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' Töö on olnud edasipüüdva põllumehe majanduslise edu alus.
Töö peab meie kapitalinõrku väiketalumajapidamisi ka edaspidi
kandma ja edasi viima.
Kuid uus aeg seab üles uued mõtted ja nõuded. Tahab põllumees praegustes oludes edasi jõuda ja püsivat seisukohta võita,
peab tema oma majapidamise sisseseadma Lääne-Euroopa kõrge
kultuuriga turgude nõuete kohaselt ja oma saadustele seal püsiva
turu kindlustama.
Üksikult ja iseseisvalt ei suuda väikemajapidamine oma saadustega ' välisturgudel esineda.
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Samuti ei suuda iga üksik majapidamine ja tarvitaja oina sisseostusi |eha välismaade suuremates ja rikkamates kaubandusates
keskkMtad.es.
/ P M ülekandeid suudab kõige paremini korda saata ainult koikide asjast Huvitatute ü h i n e t ö ö . Ühiselt peavad meie väikesed
valmistajad ja tarvitajad oma müüki ja ostusi korraldama, ühiselt
oma majapidamise olukorra parandamiseks välja astuma.
Ühistegevus on meie kapitalikehva rahva võimsam abinõu oma
majanduslise käekäigu parandamiseks.
Mida rohkem organiseerime omi loovaid jõude, mida rohkem
kooskõlastame üksikute rahvaliikmete tööd ühiseks suureks ü h i s t ö ö k s , seda kiirem on edu, seda suurem töö tagajärg.
Laialdane loov töö ühistegelisel tööpõllul nõuab aga kõikidelt
koostöötajatelt ja asjasthuvitatiült täit arusaamist ii h i s t ö ö eesmärkidest ja ülesannetest.
Üksmeelselt koostöötajate pere paremate püüete vastastikune
austamine loob alles soodsa pinna selleks ü h i s t ö ö k s , mis kasvatab rahva loova jõu mitmekordseks.
Meie kiirelt arenenud ühistegevust ei kanna veel kogu rahvas,
vaid üksikud tegelased.
Meie majanduselu korraldavate jõudude peres ei valitse veel
üksmeel, mis ühistööks nii tarvilik.
Turgude korraldamise alal seisab ühistegevusel ees lai tööpõld.
Meie kodumaa ja põlluharijal rahval on palju võimalusi ja eel. duši arenemiseks, nii majanduslisel kui kultuurilisel tööpõllul.
„Ühistöö", mis käesoleva numbriga ART Põtllumajandusliidu
väljaandel ilmuma hakkab, tahab omalt poolt selgitada ühistegevuse
sihte ja eesmärke, süvendada arusaamist üksteisest, luua tarvilist
üksmeelt.
,,Ühistöö" väljaandja loodab, et need püüded lugejaskonnas
elavat vastukõla leiavad ja kõik, kes selle ühisele eesmärgile ja
koostööle meie rahva parema tuleviku, nimel kaasa tunnevad, ka
nõu ja jõuga toetavad ülesseatud suure ülesande täitmist.
Väljaandja.

»
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Enam tähelpanu talumajapidamiste
korraldamisel.

i
Raskused põllmajanduses, tingitud ühelt poolt suurematest nõudmistest
j nii talupidajate kui tööliste poolt, teiselt poolt Võistlusest ilmaturul, nõuawad talupidajailt kõigi Võimalikkude tingimuste kasutamist, et omaga
wälja tulla.
Seni on meil põllumajanduslikus kirjanduses peatähelepanu pööratud
talupidamise tehnika uurimustele ja tehniliste paranduste propageerimisele. On õpetatud õieti ja suuremal mõõdul wäetisaineid tarwitama,
et selle kaudu toodangut tõsta. Samuti on õpetatud paremini jõutoitu tarwitamll, paremat maa harimist, karjamaa parandamist jne. Kõik need
on sihitud põllumajandusliku toodangu tõstmisele, osalt ka tootmiskulude
Vähendamisele majapidamises. Wõrdlemisi Vähe on agronoomilise nõuande alal tähelepanu juhitud t u r u ja walmistatud saaduste realiseerimise ehk müügi küsimustele. Tegelik elu näitab, et turu olude parandamisel on sageli palju suurem tähtsus talu tasuwuse tõstmisel, kui saaduste
walmistamise tingimuste arendamisel. Tihti oleneb õigest müügikorraldusest majapidamise tafuwus palju suuremal mõõdul, kui otstarbekohasest
j walmistamisest.

j

,

Müük õiges ulatuses ja õigel ajal.
Esimeseks tingimuseks talu saaduste müügil on arwestamine oma
inajapidumise tarwidustega. Kõrgete hindade juures on sageli kiusatus
suur — enam müüa, kui koduse majapidamise wajadused seda lubawad.
Harilikuks nähtuseks on, et hiljem samu aineid tagasi ostes nende eest kuni
kahekordset hinda tuleb maksta. Olgu nimetatud näitena sügisene wiljamüük ja kewadine seemneost, ehk loomatoidu walest arwestamiseft tingitud
loomatoidu juureost kewadel, jne. Kasulikum on ettewaatuse pärast alati
enam oma majapidamise saadusi järele jätta, kui hädapärast waja on.
Järgmiseks tähtsamaks sammuks on m ü ü k j a ost õ i g e l a j a l .
Hinna kõikumised nii talu tarwidus- kui müügiainetel on hooaegade järele
õige suured,järelikult ka wahed, mis nendest tingitud.On tõstet mõnedekaupllde realiseerimist nende iseloomu poolest edasi lükata ei saa. Siia kuuluwad — piim, munad, pekonsead. Terwe rida teisi saadusi wõib osta ja
müüa aga ajast rippumata. Siia kuuluwad — terawili, lina, kartul, weised, wäetisained, jõutaidud.
Terawilja juures on hinnawahed kewadiste ja sügiseste hindade wahel
õige suured. Kes kewadise seemnewilja ostuks laenu teeb ja seda sügisel
terawilja müügist saadud rahadega maksab, fee ei kaota ainult protsendid,
waid sageli selle juurde weel 100% hinna wahes. Pikemaajalisi koikumisi oleme näinud linahindade juures, kus 2—3 aasta kestel on hind
mitusada protsenti kõikunud. Harilikuks nähtuseks on madalad weiste hinnad sügisel, kus pakkumine suur, kuna kewadel need kum 50% eelnimetatud
hindu ületawlld.
Need wahed moodustawad sageli palju suuremad summad, kui toodangut tõstes ja kulusid wähendades põllupidaja wõib wõita.
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Talituskkpiwli kogumise wajaduo.

On arusaadaw, et õigel ajal ostmise ja müümise wõimalus oleneb
juurel määral talituskapitali ehk waba raha suurusest talumajapidamises.
Sellepärast peab wiimase' soetamise peäle pöörama erilist tähelepanu.
Waba talituskapital, majapidamise huwides kasutatud, kannab suuremaid
protsente, kui ükski pank maksta suudab wõi mõni teine majapidamisharu
ära tasub.
Ka ostude juures tuleb ilmsiks waba talituskapitali suur tähendus.
Laenuprotsent kõigub meie eraasutustes 13—14 ümber, riiklikkude kõige
odawamate laenude protsent on 1—7%. Wõlgu ostes peab nimetatud
protsente maksma. Sageli saab puhta raha eest ostes wee! 3—5% kassast
hinnaalandust. Sularahas makstes on wõimalik wõita seega 10—19%.

Traktor kündmas.

Kui talu üldine tasuwuse protsent on 3—6, on arusaadaw, et siis suuremad summad talituskapätali wõlgu wõttes see talu tulud ära neelab.
Wahetalituse kõrwaldamme.

Nii ostude kui müükide juures edendab wäga suurt osa wahetalitaja
lõnvaldamine ja igasuguste ümberlaadimiste ärahoidmine.
Kõige tunduwamad on wahed suurel mõõdul tarwitatawate raskete
laupade juures pikemate wedude korral.
Vahetalitajat kõrwaldada, osta esimesest allikast ja ilma ümberlaadimata saab kõige paremini ühiste ostude-müükide korraldamisel.
Selleks üks näide. Turuhind superfosfaadil on wiimasel ajal otse laewast Vagunitesse laadides olnud 5,50—5,60 kr. kott. Õtse kassasse raha
makstes wõiwad ühingud saada weel 5% hinnaalandust. Kui teda Tullinnas wõi Pärnus ladusfe laadida, tõuseb hind' kotilt 20 mk. Kohaliku ühing»
ladusse wedades tulewad selle lisaks weel weokulud raudteel ja hobustel,
mis on tunduwad eriti kaugete maade peäl, näit. Wõhma-^Pilistwere wa- "
hel 60—90 mk. kott, ja ladukulüd ühisuses (5—10). ühisuse kaudu laewast
ostes ja ise wagunist ära wedades wõib järelikult keskmiste kauguste juu8

tes jaamast wõita koti peält 90—100 senti, ehk 20—25% ja enam, kuna ühisused wõiwad piirduda sel korral kassa protsentidega.
Sama näite wõiks tuua ka jõutoitude kohta.
Nimetatud nähtused ei tähenda etteheiteid ühisustele, waid on seletatawad seega, et sarnaste ostude korral ära jääwad ümberlaadimised, ladudesse mllhutamised, kapitalid ja personali tulud, jne., mis paratamata saaduste hinda tõstawad.
Samataolisi näiteid wõib tuua ka saaduste müügi alalt, millisena wõib
ette tuua senist kaubitsemist elusloomadega. Otsekohe komisjoni peale
loomi müügile wõttes on „Lihaeksport" suutnud looma hindu 20—30%
tõsta, mis on tingitud riisiko ärajäämisest ühisel saatmisel, saatmise kulude
kokkuhoiust, kui ka wahetalitusaparaadi kõrwaldamisest.

