läbimõeldud ja
ettewalmistatud kuritöö ja sellel enam hädaohtlikum
iseloom; ööajal järelwalwe nõrgem ja Pimedal ajal
metsa rikkumine wõib suuremat kahju tuua; c) milmel kombel tatsuda ennast warjata ja tundmatuks teha on jonnakas karistusest tõrwalehoidmine, mis igas
süüteo asjas suuremat karistust süüdlase peale titat*
bab; d) istutatud puude raiumist eht zuurtega üleskiskumist Peab seadusandja suurema trahwi aluseks,
sest et see on lultiweeritud metsaosa rikkumine;
e) saeaa puude mahawõtmist wõib wäiksemalt toimetada, ilma et see kaugemale kuulda oleks, tuna tirwega raiumine kaugele tõstab ja metsawaht kergem
selle jälgile saada wõib.
Sarnaselt omawolilisele raiumisele on karistuse ja
trahwi alla alluwateks rahul. tr. s. § 158 järele arwalud ta need:
1) kes wõõraid metsa tükke ehl metsa alla määratud lagenditte kui la neid kohti, mille Peale mets on
istutatud ehl lülitud, sellekohase loata puhastawad;
2) kes wõõras metsas puudele tättmd sisse raiub,
et wallu ehl mahla saada, ehl kes puid loorib, et
koort, niint j . m. s. saada, ehk jälle taswawaid Puid
mõnel teisel wiisil rikub;
3) kes riigimetsas lubatud raiumise lorral Puid
rohkem maha raiub, lul määratud, ehl nendest mõõ«
tudest üle läheb, mis pilkuse ja jämeduse lohta lindlals on tehtud, lui selle juures ülemäära raiumist
rohlem lui lumme puud iga saja puu lohta ette tuleb;
4) kes riigimetsas lubatud raiumise korral mitte
seda liiki metsa maha ei raiu, mille lohta mahategemine läib ehl kes masti- ning teisi keelatud puid
maha raiub.
Eelnimetatud rahu.!, tr. s. paragrahwid määrawad
ära metsaseaduse rikkumiste eest karistused ja trahwid
kui ka kuritööde alluwuse. Nende kuritööde toimepanemiseaa sünnitatakse riigile lahju, millede tasu<
nõudmise korra rahul. tr. j . 8 168* lindlaks määrab
ja tuleb nimetatud kahjutasu nõudmistega ühes süüdistusega kohtule esineda, et kahekordset lohtutolmetust tarwis ei oleks ette wõtta, s. a. ennem kriminaalkorras ja siis kahjutasu nõudega tsiwiillorras, mis ilmaaegu asja Pilale wiils ja otstarbetu olets.
Nimetatud rahul. tr. s. 8 168* teist on järgmine:
Need, les kuritegudes süüdi on, mis §§ 155, 156 ja
158 ära on tähendatud, on kohustatud peäle neis
seaduse punktides määratud karistuste nina trahwide
warastatud, omawoliliselt maharaiutud, kahjustatud
eht seaduswastaselt omandatud metsa wõi seaduswastaalt walmistatud metsasaaduste kahekordse wäärtuse riigi- ehk erametsa omaniku kasuks selle taksi järele, mis metsaseaduse § 811 põhjal kokku on seatud,
sinna, kuhu waja, ära maksma. Kui süüdlased seda
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trahwi ära ei jõua matsta, siis karistatakse ueid ärestiga ehl wangistusea selle seaduse § 7 ja nuhtl. s.
8 84 määruste järele. Peäle selle wõetakse warastatud wõi omawoliliselt maharaiutud puud ning, nendest seaduswastaselt walmistatud saadused ära za an°
taise metsaomaniku katte; lui seda aga mitte wõimalil ei ole teha, siis mõistetakse süüdlaste käest metsaomaniku lasuks metsa ehl selle saaduste wäärtlls ülaltäheudatud tatst «järele wälja.1
Langeb rahuk. tr. f. § 161 järele trahwi nlla, les
raiumlsets lubatud riigimetsa enne seda tähtaega, mis
metsaülema poolt selle järele waatamisea on määratud, omawoliliselt ära weab ehl lui peäle selle, lui
riigi käest metsa on ostnud, seda ilma sellekohase piletita raiuma hakkawad wõi weel Peale selle Pileti Peäle
ülestähendatud tähtaja raiuwad. Trahw nendes asjades on kahekordne wäljaweetud wõi seaduswastaselt
walmistatud metsasaaduste hind, mis wälja arwatalje selle tarwis kokkuseatud metsa müügitatsi järele
ja mitte trahwitaast põhjal.
Süüdistuse äraiganemine on, lui kuue luu jooksul
asjale seaduslist käitu ei ole antud, muidu on asja
kohta toimetus üks ja sama, mis omawoliliste metsa*
raiumiste jaoks ette nähtud.
Tstwiilnõudmisega kahjutasu asjus wõib esineda tas
ühes kriminaalsüüdistusega ehk peäle seda eraldi, lui
süüdistuse asi lõpetatud, kohtuotsus jõusse on astunud ja kaebealune süüdlaseks on mõistetud selles süüteos, millest kahjutasu nõudmine tellinud, nagu see
ette nähtud tsiwül lp. s. §8 5, 6 ja 1330. Nimetatud
kahjutasu nõude asjades on tihti wäärnähtusi märgata, ja nimelt esinetakse tsiwiilnõudmistega enne, kui
isiku kohta süü, millest kahju tekkinud, kohtu poolt
kriminaalkorras lindlaks on tehtud. Sarnased nõudeasjad lükatakse kohtus tui enneaegsed tagasi.
Ka neis asjus, kus süüdistamiseks asi,ära on iganenud, millest tahiutasu tekkinud, on otstarbetu esineda
ainult tstwiilnõudmisega; süüteo iganemise lorral
langeb süüdlaselt karistus, kuid et sellest kahjutasu
nõudmist järeldada, peab kaebealuse süü ikkagi aih