McnskiilUnmasin töötamas.
T u r u oludele suhtumine ja saaduste

standartifeerimine.

Lõpuks olgu nimetatud üht asjaolu, millele seni pööratud wähe tähelepaitu, — produtseerimist turutingimustele wastawalt. Nagu töösturil, tuleb ka põllumehel, kui ta saadusi müügiks walmistab, arwustada kauba
ostjate nõudmistega, ja wastawalt sellele ka majapidamise saaduste umlmistamist korraldada.
Tähtsat osa turu oludele suhtumise mõttes wõib etendada kaupade
standartiseerimine, millele eriti Ameerikas rõhku pandud. Seda küsimust
peab ka meil tõsiselt kaalumisele wõtma. Standartiseerimine tähendab
suuremal ulatusel ühtlase kauba walmistamist ja turuletoimetamist.
Kuna see tööstuses ammu läbi wiidud, et üks wabrik täiesti kindlat,
ühtlast, ühesuguse wäärtuse ja pakkimiswiisiga kaupu walmistab, wõib põllumajanduses seda harwa leida. Majapidamine on siin wäike ja igaüks
walmistab oma äranägemise ja oskuse järgi.
Ometi on standartiseerimisel, põllumajanduses paljudes majapidamistes ühtlase kauba walmistamise!, terwe rida paremusi.
Saaduste standardid annawad põllumehele kõigepealt walmistamiseks
kindlad juhtnöörid. Põllumees õpib tundma turunõudeid suuremal mõõ7

dul ühtlase kauba walmistamiseks. Ta teeb seega ka lauba walmistamise
odawamaks, wähendab kulusid. Standart kergendab edasi turuoludes orienteerumist. Mitmesuguste kaupade juures on hinnad, wäga mitmekesised,
sellepärast on wõimata ja raske saada ülewaadet kauba hindadest. Ständärt
kubad wõimaldawad lõpuks paremaid hindu saada, sest et nad ostjate seisukohast paremusi pakuwad. Mitmesuguse kauba müük on ebakindel, wõimaldab petmist jne., mispärast müüjal on waja end kindlustada. See
Vajadus jääb ftandartkaupade juures ära.
Kui kaupade eneste standartiseerimisega käib käsikäes pakkimise standartiseerimine, wähendab ka see omakorda Vahetalituse kulusid, mis jällegi
põllumehele kasuks tuleb.
1. Otstarbekohaste, teaduslistele alustele rajatud palkimiswiiside juures
wähenewad pakkimiskulud. Suureneb kauba mahutus, wähenewad sama
hulga pakkimise materjaliga wõrreldes aine weokulud.
2. Awaneb wõimalus walmistada suurel määral pakkimise materjali
ja wähendada selle kulu.
3. Otstarbekohase pakkimise juures saadakse kokkuhoidu laewade! ja,
raudteedel Veokuludes, kuna see suurendab eelnimetatud weoabinõude
mahutust.
4. Kui pakkimisel arwestatakse ostjate tarwidustega, jääb ära ümbermõõtmine müümisel, ostmisel, kui ka pakkimisel. Kaup püsib paremini alal,,
on terwishoidlisest seisukohast wõttes paremates tingimustes jne.
Et need ainult teoreetilised arutlused pole, näitawad meie oludeski
riiklikult elluwiidud standardid wõi, kanamunade ja pekoni suhtes. Riigil
tuleb siin kahtlemata Väliskaubanduses estnewate kaupade suurt Võistluskartust edasi arendada. Esijoones maksab see kartuli, lina, puuwilja ja liha
suhtes.
Kuid ka põllumehel tuleb standartiseerimisega arwestada, kõigepealt
wastawa standartkauba produtseerimisele asudes, mis määratud Välisturu
jaoks. Teiselt poolt wõiwad põllumehed la sisekaubanduse alal selles suunas suuri edusamme teha. Abinõud selleks on:
1. Suuremas raioonis sama kauba Valmistamine;
2. otstarbekohane läbitöötamine;
3. ühtlane pakkimine;
4. ühiselt turule toimetamine.
Näitena olgu nimetatud aiasaaduste, nagu maasikate, marjade, õunte
ja piimasaaduste (Värske piim) müük. Sel teel luuakse oma saadustel n i m i
ja saawutatakse kõik need häädused, millest eelpool jutt.
On selge, et ühistegewusel eelnimetatud küsimuste lahendamisel seisawad ees suured ülesanded. Meie ühistegelised asutused peaksid palju suuremal mõõdul ja rohkem kui seni osa wõtma turu organiseerimisest. Teiselt poolt on tarwilik, et meie ühistegeline kirjandus kui ka agranoomiline
personal turu tingimuste kasutamisele pööraks palju enam tähelepanu, kui
see on seni sündinud.
Loodame, et „ühistöö" seega algust tehes omalt poolt nende küsimuste
lahendamisele kaasa aitab.
Th. Pool.
8

Sooha rimine.

Miks tuleb ühistegewuses pidada erapooletust.
Et ühistegeline asutus, kelle sihiks on töötada kõikide oma liikmete
huwides, wõiks tegutseda edukalt, selleks on tarwilikad rida eeltingimusi.
Iga liige, kes soowib, et ühing töötaks eduga ja unnaks liikmetele loodetumat tulu, peab tundma neid eeltingimusi ja omalt poolt nende loomiseks
kaasa aitama. Peatume seekord ü h e sarnase eeltingimuse juures, mille
paljud ühistegelased wiimasel ajal kipuwad jätma kahesilma wahele, tuues
seega ühistegewusele suurt kahju. Selleks eeltingimuseks on e r a pool e t u s ühingute tegewuses. Nõue, et ühistegewuses walitsegu täieline
parteipoliitiline, rahwusline ja usuline erapooletus ning wastastikune
falliwus, on sama wana kui ühistegeline liikumine. Juba esimese moodsa
ühingu loojad — Rochdale teerajajad, kelledel oli palju praktiUst mõistust
õigete põhimõtete ülesseadmiseks ühistegewuses, püstitasid ka nõudmise
ühistegewuse erapooletuse asjus. Ühistegelise liikumise ajalugu on näitanud, et see nõue on ühistegewuse normaalseks arenemiseks määratu suure
tähtsusega. Sellele Veendumusele on tulnud a a t e l i s e d ühistegelased,
ning sedu just praktiliste elunähtuste põhjal. Erapooletuse rikkumine toob
ühingu tegelaste ja liikmete ridadesse l a h k h e l i s i d , mille tagajärjeks
«n tihti ühise ettewõtte lõhkumine ja jõudude killustamine.
Meil on wiimastel aastatel ette tulnud palju ühistegewuse erapooletüse rikkumise kurbi nähtuseid. Üksikutes kohtades on selles jõutud õtse
Väikluseni. Nii lugesime hiljuti ajakirjandusest, kuidas ühe maakonnalinna
ühispank e i l u b a n u d Eesti Wabariigi, 10. aastapäewa puhul ühispanga
ruumides teiste riigitegelaste piltidega koos w ä l j a p a n n a r i i g i wau e m a p i l t i , sest et riigiwanem ei kuulu sellesse erakonda, kuhu kuuluwad selle ühispanga juhid, ja seda waatamata koguni sellele, et see riigiwanem oli omalajal sama ühispanga asutaja! Ka määras sama ühispanga
peakoosolek erakonnale, kuhu kuuluwad juhtiwad tegelased, mõnikümmend
9

tuhat marka toetust ja kõrwaldas juhatusest ning rewi^jonikomisjomft
Wiimased ..wõõrad", s. o. teistesse erakondadesse kuuluwad tegelased. Sarnaseid nahtuseid. weel enam aga püüdeid, wõime tänapäew näha wäga
mitmes kohas.
Kuid sarnaselt talitawad ühistegelased jäewad oksa, millel istuwad.
Wististi kõikides meie ühingutes, ka eelmainitud ühispangas, on liikmeid
mitmesuguse poliitilise ilmawaatega. Waewalt lepiwad teistsuguste waadetega liikmed ja kliendid, et üks rühmitus püüab ühingus maksma panna
oma ainuwalitsust, koondada sihilikult enda kätte ühingu juhtimist ja kontrolli, ning sundida teisi oma erakonna heaks maksma „pearaha". Selle
tagajärjeks on paratamatult w õ i t l us, mis halwad ühingu tööd, annab
tõuget uute, paralleel-ühingute asutamiseks jne. — „Rahu kosutab, waen
laotab", ütleb wanarahwa tarkus. J a pühakiri lausub: „Iga riik, kes
isekeskis riius, läheb hukka". Need ütelused tohiksid parteipoliitikat hurmstawaid ühistegelasi sundida oma tegude üle järele mõtlema. Sest kuhu
jõuaksime, kui meie ühistegewus erineks parteide järgi, trn igasse walda
tekiks pooltosinat parteilist ühismeiereistd, ühiskauplusi jne., kes isekeskis
asuksid Vaenujalal. Hukka läheks ühistegewuse riik! Ühistegewus wajab
kosumiseks r a h u . Ka tegelasi tiiwustab ühingu heaks ennastsalgawale
tööle sõbraliku koostöö ja rahu waim, kuna waen tegelaste töötahet halwad.
Poliitika tegemiseks on igal kodanikul meie päewi! palju wõimalust seal,
kus selleks õige koht, nagu parteikoosolekutel, riigikogus, omawalitsusas jne.
Mlljanduslistes ühisettewõtetes, kus on kõigil liikmetel ühesugused huwid,
ei ole lahkpüüdäd omal kohal. Nagu saawad mitmesuguse ilmawaatega
inimesed ühises kirikus rahuldada omi ühiseid usulisi nõudeid, nii peaksid
nad üksmeelselt koos töötama ka omades majanduslisies ühisettewõtetes.
Selle poole tuleb püüda. Ainult üksmeel ja rahu õhkkond wõimaldawad meie
rahwal jõuda kiiremini haljale oksale.
K. Neinmanu.

Sooharinnne.
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Sollhonmumn rullimine.

Mõtteid cksporttapamajast
Seakaswatuse edenemisega Vestis tekib põllupidajate ringkondis järzest enam huwi peekonstgade müügilesaatmise korralduse wastu. Müügikorralduseft oleneb, kuiwõrd suudame oma laubale kohta wõita ilmaturul j *
kmwõrd tulutoowaks areneb sigade pidamine piimakarja kõrwal. Kun«
'ekbportsigade kaswatamine on alles algastmel, ei wõi ka müügikorraldus
olla lõpulikult wälja arenenud ja tuleb meil weel seisukohti kaaluda ja sihte
üles seada.
Praegu on sigade Välisturule saatmaks ainukeseks ettewõtteks ühisus
„Estonia Eksporttapamajad". Wiimasel on tapamajad Tallinnas ja Tartus, kus kogu Vestis kaswatatawad sead Välisturule saatmiseks ümber töötatakfe.
Tapamajade ühendamist ühe ettewõtte kätte on mõnede ringkondade
ipoolt püütud seletada, kui walmistaja-seakaswataja ühistegelist suursaawutuft. Teisalt on näidatud, et sarnane koondamine ei ole soowitaw, loob
ühele ettewõttele monopoli seisukorra, wõtab wõimalused isegi Võrdlemiseks, kui otstarbekohaselt ja tulutoowalt ettewõte töötab ning teeb kõik
seakllswatajad rippuwaks ühe ettewõtte tegewusest, wahel koguni ühe in'imese tujudest.
Ühe kui teise seisukoha üle wõib waielda, kuid1 nii kaua, kui sigade wakisturule saatmiseks on waja erilisi kallihinnalisi tapamaju, on ainukest tapamaju omaw ettewõte tegelikult monopoli seisukorras. Selles wõiwad ju
omad head küljed peituda, kuid näib, et see olukord siiski loomulik ei ol«
ja et õiget rada weel, otsida tuleb.
Suuremaks puuduseks praeguse korralduse j uur e s w õ i b l u g e d a k o n t a k t i p u u d u m i s t s e a l a s w a t a ja j a
t a p a m a j a w a h e l . Suurem osa sigu saadetakse tapamajja raudteel
ja tapetakse ilma, et sea omanik wõiks ehk saaks jälgida oma soa, saatust
peäle wagunisse laadimist. Tapamajast arweid saades selgub sagedasti, et
ühes pesakonnas, ühiste toidu- ja muude tingimustega kaswatatud sead on
11

mitmesse sorti hinnatud. See loob umbuskliku wahekorra, pahandab immest ja rikub tuju. Seakaswatajal puudub wõimalus oma silmaga näha
ühisuse asjaajmist, kellele ta oma sea annab. Inimene, kes ei saa selget ülewaadet, ei taha ka heameelega astuda ühisuse liikmeks. Ta ei saa ühisuse
koosolekutest tarwUiselt osa wõtta ja tal jääb alati tundmus, et tema
tahtmiste ning soowidega ei arwestata. „Estonia Eksporttapamajade"
juures on weel eriti raske lihtliikmel kaasa rääkida, selleks on ühisuse
konstruktsioon liiga keeruline. Nii ei ole selged ka riisiko ja wastutuse küsimused. Walitseb aga selles selgusetus, siis ei leia äpardumiste puhul kõige
otsimiste kiuste Vastutajat. Kui aga tegelastel pole Vastutustunnet, ei
saa olla üheski ettewõttes korralikku majapidamist. Weel enam, kus pole
wastutust ega riisikot, seal pole ka püüdmist ega edu.

Haslewi ühistapamaja ja munamnügi-Ahing (Taani).
Loomulikuma olukorra maksmapanemiseks on waja ühisus ..Estonia
Eksporttllpamaja" põhikiri ja tegelik töökorraldus ümber seada nii, et ta
kõikide seakaswatlljate õiglast nõudmist rahuldaks ja ühisus „Est. Eksportt."
poolt uute tapamajade juurdeehitamisel Vahekorrad selged hoiaks. Selle
läbiwiimatusek t u l e b s o o w i t a w a k s t u n n i s t a d a ise se i s wate tapamajade'tekkimine.
Uute tapamajade tekkimine on paratamatu, seda tunnistawad ka
„Estonia" ringid, kust esialgul on kuulda tantsust tapamajade ehitamise
kohta Pärnus ja Kuresaares. On täiesti ekslik seisukoht, et sead peawad
tapetama üksikutes ülemaalistes tapamajades. Wõimalik on, et tapamajas,
kus tapetakse 50.000 siga, otsekohestes tapamaja kuludes üksiku sea kohta
rohkem wõib kakku hoida, kui tapamajas, kus tapetakse 15.000 kuni 20.006
siga. Kuid ei saa arwestada ainult otsekoheseid tapamaja kulusid. Kau*
gelt sigade Veokulud raudteel, wastuwõtmist ja rahamaksmist korraldawate
agentuuride Võrk, sigade Vintsutused ja kaalu kahanemised pikal teel, kõik
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see toob tulusid, mioa ei tunne tapamaja, kuhu sead tuuakse peaasjalikult
reel ehk wankril, ligida maa pealt.
Tapamajade wõrt peaks meil nii mälja arendatama, et tapamajad
asuks just keset sigadekaswatuse raioone, wäljakujunenud keskkohtades, arwostusega, et soad toodakse tapamajja isiklikult seakaswataja poolt. Seal
saab tema ülewaate kogu ühisuse tegewusest, kui ka oma sea hindamisest.
Siis saab ühtlasi tapamaja õhutada talupidajaid paremate sortide kaswata mi seie ja anda tegelikku juhatust seakaswatuse küsimustes.
Sigade müügilesaatmises peab omaks wõtma enam-wähem samad põhimõtted, mis on makswad piima ümbertöötamisel ja müügilesaatmisel. Nagu
iga loomuliku majandusringkonna jaoks peab olema wastawa suurusega
meierei, nii peab iga tapamaja ümber koondunud olema loomulik seälaswatuse ringkond, kust 15.009 kuni 20.000 siga, kokku tuleks. Suurema arwu

Ühistapamaja Taalis.

peäle ei maksaks praegusel ajal tapamaju projekteerida, — tekiks üleliiga
kallid arutused, kuna igas ringis, kust juba üle 10.000 soa wälja läheb, lõpuks oma tapamaja üles kerkib. Ei saa ette kujutada, et 20.000 siga Mõrust
raudteel Tartu ehk Pärnust Tallinna saadetakse. Tingimata ehitatakse seal
ise omad tapamajad.
Mõnel pool on seletatud, et tapamajade suurtes linnades asumisel on
kergem müüa päidikuid ning jäänuseid. See põhjus ei pea küllalt püsi, sest
wähemate tapamajade odawatest jäänustest oskawad ka wähemad linnad
ning maakohad küllalt lugu pidada.
Taanis, meist wähemal maaalal, kus head teed ja eeskujulikud liikumiswahendid, on tegutsemas üle 60 tapamaja. See nähtus ei ole juhuslik.
Soal on täie teadmisega paremaks peetud mõne üksiku ülemaalise tapamaja
asemel koonduda ligemate ringkondade wiisi.
Näib õigena uute tapamajade tekkimisel neid täiesti iseseiswana asutada. See loob wajaliku wastutuse ja riisikotunde asjaomastes ringides
ja tegelaste juures, ning liikmed, olles ettewõttaa kõige tihedamalt ühen13

duses, on selle saatuse eest walwel. Üksikud tapamajad juba leiawad tee*,
kuidas saaduste Välisturule saatmist ü h i s e l t korraldada.
Igaüks, kes asja peäle waatab erapooletult, peab tunnistama, et
senine seisukord loomulik ei ole. Sellep, parandatagu asja õigel ajal. Loodagu kõikidele põllupidajatele roastuuxõetaw korraldusroiis. Kui ei taheta
tõsiasju õigel ajal näha, siis loob see ainult aluse eraettewõtete tegutsemiseks, missugune nähtus põllupidajate seisukohalt on koguni sooWimata.
y.
Toimetuse poolt.
lUemised read olid laotud, kui ilmus „Kajas" hr. Ioh. Hanseni kirjutus
sama küsimuse kohta, kus hr. Hansen lasub seisukohal, et Praegused Tallinna ja
Tartu tapamajad wõiwad kuni 180.000 siga aastas tapsin ja enne selle arwu
saawutamist on uute tapamajade asutamine kergenieelsus. Peame asuma siiski
endi kaastöölise seisukohal, et sarnase hulga sigade koondamine kahte ba,pa°
majja on läbiwiimata. Hirmutamine kergemeelsusega wõib küll heidutada tegekikke Põllupiölljaiöl-ühistegelasi, kuid on weeks ärimeeste weskile, kes ei jäta
tapamajasid soodsates kohtades ehitamata. Meie arwates tuleb uute tapamajade ehitamises hoiduda igasugusest sihilikust asjade walgustamisest ja
püsida igati terwete kalkulatsioonide piirides. Puht ühistegelisi tegelikkude
Põllumeeste koondusi tuleks tapamajade ehitamise mõtte juures nõu ja jõuga
aidata, mitte aga asjatult hirmutada.