arutuse teel kohtus lindlaks tehtama. Seega tuleb koytus süüdistuse ja tsiwiilnõudmiseaa loos esineda \a
kohtul ei ole Põhjust iaanenud süüdistusasja läbiwaatamisest loobuda, tui sellega alus tahetakse anda
kahjutasu nõudmisele.
AmetniNude wastutufele wõtmine ameti alal toimesaadetud süütegude varast allub prokuröbrtle, na.
gu see ette nähtud endise Wene ajutise Walitsuse määrustest 11. aprillist 1917. a. ja nimelt neis kuriteoasjades, mis kohtu arutusele kuuluwad ja millede
läbi riigile ehl eraisikule kahju on sünnitatud; luna
distsiplinaarkorras karistusele alluwad asjad ametniku
ülemus juurdleb ja otsustab.
Adminiftratiiwlarras metsaseaduse rikkumiste eest
trahwi sissenõudmised.
Metsaseaduse §§ 7«2 ja 763 põhjal on metsawalitsusele lubatud uma kohtuta trahwistd määrata ja
neid politsei kaudu admlnistratiiwlorras sisse nõuda
järgmistel' juhtumistel:
1) Kui kellegile on metsaraiumisels luba ja sellekohane raiepilet wälja antud ning lui sarnase
metsllwalmistamise juures rohkem Piletisaaja poolt
raiutakse, lui piletil lubatud, ja nimetatud korras
raiumisel üle lubatud arwu rohlem raiutud ei ole,
lui 10 puud saja lohta. Niisugusel raiumisel maksetakse üle lubatud normi raiutud puud kahekordse ostuhinnaga ja määratakse sellekohaselt trahw.
2) Kui keegi on luba saanud metsas waiku korjäta, tökatit ja Potast ajada, süst põlewda, nilnt kor.
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jala, -alla pöioasio walmistaoa jne., tui tema selle
luures 2le lubatud arwu neid materiaale walmistab,
tuid üle arwu walmlstamine ei ole üle 10 saja loht.i, arwatalse jama üle lubatud arwu walmistarud
materjaall eest tahelordne talfihind.
Ul' lubatud arwu raiutud puude ja teiste metsaladuste kohta teeb metsaülem Protokolli ja määrab
süüdlasele oma määrusega wastawa trahwi, seda
süüdlasele ette pannes ära malsta. Kui süüdlane
oma nõusolekut maksmiseks ei awalda, eht lubatud
tähtajlls trahwi ära ei matsa, nõutakse seda politsei
kaudu wasluwaidlemata korras sisse.
Selles koeras trahwi. määramiseks on 1-aastane
tähtaeg ette nähtud. Ei ole aasta jooksul, arwutes
süüteo toimepanemise päewast, lelle üle juurdlust jn
metsaülenta määrust mitte olnud, peab tasu nõudma
hc.iililus kohtukorras ja mitte enam kahekordset müügihinde.
3) On leegi saanud metsast saadusi hinnata eht
alandatud binoadega ja tui see isik seda edasi müüb,
ehl ei iarwita seda selleks otstarbeks, mille Peale mets
antud, siis langeb tema rahatrahwi alla lelle metsataksi hinna suuruses kui mets hinnata antud, eht puuduwa {inna maksmisele, nii palju, kui taksihinna jarele temal? odawam müüdud oli. Selle raha sissenõudmine on ülaltähendatud adminiftratiiwlorras
politsei kaudu.
Omawoliliste metsaraiumiste, taswawa metsa
warguse ja teiste metsaseaduste rikkumise süütegude
eest, mis karistusele alluwad rahl. tr. s. §8 155, 150,
1-fi P. 158, 161i ja 164 põhjal, tui süüdlane oma
nõusolekut awaldab kohtuta maakonna metsaülema
määruse järele trahwi ära matsa ja kui tema määratud ajaks seda ära ei tasu, ehk kui selleks tähtajaks
wõi ajapikendus on antud, üheks neist tähtaegadest
leatalvat summat ära ei tasu, siis on metsawalitsu»
sel õigus trahwiraha volitsei laudu sisse nõuda ehl
jälle kohtu arutada anda, mis tema äranägemise jarele otstarbekohane näib olewat. Nimetatud lord on
ette nähtud metsaseaduse 8 800, luna sama seaduse 8
799 järele metskonna metsaülema poolt määratud
trahwld, millede kohta süüdiolew isi! oma nõusolelut selle täitmiseks on awaldanud, — ainult politsei
laudu sissenõudmisele alluwad.
Sarnases korras politsei kaudu sissenõudmiseks antud asju ei wõi hiljem lohtutorral arutamisele wõtta,
kui sissenõudmisel süüdlase maksujõuetus wälja on lujunenud.
Kaitsemetsa» ja laastawate metsaraiumiste lohta.
Kaitsemetsa ja igasugustes metsaosades l a a s t a w
raiumine on metsa holumääruste järele keelatud,
kes nende määruste täitmisest loobuwad ja metsakaitsekomitee keelust hoolimata raiumist jätlawad, kuuluwad karistusele rahul. tr. seab. 8 57' järele. Metsa«
hoiuseaduse wastaselt metsaraiumiste järelwalwe on
kohuseks tehtud metfawalitfuse ametnikkudele ja poiltseile. Kuritööde jälgimise kord neis asjades on ette
nähtud lrim. tp. s. 1216" ja metsaseaduse 88 814
ja 815.
Enne aga, kui lellegi süüdistamisele asuda, peab
tas metfataiife-lomitee ehl kohaliku metfawalitfuse
poolt wälja selgitatud olema, et leegi metsaomanik
tudest oma metsa, mis kaitsemetsa iseloomu kannab sa
selle hulka kuulub, las ise wõi mõne teise läbi raiub,
eht jälle oma metsa laastawalt raiuma on asunud.
Nimetatud raiumise üle peab akt tehtama ja ära
keelamata raiumist jätkata, ühtlasi olgu tähendatud,
el endise metsaholu-lomltee lohufi, ml« metsaseaduse»