Taani ühistapamajad.
Pildi Taani ühistapamajade wiimaseaja arenemiskäigust ja seisukorrast annab järgmine tabel („Internatiõnale Genossenschaftsbewegung
1924—1926")
'
1913

1923

1924

1925

j
Ühistapamajade a r w . . . .
Tapamajaühinguteliikmete üld=
arw
Liikmeid keskmiselt ühingu kohta
Tapetud sigade üldarw. . .
Tapetud sigu keskmiselt tapa-

41

44

46

47

135.000
3.293
1.969.529

167.274
3.802
2.748.578

i 70 nQfi
3.698
3.316.948

177 209
3.77«
2.944.396

48.037

62.468

72.108

62.646

16,4
19,5
Miljonites troonides

16,6

Tapetud sigu keskmiselt 1 liikme
14,6

Läbikäik
Keskmiselt tapamaja kohta . .
Liikmetele makstud sigade eest
Mitteliikmetele makstud sigade
eest
'Sigade eest üldse makstud
Transpordi tulud jne. . . .
Tööstuskulud
Muud tulud
Keskmine hind seakohta . . .
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157,4
3,3

433,1
9,8
384,9

536,4
11,4
466,1

528,0
11,2
463,1

15,8
400,7
2,3
15,7
12,7
146,94 kr.

21,4
487,5
3,3
19,2
13,1
142,52 tr.

14,1
477,2
3,1
18,1
28,1

Kust ja kuidas saab laenu?
A. K.
„Wõlg on wõõra oma", ütleb Eesti rahwa tarksöna. See tahab n-agu
hoiatada, et üldse laenusid tehtaks suure ettewaatusega ning et seal juures
nweldaks sellele, et wõlg tahab määratud tähtajal tasuda.
Kuid on kõigile selge, et meie praeguse aja majapidamises, eriti aga
pärast 'suurt sõda, kus palju warasid Häwiues, ei saa sagedasti ibma laenuta
üldse majapidamist juhtida, pealegi weel uut asutada.
Sellepärast on igal lugejal tähtis teäda, kust ja kuidas tenia wõiks
tarwilikku laenu saada.
Kõige pealt peame ära märkima, et meil praegu laenusid üldiselt an°
takse kahest allikast, need on — riigikassa ja pangad.
R i i f I i s e d I a e n u d.
Riiklisi laenusid on meil antud 1921. a. peäle asunikkudele ja kalameestele.
Asunikud on saanud laenusid, ehituste püstitamisÄZ, maaparanduseks
ja inwentaari muretsemiseks. Esimesi, s. o. ehituse ja maaparanduse laene
on antud otseteed põllutööministeeriumist, teisi Eesti RahwapangQ ja ühistegeliste rahaasutuste kaudu, kui ka Põllutööministeeriumist otseteed (na°
tuuras antud inwentaar). Kalameestele on antud laene wõrkude, nootade
ning teiste püügiriistade, kui ka paatide, paadimootorite ja kalaümbertööwmise asutuste ehitamiseks ning ärikapitaliks. Neid laene on antud ainult
E. Rahwapanga ja kohalikkude ühispankade kandu. Rahalise inwentaari
laenu saamiseks on asunikkudel tarwis kohalikult riigimaade ringkonnawalitsejatelt wastawad tunnistused selle üle, et nad kui asundustalu pidajad
kuueaastase rendilepingu alusel ühes õigusega neid talusid omanduseks osta,
samuti muud tõendused, mis laenu saamiseks õiguse annawad ning selle
saamise tarwilikuks teewad. Selle tunnistusega tuleb pöörduda rahalise
inwentaari laenu saamiseks kohaliku ühistegelise laenuasutuse poole. Olgu
juurde lisatud, et laenuandmisel ühispangad õigustatud on nõudma käemehi
oma äranägemise järgi ja kui laenu soowija neid ei suuda leida, siis ei ole
ühispauk kohustatud laenu wälja andma/
Inwentaari laenude tasumine algab teisel aastal ja sünnib 5 aasta
jooksul iga poole aasta järele, kusjuures esimesel aastal kuulub tasumisele
iga kord 5% terwest esialgsest laenusummast, teisel aastal — 7%%, kolmandal — 10%, neljandal — 12% ja wiiendal — 15%.
Inwentaari laenu natuuras antakse siis, kui kohalikus asunduses wõi
naabruses olewas asunduses on riigil sarnast inwentaari. mis asunik omas
niajapidalnnses saab kasutada, nagu: loomad, Põllutööriistad !ja -masinad.
Sealjuures tuleb tasuda kohe */« laenu summast.
Ehituse laenu saamiseks tuleb esitada kohaliku riigimaade ringkonna
walitseja kaudu põllutööministeeriumile ehituse kawa ja plaanid. Sealjuures peab arwesse wõtma, et ehituse laenu üldse ei anta, kui elumaja
põrandapind on wäiksem kui 14 ruutsülda.
On plaanid heaks kiidetud^, siis antakse laenu kahel kujul: chitusmater.jalis ja rahas. Ehitusmaterjali antakse asuniku talu jaoks, M kohal mingi»
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suguseid hooneid ei ole, 16,5 tantsuloo 1920. a. taksi hinnaga ja peale
selle 3,5 kantsülda praeguse taksihinnaga, plm; 30%. Rahas antawat laenu
wõib asunik saada puuhoonete ehitamiseks mitte iile 60% ja kiwi- wõi sowihoonete ehitamiseks mitte üle 80% ehituse hinnast, kus juures ehitusmaterjalina antud laen maha arwatakse. Laenu pikem tasumise aeg on
puuehituste juures 30 ja tulekindlast.materjalist ehituste juures 41 aastat.
Kaen antakse wälja jaokaupa, sedamööda, knidas ehitus arened.
Laenu tasumine ja intresside maksmine algab: puuhoonete ehitamisel
1. mail neljandal aastal ja tulekindlate hoonete ehitamisel 1. mail kuuendal
aastal peäle laenu esimese osa kättesaamist. Maksimaalse tasumise aja kestel
on laenusaaja kohustatud maksma kuni täieliku wõla tasumiseni: 1) 2% aastas intressi; ja 2) wõlatasumiseks — puuhoone juures 3% laenusummast
ja tulekindlate ehituste juures — 2%. Laenu wõib ka enne tähtaega tasuda.
Laenu kindlustuseks on wõimalik esitada kas wähemalt kahte käemeest.
wõi kinniswara peale ingresseeritud obligatsioone.
Maaparanduse laenu asunikkudele antakse samadel alustel, nagu maa'
omanikkudelegi. Sellepärast kõneleme nendest eraldi maaparanduse laenude
juures.
Kalameeste laenusid wõiwad' saada need, kes esitawad kohaliku omaWalitsuse (walla-, alewi- wõi linna-) tunnistuse selle üle, et nad' on tegelikud
kalamehed ja wajawad laenu oma püiigiriistade wõi paatide uuendamiseks
wõi mootori ostmiseks. Ka nende laenude saamiseks tuleb ühispangale
esitada tarwilik arw maksuwõimelisi käemehi.
Nende laenude tasumine peab sündimai wõrkude ja teiste püügiabinõude ostu puhul — kolme aasta kestel iga poole aasta pärast ühesuuruskes osades, paatide ja paadimootorite soetamise puhul — wiie aasta kestel
samuti poole aasta wiisi ühesuurustes osades.
M a ümbertöötamise ettewõtete asutamiseks ja ärikapitaliks antakse laenusid ainnlt kalameeste ühingutele, kellel on wähemalt 30 liiget, kus juures
kalasaaduste ümbertöötamise ettewõtete ehitamiseks laen antakse kuni 8
aasta peäle, ärikapitaliks aga 2 aasta peäle. Tasumine peab sündima iga
poole aasta pärast ühesugustes osades.
Kalameeste laenude juures on ülimääraks: wõrkude ja muude püüniste
ostuks — 50.000 mk. ehk 500 kr.; paatide ja paadimootorite ostuks —
150.000, mk. ehk 1.500 kr., kuid mitte üle % paadi wõi mootori hinnast;
kalaümbertöötamise asutuste asutamisel — mitte üle 5.000 kr., ärikapitaliks
— mitte üle 5.000 kr.
Inwentaari ja kalameeste laenude % % tasutakse poole aasta wiisi ette.
Tähtaegadeks tasumata jätmise korral nõutakse ,sisse peäle tasumata % %
weel trahwi wõi wiiwituse protsendid'. Jääwad kahel maksutähtajal % %
ja osaline laenusumma tasumata, on ühispangal õigus laenu terwes sunimäs sisse nõuda. Samriti on õigr:s laenu täielikku tasumist nõuda, kui
asunik talupidamisest loobub wõi kalamees laennarwel ostetud paadi wõi
püügiriistad ära müüb.
Ühtlasi tuleb ära märkida, et kõik asunikkude maaparanduse, ehituse ja
inwentari laenud talu ostulepingu walmimisel ühendatakse ühiseks laenuks
ja kinnistatakse talu peäle.
(Järgneb.)
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Põllu torutamine.

Mida õpime monopolide teostamisel
Wäljawõte J . N i h t i g ' ! raadiokõnest.