Nr. 0

ette on nähtud, — täidab metsade peawalitsus sellekohase tomitee laudu, tus tarwilisel korral metsaomanit m^tsamajandusplaani tawaga kinnitamise mõttes esinema Peab, enne tui oma metsa suuremal arwul raiumisele asub.
On metsaomanik oma metsa laastawalt raiunud,
missugune ei ole hoiumetsaks tunnustatud, siis keelatakse sarnane laastaw raiumine metsaseaduse 88 724
i<x 725 põhjal ära ja metsawalitsus on õigustatud
nõudma, et üle normi raiutud metsaosa asemel metsaomanit tultiweerimise teel uut metsa tülwats eht
lstutats sama osa, mis tema üle lubatawa aasta lasutusnormi ette on raiunud.
Jätkab peale keelu metsaomanik raiumist, wõetalse
temalt hinnata walmistatud metfamaterjaal ära
ja
Peale selle langeb trahwi alla rahul. tr. s. 8 572 alusel. Esimesel korral määratakse rahatrahw, mis maharaiutud metsa hinnaga ühesuurune metsatalst jarele lõige alama metsajärgu lohta, aga teisel ja hiljematel kordadel määratakse rahatrahw kahekordselt
eelnimetatud alusel.
Sama karistatakse neid metsaomanitle, les kaitsemetsades metsa taitse-lomitee poolt wäljatöötatud ja
seaduslises torras awaldatud määruse wastu maad
metsast puhastawad cht metfapinda muuts tarbemaals
ümber muudawad. (Waata rähk. tr. sead. 88 57»,
57' ja 58*.
(Järgneb.)

<Et*ü Jltetfaüfemate üfjingu
fooöotet
Eesti metsaülemate ühing pidas oma aasta-peatoosuletut Tallinnas, ühistlubi ruumides, Pikk tän.
nr. 42, 8. sept. s. a. Koosoleku awas juhatuse esimees
h-ra Alfr. Aulsmann, les ka loosoletu juhatajaks waliti, kell 11 homm. lühilese lõnega, meele tuletades, el
ühing ei ole mitte ainult Mets asutatud, et isiklikke
huwisid kaitseda, waid temal on kõrgem eesmärk, j . o.
meie kodumaa kallima waranduse — metsa — kaitsemine. Selle wastutusritla ja raske töö juures on
metsaametniklude seisukord aga üliraske. Vaatamata
selle peale, et kohtade peal nende tööle raslusi tehtalse, püüab isegi ajakirjandus neid igapidi laimata
ta neid mudaga loopida, ühing peaks omal loosulelul otsustama, kuidas niisugusel korral wälja asmda
tuleks.
Põllutööministri nimel terwitas kokkutulnud ametwendi metsade peawalitsuse ülema t. t. herra Roosen
ja soowis koosolekule edu ja üksmeelt tema töös.
Metsateenijate ühingu poolt terwitas luosol?lut
ahingu esimees Chr. Leilop.
Peale selle järgnesid referaadid.
Wäga huwitaw oli herra Reinwaldt'i referaat:
Valga maakonna metsade tüpoloogiline ll«fisilatftaon,
sest referent (end. Walga maakonna metsaülem), un
oma endist töövõidu hästi tundma õppinud ja tõi selge
Pildi metsa-tüüpidest mitmesugusel maapinnal, NONOH
loomulikkudest noorendamistest jne. Et referaat edasPidi «Testi Mets'as" ilmub, siis ei Peatu pikemalt
siinkohal tema juures.
Loomuliku uuendamise lohta okasmetsas
rääkis herra Stegmann ja näitas, missugustel tingimistel lewadine lülw lume peal õnnestada wõib ja
missuguseid katseid weel wäga soowitaw olels ,jättatt».
Selle järele tutwustas herra Wallner koosolijaid
meie naabri — Läti — metsamajandusega, mis muuseas selle poolest huwitaw oli, et seal Planeerlmistel
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metsad puutumata jäetakse, kuna mete maamõõtjate
waade selles weel lasisennqades elutseb ja metsaga
Manialt ümber käiakse.
Saksa, Austria ja linaäri metsamajapidamise üle
rääkis herra Werberq ja näitas, et sõja ajal ja selle
tagajärjel sea! Palju metsa raiutud ja metsapind kokku kuiwanud ou.
Peäle waheaega asuti uute liikmete wastuwõtmifele.
kus 26 uut liiget wastu wõeti. Liikmemaks määran
endiselt 500 marga peale aastas lindlaks.

Walimistel waliti 'eestseisusse lahkunud abifelretääri asemele' herra Reidolf, metsade peawalitsusest,
rewisjonkommiKjoni herra Daniel; muidu jäid endised eestseisuse, rewisjonlommisjoni ja aukohtu liikmed
kohtadele.
Pikemaid läbirääkimisi sünnitas palgamaa lüsimus, kus otsusele jõuti, et tingimata tarwilik oleks
palgamaad Planeerimisest wälja jätta.
Suurt Pahameelt sünnitas koosolijate keskel wiimastel aegadel ajalehtedes ilmunud laimawad artiklid metsawalitfuse kohta. Wolitati eestseisust tarwilikke samme selle wastu astuma.
Läbirääkimistel puudutati muuseas ka metsatöölist.
Igatahes oli ette nähtud Päewakord ühe Päewa
tarwis Pikawõitu ja sellepärast jäid aja Puudusel moned Punktid läbi wõtmata.
ssoosolrk lõppes kell 9 õhtul.
A.

Ildjaajajate palgaolub.
Kui lugeda „ Eesti Mets'as metsade peawalttsuse
ülema päewaläskusid, siis paistab silma, et kaks lolmandiklu päevakäskudest asjaajajate ametist wabastamise ja ametisse määramise kohta täib. Et aszaajajaid terwes metfawalitfuses wähem >on kui metsnilkc ja mitte rohkem kui abimetsaülemaid ja metsaülemaid, siis Peab sellel alalisel wahetusel isesugune
põhjus olema. '
Kui wõrrelda asjaajaja ja metsniku seisukorda,
siis on näha, et wiimasel palju paremad elutingimised on. Olgugi et Palk mõnisada marka wähem, aga
selle eest on palgamaa ia korter omaette tarwitada
ja seega — oma majapidamine.
Asjaajaja metskonnas ei wõi undki näha teiste riigiteenijatega ühepikkusest tööpäewast, waid peab alatasa 12 tundi ja rohkem päewas töötama, ka Pühapäewad ligi arwates, luna metsnikel sagedasti waba aega on. Wäikese Palga tõttu astuwad asjaajajateks alati õppijad ja wähe wilunud ametnikud. Kes
juba wähe „jalad alla" on saanud, see waatab omale
kohe muljale tulutoowama koha ja asemele tuleb
jälle õpik. sest rohkem wilunud ja parema haridusega
tööjõud ei hakka ju selle wäikese Palgaga teenima.
Teistel metsaametnikludel on korter ette natitud,
luna seda assaaja^atel mitte ei ole, waid seda pidada
uuemate määruste järele metsaülema kantselei suures olewatest ruumidest leidma. See oleks wõimalik
metsaülema parema wastutuleku järele, luid tihtigi
ole metsaülemal endalgi korralikke eluruume, weel
wähem kantselei tarwis.
Kui Peab linnas elaw asjaajaja omale korteri
üürima ja selle eest minimaalselt 1000 marka kuu?
maksma, Peale selle ülespidamise eest kõige wähemal!
2500 marka luus, siis weel mõnesugused wähemad
wäljaminekud ja — ongi palk läbi! Aga kust wõtta
riided, saapad, j n e . ? . . . Õnnetus, kui ta weel naisemees juhtub olema, siis on nälgimine kindel!
Kõige rohkem kannatab asjaajajate wahetust tõttu
muidugi metskonna raamatupidamine. Ei ole wist
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wale, et on metsaülemaid, kes kantselei asjaajamisest
õige wähe teawad,ja just sarnastes metskondades toob
asljaajajate wahetus suurt kahju.
Kas ei ole wõimalik ka asjaajajate seisukorda parändada?! Metsnitke tõsteti Palgaastmetes, asjaazajad jäid endisele kohale ja ei ole üldse nende seisu»
korda arutatudki, nagu oleks see juba küllalt rahuloldaw.
Määratagu kiudlaks asjaajajatele korter kantselei
juure ja tõstetagu neid palgaredelis wähemalt 9. >
astmesse, siis seisaksid nad aastate wiisi ühel kohal
ametis ,ja töö oleks rohkem wilunud ametnikkude
käes.
—brit.
T o i m e t u s e n i ä r k u s : Oleme eeltoodud mö«
tetega päri, sest asjaajajate palgad ei wasta kaugeltki
elamismiinimumile, weel wähem sellele töörohkusele,
mis nonde Peal lasub. Selle tõttu oleks wist tüll wiimane aeg, et ka asjaajajate palkade küsimus kontroleerimise alla wõrtaks.
Ka on igaühele, kes
metskonna kantselei asjaajamist fa raamatupidamist
tunneb, selge, et alaliste asjaasajate wahetamlfe juures wõimata on kantseleid korras pidada.

liud leidud paõeritöõdtufe alal.
Nagu teada, oli seni wõimalik ipaberimasst ainult
pehmetest puusortidest walmistada. Nüüd aga on
kuulsa Ameerika Ford automobiilidewabriku autolerede ehitusosakonnal River Rouge's korda läinud
üles leida metoodi, mille waral' ka kõige köwemat
puud paberimassits wõib ümber töötada.
Tähendatud Ford wabriku osakonna juures asub
paberiwabril, milles mitmesugust Pakkimispaberit
walmistakse. Autokerede ehitamisel, kus peaasjalikult
kõwa puud, nagu faare ja tamme, tarwitatakse, jääb
üle hulk puujäänuseid, millede täielikuks äralafutainiseks hakati wabrikus katseid tegema, et nendest Paberimassi walmistada. Katsed, mis mitu luud lestftd, õnnestasid täielikult, nii et paberiwabrik nüüd
täie hooga töötab, ümber töötades la kõige kõwemaid
puuforte. Kawatsufel on produktsiooni suurendamine,
niipea kui uus sissesead walmis.
Uue tüöstuswiifi arenemisega on Ford Motor
Compauy'l wõimalik ära" kasutada kõiki autokerede
ehitusel saadud puujäänuseid, tehes jällegi samme
täieliku kokkuhoiu poole.
ümbertöötamiswiis on järgmine: Kõigepealt lähernad puujäänused masinasse, kus nad täelilult peeueks purustatatse, ja sealt torusid mööda hiiglasuure
katlasse. Katlasse mahub korraga 500 puuda ehk 9
tonni puupuru, millest keskmiselt 75 prots. kõwa wahtra-, tamme-, saare- jne. puu. Sellele lisaks läheb
1500 pange seebiliwi sulatist, mille abil Puupuru
7-tunnilise'l keetmisel 110-naelalise aururõhu all lõrgewaärtusliseks kiumassiks kujuneb. Peäle keetmist
pumbatakse segu läbi pesumasinate, tust juba 100
prots. «puhast massi wälja tuleb, mis otsekohe paberi
walmistamiseks läheb.
Niisugusest segust walmistatud paber on wäga lowa, tugew ja weelindel. Wabrik töötab ööd-päewad
läbi, walmistades palkimispaberit 0,075 ja 0,030 tolli Paiksuses, 26.480 tükki Päewas, millele lisaks 1000
lasti wäljaweols läheb.
„Plvl."