Palju kuuldub praegu ütelust: tarwitaWeühingud tm -imati' sõja- ja häda-aegadel loeks kauba ostjatele. Gda,si arwatakse, et normaalajal äride oma»
waheline wõistlus küllalt kindlustab tarwitajale õige hinnaga kauba saamist.
Tõepoolest on sarnane ütlemine ja arwamine ekslik ning pealiskaudne. Kui
meie weidi tunneme tarwitajateühingute ülesandeid ja waatleme praegust
kapitali kasuahnitssmist, siis peame tunnuskawa üksmeelselt: p r a e g u s e l
a j a l on t a r w i t a s a k a i t s e w ä h e m a l t s a m a t a r w i l i n e kui
k i t s i k u s a e g a d e k. Weel enam — just nWd, kus elu stabiliseerub ja
sissetulekud kujunevad kindlaks, peab oskama hoida kokku kulutusis, et kuidagi wiia kokku ots «otsaga, sissetulekud wäljaminekutega. Igaüks meie
hulgast tunneb oma tasku peal kõige paremini kokkuhoiu wajadust ning meie
näeme, et kapitali omakasu püüdmine ja töösturite ning äride koondumine
suurema kasu saamise mõttes päÄv-iPäe^nalt muutub plaanikindlamaks ja
hädaohtlikumaks tarwitajaile.
Päewaküsimuseks on inuutmrud tikumonopoki asutamise ja selle müümine Rootsi tikutrustile. Tikutoosi hind tõuswat'selle tagchärjel 1% marga
pealt 3 marga peale. Palju on tulnud kuuldawale hääli ajakirjanduses ja
rahwaesinduses, millised teatawad, kui suuri summasid wäike tuletikk annab
aastate jooksul. Tuletiku monopol wõimaldab riigile sissetulekuid, kuid weel
enam kindlustab kapitali kasu. Näidatakse, et tikutrusti tulud tõusewad
90 miljoni aastas. Monopoli leping sõlmitakse 28 aasta peale, mis aja(jooksul tulude summa tõw\ob 2,5 miljardi margani. Kust tulewad need sum°
mad? Loomulikult tarwitajailt. Peab otse imestama, kui suure maksutoorina toob tarwitasate õlgadele ainult wäike tuletikk. Küsitakse nüüd', kas
on meil tarwis tikumonopoli? Siis pean kostma: t a r w i t a s a t e j a
m a k s u ni a k Z j a t e s e i s u k o h a s t ei o l e !
1?

Juba praegune maksukoorem on suur. Seda tunnistas ka rahaminister
oma eelarwekõnes, kuid mõni kuu hiljem oli ta sunnitud' wõtma sellele ras°
kele koormale lisaks õtsa weel tikumoimpoli. Nähtawasti on monopoli otsnstamlsei sa müümisel olnud^ kaalul tähtsamad küsimused kui kodanike maksu^
.jõiid. Meelitamaks söödaks on siin arwatawasti 1 miljard marka, mis am
takse Eesti wabariigiale kasutada monopoli lepingu kinnitamisel. Muidogi
pole see miljard mingi kingitus, sest kingitusi jagada pole kasulik kapitalile..
See miljard on osalt 6%-Iine laen, osalt aktsiisi ettemaks. Ühenduses rahasaamisega kerkiwad ilusad wõimalused raudteede ehitamise kawade teostainiseks, nns kahtlemata tõstab rahwa ja riigi majandusliku jõukust. Zat*
witaja troostiks tikumonopoli sisseseadmisel ijääb waid nõu anda: o t s i m e
ü l e s e s i i s a d e t u l e r a u a d j a t a e l a d n i n g kee m e i s e t u l d !
Loodetawasti ei kuulu tuleraud nende mchaaniliste abinõude hulka, nns mo»
napoli lawa järgi arwatakse kõrgema maksu wõi koguni keelu alla.

Ifeköitj a tegew u ses.

Kuid kapital ei lepi ju nutte ainult ühe artikli monopoliseerimisega,
waid püüab igal tööstusalal luua seisukorra, mis kindlustab wõimalikult
suurema sissetuleku kapitalile. Seda oleme näinud mujal riikides, eriti
Põhja°Ameerika Ühisriikides, seda wõime panna tähele ka Eesti noores wabariigis. Meil kõigil on meeles tubakasündikaadi tegewus, mida weel hiljaaegu käsitati ajaleheweergudel kohtuprotsesside kirjeldusis. Ajakirjandusse on
ulatunud teateid, et peäle tikumonopoli tuleb päewakorrale tubakamonopoli
asutamine. Kui palju sellega pannakse suitsetajaile uusi maksusid peäle, pole
raske ehe kujutada, wõttes arwesse summasid, mida näeme tuletiku monopõli puhul. Tuleb waid pidada meeles, et ainult 5-margaline hinnakõrgendus 20-nmrgallselt suitsupakilt toob aastas 250 miljonit mrntfa lisawäljamineknid suitsetajaile.
Seni on öeldud, et monopol on sallitaw ainult nende kaupade kohta, milliseid inimene pole s u n n i t u d tarwitama, milliseid tarwitatakse waid har«18

iumirfe wõi mõnususe pärast, nagu alkohol, tubaf «jne. Tõepoolest näeme
aga kapitali juures püüdu monopoliseerida eestkätt aineid, mis on esimese
järgu tähtsusega.
Tahanie heita pilku wälismaadele, siis näeme, et seal pole ühtki tähtjamat tööstusharu — eriti lvanemais tööstus- ja taubandusriikides — mis
oleks weel o r g a n i s e e r i m a t a, kus jätkuks ruumi wabale wõistlusele.
Sinnapoole püüab ka meie ettelvõtlikkus ja ainuke tugewam wastuabinõu,
mis wõid Panna piiri sellele kasupüüdmisele, on t a r w i t a j ä t e ü h i s t e g e I i n e o m a - abi. Näiteks pole meie wennasrahwa, soomlaste, juures titütrustil, hoollniata kaua-aastasest wõitlusest, seni läinud korda monopoliseeridn siseturu tikumüüki. Sealne tarwitasate keskkorraldus, kes on 25aastase töötamise järele kogunud endale suured omakapitalid, w õ i b s i s e t u rg u k o n t r o l l i d a 0 m a tifu w a b r i k u s a a d u s t e t ur u l e
s a a t ni i s e k s. Saninti ka Rootsis, kus tarwitasate tesNhing suure eduga
on asutanud ise oma tööstusharud ja lõhkunud aastakümneid kestnud^ jahutrusti, niargarimitrusti, kalossttrusti jne. Seal on terwitaja kasu oma
ühingust muutunud kõigile arusaadawaks.
Tahame meiegi kindlustada endid wõitluses nwnopõlide wastu, siis
jääb siingi a i n u k e s e k s t e e k s t a r w i t a j a t e
ühistegeline
o i n a - a b i . Ise peame panema kokkn selleks otstarbeks raha, ise walima
endi hulgast juhio ja tegelased, ise peame ka tarwitama oma tehastes walülistatud ja oina ühiskauplustes müüdawaid kaupu.
See an õpetus, niida annab monopolide teostamine ja trustide tekkimine.

Kuidas saada piima eest suuremat tulu.
Täie õigusega wõime Piimaühinguid Pidada meie ühistegeliste asutuste
Peres rahwamajandusliselt kõige tähtsamateks. Nende wõitoodang, mis
1927. a. oli umbes 9.625.000' kg., 25 milj. kroorü wäärtuses, kõneleb ise enese
eest. Selleni oleme jõudnud wõrdlemisi õige lühikese ajaga, sest alles 5 aastat
tagasi, nimelt 1922. ,a., oli Piimaüh. wõitoodang waid 1.065.000 kg. Qn põhjust arwata, et piimaühingute tegewus ja tähtsus weelgi õige palju kaswawad,
kuigi wast nutte sarnases tempos, kui see sündis wiimastel aastatel, kus toodangu tõus oli mõnel aastal üle 100 protsendi. Sarnane suur tõus oli tingitud tähtsal määral piimaühingute ijuurdekaswust, osalt aga ka ühismeiereiöe
piimatoojate ja nende pnmalehmllde arwu tõusust, samuti piimakarja parandamise ning parema toitmise tulemustest. Ühis meier eide arwu suurenemist
senisel määral pole enam oodata lähemas tulewikus, sest et nende wõrk on
juba enam-wähem wäljakujunemas. Selle wastu on piimatoojate arwu kas.
toomise !ja karjamajanduse arenemise alal weel laiad wõimalusad ees. Need
põhjustawadki meid lootma piimaühingute tegswuse edaspidist tuntawat tõusu,
kuigi see wast ei s>aa olla protsentuaalsett nii kiire kui seni.
Piimaühingute aruannete kokkuwõtete järgi wiiwad meie üle 126.000
põllupidajast waewalt ü k s k o l m a n d i k piima ühismeiereisse, kuna kaks
kolmandikku seda kasutawad alles isaisade wiisil. Piimaüh. liikinetearw on
weelgi wähem, umbes üks neljandik põllupidchate üldarwust. Taanis on põl19

lumajapidamiste arw ümarguselt 206.000, juurde a r w a t a ta 1>- hektarilt fed
popstkHad. Piimaühingute liikmeks ou aga Taanis 185.000 põllupidajat, s.
0. ümarguselt 90% kõigist põllupidajatest.
Paremaks wördluseks toome torwuti andined — Taani ja Eesti piimaühingute kohta.*)
Taanis 1925. a.

Keskmiselt 1 ühismeierei kohta
Keskmiselt 1 ühingu fohta
Liikmetel lehmi kesfm. 1 üh. fohta
. . .
Piima meiereisse toodud kesfm. 1 lehma fohta
1 kg wõi walmistamisefs fulus täispiima .
Tõöstuskulu % läbitööt. s u m m a s t . . . .

1362
790 milj. £fr.**)
600.000 — Tfr.
185.000.141
937
2870 lg
24,1 fg
9,4°/0

Eestis 1926. a.