Audumaalt
Walgust.
Walga liipriimbutamise tehases algas töö. Tehas,
mis esimene sellesarnane riigis, on ehitatud teedemi-
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nisteeriumi ettewõttel ja läls malsma umbes 20
miljoni moria. Imbutamine wältab poolteist tundi
ia sünnib tõrwaba. Päewa jooksul imbutatatse kuni
1800 liiprit.
Kuna imbu täimata liiprid kõiaest 5 aastat wastu
peawad, tõrwaga imbutatud aga 10—15 aastat, siis
on avllfaadaw,' kui suur tähtsus sel tehasel metsahoidmise mõttes on.
Karulast.
E. met^ateenijate ühinqu Karula osafond pidas
18. auaustil.s. a. üldiloosolekut. Koosolekul õiendati
liilnvemutfusid; faadituffs konssressile waliti ühel
häälel O. Ellra>m ja määrati temale fõidululudefs
osakonna kassast 1500 mk.
Läbirääkimistel tutwustas h.ra Bernatoff loosolijäid käesolewa aasta Halaanormidega <ja lõpuks tehti juhatusele ülesandeks ligemal ajal osakonna heaks
pidu toime paima.
Kõnnu metskonnast.
Kõnnu osakond pidas oma üldkoosolekut 2. sept.
f. a. Koosolekule olid ilmunud 13 liiget. Osakonnal
on käesolewal aastal kuni 2. septembrini olnud sissetuleluid 5866 mk. 36 P. ja wäljamtnetuid 3474 mk.
Koosolekul otsustati saadikut loncrresfile mitte saata,
põhjendades, et keskjuhatus ei ole läinud aasta
kongressi tagajärgede kohta mingit aruannet annud.
Palkade llohta awaldati arwamist, et need wõrreldes
teiste riigiametnikude palkadega liig madalad on ja
et afi siis weel halwemaas läheb, kui umbes 10 tiinu
palgamaad antakse mille eest aastas rendina palgast
14.000—16.000 marka maha arwatakse, kuna riigimaade rentnikud 27—30 tiinu tarbemaa eest umbes
5000 mk. aastas renti maksawad.
Juhatusse' waliti: esimeheks A. Madisson, lasfgPidajaks J . Naelapea ja kirjatoimetajaks E. Andersen.
Keawa metskonnast.
4. sept. s. a. awati Keawa metskonna metsateeni,ate poolt metsateenijate ühingu
Keawa osakond. Liikmeks astusid 15 metsateenijat. Juhatusse waliti: esimeheks metsnik Jüri Sawi, kassapidajaks
metsaülem Hug.o Rolland ja, kirjatoimetajaks asj^icrjala Martin öiiwer.
Kongressile saadikuks waliti metsnik Sawi.
Osakonna usaldusarstas waliti Käru jaoskonna arst
dr. Sander.
Jõhwi metskonnast.
Jõhwi osakond awas oma tegewuse 1021. a. Awamise! astufib liigeteks 16 metsateenijat. 1922. a. tuli
juure 4 lilget ja lahkus 2, nii oli 1923. #. algul 18
lnget. Osakonnal on oma arwepidamine ja asjaajamine sisse seatud; kohtuasju ja muid arusaamatusi
ette tulnud ei ole.
Kariste metskonnast.
Kariste metskonna metsateenijate Poolt awati 2.
sept. s. a. E. metsateenijate ühingu Kariste osakond.
Awamise! astusid liikmeks 16 metsateenijat.
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Alatskiwi metskonnast.
Alatskiwi osakond pidas 20. aug. s. a. oma peakoosolekut. Liikmeks wõeti wastu Aug. Mägi. Lahkuuud
kassapidaja Alfr. Mülleri asemele waliti uueks kas'
sapidajaks Aleks. Läänemets. Kongressile saadikuks
waliti Jaan Sibul, lellele sõidukuludeks määrati
osakonna kassast 1000 mk.
Läbirääkimistel palgamaa asjus tuldi otsusele, et
rahapalgad maata ja maaga metsawahtide wahekorras sugugi õiglaselt määratud ei ole. Näit. saab maata metsawaht 3500 mk. kuus ja teine, kellel on 8 wnkamaad põldu, 6 wakam. karjamaad ja 12 wakam.
heinamaad, 1000 ml. kuus, feega aastase Palga wahe
22.800 mk., mis teeb ühe wakamaa rendi 877 mk.,
mis, kui seda wõrrelda riigirentniku rendiga, kes
maksab 90 wakamaa eest ainult 5000 mk. aastas, ehk
ühe wakamaa eest 55,6 marka, on tõesti liig kõrge
rent. Leiti tarwilikuks, et palgamaa küsimus tõesti
ükskord hästi läbi waadatals ja hiljemalt tulewaks
aastaks palgad tõlgendataks ja õiglaselt jaotataks, et
metsatecnijad teistest isikutest ärarippuwad ei oleks.

UDaQamaatt
Londoni puuturg.
Puu turul uiäheue huwi ja streigi tõttu cif- ja fobturud desorganiseeritud. Elawam nõudmine oli ehituspuu järele. Tähelpanemiswäärt on elaw Wene
Puulauba müük; seni Päralejõudnud kaup näitab
täiesti rahuloldawaid omandust, mis edaspidiste lepete peäle hästi mõjub.
Wenemaa metfaelsport.
Muurmani raudteewalitfus lawatseb Põhjapoolsete
kubermangude melsarilkuste kasutamisele asuda. Nagu teada, on Arhangeli ja Wologda kubermangudes
suured metsaalnd, nende eksponeerimiseks wäljamaale on suuremate Inglise ja Saksa firmadega läbirääkimistesse astutud.

Cü0emad teateõ.
Metsaülemate korterid.
Metsaülemad, kellede korterites rohkem tubasid u:>,
kui wastuwõetud määruses („R. T." nr. 85 — 1923.
a.) ette nähtud ja neid wõimata nende Paigutuse tõltu lõrw<rlisilutele wälja üürida, wõiwad neid põllutööministri loaga tarwitada, W. W. otsuse Põhjal
18.- juulist s. a.
Metsade edasimüüjad wastutusea.
Wõistluspakkumise teel metsamüük on ainult kohaliikude elanikkude majapidamise jaoks ette nähtud,
sellepärast wõetakse need wõistluspatkumiselt metsaostjad, kes metsa mitte oma majapidamiseks ei tarwita, waid edasi miMwad, üldiste metsamüügi tingimDte P. 21 kohaselt wastutusea.

Osatiikib kohalikkude elanikkude Varustamiseks.
Kärstna metskonnast.
Kärstna osakond algas tegewust 2. sept. 1922. a.
M. peawalitsus leiab tarwilikuks, et wõistluspalLiikmeks astusid lõik 14 metskonna metsateenijat. Te- lumisele määratud ofatükid, mis kohalikkude elanikgewuse algusest kuni 1. jaanuarini 1923. a. loosole- lube.majapidamise nõuete rahuldamiseks müügile tukuid peetud ei ole. 1922. a. olisissetulekuid934 mk., lomad, peawad wõimalikult wäiksed olema ('/»„ >tiiwatzamineluid 233 mk. 50 p., saldo 1. jaan. 1923. a. uust alates), igatahes mitte suuremad kui % tiinu,
700 mk. 50 p.
»nii et ka kehwemad elanikud neid omandada wõiksid.
25. aug. 1923. a. peeti Peakoosolekut, kus la käes- Samas suuruses peawad la Planeeritud kruntide peält
olewa aasta Peäle uus juhatus waliti.
wõistluspallumisele tulewad osatükid olema.
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Utsilute puude müül.
Juhtumisel, fui alsjoniteel on fnu>atfetub iitftfiiib
nummerdatud puid müüa, tähendatakse oksjoni,
kuulutuses maapinna suuruse asemel puude arw ja
numbrid.
Kadaftri'metsade eraldamine.
Walitsuse määrusega on riissistatud mõisate heinaja karjmuaa-metsad nende rentnikkude omanduseks
läinud, kuna aaa kadastti-nimekirjas olew mets endiselt riigimetsaks loetakse. Kuna nende Piirid täpsed
ei ofe 'ja tadastri-mets rainmisele wõib minna, siis
on põNutööministeerium tarwilikuks tunnistanud, et
renditalude ladastri-metsade eraldamine heina- ja
karjamaa-metsabest kiires korras läbi wiidaks. Et
seda läbi wiia, on põllittööministeerium esinenud
walitsufele ettepanekuga, täiendada Walitsuse määrust märkuseaa, mille järele sellekohased kommisjonid
tulewad luua, kellel ülesandeks on selgitada renditalude heina- ;ia karjamaa metsade eraldamist kadastri-metsast, kui wiimase Piirid teadmata eht seflased on.
Ulewõtmata hooned riigimetsamaadel.
Riissimetsamaadel on olemas mõnesugused hooned,
mis endistel aegadel metsawahhe poolt omal kulul
chitatud, ivata äga sarnased hooned riigistatud maaM asuwad, siis kuuluwad nad wõõrandamisele. Sellepärast on metsade Peawnlitsus metsaülematele ette
kirjutanud, et niisugused hooned wiibimata üle wõtta tulewad. Endised omanikud, kes enesel õiguse arwawad selle
wastu Protesti tõsta, pööraku wastawate palwetega
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seletuse saamiseks metsade peawalitsuse Poole, millcdele tõendawad dokumendid juure olgu lisatud, et
wõiuiaUl oleks omandusõigust kindlaks teha ja hoone kuulunmse küsimust lõpulikult ära otsustada.

"Zoimetufefe faabctub firjanbuei.
„Romaan" nr. 14 ja 15 — 1923. a. Wast. toimetaja tz. tzaljaspõld. Wäljaandja kirjastus «Areng",
Tallinnas.
„ .
^Gesti Majandus" nr. nr. 22—20. Tööstuse, kaubanduse ja rahanduse ajakiri. Wastutaw toimeta^
N. Köstner. Wäljaandja Eesti majanduspoliitiline
selts, Tallinnas.
Kaswatus" nr. 6 — 1923. a. Eesti õpetajate liidu
häälekandja. Wast. toimetaja Ernst Martinson.
„Loodus" nr. 7 — 1923. a. Wast. toimetaja G.
Willberg. Wäljaandja k./o-ü. «Loodus", Tartus.
„Vesti õpetamte liit" 1922. a. ülewaade tegewusaruannete järele. Kokku wõtnud J . Rummo. E. õ. I.
selrctäür.
^Põllumees" nr. nr. 14, 15 ja 16 — 1923. a. Rahwalik põllumajandusline ajakiri. Wast. toimetaja
Cand. agr. J . Hünerson. Wäljaandja: Eesti Põllumeeste«keskfelts, Tallinnas.

^Kalaasjandus" nr. 3.— 1 923. a. Eesti kalameeste
häälekandja. Wast. toimetaja Ernst Weberman.

Kaewandus" nr. 7—3. Meriasjandufe ajakiri.
Wast. toimetaja D. Treilman, tegew toimetam A.
Gnstawson.
Ajalehtede: „P3hja Kodu", «Wõru Teataja", „Waba Eesti" ja «Rahwalehe" (end. «Kosjaleht") järjekorralised numbrid.

lP>oo(amet(itub teated.
JRetfabe J>eawafitfufe vingfirjab.
18. augustist 1923. a. Nr. 3191/60.
Kirjawahetuscst on näha, et mõnedes metskondades on olemas hooned Peaasjalikult metsawahtide
poolt endistel aegadel omal kulul ehitatud, mis asuwad riigistatud maade Peäl ja sellepärast Ja wõõrandamise atta kuuluwad, kuid seni mitmesugustel
põhjustol weel mitte üle wyetud ja liikumata wara
raamatusse sisse kandmata. ' Selle tõttu teatab metsade peawalitsus, et niisugused hooned tulewad wiibimata üle wõtta, loktzi seades wastaw ülewõtmise
akt, milles ära tähendada hoonete asukoht, missugune
hoone ja missugusest materjaalist ehitatud, mõõdud,
ruumide jaotus, Praeguue üldine seisukord, umbkaudne wäärtus, arwesse wõttes ,.R. T." nr. 9 —
1923. a. hoonete kant- ja ruutmeetrite järele tabelis
näidatud hinnad, millal ehitatud, lelle poolt, kes
praegusel ajal kasutab jne.
Mtide ärakirjud tulewad metsade peawalitsusele
saata, ühtlasi ta riigikontrolli tstwiilosakonnale, kes
felle nõudmisega metiadc Peawalitsuse poole pööras.
Juhtumisel/tui endiste hoonete omaniknd peaksid
ülewõtmise wastu protesteerima, siis wõiwad nad

wastawate palwetega metsade peawalitsuse poole
pöörata, juure lisades tõendawaid dokumente, et wõimalik oleks igal juhtumisel omanduse õigust kindlaks
teha ja lõpulikult hoonete kuulumise kohta otsusele
jõuda.

JRetfabe J)eawafitfufe
päewatäfub.