324
22 milj. Ekr.
65.300— Cfr.
26.308.81
307
1587,6? lg
24,7 fg
•

14,6O/O

Mis sellest wõrdlusiad elist esijoones silma torkab, on suur wahe tööstuskuludes. Eesti piimaühingute keskmine tõöstuskulu protsent on 5,2% Wõtia
suurem kui Taanis. See teeb 22 mil>j. kr.> läbitöötamise summa juures
1.144.000 krooni, wõi 114.400.000 marka 'kaotust aasta kohta, mis teeb iga
piimaüh. liikme kohta ümarguselt 4.400 marka. See on küllalt suur summa
selleks, et selgitada lähemalt selle põhjuseid. Siin juures olgu tähendatud> et
tõöstuskulu protsent meil mõnedes piimaühingutes tõuseb eelpooltähendatud
t e s k m i 1 e s t protsendist palju kõrgemale, koguni kuni 26%. Kõrge tööstus-kulu üheks põhjuseks on meie uutel ühingutel lasuwad' kõrgeprotsendilised
w õ l a d. Kuid kõik piimaühingud' kokku maksid 1926. a. wõlaprotsente 25 milj.
marka, nii et seda summat tööstuse üldkuluft maha arwates jääks weelgi ligi
90 miljoniline wähe. Ka ei ole Taani piimaühingud päris ilma wõlgadeta,
ja kui asetada wõlg ühingute oma kapitalidega, siis tuleb ka selle peält proi>
sente arwata. Nii tuleb kurja juurt otsida mujalt. Jätkates tabelite wõrdlusi
näeme, et E e s t i p i i m a ü h . k e s k m i n e l ä b i t ö ö t a m i s e sa m m a
on l i g i 9 k o r d a w ä h e m k u i T a a n i s . Meie ei eksi, kui ütleme,,
et kõrge tõöstuskulu protsendi peapõhjus selles peitubki. Meie ühismeiereid töötawad enamalt jaolt waid osa tööjõuga. See teeb tõöstuskulu
protsendi suureks. Sedasama tõendab ka üksikute ühismeiereide aruannete
wõrdlus. Wõtame näiteks Kabala ja Kolu piimaühingud, kes mõlemad
asutatud 1923. a. Kabalas oli 1926. a. wastuwõetud piimahulk 1.206.676 kg.
(ka mitte kaugeltki ülemäär meierei tegewuseks), Kolus 629.965 kg. Ka
*) Andmed Taani kohta raamatust «Internationale Genossenschaftsbewegung
1624—1926", ja Eesti kohta Piimasaaduste Wäljaweo kontrolljaama aastaraamatust
III 1926.
,
'
**) Taani kroon 1925. a. - 90 Tmk.
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laenude protsente maksid mõlemad ühingud pea ühewõrra. Kabala piimaüh.,
on tööstuskulu 13%, Kolus aga 20,6%. Terwe rida kulusid, nagu meieri
palk, teiste tegelaste tasu, amortisatsioon, toõlaprorsendid jne. on pea ühesuurused, waatamata sellele, et piima läbi töötati ühes ligi kaks korda nii
palju kui teises.
Wõidakse ütetda, et süüdi on arenemata karjapidamine. Kuid süüdi on
alatihti ta E e s t i j o n n . Igamees tahtis meiereid oma ukse alla, ja
nii ei leitud ühist keelt, ning asutati ühismeiereisi k o b a r a t e k a u p a .
Ei kalkuleeritud, waid toimetati ^ärelmõtlematalt, enda ja teiste ümbruskonna põlluharijate kahjuks.
Weel hullem on asi nii mõneski kohas k o o r e j a a m a d e g a, mis
tihti tungiwad, kui waenlase wäe luuresalgad, üksteise seljataha.. Paiguta-"

Piimakarjale antakse „õhtueineks" jLutoitu sTaani). .

takse koorejaamadesse uusi rahasumme, palgatakse inimesed ametisse, püütakse
üle trumbata naabriühingut ja sellelt piimtoojaid ära meelitada, piima tuleb
aga ta koorejaama jaoks wähe kokku, ja tööstuskulit protsent tõuseb weelgi.
Suur on see rahwamajandusline kahju, mida iga aasta toowad ülearused
ühismeiereid ja koorejaamad, rääkimata nendesse ilmaaegu mahutatud
miljonitest.
Weel on wõimalik mõndagi parandada, kui põllumeeste laiad hulgad,
kes eelnimetatud pahe all kannatawad,, selle üle järele mõtlewad ja abinõusid hakkawad otsima. On meil weel tüllcklt kohti, kus puuduwad ühismeiereid ja kus nende tekkimisel teiste eksisammudest tuleks hoiduda. Kuid
mõneski kohas annaks wiga parandada ka wastastikuse kokkuleppe alusel,
ühendades lähedased ühingud, muutes, mõned meiereid koorejaamadeks ja
sulgudes ülearused koorejaamad. Aga ka liikmete arwu tõus ja piimakarja arendamine aitawad wähendada piimaühingute tööstn.skulu ja wõimalbawad põllumehele piimakar.jast saada suuremat tulu.,,
K.' Reinmann.
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Ampidamise-ühing Taanis.