üfema

31. juulil 1923 a. — Nr. 45.
Kabala metskonna metsaülem P a u l K ü g il e r
wabastatatse ametist tema enese soowil 1. augustist s. a. arwates.
Wiljandi maakonna metsaÄem H u g o I l w e s
määratatse tema enese soowil Kabala metskonna
metsaülemaks 1. augustist f, a. arwates.
Havju maakonna metsaülema abi H a n s K n ü p >
f c r määratakse Wiljandi maakonna metsaülemaks
l. augustist s. a. arwates.
Wastemõisa metskonna abimetsaülem N i k o l a i

H u r t paigutatakse ümber tema enese soowil Purdi
metskonda sama ameti peale 1. juunist s. a. arwates.
Narmr metskonna abimetsaülem A l e k s a n d e r
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S t a f e j e w wabastatakse ametist tema enese soowil
1. augustist s. a, arwates.
Narwa metskonna metsnrl R o b e r t
Tõnts
määratalse sama metskonna abimetfaülemals 1. augustist f. a. arwates.
Kod. K a r l
J o h a n n e s määratakse Kloostri
motskonna abimetfaülemals 20. juulist s. a. arwates.
Hermann Paftratus
määratakse Kaawer?
metskonna metsnikuks 1. tuulist s. a. arwates.
Erastwere metskonna metsnik J a a n K u l b o l
wabastatakfe ametist metsaseaduse § 69 põhjal 1b
juunist s. a. arwates.
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Kod. Aleksander K i r s c h b e r g määratalse Erastwere metskonna asjaascvjllls 1b. augustist s. a. arwates.
Peawalitfufe uksehoidja läsljalg Karl J ü r g e n t a l wabastatakse ametist tema enese soowil 1. augustist |. a. arwates.
Kod. Iulius S e e m a n määratalse peawalitsuse
uksehoidjaks-käsLjalals 3. augustist s. a. arwates.

27. augustist 1923. a. Nr. 50.
Õisu metskonna abimetsaülem. Peeter' K a u r wabastatalfe sama metskonna metsaülema ajutisest koWeriora metskonna asjaajaja A u g u s t L i n t -- huste täitmisest I. augulist s. a. arwates.
Surju metskonna abimetsaüleima kandidaat Johans e r määratakse samm metskonna metsnikuks 1. augusnes L o m b a k paigutatakse ümber tema enese soo.'ist s. a. arwates.
wil Orajõe metskonda sama ameti peale 22. augus15. augustil 1923. a. — 3lr. 47.
tift s. a. arwates.
Käru metskonna abimetsaülem K a r l S i i m o n
Orajõe metskonna' abimetifaülema k-daat Alberi
painutatakse ümber teenistuse huwides Mõtfu metsKonrad
paigutatakse ümber tema nõusolekul
konda sama ameti peäle 4. augustist f. a. arwates.
Surju metskonda sama ameti peale 22. augustist s. a.
Wod. M i h k e l V i i k b e r g
määratakse Puiainoates.
kaste metskonna asjaajaja t. t. 1. augustist f. a. arSutlema metskonna abimetsaülem Martin M u twates.
s o wabastatakfe ametist tema enese soowil 20. juulist
Kol>. I e n s e n M a d s e n määratalse Kambja s. a. arwates.
lnetsk. 3. jsk. metsnikuks 18. juulist J . a. arwates.
Aakre metskonna abimetsaülem Peeter R a u d Ahja metskonna metsnik August K o t t i se wabas- sep wabastatakfe ametist toma enese soowil 1. septataG: ametist metsaseaduse § 69 põhjal 26. juulembrist s. a. arwates.
lift s. a. arwates.
Weriora metskonna metsnik Karl M o i s < t o waErastwere metslona asjaajaja Iulius
W i l l e bastatakfe tema enese soowil metsniku ametist -tema
määratakse sama metskonna metsnikuks 15. augusmääramife puhul maakonna metfaülema poolt mettist s. a. arwates.
fawahiks 1. augustist >f. a. arwates.

Jžirjafaft.
Äüfimuftb ja waeititfeo.
Küsimine: Kas on metsnikul kui metsaamctuitul
õigus kollast eht kullatud mütsimärli taudn?
Metsnik.
Wastus: Kollase mütsimärgi taudmiue metsnikul
keelatud e>i ole. Praegused margid on ajutised; waijatõötamisel on uued.
Küsimine: Kui metsaülsma kantselei juures nsjaajafa tarwis wastawaid ruume, nagu ,,R. T."
ur. 8b awaldatud määruses lubatud, wõimalik saada ei ole, kes tasub siis asjaajajale selle summa —
1000—1500 mk. — mis ta eralorteri üüriks ja puude eest wälja peab andma, kuna ametivennal teises
metskonnas prii korter ja lüte on?
Asjaajaja.
Wastus: Ei. ole farnast määrust, mille põhjal
erakorteris elaw asjaajaja korteri ja küttepuude raha
nõuda wõiks. Tuleb oma metsaülema poole pöörduda, et ta selleks samme astuks, et sarnased ruumid saaks, kus asjaajajal ja kantseleil ruumi jätkub.
Küfimine: Elan erakorteris, tust iga silmapilk
üles öeldud wõin saada. MetsaiUema kantselei juures ruumifid ei ole, nii kui „R. T." nr. 85 määruses

Wäljaandja: Eesti metfateenijate ühing.

lubatud. Kuhu poole peäl' palwega pöörama, el sei»
juckorra paralidlnnisetö abinõud tarwitusele wöetatse?
Asjaajaja.
Wastus: Oina metslonua lnetsaülema poole.
Küsimine: Kelle kohuseks ou aasta raielaukide lugemis- ja hindamislehed walmis töötada >ja wälja
reHlendada'^
Shuller.
Wastus: Ajutise juhal usti rja 8 19 järele Peawad
metsnikud lugomislehed täis täitma ja metsaülemale
edasi andma.

Airjawaettufeö.
J . P mees: «Kõnnak sügisel läbi metsa" jn
„Kumb oli neist loll, kas metsaülem wõi puuwaras?"
ei sobi. «Kuidas metsawaht Mihkel jänest laskis"
Pals, luid lahja.
Jah. M. — Rõngus: Täname saadetufe eest.
Wast leiate weel midagi.
R. E. Kand: Ilma nägemata ei tea otsustada.
Saatke midagi Proowiks.
P. R. — Mjas: Uleöwõtteid kodumaa loodusest
tarwitame.

Wastutaw toimetaja: U . Netze.

Talli»»» t e t t i lwj..üh. trtfikoda, PM Ulm 2.

*

A./S. „Atlanta"
ostab
kõikides jaamades kuuse- ja männi-

palke
Tallinn, Wiru tän. nr. 4.

I

m
KoQtu- ja

ametasutustesse

palwekirju

kirjutatakse kiirelt ja asjatundlikult
antakse nõu igas asjas.

ja

Umberkirjuiused
kirjutusmasinatel.
Tallinnas, Wana Posti tän. nr. 7,krt. lO.
kangi alt läbi, otse üle õoowl, kolmandal

korral.

Kõige õuwitawama
sisuga
on
pikanl-naljaleõi

,CepaMinu'
ükski ärgu jätku

lugemata.

Eesti metsateenijate ühingu

!!! U u d i s !!!

t
Tabelid metsahindamiseks ja mitmesuguste metsatööde korraldamiseks.
Kokku seadinud Tartu ülikooli dots.
A. Mathiesen.

Hind 300 m k .
Tellida wõib Atfad. Metsa Seltsi juha- - tuselt, Aia tän. 38-a Tartus. - -

põhikiri
on trükist ilmunud ja keskjuhatuselt saada.
Hind 5 m k .
Ka on saada liikmekaardi raamatud
ä 15 mk. ia 20 mk.

' Saeraamide iksiu '
Suusõnalisel enampakkumisel tulewad müügile 24. septembril kell 12
Wiru maakonna metsaülema kantseleis, Rakweres, Peeterburi tän. nr. 38, allpoolnimetatud 2 saeraami.
1) end. Jõhwi-Tammiku mõisa saeraam, firma «Krull", 18" lai, ühes
2 palgikäruga, algushind 28.000 marka. Saeraam asub Rakweres, T. Saarepera saeweski juures;
2) end. Tudolinna mõisa saeraam, firma „Dalni", 24" lai. ühes 2 palgikäruga, algushind 40.000 marka; saeraam asub Paaswere wallas.
Pakkumistest osawõtjaa on kohustatud 10°/o oma pakkumise kindlustuseks
ajutisele oksjonikommisjonile sisse maksma. Kõrgeima hinna pakkujad on
kohustatud saeraami ostuhinna 7 päewa jooksul ära tasuma.
Lähemaid teateid saab Wiru maakonna metsaülemalt.

Metsade pea walitsus.

JRctfaoföjonib
(BnampatfumifeJ müüaffe paljatäraiumifet'ei:
1) 1. ottooöcif 1923. a. Cefte waffamajaä, J<õnnu meta*
tonnaft 56,63 tiinu 43 tutid, 0innatub 1.986.893 mt
2) 2. ottooörif 1923. a. "Xartud, maafonna
metfaiUcma
tantfefeid, 'Jiiia tän. nt. 37, *J>uuvmanni mctdtonnaft 43,69 tiinu,
15 tutid, 0innatub 2.075.049 mt
3) 3. ottooöcif 1923. a. *Zaati waffamajad, -Zaafi metd*
tonnaft 73,66 tiinu ja 416 üffitut puub, 42 tutid, tjinnatub
3.583.661 mt
Clgemaib teateid müägifetufewate metfatüttibe Jo0ta annawad totjafitub
metfaüUmab.
-Oätutingimifi wõib ta nälja metfabe peawatitfufet, 'Zaffinnaä, "Zoomtirifu
bfatö nr. 5.
v

Jltetfabc peawafitfud.

Metsaoksjonid.
Enampakkumisel müüakse paljaksraiumiseks:
11. oktoobril 19231 a. Wigala wallamajas Wigala metskonnast 129 puud
ja 36,02 tiinu 61 tükis, hinnatud 1.056.534 mk.
12. oktoobril 1923. a. Walgas, maakonna metsaülema kantseleis, Pargi
2)
tän. nn 9:
a) Aakre metskonnast 7,75 t. 7 tükis, hinnatud 800.987 mk.
b) Karula metskonnast 62,41 t. 28 tükis, hinnatud 2.893.729 mk.
13. oktoobril 1923. a. Tallinnas, maakonna metsaülema kantseleis, S.
3)
Roosikrantsi t. nr. 12:
a) Kloostri metsk. 11.00 t. 7 tükis, hinnatud 273.411 mk.
b) Rooküla metsk. 41,42 t. 25 tükis, hinnatud 2.453.668 mk.
Ligemaid teateid müügiletulevate metsatukkide kohta annawad kqhalikud metsaülemad.
Ostutmgimisi wõib ka näha metsade peawalitsuses, Tallinnas, Toomkiriku
plats nr. 3.
1)

Metsade peawalitsus.
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Metsaoksjonid.
Enampakkumisel müüakse paljaksraiumiseks:
1) 6. oktoobril 1923. a. Kärdlas, Kärdla metskonna metsaülema
kantseleis: a) Kärdla metskonnast 25,95 tiinu, 16 tükis, hinnatud 898.223 mk.
ja b) Putkaste metskonnast 49.51 tiinu ja 236 puud, 14 tükis, hinnatud
1.082.759 mk.
2) 8. oktoobril 1923. a. Pärnus, maakonna politseiwalitsuse ruumides Kilingi metskonnast 115,36 tiinu, 76 tükis, hinnatud 6.888.475 mk.
3) 10. oktoobril 1923.a. Wõru wallamajas, Wõru metskonnast
8,66 tiinu, 16 tükis, hinnatud 640.344. mk.
Ligemaid teateid müügiletulewate metsatukkide kohta annawad kohalikud metsaülemad. Ostutingimisi wõib ka näha metsade peawalitsuses, Tallinnas, Toomkiriku
plats nr. 3.

Metsade peawalitsus.

TALLINNAS
walmistab:
Mööblit
wineer kartonge
wineer k o h w r i d
wineer kooliranitsaid,
wineer aktimappe
wineer k&sitrumlid
wineer toolipõhju
wineer platesid
wineer labidaid j . n. e.
Müügikoht TALLINNAS: Wana Posti tänaw nr. 9.
E. M. Jürgens'i juures,
TARTUS:
Wana tänaw nr. 17.
P. Saretok'i juures, Moskwa
-„
Walgas:
tänaw nr. 15.
E.Nassar'i
juures Kaubareas.
Petseris:
R. Eitelberg'! juures.
Wiljandis:
J. Kiesler'! juures, Jüri tän.
Wõrus:
nr. 12-b.
Roman Jürgensl juures.
Rakweres:
J. D. Ammende juures.
Pärnus:
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