Loomade ühismüügi korraldusest.
Meie põllumajandus on ühistegeliselt eriti wiimastel aegadel palju edusamme teinud». On tekkinud tihe wõrt wäga mitmesuguseid^ põllunrajandus^
likke ühistegelist asutuni.
Kuid on weel alasid, nns senini unustusse on jäetud. Üks neist on
loomade ühismüügi korraldus. Ometi moodustab loomade müük meie põllupidajatele ühe tähtsama sissetuleku Hallika.
1927. aasta wättel müüdi Eestis üle 66.000 Weise, 70.000 lamba, 100.000
wasika ja ligi 100.000 nuumsea. Kogusummas teeb see wähä mitu miljardit marka, mis kujutab tüütawa protsertoi meie põllumajanduslisest toodnngust. See miiügi-ala oli seni täielikult eraetteivõtjate käes.
Ei ole wist ka ühtegi teist ala, kus põllmueest ostu-müügi juures niipalju tüssataks, kui just loomade müügi juures.
Joomade hinnad on põllumehele alati olnud teatawas mõttes müsteerütmiks. Kui lihunik, näituseks, looma eest wähe hinda pakub, siis usub
põllumees, et küllap wist looumhinnad on langenud.
Paljudes kohtes wälismaaoel on lihu^nikkudest-wccheltkauplejatest lahti
saadud sellega, et ueude asemele loomamüügi-iihingud asntati, kes loomi õtsekohe. sellekohasele keskasutusele suurematesse linnadesse Miüügile saadawad.
Need keskühisused tegutsewad usaldusmeestena-wahetallitajatena, kes loomade
liha otsekohe tavwitajatele müüwad. Paljudes linnades on nendel ühisustel ise omad lihakarnid, worstiwabirikud, jne.
Meil tekkis waid alles 'minewaasta sügisel niisngune loomade ühismüügi
korraldus. Tekkis peaasjalikult sellepärast, et minewal sügisel loomade hinnad erakorraliselt alla langesid. Selle langemise põhjuseks nii suurel määrai ei olnud mitte lihahindade langemine. Liha hinnad siseturul olid langenud umbes 25% eelmise kewade, hindadest, inna loomad ehinnad maal langestd 50% wõrra. Tähendab, oli tegemist lihunikkude suure wahekasuga.
Seda wõimaldas asjaolu, et korraga loomi rohkel arwul müügile wii.
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Praegune loomade ühismüügi kord on järgmme: Iga looma oanantfpõllupidaja teatab lähemasse ühi»susse (kas tattvitajate-, piima- wõi mõni
muu majandnsline ühing), missugust looma tema nmüa soowib. Selleks
täidab ta ühisusel olewa plangi ja annab allkirja, et ta toob oma looma
kokkuwõtmise päewaks lähemasse raudtee 'laama. Kui loomamüüja soowib,
wõib ta raha wajades müüdawa looma arwel ühisuselt awansi saada.
Kui ühisusele wagunitäis loomi üles antud> määratakse raudtee jaanwö loomade laadimine, misajaks Võik ülesandjad on kohustatud omi loomi
sinna tooma. Loomamüüjad waliwad ühes sellega ka endi seast usaldusmehe, ehk ühisuse tegelase, kes loomadega kaasas Tallinna tuleb ja loomad
keskmüügi korraldusse üle annab.
Siin nummerdakse loomad kindlate märkidega ära, mis on wäga tähtis Kelleks, et loomad mitte omanikkude suhtes segamini ei läheks. Keskasiltus laseb loomad ära tappa ja määrab hinna nende liha sordi ja kaalu
järele. Selle hinnale tuleb juurde weel nahast, sisekonnast ja peadest°jal°
gadest saadud raha.
See on siis looma eest saadaw õiglane hind, sest arwesse wõetakse Tallinna turupäewa lih ah in nad sord>i järele ja loomast saadud liha kaal. Sellest
summast arwab keskasutus maha kõik selle laamaga 'seota!) kulud, mis on tekkiuud raudtee weoga, saatja sõidu- ja päewarahadega, tapamaja ja tapmise ning
keskasutuse kuludega. Kuid üldises summas on see kulu wäikene ja teeb
ühe locnna peält keskmiselt kõigest 10 krooni ümber. Wähemalt niisuguse
sumina teenib ühe looma peält esimene ülesostja-lihunik. Teiste lihunikkude teenistus läheb täielikult loomakaswatajale, mis ulatab mõnikord kümnesse tuhandesse. Harilikult kõigub wahe 10 ja 50 trooni wahel, mida
looma,müiijad ühismiiiigi korralduse kaudu rohkem saawad, kui lihunikud^ on
pakkunud.
Peab allakriipsutama, et „Lihaeksport" on maal loonmde hindu juba
suutnud reguleerida ja lihunikkudel ei ole enam endist piiramata wabadust
hinnapakkumisel.
See wabadus puudus ja uudselt tekkinud konkurent sünnitawad lihunikkudele muidugi palju peawalu ja nemad teewad algusest peäle nii ühistegelise loomade müügikorralduse, kui ka otsekohe „Lihaekspordi" wastu
kihutustööd. See wiimane nähtus halwad ja takistab mõnedes kohtades
teatawat mõõdul maal alustatud korraldustöid.
Seni on ühismüügi alal üle 300 looma läbimüüdud'. Joomade saatjad
on suuremalt osalt tarwitajate-ühisused ja mitmesugused majanduslikud
koondused. Maakondade järele on kõige rohkem loomi saatnud müügile Pärnu,
Wil!jand>i, Wiru ja Wõru maakonnad. Need maakonnad on meil ka ühistegeliselt enam wäljaarenenud, — nii siis huwitaw' pavallel.
Ühisust, kes loomade ühismüügi korraldust on organiseerima hakanud
ja „Lihaeksport'i" esitajatena tegutsewad, on iile 75, tegelikult on aga loomi
kokkuwõtnud ja müügile saatuud 21 ühisust. Kuid peäle ühisuste on weel
palju üksikuid põllupidajaid, kes otsekohe omi loomi „Qihaeksport'iIe" müügile on saatnud ja alati kõrgemat hinda nende eest saanud, kui seda kohapealsed waheltkauplejad^ on pakkunud.
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Kõige suurem ühistegeline asutus Eestis.
Nüüd, kus meil töötab ümmarguselt 2500 ühistegelist asutust ja kus
Asikud organisatsioonid on kaswanud juba õige suurteks, ei ole huwituseta
ära märkida kõige suuremaid nendest. Operatsioonide ulatuselt on kõige
suurem P . K. „Estonia", 'kelle läbimüük möödunud aastal ulatas 20.950.000
kroonini. Järgmisel kohal on ETK 14.034.400 kooni läbimüügiga, siis
järgnewad oma tegewuse suurusega G. Rahwapank, Kartuliüh. Liit jne.
Üksikühingutest on oma majandusliku tegewuse poolest kõige suuremad I.
Eesti Laenu-Hoiu Ühisus (Tartus) ja Pärnu Mchandusühisus. Piimaühingutest wõistlewad esimese koha pärast Umbla ja Pilistwere ühisused: praegusel momendil ei ole weel teäda, kes nendest möödunud aastal esimesele kohale
jõudis. Aasta warem oli esikoht Ambla käes, kuigi õige wäikese ülekaaluga.
Kuid kui w õ r d l u s e a l u s e k s w õ t t a o r g a n i s a t s i o o n i ü m b e r k o o n d u n u d k o d a n i k k u d e h u l k a , siis on Eesti kõige suurenmks ühistegeliseks asutuseks Eesti Ühistegeline Liit. Ta on suurem kui
ükski teine juriidiline isik 'Eestis. Käesolewal ajal on L i i d u l i i k m e k s
ü M a r g u s e l t 1400 ü h i s t e g e l i s t a s u t u s t , nimelt 10 ühistegelist
keskasutust ( P. K. „i5stonia", ETK, E. Rahwapank, G. Kanwliüh. Liit,
V!asinatar!u.°üh. Liit, E. ^iimaüh. Liit, KontrollüH. Liit, E. Ühistegel.
Kindlustus-Keskselts, Kalameesle-üb. Liit ja Ehitusüh. Liit), 240 piimaühingut, 239 tarwitamte» ja majandusühingut, 172 ühispanka, 225 wastast,
kindl. seltsi, 186 masinalarw.«ühin^ut, 60 kartuliühingut ja umbes 250
turba-, kalameeste-, sugupulli-, loomakaswatajate- ja muud ühingut.
Kõigi Liidu liikmeks olewate piimaühingute üksikliigete koguarw on
üle 20.000. tarw.- ja mojand.»üh. liigete arw ümmarguselt 70.000, ühispankade liigete arw 40.000, wastast .kindl. seltsidel wähemalt 30.000, ja
teistel ühingutel kokku umoes J5.0CÖ liiget. Seega on E. Ühistegel. Liidu
liikmeks olewatel organisatiwonwel kokku üksikliikmew ligi 200.000. Kui
arwesse wõtta, et E. Üh. Ludu liikmeks on kõik rnaljandbuslised iihistegelised
keskasutused, umbes % kõigilt piimaühingutest, 90% kõigist tarwitajate- ja
majandusühingutest. 97% kolgist ühispankadest ja kaaluwam osa kartuli- ja
mitniesugustest teistest ühistcgelistest asutustest, siis on selge, et Eesti ühistegewus omas k a a l u w n ni a s o * a s on koondunud ü h i s e w a i m I i i e
k e s k k o h a ü m b e r . Ü^m'arguselt 95% Liidu liikmetest on maaühisused,
kuna ülejäänud 5% on mitmesugused linnaühisused.
Wastawalt oma liikmete koosieisu kaswamisele on arenenud ka Liidu
t e g e w u s , - mis on tänapäew kujunenud õige laiaulatuslikuks !ja mitmekülgseks. Toome Liidu tegewuse ülewaate meie lehe ligemas numbris. Kuid
tahaksime siinkohal ära märkida p õ h j u s e i d , miks E. Ühistegeline Liit on
suutnud kujuneda Eesti üknstegewuie üldiseks keskkohaks ja on koondunud
tema ümber nii rohkel arwul ühistegeli': asutusi. Meie ei eksi wististi nutte,
kui ütleme, et selle põhjnseks ei ole olnud üksi wälise rewisjoni sundus, waid
samuti Liidu tegewus, mis on rajatud üldiselt tunnustatud ühistegewuse õiglastele põhimõtetele. See on wististi ka põhjuseks, et ka nüüd, kus meil an
tekkinud terwe rida ühistegelist keskkorralöusi, kes Liidu eeskujul teostawad
samuti wälist rswisjoni ja töotawad ogaliselt wõi täiel määral E. Ühistegel.
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Liidu töötawa suunas, Liidu tiinete ?.rw siiski järjekindlalt kaswab. Nii on
ka tänawu Paari esimese kuu jooksul Liidu liikmete arw suurenenud üle 11»
organisatsiooni wõrra.
Ühistegeliste asutuste seisukohalt on wäga tähtis, et oleks üldine autoriteetne keskkorraldus, >kes ühistegewuse huwide kaitseks wõib kaaluwalt wälja
astilda isa ühistegewuse üldiseks arenemiseks edukalt kaasa töötada.
Ühistegewuse edu üheks tähtsamaks eelduseks on parteipoliitiline, usuline ja rahwusline e r a p o o l e t u s ühistegeliste asutuste tegewuses.
Sellepärast peab ka E. Ühistegeline Liit erapooletust oma tähtsamaks
põhimõtteks ja on omas tegewuses sellest alati kinni pidanud. Erapooletu
tegewuse tagatiseks on ta Liidu juhtiwate organite koosseis, kus tõutawad
mitmesuguse erakondtiku ilmawaatega inimesed. Nii on Liidu 5 liikmelises
juhatuses kaks erapooletut, üks pollunleestetogude, üks rahwaerakonna ja üks
tööerakonna poolehoidja, tuna juhatusliikme asemikkudeks on üks asunikkude
koonduse ja üks põllumeestekogude liige. Liidu 17 liibnieliue nõukogu koosneb
3 erapooletust liikmest, wõi kelle poliitiline meelsus ei ole teada, 2 põllum.
kogude, 2 rahwaerakonna, 6 asun. koonduse ija 4 tööerakonna Poolehoidjast.
Sarnase juhtiwate organite koosseisu juures oleks ta wõimata mõne üksiku
erakonna huwides töötada. Ühinguid kus ^ootawad koos mitmesuguse ilmawaatega tegelased, tuleb Pidada meie oludes täitsa normaalseks ja soowitawaks.

Ühiselud ja E. T. K.
Ühistegeline kaubandus Eestis kaswab järjekindlalt. Iga aastaga
suureneb kaubaostjate arw ühiskauplustes. Tarwttajad tunnewad omaabi
suurt jõudu rahwa olukorra parandamises. Ostes ühiselt terwete waguniie, rongide ja laewade täislaadungid kaupu, on wõimatik hoida kokku
weokulu ja Vahetalitajate tasu.
Ühingud muretsewad oma ostjatele head kaupa õiglase hinnaga. Ligi
kolme miljardi marga eest müüwad majandus- ja tarwitajateühingud aaslas tarbeid rahwale.
Üksikud ühiskauplused ei ole küllalt wõimsad ostma kaupu suurel hulgal. Selleks on waja ühine keskkoht, kes koondaks kõigi ühingute ostujõu.
Juba 1917. aastal asutati kõigi ühingute ühiseks ostukeskkohaks Eesti
Tarwitajateühisuste Keskühisus, lühendatult E. T. K. Wiimase ümber on
koondunud peale mõne üksiku kõik tarwitajate- ja majandusühingud üle
riigi, rohkem kui 70.000 üksikliikmega. E. T. K. alustas oma kaubaaduslist tegewust piiratud kapitaliga. Aja jooksul on omakapitalid jõudsasti kaswanud. Käesolewa aasta algul oli E. T. K.'l osa- ja tagawarakapitali 72,2 miljoni marka, kustutuskapitalt 36,2 miljoni ja wastutuskapitali 10,4 miljoni marka.
E. T. K.'l on Tallinnas ja teistes linnades omad majad ja laduruumid, mille wäärtus ulatab üle 100 mtljoni marga.
E. T. K. kaubatagawarad — kesk- ja haruladudes kokku — olid aasta
wahetusel 246 miljoni marka. 1927. aasta kauba läbimüük tõusis üle
1.403 miljoni marga.
25

Tähtsamad kaubad on kunstiwäetised, jõutoiditd, põllutöömasinad j«
-riistad, missuguste aasta müük tõuseb üle 400 miljoni marga.
Toiduaineid müüdi samuti
. . . 400 miljoni marga eest
kütte-, walgustus- ja määrdeõlisid . 131
„
rauda ja ehitustarbeid
114
jalanõusid ja naha ka upu . . . . 102
riide- ja pudukaupu
96
tubakaid, paberosse ja tikke ligi . . 80
kalapüügi tarbeid, kontori- ja koolitarbeid ning teisi wähem, kaupu üle 80
„
„
„
Liitunud ühingutele kauba kättemuretsemise hõlbustamiseks on E. T. K.
harukontorid ja laod Tartus, Wiljandis, Walgas, Rakweres, Narwas,
Kuresaares, Abjas, Pärnus, Petseris, Mustwees, Riisiperes ja Taalikul.
Ühinguid warustades toetab E. T. K. neid oma kapitaliga. Ümmarguselt
300 miljoni marka talituskapitali on ühingud saanud E. T. K.'lt kaubakrediidi näol.
E. T. K. uumtööstus.
E. T. K. pühendab tõsist hoolt kodumaa kalatööstusele. Ostab wärsket
kala üles kalameestelt ja nende ühingutelt. Soolab ja konserweerib kala
oma tehastes, mis asuwad Tallinnas, Paldiskis ja mitmes vannas. E. T. K.
kalakonserwid — kilud, sprotid, sardiinid ning silgud — on wõitnud tarwitajaskonna täieliku poolehoiu. Iseäranis käesolewal aastal on nõudmine kaswanud ootamata suureks. Kolmel esimesel kuul näiteks on tänawu müüdud E. T. K. ämbrikilusid tarwitnjatele 22.851 ämbrit, mis on
rohkem kui terwe minewaaastane müük.
Cc. T. K. Põltsamaa tehastes Valmistatakse mitmet sorti kohwi, kamajahu ning naturaal marjaweinisid. Põltsamaal on eeskujulik aiandus puukooliga, mis asjatundjate poolt tunnustatud parimaks aianduseks terwes
riigis.
Maades, kus tarwitabate ühistegewus suurelt edenenud, pühendatakse
ühistegelisele omatööstusele erilist tähelepanu, sest õieti tarwitaja enese
kontrolli all walmistatud kaup on kindlasti täiswäärtuslik. See olgu ka
meie tarwitaja püüdeks.
Mõnelt poolt laotatakse laiali sihilikke teateid E. T. K. kulude ja kahjude kohta, nagu olewat need ülemäära suured. Waadeldes Wiimaste aastate aruandeid, näeme keskmist teenistust waid 4% ümber läbimüügist.
1927. a. kasu kauba müügist on kõigest %XÄ%. Sellest on kaetud kõik ärikulud, maksud ja kahjud. Puhaskasu on saadud 1927. a. tegewusest
mk. 1.274.360.—.

Küsimused ja vastused.
Tööstusenmksu määramisest piimaühingutele.
Küsimus: Kas on wallawülikogul õigus määrata piimaühinssulc tööstuse^
maksu. Kui ei oie siis kellele tuleb kaewata wallawolikogu otsuse peäle?
W a s t u s : Ei ole, sest piimaühingud on wabastatud ärimaksust, mispärast ka
nende käest ei wõi nõuda töüstusmaksu walla heaks. Kui aga wallawolikogu on juba
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tööstusmaksu määranud, siis rnlcb fellc otfufe kättesaamise päewast kahe nädala
jooksul anda wllstulause wallawolikogule. Kui see wastulause tähelpanemata jäetakse,,
siis tuleb selle otsuse peäle kaewata 2 nädala jooksul, sellekohase teadaande kätkesaamise päewast arwates, rahukohtunikule.
Põllurammu ja jõutoidu muretsemine pNmaühingute kaudu.
K ü s i m i n e ! Meie ümbruskonnas pundnb tarwitajateühing, kes siinsetele
põllupidajalele põllurammu ja jõutoitu muretseks. Kas on otstarbekohane piimaühingul põllnpidajaid nimetatud ainetega warustada ja kuidas seda tegelikult
korraldada.
W a s t u s : Kui ümbruskonnas tarwitajateühing puudub ja ühispank algatust
põllurammu ja jõutoidu muretsemiseks oma peäle ei wõta, siis wõiks piimaühing,
siin põllupidajatele abiks olla. Ühistellimise kaudu saab esiteks nimetatud ained
keskühingute, ehk majandusühingute kaudu odawama hinnaga kätte ja ei oleks tülikaid wedusid ega sõitusid. Kuid operatsioonid, mis ühiselt toimetatakse, tulewad
korrapäraselt ülesmärkida ja kindlustused sisse nõuda, kui aiueid otsemaksetawas
rahas ei anta. Ühingutes tuleb põllurammu ja jõutoidu arweid lahus pidada. Awatakse wastaw arwe kassa-memoriaali, mille kõrwal kindlasti isikute reskontrat tuleb
pidada. Siis on wõimalik igal ajal näha kunas põllurammu ehk jõutoit saadud,
palju protseilte juurdearwata ja kui suur wõlg. Wõla kindlustuseks wõetagu wekslid
sisse, mis arwe katteks ühispanka wastu wõetakse, kui nad nõuete kohaselt gireeritud. Põllupidajad wõiwad wastamisi wekslitele alla kirjutada. Mõnel pool on
ühingud põllurammu usalduse peäle ilma kindlustuseta wälja annud, mida kuidagi
soowitada ei saa nagu senised kogemused näidanud.

Turu teated.
Wõi hinnad.
Kus

turul

müüdud

V»nd«nis: T a a n i
wõi
shil.
per. e w t . . . .
Eesti
wõi
shil.
per. ew t. . . .
Eesti wõi Etr. kilo eest
Uus-Merimaa
shil.
per. e w t . . . .
Wene wõi shil.per.cwt
B e r l i i n i s : Inrportwõi I s. Nmk.
cnt. eest . . . .
Sisemaa wõi I sort
Rmk. cnt. eest. .
EestiwõiRml.cnt.eest
Eesti „ Etr. kilo „
Läti „ Rmk. cnt. „
Uus-Merimaa Nmk.
cnt. eest
. . . .
Wene Rmk. cnt. eest
Kopenhagen: T a a n i per kilog.. .
T a l l i n n a s : Eesti
„
„ . .

l.III

8. III

198—200 1 9 6 - 2 0 0

15. III

22. III

29. III

196

194—195

196

176—180
3,15—3,22
170—176 172—176 172—176 172—176 163—170
160—164 160—164 168—170 162—168
210—213 217—220 2 1 1 - 2 1 4 211—214 187—174
190
186
194—196 194—197
3,47—3,51 3,47—3,53
190—197 194—198

184

18?
187
196—199 195—197
3,35—3,56 3,49—3,53
194—201 196—197

195
195—196 194—195 185—18? 196—18?
185—198 187—189
175—180 179—181
3,26
3,30
3,20
3,32
3,35
2,85
2,80
2,90 •
2,86
2,83
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Käesolewal aastal an wõthinnad märtsa kallimad kui eelmise! aastal, umbes
,65 senti kilo peält. Teisest küljest un ka see wahe wähenenud, mis eksportöörid
noteerimisel määrawad ja tegelikult wätjamaksawad.
Wõi wäljawcdu. Käesolewa aasta märtsis on Eestist wõid wäljawõetud
10.201 tünni ehk 519.792,2 kilogrammi, kuna möödunud aastal samal ajal 8.349,
tünni wäljaweeti. Seega käesolewal aastal 18,2% wõrra rohkem.
Eksportööridest on esimesel kohal P. K. „Estonia" 5.928 tünniga, mis 58,1%
märtsikuu wõiwäljaweost. Teisele kohale on tulnud a.-s. Einpaul — 1.368 tn. (13,4%),
siis järgneb Gahlnbäck — 1.295 !n. (12,7%), ..EPTÜ" — 1.192 tn. (11,7%) ja E.
P. Liit — 423 tn. (4,1%).
Elusloomade hinnad Tallinnas 31. märtsil s. a. 1. sort — suured rammusad
pullid, elusk. puudahind 7,25—7,50 krooni, 2. sort — wäikesed pullid, mullikad, nuumlehmad, elusk. puuda hind 6,50—7,25 kr., 3. sort — keskmised lehmad, elusk. pd.
hind 6,00—6,50 kr., 4. sort — wanad lehmad, elusk. puuda hind 5,00—6,00 kr.
Iõutoidud: Loomatoidu puudusel un märgata suuremat jõutoidu tarwidusi kui
kunagi warem. Kuna Lääne-Euroopas paiguti sama suur loomatoidu nappus walitseb ja Wenemaal peäle päewalillekookide mingisugust muud 'jõutoite enam müüa pole,
siis pole sugugi ime, et jõutoitudest puudus on ja hinnad wälisturul alalist tõusu
näitawad.
Praegu kuteeritakse Tallinnas suurmüügi! järgmisi hinde: Sojatangud Kr. 3,50,.
.pd., linaseemnckoogid Kr. 3,35 pd., päewalillekoogid Kr. 3,80 pd.
ETK segajõutoit nr. l . . . . Kr. 3,40 pd.
nr. 2
, 2,95 „
Nisukliid, la-Plata
,2,60 „
Wäetisained: Wäetisainetc hinnad käesolewaks kewadeks on järgmiselt kindlaks
kujunenud: Superfosfaat 18—20% Kr. 5,60 kt., toomasjahu 16% Kr.'5,10 kt., fosforiit Kr. 5 kt., kaalisool 30% Kr. 8 kt., kainiit Kr. 4.80 kt., thiilisalpeeter Kr. 3,75 pd..
wääwelhapu ammoniaak Kr. 24 kt. ja lubilämmastik Kr. 17,50 kt. Kõik hinnad
on mõeldud fr. Tallinn — waguni wiisi müües.

Wiimasel ajal omawad turnkorralduse, põllusaaduste eksporteerimise
ja ühistegeliste asutuste korrnldus-küsimused suurema tähtsuse, ning „Uus
Talu" ruumi nappuse tõttu ei suuda mahutada kõiki neid alasid küsitawata
kirjutusi, ilmub käesolewa numbriga alates eriajakiri „Ühistöö", mille eesmärgiks on neid puuduseid kõrwnldndn.
Käesolewas numbris toodud klisheed on saadud lahkeks kasutamiseks Riigi
statistika Keskbüroolt, millised ilmusid keskbüroo wäljaandes „Eesti Põllumajandus
statistiline Album".
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MM ja seemnele äri, !

E s t o o n i a p u i e s t e e n r . 25,
soovitab kõike seltsi aiavilja-, loomatoidu- ja lilleseemneid. Hinnakirjad maksuta.
Kõige austusega H. A n t .
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